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   ชุดที ่1 แนวข้อสอบ O-NET วชิา ภาษาไทย (ประถมฯ) 
 

 

ให้วง  ล้อมรอบตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
  1.  ส ำนวนในขอ้ใด มีตวัสะกดต่ำงมำตรำกนัมำกท่ีสุด 

 1. น ้ำน่ิงไหลลึก 
 2. โปรดสัตวไ์ดบ้ำป 
 3. สอนจระเขใ้หว้ำ่ยน ้ำ 
 4. เดินตำมหลงัผูใ้หญ่หมำไม่กดั 

  2.   ประโยคในขอ้ใด มีค ำท่ีใชต้วัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำมำกท่ีสุด 
 1. กำรออกก ำลงักำยเป็นส่ิงท่ีดี 
 2. กำรด่ืมสุรำเป็นพิษต่อร่ำงกำย 
 3. วิง่ทุกวนัท ำใหร่้ำงกำยแขง็แรง 
 4. คนเรำตอ้งกำรควำมสุขในอนำคต  

  3.   ค ำในขอ้ใด ไม่เข้าพวก   
 1. ปล่อยวำง   
 2. อบอุ่น   
 3. นวัเนีย                     
 4. นมเนย   

  4.  ค ำในขอ้ใด เป็นค ำท่ีมีอกัษรควบทั้งหมด   
 1. พลอง คลำด ตลำด   
 2. แปลก พลบ ขวดิ   
 3. กลบั กวำ้ง ผลิต   
 4. หลบ กลอ้ง คลำย  

  5.  ประโยคในขอ้ใด มีค ำควบแท ้ 
 1. อนัท่ีจริงแลว้ เธอนัน่แหละคือขโมย 
 2. ฉนัจะยกทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่หก้บัเธอ 
 3. หวัหนำ้ทรำบเร่ืองรำวของมำรุตแลว้ 
 4. เขำประสบอุบติัเหตุจนเป็นเจำ้ชำยนิทรำ 
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  6.   ค  ำในขอ้ใด เป็นค ำท่ีมีอกัษรน ำ  
 1. โกรธ 

 2. เศร้ำ 
 3. อร่อย 
 4. ปลอบ  

  7. ค ำในขอ้ใด มีเสียงวรรณยกุตเ์ดียวกนัทุกค ำ 
 1. น ้ำ โตะ๊ คำ้ง  
 2. บิน ขำว หมี  
 3. เสือ ป้ำ น่ำ 
 4. กด พี่ ปู่ 
  8.   ค ำในขอ้ใด มีลกัษณะเดียวกนัทุกค ำ 
 1. ศุกร์  โจทย ์ สัตว ์  
 2. เสำร์  จนัทร์ โชว ์
 3. ขำว  จอ้ย  เสีย 
 4. หนำ้  ววั  ววิ 
  9. ประโยคในขอ้ใด มีค ำสรรพนำมแทนค ำถำม 
 1. ใครอ่ำนกำร์ตูน 
 2. ใครๆ ก็ไม่รักผม 
 3. ใดๆ ในโลกลว้นอนิจจงั 
 4. ผูใ้ดพบกระเป๋ำสีแดงโปรดติดต่อคุณนุช 

10.    เธอขยนั สอบไดค้ะแนนดี 

  ควรเติมค ำสันธำนในขอ้ใด 
 1. ถึง...แต่ 
 2. แม.้..เพื่อ 
 3. เพรำะ...จึง 
 4. เพรำะ...จน 

11.   ประโยคในขอ้ใด มีค ำบุพบทบอกเวลำ 
 1. รถวิง่อยูบ่นถนน 
 2. ฉนัตั้งใจท ำควำมดีในวนัเกิด 
 3. ผลไมน้ี้ซ้ือมำตั้งแต่กลำงวนัแลว้ 
 4. เขำขยนัอ่ำนหนงัสือเพื่อใหส้อบผำ่น 
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12.  ประโยคในขอ้ใด มีค ำอุทำนประกอบ 
 1. “เธอพบัหนงัสือไวเ้หรอ”  ปัญญำถำม 
 2. “หำ”  ครำวน้ีปัญญำดูตกใจ 
 3. “ผดิสิ”  ปัญญำตอบ 
 4. “ท ำไมล่ะ”  สันติซกั 
13.   ขอ้ใด ไม่มีเคร่ืองหมำยวรรคตอน 
 1. ค ำตอบ  3 – 2  คือขอ้ใด 
 2. ขอ้  1. 11x12 =     
 3. พิเศษ  อ่ำนวำ่ ............ 
 4. โอ!้ สวยงำมจริงๆ 
14.  ในกำรอ่ำนนิทำนหรือเร่ืองสั้น  มกัพบเคร่ืองหมำยวรรคตอนใดมำกท่ีสุด 
 1. สัญประกำศ 
 2. อญัประกำศ 
 3. บุพสัญญำ 
 4. ยติัภงัค ์

15.   ในสวนสัตวมี์ชำ้ง เสือ ลิง                

 ควรเติมเคร่ืองหมำยวรรคตอนใด  
 1. ฯลฯ   
 2.  ฯ  
 3. ?   
 4. !   

16.      วนัเสำร์น้ีเรำจะไปเท่ียวท่ีจงัหวดันครรำชสีมำ โครำช ผมและเพื่อน ต่ืนเตน้มำก เพรำะไม่เคย 
เท่ียวท่ีน่ีมำก่อน แต่พอจะทรำบวำ่ท่ีน่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมำกมำย เช่น ปรำสำทหินพิมำย  
ปรำสำทหินเมืองเก่ำ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 

 จำกขอ้ควำมขำ้งตน้ ตอ้งเติมเคร่ืองหมำยวรรคตอนใดบำ้ง 
 1. อญัประกำศ วงเล็บ ไปยำลใหญ่  
 2. อญัประกำศ ยมก ไปยำลใหญ่ 
 3. วงเล็บ ยมก ไปยำลใหญ่  
 4. วงเล็บ ยมก ไปยำลใหญ่ 
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17.     หนงัสือพิมพเ์ดลิเมล ์ฉบบัประจ ำวนัท่ี 31 สิงหำคม พุทธศกัรำช 2556 

 จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด สำมำรถเขียนเป็นอกัษรยอ่ไดก่ี้ค ำ 
 1. 1 ค ำ   
 2. 2 ค ำ 
 3. 3 ค ำ   
 4. 4 ค ำ 
18.  ขอ้ใด ไม่ใช่ประโยค 
 1. จอยซกัผำ้ 
 2. รุตวำดภำพ 
 3. มองทอ้งฟ้ำ 
 4. แกม้มำโรงเรียน 
19.  ประโยคในขอ้ใด มีเน้ือควำมเหมือนประโยค “จงท ำกำรบำ้น” 
 1. โปรดอยำ่ถำมฉนั 
 2. อยำ่เดินลดัสนำม 
 3. อำหำรอร่อยมำก 
 4. ฉนัอยำกกินขนม 
20. ประโยคในขอ้ใด เป็นประโยคชนิดเดียวกบัประโยค “ววักินหญำ้” 
 1. แม่ทอดไก่ 
 2. นิดวำ่ยน ้ำ 
 3. มดนอนหลบั 
 4. ตู๋หวัเรำะเสียงดงั 

21.    พอ่ของสันติปลูกผกัซ่ึงเป็นพนัธ์ุดี 

 จำกประโยคท่ีก ำหนด ขอ้ใดคือส่วนขยำยกรรม 
 1. ซ่ึง 
 2. ผกั 
 3. ของสันติ 
 4. ซ่ึงเป็นพนัธ์ุดี 
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22. ประโยคในขอ้ใด ต่างจากพวก       
 1. นอ้งวิง่เล่นในสนำม   
 2. ครูถือกระเป๋ำใบใหญ่ 
 3. นกัเรียนแต่งประโยค   
 4. ต๊ิกเหลำดินสอสี 
23. ค ำในขอ้ใด เม่ือเรียงตำมพจนำนุกรมแลว้อยูร่ะหวำ่งค ำ “ใจเพชร” และ “ใจเยน็” 
 1. ใจไมไ้ส้ระก ำ   
 2. ใจแตก 
 3. ใจถึง    
 4. ใจบุญ 
24. ภำษำถ่ินในขอ้ใด มีควำมหมำยแตกต่ำงจำกค ำวำ่ “อร่อย” 
 1. ล ำ   
 2.  แซบ 
 3.  ม่วน   
 4.  หรอย 

25.    ...หมู่หญำ้ตีนกบัแก ้    ถูกฝนแลเขียวตระกำร 
    ควำยทุยเสร็จจำกงำน     เล็มหญำ้อ่อนตำมคนันำ                    
                จากเพลง อีสานบ้านเฮา ของ เทพพร  เพชรอุบล 

 จำกเพลงท่ีก ำหนด ค ำใดเป็นค ำภำษำถ่ิน 
 1. กบัแก ้   
 2. ทุย 
 3. เล็ม    
 4. คนันำ 

26.    บณัฑิตใหม่หนำ้ใสป๊ิง   

 จำกขอ้ควำม ค ำใดเป็นค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ 
 1. ป๊ิง 
 2. ใหม่ 
 3. หนำ้ 
 4. บณัฑิต 
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27. ค ำในขอ้ใด เป็นค ำไทยแทท้ั้งหมด 
 1. กรม ฤๅษี ขิม เทป 
 2. เปลว เจริญ กริช เล่ห์ 
 3. โตะ๊ อว้น ครุฑ ซินแส 
 4. เฉ่ียว ด ำข ำ เลือด ฆ่ำ 
28. ประโยคในขอ้ใด ไม่มีค  ำท่ียมืจำกภำษำต่ำงประเทศ 
 1. พอ่ซ้ือเคก้มำใหลู้ก 
 2. ชำวนำใชค้วำยไถนำ 
 3. ป้ำไปหำหมอท่ีคลินิก 
 4. แม่ท ำก๋วยเต๋ียวหมูตุ๋นรสเด็ด 

29.    พี่ขบัรถวนเวยีนไปมำ ท ำให้ฉนัมึนหวัจนอยำกอว้ก 

 จำกขอ้ควำม ควรใชค้  ำสุภำพแทนค ำวำ่ หวั และ อว้ก ตำมขอ้ใด 
 1. ศีรษะ  /  คำยอำหำร 
 2. สมอง  /  ขยอ้น 
 3. ศีรษะ  /  อำเจียน 
 4. กะโหลกศีรษะ  /  บว้นอำหำร 
30. ถำ้จะกรำบบงัคมทูลพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั นกัเรียนจะใชส้รรพนำมบุรุษท่ี 1 แทนตวัเอง 
 ตำมขอ้ใด 
 1. หม่อมฉนั 
 2. กระหม่อมฉนั 
 3. ขำ้พระพุทธเจำ้ 
 4. เกลำ้กระหม่อมฉนั 

31.     สินสมุทรมีลกัษณะก ้ำก่ึงระหวำ่งมนุษยก์บัยกัษ ์คือ มีรูปกำยอยำ่งมนุษย ์งดงำมแบบพอ่  
  แต่มีผมหยกิ เข้ียวงอก นยัน์ตำแดงฉำน และมีพละก ำลงัมหำศำลแบบแม่ 

 “ก ้ำก่ึง” มีควำมหมำยอยำ่งไร 
 1. เกือบเท่ำ ๆ กนั   
 2. แตกต่ำงกนั 
 3. เหมือน ๆ กนั    
 4. เขำ้กนัสนิท 
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32.    “ตำกระดุมเกิดประกำศวำ่ ท่ีเปล่ียนช่ือ เพรำะช่ือ ไกแ้จ ้เป็นกำลกิณี” 
                                   จากเร่ือง เร่ืองของม่าเหมีย่ว ของสุมาลี  

 “กำลกิณี” มีควำมหมำยตรงกบัขอ้ใด 
 1. อปัยศ 
 2. อปัลกัษณ์ 
 3. อปักำร 
 4. อปัรำชยั 

33.      สันตินอนพงัพำบอ่ำนหนงัสืออยูใ่นห้อง  

 “พงัพำบ” มีควำมหมำยตรงขำ้มกบัค ำในขอ้ใด 
 1. นอนหงำย 
 2. นัง่ตวัตรง 
 3. ยนืตวัตรง 
 4. เดินเร็ว ๆ 

34.     หวัหนำ้สุนขัจ้ิงจอกเจำ้เล่ห์กำ้วผงำดออกมำ... 
                 จากเร่ือง สิงโตเจ้าปัญญา ของ ถวลัย์ มาศจรัส  

 “ผงำด” มีควำมหมำยตรงขำ้มกบัค ำในขอ้ใด 
 1. ยำ่ง    
 2. ดอ้ย 
 3. น ำ   
 4. แขง็แรง 

35.    ชำวซำไกไม่มีบำ้นเป็นหลกัแหล่ง เม่ืออำหำรหำยำกข้ึน ก็จะอพยพยำ้ยไปถ่ินอ่ืน  

 กำรด ำเนินชีวติของชำวซำไก ตรงกบัค ำในขอ้ใด 
 1. เร่ร่อน 
 2. ร้ำงรำ 
 3. รวนเร 
 4. รอนแรม 
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36.    บริเวณริมแม่น ้ำเจำ้พระยำ ไปดว้ยผูค้นท่ีมำลอยกระทง 
    ส่วนบนถนนกำรจรำจร รถเคล่ือนตวัไดช้ำ้  

 ควรเติมค ำใดลงในช่องวำ่ง 
 1. แออดั  /  เบียดเสียด 
 2. คบัคัง่  /  หนำแน่น 
 3. เนืองแน่น / แน่นหนำ 
 4. อดัแน่น   /  ยดัเยยีด 

37.    “เธอมีอะไรก็พูดมำตรง ๆ อยำ่มวัแต่ อยูเ่ลย” 

 ควรเติมส ำนวนใดลงในช่องวำ่ง 
 1. ชกัแม่น ้ำทั้งหำ้ 
 2. ชกัใบใหเ้รือเสีย 
 3. ชกัหนำ้ไม่ถึงหลงั 
 4. ชกัน ้ำเขำ้ลึก ชกัศึกเขำ้บำ้น 
38. ส ำนวนในขอ้ใด มีควำมหมำยใกลเ้คียงกบัส ำนวน “นกสองหวั” 
 1. ตีหลำยหนำ้   
 2. จบัปลำสองมือ 
 3. จบัแพะชนแกะ  
 4. เหยยีบเรือสองแคม  

39.     ชำ้งตำยทั้งตวั เอำใบบวัปิดไม่มิด       ใชก้ลวธีิกำรเขียนตรงกบัขอ้ใดมำกท่ีสุด 

 1. บรรยำยใหเ้ห็นภำพชดัเจน 
 2. พรรณนำใหรู้้สึกคลอ้ยตำม 
 3. ใชค้วำมเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ขำ้ใจ 
 4. อธิบำยอยำ่งละเอียดใหเ้ขำ้ใจ 
40. ค ำกลอนในขอ้ใด ไม่มีอุปมำโวหำร 
 1. ไดสิ้บเดือนเหมือนไดส้ักสิบขวบ 
 2. พอพบมำ้หนำ้เหมือนมงักรร้ำย 
 3. หำงเหมือนอยำ่งหำงนำคปำกค ำรน 
 4. เสียงชลำเล่ือนลัน่สนัน่ดงั 
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41.    นำงดูหนำ้อำลยัใจจะขำด  ดงัฟ้ำฟำดทรวงแยกใหแ้ตกฉำน 
    จากเร่ือง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ 

 จำกบทร้อยกรองท่ีก ำหนด ใชโ้วหำรแบบใด 
 1. บรรยำยโวหำร 
 2. อุปมำโวหำร 
 3. พรรณนำโวหำร 
 4. เทศนำโวหำร 

42.    ผวิน ้ำสีขุ่นท่ีถูกสำยลมเยน็ปลำยเดือนกุมภำพนัธ์พดัโชยผำ่นท ำให้น ้ำเป็นระลอกทยอยเขำ้กระทบฝ่ัง 
คร้ังแลว้คร้ังเล่ำ  ดงดอกหญำ้ริมฝ่ังท่ีเห่ียวแหง้จนกลำยเป็นสีน ้ำตำลปะทะลมดงัหวีดหวิว 

 จำกขอ้ควำม เป็นโวหำรประเภทใด 
 1. พรรณนำโวหำร 
 2. บรรยำยโวหำร 
 3. อุปมำโวหำร 
 4. เทศนำโวหำร 

43.    แลว้สอนวำ่อยำ่ไวใ้จมนุษย ์       มนัแสนสุดลึกล ้ำเหลือก ำหนด 
    ถึงเถำวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด       ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในน ้ำใจคน 
                                 จากเร่ือง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่  

 จำกบทอำขยำนพระอภยัมณี ตอน สุดสำครเขำ้เมืองกำระเวก ท่ียกมำ ตรงกบัส ำนวนในขอ้ใด 
 1. พึ่งล ำแขง้ตวัเอง    
 2. คดในขอ้งอในกระดูก 
 3. น ้ำหน่ึงใจเดียวกนั   
 4. อยำ่ไวใ้จทำงอยำ่วำงใจคน 

44.         ครูมีบุญคุณจะตอ้งเทิดทูนเอำไวเ้หนือเกลำ้ 
    ท่ำนสั่งสอนเรำอบรมใหเ้รำไม่เวน้ 
     ท่ำนอุทิศไม่คิดถึงควำมยำกเยน็ 
     สอนใหรู้้จดัเจนเฝ้ำแนะเฝ้ำเนน้มิไดอ้  ำพรำง     

      จากเพลง พระคุณท่ีสาม ของ อร่าม ขาวสะอาด 

 จำกเพลง พระคุณท่ีสำม ท่ีก ำหนด เป็นโวหำรประเภทใด 
 1.  อุปมำโวหำร 2. บรรยำยโวหำร 
 3.  พรรณนำโวหำร 4.  เทศนำโวหำร  
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45.          เม่ือนั้น  ไมไ้ผดี่ใจเป็นหนกัหนำ 
     วิง่ไปกอดคอพำคลอคลำ  เขำ้มำนัง่ในปรำศรัยทกั 
    มีธุระกงัวลกลใดเหวย  อยำ่น่ิงเลยบอกกูรู้ตระหนกั 
     แต่มิไดพ้บพำนกนันำนนกั  กูคิดถึงเพื่อนรักจะขำดใจ 
  จากบทละครเร่ือง เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 จำกบทละครท่ีก ำหนด เป็นกำรใชโ้วหำรแบบใด 
 1. บรรยำยโวหำร 
 2. อุปมำโวหำร 
 3. พรรณนำโวหำร 
 4. เทศนำโวหำร 

46.    ลว้งเหล็กไฟในไกพอ็กออกตีต่อย เหมือนห่ิงห้อยแวบวบัจบัชุดจอ้ง 
    แลว้เป่ำฮุดชุดติดตำมท ำนอง จุดฟืนทั้งสองช่วยกนัซุก 
              จากบทละครเร่ือง เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 บทละครท่ีก ำหนด เป็นกำรใชโ้วหำรแบบใด 
 1. อุปมำโวหำร 
 2. บรรยำยโวหำร 
 3. พรรณนำโวหำร 
 4. เทศนำโวหำร 

47.    ด.ช.ปัญญำ  ชอบอ่ำนหนงัสือ  เขำจึงอ่ำนหนงัสืออยูเ่สมอ 

 กำรกระท ำของ ด.ช.ปัญญำ  ตรงกบัส ำนวนในขอ้ใด 
 1. ศิษยมี์ครู   
 2. หนอนหนงัสือ 
 3. คมในฝัก   
 4. รู้ไวใ้ช่วำ่  ใส่บ่ำแบกหำม 
48. ใครปฏิบติัตนตรงกบัส ำนวน “หนอนหนงัสือ” 
 1. แอม ช่วยแม่ขำยหนงัสือทุกวนั 
 2. อ๋อม ซ้ือหนงัสือนิทำนอีสปใหน้อ้ง 
 3. อุม้ อ่ำนหนงัสือทุกวนั หลงัจำกท ำกำรบำ้นเสร็จ 
 4. อ๋ิว ขอยมืหนงัสือจำกห้องสมุดเพื่อไปท ำรำยงำน 
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49.    ...ส้ินเมืองไทยแลว้ใครอยูไ่ด ้  ชำติไทยคงไร้ควำมเสรี... 
   จากเพลง เกิดเป็นไทย ตายเพ่ือไทย พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช 

 จำกเน้ือเพลงท่ีก ำหนด ตรงกบับทอำขยำน สยำมำนุสสติ ในขอ้ใด 
 1.   เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล       ยอมสละ ส้ินแล 
 2.   เสียชีพไป่เสียส้ิน       ช่ือกอ้งเกียรติงำม 
 3.   หำกสยำมพินำศลง       ไทยอยู ่ไดฤ้ๅ 
 4.   เรำก็เหมือนมอดมว้ย       หมดส้ินสกุลไทย 

50.    หนูโกรธข้ึนทุกขณะ  จนรู้สึกวำ่มีกำตม้น ้ำเดือดคลัก่ๆ อยูใ่นอก 
                              จากเร่ือง บ้านพิลึก ของ ว.วินิจฉัยกลุ 

 จำกขอ้ควำม  เป็นกำรใชโ้วหำรลกัษณะใด 
 1. อุปมำโวหำร   
 2. พรรณนำโวหำร 
 3. บรรยำยโวหำร  
 4. เทศนำโวหำร 

51.       อยำ่งแรกท่ีบอกไดเ้ลยคือ  บำ้นของบอยและบำ้นของพี่ก๊ิบมีก ำแพงสูงเกือบเท่ำตวับำ้นกั้นอยู ่
    หนำ้บำ้น  ส่วนบำ้นของเรำเป็นร้ัวตำข่ำย  แลว้ปลูกตน้ไมจ้นหนำทึบ 
                                                           จากเร่ือง บ้านพิลึก ของ ว.วินิจฉัยกลุ 

 จำกขอ้ควำม  เป็นกำรใชโ้วหำรลกัษณะใด 
 1.   อุปมำโวหำร 
 2.   พรรณนำโวหำร 
 3.   บรรยำยโวหำร 
 4.  เทศนำโวหำร 

52.    …นำงถือก ำเนิดมำท่ำมกลำงเกลียวคล่ืนน ้ำลึกกระจ่ำงรำวเกล็ดเพชร 
    ของทอ้งทะเลกวำ้ง  ภำยใตส้ำยลมละมุนและแสงแดดอบอุ่น 
          จากเร่ือง นางในวรรณคดี ของ มาลยั 

 จำกขอ้ควำม เป็นกำรใชโ้วหำรลกัษณะใด 
 1.   อุปมำโวหำร   
 2. พรรณนำโวหำร 
 3.   บรรยำยโวหำร  
 4.   เทศนำโวหำร 
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53. ค ำกลอนในขอ้ใด ไม่มีอุปมำโวหำร 
 1.  อสุรีผเีส้ือเหลือจะอด       แคน้โอรสรำวไฟไหมม้งัสำ 
 2.  พระรำชบุตรฉุดลำกล ำบำกเหลือ       ดงัหนำ้เน้ือน้ีจะแยกแตกสลำย 
 3.  เห็นฝงูเงือกเกลือกกล้ิงมำกลำงชล       คิดวำ่คนมีหำงเหมือนอยำ่งปลำ 
 4.  ไมค่ลำดเคล่ือนเหมือนองคพ์ระทรงเดช       แต่ดวงเนตรแดงดูดงัสุริยฉ์ำย 

54.        พงศก์ษตัริยท์ศันำนำงเงือกนอ้ย 
    ดูแช่มชอ้ยโฉมเฉลำทั้งเผำ้ผม 
    ประไพพกัตร์ลกัษณ์ล ้ำลว้นข ำคม 
    ทั้งเน้ือนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง 
    ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอำด 
    ดงัสุรำงคน์ำงนำฏในวงัหลวง 
    จากเร่ือง พระอภัยมณี  ของ สุนทรภู่  

 จำกบทร้อยกรองท่ีก ำหนด  เป็นกำรใชโ้วหำรลกัษณะใด 
 1.   บรรยำยโวหำร 2.   พรรณนำโวหำร 
 3.  เทศนำโวหำร 4. อุปมำโวหำร 

55.   นำงผเีส้ือสมุทรไล่ตำมมำจนทนั  และจบัพอ่เงือกแม่เงือกกินเป็นอำหำร นำงรู้สึกแคน้ท่ีเห็น 
พระอภยัมณีกบัเงือกนอ้ยและสินสมุทรอยูลิ่บๆ  ใกลเ้กำะแกว้พิสดำรเขำ้ไปทุกที  จึงกระโจนพรวด
เขำ้ไขวค่วำ้  

  สำระส ำคญัของวรรณกรรมท่ีก ำหนด  ตรงกบัส ำนวนในขอ้ใด  
 1.   เป็นเงำตำมตวั 2.   ผไีม่มีศำล  
 3.   ไปตำยเอำดำบหนำ้ 4.   ยกัษม์กักะสัน  

56.        แลว้สอนวำ่อยำ่ไวใ้จมนุษย ์ มนัแสนสุดลึกล ้ำเหลือก ำหนด 
    ถึงเถำวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในน ้ำใจคน 
    มนุษยน้ี์ท่ีรักอยูส่องสถำน บิดำมำรดำรักมกัเป็นผล 
    ท่ีพึ่งหน่ึงพึ่งไดแ้ต่กำยตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจำ 
    จากเร่ือง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ 

 บทร้อยกรองท่ีก ำหนด ไม่สัมพนัธ์กบัส ำนวนในขอ้ใด 
 1.  ปำกวำ่ตำขยบิ 2.  ปำกหวำนกน้เปร้ียว 
 3.  ปำกไม่ส้ินกล่ินน ้ำนม 4.  ปำกปรำศรัย น ้ำใจเชือดคอ  
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57.      ขนัทองอยำกไดม้ำกๆ แต่เกรงใจเขำ แลดูตำพลำง แลว้หยิบมำเพียงใบเดียว นำงพรำยน ้ ำรู้ที   
   ยิง่รู้สึกเอน็ดูขนัทองมำกข้ึน หยบิส่งใหจ้นเตม็ทั้งสองมือนอ้ยๆ ของขนัทอง 

                                             จากเร่ือง กระเช้าสีดา  ของ สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) 

 จำกขอ้ควำมน้ี  กำรกระท ำของขนัทองตรงข้ามกบัส ำนวนใด 
 1.   น ้ำมำปลำกินมด  น ้ำลดมดกินปลำ 
 2.   ต ำน ้ำพริกละลำยแม่น ้ำ 
 3.   โลภมำกลำภหำย 
 4.   ไก่ไดพ้ลอย 

58.   เม่ือนั้น พระสังขท์องทรงโฉมเสน่หำ 
     รำตรีเขำ้ท่ีไสยำ ดว้ยนวลนำงรจนำนงครำญ 
     เม่ือมำรดำมำถึงพระนคร ใหเ้ดือดร้อนเคืองขุ่นงุ่นง่ำน 
    เมียรักชกัชวนใหส้ ำรำญ จะอยูง่ำนพดัวกี็มิฟัง 
     เน้ือตวัไม่สบำยระคำยคนั ผนิผนัใหน้งเยำวเ์กำหลงั 
     แต่พลบค ่ำย  ่ำฆอ้งจนเคำะระฆงั เวยีนนัง่เวยีนลุกขลุกขลุ่ยไป 
    จากบทละครเร่ือง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 

 จำกบทละครนอกท่ีก ำหนด  เป็นโวหำรประเภทใด 
 1.  อุปมำโวหำร  
 2.  สำธกโวหำร 
 3.  เทศนำโวหำร  
 4.  บรรยำยโวหำร 

59.       คร้ันจะมิบอกออกเล่ำ พวกเรำชีวำจะอำสัญ  
  วำ่พลำงทำงเรียกนำงจนัท ์ มำเอำค ำมัน่สัญญำ  
  เจำ้ช่ำงตกแต่งแกงฟักดี เด๋ียวน้ีมีรับสั่งใหห้ำ  
  แมน้เคืองขดัตรัสถำมส่ิงใดมำ อยำ่ซดัถึงพวกขำ้ใหวุ้น่วำย  
   จากบทละครเร่ือง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 

 จำกบทละครนอกเร่ือง สังขท์อง ท่ีก ำหนด กำรกระท ำของพวกวเิสท ตรงกบัส ำนวนในขอ้ใด 
 1.   ตดัช่องนอ้ยแต่พอตวั   
 2.   กระต่ำยต่ืนตูม 
 3.   นำยวำ่ข้ีขำ้พลอย   
 4.   ร ำไม่ดีโทษป่ีโทษกลอง 
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60.        ลมพดัมำเบำๆ ท ำใหน้ ้ำในบึงไหวพล้ิวเป็นระลอก สะทอ้นแสงแดดเป็นประกำย  ดอกบวั 
  โยกตวัไปตำมสำยลม  เหมือนกบัจะบอกวำ่ “ฉนัเป็นดอกบวัท่ีสวยท่ีสุด” 
                                       จากเร่ือง ดอกบัวไม่ยอมบาน ของ สิรินทร์  ช่วงโชติ  

 จำกขอ้ควำมน้ี เป็นกำรใชโ้วหำรแบบใด  
 1.   สำธกโวหำร  
 2.  เทศนำโวหำร   
 3.   บรรยำยโวหำร    
 4.   พรรณนำโวหำร   

61.   ฤๅษีไดท้รำบจำกค ำบอกเล่ำของนำงวำ่ นำงตอ้งกำรอุทิศร่ำยกำยใหเ้ป็นประโยชน์แก่มนุษย ์
  และสัตว ์ทั้งตอ้งกำรให้ร่ำงกำยมีกล่ินหอม ฤๅษีจึงบนัดำลใหร่้ำงกำยนำงเป็นเมล็ดขำ้วขนำดใหญ่ 
  เท่ำลูกมะพร้ำว มีกล่ินหอมชวนรับประทำน ใหช่ื้อนำงผูน้ี้วำ่ โพสพ เป็นเทพธิดำแห่งขำ้ว 

 จำกขอ้ควำมน้ี  ควรตั้งช่ือวำ่อยำ่งไร  
 1.   ต ำนำนเทพธิดำแห่งขำ้ว  
 2.   บนัทึกประวติัของขำ้ว 
 3.   ประวติัศำสตร์ขำ้ว 
 4.   ควำมเช่ือเร่ืองขำ้ว 

62.  แม่รักลูกไม่วำ่ลูกจะเป็นอยำ่งไร 

 ตรงกบับทอำขยำน  สังขท์อง  ตอน  ก ำเนิดพระสังข ์ ในขอ้ใด 
 1.   จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจำ้       สงสำรผำ่นเกลำ้เป็นหนกัหนำ 
 2.   ไม่วำ่ลูกนอ้ยเป็นหอยปู       อุม้ชูชมชิดพิสมยั 
 3.   พระคุณล ้ำลบภพไตร       จะออกใหเ้ห็นตวัก็กลวักำร 
 4.   เหลียวดูผูค้นชนนี       จะหนีเขำ้สังขก์  ำบงัตน 

63.   นำงแมวเอยขอฟ้ำขอฝน ขอน ้ำมนตร์ดหวัแมวบำ้ง 
  ขอเบ้ียค่ำจำ้งหำมนำงแมวมำ ซ้ือผกัซ้ือปลำใหน้ำงแมวกิน 
  ถึงเมืองพระอินทร์ฝนก็เทลงมำ 

 เพลงพื้นบำ้นท่ีก ำหนด  จดัเป็นเพลงชนิดใด 
 1.   เพลงปฏิพำกย ์ 2.   เพลงประกอบกำรเล่น 
 3.   เพลงประกอบพิธี 4.   เพลงทรงเจำ้เขำ้ผี 
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64. ขอ้ใดแบ่งวรรคตอนในกำรอ่ำนร้อยแกว้ไดถู้กตอ้ง 
 1.   พระมหำกษตัริยไ์ทย / ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชำติ 
 2.   ในทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง / จะมีศำสนำเป็นท่ียดึเหน่ียวทำง / จิตใจของคน / ในชุมชน 
 3.   สถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีคนในสมยัก่อน / ไดร่้วมกนัก่อสร้ำงไวบ้น / แผน่ดินไทยเป็นเวลำนำน 
 4.   กำรศึกษำควำมเป็นมำ / ของชนชำติไทยท ำให ้/ เรำเกิดควำมภำคภูมิใจในบรรพบุรุษ / ของไทย 
65. ขอ้ใดแบ่งวรรคตอนกำรอ่ำนบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง 
 1.   ก็ฟูมฟำย / ชลนำ / โศกำลยั 
 2. พระโอรส / รู้แจง้ / ไม่แคลงจิต 
 3.   ร ำคำญ / คิดเสียใจ / มิใคร่หำย 
 4.  ดว้ยแม่กลบั / อปัลกัษณ์ / เป็นยกัษร้์ำย 

66.   แลว้สอนวำ่อยำ่ไวใ้จมนุษย ์
  มนัแสนสุดลึกล ้ำเหลือก ำหนด 
  ถึงเถำวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด 
  ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในน ้ำใจคน 

 จำกบทร้อยกรองท่ีก ำหนด  เป็นบทร้อยกรองประเภทใด 
 1.   โคลงส่ีสุภำพ   
 2.   กลอนหก 
 3.   กลอนแปด   
 4.   กลอนดอกสร้อย 

67.   เด็กไทยวนัน้ี ตอ้ง      ตอ้งเก่ง 
  ตอ้งช่วย       ตอ้งเร่งกำ้ว     
  ซ่ือสัตยอ์ดทน        วนิยั 
  เรำรักเมืองไทย        ท ำดี 

 ควรเติมค ำใด  จึงจะไดก้ลอนส่ีท่ีไดใ้จควำมถูกตอ้งและสัมผสัคลอ้งจองกนั 
 1.   มี / กนัเอง / หนำ้ / จ  ำทน / ยิง่ใหญ่ 
 2.   ดี / กนัเอง / ไกล / ท ำตน / เชิญให้ 
 3.   มี / ตวัเอง / ไกล / ฝึกฝน / ฝักใฝ่ 
 4.   ดี / ตวัเอง / ไป / ฝึกฝน / ร่วมใจ 
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68. หำกตอ้งกำรแต่งค ำประพนัธ์ประเภทกำพยย์ำนี 11  โดยเร่ิมวำ่ “ฉนัชอบไปโรงเรียน”  
ควรแต่งวรรคต่อไปวำ่อยำ่งไร  จึงจะมีควำมหมำยท่ีเหมำะสม 

 1.   ไดเ้ขียนกำรบำ้นมำ 
 2.   แวะวนเวยีนเพื่อนมำกมี 
 3.   ไดอ่้ำนเขียนเรียนศึกษำ 
 4.   ขยนัหมัน่เพียรเวยีนไปเวยีนมำ 
69. ใครไม่มีมำรยำทในกำรอ่ำน 
 1.   อ๋ิวดูแลรักษำหนงัสือท่ีขอยมืจำกเพื่อนเป็นอยำ่งดี 
 2.   เอ๋ไม่อ่ำนสมุดบนัทึกส่วนตวัของโอ๋ 
 3.   อุ๋ยอ่ำนหนงัสือใหเ้พื่อนฟังในหอ้งสมุด 
 4.   เอกอ่ำนหนงัสืออยำ่งตั้งใจ 

70.                                                                  ข่าวน่ากลวั 
   ข่ำวในทีวบีำงคร้ังก็ดูน่ำกลวัมำกส ำหรับเด็กๆ เช่น ข่ำวฆ่ำกนัตำย รถชนยบัเยนิ ข่ำวเหล่ำน้ี 
  อำจมีผลต่อควำมรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ  แต่ถำ้เล่ียงไม่ได ้ก็ควรอธิบำยสถำนกำรณ์ในข่ำวใหเ้ด็ก 
  เขำ้ใจ เช่น อุบติัเหตุเกิดข้ึนไดทุ้กเวลำ หรือควำมขดัแยง้ท่ีขำดสติก็อำจท ำให้เกิดกำรฆ่ำฟันกนัได ้
  แต่ครอบครัวท่ีอบอุ่นมัน่คง จะเป็นเกรำะป้องกนัเด็กๆ จำกส่ิงท่ีน่ำกลวัและสะเทือนอำรมณ์ได ้
  เป็นอยำ่งดี 

 จำกเร่ืองท่ีก ำหนด ข่ำวประเภทใดท่ีมีผลต่อควำมรู้สึกของเด็กในทำงท่ีไม่ดี 
 1.   ข่ำวกีฬำ 2.   ข่ำวเศรษฐกิจ 
 3.   ข่ำวอำชญำกรรม 4.   ข่ำวบนัเทิง 
71. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นขอ้คิดเห็น 
 1.   ไมเ้ถำ  เป็นตน้ไมท่ี้ล ำตน้เล้ือยเกำะส่ิงต่ำงๆ 
 2.   อมนุษย ์เป็นภูตผปีีศำจประเภทหน่ึง 
 3.  เซ็นต ์เป็นค ำยอ่มำจำกเซนติเมตร 
 4.  แม่รักขนัทองอยำ่งสุดสวำทขำดใจ 
72. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นขอ้เท็จจริง 
 1.   สันติน่ิงคิด แลว้ขอใหปั้ญญำทวนค ำถำมอีกรอบ 
 2.   “อ่ำนสิ ถำ้ฉนัรู้มำก่อนวำ่มนัสนุกนะ” 
 3.   “ถำ้อยำ่งนั้น ท่ีเธอไม่ชอบอ่ำนหนงัสือก็ไม่ใช่เพรำะตวัหนงัสือมีเยอะหรือไม่เยอะหรอก...” 
 4.   “...บำงทีก็มีตวัหนงัสือเยอะไปหมด  มนัก็ไม่อยำกอ่ำนทั้งนั้น” 
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73. ขอ้ควำมในขอ้ใด ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 1.  กำรต่อสู้ใหไ้ดม้ำซ่ึงเสรีภำพดว้ยควำมเช่ือมัน่ 
 2.  นกัข่ำวคนนั้นมีควำมกลำ้หำญท่ีจะเปิดเผยควำมจริง 
 3.  ทุกคนร่วมกนัต่อสู้  ด้ินรนแสวงหำเสรีภำพอยูเ่สมอ 
 4.  ประชำชนเรียกร้องให้รัฐบำลช่วยเหลือเร่ืองน ้ำท่วม 
74. ขอ้ใด ไม่ควรปฏิบติัในกำรคดัลำยมือ 
 1.  เขียนเส้นตวัอกัษรหนกัเท่ำกนัทุกตวั 
 2.   เขียนเวน้ช่องไฟใหเ้ท่ำกนัสม ่ำเสมอ 
 3.   เขียนตวัอกัษรเรียงจำกเล็กไปหำใหญ่ 
 4.   ลบค ำท่ีเขียนผดิใหส้ะอำด  แลว้เขียนค ำนั้นใหม่ 
75. ขอ้ใด ไม่ควรปฏิบติัในกำรเขียนจดหมำย 
 1.   เขียนช่ือท่ีอยูข่องผูรั้บและผูส่้งใหช้ดัเจน 
 2.   ใชก้ระดำษเขียนจดหมำยสีน ้ำเงิน 
 3.   เขียนโดยใชล้ำยมือท่ีอ่ำนง่ำย และใชภ้ำษำสุภำพ 
 4.  เขียนค ำข้ึนตน้และค ำลงทำ้ยจดหมำยถูกตอ้งเหมำะสมกบัผูรั้บ 

76.       นำยจำตุรงค ์ ประธำนชุมชนชำ้งทอง  ตอ้งกำรเชิญวทิยำกรจำกโรงพยำบำลธญัญำรักษ ์  
  มำบรรยำย เพื่อใหค้วำมรู้เร่ืองยำเสพติดท่ีศำลำอเนกประสงคข์องชุมชน 

 กำรจ่ำหนำ้ซองจดหมำยเชิญวทิยำกรของนำยจำตุรงค ์ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1.   เรียน  ท่ำนวทิยำกรประจ ำ  โรงพยำบำลธญัญำรักษ์ 
 2.   กรำบเรียน  ท่ำนวทิยำกรประจ ำ  โรงพยำบำลธญัญำรักษ ์
 3.   เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลธญัญำรักษ์ 
 4.   กรำบเรียน  ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลธญัญำรักษ ์
77. ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้ง เก่ียวกบักำรเขียนยอ่ควำม 
 1.   ใชค้  ำสรรพนำมบุรุษท่ี 1 
 2.   ใชอ้กัษรยอ่เพื่อใหเ้ร่ืองสั้นลง 
 3.   เขียนเรียบเรียงเร่ืองเป็นส ำนวนของตนเอง 
 4.   ใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอนเพื่อเนน้ขอ้ควำมท่ีส ำคญั 
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78.       นบัตั้งแต่นั้นมำ  หมีนอ้ยก็เฝ้ำดูแลแม่หมีเป็นอยำ่งดีสมกบัท่ีทุกคนสั่งสอนมำเป็นอยำ่งดี 

 จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด  ควรอยูส่่วนใดของกำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร 
 1.   ส่วนค ำน ำ 2.   ส่วนขยำยเน้ือเร่ือง 
 3.   ส่วนเน้ือเร่ือง 4.   ส่วนสรุป 
79. ใครเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร 
 1.   ต่อเขียนรำยงำนส่งครู 
 2.  แตเ้ขียนจดหมำยลำครู 
 3.   ต๋ิวเขียนนิทำนตำมควำมคิดของตนเอง 
 4.   ตู๋คดัลอกบทกลอนท่ีชอบลงในสมุด 
80. หำกตอ้งกำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร  ควรเขียนโดยใชแ้ผนภำพควำมคิดแบบใด 
 1.   แบบจดักลุ่ม 
 2.   แบบกำรจดัล ำดบั 
 3.   แบบตำรำงเปรียบเทียบ 
 4.   แบบจดัควำมคิดเป็นหมวดหมู่ 

81.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกแผนภูมิท่ีก ำหนด  แสดงขอ้มูลในขอ้ใด 
 1.   กำรเปรียบเทียบขอ้มูลของกำรส่ือสำร 
 2.   ววิฒันำกำรของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 3. ววิฒันำกำรของกำรส่ือสำร 
 4. วธีิใชก้ำรส่ือสำรชนิดต่ำง ๆ  
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82. หวัขอ้เร่ืองในขอ้ใด ควรใชแ้ผนภำพควำมคิดแบบควำมคิดรวบยอด 
 1.   เหมียวนอ้ยผจญภยั 
 2.   ส่ิงแวดลอ้มในสังคม 
 3.   “อยธุยำ” แหล่งมรดกโลก 
 4.   พำหนะท่ีใชใ้นกำรคมนำคม 
83. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นกำรเขียนแสดงควำมรู้สึก 
 1.   ทุกคนควรช่วยกนัส่งเสริมกำรอนุรักษพ์นัธ์ุปลำหำยำก 
 2.   ผมมีควำมสุขกบัควำมส ำเร็จท่ีเกิดจำกควำมวิริยะของผม 
 3.   ในน ้ำทะเลลึก  จะเป็นเขตท่ีมืดหรือมีแสงเพียงสลวัๆเท่ำนั้น 
 4.   ผูช้  ำนำญในกำรใชภ้ำษำ จะใชภ้ำษำไดถู้กตอ้ง 

84.    จำกภำพท่ีก ำหนด 
    ขอ้ใดเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัภำพ 
 
 
 1.   ถำ้ฝนตกติดต่อกนัหลำยวนัอำจเกิดน ้ำท่วม 
 2.   แม่ขอหำ้มไม่ใหใ้ครออกนอกบำ้นขณะท่ีฝนตก 
 3.   ประชำชนในเมืองหลวงไม่อยำกไปไหนเม่ือฝนตก  เพรำะรถติด 
 4.   กรมอุตุนิยมวทิยำ  พยำกรณ์วำ่จะเกิดฝนตกติดต่อกนัหลำยวนั 
85. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นขอ้คิดเห็น 
 1.   เป็นคร้ังแรกท่ีสันติเห็นปัญญำหวัเรำะ 
 2.   ระหวำ่งเดินออกมำจำกโรงอำหำร  ปัญญำก็เอ่ยถำม 
 3.   “ฉนัอ่ำนแลว้ไม่เขำ้ใจ ก็เลยไปถำมครูบรรณำรักษ”์ 
 4.   “จริงสิ คนเก่งอยำ่งเธอคงไม่ตอ้งใหแ้ม่สั่งให้อ่ำนหนงัสือหรอก” 
86. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นขอ้คิดเห็น 
 1.   เร่ืองพระอภยัมณีแต่งโดยสุนทรภู่ 
 2.   เร่ืองพระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชำติ 
 3.  เร่ืองพระอภยัมณีแต่งดว้ยค ำประพนัธ์ประเภทกลอน 
 4.   เร่ืองพระอภยัมณีเป็นกวีนิพนธ์ท่ียิง่ใหญ่ของสุนทรภู่   
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87.      พระเจำ้กรุงจีนมีธิดำบุญธรรมซ่ึงพบอยูใ่นจัน่หมำก  จึงตั้งช่ือวำ่ นำงสร้อยดอกหมำก 

 จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด  เป็นกำรเขียนลกัษณะใด 
 1.   แนะน ำ   
 2.   ช้ีแจง 
 3.   สั่งสอน   
 4.   อธิบำย 

88.      สัตวป์ระจ ำชำติ  คือ  “ชำ้งไทย”  เพรำะชำ้งเป็นสัตวท่ี์มีอำยยุนืนำนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลำย    
และมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ ประวติัศำสตร์ และประเพณีของไทยมำนำน 

 จำกงำนเขียนเร่ือง สัญลกัษณ์ไทย ท่ีก ำหนด เป็นงำนเขียนประเภทใด 
 1.   ช้ีแจง   
 2.   แนะน ำ 
 3.   สั่งสอน   
 4.   โนม้นำ้วใจ 
89. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 1.   คนไทย 218 คน ติดคำ้งอยูท่ี่สนำมบินอินซอนท่ีเกำหลีใต ้
 2.   น ้ำท่วมท่ี จ.พิษณุโลก และ จ.พระนครศรีอยธุยำ 
 3.   พำยแุกมี  ข้ึนฝ่ังท่ีประเทศเวยีดนำมแลว้ 
 4.   ชำวบำ้นเช่ือวำ่  เทวดำมำใหโ้ชค 
90. ขอ้ควำมในขอ้ใด เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด 
 1.   ผูป่้วยโรคหวัใจไม่ควรออกก ำลงักำยเด็ดขำด 
 2.   นมถัว่เหลืองใหพ้ลงังำนและคุณค่ำทำงอำหำรมำกกวำ่นมแพะ 
 3.   กำรรับประทำนผกัสดมีประโยชน์มำกกวำ่รับประทำนผกัสุก 2-3 เท่ำ 
 4.   แม่น ้ำโขงไม่ไดไ้หลผำ่นภำคกลำง  เพรำะแม่น ้ำโขงไหลกั้นพรมแดนระหวำ่งไทย – ลำว 

91.       “ฉนัเห็นจะเป็นคนดีนะ จึงแลเห็นท่ำนได ้ แม่ฉนัอ่ำนหนงัสือพบเร่ือง พรำยไม ้ เล่ำให้ฉนัฟัง  
ฉนัก็นึกอยำกเห็นตวัเหลือเกิน เขำวำ่ตอ้งเป็นคนดี จึงจะเห็นพรำยไมไ้ด ้ น่ีฉนัเห็นท่ำนแลว้   
ฉนัก็เป็นคนดีนะ” 

 จำกขอ้ควำมน้ี จดัเป็นกำรพูดประเภทใด 
 1.   อธิบำย 2.   พรรณนำ 
 3.   วจิำรณ์ 4.   โนม้นำ้วใจ 
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92. หำกเพื่อนสนิททกันกัเรียนวำ่ “สวสัดีจะ้...สบำยดีไหมจะ๊” นกัเรียนควรตอบวำ่อยำ่งไร   
จึงจะจดัวำ่มีมำรยำทในกำรพูด 

 1.   เออ...มีไรหรือจะ๊ 
 2.   จะ้  สวสัดีจะ้  สบำยดีไหม 
 3.   อืม...หวดัดี  เป็นไงบำ้งล่ะ 
 4.   สวสัดีจะ้...ฉนัสบำยดี แลว้เธอล่ะ สบำยดีไหม 
93. ด.ช.ศิลำ  ตอ้งออกไปพูดรำยงำนท่ีหนำ้ชั้นเรียน  ในขณะพูดรำยงำน ด.ช.ศิลำ ควรใชส้รรพนำม 

แทนตนเองวำ่อยำ่งไร  จึงจะเหมำะสม 
 1.   กระผม   
 2.   ฉนั 
 3.   หนู    
 4.   ศิลำ 
94. ใครมีมำรยำทในกำรดู 
 1.   นิดคุยกบัเพื่อนขณะชมภำพยนตร์ 
 2.   แนนร้องเพลงเบำๆ ขณะชมละครโทรทศัน์ 
 3.   เล็กตั้งใจดูกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
 4.   กอ้ยเดินเขำ้ออกบ่อยๆ ขณะชมภำพยนตร์ 
95. ใครปฏิบติัตนไม่ตรงตำมโคลงโลกนิติท่ีก ำหนด 

   เจด็วนัเวน้ดีดซอ้ม ดนตรี 
  อกัขระหำ้วนัหนี เน่ินชำ้ 
  สำมวนัจำกนำรี เป็นอ่ืน 
  วนัหน่ึงเวน้ลำ้งหนำ้ อบัเศร้ำหมองศรี 
               จาก โคลงโลกนิติ ของ กรมพระยาเดชาดิศร 

 1.   โต๋เอำใจใส่ต่อกำรเรียน 
 2.   เตห้มัน่ทบทวนบทเรียนสม ่ำเสมอ 
 3.   ตุม้ขวนขวำยหำควำมรู้ดว้ยตนเอง 
 4.   ตู่ไดรั้บรำงวลันกัเรียนท่ีมีควำมประพฤติดีมีมำรยำท 
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96.          จำกแผนผงัของหอ้งสมุดท่ีก ำหนด  
     นกัเรียนควรหำหนงัสือเร่ือง  เหมียวนอ้ยผจญภยั   
    จำกขอ้ใด 
    1.  บริเวณ  ก 
    2.   บริเวณ  ข 
    3.   บริเวณ  ค 
    4.   บริเวณ  ง 
 
 
 
                                 ค          ง 

97.      คนในยคุหลงัๆ จึงตอ้งปลูกขำ้ว เม่ือขำ้วออกรวงจึงไปเก็บเก่ียวขำ้วมำสี แลว้จึงน ำขำ้วท่ีได ้
  มำหุงหรือปรุงอำหำรต่อไป    

 จำกขอ้ควำมน้ี ตอ้งกำรส่ือถึงอะไร 
 1.   ควำมเช่ือ 
 2.   ประเพณี 
 3.   ค่ำนิยม 
 4.   วถีิชีวติ 

98.   เป็นตน้กลำ้พล้ิวไหวในทอ้งทุ่ง กล่ินหอมฟุ้งเขียวขจีสร้ำงสีสัน 
  ยำมลมโบกเยน็ย  ่ำร้องร ำพนั เพลิงตะวนัโบกมือลำสู่รำตรี 
    จาก แกะรอยแม่โพสพ ของ วรรณา  นาวิกมูล 

 กลอนบทน้ีมีลกัษณะเด่นในดำ้นใด 
 1. กำรใชค้  ำซ ้ ำ 
 2. กำรเล่นเสียงวรรณยกุต ์
 3. กำรใชค้  ำพรรณนำใหเ้ห็นภำพ 
 4. กำรใชค้  ำท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชำติ 
 
 
 
 

  ก                     ข 
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99.        “เดิมก็เป็นกระเชำ้  มีเร่ืองเล่ำวำ่เม่ือก่อนนำนมำแลว้  นำงสีดำถูกทศกณัฐอุ์ม้เอำตวัเหำะไป 
  กระเชำ้ของนำงสีดำก็ตกลงมำกลำงป่ำ  กระเชำ้นั้นเป็นของวเิศษ  เทวดำเจำ้ป่ำเสียดำยวำ่จะหำยไป 
  เสียจึงช่วยใหอ้อกรำกงอกเป็นเถำ และมีผลสืบตลอดมำจนถึงบดัน้ี” 
                                                จากเร่ือง กระเช้าสีดา ของ สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) 

 จำกขอ้ควำม จดัเป็นงำนประเภทใด 
 1.  ชำดก 
 2.  ต  ำนำน 
 3.  เร่ืองสั้น 
 4.  บทควำม 

100.     ขณะนั้นเป็นเวลำท่ีเลิกกำรร่ืนเริงแลว้  พวกพรำยไมพ้ำกนักลบัส่วนนำงพรำยน ้ำผูเ้รียบร้อย   
  ยงัก ำลงัเดินไปเก็บกระเชำ้เพื่อมิใหร้กท่ี 

 จำกขอ้ควำมขำ้งตน้ จงเลือกค ำตอบในตำรำงท่ีสัมพนัธ์กบัขอ้ควำม 

ข้อค าถาม ตารางที ่1 
เป็นกำรเขียนประเภทใด 1.  บทควำม 2.  นิทำน 3.  สำรคดี 4.  ข่ำว 

ข้อค าถาม ตารางที ่2 
ใชส้อนในเร่ืองใด 1.  เล่นแลว้เก็บ     

 ส่ิงของ 
 ใหเ้ขำ้ท่ี 

2.  คนดีมีนิสัย 
 เรียบร้อย 

3.  ทุกคนตอ้ง 
 ช่วยกนั 
 ท ำงำน 

4.  กำรท ำ 
 งำนบำ้น 
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ปีสอบ 

(25 ขอ้) 

   ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา ภาษาไทย (ประถมฯ)                   2553 
 

 

ส่วนที ่1: แบบระบำยตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
  จ ำนวน 20 ขอ้ :  ขอ้ละ 1 คะแนน 
 
  1. ขอ้ใดเป็นส่วนของ “ค ำน ำ”  ในกำรเขียนเรียงควำม 
 1. “ทุ่งบวัตอง”  ทุ่งดอกไมสี้เหลืองสดอนัละลำนตำนบัร้อยนบัพนัดอกชูช่อไสวรับลมหนำว 

อยำ่งเริงร่ำ  ท่ำมกลำงขนุเขำอนัสลบัซบัซอ้น 
 2.  ควำมงำมของธรรมชำติ  ควำมงำมของประเพณี  วถีิชีวติ  และควำมงำมของน ้ำใจผูค้น  ก ำลงัรอ 
  ใหท้่ำนไดม้ำสัมผสั...ท่ีน่ี  “แม่ฮ่องสอน” 
 3.  “แม่ฮ่องสอน”  ดินแดนแห่งสำยหมอกและขนุเขำ  ท่ำมกลำงธรรมชำติอนัอุดมสมบูรณ์  ป่ำไม ้
  ใบเขียว  น ้ำใสไหลเยน็ และวถีิอนัเป็นเสน่ห์ใหช้วนหลงใหลของชนชำติหลำยเผำ่พนัธ์ุ 
 4. เส้นทำง 1,864 โคง้  อนัคดเค้ียวลำดชนั ท ำใหเ้กิดกำรเดินทำงเตม็ไปดว้ยควำมต่ืนเตน้ ชวนพิศวง 
  แต่เพลินตำเพลินใจกบัทิวทศัน์แสนงดงำมสองขำ้งทำง 
  2. เร่ืองใดควรใชแ้ผนภำพโครงเร่ืองแบบเหตุกำรณ์เพื่อพฒันำงำนเขียน 
 1.  กำ้นกลว้ยผจญภยั 
 2.  ชีวติชำ้งไทยในต่ำงแดน 
 3.  “หว้ยขำแขง้”  แหล่งมรดกโลก 
 4.  ร่วมมือร่วมใจหยดุภยัโลกร้อน 
  3. ขอ้ใดเป็นหลกัของกำรยอ่ควำมท่ีถูกตอ้ง 
 1.  ใชส้ ำนวนของตนเอง 
 2.  ใชค้  ำสรรพนำมบุรุษท่ี 1, 2 
 3.  ใชอ้กัษรยอ่หรือค ำยอ่เพื่อให้เร่ืองสั้นลง 
 4.  ใชเ้คร่ืองหมำยอญัประกำศเพื่อเนน้ขอ้ควำมท่ีส ำคญั 
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  ดูแผนผงัแลว้ตอบค ำถำม ขอ้ 4-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. แผนผงัน้ีควรเป็นแผนผงัแสดงท่ีตั้งของสถำนท่ีใด 
 1. บำงล ำพู 
 2.  วดัตรีทศเทพ 
 3.  หอสมุดแห่งชำติ 
 4.  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
  5. จำกแผนผงัควรมีสะพำนก่ีสะพำน 
 1.  2  สะพำน 2.  3  สะพำน 
 3.  4  สะพำน 4.  5  สะพำน 
  6. บำ้นของนกัเรียนอยูท่ี่เชิงสะพำนพระป่ินเกลำ้ฝ่ังธนบุรีจะไปคน้ควำ้ท ำรำยงำนท่ี  
 หอสมุดแห่งชำติ จะเดินทำงไปอยำ่งไร  จึงจะประหยดัเวลำและค่ำใชจ่้ำยมำกท่ีสุด  
 1. นัง่รถโดยสำร ขสมก. ขำ้มสะพำนพระป่ินเกลำ้ – บำงล ำภู – ส่ีแยกบำงขนุพรหม – เทเวศร์ – 
  หอสมุดแห่งชำติ 
 2. นัง่รถแทก็ซ่ีจำกบำ้นขำ้มสะพำนพระป่ินเกลำ้ – ถนนพระอำทิตย ์– ถนนสำมเสน –  

หอสมุดแห่งชำติ 
 3. นัง่เรือโดยสำรจำกท่ำสะพำนพระป่ินเกลำ้ – ข้ึนท่ำเทเวศร์ – เดินไปหอสมุดแห่งชำติ 
 4. นัง่เรือด่วนจำกท่ำสะพำนพระป่ินเกลำ้ – ข้ึนท่ำธนำคำร – แลว้ต่อรถโดยสำร ขสมก. หนำ้ธนำคำร 

 ไปหอสมุดแห่งชำติ 
  7. จำกแผนผงัถนนใดยำวท่ีสุด 
 1.  ถนนกรุงเกษม 
 2.  ถนนสำมเสน 
 3.  ถนนพระอำทิตย ์
 4.  ถนนประชำธิปไตย 
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  8. ขอ้ใดเป็นกำรพูดท่ีถูกตอ้งตำมหลกักำรพูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
 1.  ละครเร่ืองน้ีเคยน ำมำเล่นแสดงหลำยคร้ังแลว้ 
 2.  ละครเร่ืองน้ีมีนกัแสดงอำวโุสซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีหลำยคน 
 3.  ละครเร่ืองน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหำครอบครัวในสังคมปัจจุบนั 
 4.  ละครเร่ืองน้ีใชง้บประมำณและเวลำในกำรถ่ำยท ำค่อนขำ้งมำก 
  9. ขอ้ใดใชภ้าษาเขียนไดถู้กตอ้ง 

1.  “กินร้อน ชอ้นกลำง ลำ้งมือ”  เป็นหลกัปฏิบติัง่ำยๆ ท่ีสำมำรถป้องกนักำรติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ 
 สำยพนัธ์ุใหม่  2009 

 2.  ตงัเม  มีอำกำรปวดหวั  ตวัร้อน  จำม  ไอ  มีน ้ำมูก และเจบ็คอมำก  จึงสงสัยวำ่ อำจจะติดเช้ือ 
  ไขห้วดัใหญ่สำยพนัธ์ุใหม่  2009 
 3.  หำกนกัเรียนป่วยเป็นไขห้วดั  ตอ้งหยดุเรียนพกัผอ่นอยูก่บับำ้นและไม่เขำ้ไปในสถำนท่ีท่ีมีผูค้น 
  มำกมำยจนกวำ่จะหำยดีแลว้ 
 4.  ไขห้วดัใหญ่สำยพนัธ์ุใหม่  2009  เป็นโรคติดเช้ือระบบทำงเดินหำยใจมีอำกำรรุนแรงกวำ่โรค 
  ไขห้วดัธรรมดำ  และปัจจุบนัยงัไม่พบหลกัฐำนวำ่มีกำรติดต่อจำกสุกรมำสู่คน 
10. ส ำนวนขอ้ใดเป็นประโยค 
 1.  สีซอใหค้วำยฟัง 
 2.  สูงเท่ำนกเขำเหิน 
 3.  เส้นผมบงัภูเขำ 
 4.  ใส่สำแหรกแขวนไว ้
11. ส ำนวนขอ้ใดเติมลงในช่องวำ่งไดเ้หมำะสม 

    “ตุก๊ก้ี  ไหนเธอวำ่เธอท ำผดัไทยเป็นไงล่ะ  ถำ้เธอท ำเป็นจริงๆ  ฉนัคงไม่ตอ้ง.... 
  บอกวธีิท ำละเอียดขนำดน้ีหรอก” 

 1.  แจงส่ีเบ้ีย 
 2.  ชกัแม่น ้ำทั้งหำ้ 
 3.  สอนจระเขใ้หว้ำ่ยน ้ำ 
 4.  ช้ีโพรงใหก้ระรอก 
12. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตค์รบทั้ง  5  เสียง 
 1.  ข้ีเกียจสันหลงัยำว 
 2.  ชกัใบใหเ้รือเสีย 
 3.  ไดที้ข่ีแพะไล่ 
 4.  น ้ำเช่ียวอยำ่ขวำงเรือ 
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13. ประโยคใดมีค ำนำมไม่ช้ีเฉพำะ  (สำมำนยนำม)  ทั้งหมด 
 1.  กำรจรำจรในกรุงเทพมหำนครมกัติดขดัเม่ือฝนตกหนกั 
 2.  กำรพูดจำปรำศรัยเป็นเร่ืองท่ีควรระมดัระวงัยิง่ส ำหรับสตรี 
 3.  กำรรดน ้ำด ำหวัเป็นประเพณีไทยท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงในวนัสงกรำนต ์
 4.  กำรแสดงของพิธีเปิดกีฬำโอลิมปิกคร้ังท่ี  29  สร้ำงควำมประทบัใจแก่ผูช้มทัว่ทุกมุมโลก 
14. ขอ้ใดมีชนิดของอกัษรควบแตกต่ำงกนัมำกท่ีสุด 
 1.  หำดทรำยจะสวยเม่ือช่วยกนัรักษำควำมสะอำด 
 2.  พลอยชอบอ่ำนหนงัสือเร่ืองเจำ้หญิงนิทรำ 
 3.  คุณยำยบริจำคทรัพยช่์วยเหลือผูข้ำดแคลนเสมอ 
 4.  นกอินทรีโผลงโฉบปลำในสระน ้ำอยำ่งรวดเร็ว 
15. ขอ้ใดเขียนค ำไดถู้กตอ้งทุกค ำ  
 1.  เกมส์ กปัตนั ชอลก์  
 2.  กรำฟ เตน๊ท ์ กำแล๊กซ่ี 
 3.  กีตำ้ร์ คอนเสิร์ต เฟอร์นิเจอร์   
 4.  กำงเกงยนี เส้ือเช้ิต หมวกแก๊ป  
  บทเพลงต่อไปน้ีใชต้อบค ำถำม  ขอ้  16 – 17 

   “อำ้ยคนจน  จ ำตอ้งทนป่ันรถถีบ  จะไปจีบอ่ีนอ้งคนงำม  พอไปเถิงอำ้ยก็ฟ่ังเอ้ินถำมๆ 
  อ่ีนอ้งคนงำมก๋ินขำ้วแลงแลว้กำ” 
                                                                    (จากบทเพลง  สาวมอเตอรไซด์  ของ จรัล  มโนเพชร) 

16. จำกบทเพลงน้ีค ำในขอ้ใดเป็นภำษำถ่ินทั้งหมด 
 1.  อำ้ย คนจน 
 2.  ป่ัน  รถถีบ 
 3.  ตอ้งทน ฟ่ังเอ่ิน 
 4.  อ่ีนอ้ง ขำ้วแลง 
17. ค ำจำกบทเพลงเป็นค ำภำษำถ่ินในภำคใด 
 1.  ภำคเหนือ 
 2.  ภำคอีสำน 
 3.  ภำคกลำง 
 4.  ภำคใต ้
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18. ควรเติมค ำรำชำศพัทข์อ้ใดในช่องวำ่งจึงจะถูกตอ้ง 

       “สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถ  มี....................เน่ืองใน........................ 
  วนั............................... 77  พรรษำ  ทรงย  ้ำคนไทยใหเ้ห็นคุณค่ำขำ้ววำ่เป็นอำหำรท่ี 
  ยอดเยีย่มท่ีสุดของมนุษย”์ 

 1.  พระรำโชวำท วำระ ประสูติ 
 2.  พระรำชด ำรัส โอกำส เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 3.  พระรำชเสำวนีย ์ วโรกำส พระรำชสมภพ 
 4.  กระแสรับสั่ง พระรำชวโรกำส คลำ้ยวนัพระรำชสมภพ 
19. ควรเติมค ำในขอ้ใดในช่องวำ่งจึงจะถูกตอ้ง 

   ยีสิ่บหกมิถุนำมำบรรจบ 
    ขอ....................นบคุณวบูิลยศ์รี 
     ท่ำนสุนทรโวหำร................กว ี
     เป็น.................รัตนำค่ำบุรินทร์ 

 1.  ประสบ  สมำน  กว ี
 2.  นอ้มนบ  วจิำรณ์  ปรำชญ ์
 3.  เคำรพ  อำจำรย ์  เมธี 
 4.  พำนพบ  ประสำน ศรีสง่ำ 
20.      “พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชปฐมกษตัริยแ์ห่งพระรำชวงศจ์กัรี” ช่ือเร่ืองน้ี 
 ควรอยูใ่นหนงัสือประเภทใด 
 1.  ต  ำนำน 
 2.  นวนิยำย 
 3.  พงศำวดำร 
 4.  นิทำนพื้นบำ้น 
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ส่วนที ่2   : แบบระบำยค ำตอบใหส้ัมพนัธ์กนั 
  จ ำนวน 5 ขอ้ :  ขอ้ละ 2 คะแนน 
 
อ่ำนขอ้ควำมหรือบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้เลือกค ำตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ควำมหรือบทประพนัธ์ท่ีก ำหนด 
จำกหมวดค ำตอบ ก ข และ ค ใหถู้กตอ้งครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 ค ำตอบ) จึงจะไดค้ะแนน 

21.          “เด็กๆ จะตอ้งรู้วำ่ ควำมสุขควำมสบำยมิใช่จะไดม้ำง่ำยๆ เปล่ำๆ จะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยกำรประกอบ 
 กำรงำนและควำมดีต่ำงๆ ซ่ึงตอ้งพำกเพียรกระท ำอยูต่ลอดเวลำ คนท่ีท ำตวัไม่ดี ไม่หมัน่ท ำกำรงำน 

  จะหำควำมสุขควำมสบำยไม่ได ้ เพรำะฉะนั้นเด็กทุกคนจะตอ้งตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนควำมรู้ควำมดี 
  ไวใ้หเ้ตม็ท่ี  ส ำหรับช่วยตวัเองใหไ้ดดี้มีควำมสุขควำมเจริญต่อไป” 
                                                   พระบรมราโชวาท  พระราชทานเพ่ือเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวนัเดก็ประจ าปี  2525 
 

ก. ข. ค. 
1.  อุปมำ 1.   คนไม่ดีคือคนไม่ท ำงำน 1.   สิงโตเอำใจใส่ต่อกำรเรียน 
2.  สำธก 2.   ผูมี้ควำมรู้ดียอ่มมีควำมสุขในชีวติ 2.  สิงขรสอบไดค้ะแนนดีเพรำะ  

      หมัน่ทบทวนบทเรียนสม ่ำเสมอ 
3.  เทศนำ 3.  วยัเด็กเป็นวยัท่ีตอ้งแสวงหำควำมรู้      3.   สิงหรัตน์รู้จกัขวนขวำยศึกษำ 

 หำควำมรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง  
4.  บรรยำย 4.  กำรท ำควำมดีเป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำกกวำ่ 

     กำรตั้งในเรียน  
4.   สิงหรำชไดรั้บรำงวลันกัเรียนท่ีมี
 ควำมประพฤติดีมีมำรยำท  

 
22.      หวักะทิ  เป็นส ำนวนหมำยควำมวำ่ ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีท่ีสุด ฯลฯ กะทิ คือ น ้ำท่ีคั้นจำก 
  มะพร้ำวแก่ เน้ือมะพร้ำวแก่จ ำนวนหน่ึงอำจคั้นได ้2 คร้ัง คร้ังแรกน ้ำขน้ มีมนัมำกเรียกวำ่ หวักะทิ 
  คร้ังต่อมำใสมีมนันอ้ย เรียกวำ่ หำงกะทิ ดงัน้ี เรำเอำมำเปรียบกบัคนหรืออะไรก็ตำมท่ีเลือกคดัแลว้ 
  วำ่ดีเยีย่ม เด่นกวำ่พวก เรียกวำ่ หวักะทิ 

                           จาก ส านวนไทย ของ กาญจนาคพันธ์ุ 
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ก. ข. ค. 
1.   บรรยำยโวหำร 1.   ค่ำนิยม 1.   ขำ้วตงัไดรั้บทุนสนบัสนุนกำรศึกษำ 
2.   พรรณนำโวหำร 2.   ควำมเช่ือ 2.   ขำ้วตูไดรั้บรำงวลัควำมประพฤติดี 
3.   สำธกโวหำร 3.   ประเพณี 3.   ขำ้วปุ้นไดไ้ปศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

 จำกกำรสอบชิงทุน 
4.   อุปมำโวหำร 4.   วถีิชีวติ 4.  ขำ้วป้ันไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทน 

 ถือพำนไหวค้รู 
 

23.    นกกิง้โครงเข้าโพรงนกเอีย้ง 
  นกเอ๋ยนกก้ิงโครง  หลงเขำ้โพรงนกเอ้ียงเถียงเจำ้ของ 
 ออ้ยอ๋ีเอียงออ้ยอ๋ีเอียงส่งเสียงร้อง  เจำ้ของเขำวำ่หนำ้ไม่อำย 
 แต่นกยงัรู้ผิดรัง    นกัปรำชญรู้์พลั้งไม่แม่นหมำย 
 แต่ผดิรับผดิพอผอ่นร้ำย   ภำยหลงัจงระวงัอยำ่พลั้งเอย  ฯ 
                                                                                                            พระยาพินิจสารา (ทิม) 

 
ก. ข. ค. 

1.   กลอนสุภำพ 1.   ผดิเป็นครู 1.   ครูเขำ้สอนผดิห้อง 
2.   กลอนเสภำ 2.   ผดิฝำผดิตวั 2.   ครูจ ำช่ือนกัเรียนไม่ได ้
3.   กลอนสักวำ 3.   ผดิแลว้ตอ้งยอมรับผดิ 3.   ครูท ำโทษนกัเรียนผิดคน 
4.   กลอนดอกสร้อย 4.   ผดิกนัรำวกบัฟ้ำกบัดิน 4.   ครูสอนภำษำไทยเขียนสะกดค ำผดิ 

  
24. แลว้สอนวำ่อยำ่ไวใ้จมนุษย ์  มนัแสนสุดลึกล ้ำเหลือก ำหนด 

 ถึงเถำวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด  ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในน ้ำใจคน 
 มนุษยน้ี์ท่ีรักอยูส่องสถำน  บิดำมำรดำรักมกัเป็นผล 
 ท่ีพึ่งหน่ึงพึ่งไดแ้ต่กำยตน   เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจำ 
                  จาก เร่ือง พระอภัยมณี  ของ  สุนทรภู่ 
 

ก. ข. ค. 
1.   กลอนสักวำ 1.   ค ำสั่งสอน 1.   ปำกวำ่ตำขยบิ 
2.   กลอนเสภำ 2.   ค ำช้ีแจง 2.   ปำกหวำนกน้เปร้ียว 
3.   กลอนสุภำพ 3.   ค ำแนะน ำ 3.   ปำกไม่ส้ินกล่ินน ้ำนม 
4.   กลอนบทละคร 4.   ค ำอธิบำย 4.   ปำกปรำศรัยใจเชือดคอ 
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25.     ยำยเล้ียงขำ้วหอมมำตั้งแต่เล็ก  ขำ้วหอมจึงรักและเช่ือฟังยำย  ค  ำสั่งสอนของยำย.................... 
 จิตใจของขำ้วหอมใหเ้ป็นคนอ่อนโยน  และประพฤติแต่ส่ิงดีงำม 

      ครอบครัวของขำ้วหอมมีควำมสุข  พี่นอ้งรักใคร่.....................กนั  โดยมียำยเป็นเสำหลกัของ 
 ครอบครัว  เม่ือถึงวนัสงกรำนตซ่ึ์งเป็นวนัรวมญำติ  ยำยมกัจะท ำอำหำรไทย  ทั้งคำวหวำน 
 หลำกหลำยชนิดซ่ึงลว้นแต่มีรสชำติอร่อย...........................ใหทุ้กคนไดรั้บประทำนร่วมกนั 
 

ก. ข. ค. 
1.  ชกัจูง 1.  ไยดี 1.   กลมกล่อม 
2.  ช ำระ 2.  ออมชอม 2.   กลมกลึง 
3.  หล่อเล้ียง 3.  กลมเกลียว 3.   กลมกลืน 
4.  กล่อมเกลำ 4.  ประนีประนอม 4.   เกล้ียงเกลำ 
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ปีสอบ 

(36 ขอ้) 

   ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา ภาษาไทย (ประถมฯ)                2554 
 

 

ชุดที ่1  61 A (18 ขอ้) 
ส่วนที ่1   : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
  จ ำนวน 12 ขอ้ :  ขอ้ละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน 
 
อ่ำนขอ้ควำมท่ีก ำหนดใหแ้ลว้ตอบค ำถำมขอ้  1-6 

  เทคโนโลย ี วทิยำกำรและกำรแข่งขนัในทุกวนัน้ีไดท้  ำให้อะไรต่ออะไรรวดเร็วฉบัพลนัไปหมด   
 ส่ิงรอบตวัลว้นสวนผำ่นไปอยำ่งรวดเร็ว ไม่วำ่จะเป็นผูค้น รถยนต ์ดนตรี และดอกเบ้ีย แมก้ระทัง่ 
 ชีวติของคนเรำก็รวดเร็วตำมไปดว้ย ควำมเร็วกลำยเป็นของดี ยิง่เร็วยิง่ดี ทุกอยำ่งเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง 
 แข่งขนักบัเวลำ กำลเวลำจึงกลำยเป็นศตัรูท่ีตอ้งเอำชนะ แทนท่ีจะเห็นเป็นมิตรท่ีเอ้ือเฟ้ือและอุปกำระ 
  คนแต่ก่อนแมอ้ำยสุั้น  มีเวลำอยูใ่นโลกไม่นำนนกั  เม่ือเทียบกบัคนสมยัน้ี แต่ก็ไม่คิดท่ีจะเร่งรัด 
 เวลำในทุกเร่ือง หำกพร้อมท่ีจะรอคอยได ้เพรำะทุกอยำ่งไม่วำ่ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชดัเจน  
  ควำมส ำเร็จ ลว้นไดม้ำดว้ยกำลเวลำ เวลำท่ีผำ่นไปช่วยหล่อหลอมใหมี้ประสบกำรณ์แกร่งกลำ้   
 เท่ำทนัโลกและชีวติ และยงัช่วยเกลำกำรงำนใหป้ระณีตเป็นเลิศ 
                                                                                                                 จาก “ชีวิต...เป่ียมสุข” ของพระไพศาล วิศาโล 

 
  1. ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นกำรเขียนประเภทใด 
 1.   ช้ีแจง 2.   ตกัเตือน 
 3.   สั่งสอน 4.   โนม้นำ้วใจ 
  2. สำระส ำคญัของเร่ืองตรงกบัส ำนวนใด 
 1.   ต ำขำ้วสำรกรอกหมอ้ 2.   ชำ้เป็นกำรนำนเป็นคุณ 
 3.   กวำ่ถัว่จะสุกงำก็ไหม ้ 4.   ซ่ือกินไม่หมดคดกินไม่นำน 
  3. ขอ้มูลขำ้งตน้น ำไปใชป้ระกอบกำรพูดเร่ืองใดจึงจะเหมำะสมท่ีสุด 
 1.   รำยงำน 2.   โตว้ำที 
 3.   ปรำศรัย 4.   สุนทรพจน์ 
  4. ขอ้ใดค ำทุกค ำเป็นค ำซ้อนท่ีสร้ำงจำกค ำซ่ึงมีควำมหมำยเหมือนกนั 
 1.   กำรงำน      กำลเวลำ 2.   ชดัเจน      เร่งรัด 
 3.   แทนท่ี       รอคอย 4.   หล่อหลอม    ดอกเบ้ีย 
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  5. ค ำในขอ้ใดอยูใ่นระดบัภำษำแตกต่ำงจำกขอ้อ่ืน 
 1.   ผูค้น      ของดี    
 2.   ดนตรี      รถยนต ์
 3.   เทคโนโลย ี   วทิยำกำร  
 4.   ประณีต      ประสบกำรณ์ 
  6. ขอ้คิดจำกเร่ืองควรน ำไปปฏิบติัในเร่ืองใดจึงจะเกิดประโยชน์มำกท่ีสุด 
 1.  กำรเดินทำง   
 2. กำรคบเพื่อน 
 3.  กำรักษำพยำบำล  
 4.  กำรใหค้วำมช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 
อ่ำนขอ้ควำมท่ีก ำหนดใหแ้ลว้ตอบค ำถำมขอ้  7-12 

  เร่ืองพระอภยัมณีนบัวำ่เป็นวรรณคดีคู่กบัช่ือของสุนทรภู่ เพรำะเม่ือเอ่ยนำมของท่ำน ทุกคน 
 จะนึกถึงเร่ืองพระอภยัมณี คนทั้งหลำยชอบอ่ำนและสำมำรถจดจ ำค ำกลอนของท่ำนไดเ้ป็นอนัมำก 
 ดงัเช่น สมเด็จพระเจำ้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพทรงกล่ำวไวใ้นค ำอธิบำยวำ่ดว้ยเร่ือง 
 พระอภยัมณีของสุนทรภู่  ไวต้อนหน่ึงวำ่ “เม่ือข้าพเจ้ายงัเยาว์เป็นสมยัแรกมหีนังสือเร่ืองพระอภัยมณี 
 พิมพ์ขาย คร้ังนั้นเป็นคนช้ันผู้ใหญ่ท้ังผู้ชายผู้หญิงชอบอ่านเร่ืองพระอภัยมณีแพร่หลาย  จึงจ ากลอน 
 ในเร่ืองพระอภัยมณีไว้กล่าวเป็นสุภาษิตได้มากบ้างน้อยบ้างแทบจะไม่เว้นตัว” ปัจจุบนักระทรวง 
 ศึกษำธิกำรไดพ้ิจำรณำเห็นวำ่  พระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชำติท่ีสมควรจะใหบ้รรดำเยำวชน 
 ทั้งหลำยไดเ้รียน  จึงตดัตอนมำใหเ้รียนในชั้นประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ นอกจำกน้ีในระดบั 
 อุดมศึกษำยงัไดน้ ำมำใหเ้รียนในเชิงวเิครำะห์วจิำรณ์อีกดว้ย  ผูศึ้กษำวรรณคดีเร่ืองน้ีจะไดรั้บอรรถรส 
 ของถอ้ยค ำท่ีมีควำมไพเรำะและมีคุณค่ำท่ีเป็นคติสอนใจทั้งคดีโลกและคดีธรรม  ไดท้ั้งควำมคิดอ่ำน  
 ก่อใหเ้กิดควำมงดงำมทำงสติปัญญำแก่ผูศึ้กษำและผูอ่้ำนเป็นอยำ่งมำก 
                                                                                          จากนิทานค ากลอน  พระอภัยมณี  ของ บรรเทา  กิตติศักด์ิ 
                                                                  อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปี โดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ 
 
  7. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 
 1.   เร่ืองพระอภยัมณีแต่งโดยสุนทรภู่ 
 2.   เร่ืองพระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชำติ 
 3.   เร่ืองพระอภยัมณีแต่งดว้ยค ำประพนัธ์ประเภทกลอน 
 4.   เร่ืองพระอภยัมณีนบัวำ่เป็นวรรณคดีคู่กบัช่ือสุนทรภู่ 
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  8. ขอ้ควำมขำ้งตน้ใชโ้วหำรประเภทใด 
 1.   สำธกโวหำร 
 2.   อุปมำโวหำร 
 3.   บรรยำยโวหำร 
 4.   พรรณนำโวหำร 
  9. ขอ้ใดท่ีท ำใหน่้ำเช่ือถือวำ่ เร่ืองพระอภยัมณี  เป็นท่ีนิยมของผูอ่้ำนในสมยันั้น 
 1.   มีกำรพิมพเ์ป็นหนงัสือขำย 
 2.   เป็นวรรณคดีมรดกของชำติ 
 3.   เน้ือเร่ืองสนุกสนำนชวนติดตำม 
 4.   มีคนจ ำนวนมำกจ ำค ำกลอนไวก้ล่ำวเป็นสุภำษิต 
10. ขอ้ใดเป็นประโยครวม 
 1.   ผูศึ้กษำวรรณคดีเร่ืองน้ีจะไดรั้บอรรถรสของถอ้ยค ำท่ีมีควำมไพเรำะ 
 2.   คนทั้งหลำยชอบอ่ำนและสำมำรถจดจ ำกลอนของท่ำนไดเ้ป็นอนัมำก 
 3.   พระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชำติท่ีสมควรจะใหบ้รรดำเยำวชนทั้งหลำยไดเ้รียน 
 4.   กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพทรงกล่ำวไวใ้นค ำอธิบำยวำ่ดว้ยเร่ืองพระอภยัมณีของสุนทรภู่ 
11. “เม่ือข้าพเจ้ายงัเยาว์เป็นสมยัแรกมีหนังสือเร่ืองพระอภยัมณีพิมพข์าย” ค ำใดเป็นภำษำระดบัปำก 
 1.   ขำย 
 2.   เยำว ์
 3.   หนงัสือ 
 4.   ขำ้พเจำ้ 
12. ขอ้ใดคือคุณค่ำของเร่ืองพระอภยัมณีท่ีสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงไดม้ำกท่ีสุด  
 1.   ควำมงดงำมทำงสติปัญญำ 
 2.   ควำมสนุกสนำนของเน้ือเร่ือง 
 3.   อรรถรสของถอ้ยค ำท่ีมีควำมไพเรำะ 
 4.   คติสอนใจทั้งทำงโลกและทำงธรรม 
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ส่วนที ่2   : แบบเลือกค ำตอบจำกแต่ละกลุ่มท่ีสัมพนัธ์กนั 
   จ ำนวน 6 ขอ้ รวม 20 คะแนน 
 
อ่ำนขอ้ควำมต่อไปน้ีแลว้ตอบค ำถำมขอ้ 13-18 โดยเลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดจำกหมวดค ำตอบ ก และ ข  
หมวดละ 1 ค ำตอบ ใหค้รบทั้ง 2 หมวด จึงจะไดค้ะแนน ขอ้ 13-16 ขอ้ละ 3 คะแนน ขอ้ 17-18 ขอ้ละ 4 คะแนน 

       เม่ือนำงสวำหะถูกมำรดำสำปใหย้นืตีนเดียวเหน่ียวกินลมอยูท่ี่เขำจกัรวำลนั้น พระอิศวรไดแ้บ่ง 
 ก ำลงัของพระองคพ์ร้อมทั้งมอบเทพอำวธุ คือ คทำเพชร ตรีเพชร และจกัรแกว้ ใหพ้ระพำยน ำไปซดั 
 เขำ้ปำกนำงสวำหะเพื่อใหก้ ำเนิดบุตร นำงตั้งครรภอ์ยูส่ำมสิบเดือนจึงคลอด ดงับทกลอนต่อไปน้ี 
    
  คร้ันไดศุ้ภฤกษย์ำมดี  พระรวหีมดเมฆแสงฉำน 
 ปีขำลเดือนสำมวนัองัคำร  เยำวมำลยก์็ประสูติโอรส 
 เป็นวำนรผูเ้ผน่ออกทำงโอษฐ ์  เผอืกผอ่งไพโรจน์ทั้งกำยหมด 
 ใหญ่เท่ำชนัษำไดโ้สฬส  อลงกตดัง่ดวงศศิธร 
 
  บดันั้น     วำยบุุตรวุฒิไกรดัง่ไกรสร 
 คร้ันออกจำกครรภม์ำรดร    ก็เหำะข้ึนอมัพรดว้ยฤทธำ 
 ลอยอยูต่รงพกัตร์ชนนี    รัศมีโชติช่วงในเวหำ 
 มีกุณฑลขนเพชรอลงกำร์    เข้ียวแกว้แววฟ้ำมำลยั 
 หำวเป็นดำวเป็นเดือนรววีร    แปดกรส่ีหนำ้สูงใหญ่ 
 ส ำแดงแผลงฤทธ์ิเกรียงไกร    แลว้ลงมำไหวพ้ระมำรดำ 
 ทั้งองคพ์ระพำยเรืองเดช    ส ำคญัวำ่บิตุเรศนำถำ 
 ก็เขำ้อิงแอบแนบกำยำ    วำนรช่ืนชมยินดี 
 
  เม่ือนั้น     พระพำยเทวญัเรืองศรี 
 เห็นวำนรส ำแดงฤทธี    สนัน่ทั้งธำตรีอมัพร 
 จ่ึงใหน้ำมตำมเทวโองกำร    ช่ือหนุมำนชำญสมร 
 แบ่งทั้งก ำลงัฤทธิรอน    ใหแ้ก่วำนรโอรส 
                                               เรียบเรียงจากบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอน เกิดหนุมาน  พระราชนิพนธ์ใน 
                                                                                                   พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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13. ใครเป็นผูต้ ั้งนำมใหห้นุมำนและขอ้ควำมขำ้งตน้ไม่ไดก้ล่ำวถึงหนุมำนในเร่ืองใด 

ก. ข. 
1.   พระอิศวร 1.   ประวติัควำมเป็นมำ 
2.   พระนำรำยณ์ 2.   รูปร่ำงลกัษณะ 
3.   พระพำย 3.   ลกัษณะนิสัย 
4.   นำงสวำหะ 4.   ควำมสำมำรถพิเศษ 

14. แผนภำพโครงเร่ืองแบบใดท่ีเหมำะสมในกำรใชย้อ่ควำมเร่ือง รำมเกียรต์ิ ตอน เกิดหนุมำน   
 และขอ้ใดใชภ้ำษำถูกตอ้งตำมลกัษณะของกำรยอ่ควำม 

ก. ข. 
1.   แสดงเหตุผล 1.   หนุมำนเหำะข้ึนไปบนอมัพรดว้ยฤทธำ 
2.   แสดงเหตุกำรณ์ 2.   หนุมำนหำวออกมำเป็นดำวเดือนและรววีร 
3.   แสดงกำรแกปั้ญหำ 3.   หนุมำนคิดวำ่เจำ้แห่งลมคือ  บิตุเรศ 
4.   แสดงกำรเปรียบเทียบ 4.   หนุมำนเกิดมำมีรูปร่ำงใหญ่โตเท่ำกบัอำย ุ16 ปี 

15. ขอ้มูลจำกเร่ืองน้ีควรใชใ้นกำรพูดประเภทใดและค ำกลอนในขอ้ใดท่ีใชป้ระกอบกำรพูดใหเ้ห็นภำพ 
 ไดช้ดัเจนท่ีสุด 

ก. ข. 
1.   เล่ำนิทำน 1.   ปีขำลเดือนสำมวนัองัคำร เยำวมำลยก์็ประสูติโอรส 
2.  โตว้ำที 2.   ใหญ่เท่ำชนัษำไดโ้สฬส อลงกตดัง่ดวงศศิธร 
3.   อภิปรำย 3.   หำวเป็นดำวเดือนรววีร  แปดกรส่ีหนำ้สูงใหญ่ 
4.   สุนทรพจน์ 4.   ทั้งองคพ์ระพำยเรืองเดช  ส ำคญัวำ่บิตุเรศนำถำ 

16. ขอ้ใดอยูใ่นมำตรำตวัสะกดเดียวกนัทุกค ำและอยูใ่นมำตรำใด 

ก. ข. 
1.   ธำตรี  รววีร  มำรดำ 1.   แม่  ก  กำ 
2.   ฤกษ ์ พกัตร์  บุตร 2.   แม่  กก 
3.   สมร  วำนร  โอรส 3.   แม่  กด 
4.   เพชร  ฤทธ์ิ  โอษฐ์ 4.   แม่  กน 
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17. ขอ้ใดเขียน  วนั เดือน  ปีเกิดของหนุมำนจำกบทกลอนตำมแบบไทยไดถู้กตอ้งและอ่ำนอยำ่งไร 

ก. ข. 

1.   2     ฯ     3 1. วนัองัคำร  เดือนสำม  ปีขำล 

2.   2     ฯ     3 2. วนัองัคำร  ปีขำล  เดือนสำม 

3. ปีขำล  3  ฯ  3 3. เดือนสำม  ปีขำล  วนัองัคำร 
4. 3  ฯ  3  ปีขำล 4. ปีขำล  เดือนสำม  วนัองัคำร 

18.  ส ำแดงแผลงฤทธ์ิเกรียงไกร  แลว้ลงมำไหวพ้ระมำรดำ 
 ทั้งองคพ์ระพำยเรืองเดช   ส ำคญัวำ่บิตุเรศนำถำ 

 บทกลอนขำ้งตน้ใหข้อ้คิดในเร่ืองใดมำกท่ีสุดซ่ึงเป็นคุณค่ำทำงดำ้นใด 

ก. ข. 
1.   ควำมเฉลียวฉลำด 1.  คุณค่ำทำงปัญญำ 
2.   ควำมกตญัญูรู้คุณ 2.  คุณค่ำทำงอำรมณ์ 
3.   ควำมเมตตำกรุณำ 3.  คุณค่ำทำงวรรณศิลป์ 
4.   ควำมรักของบิดำมำรดำ 4.  คุณค่ำทำงสังคมและวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
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ชุดที ่2  61 B (18 ขอ้) 
ส่วนที ่1   : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
  จ ำนวน 12 ขอ้ ขอ้ละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน 
 
อ่ำนขอ้ควำมท่ีก ำหนดใหแ้ลว้ตอบค ำถำมขอ้  1 – 6 
 

 พระรำชวงั  หมำยถึง  วงัของพระมหำกษตัริย ์ มีระดบัควำมส ำคญัรองจำกพระบรมมหำรำชวงั   
เป็นท่ีประทบัของพระมหำกษตัริยต์ำมขตัติยรำชประเพณีมำแต่โบรำณ กำรเรียกวงัวำ่พระรำชวงั 
ไดน้ั้น พระมหำกษตัริยจ์ะทรงประกำศพระบรมรำชโองกำรสถำปนำวงัข้ึนเป็น พระรำชวงั  จึงจะจดั 
เป็นท่ีประทบัของพระมหำกษตัริยไ์ด ้เช่น พระรำชวงัดุสิต เม่ือแรกสร้ำงพระรำชทำนช่ือวำ่ สวนดุสิต
ต่อมำจึงประกำศยกข้ึนเป็นพระรำชวงัสวนดุสิต  ส่วนพระต ำหนกัจิตรลดำรโหฐำน ซ่ึงเป็นท่ีประทบั 
ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัรัชกำลปัจจุบนัสร้ำงข้ึนในสมยัรัชกำลท่ี 6  เป็นส่วนหน่ึงของ 
พระรำชวงัดุสิต เรียกวำ่  พระต ำหนกัจิตรลดำรโหฐำนสวนจิตรลดำ  พระรำชวงัดุสิตไม่เรียกวำ่ 
พระรำชวงัจิตรลดำ รำษฎรทัว่ไปมกัเรียกอยำ่งไม่เป็นทำงกำรวำ่  สวนจิตรลดำ 
                                   จากมลูสถานแห่งราชวงศ์ โดย รัตนา ฦๅชาฤทธ์ิ ในหนังสือชุด ความรู้ภาษาไทย อันดับท่ี  33   
                                                 เร่ือง ภาษาไทยวนันี ้เล่ม 7 ของสถาบันภาษาไทยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  1. สำระส ำคญัของขอ้ควำมน้ีตรงกบัขอ้ใด 
 1.   ประวติัพระรำชวงัดุสิต 
 2.   ขอ้ก ำหนดกำรเป็นพระรำชวงั 
 3.   พระรำชวงัในสมยัรัชกำลท่ี  6 
 4.   กำรสร้ำงพระต ำหนกัจิตรลดำรโหฐำน 
  2. แผนภำพโครงเร่ืองแบบใดท่ีเหมำะสมในกำรเขียนเร่ืองขำ้งตน้ 
 1.   แสดงสำเหตุ 
 2.   แสดงเหตุกำรณ์ 
 3.   แสดงกำรแกปั้ญหำ 
 4.   แสดงกำรเปรียบเทียบ 
  3. หำกขอ้ควำมน้ีเป็นกำรพูด  จดัเป็นกำรพูดประเภทใด 
 1.   เล่ำเร่ือง 
 2.   วจิำรณ์ 
 3.   อธิบำย 
 4.   อภิปรำย 
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  4. ขอ้ใดเป็นค ำรำชำศพัทท่ี์ใชไ้ดเ้ฉพำะพระมหำกษตัริย ์
 1.   ประทบั 
 2.   ทรงประกำศ 
 3.   พระรำชทำน 
 4.   พระบรมรำชโองกำร 
  5. ขอ้ใดเรียงค ำตำมพจนำนุกรมไดถู้กตอ้ง 
  1.   ประทบั 2.   ประกำศ 
  3.   ประเพณี 4.   ปัจจุบนั 
 1.  1  3  4  2 
 2.  2  1  3  4 
 3.  3  4  2  1 
 4. 4  3  1  2  
  6. ขอ้ควำมขำ้งตน้  ใหค้วำมรู้ดำ้นใดมำกท่ีสุด 
 1.   ประเพณี 
 2.   ค่ำนิยม 
 3.   วถีิชีวติ 
 4.   สถำปัตยกรรม 
อ่ำนขอ้ควำมท่ีก ำหนดใหแ้ลว้ตอบค ำถำมขอ้  7 – 12 
     ก าเนิดมัจฉานุ 
  เน่ืองนำงสุพรรณมจัฉำไดรั้บค ำสั่งจำกทศกณัฐผ์ูเ้ป็นบิดำใหพ้ำบริวำรปลำไปท ำลำยกำรจองถนน 
 ท่ีจะไปลงกำของเหล่ำวำนร นำงถูกหนุมำนจบัตวัไวไ้ด ้หนุมำนสำมำรถเกล้ียกล่อมนำงใหเ้รียกบริวำร 
 ปลำขนกอ้นหินกลบัคืนมำจนถนนส ำเร็จและไดน้ำงเป็นภรรยำ 
  นำงสุพรรณมจัฉำไม่กลำ้กลบัไปพบทศกณัฐ ์เพรำะนอกจำกไม่อำจท ำตำมค ำสั่งไดแ้ลว้ยงัมีส่วน 
 ช่วยสร้ำงถนนสำยน้ีอีก และท่ีส ำคญัคือนำงตั้งครรภ ์นำงจึงตดัสินใจหำชำยหำดท่ีสงบเงียบแห่งหน่ึง 
 แลว้อธิษฐำนต่อบรรดำเทพยดำนำงฟ้ำใหช่้วยนำง ดงับทกลอนต่อไปน้ี  

  เม่ือนั้น  นำงสุพรรณมจัฉำโฉมศรี  
 เห็นเทวำแลเทพนำรี  มำพร้อมท่ีฝ่ังสำคร  
 จ่ึงนอ้มเศียรเกลำ้บงัคม  ดว้ยใจช่ืนชมสโมสร  
 คร้ันไดศุ้ภฤกษส์ถำวร  บงัอรส ำรอกโอรส 
 ขำวผอ่งบริสุทธ์ิผวิพรรณ  กำยนั้นเหมือนหนุมำนหมด 
 ใหญ่ถึงชนัษำโสฬส  หำงนั้นปรำกฏเป็นหำงปลำ 
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  เม่ือนั้น  เทวญัอปัสรถว้นหนำ้ 
 เห็นนำงส ำรอกลูกมำ  ลกัขณำเหมือนศรีหนุมำน 
 จ่ึงอ ำนวยนำมตำมวงศ ์  อนัทรงศกัดำกลำ้หำญ 
 เอำช่ือบิดำชยัชำญ  กบันำงนงครำญมำรดร 
 ทั้งสองนั้นเป็นสมญำ  ช่ือมจัฉำนุชำญสมร 
 เสร็จแลว้ฝงูเทพนิกร  ก็เขจรไปวมิำนรูจี 

 เรียบเรียงจากบทละครเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน เกิดมจัฉานุ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็ 
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

  7. ค ำประพนัธ์ขำ้งตน้ไม่ไดก้ล่ำวถึงมจัฉำนุในเร่ืองใด 
 1.   ผูใ้หก้  ำเนิด 2.   ท่ีมำของช่ือ 
 3.   รูปร่ำงลกัษณะ 4.   ควำมสำมำรถพิเศษ 
  8. ขอ้ใดใชภ้ำษำถูกตอ้งตำมหลกัของกำรยอ่ควำม 
 1.   นำงสุพรรณมจัฉำนอ้มเศียรเกลำ้บงัคมเทวดำ 
 2.   นำงสุพรรณมจัฉำส ำรอกโอรสท่ีมีผวิขำวบริสุทธ์ิ 
 3.   มจัฉำนุมีร่ำงกำยเหมือนหนุมำน 
 4.   มจัฉำนุมีหำงเป็นมจัฉำเหมือนแม่ 
  9. ขอ้มูลจำกเร่ืองขำ้งตน้น ำไปใชป้ระกอบกำรพูดประเภทใดไดเ้หมำะสมท่ีสุด 
 1.   อภิปรำย 2.   โตว้ำที 
 3.   เล่ำนิทำน 4.   โนม้นำ้วใจ 
10. ขอ้ใดเป็น “ค ำเป็น” ทุกค ำ 
 1.   เห็นเทวำแลเทพนำรี 2.   อนัทรงศกัดำกลำ้หำญ 
 3.   จ่ึงนอ้มเศียรเกลำ้บงัคม 4.   บงัอรส ำรอกโอรส 
11. ค ำในขอ้ใดใชใ้นกำรแต่งค ำประพนัธ์ประเภทร้อยกรองเท่ำนั้น 
 1.   มจัฉำ      สำคร 2.   สมญำ      บริสุทธ์ิ 
 3.   สโมสร    กลำ้หำญ 4.   สถำวร      ส ำรอก 
12. ขอ้ใดคือคุณค่ำจำกเร่ืองน้ีมำกท่ีสุด 
 1.   คุณค่ำทำงปัญญำ 2.   คุณค่ำทำงอำรมณ์ 
 3.   คุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ 4.   คุณค่ำทำงสังคมและวฒันธรรม 
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ส่วนที ่2   : แบบเลือกค ำตอบจำกแต่ละกลุ่มท่ีสัมพนัธ์กนั จ ำนวน 6 ขอ้ รวม 20 คะแนน 
 
อ่ำนขอ้ควำมต่อไปน้ีแลว้ตอบค ำถำมขอ้ 13-18 โดยเลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดจำกหมวดค ำตอบ ก และ ข 
หมวดละ 1 ค ำตอบ ใหค้รบทั้ง 2 หมวด จึงจะไดค้ะแนน ขอ้ 13-16 ขอ้ละ 3 คะแนน ขอ้ 17-18 ขอ้ละ 4 คะแนน 
 
  พระสุนทรโวหำร (ภู่) หรือ สุนทรภู่ เกิดวนัจนัทร์ เดือน 8  ข้ึน 1 ค ่ำ ปีมะเมีย จุลศกัรำช 1148   
 ตรงกบัวนัท่ี  26  มิถุนำยน พ.ศ. 2329  
  สุนทรภู่ไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็นยอดกวแีห่งกลอนสุภำพ บทกลอนของท่ำนมีควำมดีเด่นดว้ยกำรใช ้
 ถอ้ยค ำไพเรำะสละสลวย  เล่นสัมผสัในแพรวพรำว  และมกัจะสอดแทรกขอ้คิด  คติสอนใจ  แสดง 
 สัจธรรมของชีวติไวอ้ยำ่งคมคำยจบัใจผูอ่้ำน ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชไ้ดทุ้กกำลสมยั  เช่น 

   แลว้สอนวำ่อยำ่ไวใ้จมนุษย ์ มนัแสนสุดลึกล ้ำเหลือก ำหนด 
   ถึงเถำวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในน ้ำใจคน 
   มนุษยน้ี์ท่ีรักอยูส่องสถำน บิดำมำรดำรักมกัเป็นผล 
   ท่ีพึ่งหน่ึงพึ่งไดแ้ต่กำยตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจำ 
    จากเร่ือง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ 
 

  องคก์ำรศึกษำวทิยำศำสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ (ยเูนสโก) ไดป้ระกำศเกียรติคุณให้ 
 สุนทรภู่เป็นกวดีีเด่นของโลก ในปี พ.ศ. 2529 ในวำระท่ีครบรอบ 200 ปีเกิดของท่ำน ซ่ึงท ำใหช้ำวไทย 
 ต่ำงภำคภูมิใจวำ่เรำมีกวีเอกท่ีมีช่ือเสียง  เป็นท่ียอมรับในระดบัสังคมโลก  สุนทรภู่จึงเปรียบเสมือน 
 เพชรน ้ำหน่ึงของเมืองไทยอยำ่งแทจ้ริง  

                                       เรียบเรียงจาก  อนุสรณ์สุนทรภู่  200  ปี  ของ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 
13. ท่ำนสุนทรภู่คือเพชรน ้ำหน่ึงของเมืองไทยอยำ่งแทจ้ริง “เพชรน ้ำหน่ึง”  ในประโยคน้ีมีควำมหมำย 
 ตรงกบัขอ้ใดและสุนทรภู่ไดรั้บกำรยกยอ่งในกำรแต่งค ำประพนัธ์ประเภทใดมำกท่ีสุด 

ก. ข. 
1.   งดงำม 1.   กลอนแปด 
2.   ดีเยีย่ม 2.   กลอนบทละคร 
3.   ส ำคญั 3.   กำพยย์ำนี 11 
4.   หำยำก 4.   โคลงส่ีสุภำพ 
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14. ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นกำรเขียนในลกัษณะใดและอยูใ่นประเภทใด 

ก. ข. 
1.   แนะน ำ 1.   เร่ืองสั้น 
2.   โนม้นำ้ว 2.   รำยงำน 
3.   สรรเสริญ 3.   บทควำม 
4.   แสดงควำมคิดเห็น 4.   สำรคดี 

15. บทกลอนจำกขอ้ควำม น ำไปใชป้ระกอบในกำรพูดเร่ืองใดไดเ้หมำะสมท่ีสุดและไม่สำมำรถน ำไปใช ้
 ประกอบกำรพูดเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ก. ข. 
1.   กำรคบเพื่อน 1.   กำรใชค้  ำพูด 
2.   กำรประหยดัอดออม 2.   กำรช่วยเหลือตนเอง 
3.   ควำมขยนัหมัน่เพียร 3.   ควำมสำมคัคี 
4.   ควำมมีระเบียบวนิยั 4.   ควำมรักของบิดำมำรดำ 

16. ค ำคู่ใดเป็นสัมผสัในจำกบทกลอนและอยูใ่นมำตรำตวัสะกดใด 

ก. ข. 
1.   แลว้ – วำ่ 1.   แม่ ก กำ 
2.   เก่ียว – เล้ียว 2.   แม่ กด 
3.   ลด – คด 3.   แม่ กน 
4.   ผล – ตน 4.   แม่ เกอว 

17. ขอ้ใดเขียนวนัเดือนปีเกิดของสุนทรภู่ตำมแบบไทยไดถู้กตอ้งและอ่ำนอยำ่งไร 

ก. ข. 
 
 

1.   วนัจนัทร์ เดือนแปด ข้ึน 1 ค ่ำ 

 
 

2.   วนัจนัทร์ ข้ึน 1 ค ่ำ เดือนแปด 

 
 

3.   ข้ึน 1 ค ่ำ วนัจนัทร์ เดือนแปด 

 
 

4.   เดือนแปด ข้ึน 1 ค ่ำ วนัจนัทร์ 

 

       1 

 
  1.  1    ฯ    8 

        8 

 
  2.  1    ฯ    1 

        1 

 
  3.  2    ฯ    8 

        8 

 
  4.  2    ฯ    1 
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18. ขอ้คิดจำกบทกลอนขำ้งตน้ท่ีสำมำรถน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนัตรงกบัขอ้ใด  และกำรกระท ำใด 
 เป็นกำรอนุรักษสื์บสำนมรดกของสุนทรภู่ไดดี้ท่ีสุด 

ก. ข. 
1.  น ้ำลดตอผดุ 1.  พริมชอบศึกษำชีวติและงำนของสุนทรภู่ 
2.  น ้ำข้ึนใหรี้บตกั 2.  แพรแต่งกลอนสุภำพตำมหลกัวธีิของสุนทรภู่ 
3.  น ้ำเช่ียวอยำ่ขวำงเรือ 3.  แพรวร่วมจดังำนนิทรรศกำรในวนัสุนทรภู่ 
4.  น ้ำลึกหย ัง่ไดน้ ้ำใจหย ัง่ยำก 4.  พลอยจดจ ำขอ้คิดจำกค ำกลอนของสุนทรภู่ได ้  

 จนข้ึนใจ 
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เฉลยข้อสอบ 

  ชุดที ่1 แนวข้อสอบ O-NET   วชิา ภาษาไทย  (ประถมฯ) 
 

ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
1. 4. จำกขอ้ 4. มีค  ำท่ีมีตวัสะกดในมำตรำแม่กน แม่กม แม่กง แม่ ก กำ และแม่กด  

มีตวัสะกดต่ำงมำตรำกนัมำกท่ีสุด   
ส่วน   ขอ้ 1. มีมำตรำแม่ ก กำ แม่กง และแม่กก 
 ขอ้ 2. มีมำตรำแม่กด แม่ ก กำ และแม่กบ 
 ขอ้ 3. มีมำตรำแม่กน แม่ ก กำ และแม่เกย 

2. 4. เพรำะมีค ำท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ 2 ค ำ  คือ  สุข  และอนำคต  ส่วนขอ้ 2. มีค  ำ
ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ 1 ค ำ  คือ พิษ ขอ้ 1. และ 3. ไม่มีค  ำท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตำมมำตรำเลย 

3. 3. นวัเนีย  เป็นค ำในแม่ ก กำ  ไมมี่ตวัสะกด  ส่วนขอ้ 1. ปล่อยวำง  มีตวัสะกดในมำตรำ 
แม่เกย  และแม่กง  ขอ้ 2. อบอุ่น  มีตวัสะกดในมำตรำแม่กบ  และแม่กน  ขอ้ 4.  
นมเนย มีตวัสะกดในมำตรำแม่กม  และแม่เกย 

4. 2. แปลก  พลบ  และขวดิ เป็นค ำท่ีมีอกัษรควบแททุ้กค ำ 
ส่วน  ขอ้ 1. ตลำด เป็นค ำท่ีมีอกัษรน ำ 
          ขอ้ 3. ผลิต เป็นค ำท่ีมีอกัษรน ำ 
          ขอ้ 4. หลบ เป็นค ำท่ีมีอกัษรน ำ 

5. 4. ค ำควบแท ้คือ ค ำท่ีมีอกัษรควบท่ีออกเสียงพยญัชนะตน้ทั้งสองตวัพร้อมกนั ซ่ึงค ำวำ่ 
ประสบ และนิทรำ เป็นค ำควบแท ้ ส่วนขอ้ 1. จริง เป็นค ำควบไม่แท ้ ขอ้ 2. ทรัพย ์
เป็นค ำควบไม่แท ้ ขอ้ 3.  ทรำบ เป็นค ำควบไม่แท ้

6. 3. อร่อย เป็นค ำท่ีมีอกัษรน ำ อ่ำนวำ่ อะ-หร่อย ส่วน ขอ้ 1. โกรธ ขอ้ 4. ปลอบ เป็นค ำ
ควบกล ้ำแท ้และขอ้ 2. เศร้ำ เป็นค ำควบกล ้ำไม่แท ้

7. 1. น ้ำ โตะ๊ คำ้ง มีเสียงวรรณยกุตต์รีทุกค ำ ส่วนขอ้ 2. บิน มีเสียงวรรณยกุตส์ำมญั ขำว หมี 
มีเสียงวรรณยกุตจ์ตัวำ ขอ้ 3. เสือ มีเสียงวรรณยกุตจ์ตัวำ ป้ำ น่ำ มีเสียงวรรณยกุตโ์ท   
ขอ้ 4. กด ปู่ มีเสียงวรรณยกุตเ์อก พี่ มีเสียงวรรณยกุตโ์ท 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
8. 1. ศุกร์ โจทย ์สัตว ์เป็นค ำท่ีประสม 5 ส่วน เหมือนกนัทุกค ำ   

ส่วน  ขอ้ 2. เสำร์ โชว ์เป็นค ำประสม 4 ส่วน (พยญัชนะ-สระ-วรรณยกุต-์ตวักำรันต)์  
 จนัทร์ เป็นค ำประสม 5 ส่วน   
 ขอ้ 3.  ขำว จอ้ย เป็นค ำประสม  4 ส่วน  (พยญัชนะ-สระ-วรรณยกุต-์ตวัสะกด) 
 เสีย เป็นค ำประสม  3 ส่วน   
 ขอ้ 4.  หนำ้ ววั เป็นค ำประสม 3 ส่วน ววิ เป็นค ำประสม 4 ส่วน (พยญัชนะ- 
 สระ-วรรณยกุต-์ตวัสะกด) 

9. 1. เพรำะค ำวำ่ ใคร ในประโยค ใครอ่ำนกำร์ตูน เป็นค ำสรรพนำมแทนค ำถำม ส่วนค ำวำ่ 
ใครๆ ในขอ้ 2. ใดๆ ในขอ้ 3. และ ผูใ้ด ในขอ้ 4. เป็นค ำสรรพนำมบอกควำม 
ไม่เจำะจง 

10. 3. ควรเติมค ำวำ่ เพรำะ..จึง เป็น “เพรำะเธอขยนั จึงสอบไดค้ะแนนดี” ท ำใหไ้ดใ้จควำม 
ท่ีสมบูรณ์และมีควำมหมำยท่ีถูกตอ้ง 

11. 3. ตั้งแต่ เป็นค ำบุพบทบอกเวลำ โดยบอกเวลำวำ่ ผลไมท่ี้ซ้ือมำ ไดซ้ื้อมำตั้งแต่เวลำ
กลำงวนัแลว้ 

12. 2. ค ำอุทำนเป็นค ำท่ีแสดงอำรมณ์ของผูพู้ด เช่น ตกใจ ดีใจ เสียใจ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้ 2. ค  ำวำ่ 
“หำ” เป็นค ำอุทำน โดยดูจำกบริบทวำ่ ...ปัญญำดูตกใจ แสดงถึงควำมตกใจของปัญญำ 
แต่ตำมปกติแลว้ หำ เป็นค ำกริยำ หมำยถึง คน้ สืบ 

13. 1. เคร่ืองหมำย – ในขอ้ 1. เป็นเคร่ืองหมำยลบท่ีใชใ้นคณิตศำสตร์ ไม่ใช่เคร่ืองหมำย
วรรคตอน ส่วนขอ้ 2. มีเคร่ืองหมำยมหพัภำค. ขอ้ 3. มีเคร่ืองหมำยจุดไข่ปลำ ...  
ขอ้ 4. มีเคร่ืองหมำย อศัเจรีย ์! 

14. 2. นิทำนหรือเร่ืองสั้นเป็นเร่ืองแต่งท่ีมีตวัละครและมีบทสนทนำของตวัละคร จึงมกัพบ
เคร่ืองหมำยอญัประกำศ “    ”  มำกท่ีสุด เพรำะเคร่ืองหมำยอญัประกำศใชเ้ขียนคร่อม
บทสนทนำนัน่เอง 

15. 1. จำกประโยค แสดงให้เห็นวำ่ยงัมีสัตวอี์กหลำยชนิดอยูใ่นสวนสัตว ์จึงควรเติม ฯลฯ  
ท่ีใชเ้ขียนหลงัขอ้ควำมท่ีจะมีต่อไปอีกมำก โดยอ่ำนวำ่ ละ หรือ และอ่ืนๆ คือ  
ใน-สวน-สัด-มี-ชำ้ง-เสือ-ลิง-และ-อ่ืน-อ่ืน 

16. 4. จำกขอ้ควำม ตอ้งเติมเคร่ืองหมำยวงเล็บ ยมก และไปยำลใหญ่ ดงัน้ี วนัเสำร์น้ีเรำจะ
ไปเท่ียวท่ีจงัหวดันครรำชสีมำ (โครำช) ผมและเพื่อนๆ ต่ืนเตน้มำก เพรำะไม่เคยเท่ียว
ท่ีน่ีมำก่อน แต่พอจะทรำบวำ่ท่ีน่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมำกมำย เช่น ปรำสำทหินพิมำย 
ประสำทหินเมืองเก่ำ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ฯลฯ 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
17. 4. จำกขอ้ควำม สำมำรถเขียนเป็นอกัษรยอ่ได ้ 4 ค ำ คือ 

 1) หนงัสือพิมพ ์   ใชอ้กัษรยอ่  นสพ.  
 2) ฉบบั    ใชอ้กัษรยอ่  ฉ. 
 3) สิงหำคม    ใชอ้กัษรยอ่  ส.ค.   
 4) พุทธศกัรำช    ใชอ้กัษรยอ่  พ.ศ. 

18. 3. มองทอ้งฟ้ำ  เป็นวลีหรือกลุ่มค ำ  ไม่ใช่ประโยค เพรำะประโยคตอ้งมีส่วนประกอบ  
2 ส่วน คือ ภำคประธำนและภำคแสดง ซ่ึงมองทอ้งฟ้ำ มีเฉพำะภำคแสดง จึงไม่ใช่
ประโยค 

19. 2. อยำ่เดินลดัสนำม  เป็นประโยคสั่งใหท้  ำเหมือนประโยค  “จงท ำกำรบำ้น”  
ส่วน ขอ้ 1.  เป็นประโยคขอร้อง 
         ขอ้ 3.  เป็นประโยคบอกเล่ำ 
          ขอ้ 4   เป็นประโยคแสดงควำมตอ้งกำร 

20. 1. ววักินหญำ้  เป็นประโยค 3 ส่วน เหมือนประโยค แม่ทอดไก่ โดยมีส่วนประกอบของ
ประโยค  ดงัน้ี 

ประโยค ภาคประธาน 
ภาคแสดง 

กริยา กรรม 
ววักินหญำ้ ววั กิน หญำ้ 
แม่ทอดไก่ แม่ ทอด ไก่ 
     

21. 4. ซ่ึงเป็นพนัธ์ุดี  เป็นส่วนขยำยกรรม (ผกั)  ในประโยค บอกใหรู้้วำ่  ผกัท่ีพอ่ของสันติ
น ำมำปลูกนั้น  เป็นพนัธ์ุท่ีดี 

22. 1. นอ้งวิง่เล่นในสนำม  เป็นประโยค 2 ส่วน  ส่วนขอ้  2.-4.  เป็นประโยค 3 ส่วน คือ   
มีบทประธำน  บทกริยำ  และบทกรรม  ดงัตำรำง 

 

ประโยค 
ส่วนประกอบ 

ประธาน กริยา กรรม 
1. นอ้งวิง่เล่นในสนำม นอ้ง วิง่เล่นในสนำม - 
2.  ครูถือกระเป๋ำใบใหญ่ ครู ถือ กระเป๋ำใบใหญ่ 
3.  ต๊ิกเหลำดินสอสี ต๊ิก เหลำ ดินสอสี 
4. นกัเรียนแต่งประโยค นกัเรียน แต่ง ประโยค 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
23. 1. ใจไมไ้ส้ระก ำ อยูร่ะหวำ่งค ำวำ่ “ใจเพชร” และ “ใจเยน็” ส่วนขอ้ 2. ใจแตก   

ขอ้ 3. ใจถึง และ ขอ้ 4. ใจบุญ  อยูก่่อน ค ำวำ่ “ใจเพชร” 
24. 3. ม่วน  เป็นภำษำถ่ินอีสำน  หมำยถึง  สนุก   

ส่วน  ขอ้ 1.  ล ำ  เป็นภำษำถ่ินเหนือ หมำยถึง อร่อย 
 ขอ้ 2. แซบ  เป็นภำษำถ่ินอีสำน หมำยถึง อร่อย 
 ขอ้ 3. หรอย เป็นภำษำถ่ินใต ้หมำยถึง อร่อย 

25. 1. กบัแก ้ เป็นภำษำถ่ินอีสำน  หมำยถึง ตุก๊แก  ส่วนขอ้  2.-4.  เป็นภำษำถ่ินกลำง 
26. 4. บณัฑิต  เป็นค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำบำลี) ส่วน ป๊ิง ใหม่ เป็นค ำไทยแท ้
27. 4. เฉ่ียว ด ำข ำ เลือด ฆ่ำ เป็นค ำไทยแทท้ั้งหมด โดยสังเกตจำกมีตวัสะกดตรงตำมมำตรำ  

ไม่มีตวักำรันต ์
28. 2. ชำวนำใชค้วำยไถนำ  เป็นค ำไทยแททุ้กค ำ   

ส่วน ขอ้ 1. เคก้  เป็นค ำท่ีมำจำกภำษำองักฤษ 
 ขอ้ 3. คลินิก  เป็นค ำท่ีมำจำกภำษำองักฤษ 
 ขอ้ 4. ก๋วยเต๋ียว  และตุ๋น  เป็นค ำท่ีมำจำกภำษำจีน 

29. 3. ค ำสุภำพของค ำวำ่  หวั  และ  อว้ก  คือ  ศีรษะ  และ  อำเจียน 
30. 3. หำกตอ้งพูดค ำรำชำศพัทก์บัพระมหำกษตัริย ์ควรใชส้รรพนำมบุรุษท่ี 1  แทนตวัเองวำ่  

ขำ้พระพุทธเจำ้  จึงจะถูกตอ้ง 
31. 1. สินสมุทรมีควำมเป็นมนุษยแ์ละยกัษเ์ท่ำๆ กนั  ขอ้ 1. จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 
32. 2. กำลกิณี  หมำยถึง  ลกัษณะท่ีเป็นอปัมงคลหรือเสนียดจญัไร  ซ่ึงอปัลกัษณ์  หมำยถึง  

ลกัษณะท่ีไม่เป็นมงคล   
ส่วน ขอ้ 1.  หมำยถึง  ไร้ยศ  ปรำศจำกยศ 
 ขอ้ 3.  หมำยถึง  ผดิรูป  พิกำร  น่ำเกลียด 
 ขอ้ 4.  หมำยถึง  ควำมไม่แพ ้ ควำมชนะ 

33. 1. พงัพำบ  หมำยถึง  อำกำรนอนคว  ่ำ มีควำมหมำยตรงขำ้มกบัค ำวำ่ นอนหงำย 
34. 2. ผงำด  อ่ำนวำ่  ผะ-หงำด  หมำยถึง สง่ำ เด่น ซ่ึงมีควำมหมำยตรงขำ้มกบัค ่ำวำ่ ดอ้ย   

ท่ีหมำยถึง  ต ่ำกวำ่โดยคุณสมบติั รูปสมบติั หรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี   
ส่วน ขอ้  1.  หมำยถึง ยกเทำ้กำ้วไป 
 ขอ้  3.  หมำยถึง มีก ำลงัมำก 
 ขอ้  4.  หมำยถึง ไปขำ้งหนำ้ 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
35. 1. เร่ร่อน  หมำยถึง  อยูไ่ม่เป็นต ำแหน่งแห่งท่ี ตรงกบักำรด ำเนินชีวติของชำวซำไก   

ส่วน   ขอ้ 2.  หมำยถึง  ค่อยๆ  เลิกร้ำงกนัไปเอง 
           ขอ้ 3.  หมำยถึง  เปล่ียนไปเปล่ียนมำไม่แน่นอน 
           ขอ้ 4.  หมำยถึง  เดินทำงคำ้งคืนเป็นระยะๆ 

36. 2. ควรเติมค ำวำ่ คบัคัง่ / หนำแน่น  จึงจะไดใ้จควำมถูกตอ้ง และชดัเจน เป็น บริเวณริม
แม่น ้ำเจำ้พระยำคบัคัง่ไปดว้ยผูค้นท่ีมำลอยกระทง ส่วนบนถนนกำรจรำจรหนำแน่น  
รถเคล่ือนตวัไดช้ำ้ 

37. 1. ควรเติมส ำนวน ชกัแม่น ้ำทั้งหำ้ หมำยถึง พูดจำหวำ่นลอ้ม ยกยอบุญคุณเพื่อส่ิงท่ี
ประสงค ์

38. 1. นกสองหวั  หมำยถึง คนท่ีท ำตวัฝักใฝ่เขำ้ดว้ยทั้งสองฝ่ำยท่ีไม่เป็นมิตรกนัโดยหวงั
ประโยชน์เพื่อตน ซ่ึงมีควำมหมำยใกลเ้คียงกบัส ำนวน เหยยีบเรือสองแคม หมำยถึง 
ท ำทีเขำ้ดว้ยทั้ง 2 ฝ่ำย   
ส่วน  ขอ้  1.  หมำยถึง  ตลบตะแลง  กลบักลอก 
 ขอ้  2.  หมำยถึง  หมำยจะเอำใหไ้ดท้ั้ง 2 อยำ่ง  เส่ียงท ำกำร 2 อยำ่ง พร้อมๆ กนั 
 ซ่ึงอำจไม่ส ำเร็จทั้ง 2 อยำ่ง 
 ขอ้  3.  หมำยถึง  ท ำอยำ่งขอไปที ไม่ไดอ้ยำ่งน้ีก็เอำอยำ่งนั้นเขำ้แทนเพื่อให้ 
 ลุล่วงไป 

39. 3. ชำ้งตำยทั้งตวั  เอำใบบวัปิดไม่มิด  เป็นกำรเปรียบเทียบควำมผดิหรือควำมชัว่ร้ำยแรง
ท่ีรู้กนัทัว่  จะปิดอยำ่งไรก็ไม่มิด  เหมือนชำ้งท่ีเป็นสัตวข์นำดใหญ่ ใบบวัจึงไม่พอท่ีจะ
ปิดซำกชำ้งได ้

40. 4. อุปมำโวหำรเป็นกำรใชข้อ้ควำมเปรียบเทียบให้เห็นภำพพจน์ มกัใชค้  ำวำ่  ดงั  เหมือน  
เช่น  ดุจ  คลำ้ย  มำประกอบ  ซ่ึงขอ้  4.  ไม่มีกำรเปรียบเทียบใดๆ จึงไม่ใช่อุปมำโวหำร  

41. 2. จำกบทร้อยกรองท่ีก ำหนด  ใชค้  ำวำ่  ดงั ท่ีเป็นกำรเปรียบเทียบใหเ้ห็นภำพ  จึงเป็น
อุปมำโวหำร 

42. 1. จำกขอ้ควำมเป็นกำรพรรณนำท ำใหผู้อ่้ำนเห็นภำพ  จึงเป็นพรรณนำโวหำร 
43. 4. จำกบทอำขยำนท่ีก ำหนด  สอนใหอ้ยำ่ไวใ้จใครง่ำยๆ ตรงกบัส ำนวน อยำ่ไวใ้จทำง  

อยำ่วำงใจคน  ท่ีหมำยถึง  กำรคบผูอ่ื้นควรระมดัระวงั  และไม่ไวใ้จผูอ่ื้นมำกเกินไป  
ส่วน   ขอ้ 1.  หมำยถึง  ช่วยเหลือตวัเอง 
           ขอ้ 2.  หมำยถึง  มีสันดำนคดโกง 
           ขอ้ 3.  หมำยถึง  มีควำมเห็นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
44. 4. จำกเพลงพระคุณท่ีสำมท่ีก ำหนด  เป็นกำรช้ีแจงวำ่ครูมีพระคุณ และสั่งสอนใหเ้ห็น

บุญคุณของครู  เป็นเทศนำโวหำร 
45. 1. จำกบทละครท่ีก ำหนด เป็นกำรบรรยำยควำมรู้สึกของไมไ้ผว่ำ่ดีใจท่ีคนงัมำหำ  เป็น

บรรยำยโวหำร 
46. 1. อุปมำโวหำรเป็นกำรเปรียบเทียบของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงโดยใชค้  ำวำ่เหมือน ดัง่ ดุจ  

ประกอบ  ซ่ึงจำกบทละครท่ีก ำหนดเป็นกำรเปรียบแสงจำกเหล็กไฟวำ่เหมือนแสง
ของห่ิงห้อย  จึงเป็นอุปมำโวหำร 

47. 2. หนอนหนงัสือ  หมำยถึง  คนท่ีชอบหมกมุ่นอยูก่บัหนงัสือ  ตรงกบักำรกระท ำของ 
ด.ช.ปัญญำ  ท่ีชอบอ่ำนหนงัสือและอ่ำนหนงัสืออยูเ่สมอ   
ส่วน ขอ้  1.  หมำยถึง  คนเก่งท่ีมีครูเก่ง 
 ขอ้  3.  หมำยถึง  มีควำมรู้ควำมสำมำรถแต่เม่ือยงัไม่ถึงเวลำก็ไม่แสดงออกมำ 
 ใหป้รำกฏ 
 ขอ้  4.  หมำยถึง  เรียนรู้ไวไ้ม่เสียหำยอะไร 

48. 3. หนอนหนงัสือ  หมำยถึง  คนท่ีชอบหมกมุ่นอยูก่บัหนงัสือ  หรือชอบอ่ำนหนงัสือ   
ขอ้ 3.  จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 

49. 3. จำกเน้ือเพลงท่ีก ำหนด มีใจควำมหมำยถึง ถำ้ไม่มีเมืองไทย  คนไทยก็คงอยูไ่ม่ได ้  
ตรงกบับทอำขยำนวำ่  หำกสยำมพินำศลง ไทยอยู ่ไดฤ้ๅ  ท่ีหมำยถึง ถำ้ประเทศไทย
เสียหำยยอ่ยยบัไป  คนไทยจะอยูไ่ม่ได ้ นัน่เอง 

50. 1. อุปมำโวหำร  หมำยถึง กำรใชข้อ้ควำมเปรียบเทียบใหเ้ห็นภำพพจน์ ซ่ึงจำกขอ้ควำม
เป็นกำรเปรียบเทียบใหเ้ห็นภำพวำ่โกรธเหมือนน ้ำเดือด  เป็นอุปมำโวหำร  ส่วนขอ้  
2.  หมำยถึง  กำรใหร้ำยละเอียดอยำ่งลึกซ้ึงใหเ้ห็นภำพ  ขอ้ 3. หมำยถึง กำรอธิบำย
เหตุกำรณ์ตำมล ำดบัอยำ่งชดัเจน  ขอ้ 4.  หมำยถึง  กำรช้ีแจงสั่งสอนเพื่อโนม้นำ้วใจ  
ขอ้  1.  จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 

51. 3. จำกขอ้ควำม เป็นกำรอธิบำยรำยละเอียดของลกัษณะร้ัวบำ้นอยำ่งละเอียดชดัเจน   
จึงเป็นบรรยำยโวหำร 

52. 2. จำกขอ้ควำม เป็นกำรให้รำยละเอียดของทอ้งทะเลท่ีเป็นท่ีก ำเนิดของนำงเงือกอยำ่ง
เห็นภำพชดัเจน  จึงเป็นพรรณนำโวหำร 

53. 3. อุปมำโวหำร  หมำยถึง  กำรใชข้อ้ควำมเปรียบเทียบใหเ้ห็นภำพ โดยใชค้  ำวำ่  ดงั รำว  
เหมือน ประกอบ  ซ่ึงขอ้ 3. ไม่มีอุปมำโวหำร เพรำะเหมือนในขอ้น้ีไม่ไดเ้ป็นกำร
เปรียบเทียบ แต่เป็นกำรบอกใหท้รำบวำ่ไม่ต่ำงกนั 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
54. 4. จำกบทร้อยกรอง เป็นกำรใชข้อ้ควำมเปรียบเทียบใหเ้ห็นวำ่  นำงเงือกนอ้ยสวยงำม

เพียงใด  โดยใชค้  ำวำ่  ดงั  ประกอบ  ซ่ึงเป็นอุปมำโวหำร   
55. 3. พระอภยัมณีและนำงเงือกพยำยำมหนีนำงยกัษโ์ดยไม่รู้วำ่ต่อไปจะเป็นอยำ่งไร   

ตรงกบัส ำนวน ไปตำยเอำดำบหนำ้  หมำยถึง ยอมไปเผชิญกบัควำมทุกขแ์ละควำม 
ล ำบำกขำ้งหนำ้   
ส่วน ขอ้ 1.  หมำยถึง  คอยติดตำมอยูต่ลอดเวลำ 
 ขอ้ 2.  หมำยถึง  ไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
 ขอ้ 3.  หมำยถึง  ผูมี้ใจคอดุร้ำย 

56. 3. จำกบทร้อยกรองท่ีก ำหนด สอนให้รู้วำ่จิตมนุษยน์ั้นยำกแทห้ย ัง่ถึง  ภำยนอกอำจ 
พูดจำดี  แต่ไม่จริงใจหรือคิดร้ำย ซ่ึงขอ้ 3.  หมำยถึง ยงัเป็นเด็ก จึงไม่สัมพนัธ์กบั 
บทร้อยกรองท่ีก ำหนด 
ส่วน ขอ้   1.  หมำยถึง พูดอยำ่งหน่ึงแต่ท ำอีกอยำ่งหน่ึง 
 2.  หมำยถึง  พูดจำอ่อนหวำนแต่ไม่จริงใจ 
 4.  หมำยถึง  พูดดีแต่ใจคิดร้ำย 

57. 3. ด.ญ.ขนัทองไม่แสดงอำกำรโลภอยำกไดข้องของคนอ่ืน  นำงพรำยน ้ำจึงหยบิของ 
ใหอี้ก  จึงตรงขำ้มกบัส ำนวนท่ีวำ่ โลภมำกลำภหำย  ซ่ึงแปลวำ่  กำรอยำกไดข้อง 
คนอ่ืนมำกไป  จะท ำใหไ้ม่ไดอ้ะไรเลย 

58. 4. จำกบทละครท่ีก ำหนด เป็นกำรบรรยำยพฤติกรรมของพระสังข ์ จึงเป็นบรรยำย
โวหำร 

59. 1. กำรกระท ำของพวกวิเสทเป็นกำรเอำตวัรอดจำกควำมผดิ  ตรงกบัส ำนวน ตดัช่องนอ้ย
แต่พอตวั 
ส่วน   ขอ้  2.  หมำยถึง  อำกำรท่ีต่ืนตกใจง่ำย 
           ขอ้ 3.  หมำยถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผูอ่ื้นตำมนำยไปดว้ย 
           ขอ้  4.  หมำยถึง ท ำไม่ดีแลว้ไม่รับผดิชอบแต่กลบัโทษผูอ่ื้น 

60. 4. จำกขอ้ควำม มีกำรใชถ้อ้ยค ำท่ีมีควำมไพเรำะ  และน่ำสนใจ  น่ำประทบัใจ  เพื่อให้
ผูอ่้ำนเกิดควำมซำบซ้ึง  และเกิดอำรมณ์ควำมรู้สึกคลอ้ยตำม  เช่น  พล้ิวเป็นระลอก  
สะทอ้นแสงแดดเป็นประกำย 

61. 1. ขอ้ควำมน้ีกล่ำวถึงกำรก ำเนิดของแม่โพสพซ่ึงเป็นเทพธิดำแห่งขำ้ว  ดงันั้นจึงควร 
ตั้งช่ือขอ้ควำมน้ีวำ่  ต ำนำนเทพธิดำแห่งขำ้ว 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
62. 2. แม่รักลูกไม่วำ่ลูกจะเป็นอยำ่งไร  ตรงกบับทอำขยำน สังขท์อง  ตอน  ก ำเนิดพระสังข ์ 

ท่ีวำ่  ไม่วำ่ลูกนอ้ยเป็นหอยปู อุม้ชูชมชิดพิสมยั  คือ  ไม่วำ่ลูกจะเป็นอยำ่งไร  จะเป็น
หอยหรือปู  แม่ก็ยงัรักใคร่อุม้ชูลูก 

63. 3. เพลงท่ีก ำหนด เป็นเพลงท่ีร้องประกอบพิธีแห่นำงแมวเพื่อขอฝน จึงเป็นเพลงพื้นบำ้น 
ประเภทเพลงประกอบพิธี 

64. 1. พระมหำกษตัริยไ์ทย / ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชำติ แบ่งวรรคตอนกำรอ่ำน
ถูกตอ้ง  ท ำใหเ้ขำ้ใจเน้ือควำมถูกตอ้ง 

65. 3. ร ำคำญ / คิดเสียใจ / มิใคร่หำย  เวน้จงัหวะกำรอ่ำนไม่ถูกตอ้ง ควรเวน้จงัหวะกำรอ่ำน
เป็น  ร ำคำญคิด / เสียใจ / มิใคร่หำย 

66. 3. จำกบทร้อยกรองท่ีก ำหนด เป็นค ำประพนัธ์ประเภทกลอนแปด โดยดูจำกกลอน   
1 วรรค มี  8  ค  ำ  ซ่ึงบทประพนัธ์น้ีมำจำกวรรณคดีเร่ือง  พระอภยัมณี  ของ สุนทรภู่ 

67. 4. จำกกลอนส่ีท่ีก ำหนด  ควรเติมค ำวำ่ 1  ดี  2  ตวัเอง  3  ไป  4 ฝึกฝน  5  ร่วมใจ  จึงจะ
ไดก้ลอนส่ีท่ีไดใ้จควำมถูกตอ้ง  และสัมผสัคลอ้งจองกนั 

68. 3. ควรแต่งวรรคต่อไปวำ่  ไดอ่้ำนเขียนเรียนศึกษำ  เพื่อใหค้ลอ้งจองกบัวรรคแรก  และ
ไดใ้จควำมต่อเน่ืองกนั  อีกทั้งมีจ  ำนวน  6  ค  ำ  ถูกตอ้งตำมฉนัทลกัษณ์ 

69. 3. คนส่วนใหญ่ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรหอ้งสมุดตอ้งกำรอ่ำนหนงัสือ  จึงตอ้งกำรควำมเงียบ
สงบ  กำรอ่ำนหนงัสือในห้องสมุดจึงควรอ่ำนในใจ  ไม่ควรอ่ำนออกเสียง  เพรำะอำจ
รบกวนสมำธิของผูอ่ื้นได ้ กำรอ่ำนหนงัสือให้เพื่อนฟังในหอ้งสมุดจึงจดัวำ่ไม่มี
มำรยำทในกำรอ่ำน 

70. 3. ข่ำวท่ีมีผลต่อควำมรู้สึกของเด็กในทำงท่ีไม่ดีส่วนมำกเป็นข่ำวอำชญำกรรม  ซ่ึงมกัจะ
ปรำกฏข่ำวฆ่ำกนัตำย  อุบติัเหตุรุนแรง เหตุกำรณ์รุนแรงต่ำงๆ ลว้นมีผลกระทบต่อ
จิตใจและควำมรู้สึกของเด็ก 

71. 4. เพรำะไม่มีหลกัฐำนยนืยนัอยำ่งชดัเจน ส่วนขอ้อ่ืนๆ  เป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของ
ค ำศพัท ์

72. 1. ขอ้เทจ็จริง  หมำยถึง  ขอ้ควำมหรือเหตุกำรณ์ท่ีเป็นจริง  ไม่ใช่กำรแสดงควำมคิดเห็น  
ซ่ึงขอ้  1.  เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีสันติไม่เขำ้ใจค ำถำมท่ีปัญญำถำมเขำ  จึงใหปั้ญญำพูดทวน
ค ำถำมอีกคร้ัง  ส่วนขอ้ 2. 3.  และ 4.  เป็นขอ้คิดเห็น   
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
73. 4. เพรำะเป็นกำรบอกเล่ำธรรมดำ  ส่วนขอ้ 1.  มีกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยใชค้  ำวำ่  

“ดว้ยควำมเช่ือมัน่”  ขอ้ 2. มีกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยใชค้  ำวำ่  “มีควำมกลำ้หำญท่ี
จะเปิดเผยควำมจริง”  และขอ้  3. มีกำรแสดงควำมคิดเห็น  โดยใชค้  ำวำ่  “อยูเ่สมอ”   

74. 3. กำรคดัลำยมือควรเขียนตวัอกัษรสูงเท่ำกนั  จะท ำใหอ่้ำนไดง่้ำย  มีควำมสวยงำม   
ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 

75. 2. กำรเขียนจดหมำย  ควรเลือกใชก้ระดำษเขียนจดหมำยแบบเรียบร้อย  สีสุภำพ ไม่ควร
เลือกกระดำษสีเขม้ๆ  เช่น  สีน ้ำเงิน  เป็นตน้  จะท ำใหผู้รั้บจดหมำยอ่ำนจดหมำยได้
ล ำบำก 

76. 3. นำยจำตุรงคค์วรติดต่อไปยงัผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลเพื่อเชิญวทิยำกรจำกโรงพยำบำล 
โดยกำรเขียนค ำข้ึนตน้จดหมำยถึงผูใ้หญ่ท่ีไม่ไดส้นิทสนมคุน้เคยกนั ควรใชภ้ำษำ 
ใหเ้ป็นทำงกำรวำ่  เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลธญัญำรักษ ์

77. 3. กำรเขียนยอ่ควำม  ควรอ่ำนเน้ือเร่ืองให้เขำ้ใจ  และเขียนเรียบเรียงเร่ืองเป็นส ำนวน
ของตนเอง 

78. 4. จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด ควรอยูส่่วนสรุปหรือส่วนทำ้ยของกำรเขียนเร่ืองตำม
จินตนำกำร  โดยดูจำกขอ้ควำม ...นบัตั้งแต่นั้นมำ... ท่ีแสดงวำ่  มีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  
เกิดข้ึนแลว้นัน่เอง 

79. 3. กำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร  เป็นกำรเขียนเร่ืองท่ีคิดข้ึนเอง  ซ่ึงเน่ือเร่ืองอำจเป็นจริง  
หรือไม่จริงก็ได ้ ดงันั้น  กำรท่ีต๋ิวเขียนนิทำนตำมควำมคิดเห็นของตนเอง  จึงเป็นกำร
เขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร 

80. 2. กำรเขียนแผนภำพควำมคิดแบบกำรจดัล ำดบั เหมำะสมส ำหรับกำรเขียนนิทำน 
เร่ืองสั้น  หรือเร่ืองแต่งต่ำงๆ  กำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำรจึงควรใชแ้ผนภำพ
ควำมคิดแบบกำรจดัล ำดบั 

81. 3. จำกแผนภูมิแสดงให้เห็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรติดต่อส่ือสำรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
จึงเป็นกำรแสดงววิฒันำกำรของกำรส่ือสำร 

82. 4. เร่ืองพำหนะท่ีใชใ้นกำรคมนำคม  ควรเขียนเป็นแผนภำพควำมคิดแบบควำมคิด 
รวบยอด  เพรำะเป็นกำรจ ำแนกพำหนะต่ำงๆ เป็นหมวดหมู่ 
ส่วน  ขอ้  1.  2.  และ 3.  ควรใชแ้ผนภำพควำมคิดแบบกำรจดัล ำดบัเพื่อเขียนเป็น
เร่ืองรำว 

 

 

 



 

53 
 

ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
83. 2. “ผมมีควำมสุขกบัควำมส ำเร็จท่ีเกิดจำกควำมวิริยะของผม”  เป็นกำรเขียนแสดง

ควำมรู้สึก 
84. 3. ประชำชนในเมืองหลวงไม่อยำกไปไหนเม่ือฝนตก  เพรำะรถติด  เป็นกำรเขียนแสดง

ควำมคิดเห็น 
ส่วน ขอ้  1. และ 4.  เป็นกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ 
          ขอ้  2.  เป็นกำรออกค ำสั่ง 

85. 4. ขอ้คิดเห็น  หมำยถึง  ควำมเห็น ขอ้ควำมท่ีเป็นกำรแสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึก หรือ
ควำมคิดของผูพู้ดหรือผูเ้ขียน ซ่ึงขอ้  4.  เป็นกำรแสดงควำมเห็นของสันติท่ีมีต่อ
ปัญญำเก่ียวกบัเร่ืองกำรอ่ำนหนงัสือ   

86. 4. ขอ้คิดเห็น  หมำยถึง  ควำมเห็น ขอ้ควำมท่ีเป็นกำรแสดงอำรมณ์  ควำมรู้สึก  หรือ
ควำมคิดของผูพู้ดหรือผูเ้ขียน  ซ่ึงขอ้ 4.  เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นวำ่  วรรณคดีเร่ือง  
พระอภยัมณี  เป็นวรรณคดีท่ียิง่ใหญ่   

87. 4. จำกขอ้ควำม เป็นกำรอธิบำยท่ีมำของช่ือนำงสร้อยดอกหมำก  วำ่มีท่ีมำจำกอะไร   
88. 1. งำนเขียนเร่ือง  สัญลกัษณ์ไทย  ท่ีก ำหนด เป็นกำรพูดหรือเขียนขยำยควำมใหเ้ขำ้ใจ

ชดัเจนวำ่  สัตวป์ระจ ำชำติไทยคือสัตวอ์ะไร  ซ่ึงเป็นกำรช้ีแจง   
89. 4. เพรำะเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัควำมเช่ือเร่ืองเทวดำ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน

และหำหลกัฐำนพิสูจน์ไม่ได ้
90. 4. เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด  เพรำะมีกำรบอกเหตุผลประกอบ 
91. 1. ด.ญ.ขนัทอง  ก ำลงัอธิบำยใหพ้รำยน ้ำฟังวำ่  กำรท่ีตนเองเห็นพรำยน ้ำ แสดงวำ่ตนเป็น

เด็กดี  เพรำะแม่บอกวำ่ถำ้เป็นคนดีจะเห็นพรำยน ้ำ 
92. 4. กำรตอบวำ่ “สวสัดีจะ้...ฉนัสบำยดี  แลว้เธอล่ะ  สบำยดีไหม”  เม่ือเพื่อนสนิททกั   

จดัวำ่มีมำรยำทในกำรพูดและพูดอยำ่งเหมำะสม 
93. 1. ด.ช.ศิลำ  เป็นเด็กผูช้ำย  จึงควรใชส้รรพนำมแทนตวัวำ่  ผม  หรือ  กระผม  และใช ้

ค ำลงทำ้ยวำ่  ครับ  จึงจะเหมำะสม  สุภำพ และเป็นทำงกำร   
94. 3. ในขณะดูส่ิงต่ำงๆ ควรดูอยำ่งตั้งใจไม่รบกวนผูอ่ื้น จึงจดัวำ่มีมำรยำทในกำรดู 
95. 4. โคลงโลกนิติบทน้ีสอนให้เป็นผูเ้อำใจใส่ปฏิบติัต่อกิจท่ีท ำอยูเ่ป็นประจ ำ  ซ่ึง  ขอ้  4.  

ไม่ไดเ้ป็นกำรปฏิบติัตนตำมโคลงโลกนิติ 
96. 3. จำกกำรวเิครำะห์ช่ือเร่ืองหนงัสือ เหมียวนอ้ยผจญภยั  น่ำจะเป็นหนงัสือนิทำน   

ซ่ึงเป็นหนงัสือส ำหรับเด็ก จึงอยูบ่ริเวณ ค  
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
97. 4. จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด กล่ำวถึงล ำดบัขั้นของกำรปลูกขำ้ว และกำรเก็บเก่ียวขำ้ว 

เพื่อน ำมำบริโภค  ซ่ึงแสดงถึงวถีิของคนในยคุปัจจุบนั 
98. 4. กลอนท่ีก ำหนด  กล่ำวถึงตน้กลำ้ในทอ้งทุ่งนำยำมเยน็  โดยมีกำรใชค้  ำพรรณนำ 

ใหเ้ห็นภำพชดัเจน  เช่น  พล้ิวไหว  หอมฟุ้ง  เพลิงตะวนั  เป็นตน้ 
99. 2. จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด เป็นเร่ืองเล่ำต่อๆ กนัมำ  ไม่มีหลกัฐำนอำ้งอิงท่ีชดัเจน   

และเป็นเร่ืองเหลือเช่ือ จึงจดัอยูใ่นประเภทต ำนำน 
100. 2.  

และ  
1. 

จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนจำกจินตนำกำร โดยตวัละครไดเ้ก็บส่ิงของ
หลงัเลิกเล่นแลว้  ดงันั้นจึงใชส้อนในเร่ืองกำรเก็บส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบหลงัเล่น 
เสร็จแลว้ เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมรก 
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  ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา ภาษาไทย (ประถมฯ)                      2553 

 
 

 
 1. 3 2. 4 3. 1 4. 4  5. 1 
 6. 3 7. 1 8. 3 9. 3 10. 3 
 11. 1 12. 4 13. 2 14. 4 15. 4 
 16. 4 17. 1 18. 4 19. 3 20. 3 
 21. ก (3) ข (3) ค (2)   22. ก (1) ข (1) ค (3)   23. ก (4) ข (3) ค (4)
 24. ก (3) ข (1) ค (3)   25. ก (4) ข (3) ค (1) 
   

  ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา ภาษาไทย (ประถมฯ)                      2554 

 
 

 
ชุดที ่1   61 A 
 1. 3 2. 2 3. 2 4. 1 5. 1 
 6. 2 7. 4 8. 3 9. 4 10. 2 
 11. 1 12. 4 13. ก (1) ข (3) 14. ก (2) ข (4) 15. ก (1) ข (3) 
 16. ก (4) ข (3) 17. ก (4) ข (1) 18. ก (2) ข (4) 
  
ชุดที ่2   61 B 
 1. 2 2. 4 3. 3 4. 4 5. 2 
 6. 1 7. 4 8. 3 9. 3 10. 3 
 11. 1 12. 2 13. ก (2) ข (1) 14. ก (3) ข (3) 15. ก (1) ข (3) 
 16. ก (2) ข (4) 17. ก (3) ข (1) 18. ก (4) ข (2) 
  
 
  
 

ปีสอบ 

ปีสอบ 


