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โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563

ม.2

ขอสอบ
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18
สอบวันเสารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 10.00 น.
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขที่ ..........

คำชี้แจงในการทำขอสอบ

คำเตือน
ผูที่ระบายรหัสประจำตัวผูเขาสอบไมถูกตอง
ระบบจะไมตรวจกระดาษคำตอบของทาน

1. ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบแบบปรนัย จำนวน 8 หนา
มีจำนวนขอทั้งหมด 80 ขอ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
แบงตามเนื้อหาสาระ ดังนี้
- ขอ 1 – 30 : หลักภาษา 75 คะแนน
- ขอ 31 – 60 : การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 75 คะแนน
- ขอ 61 – 80 : วรรณคดีและวรรณกรรม 50 คะแนน
2. ในแตละขอใหเลือกระบายคำตอบที่คิดวาถูกตองที่สุด
เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคำตอบดวยดินสอดำ (2B ขึ้นไป)
3. หากพบวาขอใดไมมีคำตอบที่ถูกตองใหระบายตัวเลือกที่ 5
4. หากพบวามีการทุจริตในการสอบจะตัดสิทธิ์ออกจากการสอบทันที
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หลักภาษา (75 คะแนน)
ขอที่ 1-15 ขอละ 2 คะแนน
ขอที่ 16-30 ขอละ 3 คะแนน
1. คำในขอใดมีฐานเสียงจากคอทุกคำ
1) ขวด เงิน กลา
2) ดาบ ทหาร นิรนาม
3) งู ธง เณร
4) ปลา เคี้ยว ถุง
2. “ความผิดหวังทำใหฉันสูตอไป” จากขอความ
ดังกลาวขาดเสียงสระประเภทใด
1) สระเดี่ยว
2) สระประสม
3) สระเกิน
4) ไมขาด
3. ขอใดเปนคำที่มีสระเสียงสั้น เสียงยาวสลับกัน
ตามลำดับ
1) กัด และ ตบ
2) เรียน มุง บาน
3) หม สวย เปยะ
4) ขาว ปน รำ
4. คำวา “เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย”
ขาดเสียงวรรณยุกตใด
1) เสียงวรรณยุกตเอก 2) เสียงวรรณยุกตโท
3) เสียงวรรณยุกตตรี 4) เสียงวรรณยุกตจัตวา
5. “รักเปนสิ่งที่ดูวาดี หากวามีแตความจริงใจ”
จากคำประพันธดังกลาวมีเสียงพยัญชนะทาย
พยางคกี่เสียง (ไมนับเสียงซ้ำ)
1) 5 เสียง
2) 6 เสียง
3) 7 เสียง
4) 8 เสียง
6. คำในขอใดเขียนถูกตองทุกคำ
1) ขหมีขหมัน ทะลาย สัมมนา
2) อุปมัย บังสกุล ระโยงระยาง
3) มักคุเทศก ปฐมนิเทศก ชำแหละ
4) อาณาเขต สดมภ ทะนุบำรุง
7. ขอความใดมีพยางคปดทุกคำ
1) รักแลวรอคอยหนอย
2) ตายแลวเกิดใหมสักสิบชาติ
3) อยากใหรูวาเธอมีฉัน
4) แผวเบาลอยมาตามสายลม
8. “นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น”
จากสำนวนดังกลาวมีคำที่มีพยางคเปดกี่คำ
1) 2 คำ
2) 3 คำ
3) 4 คำ
4) 5 คำ

9. ขอใดตอไปนี้เปนคำตายทุกคำ
1) มัด ดาย ขาด
2) ผา รอบ บาน
3) กก ขัน ภาพ
4) ครบ จาก บัตร
10. ขอใดมีทั้งคำมูล คำซอน และคำประสม
1) มะระ นาิกา อวนพี
2) กะละมัง สูงต่ำ มดแดง
3) ใหญโต เสื้อผา เนื้อตัว
4) วิ่งเปรี้ยว ไขดาว ใจแคบ
11. ขอใดเขียนคำที่มาจากภาษาตางประเทศถูกตอง
ทั้งหมด
1) ซอส เลเซอร เฮลิคอปเตอร
2) วิตตามิน นิโคติน ดีเซล
3) วัตต อิเล็กโทนว แท็กซี่
4) ดอลลาร เคก คลินิก
12. ขอใดเปนวาจาผรุสวาท
1) รางรูปซูบซีดลงผิดนัก หัวหงอกฟนหักดูหนักไป
2) อีนั่นอายนี่อีขี้ครอก แขกมาหาบอกแกกูไม
3) ตูนึกสงสารออทองประศรี จากกันไปหลายปดีดัก
4) ดิฉันมาหมายวาจะนิมนต สมภารวาไมจนให
หลบขุม
13. ขอใดเปนคำราชาศัพทที่มาจากภาษาเขมรทั้งหมด
1) เสด็จ บังคม พระโอษฐ ประทับ
2) พระโธรน กราบ โปรด พระราชกระแส
3) พระบาท เสวย บรรทม ถวาย
4) ทูล กำสรวล อัญเชิญ พนม
14. ขอใดใชภาษาในระดับเดียวกัน
1) แมทิ้งจดหมายกอนที่จะประทับตรายางสีแดง
2) บิดาของเอกไดรับใบขับขี่เมื่อเดือนที่แลว
3) “นั่งลงสิ” เอกตะคอกนุนที่โรงหนัง
4) อาหารไทยมีมากที่มีรสเปรี้ยวจี๊ด
15. ขอใดคือคำซอนที่มีความหมายแคบลง
1) กันสาด
2) ดินแดน
3) ปากคอ
4) เลนตัว
16. ขอใดเปนคำภาษาเขมรทั้งหมด
1) บังคม บังอาจ บังกะโล
2) ประเมิน กระชัง ตะวัน
3) สำรวย สังเวย ทำนุ
4) บัญญัติ สัญจร รัญจวน
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17. คำราชาศัพทขอใดมีความหมายตางหมวด
จากขออื่น
1) พระสาง
2) พระสุคนธ
3) พระวิสูตร
4) พระฉาย
18. ขอใดใช “ทรง” ถูกตองทั้งหมด
1) ทรงโปรด ทรงเสวย
2) ทรงโปรด ทรงบรรทม
3) ทรงวิ่ง ทรงดนตรี
4) ทรงคอย ทรงตัว
19. ขอใดคือความหมายตรงกับคำวา “ดัชนี”
1) รายชื่อหนังสือ เอกสารชื่อบุคคล
2) รายการคำหรือชื่อสำคัญในเรื่อง
3) ขอความเพิ่มเติมทายเลม
4) ขอความที่อางอิง หรือสรุปมา
20. คำประพันธในขอใดไมมีคำซ้ำ
1) ลงบันไดอายเด็กเล็กเล็กวิ่ง แกไลทิ้งดาทอมันลอ
เถียง
2) แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม
แมนเหมือน
3) อยูเปลาเปลาเลาก็จนพนกำลัง อุตสาหนั่งทำการ
สานกระทาย
4) แตเหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ โอเปลาตา
ตางสะอื้นยืนตะลึง
21. ขอใดเปนคำมาจากภาษาบาลีทุกคำ
1) จุฬา มัจฉา
2) บุญ วิชา
3) ปญญา ศีรษะ
4) อาชา จิต
22. “น้ำรอนอยูในกระติกเขียวขาง ๆ มีดอกกุหลาบ
กลิ่นหอมฉุย บรรดาคนที่มาในงานวันนี้ลวนแตกิน
จุทั้งสิ้น เวนผมที่ไมชอบกินขนมหวาน”
จากขอความนี้มีคำที่เปนลักษณะวิเศษณทั้งหมด
กี่คำ
1) 2 คำ
2) 3 คำ
3) 4 คำ
4) 5 คำ
23. ขอใดมีคำสมุหนามอยูในประโยคดวย
1) ฝูงนกพากันออกหาอาหารแตเชาตรู
2) ชางพลายอาศัยอยูในปา
3) หินกองขวางอยูหนาประตู
4) ใครไปเที่ยวงานสัปดาหหนังสือบาง

24. ขอใดมีคำที่ประกอบดวยเสียงสระเดี่ยวทุกคำ
1) สิ่งแวดลอมกำลังเสื่อมลงอยางมาก
2) อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษยเอง
3) โลกจะสวยงามไดดวยสองมือของคน
4) จงมาพิทักษธรรมชาติ ลำธาร และปาไม
25. ขอใดใชภาษาระดับทางการ
1) วันโทรศัพทคุยกับกัลยาทุกวัน
2) มยุรีไปรวมงานแตงงานนองชายของเธอ
3) อนัญญาไปเผาศพมารดาของเพื่อนที่วัด
4) ดร.วิภา กำลังบรรยายเรื่อง “ปญหาวัยรุน”
ที่หอประชุม
26. คำไทยขอใดที่ยืมมาจากภาษาบาลีทั้งหมด
1) ญาติ ทัพพี ลัทธิ
2) ศรัทธา มนุษย เมตตา
3) ทุกข สุข ศรี
4) อุปถัมภ ปรัชญา ธรรม
27. คำไทยขอใดที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตทั้งหมด
1) กรุณา จักร สัจ
2) ทรัพย สันติ มัจฉา
3) มัศยา ผล เถระ
4) ฤกษ วิกฤติ ปรารถนา
28. คำสมาสเกิดจากอะไร
1) การนำคำตั้งแต ๓ คำขึ้นไป มารวมกัน
2) การนำคำเพียง ๒ คำ มารวมกัน
3) การนำคำหลายคำมารวมกัน
4) การนำคำตั้งแต ๒ คำขึ้นไป มารวมกัน
29. ขอใดมีคำควบคำสมาสสวนใหญมีความหมาย
หลักอยูที่คำไหน
1) คำหนา
2) คำหลัง
3) คำกลาง
4) ทุกคำ
30. ขอใดเปนคำบุพบท
1) ตอ แก ที่ กับ ใน
2) จึง อันวา พอ จน ราวกะ
3) อวน กลม ดี ไพเราะ เร็ว
4) เวย เฮย พุทโธ ชิชะ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (75 คะแนน)
ขอที่ 31-45 ขอละ 2 คะแนน
ขอที่ 46-60 ขอละ 3 คะแนน
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31. คำที่ขีดเสนใตขอใดใชคำถูกตองกับขอความที่
ตองการสื่อสาร
1) แมงสาปเปนสัตวที่มีกลิ่นเหม็นมาก
2) เขาทำงานทดแทนในสิ่งที่เสียไป
3) พอคาใชมีดแงะทุเรียนใหแยกออกจากกัน
4) หลอนใชนิ้วปลิดใบไม
32. การโตวาทีชวงการกลาวสรุปญัตติตองเปนหนาที่
ของใคร
1) กรรมการอาวุโส 2) หัวหนาฝายเสนอ
3) หัวหนาฝายคาน 4) ผูดำเนินรายการ
33. อานขอความตอไปนี้แลวตอบคำถาม
ก. จำนวนคำในภาษาไทยมีใชไมเพียงพอ
ข. สังคมพัฒนาไปภาษาก็พัฒนาไปดวย
ค. ภาษาไทยมีความยืดหยุนและมีพัฒนาการที่
ตอเนื่อง
ง. ตองการแสดงพลังของภาษาวาภาษามีพลัง
อยางไมมีวันสิ้นสุด
จากขอความขอใดกลาวถูกตอง
1) ก , ข , ค
2) ก , ค , ง
3) ข , ค , ง
4) ทุกขอที่กลาวมา
อานคำประพันธตอไปนี้
เพื่อใชตอบคำถามขอ 34. – 35.
พื้นก็ผุประตูก็พังหลังคาโหว
ตะวันโผลเดือนแพลมแถมดาวพราง
ฝารองแมวไลหนูรูกรวงกลาง
เสาเรือนถางทุกเสาลวนเซแซง
ทั้งเสื่อสาดขาดเสนเปนเศษเสื่อ
หมอนเปนเนื้อนายเหนอะเขยอะแขยง
มุงมอมมอมขมุกขมัวซากตัวแมง
ใตถุนแองน้ำหนอนยอนยุบยับ
ไอตัวเล็กตัวรอนนอนแหงกแหงก
แมเที่ยวแถกไถเงินอยูหงับหงับ
พอจุดเทียนเวียนวนอยูว ับวับ
ไอตัวโตตัวคับขยับชะแง
มันเรียกพอถอดกลอนถอดกลอนพอ
ฉันอยูตอตอไปไมไหวแน
พอตวาดเอ็งตองทนอยางคนแท
พอกับแมกับนองก็ตองทน

พื้นมันผุก็หาพื้นมาปะผุ
ประตูพังก็ตองลุเอาลวดรน
หลังคาโหวก็ตองซอมประสาจน
เอาเสายันทีละตนประทังไป
ไอตัวโตวาไมเอาไมเอาพอ
ฉันจะรื้อแลวจะกอจะสรางใหม
สมองมีมือมีจะกลัวใย
ทั้งเครื่องไมเครื่องมือเราพอมี
พอตวาดวะไอลูกทรยศ
คิดขบถพระภูมิพอปูผี
หนอยอยูดีกันดีดีไมวาดี
ไออัปรียจัญไรนรกกิน
ไอตัวโตโกรธาไมชาอยู
พังประตูโครมออกมานอกถิ่น
เบื้องหนารั้วลวดลอมออมแนวดิน
กำแพงหินชะเงื้อมเห็นเปนชั้นชั้น
34. จากบทประพันธนี้ควรตั้งชื่อเรื่องวาอยางไร
1) บานนี้มีปญหา
2) บานนี้สรางปญหา
3) บานนี้พบปญหา
4) บานนี้กำลังเกิดปญหา
35. ถาเปรียบบานหลังนี้กับประเทศประเทศหนึ่งขอใด
กลาวถูกตอง
1) พอคือภาคการเมือง แมคือภาคสังคม ลูกคือภาค
เศรษฐกิจ
2) พอคือภาคการเมือง แมคือภาคเศรษฐกิจ ลูกคือ
ภาคสังคม
3) พอคือภาคเศรษฐกิจแมคือภาคการเมือง ลูกคือ
ภาคสังคม
4) พอคือภาคการเมืองการปกครอง แมคือภาคการ
ตางประเทศ ลูกคือภาคเศรษฐกิจ
36. จงเติมสันธานที่เหมาะสมลงในชองวาง
“.......รถไฟจะมาฉัน........คงไปไมทันเขาเรียน
แลว”
1) แม, วา
2) กวา, ก็
3) ถึง, แลว
4) เพราะ, จึง
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37. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการฟงและการไดยิน
1) การไดยินเปนกระบวนการขั้นตนของการฟง
2) การฟงและการไดยินใชกระบวนการทำงานเหมือนกัน
3) การฟงจะตองใชสมองตีความเขาใจและตอบสนอง
4) การไดยินเกิดขึ้นตลอดเวลา ถาประสาทหู
อยูในสภาพปกติ
38. สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการคือขอใด
1) การใชภาษา
2) การใชตัวยอ
3) การอางอิงหลักฐานที่มา
4) รูปแบบการเขียน
39. ขอใดใชภาษาในการสื่อสารถูกตอง
1) จงมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเถิด
2) จงมาเลือกตั้งคะแนนเสียงกันเถิด
3) จงมาเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเถิด
4) จงมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกันเถิด
40. ขอใดเรียงลำดับกระบวนการฟง
อยางมีวิจารณญาณไดถูกตองที่สุด
1) ฟง เขาใจ วินิจ ใครครวญ
2) รับรู ฟง เขาใจ ตัดสินใจ
3) ใครครวญ ใฝใจใฝจำ นำทางสรางสรรค
4) ใชความคิด วิเคราะห ใครครวญ ตัดสินใจ
41. ขอใดมิใชการใชวิจารณญาณในการฟง
1) พิจารณาความยาวของเรื่อง
2) พิจารณาสารประโยชนของเรื่อง
3) พิจารณาความเปนไปไดของเรื่อง
4) พิจารณาความนาเชื่อถือของเรื่อง
ขอใดเรียงลำดับกระบวนการในการฟงไดถูกตอง
ที่สุด
1) ไดยิน สนใจฟง ตีความ ตอบสนอง ทำความเขาใจ
2) ไดยิน สนใจฟง ทำความเขาใจ ตีความ
ตอบสนอง
3) ไดยิน ทำความเขาใจ สนใจฟง ตีความ ตอบสนอง
4) ไดยิน สนใจฟง ทำความเขาใจ ตอบสนอง ตีความ
43. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของนักอานที่ดี
1) จับใจความจากเรื่องที่อานไดโดยไมตองอานยอน
2) มีนิสัยรักการอาน อยากอานอยูเสมอ
3) อานออกเสียงเบา ๆ ตามไปดวย
4) ใชวิจารณญาณในการอาน

44. ขอใดมิใชประโยชนที่ไดจากการอานเรื่องสั้น
1) ทำใหผูอานไดความรูความคิดตาง ๆ
2) ทำใหผูเขียนไดรับคาลิขสิทธิ์มากมายหากเปน
เรื่องสั้นที่ชนะการประกวด
3) ชวยยกระดับจิตใจของผูอานใหสูงขึ้นจาก
คุณธรรมที่สอดแทรกอยูในเรื่อง
4) ทำใหผูอานไดรับความสนุกสนาน สามารถนำ
ขอคิดไปประยุกตใชได
45. การอานในขอใด ไมควรยอความ
1) การอานขั้นตอนการทำอาหาร
2) การอานสารคดี
3) การเลาเรื่องหนาชั้น
4) การอานโฆษณา
46. “เด็กเอยเรียนอยางไร ภาษาไทยจึงแยลง
แมคำเขียนตรงตรง ก็สะกดผิดมากมาย”
จากบทประพันธนี้ สรุปแนวคิดสำคัญไดอยางไร
1) เด็กพูดภาษาไทยไมชัด
2) เด็กอานภาษาไทยไมได
3) เด็กเขียนสะกดคำผิดมากขึ้น
4) เด็กสอบภาษาไทยตกกันมาก
47. ขอใดแบงวรรคตอนในการอานกลอนสุภาพได
ถูกตอง
1) อันความคิด / วิทยาเหมือน / อาวุธ
2) ประเสริฐ / สุดซอนใส / เสียในฝก
3) สงวนคม / สมนึก / ใครฮึกฮัก
4) จึงคอย / ชักเชือกฟน / ใหบรรลัย
ขอใดเปนความหมายของเทศนาโวหาร
1) กระบวนความที่กลาวชี้แจงใหผูอานรูแจมแจง
2) กระบวนความที่กลาวชี้แจงถึงตัวอยางใหผูอานเขาใจ
3) กระบวนความที่กลาวชี้แจงเรื่องราวเปรียบเทียบให
ผูอานเห็นจริง
4) กระบวนความที่กลาวชี้แจงประกอบดวยเหตุ
และผลเพื่อใหผูอานเชื่อตาม
“กาบหอหุมเนื้อไมสีเหลืองทอง มันเผยออา
เล็กนอย ประดุจดอกไมแรกแยมกลีบบานฉะนั้น”
ขอความนี้เปนการเขียนในรูปแบบใด
1) บรรยาย
2) อภิปราย
3) พรรณนา
4) อธิบาย
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52.

53.

54.

55.

“คุณปากำลังเหมอมองผานหนาตางออกไปยัง
ทองถนนซึ่งอยูไมไกลจากที่เธอนั่งมากนัก”
ขอความนีเ้ ปนการใชโวหารในขอใด
1) บรรยายโวหาร
2) พรรณนาโวหาร
3) อุปมาโวหาร
4) สาธกโวหาร
“กานดาเขาหองสมุดเพื่อใชพจนานุกรมคนหา
ความหมายของคำศัพท เพราะยังมีบางคำที่ไมเขาใจ”
จากขอความกานดาใชทักษะในขอใด
1) การอาน
2) การคิด
3) การฟงและการดู 4) การศึกษาคนควา
ถาเขียนเรียงความเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน
ควรใชภาษาเชนใด
1) ภาษาทางการ
2) ภาษาเปนกันเอง
3) ภาษาที่ไมเปนวิชาการมากนัก
4) ภาษาราชการ
ขอใดกลาวถึงงานเขียนประเภทบันเทิงคดีทั้งหมด
1) พงศาวดาร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
2) ประวัติบุคคล นิทาน สารคดี
3) เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร
4) บทกวี บทความ บทอาขยาน
ขอใดอานผิด
1) นับ 1 – 5 อานวา นับ – หนึ่ง – ถึง – หา
2) 16.30 น. อานวา สิบ – หก – นา – ลิ – กา –
สาม–สิบ–นา–ที
3) 5 ง 9530 อานวา หา – งอ – งู – เกา –พัน –
หา – รอย – สาม – สิบ
4) บานเลขที่ 64/9 อานวา บาน – เลข – ที่ – หก
– สิบ – สี่ – ทับ – เกา
ขอใดจัดลำดับวรรคไดถูกตองตามลักษณะบังคับ
ของกลอนสุภาพ
๑. จงยิ้มสูอุปสรรคทั้งหนักเบา
๒. แมหดหูทอแทจะแพเขา
๓. ปลุกใจเรากลาไวเถิดจักเกิดคุณ
๔. ชีวิตคนนี้หนอตองตอสู
1) ๑ ๓ ๔ ๒
2) ๒ ๑ ๓ ๔
3) ๔ ๒ ๓ ๑
4) ๔ ๒ ๑ ๓

56. ขอใดเปนขอคิดเห็น
1) การกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชวยใหมีอายุยืน
2) ตนไมปรุงอาหารโดยใชแสงแดดและคลอโรฟลล
3) น้ำตาชวยใหผิวดานหนาลูกตาชุมชื้นและชวย
ลางใหตาสะอาด
4) การรับประทานผัก ผลไม ดื่มน้ำมาก ๆ และ
ออกกำลังกาย จะชวยใหการขับถายดีขึ้น
57. ขอใดเขียนคำนำในการยอความไดถูกตอง
1) ยอประกาศของโรงเรียนรุงเรืองโรจนพิทยาคม
เรื่องการประกวดรองเพลงลูกทุง – ลูกกรุง ลงวันที่
๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ใจความวา
2) ยอนิทานคติสอนใจ เรื่องคมในฝก ของวิเชียร
เกษประทุม หนา ๓๔ – ๔๑ ใจความวา
3) ยอจดหมายถึงนายอุดม มั่งมี เรื่องการอานหนังสือ
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ใจความวา
4) ถูกทุกขอ
58. ยอความกับสรุปความเหมือนกันในขอใดมากที่สุด
1) ภาษาที่ใชเขียน
2) ขั้นตอนการเขียน
3) รูปแบบการเขียน
4) จุดมุงหมายในการเขียน
59. การยอจดหมาย ขาว ประกาศ
มีลักษณะเชนเดียวกับขอใด
1) นิทาน
2) แถลงการณ
3) รอยกรอง
4) บทความ
60. ขอใดเขียนบรรณานุกรมไดถูกตอง
1) ชัย เรืองศิลป.ยอดคน.(2524).กรุงเทพมหานคร:
พิฆเนศ.
2) ชัย เรืองศิลป(2524).ยอดคน.กรุงเทพมหานคร:
พิฆเนศ.
3) ชัย เรืองศิลป.กรุงเทพมหานคร: (2524).พิฆเนศ.
4) ยอดคน.ชัย เรืองศิลป. พิฆเนศ.(2524).
กรุงเทพมหานคร
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วรรณคดีและวรรณกรรม (50 คะแนน)
ขอที่ 61 - 80 ขอละ 2.5 คะแนน
ศิลปะการประพันธ: คำถามขอ 61. – 63.
“ลวนจะรักใครใหสัญญา
มิสับปลับกับขาหรือหมอมไกร
สารพัดพูดคลองเปนลองน้ำ
จะมีจริงสักคำก็หาไม”
จากบทประพันธขางตนมีความหมายตรงกับสำนวนใด
1) พูดเปนตอยหอย
2) พูดคลองเปนลองน้ำ
3) พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
4) พูดไมมีหางเสียง
“เนื้อออนหอนซูเ นื้อ
นองหญิง
สืบซางทางพระพุทธพงศ ผองแผว
ของสวนสวนเจาของ ขายนา ทาเฮย
เสียงพึ่งหึ่งหึ่งหนา
นึกครามหวามถวิล”
ขอใดคือลักษณะเดนของโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให
1) ใชคำโทโทษ
2) ใชคำเอกโทษ
3) มีสัมผัสเสียงวรรณยุกต 4) มีคำสรอย
“ดูใดไปเทาดวย
ดวงพักตร แมเอย
โฉมแมชื่นใจนัก
หลอนลม
มาเดียวที่ดักดัก
ใจจอด แมแม
เรือแลนผายพันกม พักตรใหหาศรี”
บทประพันธดังกลาวมีสุนทรียลีลาใด
1) สัลลาปงคพิสัย
2) พิโรธวาทัง
3) นารีปราโมทย
4) เสาวรจนีย
ศิลาจารึกหลักที่1: คำถามขอ 64 – 66.
64. ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ขอใดแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมประเพณีไทย
1) มีพนมดอกไม มีหมอนนั่งหมอนโนนบริพารกฐิน
2) เจ็บทองของใจ มักกลาวเถิงเจาเถิงขุนบไร
3) ยินเรียกเมื่อถาม สวนความแกมันดวยซื่อ
4) กูไดตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแกพอกู
ขอใดแสดงถึงความกลาหาญของพอขุนรามคำแหง
ไดชัดเจนที่สุด
1) สิบเกาเขา ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาทเมืองตาก
2) ขุนสามชนเกลื่อนเขา ไพรฟาหนาใสพอกูหนี
ญญายพายจแจน
3) กูบหนี กูขี่ชางเบกพล กูขับเขากอนพอกู
4) ชื่อพระรามคำแหงเพื่อ กูพุงชางขุนสามชน

“ไดชาง ไดงวง ไดปว ไดนาง ไดเงือน ไดทอง”
ขอใดไมใชลักษณะที่โดดเดนจากเนื้อความที่
กำหนดให
1) บรรยายจนเกิดจินตภาพ
2) มีความไพเราะดานเสียง
3) มีความหนักแนนดานความหมาย
4) กลาวสั้น ๆ ตรง ๆ ซ้ำ ๆ
พันทายนรสิงห: คำถามขอ 67. – 69.
67. “พันกราบทูลทัดดวย ทานทิ้งประเพณี”
คำที่ขีดเสนใตหมายถึงบุคคลในขอใดตามลำดับ
1) เพชฌฆาต : พระราชา
2) พระราชา : สิงห
3) พระราชา : พันทายนรสิงห
4) พันทายนรสิงห : พระราชา
68. คำประพันธในขอใดแสดงใหเห็นวาพระเจาเสือ
ทรงตัดสินลงโทษใหประหารพันทายนรสิงหโดย
มิไดเต็มพระทัย
1) จำสั่งเพชฌฆาตฟน ฟาดเกลา
2) พันไมยอมอยูยอม มอดมวย
3) ภูมีปลอบกลับตั้ง ขอบรร ลัยพอ
4) ภูบาลบำเหน็จให โทษถนอม ใจนา
69. วีรกรรมของพันทายนรสิงหเปนตัวอยางอันดี
ในเรื่องใดและแสดงคุณธรรมในเรื่องใด
1) เทิดทูนกฎหมายบานเมืองยิ่งชีวิต
2) เปนขาราชการที่มีความรับผิดชอบสูงในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
3) เทิดทูนพระมหากษัตริย
4) ทุกขอรวมกัน
พระสุริโยทัย: คำถามขอ 70. – 72.
ใชคำประพันธตอไปนี้ตอบคำถามขอ 70.–72.
นงคราญองคเอกแกว กระษัตรีย
มามมนัสกัตเวที
ยิ่งล้ำ
เกรงพระราชสามี
มลายพระ ชนมเฮย
ขับคเชนทรเขนค้ำ
สะอึกสูดัสกร
ขอใดไมไดแสดงลักษณะเดนของสมเด็จพระสุริโยทัย
1) ความกลาหาญ
2) มีความกตัญู
3) เสียสละเพื่อสวนรวม 4) รูรักสามัคคี
ขอใดมีความหมายตางจากคำที่ขีดเสนใต
1) มาตงค
2) คชสาน
3) คชาธาร
4) ไอยรา
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72. จากวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย
แสดงถึงคุณธรรมในขอใด
1) ความกลาหาญ
2) ความรักชาติ
3) ความรักพระราชโอรส
4) ความเสียสละเพื่อพระสวามี
รามเกียรติ์(นารายณปราบนนทก): คำถามขอ 73.- 75.
“ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา
สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน”

จากบทประพันธขางตน คำทีข่ ีดเสนใต
หมายถึงบุคคลใด
1) ชายาของพระอิศวร ชายาของพระพรหม
2) ชายาของพระนารายณ ชายาของพระพรหม
3) ชายาของพระอินทร ชายาของพระพิฆเนศ
4) ชายาของพระนารายณ ชายาของพระอิศวร

“ใหสิบเศียรสิบพักตรเกรียงไกร เหาะเหินเดินไดในอัมพร
มีมือยี่สิบซายขวา
ถือคทาอาวุธธนูศร
กูจะเปนมนุษยแตสองกร ตามไปราญรอนชีวี
ใหสิ้นวงศพงศมึงอันศักดา ประจักษแกเทวาทุกราศี
วาแลวกวัดแกวงพระแสงตรี ภูมิตัดเศียรกระเด็นไป”

จากบทประพันธขางตน คำวา “กู” หมายถึงใคร
1) นนทกไปเกิดเปนทศกัณฐ
2) นนทกไปเกิดเปนพระราม
3) พระนารายณไปเกิดเปนทศกัณฐ
4) พระนารายณไปเกิดเปนพระราม
75. ขอใดแสดงถึงความงามของนารายณแปลงกาย
จนนนทกหลงใหล
1) เมื่อนั้น พระนารายณทรงสวัสดิ์รัศมี
2) เมื่อนั้น นางนารายณเยาวลักษณเสนหา
3) ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา
4) เปนโฉมนางเทพอัปสร ออนแอนอรชรเฉลิมศรี

บทเสภาสามัคคีเสวก: คำถามขอ 76.
อานคำประพันธที่กำหนดให
“อันชาติใดไรชา งชำนาญศิลป เหมือนารินไรโฉมบรรโลมสงา
ใครใครเห็นไมเปนที่จำเริญตา เขาจะพากันเยยใหอับอาย
ศิลปกรรมนำใจใหสรางโศก ชวยบรรเทาทุกขในโลกใหเหือดหาย
จำเริญตาพาใจใหสบาย อีกรางกายก็จะพลอยสุขสราญ”

ชางที่ขาดศิลปะเปรียบไดกับขอใด
1) หญิงที่ไมมีศิลปะในการตกแตงรางกาย
2) หญิงที่มีอายุมากไมไดแตงงาน
3) หญิงที่มีรปู รางอัปลักษณ
4) หญิงที่ไมมีกริยามารยาท
กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง: คำถามขอ 77.
77. ๑ “ธารไหลใสสะอาดน้ำ รินมา
๒ มัจฉาชาตินานา
หวั่นหวาย
๓ จอกสรายกินไคลคลา เชยหมู
๔ ตามคูมาคลายคลาย ผุดใหเห็นตัว”
จากคำประพันธมีการใชคำโทโทษในขอใด
1) ขอ ๑
2) ขอ ๒
3) ขอ ๓
4) ขอ ๔
โคลงสุภาษิต: คำถามขอ 78.-79.
78. คำสอนในขอใดตางจากขออื่น
1) พาทีมีสติรั้ง
รอคิด
2) คำหยาบจาบจวงอา - ฆาตขู เข็ญเฮย
3) ฟงตอบสอบคำไข คิดใคร
ครวญนา
4) ไปฟงคนพูดฟุง
ฟนเฟอน
79. ขอใดใชโวหารภาพพจนเชนเดียวกับ
“คำพูดพางลิขิต เขียนราง เรียงแฮ”
1) ควรกลากลากลาวถอย ทั้งหทัย แทแฮ
2) ใจบาปจิตหยาบราย ทารุณ
3) ความรักประจักษใจ จริงแน นอน
4) คือมีดเที่ยวกรีดเถือ ทานทั่ว ไปนา
กลอนดอกสรอยรำพึงในปา: คำถามขอ 80.
80. ขอใด ไมใช ลักษณะของกลอนดอกสรอย
1) แตละวรรคมี 4 – 5 คำ
2) วรรคแรกใชเอยที่คำที่ 2
3) 1 บทมี 8 วรรคหรือ 4 คำกลอน
4) คำสุดทายของบทใชคำวา เอย หรือไมใชก็ได
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โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563

เฉลยขอสอบ
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18
สอบวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 – 10.00 น.
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขที่ ..........

ดูประกาศผลสอบไดที่ www.toptestcenter.com ในหัวขอ ประกาศผลสอบ
การจัดอันดับและการมอบรางวัล แบงออกเปน
ระดับประเทศ
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 – 3 ไดรับถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา

ระดับภาค
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละภาค ไดรับใบเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา

ระดับจังหวัด
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละจังหวัด ไดรับใบเกียรติบัตร

การประกาศผลสอบรายบุคคล จะแสดงคะแนนที่ไดในแตละสวนและคะแนนรวม
พรอมทั้งสรุปอันดับที่ไดของนักเรียนแตละคนในระดับจังหวัด, ภาค และประเทศรายงานจำนวน
ผูสมัครสอบ คะแนนสูงสุด และคะแนนเฉลี่ย แยกตามภาค
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1. ตอบขอ 1) ขวด เงิน กลา
ขอ 1) ข , ง , ก เปนพยัญชนะวรรค กะ เกิดจากฐาน คอ
ขอ 2) ด, ท, น เปนพยัญชนะวรรค ตะ เกิดจากฐานปุม
เหงือก หรือฟน
ขอ 3) ธ, ณ เปนพยัญชนะวรรค ฏะ เกิดจากฐาน ปุมเหงือก
หรือฟน
ขอ 4) ป, ถ เปนพยัญชนะวรรค ปะ เกิดจากฐาน ริมฝปาก
2. ตอบขอ 2) สระประสม
เหตุผล เพราะเสียงสระจากโจทยมีเสียงสระ 2 ประเภท คือ
สระเดี่ยว ไดแก อา, อิ, อะ, อู, ตัวออ
สระเกิน ไดแก อำ, ใอ, ไอ
3. ตอบขอ 3) หม สวย เปยะ
เหตุผล ขอ 3) หม เสียงสั้น (โอะ) สวย เสียงยาว (อัว) เปยะ
เสียงสั้น (เอียะ)
ขอ 1) เสียงสั้นทุกคำ ขอ 2 เสียงยาว สั้น ยาว
ขอ 4) เสียงยาว สั้น ยาว
4. ตอบขอ 2) เสียงวรรณยุกตโท
เหตุผล เอก เสียงวรรณยุกต เอก,
สาร เสียงวรรณยุกต จัตวา,
กอบ เสียงวรรณยุกต เอก,
การ เสียงวรรณยุกต สามัญ,
เรียน เสียงวรรณยุกต สามัญ,
วิ เสียงวรรณยุกต ตรี,
ชา เสียง วรรณยุกต สามัญ,
ภา เสียงวรรณยุกต สามัญ,
ษา เสียงวรรณยุกต จัตวา,
ไทย เสียงวรรณยุกต สามัญ
5. ตอบขอ 1) 5 เสียง
เหตุผล 5 เสียง ไดแก รัก (ก) เปน (น) สิ่ง (ง) ความ (ม)
ใจ (ย)
6. ตอบขอ 4) อาณาเขต สดมภ ทะนุบำรุง
เหตุผล ขอ 4) อาณาเขต สดมภ ทะนุบำรุง เขียนถูกทุกคำ
ขอ 1) ขหมีขหมัน แกเปน ขมีขมัน
ขอ 2) อุปมัย, บังสกุล แกเปน อุปไมย,บังสุกุล
ขอ 3) ปฐมนิเทศก แกเปน ปฐมนิเทศ
7. ตอบขอ 2) ตายแลวเกิดใหมสักสิบชาติ
เหตุผล ตายแลวเกิดใหมสักชาติ เปนคำที่มีพยางคปดทุกคำ
ขอ 1) รอ, ขอ 3) รู, วา, มี, ขอ 4) มา เปนพยางคเปด
8. ตอบขอ 1) 2 คำ
เหตุผล ขอ 1) คำวา “รู” “คู” เปนคำที่มีพยางคเปด
นอกนั้นเปนพยางคปด
9. ตอบขอ 4) ครบ จาก บัตร
เหตุผล ขอ 4) คำวา ครบ จาก บัตร มีตัวสะกดในมาตรา
แม กบ กก กด จึงเปนคำตาย
10. ตอบขอ 2) กะละมัง สูงต่ำ มดแดง
เหตุผล ขอ 2) กะละมัง เปนคำมูล สูงต่ำ เปนคำซอน มดแดง

เปนคำประสม
ขอ 1) มะระ นาิกาเปนคำมูล อวนพี เปนคำประสม
ขอ 3) ใหญโต เสื้อผา เนื้อตัว เปนคำซอนทุกคำ
ขอ 4) วิ่งเปยว ไขดาว ใจแคบ เปนคำประสมทุกคำ
11. ตอบขอ 4) ดอลลาร เคก คลินิก
1) เลเซอร เปน เลเซอร
2) วิตตามิน เปน วิตามิน
3) อิเล็กโทนว เปน อิเล็กโทน
12. ตอบขอ 2) อีนั่นอายนี่อขี ี้ครอก...
วาจาผรุสวาทเปนการกลาวคำไมสภุ าพ เชน กู, มึง, อี
เปนตน
13. ตอบขอ 4) ทูล กำสรวล อัญเชิญ พนม
ขอ 1) พระโอษฐ ไมใชภาษาเขมร เปนคำสมาส
ขอ 2) พระโธรน ไมใชภาษาเขมร เปนคำประสม
ขอ 3) พระบาท ไมใชภาษาเขมร เปนคำสมาส
14. ตอบขอ 3) “นั่งลงสิ” เอกตะคอกนุน ที่โรงหนัง
เปนภาษาระดับสนทนาเหมือนกันทุกคำ
15. ตอบขอ 3) ปากคอ
ปากคอ เปนคำซอนที่มีความหมายแคบลงเฉพาะคำวา ปาก
เทานั้น
16. ตอบขอ 3) สำรวย สังเวย ทำนุ
17. ตอบขอ 3) พระวิสูตร
พระวิสูตร หมายถึง มาน, มุง
พระสาง หมายถึง หวี
พระสุคนธ หมายถึง น้ำอบ, น้ำหอม, น้ำปรุง
พระฉาย หมายถึง กระจกสอง
18. ตอบขอ 3) ทรงวิ่ง ทรงดนตรี
ใช "ทรง" นำหนาคำกริยาสามัญทีเ่ ปนคำไทย ใชเปน
คำกริยาราชาศัพท เชน ทรงฟง ทรงวิ่ง ทรงจับ ทรงวาด
เปนตน ใช " ทรง " นำหนาคำนามที่เปนคำไทย เพื่อใชเปน
คำกริยาราชาศัพท เชน ทรงชาง ทรงเรือ ทรงมา ทรงดนตรี
เปนตน
19. ตอบขอ 2) รายการคำหรือชื่อสำคัญในเรื่อง
ดัชนี หมายถึง บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพไว
สวนทายของหนังสือเลมรวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกลาวถึง
ในหนังสือเลมนั้นโดยบอกเลขหนาที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู
เพื่อสะดวกแกการคน, ดรรชนี ก็ใช
20. ตอบขอ 2) แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก
คนอื่นสักหมืน่ แสนไมแมนเหมือน
21. ตอบขอ 1) จุฬา มัจฉา
การสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลี คำในภาษาบาลีไมมีสระ
เหลานี้ ฤ  ฦ  ไอ เอา คำที่มาจากภาษาบาลีใช ส
ทั้งหมด (สันสกฤตมี ทั้ง ศ ษ ส) คำที่มี ฬ เปนคำภาษาบาลี
เชน กีฬา กาฬ โกวิฬาร กักขฬะ ประวาฬ ภาษาบาลีไมมี
พยัญชนะประสมหรือควบกล้ำ (บาลีใชคำควบกล้ำนอยกวา
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สันสกฤต) บาลีใช ริ เชน อริยะ – จริยะ (อริย จริยา) อิ อุ
ในบาลี เชน อิทธิ สันสกฤต จะเปน ฤ เชน ฤทธิ์
22. ตอบขอ 3) 4 คำ
ลักษณวิเศษณ เปนคำวิเศษณที่บอกลักษณะตาง ๆ เชน
บอกชนิด สี ขนาด สัณฐาน กลิ่น รส
บอกความรูสึก เชน ดี ชั่ว ใหญ เล็ก ขาวกลม หวาน รอน
เย็น
จากขอความ มีลักษณวิเศษณ ไดแก รอน เขียว หอมฉุย
หวาน
23. ตอบขอ 1) ฝูงนกพากันออกหาอาหารแตเชาตรู
สมุหนาม คือ คำนามที่ใชเรียกชื่อที่แสดงวาอยูรวมกันเปน
หมู เปนคณะ เชน โขลง ฝูง นิกาย กก คณะ เปนตน
24. ตอบขอ 4) จงมาพิทักษธรรมชาติ ลำธาร และปาไม
สระประสม คือสระที่เกิดจากสระเดี่ยวสองเสียงมาประสม
กัน เกิดการเลื่อนของลิ้นในระดับสูงลดลงสูระดับต่ำ ดังนั้น
จึงสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งวา "สระเลื่อน" มี 3 เสียง ดังนี้
เ–ีย เ–ือ –ัว ในบางตำราจะเพิ่มสระสระประสมเสียงสั้น คือ
เ–ียะ เ–ือะ –ัวะ ดวยแตในปจจุบนั สระเหลานี้ปรากฏ
เฉพาะคำเลียนเสียงเทานั้น เชน เพียะ เปรี๊ยะ ผัวะ เปนตน
25. ตอบขอ 4) ดร.วิภา กำลังบรรยายเรื่อง “ปญหาวัยรุน”
ที่หอประชุม
ภาษาระดับมาตรฐานราชการ แมภาษาระดับนี้จะไม
อลังการเทาภาษาระดับพิธีการ แตก็เปนภาษาระดับสูงที่มี
ลักษณะสมบูรณแบบและถูกหลักไวยากรณ มีความชัดเจน
สละสลวย สุภาพ ผูใชภาษาจึงตองใชรายละเอียดประณีต
และระมัดระวัง ตองมีการราง แกไข และเรียบเรียงไว
ลวงหนา เพื่อใชในโอกาสสำคัญที่เปนทางการในการกลาว
คำปราศรัย การกลาวเปดการประชุม การกลาวคำประกาศ
เกียรติคณ
ุ นอกจากนี้ยังใชในการเขียนผลงานวิชาการ
เรียงความ บทความวิชาการ หนังสือราชการ และคำนำ
หนังสือตาง ๆ เปนตน
26. ตอบขอ 1) ญาติ ทัพพี ลัทธิ
เพราะ คำยืมที่มาจากภาษาบาลีในภาษาไทยที่มรี ูปสระ (อิ)
และสระ (อุ) กำกับตัวสะกดอยู แตจะไมออกเสียง
27. ตอบขอ 4) ฤกษ วิกฤติ ปรารถนา
เพราะ คำยืมที่มาจากภาษาสันสกฤตในภาษาไทยที่มรี ูปสระ
(อิ) และสระ (อุ) กำกับตัวสะกดอยู แตจะไมออกเสียง
28. ตอบขอ 4) การนำคำตั้งแต ๒ คำขึ้นไป มารวมกัน
เพราะ เปนการนำคำในภาษาบาลีสันสกฤต ตั้งแต 2 คำ
ขึ้นไปมารวมกันแลวเกิดคำใหมขึ้น
29. ตอบขอ 2) คำหลัง
เพราะ คำที่นำมาสมาสกันแลว ความหมายหลักอยูที่คำ
หลังสวนความรองจะอยูขางหนา เชน
ยุทธ (รบ) + ภูมิ (แผนดินสนาม) = ยุทธภูมิ (สนามรบ)
30. ตอบขอ 1) ตอ แก ที่ กับ ใน
เพราะ ขอ 1) คือ บุพบทบอกความประสงค,บอกความเปน

เจาของ,บอกเวลา และบุพบทบอกสถานที่
31. ตอบขอ 3) พอคาใชมีดแงะทุเรียน...
เหตุผล ขอ 3) แงะ หมายถึง แยกออกจากกัน
ขอ 1) แมงสาป ใช แมลง หมายถึง สัตวที่มีขา 6 ขา
ขอ 2) ทดแทน ใช ชดเชย หมายถึง ใชแทนสิ่งที่เสียไป
ขอ 4) ปลิด ใช เด็ด หมายถึง ทำใหขาดดวยนิ้วหรือเล็บ
32. ตอบขอ 3) หัวหนาฝายคาน
หัวหนาฝายคานตองเปนผูส รุปญัตติในการโตวาที
33. ตอบขอ 4) ถูกทุกขอที่กลาวมา
ทุกขอที่กลาวมา ทำใหจำนวนคำในภาษาไทยมีจำนวนมาก
ขึ้น
34. ตอบขอ 1) บานนี้มีปญหา
35. ตอบขอ 2) พอคือภาคการเมือง แมคือภาคเศรษฐกิจ ลูก
คือภาคสังคม
36. ตอบขอ 2) กวา, ก็
ถาเติมสันธานคูนี้ลงไปในประโยคจะไดใจความที่สมบูรณ
37. ตอบขอ 2) การฟงและการไดยินใชกระบวนการทำงาน
เหมือนกัน
ใชกระบวนการทำงานตางกัน การไดยินใชหูเพียงอยางเดียว
แตการฟงตองมีสมองเขามาเกี่ยวของดวย การฟง คือ ตอง
คิดตามสิ่งที่ไดยิน
38. ตอบขอ 3) การอางอิงหลักฐานที่มา
เปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนรายงาน
39. ตอบขอ 1) จงมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเถิด
40. ตอบขอ 4) ใชความคิด วิเคราะห ใครครวญ ตัดสินใจ
เมื่อคนเราไดยินและเกิดการรับรูแลว จึงจะเขาใจ
ความหมายของสาร กระบวนการในชวงนี้ คือ การฟง โดย
ปกตินั่นเอง ยังไมนับวาถึงขั้นฟงอยางมีวิจารณญาณตอเมื่อ
ไดใชความคิดวิเคราะห ใครครวญ และตัดสินใจไดวา
ขอความที่ไดฟงนั้นสิ่งใดเปนใจความสำคัญ สิ่งใดเปนความ
ประกอบ หรือผลความ และสามารถแยก ขอความที่ไดฟง
นั้นสิ่งใดเปนความประกอบหรือพลความและสามารถแยก
ขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นไดตลอด จนวินิจฉัยไดวา
ขอความที่ไดฟงเนื้อหาสาระ
41. ตอบขอ 1) พิจารณาความยาวของเรื่อง
42. ตอบขอ 2) ไดยิน สนใจฟง ทำความเขาใจ ตีความ
ตอบสนอง
การฟง หมายถึง กระบวนการของการไดยินเสียงโดยผูฟง
จะตองสนใจ และตั้งใจฟงเสียงนั้นแลวใชสมองแปล
ความหมายของเสียงจนเกิดความเขาใจ และมีปฏิกริ ิยา
ตอบสนองตอเสียงนั้นได
43. ตอบขอ 3) อานออกเสียงเบาๆ ตามไปดวย
เพราะการอานออกเสียงทุก ๆ คำ หรือ ทำปากขมุบขมิบ
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ตาม จะรั้งความเร็วในการอานของเราไวไมใหเกินความเร็ว
ในการออกเสียง
44. ตอบขอ 2) ทำใหผูเขียนไดรับคาลิขสิทธิ์มากมายหากเปน
เรื่องสั้นที่ชนะการประกวด
45. ตอบขอ 1) การอานขั้นตอนการทำอาหาร
การยอความ คือ การเก็บเนื้อความหรือใจความสำคัญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตองครบบริบูรณ ตามตัวเรื่องแลว
นำมาเรียบเรียงใหมเปนขอความสัน้ กะทัดรัด โดยไมให
ความหมายเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม แตไมควรใชกับเนื้อหา
ที่มีการระบุขั้นตอนหรือวิธีการตาง ๆ ที่มีความสมบูรณใน
ตัวเองอยูแลว
46. ตอบขอ 3) เด็กเขียนสะกดคำผิดมากขึ้น
47. ตอบขอ 3) สงวนคม / สมนึก / ใครฮึกฮัก
48. ตอบขอ 4) กระบวนความที่กลาวชี้แจงประกอบดวย
เหตุผลและผลเพื่อใหผูอานเชื่อตาม
เหตุผล เทศนาโวหารเปนกระบวนความที่กลาวชี้แจง
ประกอบดวยเหตุและผลเพื่อใหผอู านเชื่อตาม
49. ตอบขอ 3) พรรณนา
เหตุผล ขอ 3) เปนการเขียนแบบพรรณนาโวหาร
การเขียนพรรณนา หมายถึง การใหรายละเอียดของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เชน บุคคล สัตว วัตถุ สถานที่หรือเหตุการณชวงใด
ชวงหนึ่ง ดวยถอยคำพรรณนาที่ไพเราะเหมาะสม กอใหเกิด
จินตนาการ เห็นความเคลื่อนไหว จำนวน สี ขนาดและไดยิน
เสียงตามที่ผูสงสารประสงค
ประเภทการเขียนพรรณนา เชน การเขียนพรรณนาธรรมชาติ,
การเขียนพรรณนาสถานที่ หรือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น, การ
เขียนพรรณนาลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล, การเขียน
พรรณนาความรูสึกและอารมณ, การเขียนพรรณนาความคิด
เปนตน
50. ตอบขอ 1) บรรยายโวหาร
การเขียนบรรยายโวหาร เปนการเขียนเลาเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูอานเห็นภาพเหตุการณ
ลำดับเวลา สถานที่ บุคคล ผูเ ขียนควรกลาวถึง เหตุการณ
ใหชัดเจน โดยมีขอมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะแสดง
ความคิด บางครั้งอาจแทรกบทสนทนาตัวละครทำใหผูอาน
เขาใจลักษณะอารมณความคิดของตัวละครและเขาใจเรื่อง
ทั้งหมด
51. ตอบขอ 4) การศึกษาคนควา
เหตุผล เพราะทักษะในดานการศึกษาคนควาดูไดจากการ
ที่กานดาเขาหองสมุดเพื่อใชพจนานุกรม คนหาความหมาย
ของศัพทเปนการศึกษาคนควานอกเหนือจากการเรียนใน
หองเรียน
52. ตอบขอ 3) ภาษาที่ไมเปนวิชาการมากนัก
เพราะ เปนการใชสำนวนภาษาทีไ่ มเปนวิชาการมาก

53. ตอบขอ 3) เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร
เพราะ งานเขียนประเภทบันเทิงคดี คือ งานเขียนที่มุงให
ความเพลิดเพลินอารมณเปนสำคัญ และอาจใชสาระความรู
ขอคิดเห็นดวย
54. ตอบขอ 3) 5 ง 9530 อานวา หา – งอ – งู – เกา – พัน
– หา – รอย – สาม – สิบ
เพราะ การอานเลขทะเบียนที่ถูกตอง คือ 5 ง 9530 อานวา
หา-งอ-งู เกา-หา-สาม-สูน
55. ตอบขอ 4) 4 2 1 3
เพราะ พยางคสดุ ทายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางคที่ ๓
หรือ ๕ ในวรรคที่ ๒ พยางคสุดทายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับ
พยางคสุดทายของวรรคที่ ๓ และสัมผัสกับพยางคที่ ๓
หรือ ๕ ในวรรคที่ ๔
56. ตอบขอ 1) การกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์จะชวยใหมี อายุยืน
เพราะ เปนความเชื่อที่ไมสมเหตุสมผล
57. ตอบขอ 1) ยอประกาศของโรงเรียนรุงเรืองโรจน เรื่องการ
ประกวดรองเพลง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓ ใจความวา
ตัวเลือกที่ 2) เขียนคำนำไมสมบูรณ เพราะขาดสวนของที่มา
ของบทความนั้นวามีที่มาจากที่ไหน
ตัวเลือกที่ 3) เขียนคำนำไมสมบูรณ เพราะขาดสวนของ
ผูเขียนจดหมาย
58. ตอบขอ 4) จุดมุงหมายในการเขียน
เพราะ ตองเก็บเนื้อความหรือใจความสำคัญใหถูกตอง
ครบบริบรู ณแลวนำมาเรียบเรียงใหมเปนขอความสั้น
กะทัดรัด โดยไมใหความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
59. ตอบขอ 2) แถลงการณ
การยอจดหมาย ขาว ประกาศ แถลงการณ มีลักษณะ
เชนเดียวกัน
60. ตอบขอ 2) ชัย เรืองศิลป (2524).ยอดคน...
การเขียนบรรณานุกรมเขียนใหถูกตองตามลำดับ ดังนี้
ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ สำนักพิมพหรือ
โรงพิมพ
61. ตอบขอ 2) พูดคลองเปนลองน้ำ
ขอ 2) พูดคลองเปนลองน้ำ สำนวนที่อยูในวรรครอง
หมายความวา พูดไปไดเรื่อยไมมีตดิ ขัด เปนสำนวนที่เอา
การพายเรือแจวลองตามกระแสน้ำ
62. ตอบขอ 2) ใชคำเอกโทษ
ขอ 2) ใชเอกโทษ คือคำวา “ซู” ซูเนื้อ ที่ถูกตอง “สูเนื้อ”
แตตำแหนงตองเปนเอกจึงใชเอกโทษแทน เชนเดียวกับคำวา
ซาง ที่ถูกตอง สราง
นา ที่ถูกตอง หนา
พึ่ง ที่ถูกตอง ผึ้ง
63. ตอบขอ 1) สัลลาปงคพิสัย
ขอ 1) สัลลาปงคพิสัย เปนกระบวนการคร่ำครวญ
เศราโศก อาลัย อาวรณ ของการคิดถึงนางอันเปนที่รัก
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64. ตอบขอ 1) มีพนมดอกไม มีหมอนนั่งหมอน...
ขอ 1) แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีงานกฐิน
ขอ 2), 3) แสดงใหเห็นถึงการปกครองบานเมือง
ขอ 4) แสดงใหเห็นถึง ความกตัญูตอผูมีพระคุณ
65. ตอบขอ 3) กูบหนี กูขชี่ างเบกพล กูขับเขากอนพอกู
เหตุผล พอขุนรามคำแหงมีพระชนมายุ 19 พรรษา ชนชาง
เขาขวางการรบดวยความกตัญูตอ พระราชบิดาโดยไม
คิดถึงชีวิต ซึ่งเปนการแสดงถึงความกลาหาญ อันเปน
คุณลักษณะทีส่ ำคัญของผูนำประการหนึ่ง
66. ตอบขอ 1) บรรยายจนเกิดจินตภาพ
เหตุผล ขอ 1) ไมใชลักษณะที่โดดเดนจากเนื้อความ
เพราะเนื้อความที่กำหนดใหนั้นมีเอกลักษณในเรื่องของการ
ใชภาษาคือ ใชคำสั้น ๆ ตรง ๆ ซ้ำ ๆ ไมเพียงแตจะสื่อสาร
ไดเขาใจเทานั้นยังมีความไพเราะในดานเสียงและมีความ
หนักแนนดานความหมาย
67. ตอบขอ 4) พันทายนรสิงห : พระราชา
พันทายนรสิงหกราบบังคมยืนยันขอใหตัดศีรษะตนเพื่อ
รักษาขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมาย เปนการ
ปองกันมิใหผูใดครหาติเตียนพระเจาอยูหัวไดวาทรงละเลย
พระราชกำหนดของแผนดินและเพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยาง
สืบไป
68. ตอบขอ 1) จำสั่งเพชฌฆาตฟน ฟาดเกลา
สมเด็จพระเจาเสือเมื่อไดฟงเหตุผลของพันทายนรสิงห
เชนนั้นจึง จำพระทัยรับสั่งใหเพชฌฆาตประหารชีวิตพัน
ทายนรสิงห แลวนำโขนเรือกับศีรษะของพันทายนรสิงห
ไปตั้งบวงสรวงไวที่ศาลเพียงตาเพือ่ เปนการประกาศคุณ
ความดีของพันทายนรสิงหใหคนไดเห็นเปนแบบอยางตอไป
69. ตอบขอ 4) ทุกขอรวมกัน
พันทายนรสิงหขาหลวงเดิมซึ่งเปนคนซื่อสัตย มั่นคง ยอม
เสียสละชีวิตโดยไมยอมเสียพระราชประเพณี และจะนำ
ความเสื่อมเสียมาใหพระมหากษัตริย
70. ตอบขอ 4) รูรักสามัคคี
เหตุผล ขอ 1), 2), 3) แสดงลักษณะเดนของสมเด็จพระ
สุริโยทัยทั้งหมด เพราะ พระสุรโิ ยทัยตัดสินพระทัยสละ
พระชนมชีพเพื่อชวยปกปองพระมหาจักรพรรดิใหรอดพน
จากอาวุธของขาศึก แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญ และ
ความกตัญูกตเวทีทั้งตอพระราชสวามีตามหนาที่ภรรยา
ที่ดตี อพระมหากษัตริยในฐานะขาแผนดินและเพื่อตอบแทน
คุณของแผนดิน
71. ตอบขอ 2) คชสาน
เหตุผล “คเชนทร” หมายถึง ชาง
ขอ 1), 3), 4 มีความหมาย เชนเดียวกัน
สวน ขอ 2) คชสาน [คดชะ-] น. ชื่อแตงโมพันธุหนึ่ง
สีเหลือง เนื้อหวาน

72. ตอบขอ 1) ความกลาหาญ
วีรกรรมของสมเด็จพระสุรโิ ยทัย แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัย
ที่กลาหาญเด็ดเดี่ยว โดยยอมถวายพระชนมชีพ เพื่อปองกัน
พระราชสวามีจากอันตราย ความกลาหาญในเรื่องที่ถูกตอง
ของสตรีที่กลาสละชีวิตตนเองเพื่อผูอื่น เปนแบบอยางใหคน
รุนตอ ๆ ไปปฏิบัตติ าม
73. ตอบขอ 2) ชายาของพระนารายณ ชายาของพระพรหม
อัครลักษมี หมายถึง ชายาของพระนารายณ ,
พระสุรัสวดี หมายถึง ชายาของพระพรหม
74. ตอบขอ 4) พระนารายณไปเกิดเปนพระราม
75. ตอบขอ 3) ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา
76. ตอบขอ 1) หญิงที่ไมมีศิลปะในการตกแตงรางกาย
จากเนื้อคำประพันธที่วา
“อันชาติใดไรชางชำนาญศิลป เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา”
หมายถึง ชางที่ขาดศิลปะเปรียบไดกับหญิงที่ไมมีศิลปะใน
การตกแตงรางกาย
77. ตอบขอ 2) มัจฉาชาตินานา หวั่นหวาย
เหตุผล จากคำประพันธใชคำโทโทษ คือ “หวาย” มาจาก
คำวา “วาย” เพราะตำแหนงดังกลาวตองใชคำโท จึงใชคำ
โทโทษแทน
โทโทษ คือ เปลี่ยนจากรูปวรรณยุกตเอกไปเปนรูป
วรรณยุกตโท
78. ตอบขอ 3) ฟงตอบสอบคำไข คิดใคร ครวญนา
เหตุผล ขอ 3) สอนเรื่องของการฟง
ขอ 1), 2), 4) สอนเรื่องการพูด
ขอ 1) ใหคิดเสียกอนจึงพูด
ขอ 2) ไมพูดรายตอใคร
ขอ 4) ไมฟงคำคนพูดเพศนิทาน
79. ตอบขอ 4) คือมีดเที่ยวกรีดเถือ ทานทั่ว ไปนา
เหตุผล “คำพูดพางลิขิต เขียนราง เรียงแฮ” ใชโวหาร
ภาพพจน คือ อุปมาโวหาร
“พาง” มีความหมายตรงกับ เพียง, เชน, เหมือน , แทบ
ขอ 4) ใชความเปรียบเชนเดียวกันคือ “คือมีดเทียวกรีด
เถือ”
80. ตอบขอ 4) คำสุดทายของบทใชคำวา เอย หรือไมใชก็ได
กลอนดอกสรอย เปนกลอนที่แตงขึ้นเพื่อขับรอง กลอน
ดอกสรอย 1 บท มี 4 บาท จะมี 2 วรรค ใน 1 วรรค จะมี
7-9 พยางค ยกเวนวรรคที่ จะมี 4 พยางค และพยางคที่ 2
จะมีคำวา เอย สวนวรรคสุดทายของบทจะลงทายดวยคำวา
เอย เสมอ
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