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วิชาภาษาไทย  มัธยมศึกษาปที่3   ชุดที่1 

แนวขอสอบภาษาไทยโอเน็ตมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
 
 
 

แผนผังความคิด 
1.   เลือกขอความท่ีกําหนดใหไปเติมลงในชองวาง เพื่อทําใหแผนผังความคิดนี้มีความถูกตองและเหมาะสม 
 

“โลกสวยดวยมือเรา” 
 

1.   การเขารวมกิจกรรมปลูกปา รักษน้ํา บํารุงดิน อากาศบริสุทธ์ิ 
2.   การสงเสริมการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา 
3.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการประกันสุขภาพทั่วหนา 
4.   การลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีบ่ันทอนหรือทําลายธรรมชาติ 
5.   การรณรงคใหมีการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
6.   การสรางเสริมจิตสํานึกอนุรักษในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
7.   การเพิ่มงบประมาณใหแกหนวยงานที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
8.   การรูจักใชทรัพยากรอยางประหยดั คุมคาบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
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การแตงคําประพันธ 
1.   เลือกขอความท่ีกําหนดใหไปเติมลงในชองวางเพื่อใหมีใจความสมบูรณและถูกตองตามฉันทลักษณ 

ฆาความโกรธ 
  ฆาความโกรธเสียไดใจเปนสุข  ดับความทุกขลงไดไรปญหา 
           เสนทางโศกโลกธรรมอําพรางตา  .................(ก)...................... 
  ไมมีเหตุอุตสาหเสาะหาเหตุ  รูขอบเขตช่ัวดพีอมีหวัง 
           ดํารงชีพช่ัวชายอมนาชัง   หากรูยั้งตัณหายิ่งนาชม 
  เราติดในบวงกรรมธรรมชาติ  ใครประมาททุกขก็กลับมาทับถม 
           ......................(ข)......................  รูอารมณรูภาวะชํานะใจ 
  เปดโลกกวางไมยึดติดความคิดเกา  ...................(ค)...................... 
           ท่ีถูกตองคลองธรรมเรืองอําไพ  ปรับตัวไดทุกเร่ืองเปนเร่ืองด ี
  ....................(ง)......................  ทอนทุกขโทษครองใจใหเกดิศรี 
           เพราะฆาความโกรธไดแลวหลายป  ถึงวันนี้ปนยังอยูในตูเย็น 
 

1.   หลงคิดวาชนะไดดุจใจหวัง   2.   พุทธธรรมนําใจไรทุกขตรม 
3.   ลางความเขลาเรงผลิตความคิดใหม   4.   อยามัวเฝาถึงวันเกินฝนใฝ 
5.   เสียนํ้าตาเพราะชีวีไมจีรัง    6.   ฉลาดคิดสติครองสมองคน 
7.   เคยหลงวาโลกน้ีแสนจีรัง    8.   เปดใจเราปรากฏวันสดใส 
9.   หากใครถามวาทําไมเราไมโกรธ   10. เวนจากใจคิดบาปหยาบชั่วโฉด 
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ธรรมชาติของภาษา 
ใชคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1 – 3 
  สงสารคําทําการมานานแลว  ดูไมแคลวตาไปในหนังสือ 
      มันถูกใช ทุกอยาง ไมวางมือ   แตละม้ือลําบากยากเต็มที 
  ตํารวจเห็นโจรหาญทําการจบั  โจรมันกลับวิ่งทะยานทําการหนี 
      ทําการปวย เปนลม ลมพอดี   ทําการซ้ีจีนหมายวาตายเอย ฯ 
(พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ) 
1.   คําประพันธขางตนสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางภาษาดานใด 
      1.  ทางดานคํา 2.  ทางดานเสียง  3.  ทางดานความหมาย  4.  ทางดานไวยากรณ 
2.   ใครตอไปนี้เขาใจจุดมุงหมายของคําประพันธขางตนมากท่ีสุด 
      1.  สุรชัยติดประกาศวา  “ใหสมาชิกชมรมการละครมาทําการฝกซอมละครหลังเลิกเรียน” 
      2.  สุรชาติโพสตขอความวา “ฉันจะทําการดูแลพอแมเพื่อทดแทนพระคุณของทานใหดีท่ีสุด” 
      3.  สุรกิจบอกกับเพื่อนวา  “งานโรงเรียนปนี้เราจะตองต้ังใจและมีสติใหมาก จงเตือนตนเองไววาจะทํา 
           การใหญใจตองนิ่ง” 
      4.  สุรวิทยจบการพูดสุนทรพจนดวยประโยควา  “ชีวติท่ีมีคุณคาคือชีวิตท่ีเกดิมาเพื่อทําการสราง 
           ประโยชนแกแผนดิน” 
3.   ถาตองการกลาววาคําประพันธขางตนเปน “ผลงาน” ของพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ตอง 
      ใชคําราชาศัพทขอใด 
      1.  พระนิพนธ 2.  พระราชนพินธ  3.  พระกวีนิพนธ 4.  พระราชหตัถเลขา 
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วิชาภาษาไทย  มัธยมศึกษาปที่3   ชุดที่2 
 
 
 

การส่ือสาร  ( การฟง  การพดู  การดู ) 
1.   จากตัวอยางตอไปนี้ใครพูดกับแมคาในโรงอาหารไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
       1.   ปรีดา :     ปาครับ กรุณาทําขาวผัดใหผมหน่ึงท่ีครับ 
       2.   ฝนดี  :      ปาคะ เอาขาวผัดกะเพราหนึ่งจาน เร็วๆ นะปา หนหูวิ 
       3.   มีสุข  :      ปาครับ ขอเสนใหญราดหนาหนึ่งจานครับ 
       4.   หรรษา  :   ปาปา ขาวไขเจยีวหน่ึงจาน เดีย๋วมารับนะ 
 
โวหารการเขียน 
1.   ขอใดเปนการเขียนพรรณนา 
       1.   คณะกรรมการพิจารณาใหมีการสรางอาคารเรียนใหม เพื่อใชรองรับการจัดหองเรียน วทิยาศาสตร 
              และคณิตศาสตร 
       2.   หญาสีเขียวเขมมรกตในสนามกาํลังพล้ิวสะบัดตามแรงลม โดยมีเหลาฝูงนกบินหลงชมมา เริงเลน 
ในพุมหญาอยางสนุกสนานเบิกบานใจ 
       3.   เหลาผูคนตางพากนัรีบยายออกจากเมืองนี้ หลังมีการประกาศวา พบผูเสียชีวติจากการตดิเช้ือโรค 
             ระบาดจํานวนหลายรอยคน 
       4.   อากาศชวงนี้คอนขางเย็นสบาย เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือไดพัดพาความเยน็จากประเทศจีน 
             มาสูประเทศไทย 
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การเขียนรายงาน 
1.   ขอใดใชระดับภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานวชิาการ 
       1.   การทองเท่ียวแบบอนุรักษเปนการทองเท่ียวรูปแบบแปลกใหมมากท่ีไดรับความนิยมในยุคนี้ 
       2.   การทองเท่ียวแบบอนุรักษเปนการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีมุงรักษาธรรมชาติอยางยั่งยืน 
       3.   นักทองเท่ียวจําพวกปากวาตาขยบิมักจะไมสนใจการทองเท่ียวแบบอนุรักษเหมือนท่ีคนอ่ืนคิด 
       4.   นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวแบบอนุรักษมีคุณคาท่ีวิเศษยิ่งดงัอาทิตยท่ีใหแสงแกสรรพชีวิต 
2.   “เด็กตางสัญชาติแหเรียนตออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเม่ือเดก็เรียนจบมีสิทธ์ิไดเขาทํางาน 
      เชนเดยีวกบัเด็กไทย ช้ีเปนการรองรับเคล่ือนยายแรงงาน และเปนฮบัอาเซียน”  หากตองเปล่ียนขอความ 
      พาดหวัขาวขางตนเพื่อใชเขียนในรายงานวิชาการควรเปล่ียนตามขอใด 
      1.  เด็กตางชาติใหความนยิมในการเรียนตอโรงเรียนอาชีวะของไทย เหตุผลท่ีสําคัญเพราะมีมาตรฐานสูง 
           เม่ือเรียนจบมีงานทําเหมือนคนไทยทุกประการ ตอบสนองนโยบายการเคล่ือนยายแรงงานภายใน 
           ภูมิภาคอาเซียน 
      2.  นักศึกษาตางชาติสมัครเขาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอยางลนหลามดวยเพราะมีมาตรฐาน 
           การศึกษาสูงทําใหมีโอกาสไดงานทําทัดเทียมกับนกัศึกษาชาวไทย ท้ังยังเปนการรองรับการ 
           เคล่ือนยายแรงงานอยางอิสระและการเปนศูนยกลางตลาดแรงงานของอาเซียน 
      3.  นักศึกษาชาวตางชาตินิยมเรียนตอโรงเรียนอาชีวะศึกษาในประเทศไทย เพราะมีมาตรฐานการศึกษา 
           สูง และเม่ือสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับสิทธ์ิเขาทํางานเชนเดียวกบัชาวไทย เพื่อเปนการรองรับการ 
           เคล่ือนยายแรงงานและการเปนศูนยกลางการคาของประเทศในประชาคมอาเซียน 
      4.  นักศึกษาชาวตางชาติเร่ิมใหความนิยมศึกษาตอโรงเรียนอาชีวะในประเทศไทยมากข้ึน หลังจากพบวา 
           มีมาตรฐานการศึกษาสูง และมีการรับประกันการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาเชนเดยีวกับนกัศึกษา 
           ไทย ท้ังยัง เปนการแสดงใหเห็นการเคล่ือนยายแรงงานและความพรอมของไทยในการเปนศูนยกลาง 
           ของประเทศในกลุมอาเซียน 
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การเขียนจดหมาย 
1.   คําข้ึนตนและคําลงทายในจดหมายคูใดมีความสอดคลองกัน 
      1.  เรียน – ขอแสดงความเคารพ   2.  สวัสดี – รักและเคารพ 
      3.  กราบนมัสการ – เจริญพร    4.  กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 
2.   ขอใดกลาวถูกตอง 
       1.   จดหมายสวนตัวตองมีคําข้ึนตนและคําลงทายเหมือนจดหมายกิจธุระ 
       2.   จดหมายสวนตัวไมเครงครัดรูปแบบการเขียนเหมือนจดหมายกิจธุระ 
       3.   จดหมายลาปวยหรือลากิจ เปนจดหมายสวนตัวท่ีตองระบุวันท่ีลาใหชัดเจน 
       4.   จดหมายสมัครงานเปนจดหมายกจิธุระท่ีไมตองมีคําข้ึนตนและคําลงทาย 
                                                                                                       
คําขวัญ – คําคม – คําคะนอง 

 

1.   ขอใดเปนคําขวัญท่ีถูกตองตามหลักการเขียนคําขวัญ 
      1.  เขาคิว...สรางวินัย สรางน้ําใจ สรางไมตรี 
      2.  ปลาเค็มตองปลาอินทรี คนดีตองไมติดยา 
      3.  ทํางานใหเหงื่อออกทางรูขุมขน ดีกวาข้ีเกยีจแลวยากจนจนน้ําลนออกจากตา 
      4.  กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการปกครอง 
           วัดวังงามเรืองรอง  เมืองหลวงของประเทศไทย 

 
 
 
 

การใชสํานวนไทย 
1.   “พูดถึงรักหลายคนวาเร็วกวาเสียง  หลายคนเถียงก็เช่ือวาเร็วกวาแสง 
        หลายคนบอกรักนี้เปนสีแดง   หลายคนแยงวารักนี้เปนสีดํา” 
       คําประพันธขางตน ตรงกับสํานวนในขอใด 
       1.   นานาจิตตัง     2.   ตาบอดคลําชาง 
       3.   ลางเนื้อชอบลางยา    4.   ยามรักน้ําตมผักก็วาหวาน 
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วรรณคดีวิจักษ 
1.   คําประพันธขอใดตอไปน้ีแสดงใหเห็นวาพระอภัยมณีเปนคนท่ีมีความเฉลียวฉลาดทางดานวาทศิลปมากที่สุด 

      1.  พอไดชองลองลวงดูตามเลห  สมคะเนจะไดไปดังใจหมาย 
      จึงกลาวแกลงแสรงเสเพทุบาย   เจาฝนรายนกันองตองตํารา 
      2.  อันเทวัญนัน้คือมัจจุราช   จะหมายมาดเอาชีวิตริษยา 
      แลวเสแสรงแกลงทําบีบน้ําตา   อนิจจาใจหายเจียวสายใจ 
      3.  แมนส้ินสูญบุญนางในปางนี้  ไมมีท่ีพึ่งพาจะอาศัย 
      จะกอดศพซบหนาโศกาลัย   ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกนั 
      4.  นึกจะใครสะเดาะพระเคราะหเจา  พอบรรเทาโทษาท่ีอาสัญ 
      เหมือนงอนงอขอชีวิตแกเทวัญ   กลัวแตขวัญเนตรพี่จะมิทํา 

 
 

2.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดลุยเดชฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทคราวหน่ึงวา 
“เม่ือมีพื้นฐานแนนหนาบริบูรณพรอมแลว ก็ตั้งตนพัฒนางานตอไปใหเปนการทําไปพิจารณาไป 

      และปรับปรุงไป ไมควรกระทําดวยอาการเรงรีบตามความกระหายท่ีจะสรางของใหม ส่ิงใหม เพื่อความ 
      แปลกใหมเพราะความจริงส่ิงใดท่ีใหมแทๆ นั้นไมมี ส่ิงท้ังปวงยอมสืบเนื่องมาจากส่ิงเกา และตอไปก็จะ 
      กลายเปนส่ิงเกา”พระบรมราโชวาทนี้มีความเหมือนคลายกับพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในเร่ือง  “พระบรมราโชวาท”  ในประเด็นใด 
      1.  การสอนใหใชจายอยางประหยดัตามงบท่ีได 
      2.  การขอใหสํานึกในบุญคุณของแผนดิน 
      3.  การส่ังไมใหลืมการใชและพัฒนาทักษะภาษาไทย 
      4.  การเตือนใหรูจกัวางตวัใหเหมาะสมไมโออวด 

 
 
 

3.   “ตฤณเปนคนท่ีดื้อร้ันและชอบเอาชนะคน ตฤณหลงรักบัวจึงพยายามตามจีบบัว แตบัวมีคูรักของ 
       ตนอยูกอนแลว ตอมาเม่ือตฤณทราบวาคูรักของบัวจะสามารถดูแลบัวไดดกีวาตน ตฤณจึงยอมแพและ 
       ยอมปลอยบัวไปโดยไมกลับมาของแวะกับบัวอีก”  พฤติกรรมของตฤณมีลักษณะคลายกับพฤติกรรม 
       ของตัวละครเอกจากวรรณกรรมเร่ืองใด 
       1.   นิทานคํากลอนเร่ืองพระอภยัมณ ี   2.   บทละครเร่ืองเห็นแกลูก 
       3.   บทเสภาสามัคคีเสวก    4.   กาพยเร่ืองพระไชยสุริยา 
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หินลับมีด 
หินลับมีดก็คลายกับยางลบ คลายกันตรงท่ีมีคูกรณีจึงจะมีความหมาย ถาหินลับมีดไมมีมีด มันก็คง 
ไมรูจะลับอะไร อาจกลายรางไปเปนหนิทับกระดาษ หินยันประตู หินปาหัวสุนัขไปแทน แตเพราะโลกนี ้
มีมีด จึงมีหนิลับมีดเกิดข้ึน 
หินลับมีดเปนส่ิงของท่ีมีหนาตาธรรมดาๆ เปนกอนส่ีเหล่ียมดําๆ ไมนาพิสมัยอะไร คงไมมีใครเอา 
หินลับมีดไปวางโชวในหองรับแขกหรือแขวนไวหนาบานคูกับกระถางคุณนายต่ืนสาย มันมักจะถูกซอนไว 
ในพื้นท่ีท่ีไมมีใครมองเห็น แมไมอยากใหใครเห็น แตทุกบานท่ีทําครัวยอมมีหินลับมีด บานใดไมมี มีดยอม
ไมคม เม่ือมีดไมคม แลวจะหั่นผัก หัน่ปลามาทําอาหารใหอรอยไดอยางไร 
หากเปรียบการทํางานเปนการหั่นการเฉือน หินลับมีดยอมเปนอุปกรณท่ีคอยเตือนเราใหหยุดพกั ไมใชงานมีด
หนักจนเกินไป มีด ท่ีหมายถึงสมอง ความคิด และฝมือ เพราะถาใชมากๆ อาจจะทือ่เอาได มีดทกุเลมยอมมี
ความคมเปนคุณสมบัติ แตพอตัดไปมากๆ แลวอาจตัดไมขาด เฉือนไมออก ทําใหตองออกแรงเยอะ เวลาท่ีจะ
ใชมีดเลมนั้น มิควรรอใหถึงเวลานั้น พอครัวท่ีดีควรลับมีดอยูเสมอ 
 การใชมีดที่ดีคือการบริหารเวลาระหวางการใชมีดและการลับมีดใหสมดลุ ไมเอียงไปขางใด 
ขางหนึ่ง หากมัวแตนั่งลับมีดจนไมทํางานทําการก็คงจะไมมีอาหารกินกัน แนนอนวา เวลาท่ีแบงไปใช 
กับการลับมีดใหคมข้ึนนัน้ไมไดนํามาซ่ึงผลผลิตใดๆ ไมวาจะเปนผลงานหรือการเงิน การลับมีดยอม 
มิใชการทําอาหาร การนั่งอานหนังสือยอมไมใชการเขียน การเรียนภาษายอมไมใชการทํางาน ทวากิจกรรม 
เหลานั้นลวนแลวแตทําใหมีดคมข้ึน เม่ือมีดคมก็ใชงานไดดี คลองแคลวข้ึนและสนุกข้ึน พอครัวทุกคน 
ยอมรูดีวา การมีมีดทื่อๆ อยูในมือนั้นมันนาอึดอัดขนาดไหน 
 เม่ือมีดยังตองการลับ สมองของเรายอมตองการการเหลาและขัดเกลาเชนกัน ในวนัท่ีทํางานหนกั ควร
แบงเวลาพกัมาลับมีดบาง การลับมีดนั้นไมตองกระทําอยางจริงจังเอาเปนเอาตายสามารถลับแบบสบายๆ ลับ
ไปผิวปากไปก็ยังได หินลับสมองมีอยูท่ัวไปท้ังประสบการณใหม แรงบันดาลใจใหม จากสถานท่ีใหมๆ ท่ียัง
ไมเคยไปไมเคยเหน็ หนังสือหลายเลมท่ีรอเราเปดอาน หนังดีๆหลายเร่ืองท่ีรอเราไปดู เพลงหลายเพลง 
ท่ีรอไหลเขาสูรูหูของเรา พิพธิภัณฑท่ีนาสนใจมากมายท่ีตั้งเรียงรายท้ังในเมือง นอกเมืองและเมืองนอก 
กิจกรรมสัมมนานาสนุกท่ีเชิญวิทยากรผูมีประสบการณมาเลาขานสูกันฟง รายการทีวีดีๆ มีสาระ ดีวีดีสารคดี
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเราสนใจ เว็บไซตคุณภาพท่ีมีเนื้อหานาอาน รวมไปถึงบทสนทนาดีๆ จากผูคนรอบๆ ตัว 
 หินลับสมองกเ็ชนเดยีวกันกบัหินลับมีด มันวางอยูขางๆ ตัว วางอยูในครัวใกลมือ อยูท่ีเราจะมีเวลา 
หยิบมันข้ึนมาลับหรือไม 
 
26. ขอใดคือจดุประสงคหลักของเร่ือง 
       1.   แสดงใหเห็นความสําคัญของหินลับมีด  2.   เสนอใหรูจักการแบงเวลาใหเหมาะสม 
       3.   แนะนาํใหหาแรงบันดาลใจในการทํางาน  4.   เชิญชวนใหหาความบันเทิงใหแกชีวติ 
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27. จากเนื้อเร่ืองขอใดสรุปไดถูกตอง 
       1.   หินลับมีดเปนอุปกรณการทําครัวพื้นฐานท่ีทุกบานตองมี 
       2.   การลับมีดใหมีความคมอยูเสมอมีผลกับการทําอาหารใหอรอย 
       3.   การพยายามพาตัวใหพนจากสภาพความจําเจเปนการลับสมอง 
       4.   สมองตองการการพกัผอนและผอนคลายจากภาวะตึงเครียด 
28. วิชัยตองการนําความรูท่ีไดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง วิชัยควรปฏิบัติตามขอใด 
       1.   เชิญผูเขียนบทความมาบรรยายแนวคิดใหเพื่อนๆ ฟง 
       2.   ติดตอบริษัททัวรเพือ่วางแผนการทองเท่ียวในวนัหยดุ 
       3.   ชวนวเิชียรไปดภูาพยนตรหลังจากการทํางานมาตลอดวัน 
       4.   ทบทวนตารางการทํางานและจัดสรรเวลาวางใหกับชีวติ 
29. ขอความขางตนมีความโดดเดนในการเรียบเรียงอยางไร 
       1.   ใชภาษาท่ีเปยมไปดวยสัญลักษณตองอาศัยการตีความอยางลึกซ้ึง 
       2.   นําเสนอแนวทางในการสรางพลังใหแกชีวิตดวยการคลายเครียด 
       3.   เนื้อหาสะทอนใหเหน็สัจธรรมของชีวิตและสรางใหเกดิกําลังใจ 
       4.   ลําดับความสําคัญของเน้ือหาไดอยางเปนระบบทําใหเขาใจงาย 
30. หลังจากอานเร่ืองหินลับมีดแลว นกัเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรียงความหัวขอ 
       “เรียนรูรอบตัว สูความคิดสอนตน”  ขอใดควรเขียนเปนคํานําของเรียงความเร่ืองนี้ 
       1.   การเรียนรูของมนุษย มิใชจํากัดแตเพียงในหองเรียนเทานัน้ มนุษยสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
 จากส่ิงรอบตัวไดเสมอ แมวาส่ิงนั้นอาจจะดเูล็กนอย แตถามองอยางมีสติ ทุกส่ิงรอบตัวก็สามารถ
 ประยุกตเปนความคิดเพื่อสอนตนได ดังเร่ืองเลาของหินลับมีด ท่ีพรอมจะลับสมองใหมนษุยไดรู 
       2.   หินลับมีดเปนส่ิงของท่ีมีหนาตาธรรมดา เปนกอนส่ีเหล่ียมดํา ไมนาพิสมัย แตทุกบานท่ีทําครัวยอม 
             มีหินลับมีด บานใดไมมี มีดยอมไมคม เม่ือมีดไมคมแลวจะหัน่ผักหั่นปลามาทําอาหารใหอรอย 
             ไมได หินลับมีดจึงจาํเปนสําหรับคนทําครัว สวนคนไมชอบเขาครัว หินลับมีดก็คงไมสามารถให 
             ขอคิดส่ิงใดใหเรียนรู 
       3.   มนุษยมักจะมองส่ิงไกลตัวเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและมีประโยชน แตส่ิงใกลตัวมักจะมองวาเปนของตาย 
             ท่ีไมเคยรักษาหรือดแูล เขาทํานองใกลเกลือกินดาง ซ่ึงแมวาจะมีหินลับมิดมาเปนบทเรียนสอน 
             ความคิดแลวกต็าม หากมนษุยยังไมคิดใหคุณคาแกของใกลตัว ประโยชนท่ีมนุษยควรไดรับก็ 
             อาจจะไมไดรับอยางแทจริง 
       4.   ส่ิงรอบตัวของมนุษย ไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น สามารถ 
             เรียกรวมไดวาส่ิงแวดลอม มนุษยมีความจําเปนตองพึ่งพาส่ิงแวดลอมเพื่อดํารงชีวิต การเรียนรูเพื่อ 
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             ทําความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมจึงมีความสําคัญ เทียบเทากับการหาปจจัยส่ีเพื่อดํารงชีวิต 
31. บุคคลในขอใดสามารถนําขอคิดท่ีไดจากเร่ืองไปพูดโนมนาวไดอยางสมเหตุสมผลท่ีสุด 
       1.   กาว ขอใหเพื่อนเหน็คุณคาของสมองและความคิด เพราะสมองและความคิดเปนส่ิงท่ีมีเฉพาะสัตว 
 พิเศษอยางมนษุย การใชหินลับมิด ก็เหมือนกับการใชสมองใชความคิดใหมากท่ีสุดเพราะยิ่งคิด ก ็
              ยิ่งพฒันาสมองไดมากข้ึน 
       2.   แกว เสนอใหเพื่อนเห็นความสําคัญของการใชสมองและความคิดท่ีตองแบงเวลาพักสมองเพื่อลับ 
             ความคิดใหแหลมคมมากข้ึน เหมือนมีดท่ีใชทํางานทุกวนั กย็งัตองหยุดมาลับมีดใหคมเพือ่ใชงาน 
             ไดอยางมีคุณภาพตอไป 
       3.   กลม ช้ีแจงใหเพื่อนรูวาสมองและความคิด เปนของคูกัน การบํารุงสมองก็คือการบํารุงความคิด ก ็
             เหมือนกับมีดและหนิลับมีด การบํารุงมีดใหมีความคมอยูเสมอ ก็ยอมสงผลใหหินลับมีดยังคงอยูให 
             ใชประโยชนตอไป 
       4.   กลวย บอกใหเพื่อนรูวาการใชสมองและความคิด เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของการใชชีวิตของ 
             มนุษย การใชสมองและความคิด จึงเทียบเทากับปจจัยส่ีในการดํารงชีวิต เหมือนมีดท่ีจะตองมีหิน 
             ลับมีดเพื่อสงเสริมใหมีดมีความสําคัญมากข้ึน 
32. บทอานขางตนใหคุณคาทางวรรณคดีดานใดมากท่ีสุด 
       1.   คุณคาทางสังคม     2.   คุณคาทางจิตใจ 
       3.   คุณคาทางกาย     4.   คุณคาทางปญญา 
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วิชาภาษาไทย  มัธยมศึกษาปที่3   ชุดที่3 
 
คําไทยแทและคําภาษาตางประเทศ 
1.   คําซอนในขอใดไมมีภาษาถ่ินปรากฏอยู 
      1.  รากฐานท่ีสําคัญของประเทศคือประชาชนทุกคน  
      2.  ชาวบานรวมใจกันนําเส่ือสาดมาจากบานของตน 
      3.  คนเมืองต่ืนตระหนกราคาทองคําท่ีกําลังผันผวน  
      4.  การเดนิทางเปนเวลานานทําใหนักเดินทางอิดโรย 
 
2.   ขอท่ีขีดเสนใตในขอใดมีภาษาถ่ินปรากฏอยู 
       1.   ใกลหนาฝนแลว กันสาดท่ีบานฉันยังไมไดซอมเลย 
       2.   ไมรูวาเส่ือสาดหายไปไหนหมด พอจะใชแลวหาไมเจอทุกที 
       3.   ชวงสงกรานต เดก็ๆ ชอบพากันไปเลนสาดนํ้าเพื่อความสนุกสนาน 
       4.   ดวงจนัทรสาดแสงสองเขามาในหองนอนยามราตรีเปนภาพท่ีงดงาม 
 
3.   ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพท 
      1.  สรางภาพวาอินโนเซนต บ้ือเหมือนเปนคุณยาย  
      2.  ใหกนิกันแบบฟรี ฟรี ช่ือเสียงข้ึนช่ือลือชา 
      3.  เปนของกํานัลใหนางไวใช มีซีมากบัคาลามายล  
      4.  ท่ีเธอเขามาชม มันเหมือนสะสมแสตมปเซเวน 
 
4.   ขอใดใชภาษาตางประเทศไมเหมาะสมกับบริบทการใชภาษาไทย 
       1.   สุทธิเกียรติกลาววา  “คําวา ‘สํานวน’ ตรงกับภาษาอังกฤษวา idiom” 
       2.   สุทธิลักษณใชคําวา  “kilometer”  เขียนรายงานสงครูวิชาภาษาไทย 
       3.   สุทธิพันธุเขียนบทความชื่อ  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)” 
       4.   สุทธิศักดิ์เขียนคําวา  (folklore)  หลังคําวา  “คติชน”  เพื่อขยายความ 
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คําและการสรางคํา 
1.   ขอใดตอไปน้ีอธิบายลักษณะของคําสมาสท่ีไมมีสนธิไมถูกตอง 
       1.   คําท่ีจะนํามาสมาสกนั ตองมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเทานั้น 
       2.   มีการกลมกลืนเสียงของคํา 2 คํา หรือเช่ือมประสานเขาเปนเสียงเดียวกัน 
       3.   คําท่ีลงทายดวยเสียงสระ / อะ / / อุ / / อิ / เม่ือใชเปนคําหนา จะออกเสียงสระเต็มเสียง 
       4.   คําท่ีมีเคร่ืองหมายทัณฑฆาตหรือรูปสระอะ (วิสรรชนีย) อยูดวย เม่ือใชเปนสวนตนของคําสมาสจะ 
             ไมเขียนเคร่ืองหมายและรูปเหลานี ้
 
2.   ประธานในประโยคใดเปนคําสมาสที่มีสนธิ 
       1.   ธราธรพบรักกับระวีรําไพท่ีเขาพระวิหาร   
       2.   ปวรรุจเขินอายท่ีจะบอกรักกับวรรณรสา 
       3.   พุฒิภทัรขอกรองแกวแตงงานท่ีโรงพยาบาล  
       4.   รัชชานนทชวยเหลือสรอยฟาปกครองประเทศ 
 
3. ขอใดมีคําท่ีไมใชคําสมาส 

1. กายกรรม      พลเรือน 
2. มาตรฐาน      อัญมณี 
3. อดีตการ         สารประโยชน 
4. ปรปกษ         สุภาษิต  
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ชนิดของคาํในภาษาไทย 
1.   “เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหมนกัเรียนทุกคนในหองจงึต้ังใจจดังานปใหมเพื่อสงความสุข....................กัน  
      และเพื่อรวมกันแสดงมุทิตาจิตอวยพรปใหม......................ครูประจําช้ัน โดยในปนี้จะจัดใหมีการแลก 
      ของขวัญ.......................กันดวย” 
      ควรเลือกใชคําใดตอไปนี้ไปเติมในชองวางเพื่อใหสอดคลองกับบุคคลมากท่ีสุด 
      1.  กับ ตอ ตอ    2.  ตอ          กับ ตอ 
      3.  แก แด แก    4.  แด          แก แด 
 
ประโยค 
1.   คําซอนในขอใดมีโครงสรางเปนประโยคได 
       1.   ฤกษงามยามด ี     2.   ถวยโถโอชาม 
       3.   ตอนรับขับสู     4.   สิงสาราสัตว 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 2 – 3 
 “คนดี (1) ยอมเหนือกวาคนเกง  (2) เพราะคน (3) แตขาดความดีจะแพภยัตนเอง (4) ในทายท่ีสุด” 
2.   ควรนํา  “ท่ีเปนคนเกง”  ไปเติมในสวนใดของประโยค จึงจะทําใหเปนประโยคซอนท่ีสมบูรณ 
       1.   สวนท่ี (1)  2.   สวนที่ (2)  3.   สวนที่ (3)  4.   สวนที่ (4) 
 
3.   ประโยคใดตอไปนี้ คือประโยคท่ีสมบูรณของประโยคขางตน 
       1.   คนเกงและดีเหนือกวาคนเกง   2.   คนเกงและคนดีจะไมแพภัยตัวเอง 
       3.   คนดีและคนเกงจะไมแพภยัตัวเอง   4.   คนดีและเกงเหนือกวาคนเกงและคนด ี
 
4.“หากเธอก็รักเธอก็รูสึกดีดเีหมือนกนัแตเธอก็เขินอายอยางนั้นท่ีจะตองพูดมา”ขอใดกลาวถูกตอง 
       1.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความเดียวท้ังหมด 
       2.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความรวมและความซอนตามลําดับ 
       3.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความเดียวและความซอนตามลําดับ 
       4.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความรวมและความเดียวตามลําดับ 
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ระดับภาษาและการใชคําราชาศัพท 
1.   ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
      1.  ปจจุบันคนเปนโรคนี้กันมากโดยไมรูตัว เพราะวาทํางานหนักแลวทานอาหารอยางเรงรีบ 
      2.  การเลือกอาหารเสริม ไมวาจะเปนชนิดใด อยากใหเลือกซ้ือท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 
      3.  ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ การดํารงชีวิตของคนยุคนี้เปล่ียนจากยุคเกาแบบหนามือเปนหลังมือ 
      4.  วิตามินท่ีละลายในไขมัน สามารถสะสมในรางกายจนเปนอันตราย ถาไดรับติดตอกันเปนเวลานาน 
 
2.   ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง 
       1.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระอักษรวรรณกรรมเร่ืองติโต 
       2.   สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมีพระกระแสรับส่ังกับขาราชบริพาร 
       3.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสตอบคณะทูตานุทูต 
       4.   สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานถุงยังชีพแกผูประสบภัย 
 
3.   ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง 
      1.  ผูอํานวยการโรงเรียนทูลเกลาฯ หนงัสือท่ีระลึกแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      2.  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปดงานวันผาไหมไทย 
      3.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โปรดกีฬาข่ีมาอยางยิ่ง พระองคจึงทรงมาอยูเปน 
           ประจํา 
      4.  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานรางวัลชนะเลิศแกผูประกวด 
           วาดภาพ 
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ธรรมชาติของภาษา 
ใชคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1 – 3 
  สงสารคําทําการมานานแลว  ดูไมแคลวตาไปในหนังสือ 
      มันถูกใช ทุกอยาง ไมวางมือ   แตละม้ือลําบากยากเต็มที 
  ตํารวจเห็นโจรหาญทําการจบั  โจรมันกลับวิ่งทะยานทําการหนี 
      ทําการปวย เปนลม ลมพอดี   ทําการซ้ีจีนหมายวาตายเอย ฯ 
(พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ) 
1.   คําประพันธขางตนสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางภาษาดานใด 
      1.  ทางดานคํา 2.  ทางดานเสียง  3.  ทางดานความหมาย  4.  ทางดานไวยากรณ 
2.   ใครตอไปนี้เขาใจจุดมุงหมายของคําประพันธขางตนมากท่ีสุด 
      1.  สุรชัยติดประกาศวา  “ใหสมาชิกชมรมการละครมาทําการฝกซอมละครหลังเลิกเรียน” 
      2.  สุรชาติโพสตขอความวา “ฉันจะทําการดูแลพอแมเพื่อทดแทนพระคุณของทานใหดีท่ีสุด” 
      3.  สุรกิจบอกกับเพื่อนวา  “งานโรงเรียนปนี้เราจะตองต้ังใจและมีสติใหมาก จงเตือนตนเองไววาจะทํา 
           การใหญใจตองนิ่ง” 
      4.  สุรวิทยจบการพูดสุนทรพจนดวยประโยควา  “ชีวติท่ีมีคุณคาคือชีวิตท่ีเกดิมาเพื่อทําการสราง 
           ประโยชนแกแผนดิน” 
3.   ถาตองการกลาววาคําประพันธขางตนเปน “ผลงาน” ของพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ตอง 
      ใชคําราชาศัพทขอใด 
      1.  พระนิพนธ 2.  พระราชนพินธ  3.  พระกวีนิพนธ 4.  พระราชหตัถเลขา 
 
คําไทยแทและคําภาษาตางประเทศ 
1.   คําซอนในขอใดไมมีภาษาถ่ินปรากฏอยู 
      1.  รากฐานท่ีสําคัญของประเทศคือประชาชนทุกคน  
      2.  ชาวบานรวมใจกันนําเส่ือสาดมาจากบานของตน 
      3.  คนเมืองต่ืนตระหนกราคาทองคําท่ีกําลังผันผวน  
      4.  การเดนิทางเปนเวลานานทําใหนักเดินทางอิดโรย 
2.   ขอท่ีขีดเสนใตในขอใดมีภาษาถ่ินปรากฏอยู 
       1.   ใกลหนาฝนแลว กันสาดท่ีบานฉันยังไมไดซอมเลย 
       2.   ไมรูวาเส่ือสาดหายไปไหนหมด พอจะใชแลวหาไมเจอทุกที 
       3.   ชวงสงกรานต เดก็ๆ ชอบพากันไปเลนสาดนํ้าเพื่อความสนุกสนาน 
       4.   ดวงจนัทรสาดแสงสองเขามาในหองนอนยามราตรีเปนภาพท่ีงดงาม 
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3.   ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพท 
      1.  สรางภาพวาอินโนเซนต บ้ือเหมือนเปนคุณยาย  
      2.  ใหกนิกันแบบฟรี ฟรี ช่ือเสียงข้ึนช่ือลือชา 
      3.  เปนของกํานัลใหนางไวใช มีซีมากบัคาลามายล  
      4.  ท่ีเธอเขามาชม มันเหมือนสะสมแสตมปเซเวน 
 
 
4.   ขอใดใชภาษาตางประเทศไมเหมาะสมกับบริบทการใชภาษาไทย 
       1.   สุทธิเกียรติกลาววา  “คําวา ‘สํานวน’ ตรงกับภาษาอังกฤษวา idiom” 
       2.   สุทธิลักษณใชคําวา  “kilometer”  เขียนรายงานสงครูวิชาภาษาไทย 
       3.   สุทธิพันธุเขียนบทความชื่อ  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)” 
       4.   สุทธิศักดิ์เขียนคําวา  (folklore)  หลังคําวา  “คติชน”  เพื่อขยายความ 
 
คําและการสรางคํา 
1.   ขอใดตอไปน้ีอธิบายลักษณะของคําสมาสที่ไมมีสนธิไมถูกตอง 
       1.   คําท่ีจะนํามาสมาสกนั ตองมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเทานั้น 
       2.   มีการกลมกลืนเสียงของคํา 2 คํา หรือเช่ือมประสานเขาเปนเสียงเดียวกัน 
       3.   คําท่ีลงทายดวยเสียงสระ / อะ / / อุ / / อิ / เม่ือใชเปนคําหนา จะออกเสียงสระเต็มเสียง 
       4.   คําท่ีมีเคร่ืองหมายทัณฑฆาตหรือรูปสระอะ (วิสรรชนีย) อยูดวย เม่ือใชเปนสวนตนของคําสมาสจะ 
             ไมเขียนเคร่ืองหมายและรูปเหลานี ้
2.   ประธานในประโยคใดเปนคําสมาสที่มีสนธิ 
       1.   ธราธรพบรักกับระวีรําไพท่ีเขาพระวิหาร   
       2.   ปวรรุจเขินอายท่ีจะบอกรักกับวรรณรสา 
       3.   พุฒิภทัรขอกรองแกวแตงงานท่ีโรงพยาบาล  
       4.   รัชชานนทชวยเหลือสรอยฟาปกครองประเทศ 
 
ชนิดของคาํในภาษาไทย 
1.   “เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหมนกัเรียนทุกคนในหองจงึต้ังใจจดังานปใหมเพื่อสงความสุข....................กัน  
      และเพื่อรวมกันแสดงมุทิตาจิตอวยพรปใหม......................ครูประจําช้ัน โดยในปนี้จะจัดใหมีการแลก 
      ของขวัญ.......................กันดวย” 
      ควรเลือกใชคําใดตอไปนี้ไปเติมในชองวางเพื่อใหสอดคลองกับบุคคลมากท่ีสุด 
      1.  กับ ตอ ตอ    2.  ตอ          กับ ตอ 
      3.  แก แด แก    4.  แด          แก แด 
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ประโยค 
1.   คําซอนในขอใดมีโครงสรางเปนประโยคได 
       1.   ฤกษงามยามด ี     2.   ถวยโถโอชาม 
       3.   ตอนรับขับสู     4.   สิงสาราสัตว 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 2 – 3 
 “คนดี (1) ยอมเหนือกวาคนเกง  (2) เพราะคน (3) แตขาดความดีจะแพภยัตนเอง (4) ในทายท่ีสุด” 
2.   ควรนํา  “ท่ีเปนคนเกง”  ไปเติมในสวนใดของประโยค จึงจะทําใหเปนประโยคซอนท่ีสมบูรณ 
       1.   สวนท่ี (1)  2.   สวนที่ (2)  3.   สวนที่ (3)  4.   สวนท่ี (4) 
3.   ประโยคใดตอไปนี้ คือประโยคท่ีสมบูรณของประโยคขางตน 
       1.   คนเกงและดีเหนือกวาคนเกง   2.   คนเกงและคนดีจะไมแพภัยตัวเอง 
       3.   คนดีและคนเกงจะไมแพภยัตัวเอง   4.   คนดีและเกงเหนือกวาคนเกงและคนด ี
 
4.“หากเธอก็รักเธอก็รูสึกดีดเีหมือนกนัแตเธอก็เขินอายอยางนั้นท่ีจะตองพูดมา”ขอใดกลาวถูกตอง 
       1.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความเดียวท้ังหมด 
       2.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความรวมและความซอนตามลําดับ 
       3.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความเดียวและความซอนตามลําดับ 
       4.   เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนความรวมและความเดียวตามลําดับ 
 
ระดับภาษาและการใชคําราชาศัพท 
1.   ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
      1.  ปจจุบันคนเปนโรคนี้กันมากโดยไมรูตัว เพราะวาทํางานหนักแลวทานอาหารอยางเรงรีบ 
      2.  การเลือกอาหารเสริม ไมวาจะเปนชนิดใด อยากใหเลือกซ้ือท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 
      3.  ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ การดํารงชีวติของคนยุคนี้เปล่ียนจากยุคเกาแบบหนามือเปนหลังมือ 
      4.  วิตามินท่ีละลายในไขมัน สามารถสะสมในรางกายจนเปนอันตราย ถาไดรับติดตอกันเปนเวลานาน 
2.   ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง 
       1.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระอักษรวรรณกรรมเร่ืองติโต 
       2.   สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมีพระกระแสรับส่ังกับขาราชบริพาร 
       3.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสตอบคณะทูตานุทูต 
       4.   สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานถุงยังชีพแกผูประสบภัย 
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3.   ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง 
      1.  ผูอํานวยการโรงเรียนทูลเกลาฯ หนงัสือท่ีระลึกแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      2.  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปดงานวันผาไหมไทย 
      3.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โปรดกีฬาข่ีมาอยางยิ่ง พระองคจึงทรงมาอยูเปน 
           ประจํา 
      4.  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานรางวัลชนะเลิศแกผูประกวด 
           วาดภาพ 
 
การส่ือสาร  ( การฟง  การพดู  การดู ) 
1.   จากตัวอยางตอไปนี้ใครพูดกับแมคาในโรงอาหารไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
       1.   ปรีดา :     ปาครับ กรุณาทําขาวผัดใหผมหน่ึงท่ีครับ 
       2.   ฝนดี  :      ปาคะ เอาขาวผัดกะเพราหนึ่งจาน เร็วๆ นะปา หนหูวิ 
       3.   มีสุข  :      ปาครับ ขอเสนใหญราดหนาหนึ่งจานครับ 
       4.   หรรษา  :   ปาปา ขาวไขเจยีวหน่ึงจาน เดีย๋วมารับนะ 
 
การใชคํา 
1.   “โครงงานเปนการจดัการเรียนรูท่ี......................ใหนกัเรียนไดคนควา ลงมือปฏิบัติจริง ในลักษณะการ 
        สํารวจ ทดลอง ประดิษฐคิดคน โดย...................จะรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหทดสอบเพื่อแกปญหา 
         .........................คนหาคําตอบ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูพรอมไปกับการมีทักษะการจัดการและการ 
       ทํางาน......................ผูอ่ืน” 
       ควรนําคําในขอใด ไปเติมในชองวางตามลําดับแลวทําใหขอความนีมี้ใจความสมบูรณและเหมาะสม 
       1.   สงเสริม   ผูเรียน   เพื่อ  รวมกนั   2.   สงเสริม  นักเรียน  และ  รวมกับ 
       3.   สรางสรรค  นักเรียน  แต  พรอม   4.   สรางสรรค ผูเรียน ท่ี  กับ 
2.   คําท่ีขีดเสนใตในขอใดไมใชศัพทวิชาการทางการศึกษา 
      1.  แมบอกใหลูกรักษาระดับผลการเรียนเฉล่ียใหคงท่ี 
      2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีแลว 
      3.  โรงเรียนเราผานเกณฑมาตรฐานของการสอบโอเน็ต 
      4.  ศึกษานเิทศกจะมาใหคําปรึกษาแกครูทุกคนในวันพรุงนี้ 
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โวหารการเขียน 
1.   ขอใดเปนการเขียนพรรณนา 
       1.   คณะกรรมการพิจารณาใหมีการสรางอาคารเรียนใหม เพื่อใชรองรับการจัดหองเรียน วทิยาศาสตร 
              และคณิตศาสตร 
       2.   หญาสีเขียวเขมมรกตในสนามกาํลังพล้ิวสะบัดตามแรงลม โดยมีเหลาฝูงนกบินหลงชมมา เริงเลน 
ในพุมหญาอยางสนุกสนานเบิกบานใจ 
       3.   เหลาผูคนตางพากนัรีบยายออกจากเมืองนี้ หลังมีการประกาศวา พบผูเสียชีวติจากการตดิเช้ือโรค 
             ระบาดจํานวนหลายรอยคน 
       4.   อากาศชวงนี้คอนขางเย็นสบาย เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือไดพัดพาความเยน็จากประเทศจีน 
             มาสูประเทศไทย 
 
การเขียนรายงาน 
1.   ขอใดใชระดับภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานวชิาการ 
       1.   การทองเท่ียวแบบอนุรักษเปนการทองเท่ียวรูปแบบแปลกใหมมากท่ีไดรับความนิยมในยุคนี้ 
       2.   การทองเท่ียวแบบอนุรักษเปนการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีมุงรักษาธรรมชาติอยางยั่งยืน 
       3.   นักทองเท่ียวจําพวกปากวาตาขยบิมักจะไมสนใจการทองเท่ียวแบบอนุรักษเหมือนท่ีคนอ่ืนคิด 
       4.   นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวแบบอนุรักษมีคุณคาท่ีวิเศษยิ่งดงัอาทิตยท่ีใหแสงแกสรรพชีวิต 
2.   “เด็กตางสัญชาติแหเรียนตออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเม่ือเดก็เรียนจบมีสิทธ์ิไดเขาทํางาน 
      เชนเดยีวกบัเด็กไทย ช้ีเปนการรองรับเคล่ือนยายแรงงาน และเปนฮบัอาเซียน”  หากตองเปล่ียนขอความ 
      พาดหวัขาวขางตนเพื่อใชเขียนในรายงานวิชาการควรเปล่ียนตามขอใด 
      1.  เด็กตางชาติใหความนยิมในการเรียนตอโรงเรียนอาชีวะของไทย เหตุผลท่ีสําคัญเพราะมีมาตรฐานสูง 
           เม่ือเรียนจบมีงานทําเหมือนคนไทยทุกประการ ตอบสนองนโยบายการเคล่ือนยายแรงงานภายใน 
           ภูมิภาคอาเซียน 
      2.  นักศึกษาตางชาติสมัครเขาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอยางลนหลามดวยเพราะมีมาตรฐาน 
           การศึกษาสูงทําใหมีโอกาสไดงานทําทัดเทียมกับนกัศึกษาชาวไทย ท้ังยังเปนการรองรับการ 
           เคล่ือนยายแรงงานอยางอิสระและการเปนศูนยกลางตลาดแรงงานของอาเซียน 
      3.  นักศึกษาชาวตางชาตินิยมเรียนตอโรงเรียนอาชีวะศึกษาในประเทศไทย เพราะมีมาตรฐานการศึกษา 
           สูง และเม่ือสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับสิทธ์ิเขาทํางานเชนเดียวกบัชาวไทย เพื่อเปนการรองรับการ 
           เคล่ือนยายแรงงานและการเปนศูนยกลางการคาของประเทศในประชาคมอาเซียน 
      4.  นักศึกษาชาวตางชาติเร่ิมใหความนิยมศึกษาตอโรงเรียนอาชีวะในประเทศไทยมากข้ึน หลังจากพบวา 
           มีมาตรฐานการศึกษาสูง และมีการรับประกันการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาเชนเดยีวกับนกัศึกษา 
           ไทย ท้ังยัง เปนการแสดงใหเห็นการเคล่ือนยายแรงงานและความพรอมของไทยในการเปนศูนยกลาง 
           ของประเทศในกลุมอาเซียน 
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การเขียนจดหมาย 
1.   คําข้ึนตนและคําลงทายในจดหมายคูใดมีความสอดคลองกัน 
      1.  เรียน – ขอแสดงความเคารพ   2.  สวัสดี – รักและเคารพ 
      3.  กราบนมัสการ – เจริญพร    4.  กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 
2.   ขอใดกลาวถูกตอง 
       1.   จดหมายสวนตัวตองมีคําข้ึนตนและคําลงทายเหมือนจดหมายกิจธุระ 
       2.   จดหมายสวนตัวไมเครงครัดรูปแบบการเขียนเหมือนจดหมายกิจธุระ 
       3.   จดหมายลาปวยหรือลากิจ เปนจดหมายสวนตัวท่ีตองระบุวันท่ีลาใหชัดเจน 
       4.   จดหมายสมัครงานเปนจดหมายกจิธุระท่ีไมตองมีคําข้ึนตนและคําลงทาย 
 
คําขวัญ – คําคม – คําคะนอง 
1.   ขอใดเปนคําขวัญท่ีเหมาะสม 
       1.   นมแมเพื่อสรางคน แลวนมววัใชสรางใคร  2.   อานหนังสือเปนนิจ ชีวิตจะพบรักท่ีดีงาม 
       3.   ชัยชนะที่ยิ่งใหญ คือชนะจิตใจของตนเอง  4.   การเลนกฬีายอมมีแพมีชนะมีน้ําใจนักกีฬา 
2.   ขอใดเปนคําขวัญท่ีถูกตองตามหลักการเขียนคําขวัญ 
      1.  เขาคิว...สรางวินัย สรางน้ําใจ สรางไมตรี 
      2.  ปลาเค็มตองปลาอินทรี คนดีตองไมติดยา 
      3.  ทํางานใหเหงื่อออกทางรูขุมขน ดีกวาข้ีเกยีจแลวยากจนจนน้ําลนออกจากตา 
      4.  กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการปกครอง 
           วัดวังงามเรืองรอง  เมืองหลวงของประเทศไทย 
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การใชสํานวนไทย 
1.   “พูดถึงรักหลายคนวาเร็วกวาเสียง  หลายคนเถียงก็เช่ือวาเร็วกวาแสง 
        หลายคนบอกรักนี้เปนสีแดง   หลายคนแยงวารักนี้เปนสีดํา” 
       คําประพันธขางตน ตรงกับสํานวนในขอใด 
       1.   นานาจิตตัง     2.   ตาบอดคลําชาง 
       3.   ลางเนื้อชอบลางยา    4.   ยามรักน้ําตมผักก็วาหวาน 
2.   ขอใดไมปรากฏสํานวนไทย 
      1.  ผีเรือนตัวไมดีผีอ่ืนพลอย    2.  เดินตามรอยผูใหญหมาไมกัด 
      3.  จะเรียนคมเรียนเถิดอยาเปดฝก   4.  ลองูเหาเลนก็ไดใจกลากลา 
3.   ก :     เร่ืองนี้นากลัวมากเลยนะ วันดเีขาทําผิดแบบนี้ใครจะชวยได 
      ข :     ฉันจะไปชวยเขาเอง ไมรูหรอกวาเขาทําถูกหรือผิด แตเขาเปนเพื่อนฉัน 
      ก :     ฉันวาเธออยาเขาไปยุงกับเร่ืองนี้เลยนะ ดไีมดีจะเปนการ...................เปลาๆ เดี๋ยวจะพลอยมีปญหา 
               ไปดวย 
       จากสถานการณขางตน สํานวนใดท่ีไมสามารถเติมลงในชองวางได 
       1.   หาเหาใสหัว     2.   เอามือซุกหีบ 
       3.   แกวงเทาหาเส้ียน     4.   ตกกระไดพลอยโจน 
 
วรรณคดีวิจักษ 
1.   คําประพันธขอใดตอไปน้ีแสดงใหเห็นวาพระอภัยมณีเปนคนท่ีมีความเฉลียวฉลาดทางดานวาทศิลปมากที่สุด 

      1.  พอไดชองลองลวงดูตามเลห  สมคะเนจะไดไปดังใจหมาย 
      จึงกลาวแกลงแสรงเสเพทุบาย   เจาฝนรายนกันองตองตํารา 
      2.  อันเทวัญนัน้คือมัจจุราช   จะหมายมาดเอาชีวิตริษยา 
      แลวเสแสรงแกลงทําบีบน้ําตา   อนิจจาใจหายเจียวสายใจ 
      3.  แมนส้ินสูญบุญนางในปางนี้  ไมมีท่ีพึ่งพาจะอาศัย 
      จะกอดศพซบหนาโศกาลัย   ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกนั 
      4.  นึกจะใครสะเดาะพระเคราะหเจา  พอบรรเทาโทษาท่ีอาสัญ 
      เหมือนงอนงอขอชีวิตแกเทวัญ   กลัวแตขวัญเนตรพี่จะมิทํา 
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2.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดลุยเดชฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทคราวหน่ึงวา 

“เม่ือมีพื้นฐานแนนหนาบริบูรณพรอมแลว ก็ตั้งตนพัฒนางานตอไปใหเปนการทําไปพิจารณาไป 
      และปรับปรุงไป ไมควรกระทําดวยอาการเรงรีบตามความกระหายท่ีจะสรางของใหม ส่ิงใหม เพื่อความ 
      แปลกใหมเพราะความจริงส่ิงใดท่ีใหมแทๆ นั้นไมมี ส่ิงท้ังปวงยอมสืบเนื่องมาจากส่ิงเกา และตอไปก็จะ 
      กลายเปนส่ิงเกา”พระบรมราโชวาทนี้มีความเหมือนคลายกับพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในเร่ือง  “พระบรมราโชวาท”  ในประเด็นใด 
      1.  การสอนใหใชจายอยางประหยดัตามงบท่ีได 
      2.  การขอใหสํานึกในบุญคุณของแผนดิน 
      3.  การส่ังไมใหลืมการใชและพัฒนาทักษะภาษาไทย 
      4.  การเตือนใหรูจกัวางตวัใหเหมาะสมไมโออวด 
3.   “ตฤณเปนคนท่ีดื้อร้ันและชอบเอาชนะคน ตฤณหลงรักบัวจึงพยายามตามจีบบัว แตบัวมีคูรักของ 
       ตนอยูกอนแลว ตอมาเม่ือตฤณทราบวาคูรักของบัวจะสามารถดูแลบัวไดดกีวาตน ตฤณจึงยอมแพและ 
       ยอมปลอยบัวไปโดยไมกลับมาของแวะกับบัวอีก”  พฤติกรรมของตฤณมีลักษณะคลายกับพฤติกรรม 
       ของตัวละครเอกจากวรรณกรรมเร่ืองใด 
       1.   นิทานคํากลอนเร่ืองพระอภยัมณ ี   2.   บทละครเร่ืองเห็นแกลูก 
       3.   บทเสภาสามัคคีเสวก    4.   กาพยเร่ืองพระไชยสุริยา 
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การอานจับใจความ 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 1 – 2 

สํานวน – ภาษิต – คําพังเพย 
 “คําพูดของมนษุยเรา ไมวาชาติใดภาษาใด กมั็กจะมีสํานวนโวหารเปนอัตลักษณของตนเอง ซ่ึงบางที
ก็พูดเปนช้ันเชิงใหผูฟงตองคิดเสียกอนจึงจะเขาใจ หรือบางทีคิดเทาใดๆ ก็ไมอาจเขาใจก็ได หรืออาจจะเขาใจ
ไปอีกอยางหนึ่งก็มี คําพูดท่ีเปนช้ันเชิงอยางนั้นเราเรียกวา  “สํานวน”  

เร่ือง  “สํานวนไทย”  นัน้เปนเร่ืองท่ีขาพเจาเห็นวา  ควรที่เราจะไดหันมาศึกษาและวจิัยกนับางวา 
สํานวนนัน้ๆ เกิดมาจากอะไร มีความหมายอยางไรเทากบัชวยกันอนุรักษภาษาไทยอันเปนวัฒนธรรม 
ท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีแสดงใหเหน็เอกลักษณของความเปนไทยเพ่ืออนุชนรุนตอๆไป จะไดมีความสํานกึ 
และภาคภูมิใจในความเปนไทยของเขาและเขาก็จะไดเปนแกนอันสําคัญท่ีจะธํารงรักษาและบํารุงสงเสริม 
ภาษาไทยใหเจริญรุงเรืองตอไป” 
 
 
1.   จากขอความขางตน คําใดคือศัพทบัญญัติ และบัญญัติมาจากคําวาอะไร 
       1.   อัตลักษณ บัญญัติมาจากคําวา identity 
       2.   เอกลักษณ บัญญัติมาจากคําวา personality 
       3.   ประเพณ ี บัญญัติมาจากคําวา convention 
       4.   อนุชน  บัญญัติมาจากคําวา next generation 
2.   บุคคลใดนาํแนวคิดเร่ืองการอนุรักษภาษาไทยจากขอความขางตนไปใชไดถูกตอง 
       1.   สุรียชอบนําสํานวนไทยไปดดัแปลงใหเกดิความตลกขบขัน 
       2.   สุนียชอบใชสํานวนไทยเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อแสดงความรู 
       3.   สุรัตนทําการบานเร่ืองสํานวนไทยท่ีคุณครูส่ังอยางต้ังใจจนไดคะแนนเต็ม 
       4.   สุวิทยชอบคนหาความหมายและท่ีมาของสํานวนไทยและอธิบายใหเพื่อนฟง 
ใชเนื้อเพลงตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 3 – 5 
แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินวาเธอนารักแคไหน จริตมากไปกลัวมัน 
ไมดี ไมงาม กเ็ลยเกกฟอรม ทําเปนออมคอมทําเปนวาดูเฉยเมยจนเธอมาขอเบอรโทรเขาทางแลวเอย อยาก
บอกจังเลยถึงบานใหรีบโทรหา 
เบอรโทรอ่ืน จะไดยินเสียงรอสาย แบบ แบบ แบบ วาใหรอ แตเบอรนี้ จะไดยนิเสียงใจบอกวา... 
ทานกําลังเขาสูบริการรับฝากหัวใจ ลงทะเบียนฝากไวตวัเอากลับไปใจใหเก็บรักษา ยอมจํานนเธอแลววันนี้แค
แรกเหน็หนา ฝากไวกับฉันนะหัวใจของเธอ แลกเบอรโทร โอะ โอ โอย 
ใจคงขาดหววิ หากเธอโดนซิวเพราะมีมือดโีฉบไป รักแรกของฉัน ไมรูมีอีกเมื่อไร เอาใจแลกใจ อยางนี้ไว
กอนแหละด ี
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3.   ขอใดตอไปน้ีไมมีคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
       1.   ทานกาํลังเขาสูบริการรับฝากหัวใจ    
       2.   ลงทะเบียนฝากไวตวัเอากลับไปใจใหเก็บรักษา 
       3.   ยอมจาํนนเธอแลววนันี้แคแรกเหน็หนา 
       4.   ฝากไวกับฉันนะหัวใจของเธอ แลกเบอรโทร 
4. “ก็เลยเกกฟอรม ทําเปนออมคอมทําเปนวาดเูฉยเมย”  ขอใดคือความหมายท่ีถูกตองของคําท่ีขีดเสนใต 
       1.   วางตวั   2.   วางทา  3.  วางโก  4.   วางกาม 
5.   ขอใดเปนการเขียนแสดงความคิดเหน็จากเน้ือเพลงขางตนไดเหมาะสมท่ีสุด 
       1.   เนื้อเพลงแสดงใหเหน็ถึงความรักท่ีไมสมหวัง ซ่ึงไมเหมาะสมท่ีจะนําเสนอในสังคมไทย เพราะ 
             สังคมไทยเปนสังคมการแบงปน ความไมสมหวังจึงไมใชลักษณะของสังคมไทย 
       2.   หลายคนอาจคิดวาเพลงนี้เปนแคความบันเทิง แตหากศึกษาใหดี เพลงยงัเปนเคร่ืองมือในการแสดง 
             วัฒนธรรมท่ีนิยมในยุคนั้นดวย เชน เสียงรอสายโทรศัพท การใชภาษา เปนตน 
       3.   เพลงนี้ สามารถนํามาเปนตัวอยางการใชภาษาท่ีเหมาะสมในงานเขียนรอยแกว เนื่องจากไมมีการใช 
             ภาษาพูดปะปนในภาษาเขียนและใชคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษไดตามหลักท่ีถูกตอง 
       4.   การแสดงความรักของคนยุคใหม ควรบอกผานโทรศัพท ซ่ึงรวดเร็ว เพราะการบอกผานจดหมาย 
             เหมือนสมัยกอน คอนขางตองใชเวลานาน อาจแสดงวาไมไดรักกันจริง 
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ใชเนื้อความจากประกาศตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ 6 – 13 

ประกาศ 
เร่ือง................ 

มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาถใหประกาศแกทานท้ังหลายท้ังปวงในพระราช 
อาณาจักรนีใ้หทราบวา ในปชวด ฉศก นี้ ลาดเลาเงาเง่ือนฟาฝนเปนคลายกับปชวด จัตวาศกท่ีลวงมาแลว 12 ป 
ฝนตนมือกลางมือนอยนกั ยงัท่ีหมายอยูแตฝนปลายมือ... ก็เพราะฉะน้ันเม่ือผูใดมีพวกพองบาวไพรมาก 
กลัวจะไดความยากเพราะขดัสนดวยขาวจะกินตอไปในปหนา เพราะกลัววานาจะมีผลนอย ขาวจะขัดสน กใ็ห
คิดอานขวนขวายรวบรวมไวใหพอ อยาเพกิเฉยนิ่งนอนใจ ทานท้ังหลายท้ังปวงอยาบนวาในหลวง 
วาปลอยใหคนตางประเทศซื้อขาวไปหมด เห็นฝนฟาแลงแลวทําไมจงึไมประกาศกกัขาวไว ในการท่ีจะบน 
อยางนี้ ทรงพระราชดําริวา หาตองการถึงราคาขาวแพงขึ้นไปไม ก็เพราะคนนอกประเทศเอาเงินเอาทอง 
ตางเมืองมาซ้ือหาโปรยหวานอยูในกรุงนี้มาก ราคาขาวปกติจึงสูงข้ึนไป ก็เม่ือราคาขาวสูงอยูดังนี้ ถาราษฎร 
ฝายเราเห็นวาขาวในพ้ืนบานพื้นเมืองนอยไปแลว ก็จะกลัวอดอยากไมยอมขายเอง หรือถึงจะขายก็จะต้ัง 
ราคาสูงข้ึนไปตามการ คนนอกประเทศเหน็วาจะซ้ือไปดวยราคาแพงนัก เอาขาวไปขายเมืองอ่ืนไมมีกําไร 
แลวเขากจ็ะหยุดเอง ไมตองประกาศปดหาม...ตัดใจความส้ันวาปนี้เห็นฝนแลงอยู แลเปนคราวครบรอบขวบ 
12 ป ท่ีเคยมีฝนแลง กลัวขาวในภูมินาจะไดผลนอยไปทานท้ังหลายท้ังปวงท่ีไมไดทํานาจะไดความลําบาก 
ขัดสน เพราะฉะน้ันจึงเตือนสติมาใหทานท้ังปวงรีบรอนรนหาขาวรวบรวมไวใหพอ ถาฝนปลายมือหนามาก 
จึงขายเอาเงินเสียก็ได ถึงจะขาดทุนก็จะไมมากนัก ระวงัตัวระแวงทุกขภัยไวดกีวาเลินเลออยู 
 ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดเีดือน 9 ข้ึน 9 คํ่า ปชวด ฉศก ศักราช 1226 
 
6.   หากตองเขียนช่ือประกาศขางตนควรเขียนวาอยางไร 
       1.   เตือนฝนจะไมตกตองตามฤดูกาล   2.   เตือนสติใหสงวนขาวไวใหพอกนิตลอดป 
       3.   เตือนไมใหชาวนาขายขาวไปตางประเทศ  4.   เตือนการตัง้ราคาขาวสูงเกินความจริง 
7.   ประกาศขางตนมีจุดประสงคหลายประการยกเวนขอใด 
       1.   ใหรูจกัคาขายกับตางประเทศใหเปน   
       2.   ใหใชชีวิตอยูบนพื้นฐานความพอเพียง 
       3.   ใหดํารงชีวิตอยูดวยความไมประมาท   
       4.   ใหเหน็ความสําคัญของการเก็บหอมรอมริบ 
8.   คําวา  “มือ”  จากประกาศขางตนมีความหมายเดียวกบัคําใด 
       1.   ฤดูกาล  2.   ชวงเวลา   3.   เดือน  4.   น้ําฝน 
 
 
 
 



 

  ติวเขมภาษาไทยโอเน็ต ม.3 หนา 27

อินไซด์โอเน็ต  มธัยมศึกษาปที3่                                    วิชา ภาษาไทย
 

 
9.   บุคคลใดตอไปนี้ถือวาปฏิบัติตนตามประกาศขางตนไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 
       1.   ในปท่ีฝนตกนอยไกรทัศต้ังใจวาจะงดขายขาวใหแกชาวตางประเทศ 
       2.   ไกรสีหวิจยัอาหารอยางอ่ืนท่ีจะสามารถใชทดแทนขาวไดในยามขาดแคลน 
       3.   ไกรทองสํารวจพื้นท่ีท่ีใชในการเก็บขาวและปรับปรุงใหมีสภาพสมบูรณ 
       4.   ไกรสูรยหาอาชีพเสริมเพื่อจะไดนาํเงินมาซ้ือขาวในยามที่ขาวยากหมากแพง 
10. ขอความขอใดมีความเหมาะสมท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการเขียนยอความจากประกาศน้ี 
       1.   ทานท้ังหลายท้ังปวงท่ีไมไดทํานาจะไดความลําบากขัดสน เพราะฉะนัน้จึงเตือนสติมาใหทานท้ัง 
             ปวงรีบรอนรนหาขาวรวบรวมไวใหพอ ถาฝนปลายมือหนามากจึงขายเอาเงินเสียก็ได 
       2.   มีพระบรมราชโองการใหประกาศแกทานเกี่ยวกบัการเพิกเฉยนิ่งนอนใจ ทานอยาบนวาปลอยให 
             คนตางประเทศซ้ือขาวไปหมด การท่ีจะบนอยางนี้ระวังตัวระแวงทุกขภัยไวดกีวาเลินเลออยู 
 
       3.   พระบรมราชโองการนี้ประกาศวา ปนี้ฝนอาจไมตกตองตามฤดกูาล การปลูกขาวจึงใหผลผลิตท่ีไม 
             คุมคา การขายขาวใหตางประเทศจึงอาจตองงดในปนี้ เพื่อใหประชาชนมีขาวไวบริโภค 
       4.   ประกาศแจงใหประชาชนรูลวงหนาเกีย่วกับภาวะท่ีฝนอาจตกนอยในปนี้ ซ่ึงอาจสงผลใหการปลูก 
             ขาวไดนอยลง จึงใหประชาชนเตรียมการเก็บขาวใหเพียงพอจะไดไมลําบาก 
11. บุคคลใดท่ีสามารถนําขอความในประกาศไปใชในการถายทอดไดอยางเหมาะสมและมีมารยาทมากท่ีสุด 

       1.   เอกภพ เลาขอความในประกาศพรอมกับนําสํานวนภาษาแบบสมัยกอนมาใชเพื่อใหเกิดความสนุก 
             และดึงความสนใจ 
       2.   เอกราช นําขอความสวนหนึ่งในประกาศไปใชเปนขอมูลประกอบการทํารายงานวิชาการโดยมีการ 
             อางอิงท่ีมาอยางชัดเจน 
       3.   เอกชัย ใชขอความในประกาศเปนขอมูลประกอบการโตวาทีเพื่อช้ีใหเห็นวาไทยขายขาวไดเปน 
             อันดบัหนึ่งของโลก 
       4.   เอกวทิย นําประกาศมาปรับขอความใหกลาวถึงคุณคาชาวนา เพื่อใชเปนหลักฐานในการเรียกรอง 
             ใหรัฐบาลดูแลชาวนาเหมือนสมัยกอน 
12. ขอความใดจากประกาศ แสดงใหเห็นธรรมชาติของภาษาวา  “ภาษามีการเปล่ียนแปลง” 
       1.   คนนอกประเทศเอาเงินเอาทองตางเมืองมาซ้ือหา 
       2.   กลัวจะไดความยากเพราะขัดสนดวยขาวจะกินตอไป 
       3.   ฝนตนมือ กลางมือนอยนกั ยังท่ีหมายอยูแตฝนปลายมือ 
       4.   ใหคิดอานขวนขวายรวบรวมไวใหพอ อยาเพกิเฉยนิ่งนอนใจ 
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13. ขอใดเปนประโยคท่ีมีโครงสรางเหมือนประโยค  “ทานท้ังหลายทั้งปวงอยาบนวาในหลวง” 
       1.   เอาขาวไปขายเมืองอ่ืนไมมีกําไรแลวเขาก็จะหยดุเอง 
       2.   ทรงพระราชดําริวาหาตองการใหถึงราคาขาวแพงขึ้นไป 
       3.   ทานท้ังหลายท้ังปวงท่ีไมไดทํานาจะไดความลําบากขัดสน 
       4.   คนนอกประเทศเอาเงินเอาทองตางเมืองมาซ้ือหาโปรยหวานอยูในกรุงนี้มาก 
 
จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 14 – 21 
“การกระทําความดีนัน้  สําคัญท่ีสุดอยูท่ีตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญ และไมมีความจําเปนอันใดท่ีจะตอง 
เปนหวงหรือคอยเขาดวย  เม่ือไดลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลท่ีทําจะตอง 
เกิดข้ึนแนนอน และยิ่งทํามากเขา นานเขา ยั่งยืนเขา ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากข้ึน และแผขยายกวางออกไปทุกที 
คนท่ีไมเคยทําดีเพราะเขาไมเคยเห็นผลกจ็ะไดเหน็ และหนัเขามาตามอยาง หลักประกันสําคัญในการทําดี 
จึงอยูท่ีวา แตละคนตองทําใจใหม่ันคง ไมหวั่นไหวกับส่ิงแวดลอมท่ีเหน็อยูทราบอยูมากเกินไป จนเกิด 
ความทอถอย เม่ือม่ันใจม่ันคงแลว ก็ขอใหตั้งอกต้ังใจสรางนิมิตและคานิยมใหมข้ึนสําหรับตัว 
ตามท่ีพิจารณาเห็นดดีวยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรงแลว แลวมุงหนาปฏิบัติดําเนินไปใหเต็มกําลัง 
จนบรรลุผลสําเร็จ ในท่ีสุด ความดีความเจริญท่ีปรารถนาก็จะเกิดทวีข้ึน และเอาชนะความเส่ือมทรามตางๆ ได
ไมนานเกินรอ”(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันศุกรท่ี 20 ตุลาคม 2521) 
14. พระบรมราโชวาทขางตนมีใจความสรุปไดวาอยางไร 
      1.  การทําความดีตองเร่ิมตนจากการมีศรัทธาและความเช่ือม่ัน 
      2.  ส่ิงสําคัญของการทําความดีคือผูท่ีทําความดีตองยดึม่ันในความด ี
      3.  ผลท่ีเกิดจากความดีอาจตองใชเวลากวาจะเห็นไดอยางชัดเจน 
      4.  หากเหน็วาเปนความดีแลวแมจะไมมีใครรับรูก็ตองทําเพื่อตนเอง 
15. ขอใดคือพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการพระราชทานพระบรมราโชวาทขางตน 

      1.  เพื่อใหประชาชนรวมกันทําความดีเพื่อประเทศชาติจะไดพัฒนา 
      2.  เพื่อสงเสริมใหคนยดึม่ัน ศรัทธา ม่ันคงและต้ังใจท่ีจะทําความด ี
      3.  เพื่อช้ีใหเห็นวาการทําความดีตองเร่ิมท่ีตัวเองกอนแลวผูอ่ืนก็จะทําตาม 
      4.  เพื่ออธิบายหลักการสําคัญในการทําความดีใหปรากฏตอสังคม 
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16. ขอใดเปนการยอความจากพระบรมราโชวาทไดถูกตองตามหลักการยอความ 
      1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระราชกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทใหเห็นถึงความสําคัญ 
           ของการทําความดี โดยทรงแสดงใหเห็นวาการทําความดีตองเร่ิมท่ีทําความดีใหเกิดข้ึนในตัวเองกอน 
      2.  การจะทําความดีนัน้สําคัญท่ีตองเร่ิมจากตัวเราเองกอน หากเราตั้งใจท่ีจะทําความดแีลว แมวาผลแหง 
           ความดจีะไมเกิดข้ึนใหเห็นในเร็ววนั แตอยางนอยเราก็ยงัไดรูวาเราไดทําด ี
      3.  การทําความดีนัน้ยอมใหผลดีแกผูกระทํา ทําดีมากเทาไรก็ไดผลมากเทานั้น ส่ิงสําคัญคือการต้ังม่ัน 
           และม่ันคงในการทําความดีอยางไมทอถอย แลวผลแหงความดีกจ็ะเกิดข้ึนไมชาก็เร็ว 
      4.  การทําความดีนัน้ทําไดยาก เพราะตองอาศัยสติและปญญาในการพิจารณาความดี แตหากทําความด ี
           แลวผลจากการทําความดียอมทําใหผูทําความดีนัน้ไดรับผลของความดีอยางแนนอน 
17. หากจะอัญเชิญพระบรมราโชวาทขางตนไปเปนสวนหนึ่งของ  “การพูด”  ควรใชอยางไรจึงเหมาะสมท่ีสุด 

      1.  ใชเปนขอมูลประกอบในการโตวาทีระดับสถานศึกษา 
      2.  ใชประกอบในการแขงขันพูดสุนทรพจน 
      3.  ใชโนมนาวใหเพื่อนมาเปนสมาชิกธนาคารความดี 
      4.  ใชเปนบทนําในการนําเสนอโครงงานหนาช้ันเรียน 
18. คําวา  “หลักประกนั”  ในบรรทัดท่ี 4 นั้นมีความหมายตรงกับขอใด 
      1.  หลักสําคัญในการทําดี    2.  ความศรัทธาในความด ี
      3.  ผลท่ีไดจากการทําด ี    4.  ความม่ันคงในความด ี
19. บุคคลใดนอมนําพระบรมราโชวาทไปใชในชีวิตประจําวันไดเดนชัดท่ีสุด 
      1.  สุจริตต้ังกองทุนสนับสนุนการทําความดีโดยมุงจดักิจกรรมสงเสริมคนดี 
      2.  สุวิทยทํางานที่ไดรับมอบหมายใหทําไดอยางสมบูรณแบบทุกคร้ังจนไดรับคําชม 
      3.  สุวิมลจดบันทึกการทําความดีทุกคร้ังเพื่อจะใชเปนหลักฐานประกอบในการขอทุน 
      4.  สุประดิษฐตั้งใจทํางานเพื่อชุมชนจนกระท่ังไดรับเลือกใหเปนประธานของชุมชน 
20. ประโยคใดตอไปนี้มีคํามูล คําประสม และคําซอน ครบทุกคํา 
      1.  คนท่ีไมเคยทําดีเพราะเขาไมเคยเหน็ผล ก็จะไดเห็น 
      2.  ผลดีก็ยิง่เพิ่มพูนมากข้ึน และแผขยายกวางออกไปทุกที 
      3.  ไมมีความจําเปนอันใดท่ีจะตองเปนหวงหรือคอยเขาดวย 
      4.  การกระทําความดี สําคัญท่ีสุดอยูท่ีตัวเอง ผูอ่ืนไมสําคัญ 
21. ขอใดไมมีคํายืมจากภาษาตางประเทศปรากฏอยู 
      1.  ในท่ีสุด ความดีความเจริญท่ีปรารถนาก็จะเกิดทวีข้ึน 
      2.  มุงหนาปฏิบัติดําเนินไปใหเต็มกําลังจนบรรลุผลสําเร็จ 
      3.  แตละคนตองทําใจใหม่ันคง ไมหวั่นไหวกับส่ิงแวดลอมท่ีเห็นอยู 
      4.  ขอใหตัง้อกต้ังใจสรางนิมิตและคานิยมใหมข้ึนสําหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดี 
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จงใชเนื้อหาในเพลงตอไปนี้ตอบคําถามขอ 22 – 25 

“รถของเลน” 
 พอครับ พอจําไดไหมในวันท่ีผมยังเปนเดก็ กับรถคันเล็กคันโปรดน้ันสุขใจอยูบนถนนท่ีมี 
ในจินตนาการแคไขลานแลวใหวิง่ไป จนวนัท่ีเห็นเพื่อนมีคันใหม เปนรถท่ีวิ่งไกลและเร็วกวา 
 พอจําไดไหมผมทําไงวันนัน้ เพื่อของท่ีผมปรารถนา ผมรองผมงอแงจนกวาพอตามใจ 
 มันแคทําน้ําตาใหไหลแครองไหดังดัง เทานัน้ก็ไดทุกอยางท่ีตองการ ไดมีรถของเลนท่ีเหมือน 
กับเพื่อนเขามีกัน ก็รูพอทนไมนานท่ีเห็นผมเสียใจ 
 ผานมาก็เร่ิมสงสัยวาตัวกับใจน้ีโตเกนิวยัหรือเปลา นี่คือเหงาหรือใจมันใหญไป พอครับ 
เขาวาความรักนั้นมาเติมเต็มท่ีวางในใจ อยากรูวามีขายท่ีไหนหรือเปลา ก็เม่ือไดเห็นเพื่อนท่ีเขารักกนั อยางนัน้
ผมควรจะยนิดใีห แตวาปญหาเพราะวาเธอคนน้ันผมรักของผมอยูมากมาย แลวผมตองทํายังไงใหเขาท้ิงกัน 
 มันตองใชน้ําตาแคไหนตองรองไหกี่คร้ัง ใหเขาและเธอท้ิงขวางความรักแลวเลิกรา 
ใหเธอเหน็วารักของผมใหเธอไดมากกวา ตองใชสักกี่น้ําตาใหเธอเห็นใจ (สุดทายมันคือราคาท่ีเธอไมสนใจ) 
 ท่ีเคยบอกวาใหรักใครไป สุดทายจะไดเหมือนกันกลับคืนมา แตเอาจริงๆ เหมือนมันมีราคา ท่ีบางที
ใหท้ังใจก็ไมมีความหมาย ทุมเทใหเทาไรเธอไมยอมขาย แลวผมตองทํายังไงพอชวยผมที บอกไดไหม       
(คํารอง  Md Sponx and Pchy เรียบเรียง  ธีร  ไชยะธีระสุเวท) 
22. เนื้อเพลงตอนใดมีลักษณะการเรียงลําดบัเหตุผลตางจากขออ่ืน 
      1.  ผานมาก็เร่ิมสงสัยวาตัวกับใจนี้โตเกินวยัหรือเปลา นี่คือเหงาหรือใจมันใหญไป พอครับ เขาวาความ 
           รักนั้นมาเติมเต็มท่ีวางในใจ อยากรูวามีขายท่ีไหนหรือเปลา 
      2.  ก็เม่ือไดเห็นเพื่อนท่ีเขารักกัน อยางนั้นผมควรจะยินดใีห แตวาปญหาเพราะวาเธอคนนั้นผมรักของผม 
           อยูมากมาย แลวผมตองทํายังไงใหเขาท้ิงกัน 
      3.  มันตองใชน้ําตาแคไหนตองรองไหกีค่ร้ัง ใหเขาและเธอท้ิงขวางความรักแลวเลิกรา ใหเธอเหน็วารัก 
           ของผมใหเธอไดมากกวา ตองใชสักกี่น้ําตาใหเธอเห็นใจ 
      4.  ท่ีเคยบอกวาใหรักใครไป สุดทายจะไดเหมือนกนักลับคืนมา แตเอาจริงๆ เหมือนมันมีราคา ท่ีบางทีให 
           ท้ังใจกไ็มมีความหมาย ทุมเทเทาไรเธอไมยอมขาย แลวผมตองทํายังไงพอชวยผมที บอกไดไหม 
23. เพราะเหตใุดผูเขียนจึงใช  “รถของเลน”  มาเปนสัญลักษณในการแตงเพลง 
      1.  เพื่อเสนอความคิดวารถของเลนก็เหมือนกับความรูสึกของคนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตาม 
           สถานการณ 
      2.  เพื่อเปรียบเทียบใหเหน็ความตองการของเด็กท่ีอยากไดรถของเลนกับความตองการของผูใหญท่ี 
           ตองการความรัก 
      3.  เพื่อสรางตัวอยางเทียบเคียงใหเหน็ความรักท่ียิ่งใหญท่ีพอมีตอลูกกับความรักของหนุมสาวท่ีไมจริงจัง 
      4.  เพื่อเลาเหตุการณท่ีเกดิข้ึนในวยัเด็กของผูแตงซ่ึงสงอิทธิพลตอความคิดความรูสึกและการกระทําใน 
           ปจจุบัน 
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24. ขอใดอธิบายประโยคท่ีกาํหนดใหตอไปน้ีไดถูกตอง 
 “มันแคทําน้ําตาใหไหลและรองไหดังดัง เทานั้นก็ไดทุกอยางท่ีตองการ” 
      1.  เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนประโยคความรวมท้ังหมด 
      2.  เปนประโยคความรวมท่ีมีประโยคยอยเปนประโยคความรวมและประโยคความซอนตามลําดับ 
      3.  เปนประโยคความซอนที่มีประโยคยอยเปนประโยคความรวมท้ังหมด 
      4.  เปนประโยคความซอนที่มีประโยคยอยเปนประโยคความรวมและประโยคความซอนตามลําดับ 
25. ขอใดเปนกลุมคํา 
      1.  นี่คือเหงาหรือใจมันใหญไป   2.  ตัวกับใจนีโ้ตเกินวยัหรือเปลา 
      3.  สุดทายมันคือราคาท่ีเธอไมสนใจ   4.  รถของเลนท่ีเหมือนกับเพือ่นเขามีกัน 
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 26 – 32 

หินลับมีด 
หินลับมีดก็คลายกับยางลบ คลายกันตรงท่ีมีคูกรณีจึงจะมีความหมาย ถาหินลับมีดไมมีมีด มันก็คง 
ไมรูจะลับอะไร อาจกลายรางไปเปนหนิทับกระดาษ หินยันประตู หินปาหัวสุนัขไปแทน แตเพราะโลกนี ้
มีมีด จึงมีหนิลับมีดเกิดข้ึน 
หินลับมีดเปนส่ิงของท่ีมีหนาตาธรรมดาๆ เปนกอนส่ีเหล่ียมดําๆ ไมนาพิสมัยอะไร คงไมมีใครเอา 
หินลับมีดไปวางโชวในหองรับแขกหรือแขวนไวหนาบานคูกับกระถางคุณนายต่ืนสาย มันมักจะถูกซอนไว 
ในพื้นท่ีท่ีไมมีใครมองเห็น แมไมอยากใหใครเห็น แตทุกบานท่ีทําครัวยอมมีหินลับมีด บานใดไมมี มีดยอม
ไมคม เม่ือมีดไมคม แลวจะหั่นผัก หัน่ปลามาทําอาหารใหอรอยไดอยางไร 
หากเปรียบการทํางานเปนการหั่นการเฉือน หินลับมีดยอมเปนอุปกรณท่ีคอยเตือนเราใหหยุดพกั ไมใชงานมีด
หนักจนเกินไป มีด ท่ีหมายถึงสมอง ความคิด และฝมือ เพราะถาใชมากๆ อาจจะทือ่เอาได มีดทกุเลมยอมมี
ความคมเปนคุณสมบัติ แตพอตัดไปมากๆ แลวอาจตัดไมขาด เฉือนไมออก ทําใหตองออกแรงเยอะ เวลาท่ีจะ
ใชมีดเลมนั้น มิควรรอใหถึงเวลานั้น พอครัวท่ีดีควรลับมีดอยูเสมอ 
 การใชมีดที่ดีคือการบริหารเวลาระหวางการใชมีดและการลับมีดใหสมดลุ ไมเอียงไปขางใด 
ขางหนึ่ง หากมัวแตนั่งลับมีดจนไมทํางานทําการก็คงจะไมมีอาหารกินกัน แนนอนวา เวลาท่ีแบงไปใช 
กับการลับมีดใหคมข้ึนนัน้ไมไดนํามาซ่ึงผลผลิตใดๆ ไมวาจะเปนผลงานหรือการเงิน การลับมีดยอม 
มิใชการทําอาหาร การนั่งอานหนังสือยอมไมใชการเขียน การเรียนภาษายอมไมใชการทํางาน ทวากิจกรรม 
เหลานั้นลวนแลวแตทําใหมีดคมข้ึน เม่ือมีดคมก็ใชงานไดดี คลองแคลวข้ึนและสนุกข้ึน พอครัวทุกคน 
ยอมรูดีวา การมีมีดทื่อๆ อยูในมือนั้นมันนาอึดอัดขนาดไหน 
 เม่ือมีดยังตองการลับ สมองของเรายอมตองการการเหลาและขัดเกลาเชนกัน ในวนัท่ีทํางานหนกั ควร
แบงเวลาพกัมาลับมีดบาง การลับมีดนั้นไมตองกระทําอยางจริงจังเอาเปนเอาตายสามารถลับแบบสบายๆ ลับ
ไปผิวปากไปก็ยังได หินลับสมองมีอยูท่ัวไปท้ังประสบการณใหม แรงบันดาลใจใหม จากสถานท่ีใหมๆ ท่ียัง
ไมเคยไปไมเคยเหน็ หนังสือหลายเลมท่ีรอเราเปดอาน หนังดีๆหลายเร่ืองท่ีรอเราไปดู เพลงหลายเพลง 
ท่ีรอไหลเขาสูรูหูของเรา พิพธิภัณฑท่ีนาสนใจมากมายท่ีตั้งเรียงรายท้ังในเมือง นอกเมืองและเมืองนอก 
กิจกรรมสัมมนานาสนุกท่ีเชิญวิทยากรผูมีประสบการณมาเลาขานสูกันฟง รายการทีวีดีๆ มีสาระ ดีวีดีสารคดี
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเราสนใจ เว็บไซตคุณภาพท่ีมีเนื้อหานาอาน รวมไปถึงบทสนทนาดีๆ จากผูคนรอบๆ ตัว 
 หินลับสมองกเ็ชนเดยีวกันกบัหินลับมีด มันวางอยูขางๆ ตัว วางอยูในครัวใกลมือ อยูท่ีเราจะมีเวลา 
หยิบมันข้ึนมาลับหรือไม 
 
26. ขอใดคือจดุประสงคหลักของเร่ือง 
       1.   แสดงใหเห็นความสําคัญของหินลับมีด  2.   เสนอใหรูจักการแบงเวลาใหเหมาะสม 
       3.   แนะนาํใหหาแรงบันดาลใจในการทํางาน  4.   เชิญชวนใหหาความบันเทิงใหแกชีวติ 
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27. จากเนื้อเร่ืองขอใดสรุปไดถูกตอง 
       1.   หินลับมีดเปนอุปกรณการทําครัวพื้นฐานท่ีทุกบานตองมี 
       2.   การลับมีดใหมีความคมอยูเสมอมีผลกับการทําอาหารใหอรอย 
       3.   การพยายามพาตัวใหพนจากสภาพความจําเจเปนการลับสมอง 
       4.   สมองตองการการพกัผอนและผอนคลายจากภาวะตึงเครียด 
28. วิชัยตองการนําความรูท่ีไดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง วิชัยควรปฏิบัติตามขอใด 
       1.   เชิญผูเขียนบทความมาบรรยายแนวคิดใหเพื่อนๆ ฟง 
       2.   ติดตอบริษัททัวรเพือ่วางแผนการทองเท่ียวในวนัหยดุ 
       3.   ชวนวเิชียรไปดภูาพยนตรหลังจากการทํางานมาตลอดวัน 
       4.   ทบทวนตารางการทํางานและจัดสรรเวลาวางใหกับชีวติ 
29. ขอความขางตนมีความโดดเดนในการเรียบเรียงอยางไร 
       1.   ใชภาษาท่ีเปยมไปดวยสัญลักษณตองอาศัยการตีความอยางลึกซ้ึง 
       2.   นําเสนอแนวทางในการสรางพลังใหแกชีวิตดวยการคลายเครียด 
       3.   เนื้อหาสะทอนใหเหน็สัจธรรมของชีวิตและสรางใหเกิดกําลังใจ 
       4.   ลําดับความสําคัญของเน้ือหาไดอยางเปนระบบทําใหเขาใจงาย 
30. หลังจากอานเร่ืองหินลับมีดแลว นกัเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรียงความหัวขอ 
       “เรียนรูรอบตัว สูความคิดสอนตน”  ขอใดควรเขียนเปนคํานําของเรียงความเร่ืองนี้ 
       1.   การเรียนรูของมนุษย มิใชจํากัดแตเพียงในหองเรียนเทานัน้ มนุษยสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
 จากส่ิงรอบตัวไดเสมอ แมวาส่ิงนั้นอาจจะดเูล็กนอย แตถามองอยางมีสติ ทุกส่ิงรอบตัวก็สามารถ
 ประยุกตเปนความคิดเพื่อสอนตนได ดังเร่ืองเลาของหินลับมีด ท่ีพรอมจะลับสมองใหมนษุยไดรู 
       2.   หินลับมีดเปนส่ิงของท่ีมีหนาตาธรรมดา เปนกอนส่ีเหล่ียมดํา ไมนาพิสมัย แตทุกบานท่ีทําครัวยอม 
             มีหินลับมีด บานใดไมมี มีดยอมไมคม เม่ือมีดไมคมแลวจะหัน่ผักหั่นปลามาทําอาหารใหอรอย 
             ไมได หินลับมีดจึงจาํเปนสําหรับคนทําครัว สวนคนไมชอบเขาครัว หินลับมีดก็คงไมสามารถให 
             ขอคิดส่ิงใดใหเรียนรู 
       3.   มนุษยมักจะมองส่ิงไกลตัวเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและมีประโยชน แตส่ิงใกลตัวมักจะมองวาเปนของตาย 
             ท่ีไมเคยรักษาหรือดแูล เขาทํานองใกลเกลือกินดาง ซ่ึงแมวาจะมีหินลับมิดมาเปนบทเรียนสอน 
             ความคิดแลวกต็าม หากมนษุยยังไมคิดใหคุณคาแกของใกลตัว ประโยชนท่ีมนุษยควรไดรับก็ 
             อาจจะไมไดรับอยางแทจริง 
       4.   ส่ิงรอบตัวของมนุษย ไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น สามารถ 
             เรียกรวมไดวาส่ิงแวดลอม มนุษยมีความจําเปนตองพึ่งพาส่ิงแวดลอมเพื่อดํารงชีวิต การเรียนรูเพื่อ 
             ทําความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจึงมีความสําคัญ เทียบเทากบัการหาปจจยัส่ีเพื่อดํารงชีวติ 
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31. บุคคลในขอใดสามารถนําขอคิดท่ีไดจากเร่ืองไปพูดโนมนาวไดอยางสมเหตุสมผลท่ีสุด 
       1.   กาว ขอใหเพื่อนเหน็คุณคาของสมองและความคิด เพราะสมองและความคิดเปนส่ิงท่ีมีเฉพาะสัตว 
 พิเศษอยางมนษุย การใชหินลับมิด ก็เหมือนกับการใชสมองใชความคิดใหมากท่ีสุดเพราะยิ่งคิด ก ็
              ยิ่งพฒันาสมองไดมากข้ึน 
       2.   แกว เสนอใหเพื่อนเห็นความสําคัญของการใชสมองและความคิดท่ีตองแบงเวลาพักสมองเพื่อลับ 
             ความคิดใหแหลมคมมากข้ึน เหมือนมีดท่ีใชทํางานทุกวนั กย็งัตองหยุดมาลับมีดใหคมเพือ่ใชงาน 
             ไดอยางมีคุณภาพตอไป 
       3.   กลม ช้ีแจงใหเพื่อนรูวาสมองและความคิด เปนของคูกัน การบํารุงสมองก็คือการบํารุงความคิด ก ็
             เหมือนกับมีดและหนิลับมีด การบํารุงมีดใหมีความคมอยูเสมอ ก็ยอมสงผลใหหินลับมีดยงัคงอยูให 
             ใชประโยชนตอไป 
       4.   กลวย บอกใหเพื่อนรูวาการใชสมองและความคิด เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของการใชชีวิตของ 
             มนุษย การใชสมองและความคิด จึงเทียบเทากับปจจัยส่ีในการดํารงชีวิต เหมือนมีดท่ีจะตองมีหิน 
             ลับมีดเพื่อสงเสริมใหมีดมีความสําคัญมากข้ึน 
32. บทอานขางตนใหคุณคาทางวรรณคดีดานใดมากท่ีสุด 
       1.   คุณคาทางสังคม     2.   คุณคาทางจิตใจ 
       3.   คุณคาทางกาย     4.   คุณคาทางปญญา 
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 33 – 40 
บุคคลท่ีจะฝกตนเปนคนดีและทําดีไดจะตองมีศรัทธาและเช่ือม่ันในความดีเปนเบ้ืองตนกอน เพราะ 
ศรัทธาและความเช่ือม่ันนี้จะเปนพลังท่ีชวยใหบุคคลนั้นมีแรงผลักดันใหเขาไปหาความดี ถาขาดแรงผลักดัน 
นี้เปนพืน้ฐานยอมจะทําใหบุคคลนั้นเขาไปหาความดีไดอยางยากลําบากและไมสามารถจะอดทนกับปญหา 
และอุปสรรคตางๆ ท่ีมาขวางกั้นในการทําความดีและในที่สุดก็จะไมสามารถทําความดีไดจริง ฉะนั้นศรัทธา 
และความเช่ือม่ันในความดวีาความดีเปนส่ิงท่ีใหคุณประโยชนสงเสริมใหมีความบริสุทธ์ิและความเจริญ 
ม่ันคงเสมออีกทั้งความดีไมทําลายหรือใหโทษแกใครจึงเปนเง่ือนไขเบ้ืองตนของความสําเร็จในการทํา 
ความดีอยางแทจริง ถาจะกลาวตอไป จะเหน็วาการกระทําส่ิงใดก็ตามจะสามารถทําไดดี ตอเม่ือผูกระทํานั้น 
มีศรัทธาและเชื่อม่ันในส่ิงนัน้เปนพืน้ฐานดวยศรัทธาและความเช่ือม่ันนี้ จะชวยใหผูนั้นสามารถที่จะอดทน 
ฟนฝาอุปสรรคหรือปญหาตางๆ ท่ีเขามาขัดขวางการบรรลุเปาหมายท่ีตองการได ฉะนั้นการฝกตนใหเปน 
คนดี จึงจะตองเร่ิมตนดวยการสรางศรัทธาและความเช่ือม่ันในความดีใหเกิดข้ึนกอน 
คร้ันบุคคลมีความศรัทธาและเช่ือม่ันในความดีแลว ไมไดหมายความวา ศรัทธาและความเช่ือม่ันนั้น 
จะคงอยูไปโดยปริยาย หากแตบุคคลนั้นจะตองสรางวินัยในตัวเองท่ีจะปฏิบัติความดอียางม่ันคง 
และตอเนื่องไป ข้ันตอนท่ีสองเกี่ยวของกบัการฝกปฏิบัตินี้โดยตรง กลาวคือการทําความดีไมใชส่ิงงาย เม่ือ
ปฏิบัติแลวยอมจะมีปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ท่ีจะทําใหผูนั้นยุติการทําความดีไดเสมอ การจะผาน 
ปญหาอุปสรรคเหลานั้นได จะอาศัยเพียงศรัทธาและความเช่ือม่ันโดยลําพังไมได แตจะตองอาศัยการสราง 
วินัยใหตนเองของผูนั้นดวย หมายความวาผูนั้นจะตองมีวินัยท่ีจะยึดม่ันในการปฏิบัติความดีโดยไมทอแท 
หรืออดทนท่ีจะปฏิบัติความดีตอไปไมใหขาดตอนลง การสรางวินัยนีใ้นอีกดานหนึง่คือการพยายามเพิกถอน 
หรือลดละการกระทําหรือความคิดท่ีจะเปนเคร่ืองบ่ันทอนการทําความดไีปท้ังนี้เพื่อชวยใหการปฏิบัติ 
ความดีมีอุปสรรคและปญหาลดลง 
เม่ือการปฏิบัติความดีกระทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอดวยวินัยในตัวผูปฏิบัติเองเชนกลาวแลว 
 ข้ันตอนการฝกฝนท่ีตามมา คือ การใชปญญาและความฉลาดรอบรูของตนพิจารณาแยกแยะความดี ความช่ัว
ตางๆ ออกจากกันเพ่ือใหเกิดความกระจางชัดดวยปญญาถึงความดี ความช่ัว วาเปนอยางไร ดวยความเขาใจนี้
จะชวยใหบุคคลนั้นเขาใจในเหตุและผลของการทําความดี และไมเห็นถึงเหตุและผล 
ของการทําช่ัว เม่ือบุคคลใดอยูในสภาวะเชนกลาวนี้ บุคคลนั้นจะกระทําแตเพยีงความดีเทานั้น และการกระทํา
นั้นจะไมใชการกระทําดวยศรัทธาและความเช่ือม่ันอยางในข้ันตอนแรกอีกตอไป แตจะเปนการทําความดีดวย
ความกระจางชัดดวยปญญา ดังนั้นการใชปญญาและความฉลาดรอบรู 
พิจารณาวินิจฉัยความดี ความชั่วนี้ จึงเปนปจจัยท่ีจะนําไปสูการยอมรับและการปฏิบัติความด ี
อยางครบถวนสมบูรณ ความศรัทธาท่ีจะพึงมีตอความดีนีเ้รียกไดวาเปน “อจลศรัทธา” คือความศรัทธา 
และเช่ือม่ันท่ีหมดส้ินจิตใจอันเกิดจากการใชปญญาพิจารณาจนเขาใจอยางกระจางชัดโดยตลอด 
 
(กนก  วงษตระหงาน.แนวพระราชดําริดานการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั.กรุงเทพ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531) 
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33. ขอใดคือจดุประสงคหลักของขอความขางตน 
      1.  อธิบายความหมายและความลุมลึกของ “อจลศรัทธา” 
      2.  แสดงใหเห็นประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําความดี 
      3.  เชิญชวนใหปฏิบัติฝกฝนและพัฒนาตนใหเปนคนดี 
      4.  เช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางปญญากับความดี 
34. จากขอความขางตนขอใดกลาวสรุปไดถูกตอง 
      1.  การท่ีบุคคลมีความศรัทธาและมีความเช่ือม่ันในศาสนาจะเปนจุดเร่ิมตนของการทําความด ี
      2.  การจะกระทําส่ิงใดใหไดมีคุณภาพดีและประสบความสําเร็จอยางยิ่งนั้นตองเร่ิมจากการทําความด ี
      3.  การทําความดีนัน้มีอุปสรรคเสมอจึงจําเปนตองมีจิตใจมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติความดีโดยไมยอทอ 
      4.  การจะทําใหความดีบังเกิดข้ึนนั้นจําเปนจะตองใชปญญาในการคิดพิจารณาส่ิงท่ีทําอยางรอบคอบ 
35. ขอใดสอดคลองกับเนื้อหาท่ีปรากฏในขอความขางตน 
      1.  การทําความดีเปนส่ิงท่ีทําไดยากแตเม่ือทําไดแลวจะเกิดผลดีตอผูตั้งม่ันทําความดีนั้น 
      2.  การทําความดีอาศัยหลักการเชนเดยีวกับอิทธิบาท 4 คือ  ฉันทะ วริิยะ จิตตะ วิมังสา 
      3.  ปญญาและความรูเปนส่ิงท่ีทําใหสามารถแบงการกระทําฝายดแีละฝายช่ัวออกจากกัน 
      4.  การสงเสริมการทําความดีจะเปนส่ิงท่ีชวยทําใหบานเมืองมีความสงบสุขและเกดิสันติ 
36. ขอความขางตนมีลักษณะการเรียบเรียงท่ีโดดเดนอยางไร 
      1.  ใชการยกตัวอยางประกอบทําใหเขาใจไดงาย 
      2.  ใชการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง 
      3.  ใชการอธิบายขยายความใหรายละเอียด 
      4.  ใชโวหารประกอบลีลาในการพรรณนาความ 
37. ผูใดเอาขอคิดท่ีไดจากการอานขอความขางตนไปใชในชีวิตประจําวนัไดเกิดผลดีท่ีสุด 
      1.  ทุกคร้ังท่ีสมชายไปวดัจะเจียดเวลาสวนหนึ่งไวสําหรับการทําสมาธิเพื่อพัฒนาสติเจริญปญญา 
      2.  สมศรีนําขอความขางตนไปสงตอในสังคมออนไลนเพื่อใหคนท่ัวไปไดรับรูและทําตาม 
      3.  สมทรงฝกหัดท่ีจะคิดกอนท่ีจะตัดสินใจลงมือทําโดยยดึความตองการจะทําดีเปนพื้นฐาน 
      4.  หลังจากท่ีสมหญิงรูตัววาทําความผิดก็ยอมรับความผิดและทําความดีเพื่อชดเชย 
38. ขอความขางตนใหคุณคาดานใดมากท่ีสุด 
      1.  ดานจิตใจ   2.  ดานกาย  3.  ดานสังคม  4.  ดานวัฒนธรรม 
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39. หากนกัเรียนจะเขียนบทสรุปของขอความขางตนนกัเรียนควรเขียนอยางไร 
      1.  หลักการฝกฝนใหเปนคนดีท้ังสามข้ันตอนนี้ จะชวยใหคนเปนคนดีอยางแทจริงไมใชเปนคนดีดวย 
การทําดีเปนบางคร้ังบางคราวหรือในบางเวลา แตจะเปนการฝกฝนเพื่อการทําดีตลอดไปอยางยั่งยืน  
ท้ังนี้เพราะมีความเขาใจอยางกระจางชัดถึงคุณคาของความดี 
      2.  จะเหน็ไดวาหลักท้ังสามประการของการทําความดีนี้เปนหลักท่ีสอดคลองตองกันกับหลักการทําความ 
ดีของทุกศาสนา ในฐานะทีค่นทุกคนตองมีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ การทําความดีตาม 
หลักการขางตนจึงจําเปนตองฝกฝนใหเกิดข้ึนจนเปนนิสัยจึงจะเรียกวาเปนคนด ี
3.  หากบานเมืองจะดีไดก็เพราะมีคนดีเปนสมาชิกของบานเมืองนั้น การท่ีประชาชนคนไทยประยกุตใช 
และนอมนําแนวคิดของการทําตนใหเปนคนดีตามหลักการขางตนมาใช ก็ยอมจะแสดงใหเห็นถึง 
อนาคตของบานเมืองท่ีจะเกดิความสงบสุขและเจริญวัฒนาถาวรตอไป 
 
      4.  หลักการทําความดท่ีีไดกลาวไปแลวนั้นเปนเพียงหลักการหนึ่งของการทําความดี การทําความดีหาก 
ทําใหเกิดข้ึนไมวาจะดวยวิธีใดก็ลวนแลวแตเปนส่ิงดีท้ังส้ิน ดังนั้นจึงควรพัฒนาความคิดและตั้งจติ 
ม่ันคงในการประกอบคุณความดีใหถึงพรอมและไมทําความช่ัวใหเกดิข้ึน 
40. หากจะตองต้ังหัวขอในการเขียนขอความขางตนควรใชหัวขอใด 
      1.  ทางไปสูการทําความดี    2.  หลักการฝกฝนการทําความดี 
      3.  ชีวิตนี้จะดีไดดวยการทําดี    4.  ความดีเปนเคร่ืองหมายของคนดี 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 41 – 48 
 เคยไหมเม่ือเธอยกมือถาม   ถูกเสียงหามเสียงฮาจนมือหด 
       แตเม่ือเธอยืนยนัเกยีรติยศ   ก็ปรากฏตัวตนใหคนฟง 
 เคยไหมเม่ือเธอเดินแตกแถว  มักไมแคลวขวากหนามตําเนื้อหนัง 
       แตเม่ือเธอเรียนรูระมัดระวัง   เธอก็ตั้งแถวใหมไดจริงแท 
 เคยไหมเม่ือเธอเผลอพล้ังพลาด  แลวองอาจสารภาพกับปลายแส 
       ขณะใครแอบซอนความออนแอ  เธอแนวแนกับความจริงไมกร่ิงใจ 
 เคยไหมเม่ือเธอถูกกระทํา   ไมปริปากสักคําซํ้าทนได 
       กลืนเลือดเก็บน้ําตาไวภายใน   ก็กาวผานพาลภัยท่ีรายรุม 
 เคยไหมเม่ือเธอไมสะทก   กลางตระหนกโศกซัดใครกลัดกลุม 
       ก็ชวยใครหลายคนท่ีจนมุม   ใหกุมสถานการณพลิกผันเกม 
 เคยไหมเม่ือเธอนั้นศรัทธา  ปรัชญามนุษยพิสุทธ์ิเกษม 
       จิตพรอมหลอมละลายในอ่ิมเอม  ใจก็เขมฝาขามทุกความกลัว 
41. ผูเขียนเขียนกวนีิพนธนีด้วยความรูสึกอยางไร 
       1.   ช่ืนชม  2.   ศรัทธา  3.   ช่ืนชอบ  4.   ปลาบปล้ืม 
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42. ขอใดแบงวรรคตอนในการอานไดอยางถูกตอง 
       1.  เคยไหม / เม่ือเธอ / ยกมือถาม  ถูกเสียง / หามเสียงฮา / จนมือหด 
      แตเม่ือเธอ / ยืนยัน / เกียรติยศ   ก็ปรากฏ / ตัวตน / ใหคนฟง 
       2.  เคยไหม / เม่ือเธอ / เดินแตกแถว  มักไมแคลว / ขวากหนาม / ตําเนื้อหนัง 
      แตเม่ือเธอ / เรียนรู / ระมัดระวัง  เธอก็ตั้ง / แถวใหมได / จริงแท 
       3.  เคยไหม / เม่ือเธอ / เผลอพล้ังพลาด แลวองอาจ / สารภาพ / กับปลายแส 
      ขณะใคร / แอบซอน / ความออนแอ  เธอแนวแน / กับความจริง / ไมกร่ิงใจ 
       4.  เคยไหม / เม่ือเธอถูก / กระทํา  ไมปริปาก / สักคํา / ซํ้าทนได 
      กลืนเลือด / เก็บน้ําตา / ไวภายใน  ก็กาวผาน / พาลภัย / ท่ีรายรุม 
43. สํานวนใดตอไปนี้เปนขอสรุปของคําประพันธขางตนไดดีท่ีสุด 
       1.   ปดทองหลังพระ     2.   โปรดสัตวไดบาป 
       3.   ช่ัวเจ็ดทีดีเจ็ดหน     4.   ตนรายปลายด ี
44. ศิลปะในการแตงคําประพันธขอใดตอไปนี้มีลักษณะโดดเดนคลายคลึงกับคําประพันธขางตน 
       1.  ศิลานี้ท่ีมนุษยจะเปดนั้น   สักหม่ืนพนักไ็มอาจจะหวาดไหว 
        ยักขินีผีสางหรืออยางไร   มาพาไปไมเกรงขมเหงก ู
       2.  พลางรําพึงถึงจะไปไมไกลนัก  จะตามหักคอกินเหมือนชิ้นหมู 
        โมโหหุนผลุนออกนอกประตู   เท่ียวตามดูรอยลงในคงคา 
       3.  กระโดดโครมโถมวายสายสมุทร  อุตลุดดําดนเท่ียวคนหา 
        ไมเห็นผัวควาไปไดแตปลา   ควักลูกตาสูบเลือดดวยเดือดดาล 
       4.  คอยมีแรงแผลงฤทธ์ิคํารนรอง  ตะโกนกองเรียกหาโยธาหาญ 
        ฝายปศาจราชทูตภูตพรายพาล   อลหมานข้ึนมาหาในสายชล 
45. ควรนําคําประพันธขางตน ไปเปนสวนหนึ่งของการพูดในหัวขอใด 
       1.   พระพุทธศาสนานําชีวิต    2.   สันติภาพท่ียั่งยืน 
       3.   มนษุยกับการพัฒนาตน    4.   เศรษฐกิจพอเพียง 
46. หลังจากครูอานคําประพันธขางตนใหนักเรียนฟง นกัเรียนในขอใดเปนผูฟงท่ีมีวิจารณญาณมากท่ีสุด 
       1.   นพชัย ไมเขาใจเนื้อหาในคําประพนัธนี้ แตกไ็มกลาถามครู เพราะกลัวเพื่อนจะรูสึกวาตนเอง 
             เรียกรองความสนใจจนทําใหครูอาจไมพอใจ 
       2.   ชวิน รับรูและเห็นคุณคาของคําประพันธนี้ แตรูสึกวาไมมีโอกาสท่ีจะสามารถทําไดใน 
             ชีวิตประจําวนั จึงไมไดใหความสําคัญมากนัก 
       3.   ปวริศ เขาใจและต้ังใจท่ีจะนําขอคิดจากบทประพันธมาใชเปนแนวทางการดาํเนินชีวิต โดยมีความ 
             เช่ือม่ันและกลาท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง 
       4.   พศุตม มีความภูมิใจในความเปนตนเองและรูสึกวาการคิดแตกตางไมใชเร่ืองผิดเพราะถาตนเอง 
             เช่ือม่ันวาถูกแลว สักวันทุกคนกต็องเช่ือเหมือนตนเอง 
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47. คําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมมีคํามูล คําประสม และคําซอนครบทุกคํา 
       1.   แตเม่ือเธอยืนยนัเกยีรติยศ  ก็ปรากฏตัวตนใหคนฟง 
       2.   แตเม่ือเธอเรียนรูระมัดระวัง เธอก็ตั้งแถวใหมไดจริงแท 
       3.   กลืนเลือดเก็บน้ําตาไวภายใน ก็กาวผานพาลภัยท่ีรายรุม 
       4.   ขณะใครแอบซอนความออนแอ เธอก็แนวแนกบัความจริงไมกร่ิงใจ 
48. คําท่ีขีดเสนใตในขอใดทําหนาท่ีในประโยคตางจากขออ่ืน 
       1.   เคยไหมเม่ือเธอยกมือถาม    2.   เคยไหมเม่ือเธอเดินแตกแถว 
       3.   เคยไหมเม่ือเธอถูกกระทํา    4.   เคยไหมเม่ือเธอเผลอพล้ังพลาด 
 
จงใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 49 – 56 

กวาเราจะยิ้มได 
  กวารอยยิ้มอยางวันนีจ้ะมีได  เรารองไห...รองไหมาหลายหน 
      กวาเลือดเราจะเขมขนอยางเต็มคน  เราอับจนทรมาสาหัสนัก 
  กวาจะยนืเต็มรางอยางเปนสุข  เราลมลุกคลุกคลานมานานหนัก 
      กวารักเราจะสมอารมณรัก   เราอกหักเจียนตายมาหลายคร้ัง 
  กอนจะมาถึงวนัท่ีฝนหา   เราชินชากับพษิความผิดหวัง 
      กอนจะไดในส่ิงท่ีจริงจัง   เราแทบชังความฝนอันหลอกลวง 
  กวาจะใหใครเขาเฝาคิดถึง  เราซาบซ้ึงกับการใหใจเปนหวง 
      กวาจะเชยรักชิมจนอ่ิมทรวง   เราจากหวงเสนหาลนอารมณ 
  กอนจะมาถึงกาํหนดล้ิมรสหวาน  เราผานการดื่มกลืนความข่ืนขม 
      ดอกไมบานวันนี้ท่ีไดดม   เราสูพรมน้ําใหตนไมมา 
  อนุญาตเรายิ้มใหอ่ิมเถิด   โลกมันเพริศโสภิตอยาอิจฉา 
      เราจะยิ้มใหฉํ่าในน้าํตา   เพ่ืออําลาความหมองของเม่ือวาน 
(วาณิช  จรุงกจิอนันต. รัก คิดถึง กันไหม. กรุงเทพฯ  :  Paega Publishing , 2554) 
 
 
49. ขอใดกลาวสรุปไดถูกตอง 
      1.  การจะประสบผลสําเร็จใดๆ นั้นจําเปนท่ีจะตองฟนฝาอุปสรรคหลายประการ 
      2.  การมีอุปสรรคทําใหเราเห็นคุณคาและประทับใจกับความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 
      3.  ความอดทนและไมยอทอเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะเอาชนะอุปสรรคตางๆ 
      4.  ความพยายามแกไขในส่ิงท่ีผิดพลาดจะทําใหสามารถพบเจอความสําเร็จ 
50. ขอใดคือน้าํเสียงของกว ี
      1.  ตื้นตันใจ   2.  ชุมช่ืนใจ  3.  ปลาบปล้ืมใจ  4.  อ่ิมเอมใจ 
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51. ขอใดตอไปน้ีแบงวรรคการอานกวีนิพนธขางตนไดถูกตอง 
      1.  กวารอยยิ้ม / อยางวนันี้ / จะมีได  เรา / รองไหรองไห / มาหลายหน 
      กวาเลือดเรา / จะเขมขน / อยางเต็มคน  เราอับจน / ทรมา / สาหัสนัก 
      2.  กวาจะยนื / เต็มราง / อยางเปนสุข  เราลมลุก / คลุกคลาน / มานานหนกั 
      กวารักเรา / จะสม / อารมณรัก   เราอกหัก / เจียนตาย / มาหลายคร้ัง 
      3.  กอนจะมา / ถึงวันท่ี / ฝนหา  เราชินชา / กับพิษ / ความผิดหวัง 
      กอนจะได / ในส่ิง / ท่ีจริงจัง   เราแทบชัง / ความฝน / อันหลอกลวง 
      4.  กวาจะให / ใครเขา / เฝาคิดถึง  เราซาบซ้ึง / กับการให / ใจเปนหวง 
      กวาจะเชย / รักชิม / จนอ่ิมทรวง  เราจาก / หวงเสนหา / ลนอารมณ 
52. หากนักเรียนตองการนําคําประพันธขางตนไปเปนสวนนําของการพูดโนมนาวใจ ควรตั้งช่ือการพูดใน 
      คร้ังนี้วาอยางไร 
      1.  หาวิธีแกเหงา ยังไมยากเทาหาวิธีแกคนไมรักจริง 
      2.  มีอดีตท่ีแยกแ็คทําปจจุบันใหดี เพือ่แทนท่ีความทรงจํา 
      3.  ผิดหวังไมใชเร่ืองพลาด แตเปนความประมาทตองแกไข 
      4.  ของอะไรที่ยังไมไดมา มักสูงคาเกินความจริง 
53. คําประพันธขอใดท่ีปรากฏศิลปะการใชภาษาคลายกับคําประพันธท่ียกมาขางตน 
      1.  ผูแพยังยิ้มช่ืนยืนอยูได   แมภายใตตามองจะหมองหมน 
      ชีวิตยังไมส้ินการดิ้นรน   ความเปนคนของเรายังเทากนั 
       2.  ผูชนะเปดเผยรอยเยยยิ้ม   ผูพายพิมพใจย้าํกับคําหยนั 
      วันของใครก็ตองวันของมัน   ไมเคยหวั่นวันสุดทายอยูปลายทาง 
      3.  เคยทอแทแพพายอับอายนัก  ตอน้ีจักยิ้มสูลองดูบาง 
      ซอนรอยแผลเพล่ียงพลํ้าปดอําพราง  กลับมาอยางหยิ่งผยองครอบครองใจ 
      4.  พอกันทีความออนแอความแพพาย ความอับอายหมนหมองการรองไห 
      หัวใจอันแตกดับเอากลับไป   และใจใหมตอแตนี้มิมีเธอ 
54. สํานวนใดตอไปนี้เปนขอสรุปของคําประพันธขางตนไดดีท่ีสุด 
      1.  ฟาหลังฝน     2.  ฝนท่ังใหเปนเข็ม 
      3.  เข็นครกข้ึนภูเขา     4.  ตนคดปลายตรง 
55. ขอใดมีโครงสรางประโยคตางจากคําประพันธท่ีกําหนดให  
  “เราจะยิ้มใหฉํ่าในน้ําตา” 
      1.  กอนจะมาถึงวันท่ีฝนหา    2.  กวาจะเชยรักชิมจนอ่ิมทรวง 
      3.  เราผานการดื่มกลืนความข่ืนขม   4.  เราแทบชังความฝนอันหลอกลวง 
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56. ขอใดเรียงคําในประโยคตางจากขออ่ืน   
      1.  เราแทบชังความฝนอันหลอกลวง   2.  เราลมลุกคลุกคลานมานานหนัก 
      3.  เราอกหักเจยีนตายมาหลายคร้ัง   4.  เราชินชากบัพิษความผิดหวัง 
 
 
 
 
 
การแตงคําประพันธ 
1.   เลือกขอความท่ีกําหนดใหไปเติมลงในชองวางเพื่อใหมีใจความสมบูรณและถูกตองตามฉันทลักษณ 

ฆาความโกรธ 
  ฆาความโกรธเสียไดใจเปนสุข  ดับความทุกขลงไดไรปญหา 
           เสนทางโศกโลกธรรมอําพรางตา  .................(ก)...................... 
  ไมมีเหตุอุตสาหเสาะหาเหตุ  รูขอบเขตช่ัวดพีอมีหวัง 
           ดํารงชีพช่ัวชายอมนาชัง   หากรูยั้งตัณหายิ่งนาชม 
  เราติดในบวงกรรมธรรมชาติ  ใครประมาททุกขก็กลับมาทับถม 
           ......................(ข)......................  รูอารมณรูภาวะชํานะใจ 
  เปดโลกกวางไมยึดติดความคิดเกา  ...................(ค)...................... 
           ท่ีถูกตองคลองธรรมเรืองอําไพ  ปรับตัวไดทุกเร่ืองเปนเร่ืองด ี
  ....................(ง)......................  ทอนทุกขโทษครองใจใหเกดิศรี 
           เพราะฆาความโกรธไดแลวหลายป  ถึงวันนี้ปนยังอยูในตูเย็น 
 

1.   หลงคิดวาชนะไดดุจใจหวัง   2.   พุทธธรรมนําใจไรทุกขตรม 
3.   ลางความเขลาเรงผลิตความคิดใหม   4.   อยามัวเฝาถึงวันเกินฝนใฝ 
5.   เสียนํ้าตาเพราะชีวีไมจีรัง    6.   ฉลาดคิดสติครองสมองคน 
7.   เคยหลงวาโลกน้ีแสนจีรัง    8.   เปดใจเราปรากฏวันสดใส 
9.   หากใครถามวาทําไมเราไมโกรธ   10. เวนจากใจคิดบาปหยาบชั่วโฉด 
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2.    
  หินสลักปกตะคุมเหนือหลุมศพ  ทานพบขอความท่ีงามหรู 
      ......................(ก)...............................  วาเม่ืออยูเขากระทําแตกรรมดี 
      ใตพวงหรีดกองสุม ณ หลุมแรก  บนหญาแพรกผลินุมผิดหลุมผี 
      แผนหินเขียนไววา เปนสามี   ......................(ข)..................... 
      หลุมท่ีสองศพสตรีท่ีเคยสาว   พิสุทธ์ิราวนํ้าคางกลางเวหา 
      หลุมท่ีสามหินสลักประจกัษตา   เปนพอคาอารีมีน้ําใจ 
      ทุกทุกหลุมลวนผีท่ีดีอาง   ไมเหมือนอยางคนเลวหลากเหลวไหล 
      โลกคนเปนเห็นแตช่ัวอยูท่ัวไป   บางคนไรราคากวาฝุนดนิ 
      เปนสาวสังคมสวยรวยความรัก   ........................(ค).................... 
      บางเปนโจรรายกาจชาตทิมิฬ   บางเปนสินคากามประณามกัน 
      .........................(ง)..........................  ความดีคลุมความช่ัวไวไมกลาวขวัญ 
      ยกแตดีมีคําผูกรําพัน    ในหลุมนัน้จึงไมมีใครเลว 

(ประสิทธ์ิ  โรหิตเสถียร) 
 
 1.  โลกประจักษความดีไมมีสิ้น   2.ชีวิตมียอดขวัญคือภรรยา 
      3.  ลวนชมเชยเอยอางอยางเชิดชู   4.  ทําความดีเพ่ือชูรักประจักษคา 
      5.  สงาศักดิ์สวยใสไรมลทิน   6.  ชั่วชีวีรักม่ันเพียงภรรยา 
      7.  พอชีพดับรับรูอยูในหลุม   8.  บางเปนนักคากําไรหัวใจหิน 
      9.  เม่ือชีวิตปลิดปลงรางลงหลุม   10. แมแผนปายจะไรใครแลดู 
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แผนผังความคิด 
1.   เลือกขอความท่ีกําหนดใหไปเติมลงในชองวาง เพื่อทําใหแผนผังความคิดนี้มีความถูกตองและเหมาะสม 
 

“โลกสวยดวยมือเรา” 
 

1.   การเขารวมกิจกรรมปลูกปา รักษน้ํา บํารุงดิน อากาศบริสุทธ์ิ 
2.   การสงเสริมการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา 
3.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการประกันสุขภาพทั่วหนา 
4.   การลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีบ่ันทอนหรือทําลายธรรมชาติ 
5.   การรณรงคใหมีการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
6.   การสรางเสริมจิตสํานึกอนุรักษในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
7.   การเพิ่มงบประมาณใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
8.   การรูจักใชทรัพยากรอยางประหยดั คุมคาบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
9.   การกําหนดมาตรการจัดการน้ําเพื่อแกปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืน 
10. การพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาของไทยใหมีมาตรฐานสากล 

 
2.   เลือกขอความ 1 – 10 มาเติมลงในผังความคิดเพื่อใหผังความคิดนีส้มบูรณ 
 

“สามัคคี  รวมใจ  นําพาชาติพนภัยจากวิกฤต” 
 
                   1.  บทบาทและหนาท่ีของประชาชนท่ีมีตอสถาบันชาติ 
       2.  วิกฤตการณท่ีเกิดจากการแตกความสามัคคี 
       3.  จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดเราตองมีความสามัคคี 
       4.  การสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นแกสวนรวม 
       5.  ความสามัคคีเกิดไดงายๆ หากเราต้ังใจเปนคนด ี
       6.  แตกความสามัคคีเพราะเช่ือขอมูลในส่ือสังคมออนไลน 
       7.  ความสามัคคีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาชาติ 
       8.  ชาติไทยเสียเอกราชเพราะคนในชาติแตกความสามัคคี 
       9.  สามัคคีสรางใหสังคมเขมแข็งและประชาชนเปนสุข 
      10. ความหมายและการสรางความสามัคคีใหเกดิข้ึนในชุมชน 
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