ชุ ดที่ 1

แนวข้ อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

ให้ วง  ล้ อมรอบตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. สำนวนในข้อใด มีตวั สะกดต่ำงมำตรำกันมำกที่สุด
1. น้ ำนิ่งไหลลึก
2. โปรดสัตว์ได้บำป
3. สอนจระเข้ให้วำ่ ยน้ ำ
4. เดินตำมหลังผูใ้ หญ่หมำไม่กดั
2. ประโยคในข้อใด มีคำที่ใช้ตวั สะกดไม่ตรงตำมมำตรำมำกที่สุด
1. กำรออกกำลังกำยเป็ นสิ่ งที่ดี
2. กำรดื่มสุ รำเป็ นพิษต่อร่ ำงกำย
3. วิง่ ทุกวันทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง
4. คนเรำต้องกำรควำมสุ ขในอนำคต
3. คำในข้อใด ไม่ เข้ าพวก
1. ปล่อยวำง
2. อบอุ่น
3. นัวเนีย
4. นมเนย
4. คำในข้อใด เป็ นคำที่มีอกั ษรควบทั้งหมด
1. พลอง คลำด ตลำด
2. แปลก พลบ ขวิด
3. กลับ กว้ำง ผลิต
4. หลบ กล้อง คลำย
5. ประโยคในข้อใด มีคำควบแท้
1. อันที่จริ งแล้ว เธอนัน่ แหละคือขโมย
2. ฉันจะยกทรัพย์สินที่มีอยูใ่ ห้กบั เธอ
3. หัวหน้ำทรำบเรื่ องรำวของมำรุ ตแล้ว
4. เขำประสบอุบตั ิเหตุจนเป็ นเจ้ำชำยนิทรำ
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6. คำในข้อใด เป็ นคำที่มีอกั ษรนำ
1. โกรธ
2. เศร้ำ
3. อร่ อย
4. ปลอบ
7. คำในข้อใด มีเสี ยงวรรณยุกต์เดียวกันทุกคำ
1. น้ ำ โต๊ะ ค้ำง
2. บิน ขำว หมี
3. เสื อ ป้ ำ น่ำ
4. กด พี่ ปู่
8. คำในข้อใด มีลกั ษณะเดียวกันทุกคำ
1. ศุกร์ โจทย์ สัตว์
2. เสำร์ จันทร์ โชว์
3. ขำว จ้อย เสี ย
4. หน้ำ วัว วิว
9. ประโยคในข้อใด มีคำสรรพนำมแทนคำถำม
1. ใครอ่ำนกำร์ ตูน
2. ใครๆ ก็ไม่รักผม
3. ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
4. ผูใ้ ดพบกระเป๋ ำสี แดงโปรดติดต่อคุณนุช
10.

เธอขยัน

สอบได้คะแนนดี

ควรเติมคำสันธำนในข้อใด
1. ถึง...แต่
2. แม้...เพื่อ
3. เพรำะ...จึง
4. เพรำะ...จน
11. ประโยคในข้อใด มีคำบุพบทบอกเวลำ
1. รถวิง่ อยูบ่ นถนน
2. ฉันตั้งใจทำควำมดีในวันเกิด
3. ผลไม้น้ ีซ้ื อมำตั้งแต่กลำงวันแล้ว
4. เขำขยันอ่ำนหนังสื อเพื่อให้สอบผ่ำน
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12. ประโยคในข้อใด มีคำอุทำนประกอบ
1. “เธอพับหนังสื อไว้เหรอ” ปั ญญำถำม
2. “หำ” ครำวนี้ปัญญำดูตกใจ
3. “ผิดสิ ” ปัญญำตอบ
4. “ทำไมล่ะ” สันติซกั
13. ข้อใด ไม่ มีเครื่ องหมำยวรรคตอน
1. คำตอบ 3 – 2 คือข้อใด
2. ข้อ 1. 11x12 =
3. พิเศษ อ่ำนว่ำ ............
4. โอ้! สวยงำมจริ งๆ
14. ในกำรอ่ำนนิทำนหรื อเรื่ องสั้น มักพบเครื่ องหมำยวรรคตอนใดมำกที่สุด
1. สัญประกำศ
2. อัญประกำศ
3. บุพสัญญำ
4. ยัติภงั ค์
15.

ในสวนสัตว์มีชำ้ ง เสื อ ลิง
ควรเติมเครื่ องหมำยวรรคตอนใด
1. ฯลฯ
2. ฯ
3. ?
4. !

16.

วันเสำร์ น้ ีเรำจะไปเที่ยวที่จงั หวัดนครรำชสี มำ โครำช ผมและเพื่อน ตื่นเต้นมำก เพรำะไม่เคย
เที่ยวที่นี่มำก่อน แต่พอจะทรำบว่ำที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมำกมำย เช่น ปรำสำทหิ นพิมำย
ปรำสำทหิ นเมืองเก่ำ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
จำกข้อควำมข้ำงต้น ต้องเติมเครื่ องหมำยวรรคตอนใดบ้ำง
1. อัญประกำศ วงเล็บ ไปยำลใหญ่
2. อัญประกำศ ยมก ไปยำลใหญ่
3. วงเล็บ ยมก ไปยำลใหญ่
4. วงเล็บ ยมก ไปยำลใหญ่
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17.

หนังสื อพิมพ์เดลิเมล์ ฉบับประจำวันที่ 31 สิ งหำคม พุทธศักรำช 2556

จำกข้อควำมที่กำหนด สำมำรถเขียนเป็ นอักษรย่อได้กี่คำ
1. 1 คำ
2. 2 คำ
3. 3 คำ
4. 4 คำ
18. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยค
1. จอยซักผ้ำ
2. รุ ตวำดภำพ
3. มองท้องฟ้ำ
4. แก้มมำโรงเรี ยน
19. ประโยคในข้อใด มีเนื้ อควำมเหมือนประโยค “จงทำกำรบ้ำน”
1. โปรดอย่ำถำมฉัน
2. อย่ำเดินลัดสนำม
3. อำหำรอร่ อยมำก
4. ฉันอยำกกินขนม
20. ประโยคในข้อใด เป็ นประโยคชนิดเดียวกับประโยค “วัวกินหญ้ำ”
1. แม่ทอดไก่
2. นิดว่ำยน้ ำ
3. มดนอนหลับ
4. ตู๋หวั เรำะเสี ยงดัง
21.

พ่อของสันติปลูกผักซึ่ งเป็ นพันธุ์ดี
จำกประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่ วนขยำยกรรม
1. ซึ่ง
2. ผัก
3. ของสันติ
4. ซึ่งเป็ นพันธุ์ดี
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22. ประโยคในข้อใด ต่ างจากพวก
1. น้องวิง่ เล่นในสนำม
2. ครู ถือกระเป๋ ำใบใหญ่
3. นักเรี ยนแต่งประโยค
4. ติ๊กเหลำดินสอสี
23. คำในข้อใด เมื่อเรี ยงตำมพจนำนุกรมแล้วอยูร่ ะหว่ำงคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
1. ใจไม้ไส้ระกำ
2. ใจแตก
3. ใจถึง
4. ใจบุญ
24. ภำษำถิ่นในข้อใด มีควำมหมำยแตกต่ำงจำกคำว่ำ “อร่ อย”
1. ลำ
2. แซบ
3. ม่วน
4. หรอย
25.

...หมู่หญ้ำตีนกับแก้
ควำยทุยเสร็ จจำกงำน

ถูกฝนแลเขียวตระกำร
เล็มหญ้ำอ่อนตำมคันนำ
จากเพลง อีสานบ้ านเฮา ของ เทพพร เพชรอุบล

จำกเพลงที่กำหนด คำใดเป็ นคำภำษำถิ่น
1. กับแก้
2. ทุย
3. เล็ม
4. คันนำ
26.

บัณฑิตใหม่หน้ำใสปิ๊ ง
จำกข้อควำม คำใดเป็ นคำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
1. ปิ๊ ง
2. ใหม่
3. หน้ำ
4. บัณฑิต
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27. คำในข้อใด เป็ นคำไทยแท้ท้ งั หมด
1. กรม ฤๅษี ขิม เทป
2. เปลว เจริ ญ กริ ช เล่ห์
3. โต๊ะ อ้วน ครุ ฑ ซินแส
4. เฉี่ ยว ดำขำ เลือด ฆ่ำ
28. ประโยคในข้อใด ไม่มีคำที่ยมื จำกภำษำต่ำงประเทศ
1. พ่อซื้ อเค้กมำให้ลูก
2. ชำวนำใช้ควำยไถนำ
3. ป้ำไปหำหมอที่คลินิก
4. แม่ทำก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนรสเด็ด
29.

พี่ขบั รถวนเวียนไปมำ ทำให้ฉนั มึนหัวจนอยำกอ้วก

จำกข้อควำม ควรใช้คำสุ ภำพแทนคำว่ำ หัว และ อ้วก ตำมข้อใด
1. ศีรษะ / คำยอำหำร
2. สมอง / ขย้อน
3. ศีรษะ / อำเจียน
4. กะโหลกศีรษะ / บ้วนอำหำร
30. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั นักเรี ยนจะใช้สรรพนำมบุรุษที่ 1 แทนตัวเอง
ตำมข้อใด
1. หม่อมฉัน
2. กระหม่อมฉัน
3. ข้ำพระพุทธเจ้ำ
4. เกล้ำกระหม่อมฉัน
31.

สิ นสมุทรมีลกั ษณะก้ ำกึ่งระหว่ำงมนุษย์กบั ยักษ์ คือ มีรูปกำยอย่ำงมนุษย์ งดงำมแบบพ่อ
แต่มีผมหยิก เขี้ยวงอก นัยน์ตำแดงฉำน และมีพละกำลังมหำศำลแบบแม่
“ก้ ำกึ่ง” มีควำมหมำยอย่ำงไร
1. เกือบเท่ำ ๆ กัน
2. แตกต่ำงกัน
3. เหมือน ๆ กัน
4. เข้ำกันสนิท
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32.

“ตำกระดุมเกิดประกำศว่ำ ที่เปลี่ยนชื่อ เพรำะชื่อ ไก้แจ้ เป็ นกำลกิณี”
จากเรื่ อง เรื่ องของม่ าเหมีย่ ว ของสุมาลี

“กำลกิณี” มีควำมหมำยตรงกับข้อใด
1. อัปยศ
2. อัปลักษณ์
3. อัปกำร
4. อัปรำชัย
33.

สันตินอนพังพำบอ่ำนหนังสื ออยูใ่ นห้อง
“พังพำบ” มีควำมหมำยตรงข้ำมกับคำในข้อใด
1. นอนหงำย
2. นัง่ ตัวตรง
3. ยืนตัวตรง
4. เดินเร็ ว ๆ

34.

หัวหน้ำสุ นขั จิ้งจอกเจ้ำเล่ห์กำ้ วผงำดออกมำ...
จากเรื่ อง สิ งโตเจ้ าปั ญญา ของ ถวัลย์ มาศจรั ส

“ผงำด” มีควำมหมำยตรงข้ำมกับคำในข้อใด
1. ย่ำง
2. ด้อย
3. นำ
4. แข็งแรง
35.

ชำวซำไกไม่มีบำ้ นเป็ นหลักแหล่ง เมื่ออำหำรหำยำกขึ้น ก็จะอพยพย้ำยไปถิ่นอื่น
กำรดำเนิ นชีวติ ของชำวซำไก ตรงกับคำในข้อใด
1. เร่ ร่อน
2. ร้ำงรำ
3. รวนเร
4. รอนแรม
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36.

บริ เวณริ มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ส่ วนบนถนนกำรจรำจร

ไปด้วยผูค้ นที่มำลอยกระทง
รถเคลื่อนตัวได้ชำ้

ควรเติมคำใดลงในช่องว่ำง
1. แออัด / เบียดเสี ยด
2. คับคัง่ / หนำแน่น
3. เนืองแน่น / แน่นหนำ
4. อัดแน่น / ยัดเยียด
37.

“เธอมีอะไรก็พูดมำตรง ๆ อย่ำมัวแต่

อยูเ่ ลย”

ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่ำง
1. ชักแม่น้ ำทั้งห้ำ
2. ชักใบให้เรื อเสี ย
3. ชักหน้ำไม่ถึงหลัง
4. ชักน้ ำเข้ำลึก ชักศึกเข้ำบ้ำน
38. สำนวนในข้อใด มีควำมหมำยใกล้เคียงกับสำนวน “นกสองหัว”
1. ตีหลำยหน้ำ
2. จับปลำสองมือ
3. จับแพะชนแกะ
4. เหยียบเรื อสองแคม
39.

ช้ำงตำยทั้งตัว เอำใบบัวปิ ดไม่มิด

ใช้กลวิธีกำรเขียนตรงกับข้อใดมำกที่สุด

1. บรรยำยให้เห็นภำพชัดเจน
2. พรรณนำให้รู้สึกคล้อยตำม
3. ใช้ควำมเปรี ยบเทียบเพื่อให้เข้ำใจ
4. อธิ บำยอย่ำงละเอียดให้เข้ำใจ
40. คำกลอนในข้อใด ไม่ มีอุปมำโวหำร
1. ได้สิบเดือนเหมือนได้สักสิ บขวบ
2. พอพบม้ำหน้ำเหมือนมังกรร้ำย
3. หำงเหมือนอย่ำงหำงนำคปำกคำรน
4. เสี ยงชลำเลื่อนลัน่ สนัน่ ดัง
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41.

นำงดูหน้ำอำลัยใจจะขำด

ดังฟ้ำฟำดทรวงแยกให้แตกฉำน
จากเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

จำกบทร้อยกรองที่กำหนด ใช้โวหำรแบบใด
1. บรรยำยโวหำร
2. อุปมำโวหำร
3. พรรณนำโวหำร
4. เทศนำโวหำร
42.

ผิวน้ ำสี ข่นุ ที่ถูกสำยลมเย็นปลำยเดือนกุมภำพันธ์พดั โชยผ่ำนทำให้น้ ำเป็ นระลอกทยอยเข้ำกระทบฝั่ง
ครั้งแล้วครั้งเล่ำ ดงดอกหญ้ำริ มฝั่งที่เหี่ ยวแห้งจนกลำยเป็ นสี น้ ำตำลปะทะลมดังหวีดหวิว
จำกข้อควำม เป็ นโวหำรประเภทใด
1. พรรณนำโวหำร
2. บรรยำยโวหำร
3. อุปมำโวหำร
4. เทศนำโวหำร

43.

แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์
ถึงเถำวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด

มันแสนสุ ดลึกล้ ำเหลือกำหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ ำใจคน
จากเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

จำกบทอำขยำนพระอภัยมณี ตอน สุ ดสำครเข้ำเมืองกำระเวก ที่ยกมำ ตรงกับสำนวนในข้อใด
1. พึ่งลำแข้งตัวเอง
2. คดในข้องอในกระดูก
3. น้ ำหนึ่งใจเดียวกัน
4. อย่ำไว้ใจทำงอย่ำวำงใจคน
44.

ครู มีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอำไว้เหนือเกล้ำ
ท่ำนสั่งสอนเรำอบรมให้เรำไม่เว้น
ท่ำนอุทิศไม่คิดถึงควำมยำกเย็น
สอนให้รู้จดั เจนเฝ้ำแนะเฝ้ำเน้นมิได้อำพรำง
จากเพลง พระคุณที่สาม ของ อร่ าม ขาวสะอาด

จำกเพลง พระคุณที่สำม ที่กำหนด เป็ นโวหำรประเภทใด
1. อุปมำโวหำร
2. บรรยำยโวหำร
3. พรรณนำโวหำร
4. เทศนำโวหำร
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45.

เมื่อนั้น
วิง่ ไปกอดคอพำคลอคลำ
มีธุระกังวลกลใดเหวย
แต่มิได้พบพำนกันนำนนัก

ไม้ไผ่ดีใจเป็ นหนักหนำ
เข้ำมำนัง่ ในปรำศรัยทัก
อย่ำนิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนัก
กูคิดถึงเพื่อนรักจะขำดใจ

จากบทละครเรื่ อง เงาะป่ า พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

จำกบทละครที่กำหนด เป็ นกำรใช้โวหำรแบบใด
1. บรรยำยโวหำร
2. อุปมำโวหำร
3. พรรณนำโวหำร
4. เทศนำโวหำร
46.

ล้วงเหล็กไฟในไกพ็อกออกตีต่อย
แล้วเป่ ำฮุดชุดติดตำมทำนอง

เหมือนหิ่ งห้อยแวบวับจับชุ ดจ้อง
จุดฟื นทั้งสองช่วยกันซุ ก

จากบทละครเรื่ อง เงาะป่ า พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

บทละครที่กำหนด เป็ นกำรใช้โวหำรแบบใด
1. อุปมำโวหำร
2. บรรยำยโวหำร
3. พรรณนำโวหำร
4. เทศนำโวหำร
47.

ด.ช.ปั ญญำ ชอบอ่ำนหนังสื อ เขำจึงอ่ำนหนังสื ออยูเ่ สมอ

กำรกระทำของ ด.ช.ปั ญญำ ตรงกับสำนวนในข้อใด
1. ศิษย์มีครู
2. หนอนหนังสื อ
3. คมในฝัก
4. รู ้ไว้ใช่วำ่ ใส่ บ่ำแบกหำม
48. ใครปฏิบตั ิตนตรงกับสำนวน “หนอนหนังสื อ”
1. แอม ช่วยแม่ขำยหนังสื อทุกวัน
2. อ๋ อม ซื้ อหนังสื อนิทำนอีสปให้นอ้ ง
3. อุม้ อ่ำนหนังสื อทุกวัน หลังจำกทำกำรบ้ำนเสร็ จ
4. อิ๋ว ขอยืมหนังสื อจำกห้องสมุดเพื่อไปทำรำยงำน
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49.

...สิ้ นเมืองไทยแล้วใครอยูไ่ ด้ ชำติไทยคงไร้ควำมเสรี ...
จากเพลง เกิดเป็ นไทย ตายเพื่อไทย พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จำกเนื้อเพลงที่กำหนด ตรงกับบทอำขยำน สยำมำนุสสติ ในข้อใด
1. เสี ยเนื้อเลือดหลัง่ ไหล ยอมสละ สิ้ นแล
2. เสี ยชีพไป่ เสี ยสิ้ น ชื่อก้องเกียรติงำม
3. หำกสยำมพินำศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ
4. เรำก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้ นสกุลไทย
50.

หนูโกรธขึ้นทุกขณะ จนรู ้สึกว่ำมีกำต้มน้ ำเดือดคลัก่ ๆ อยูใ่ นอก
จากเรื่ อง บ้ านพิลึก ของ ว.วินิจฉั ยกุล

จำกข้อควำม เป็ นกำรใช้โวหำรลักษณะใด
1. อุปมำโวหำร
2. พรรณนำโวหำร
3. บรรยำยโวหำร
4. เทศนำโวหำร
51.

อย่ำงแรกที่บอกได้เลยคือ บ้ำนของบอยและบ้ำนของพี่กิ๊บมีกำแพงสู งเกือบเท่ำตัวบ้ำนกั้นอยู่
หน้ำบ้ำน ส่ วนบ้ำนของเรำเป็ นรั้วตำข่ำย แล้วปลูกต้นไม้จนหนำทึบ
จากเรื่ อง บ้ านพิลึก ของ ว.วินิจฉั ยกุล

จำกข้อควำม เป็ นกำรใช้โวหำรลักษณะใด
1. อุปมำโวหำร
2. พรรณนำโวหำร
3. บรรยำยโวหำร
4. เทศนำโวหำร
52.

…นำงถือกำเนิดมำท่ำมกลำงเกลียวคลื่นน้ ำลึกกระจ่ำงรำวเกล็ดเพชร
ของท้องทะเลกว้ำง ภำยใต้สำยลมละมุนและแสงแดดอบอุ่น
จากเรื่ อง นางในวรรณคดี ของ มาลัย

จำกข้อควำม เป็ นกำรใช้โวหำรลักษณะใด
1. อุปมำโวหำร
2. พรรณนำโวหำร
3. บรรยำยโวหำร
4. เทศนำโวหำร
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53. คำกลอนในข้อใด ไม่ มีอุปมำโวหำร
1. อสุ รีผเี สื้ อเหลือจะอด แค้นโอรสรำวไฟไหม้มงั สำ
2. พระรำชบุตรฉุดลำกลำบำกเหลือ ดังหน้ำเนื้ อนี้ จะแยกแตกสลำย
3. เห็นฝูงเงือกเกลือกกลิ้งมำกลำงชล คิดว่ำคนมีหำงเหมือนอย่ำงปลำ
4. ไม่คลำดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดช แต่ดวงเนตรแดงดูดงั สุ ริยฉ์ ำย
54.

พงศ์กษัตริ ยท์ ศั นำนำงเงือกน้อย
ดูแช่มช้อยโฉมเฉลำทั้งเผ้ำผม
ประไพพักตร์ ลกั ษณ์ล้ ำล้วนขำคม
ทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง
ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอำด
ดังสุ รำงค์นำงนำฏในวังหลวง
จากเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

จำกบทร้อยกรองที่กำหนด เป็ นกำรใช้โวหำรลักษณะใด
1. บรรยำยโวหำร
2. พรรณนำโวหำร
3. เทศนำโวหำร
4. อุปมำโวหำร
55.

นำงผีเสื้ อสมุทรไล่ตำมมำจนทัน และจับพ่อเงือกแม่เงือกกินเป็ นอำหำร นำงรู ้สึกแค้นที่เห็น
พระอภัยมณี กบั เงือกน้อยและสิ นสมุทรอยูล่ ิบๆ ใกล้เกำะแก้วพิสดำรเข้ำไปทุกที จึงกระโจนพรวด
เข้ำไขว่คว้ำ
สำระสำคัญของวรรณกรรมที่กำหนด ตรงกับสำนวนในข้อใด
1. เป็ นเงำตำมตัว
2. ผีไม่มีศำล
3. ไปตำยเอำดำบหน้ำ
4. ยักษ์มกั กะสัน

56.

แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์
ถึงเถำวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์น้ ีที่รักอยูส่ องสถำน
ที่พ่ งึ หนึ่งพึ่งได้แต่กำยตน

มันแสนสุ ดลึกล้ ำเหลือกำหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ ำใจคน
บิดำมำรดำรักมักเป็ นผล
เกิดเป็ นคนคิดเห็นจึงเจรจำ
จากเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

บทร้อยกรองที่กำหนด ไม่สัมพันธ์กบั สำนวนในข้อใด
1. ปำกว่ำตำขยิบ
2. ปำกหวำนก้นเปรี้ ยว
3. ปำกไม่สิ้นกลิ่นน้ ำนม
4. ปำกปรำศรัย น้ ำใจเชือดคอ
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57.

ขันทองอยำกได้มำกๆ แต่เกรงใจเขำ แลดูตำพลำง แล้วหยิบมำเพียงใบเดียว นำงพรำยน้ ำรู ้ที
ยิง่ รู ้สึกเอ็นดูขนั ทองมำกขึ้น หยิบส่ งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆ ของขันทอง
จากเรื่ อง กระเช้ าสีดา ของ สารประเสริ ฐ (ตรี นาคะประทีป)

จำกข้อควำมนี้ กำรกระทำของขันทองตรงข้ ามกับสำนวนใด
1. น้ ำมำปลำกินมด น้ ำลดมดกินปลำ
2. ตำน้ ำพริ กละลำยแม่น้ ำ
3. โลภมำกลำภหำย
4. ไก่ได้พลอย
58.

เมื่อนั้น
รำตรี เข้ำที่ไสยำ
เมื่อมำรดำมำถึงพระนคร
เมียรักชักชวนให้สำรำญ
เนื้อตัวไม่สบำยระคำยคัน
แต่พลบค่ำย่ำฆ้องจนเคำะระฆัง

พระสังข์ทองทรงโฉมเสน่หำ
ด้วยนวลนำงรจนำนงครำญ
ให้เดือดร้อนเคืองขุ่นงุ่นง่ำน
จะอยูง่ ำนพัดวีก็มิฟัง
ผินผันให้นงเยำว์เกำหลัง
เวียนนัง่ เวียนลุกขลุกขลุ่ยไป

จากบทละครเรื่ อง สังข์ ทอง พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย

จำกบทละครนอกที่กำหนด เป็ นโวหำรประเภทใด
1. อุปมำโวหำร
2. สำธกโวหำร
3. เทศนำโวหำร
4. บรรยำยโวหำร
59.

ครั้นจะมิบอกออกเล่ำ
ว่ำพลำงทำงเรี ยกนำงจันท์
เจ้ำช่ำงตกแต่งแกงฟักดี
แม้นเคืองขัดตรัสถำมสิ่ งใดมำ

พวกเรำชีวำจะอำสัญ
มำเอำคำมัน่ สัญญำ
เดี๋ยวนี้มีรับสั่งให้หำ
อย่ำซัดถึงพวกข้ำให้วนุ่ วำย

จากบทละครเรื่ อง สังข์ ทอง พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย

จำกบทละครนอกเรื่ อง สังข์ทอง ที่กำหนด กำรกระทำของพวกวิเสท ตรงกับสำนวนในข้อใด
1. ตัดช่องน้อยแต่พอตัว
2. กระต่ำยตื่นตูม
3. นำยว่ำขี้ขำ้ พลอย
4. รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง
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60.

ลมพัดมำเบำๆ ทำให้น้ ำในบึงไหวพลิ้วเป็ นระลอก สะท้อนแสงแดดเป็ นประกำย ดอกบัว
โยกตัวไปตำมสำยลม เหมือนกับจะบอกว่ำ “ฉันเป็ นดอกบัวที่สวยที่สุด”
จากเรื่ อง ดอกบัวไม่ ยอมบาน ของ สิ รินทร์ ช่ วงโชติ

จำกข้อควำมนี้ เป็ นกำรใช้โวหำรแบบใด
1. สำธกโวหำร
2. เทศนำโวหำร
3. บรรยำยโวหำร
4. พรรณนำโวหำร
61.

ฤๅษีได้ทรำบจำกคำบอกเล่ำของนำงว่ำ นำงต้องกำรอุทิศร่ ำยกำยให้เป็ นประโยชน์แก่มนุ ษย์
และสัตว์ ทั้งต้องกำรให้ร่ำงกำยมีกลิ่นหอม ฤๅษีจึงบันดำลให้ร่ำงกำยนำงเป็ นเมล็ดข้ำวขนำดใหญ่
เท่ำลูกมะพร้ำว มีกลิ่นหอมชวนรับประทำน ให้ชื่อนำงผูน้ ้ ี วำ่ โพสพ เป็ นเทพธิ ดำแห่งข้ำว
จำกข้อควำมนี้ ควรตั้งชื่อว่ำอย่ำงไร
1. ตำนำนเทพธิ ดำแห่งข้ำว
2. บันทึกประวัติของข้ำว
3. ประวัติศำสตร์ขำ้ ว
4. ควำมเชื่อเรื่ องข้ำว

62.

แม่รักลูกไม่วำ่ ลูกจะเป็ นอย่ำงไร
ตรงกับบทอำขยำน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ในข้อใด
1. จะใคร่ ออกช่วยพระแม่เจ้ำ สงสำรผ่ำนเกล้ำเป็ นหนักหนำ
2. ไม่วำ่ ลูกน้อยเป็ นหอยปู อุม้ ชูชมชิดพิสมัย
3. พระคุณล้ ำลบภพไตร จะออกให้เห็นตัวก็กลัวกำร
4. เหลียวดูผคู ้ นชนนี จะหนีเข้ำสังข์กำบังตน

63.

นำงแมวเอยขอฟ้ำขอฝน
ขอเบี้ยค่ำจ้ำงหำมนำงแมวมำ
ถึงเมืองพระอินทร์ ฝนก็เทลงมำ
เพลงพื้นบ้ำนที่กำหนด จัดเป็ นเพลงชนิดใด
1. เพลงปฏิพำกย์
3. เพลงประกอบพิธี

ขอน้ ำมนต์รดหัวแมวบ้ำง
ซื้ อผักซื้ อปลำให้นำงแมวกิน

2. เพลงประกอบกำรเล่น
4. เพลงทรงเจ้ำเข้ำผี
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64. ข้อใดแบ่งวรรคตอนในกำรอ่ำนร้อยแก้วได้ถูกต้อง
1. พระมหำกษัตริ ยไ์ ทย / ทรงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชำติ
2. ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง / จะมีศำสนำเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทำง / จิตใจของคน / ในชุมชน
3. สถำนที่ต่ำงๆ ที่คนในสมัยก่อน / ได้ร่วมกันก่อสร้ำงไว้บน / แผ่นดินไทยเป็ นเวลำนำน
4. กำรศึกษำควำมเป็ นมำ / ของชนชำติไทยทำให้ / เรำเกิดควำมภำคภูมิใจในบรรพบุรุษ / ของไทย
65. ข้อใดแบ่งวรรคตอนกำรอ่ำนบทร้อยกรองไม่ ถูกต้ อง
1. ก็ฟูมฟำย / ชลนำ / โศกำลัย
2. พระโอรส / รู ้แจ้ง / ไม่แคลงจิต
3. รำคำญ / คิดเสี ยใจ / มิใคร่ หำย
4. ด้วยแม่กลับ / อัปลักษณ์ / เป็ นยักษ์ร้ำย
66.

แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุ ดลึกล้ ำเหลือกำหนด
ถึงเถำวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ ำใจคน
จำกบทร้อยกรองที่กำหนด เป็ นบทร้อยกรองประเภทใด
1. โคลงสี่ สุภำพ
2. กลอนหก
3. กลอนแปด
4. กลอนดอกสร้อย

67.

เด็กไทยวันนี้
ต้องช่วย 
ซื่อสัตย์อดทน
เรำรักเมืองไทย

ต้อง  ต้องเก่ง
ต้องเร่ งก้ำว 
 วินยั
 ทำดี

ควรเติมคำใด จึงจะได้กลอนสี่ ที่ได้ใจควำมถูกต้องและสัมผัสคล้องจองกัน
1. มี / กันเอง / หน้ำ / จำทน / ยิง่ ใหญ่
2. ดี / กันเอง / ไกล / ทำตน / เชิ ญให้
3. มี / ตัวเอง / ไกล / ฝึ กฝน / ฝักใฝ่
4. ดี / ตัวเอง / ไป / ฝึ กฝน / ร่ วมใจ
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68. หำกต้องกำรแต่งคำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี 11 โดยเริ่ มว่ำ “ฉันชอบไปโรงเรี ยน”
ควรแต่งวรรคต่อไปว่ำอย่ำงไร จึงจะมีควำมหมำยที่เหมำะสม
1. ได้เขียนกำรบ้ำนมำ
2. แวะวนเวียนเพื่อนมำกมี
3. ได้อ่ำนเขียนเรี ยนศึกษำ
4. ขยันหมัน่ เพียรเวียนไปเวียนมำ
69. ใครไม่ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
1. อิ๋วดูแลรักษำหนังสื อที่ขอยืมจำกเพื่อนเป็ นอย่ำงดี
2. เอ๋ ไม่อ่ำนสมุดบันทึกส่ วนตัวของโอ๋
3. อุ๋ยอ่ำนหนังสื อให้เพื่อนฟังในห้องสมุด
4. เอกอ่ำนหนังสื ออย่ำงตั้งใจ
70.

ข่ าวน่ ากลัว
ข่ำวในทีวบี ำงครั้งก็ดูน่ำกลัวมำกสำหรับเด็กๆ เช่น ข่ำวฆ่ำกันตำย รถชนยับเยิน ข่ำวเหล่ำนี้
อำจมีผลต่อควำมรู ้สึกนึกคิดของเด็กๆ แต่ถำ้ เลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิ บำยสถำนกำรณ์ในข่ำวให้เด็ก
เข้ำใจ เช่น อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลำ หรื อควำมขัดแย้งที่ขำดสติก็อำจทำให้เกิดกำรฆ่ำฟันกันได้
แต่ครอบครัวที่อบอุ่นมัน่ คง จะเป็ นเกรำะป้ องกันเด็กๆ จำกสิ่ งที่น่ำกลัวและสะเทือนอำรมณ์ได้
เป็ นอย่ำงดี

จำกเรื่ องที่กำหนด ข่ำวประเภทใดที่มีผลต่อควำมรู ้สึกของเด็กในทำงที่ไม่ดี
1. ข่ำวกีฬำ
2. ข่ำวเศรษฐกิจ
3. ข่ำวอำชญำกรรม
4. ข่ำวบันเทิง
71. ข้อควำมในข้อใด เป็ นข้อคิดเห็น
1. ไม้เถำ เป็ นต้นไม้ที่ลำต้นเลื้อยเกำะสิ่ งต่ำงๆ
2. อมนุษย์ เป็ นภูตผีปีศำจประเภทหนึ่ง
3. เซ็นต์ เป็ นคำย่อมำจำกเซนติเมตร
4. แม่รักขันทองอย่ำงสุ ดสวำทขำดใจ
72. ข้อควำมในข้อใด เป็ นข้อเท็จจริ ง
1. สันตินิ่งคิด แล้วขอให้ปัญญำทวนคำถำมอีกรอบ
2. “อ่ำนสิ ถ้ำฉันรู ้มำก่อนว่ำมันสนุกนะ”
3. “ถ้ำอย่ำงนั้น ที่เธอไม่ชอบอ่ำนหนังสื อก็ไม่ใช่เพรำะตัวหนังสื อมีเยอะหรื อไม่เยอะหรอก...”
4. “...บำงทีก็มีตวั หนังสื อเยอะไปหมด มันก็ไม่อยำกอ่ำนทั้งนั้น”
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73. ข้อควำมในข้อใด ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น
1. กำรต่อสู ้ให้ได้มำซึ่ งเสรี ภำพด้วยควำมเชื่อมัน่
2. นักข่ำวคนนั้นมีควำมกล้ำหำญที่จะเปิ ดเผยควำมจริ ง
3. ทุกคนร่ วมกันต่อสู ้ ดิ้นรนแสวงหำเสรี ภำพอยูเ่ สมอ
4. ประชำชนเรี ยกร้องให้รัฐบำลช่วยเหลือเรื่ องน้ ำท่วม
74. ข้อใด ไม่ควรปฏิบตั ิในกำรคัดลำยมือ
1. เขียนเส้นตัวอักษรหนักเท่ำกันทุกตัว
2. เขียนเว้นช่องไฟให้เท่ำกันสม่ำเสมอ
3. เขียนตัวอักษรเรี ยงจำกเล็กไปหำใหญ่
4. ลบคำที่เขียนผิดให้สะอำด แล้วเขียนคำนั้นใหม่
75. ข้อใด ไม่ควรปฏิบตั ิในกำรเขียนจดหมำย
1. เขียนชื่อที่อยูข่ องผูร้ ับและผูส้ ่ งให้ชดั เจน
2. ใช้กระดำษเขียนจดหมำยสี น้ ำเงิน
3. เขียนโดยใช้ลำยมือที่อ่ำนง่ำย และใช้ภำษำสุ ภำพ
4. เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ำยจดหมำยถูกต้องเหมำะสมกับผูร้ ับ
76.

นำยจำตุรงค์ ประธำนชุมชนช้ำงทอง ต้องกำรเชิญวิทยำกรจำกโรงพยำบำลธัญญำรักษ์
มำบรรยำย เพื่อให้ควำมรู ้เรื่ องยำเสพติดที่ศำลำอเนกประสงค์ของชุมชน

กำรจ่ำหน้ำซองจดหมำยเชิญวิทยำกรของนำยจำตุรงค์ ข้อใดถูกต้อง
1. เรี ยน ท่ำนวิทยำกรประจำ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์
2. กรำบเรี ยน ท่ำนวิทยำกรประจำ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์
3. เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์
4. กรำบเรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์
77. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง เกี่ยวกับกำรเขียนย่อควำม
1. ใช้คำสรรพนำมบุรุษที่ 1
2. ใช้อกั ษรย่อเพื่อให้เรื่ องสั้นลง
3. เขียนเรี ยบเรี ยงเรื่ องเป็ นสำนวนของตนเอง
4. ใช้เครื่ องหมำยวรรคตอนเพื่อเน้นข้อควำมที่สำคัญ
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78.

นับตั้งแต่น้ นั มำ หมีนอ้ ยก็เฝ้ำดูแลแม่หมีเป็ นอย่ำงดีสมกับที่ทุกคนสั่งสอนมำเป็ นอย่ำงดี

จำกข้อควำมที่กำหนด ควรอยูส่ ่ วนใดของกำรเขียนเรื่ องตำมจินตนำกำร
1. ส่ วนคำนำ
2. ส่ วนขยำยเนื้อเรื่ อง
3. ส่ วนเนื้อเรื่ อง
4. ส่ วนสรุ ป
79. ใครเขียนเรื่ องตำมจินตนำกำร
1. ต่อเขียนรำยงำนส่ งครู
2. แต้เขียนจดหมำยลำครู
3. ติ๋วเขียนนิทำนตำมควำมคิดของตนเอง
4. ตู๋คดั ลอกบทกลอนที่ชอบลงในสมุด
80. หำกต้องกำรเขียนเรื่ องตำมจินตนำกำร ควรเขียนโดยใช้แผนภำพควำมคิดแบบใด
1. แบบจัดกลุ่ม
2. แบบกำรจัดลำดับ
3. แบบตำรำงเปรี ยบเทียบ
4. แบบจัดควำมคิดเป็ นหมวดหมู่
81.

จำกแผนภูมิที่กำหนด แสดงข้อมูลในข้อใด
1. กำรเปรี ยบเทียบข้อมูลของกำรสื่ อสำร
2. วิวฒั นำกำรของโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. วิวฒั นำกำรของกำรสื่ อสำร
4. วิธีใช้กำรสื่ อสำรชนิดต่ำง ๆ
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82. หัวข้อเรื่ องในข้อใด ควรใช้แผนภำพควำมคิดแบบควำมคิดรวบยอด
1. เหมียวน้อยผจญภัย
2. สิ่ งแวดล้อมในสังคม
3. “อยุธยำ” แหล่งมรดกโลก
4. พำหนะที่ใช้ในกำรคมนำคม
83. ข้อควำมในข้อใด เป็ นกำรเขียนแสดงควำมรู ้สึก
1. ทุกคนควรช่วยกันส่ งเสริ มกำรอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลำหำยำก
2. ผมมีควำมสุ ขกับควำมสำเร็ จที่เกิดจำกควำมวิริยะของผม
3. ในน้ ำทะเลลึก จะเป็ นเขตที่มืดหรื อมีแสงเพียงสลัวๆเท่ำนั้น
4. ผูช้ ำนำญในกำรใช้ภำษำ จะใช้ภำษำได้ถูกต้อง
84.

จำกภำพที่กำหนด
ข้อใดเป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพ

1. ถ้ำฝนตกติดต่อกันหลำยวันอำจเกิดน้ ำท่วม
2. แม่ขอห้ำมไม่ให้ใครออกนอกบ้ำนขณะที่ฝนตก
3. ประชำชนในเมืองหลวงไม่อยำกไปไหนเมื่อฝนตก เพรำะรถติด
4. กรมอุตุนิยมวิทยำ พยำกรณ์วำ่ จะเกิดฝนตกติดต่อกันหลำยวัน
85. ข้อควำมในข้อใด เป็ นข้อคิดเห็น
1. เป็ นครั้งแรกที่สันติเห็นปั ญญำหัวเรำะ
2. ระหว่ำงเดินออกมำจำกโรงอำหำร ปั ญญำก็เอ่ยถำม
3. “ฉันอ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ ก็เลยไปถำมครู บรรณำรักษ์”
4. “จริ งสิ คนเก่งอย่ำงเธอคงไม่ตอ้ งให้แม่สั่งให้อ่ำนหนังสื อหรอก”
86. ข้อควำมในข้อใด เป็ นข้อคิดเห็น
1. เรื่ องพระอภัยมณี แต่งโดยสุ นทรภู่
2. เรื่ องพระอภัยมณี เป็ นวรรณคดีมรดกของชำติ
3. เรื่ องพระอภัยมณี แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอน
4. เรื่ องพระอภัยมณี เป็ นกวีนิพนธ์ที่ยงิ่ ใหญ่ของสุ นทรภู่

19

87.

พระเจ้ำกรุ งจีนมีธิดำบุญธรรมซึ่ งพบอยูใ่ นจัน่ หมำก จึงตั้งชื่อว่ำ นำงสร้อยดอกหมำก
จำกข้อควำมที่กำหนด เป็ นกำรเขียนลักษณะใด
1. แนะนำ
2. ชี้แจง
3. สัง่ สอน
4. อธิบำย

88.

สัตว์ประจำชำติ คือ “ช้ำงไทย” เพรำะช้ำงเป็ นสัตว์ที่มีอำยุยนื นำนเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลำย
และมีประวัติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ประวัติศำสตร์ และประเพณี ของไทยมำนำน

จำกงำนเขียนเรื่ อง สัญลักษณ์ไทย ที่กำหนด เป็ นงำนเขียนประเภทใด
1. ชี้แจง
2. แนะนำ
3. สั่งสอน
4. โน้มน้ำวใจ
89. ข้อควำมในข้อใด เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็น
1. คนไทย 218 คน ติดค้ำงอยูท่ ี่สนำมบินอินซอนที่เกำหลีใต้
2. น้ ำท่วมที่ จ.พิษณุ โลก และ จ.พระนครศรี อยุธยำ
3. พำยุแกมี ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนำมแล้ว
4. ชำวบ้ำนเชื่อว่ำ เทวดำมำให้โชค
90. ข้อควำมในข้อใด เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด
1. ผูป้ ่ วยโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกำยเด็ดขำด
2. นมถัว่ เหลืองให้พลังงำนและคุณค่ำทำงอำหำรมำกกว่ำนมแพะ
3. กำรรับประทำนผักสดมีประโยชน์มำกกว่ำรับประทำนผักสุ ก 2-3 เท่ำ
4. แม่น้ ำโขงไม่ได้ไหลผ่ำนภำคกลำง เพรำะแม่น้ ำโขงไหลกั้นพรมแดนระหว่ำงไทย – ลำว
91.

“ฉันเห็นจะเป็ นคนดีนะ จึงแลเห็นท่ำนได้ แม่ฉนั อ่ำนหนังสื อพบเรื่ อง พรำยไม้ เล่ำให้ฉนั ฟัง
ฉันก็นึกอยำกเห็นตัวเหลือเกิน เขำว่ำต้องเป็ นคนดี จึงจะเห็นพรำยไม้ได้ นี่ฉนั เห็นท่ำนแล้ว
ฉันก็เป็ นคนดีนะ”
จำกข้อควำมนี้ จัดเป็ นกำรพูดประเภทใด
1. อธิบำย
3. วิจำรณ์

2. พรรณนำ
4. โน้มน้ำวใจ
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92. หำกเพื่อนสนิททักนักเรี ยนว่ำ “สวัสดีจะ้ ...สบำยดีไหมจ๊ะ” นักเรี ยนควรตอบว่ำอย่ำงไร
จึงจะจัดว่ำมีมำรยำทในกำรพูด
1. เออ...มีไรหรื อจ๊ะ
2. จ้ะ สวัสดีจะ้ สบำยดีไหม
3. อืม...หวัดดี เป็ นไงบ้ำงล่ะ
4. สวัสดีจะ้ ...ฉันสบำยดี แล้วเธอล่ะ สบำยดีไหม
93. ด.ช.ศิลำ ต้องออกไปพูดรำยงำนที่หน้ำชั้นเรี ยน ในขณะพูดรำยงำน ด.ช.ศิลำ ควรใช้สรรพนำม
แทนตนเองว่ำอย่ำงไร จึงจะเหมำะสม
1. กระผม
2. ฉัน
3. หนู
4. ศิลำ
94. ใครมีมำรยำทในกำรดู
1. นิดคุยกับเพื่อนขณะชมภำพยนตร์
2. แนนร้องเพลงเบำๆ ขณะชมละครโทรทัศน์
3. เล็กตั้งใจดูกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย
4. ก้อยเดินเข้ำออกบ่อยๆ ขณะชมภำพยนตร์
95. ใครปฏิบตั ิตนไม่ตรงตำมโคลงโลกนิติที่กำหนด
เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม
อักขระห้ำวันหนี
สำมวันจำกนำรี
วันหนึ่งเว้นล้ำงหน้ำ

ดนตรี
เนิ่นช้ำ
เป็ นอื่น
อับเศร้ำหมองศรี
จาก โคลงโลกนิติ ของ กรมพระยาเดชาดิศร

1.
2.
3.
4.

โต๋ เอำใจใส่ ต่อกำรเรี ยน
เต้หมัน่ ทบทวนบทเรี ยนสม่ำเสมอ
ตุม้ ขวนขวำยหำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง
ตู่ได้รับรำงวัลนักเรี ยนที่มีควำมประพฤติดีมีมำรยำท
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96.

ก

ค
97.

จำกแผนผังของห้องสมุดที่กำหนด
นักเรี ยนควรหำหนังสื อเรื่ อง เหมียวน้อยผจญภัย
จำกข้อใด
1. บริ เวณ ก
2. บริ เวณ ข
3. บริ เวณ ค
4. บริ เวณ ง

ข

ง

คนในยุคหลังๆ จึงต้องปลูกข้ำว เมื่อข้ำวออกรวงจึงไปเก็บเกี่ยวข้ำวมำสี แล้วจึงนำข้ำวที่ได้
มำหุ งหรื อปรุ งอำหำรต่อไป
จำกข้อควำมนี้ ต้องกำรสื่ อถึงอะไร
1. ควำมเชื่อ
2. ประเพณี
3. ค่ำนิยม
4. วิถีชีวติ

98.

เป็ นต้นกล้ำพลิ้วไหวในท้องทุ่ง
ยำมลมโบกเย็นย่ำร้องรำพัน

กลิ่นหอมฟุ้งเขียวขจีสร้ำงสี สัน
เพลิงตะวันโบกมือลำสู่ รำตรี
จาก แกะรอยแม่ โพสพ ของ วรรณา นาวิกมูล

กลอนบทนี้มีลกั ษณะเด่นในด้ำนใด
1. กำรใช้คำซ้ ำ
2. กำรเล่นเสี ยงวรรณยุกต์
3. กำรใช้คำพรรณนำให้เห็นภำพ
4. กำรใช้คำที่ใกล้เคียงกับธรรมชำติ
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99.

“เดิมก็เป็ นกระเช้ำ มีเรื่ องเล่ำว่ำเมื่อก่อนนำนมำแล้ว นำงสี ดำถูกทศกัณฐ์อุม้ เอำตัวเหำะไป
กระเช้ำของนำงสี ดำก็ตกลงมำกลำงป่ ำ กระเช้ำนั้นเป็ นของวิเศษ เทวดำเจ้ำป่ ำเสี ยดำยว่ำจะหำยไป
เสี ยจึงช่วยให้ออกรำกงอกเป็ นเถำ และมีผลสื บตลอดมำจนถึงบัดนี้”
จากเรื่ อง กระเช้ าสีดา ของ สารประเสริ ฐ (ตรี นาคะประทีป)

จำกข้อควำม จัดเป็ นงำนประเภทใด
1. ชำดก
2. ตำนำน
3. เรื่ องสั้น
4. บทควำม
100.

ขณะนั้นเป็ นเวลำที่เลิกกำรรื่ นเริ งแล้ว พวกพรำยไม้พำกันกลับส่ วนนำงพรำยน้ ำผูเ้ รี ยบร้อย
ยังกำลังเดินไปเก็บกระเช้ำเพื่อมิให้รกที่
จำกข้อควำมข้ำงต้น จงเลือกคำตอบในตำรำงที่สัมพันธ์กบั ข้อควำม
ข้ อคาถาม
เป็ นกำรเขียนประเภทใด
ข้ อคาถาม
ใช้สอนในเรื่ องใด

ตารางที่ 1
1. บทควำม
2. นิทำน
3. สำรคดี
ตารางที่ 2
1. เล่นแล้วเก็บ 2. คนดีมีนิสัย 3. ทุกคนต้อง
สิ่ งของ
เรี ยบร้อย
ช่วยกัน
ให้เข้ำที่
ทำงำน
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4. ข่ำว
4. กำรทำ
งำนบ้ำน

ชุ ดที่ 2

ข้ อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

ปี สอบ

2553
(25 ข้อ)

ส่ วนที่ 1:

แบบระบำยตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 20 ข้อ : ข้อละ 1 คะแนน

1. ข้อใดเป็ นส่ วนของ “คำนำ” ในกำรเขียนเรี ยงควำม
1. “ทุ่งบัวตอง” ทุ่งดอกไม้สีเหลืองสดอันละลำนตำนับร้อยนับพันดอกชูช่อไสวรับลมหนำว
อย่ำงเริ งร่ ำ ท่ำมกลำงขุนเขำอันสลับซับซ้อน
2. ควำมงำมของธรรมชำติ ควำมงำมของประเพณี วิถีชีวติ และควำมงำมของน้ ำใจผูค้ น กำลังรอ
ให้ท่ำนได้มำสัมผัส...ที่นี่ “แม่ฮ่องสอน”
3. “แม่ฮ่องสอน” ดินแดนแห่งสำยหมอกและขุนเขำ ท่ำมกลำงธรรมชำติอนั อุดมสมบูรณ์ ป่ ำไม้
ใบเขียว น้ ำใสไหลเย็น และวิถีอนั เป็ นเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลของชนชำติหลำยเผ่ำพันธุ์
4. เส้นทำง 1,864 โค้ง อันคดเคี้ยวลำดชัน ทำให้เกิดกำรเดินทำงเต็มไปด้วยควำมตื่นเต้น ชวนพิศวง
แต่เพลินตำเพลินใจกับทิวทัศน์แสนงดงำมสองข้ำงทำง
2. เรื่ องใดควรใช้แผนภำพโครงเรื่ องแบบเหตุกำรณ์เพื่อพัฒนำงำนเขียน
1. ก้ำนกล้วยผจญภัย
2. ชีวติ ช้ำงไทยในต่ำงแดน
3. “ห้วยขำแข้ง” แหล่งมรดกโลก
4. ร่ วมมือร่ วมใจหยุดภัยโลกร้อน
3. ข้อใดเป็ นหลักของกำรย่อควำมที่ถูกต้อง
1. ใช้สำนวนของตนเอง
2. ใช้คำสรรพนำมบุรุษที่ 1, 2
3. ใช้อกั ษรย่อหรื อคำย่อเพื่อให้เรื่ องสั้นลง
4. ใช้เครื่ องหมำยอัญประกำศเพื่อเน้นข้อควำมที่สำคัญ
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ดูแผนผังแล้วตอบคำถำม ข้อ 4-7

4. แผนผังนี้ควรเป็ นแผนผังแสดงที่ต้ งั ของสถำนที่ใด
1. บำงลำพู
2. วัดตรี ทศเทพ
3. หอสมุดแห่งชำติ
4. ธนำคำรแห่งประเทศไทย
5. จำกแผนผังควรมีสะพำนกี่สะพำน
1. 2 สะพำน
2. 3 สะพำน
3. 4 สะพำน
4. 5 สะพำน
6. บ้ำนของนักเรี ยนอยูท่ ี่เชิงสะพำนพระปิ่ นเกล้ำฝั่งธนบุรีจะไปค้นคว้ำทำรำยงำนที่
หอสมุดแห่งชำติ จะเดินทำงไปอย่ำงไร จึงจะประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุด
1. นัง่ รถโดยสำร ขสมก. ข้ำมสะพำนพระปิ่ นเกล้ำ – บำงลำภู – สี่ แยกบำงขุนพรหม – เทเวศร์ –
หอสมุดแห่งชำติ
2. นัง่ รถแท็กซี่ จำกบ้ำนข้ำมสะพำนพระปิ่ นเกล้ำ – ถนนพระอำทิตย์ – ถนนสำมเสน –
หอสมุดแห่งชำติ
3. นัง่ เรื อโดยสำรจำกท่ำสะพำนพระปิ่ นเกล้ำ – ขึ้นท่ำเทเวศร์ – เดินไปหอสมุดแห่งชำติ
4. นัง่ เรื อด่วนจำกท่ำสะพำนพระปิ่ นเกล้ำ – ขึ้นท่ำธนำคำร – แล้วต่อรถโดยสำร ขสมก. หน้ำธนำคำร
ไปหอสมุดแห่งชำติ
7. จำกแผนผังถนนใดยำวที่สุด
1. ถนนกรุ งเกษม
2. ถนนสำมเสน
3. ถนนพระอำทิตย์
4. ถนนประชำธิปไตย
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8. ข้อใดเป็ นกำรพูดที่ถูกต้องตำมหลักกำรพูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและดู
1. ละครเรื่ องนี้เคยนำมำเล่นแสดงหลำยครั้งแล้ว
2. ละครเรื่ องนี้มีนกั แสดงอำวุโสซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีหลำยคน
3. ละครเรื่ องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหำครอบครัวในสังคมปั จจุบนั
4. ละครเรื่ องนี้ใช้งบประมำณและเวลำในกำรถ่ำยทำค่อนข้ำงมำก
9. ข้อใดใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง
1. “กินร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมือ” เป็ นหลักปฏิบตั ิง่ำยๆ ที่สำมำรถป้ องกันกำรติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
สำยพันธุ์ใหม่ 2009
2. ตังเม มีอำกำรปวดหัว ตัวร้อน จำม ไอ มีน้ ำมูก และเจ็บคอมำก จึงสงสัยว่ำ อำจจะติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 2009
3. หำกนักเรี ยนป่ วยเป็ นไข้หวัด ต้องหยุดเรี ยนพักผ่อนอยูก่ บั บ้ำนและไม่เข้ำไปในสถำนที่ที่มีผคู ้ น
มำกมำยจนกว่ำจะหำยดีแล้ว
4. ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 2009 เป็ นโรคติดเชื้ อระบบทำงเดินหำยใจมีอำกำรรุ นแรงกว่ำโรค
ไข้หวัดธรรมดำ และปั จจุบนั ยังไม่พบหลักฐำนว่ำมีกำรติดต่อจำกสุ กรมำสู่ คน
10. สำนวนข้อใดเป็ นประโยค
1. สี ซอให้ควำยฟัง
2. สู งเท่ำนกเขำเหิ น
3. เส้นผมบังภูเขำ
4. ใส่ สำแหรกแขวนไว้
11. สำนวนข้อใดเติมลงในช่องว่ำงได้เหมำะสม
“ตุก๊ กี้ ไหนเธอว่ำเธอทำผัดไทยเป็ นไงล่ะ ถ้ำเธอทำเป็ นจริ งๆ ฉันคงไม่ตอ้ ง....
บอกวิธีทำละเอียดขนำดนี้หรอก”
1. แจงสี่ เบี้ย
2. ชักแม่น้ ำทั้งห้ำ
3. สอนจระเข้ให้วำ่ ยน้ ำ
4. ชี้โพรงให้กระรอก
12. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสี ยง
1. ขี้เกียจสันหลังยำว
2. ชักใบให้เรื อเสี ย
3. ได้ทีขี่แพะไล่
4. น้ ำเชี่ยวอย่ำขวำงเรื อ
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13. ประโยคใดมีคำนำมไม่ช้ ีเฉพำะ (สำมำนยนำม) ทั้งหมด
1. กำรจรำจรในกรุ งเทพมหำนครมักติดขัดเมื่อฝนตกหนัก
2. กำรพูดจำปรำศรัยเป็ นเรื่ องที่ควรระมัดระวังยิง่ สำหรับสตรี
3. กำรรดน้ ำดำหัวเป็ นประเพณี ไทยที่สำคัญอย่ำงหนึ่งในวันสงกรำนต์
4. กำรแสดงของพิธีเปิ ดกีฬำโอลิมปิ กครั้งที่ 29 สร้ำงควำมประทับใจแก่ผชู ้ มทัว่ ทุกมุมโลก
14. ข้อใดมีชนิดของอักษรควบแตกต่ำงกันมำกที่สุด
1. หำดทรำยจะสวยเมื่อช่วยกันรักษำควำมสะอำด
2. พลอยชอบอ่ำนหนังสื อเรื่ องเจ้ำหญิงนิทรำ
3. คุณยำยบริ จำคทรัพย์ช่วยเหลือผูข้ ำดแคลนเสมอ
4. นกอินทรี โผลงโฉบปลำในสระน้ ำอย่ำงรวดเร็ ว
15. ข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องทุกคำ
1. เกมส์
กัปตัน
ชอล์ก
2. กรำฟ
เต๊นท์
กำแล๊กซี่
3. กีตำ้ ร์
คอนเสิ ร์ต
เฟอร์ นิเจอร์
4. กำงเกงยีน เสื้ อเชิ้ต
หมวกแก๊ป
บทเพลงต่อไปนี้ใช้ตอบคำถำม ข้อ 16 – 17
“อ้ำยคนจน จำต้องทนปั่ นรถถีบ จะไปจีบอี่นอ้ งคนงำม พอไปเถิงอ้ำยก็ฟั่งเอิ้นถำมๆ
อี่นอ้ งคนงำมกิ๋นข้ำวแลงแล้วกำ”
(จากบทเพลง สาวมอเตอรไซด์ ของ จรั ล มโนเพชร)

16. จำกบทเพลงนี้คำในข้อใดเป็ นภำษำถิ่นทั้งหมด
1. อ้ำย
คนจน
2. ปั่ น
รถถีบ
3. ต้องทน ฟั่งเอิ่น
4. อี่นอ้ ง
ข้ำวแลง
17. คำจำกบทเพลงเป็ นคำภำษำถิ่นในภำคใด
1. ภำคเหนือ
2. ภำคอีสำน
3. ภำคกลำง
4. ภำคใต้
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18. ควรเติมคำรำชำศัพท์ขอ้ ใดในช่องว่ำงจึงจะถูกต้อง
“สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ มี....................เนื่องใน........................
วัน............................... 77 พรรษำ ทรงย้ำคนไทยให้เห็นคุณค่ำข้ำวว่ำเป็ นอำหำรที่
ยอดเยีย่ มที่สุดของมนุษย์”
1. พระรำโชวำท
วำระ
2. พระรำชดำรัส
โอกำส
3. พระรำชเสำวนีย ์
วโรกำส
4. กระแสรับสั่ง
พระรำชวโรกำส
19. ควรเติมคำในข้อใดในช่องว่ำงจึงจะถูกต้อง

ประสู ติ
เฉลิมพระชนมพรรษำ
พระรำชสมภพ
คล้ำยวันพระรำชสมภพ

ยีส่ ิ บหกมิถุนำมำบรรจบ
ขอ....................นบคุณวิบูลย์ศรี
ท่ำนสุ นทรโวหำร................กวี
เป็ น.................รัตนำค่ำบุรินทร์
1.
2.
3.
4.

ประสบ
สมำน
กวี
น้อมนบ
วิจำรณ์
ปรำชญ์
เคำรพ
อำจำรย์
เมธี
พำนพบ
ประสำน
ศรี สง่ำ
20. “พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งพระรำชวงศ์จกั รี ” ชื่อเรื่ องนี้
ควรอยูใ่ นหนังสื อประเภทใด
1. ตำนำน
2. นวนิยำย
3. พงศำวดำร
4. นิทำนพื้นบ้ำน
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ส่ วนที่ 2 : แบบระบำยคำตอบให้สัมพันธ์กนั
จำนวน 5 ข้อ : ข้อละ 2 คะแนน
อ่ำนข้อควำมหรื อบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อควำมหรื อบทประพันธ์ที่กำหนด
จำกหมวดคำตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 คำตอบ) จึงจะได้คะแนน
21.

“เด็กๆ จะต้องรู ้วำ่ ควำมสุ ขควำมสบำยมิใช่จะได้มำง่ำยๆ เปล่ำๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยกำรประกอบ
กำรงำนและควำมดีต่ำงๆ ซึ่ งต้องพำกเพียรกระทำอยูต่ ลอดเวลำ คนที่ทำตัวไม่ดี ไม่หมัน่ ทำกำรงำน
จะหำควำมสุ ขควำมสบำยไม่ได้ เพรำะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษำเล่ำเรี ยนควำมรู ้ควำมดี
ไว้ให้เต็มที่ สำหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีควำมสุ ขควำมเจริ ญต่อไป”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิ ญลงพิมพ์ ในหนังสื อวันเด็กประจาปี 2525

ก.
1. อุปมำ
2. สำธก

ข.
1. คนไม่ดีคือคนไม่ทำงำน
2. ผูม้ ีควำมรู ้ดียอ่ มมีควำมสุ ขในชีวติ

1.
2.

3. เทศนำ

3. วัยเด็กเป็ นวัยที่ตอ้ งแสวงหำควำมรู ้

3.

4. บรรยำย

4. กำรทำควำมดีเป็ นสิ่ งที่ทำได้ยำกกว่ำ
กำรตั้งในเรี ยน

4.

22.

ค.
สิ งโตเอำใจใส่ ต่อกำรเรี ยน
สิ งขรสอบได้คะแนนดีเพรำะ
หมัน่ ทบทวนบทเรี ยนสม่ำเสมอ
สิ งหรัตน์รู้จกั ขวนขวำยศึกษำ
หำควำมรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
สิ งหรำชได้รับรำงวัลนักเรี ยนที่มี
ควำมประพฤติดีมีมำรยำท

หัวกะทิ เป็ นสำนวนหมำยควำมว่ำ ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีที่สุด ฯลฯ กะทิ คือ น้ ำที่ค้ นั จำก
มะพร้ำวแก่ เนื้ อมะพร้ำวแก่จำนวนหนึ่งอำจคั้นได้ 2 ครั้ง ครั้งแรกน้ ำข้น มีมนั มำกเรี ยกว่ำ หัวกะทิ
ครั้งต่อมำใสมีมนั น้อย เรี ยกว่ำ หำงกะทิ ดังนี้ เรำเอำมำเปรี ยบกับคนหรื ออะไรก็ตำมที่เลือกคัดแล้ว
ว่ำดีเยีย่ ม เด่นกว่ำพวก เรี ยกว่ำ หัวกะทิ
จาก สานวนไทย ของ กาญจนาคพันธุ์
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ก.
1. บรรยำยโวหำร
2. พรรณนำโวหำร
3. สำธกโวหำร

1. ค่ำนิยม
2. ควำมเชื่อ
3. ประเพณี

1.
2.
3.

4. อุปมำโวหำร

4. วิถีชีวติ

4.

23.

ข.

ค.
ข้ำวตังได้รับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ
ข้ำวตูได้รับรำงวัลควำมประพฤติดี
ข้ำวปุ้นได้ไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ
จำกกำรสอบชิงทุน
ข้ำวปั้ นได้รับเลือกให้เป็ นตัวแทน
ถือพำนไหว้ครู

นกกิง้ โครงเข้ าโพรงนกเอีย้ ง
นกเอ๋ ยนกกิ้งโครง
หลงเข้ำโพรงนกเอี้ยงเถียงเจ้ำของ
อ้อยอี๋เอียงอ้อยอี๋เอียงส่ งเสี ยงร้อง
เจ้ำของเขำว่ำหน้ำไม่อำย
แต่นกยังรู ้ผิดรัง
นักปรำชญ์รู้พลั้งไม่แม่นหมำย
แต่ผดิ รับผิดพอผ่อนร้ำย
ภำยหลังจงระวังอย่ำพลั้งเอย ฯ
พระยาพินิจสารา (ทิ ม)

1.
2.
3.
4.
24.

ก.
กลอนสุ ภำพ
กลอนเสภำ
กลอนสักวำ
กลอนดอกสร้อย

ข.
1.
2.
3.
4.

ผิดเป็ นครู
ผิดฝำผิดตัว
ผิดแล้วต้องยอมรับผิด
ผิดกันรำวกับฟ้ำกับดิน

แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์
ถึงเถำวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์น้ ีที่รักอยูส่ องสถำน
ที่พ่ งึ หนึ่งพึ่งได้แต่กำยตน

1.
2.
3.
4.

ค.
ครู เข้ำสอนผิดห้อง
ครู จำชื่ อนักเรี ยนไม่ได้
ครู ทำโทษนักเรี ยนผิดคน
ครู สอนภำษำไทยเขียนสะกดคำผิด

มันแสนสุ ดลึกล้ ำเหลือกำหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ ำใจคน
บิดำมำรดำรักมักเป็ นผล
เกิดเป็ นคนคิดเห็นจึงเจรจำ
จาก เรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

1.
2.
3.
4.

ก.
กลอนสักวำ
กลอนเสภำ
กลอนสุ ภำพ
กลอนบทละคร

ข.
1.
2.
3.
4.

ค.

คำสั่งสอน
คำชี้แจง
คำแนะนำ
คำอธิบำย

1.
2.
3.
4.
30

ปำกว่ำตำขยิบ
ปำกหวำนก้นเปรี้ ยว
ปำกไม่สิ้นกลิ่นน้ ำนม
ปำกปรำศรัยใจเชือดคอ

25.

ยำยเลี้ยงข้ำวหอมมำตั้งแต่เล็ก ข้ำวหอมจึงรักและเชื่อฟั งยำย คำสั่งสอนของยำย....................
จิตใจของข้ำวหอมให้เป็ นคนอ่อนโยน และประพฤติแต่สิ่งดีงำม
ครอบครัวของข้ำวหอมมีควำมสุ ข พี่นอ้ งรักใคร่ .....................กัน โดยมียำยเป็ นเสำหลักของ
ครอบครัว เมื่อถึงวันสงกรำนต์ซ่ ึ งเป็ นวันรวมญำติ ยำยมักจะทำอำหำรไทย ทั้งคำวหวำน
หลำกหลำยชนิดซึ่ งล้วนแต่มีรสชำติอร่ อย...........................ให้ทุกคนได้รับประทำนร่ วมกัน
ก.

1. ชักจูง
2. ชำระ
3. หล่อเลี้ยง
4. กล่อมเกลำ

ข.
1.
2.
3.
4.

ค.

ไยดี
ออมชอม
กลมเกลียว
ประนีประนอม

1.
2.
3.
4.
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กลมกล่อม
กลมกลึง
กลมกลืน
เกลี้ยงเกลำ

ชุ ดที่ 2

ข้ อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

ปี สอบ

2554
(36 ข้อ)

ชุ ดที่ 1 61 A (18 ข้อ)
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 12 ข้อ : ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน
อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถำมข้อ 1-6
เทคโนโลยี วิทยำกำรและกำรแข่งขันในทุกวันนี้ได้ทำให้อะไรต่ออะไรรวดเร็ วฉับพลันไปหมด
สิ่ งรอบตัวล้วนสวนผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ ว ไม่วำ่ จะเป็ นผูค้ น รถยนต์ ดนตรี และดอกเบี้ย แม้กระทัง่
ชีวติ ของคนเรำก็รวดเร็ วตำมไปด้วย ควำมเร็ วกลำยเป็ นของดี ยิง่ เร็ วยิง่ ดี ทุกอย่ำงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
แข่งขันกับเวลำ กำลเวลำจึงกลำยเป็ นศัตรู ที่ตอ้ งเอำชนะ แทนที่จะเห็นเป็ นมิตรที่เอื้อเฟื้ อและอุปกำระ
คนแต่ก่อนแม้อำยุส้ นั มีเวลำอยูใ่ นโลกไม่นำนนัก เมื่อเทียบกับคนสมัยนี้ แต่ก็ไม่คิดที่จะเร่ งรัด
เวลำในทุกเรื่ อง หำกพร้อมที่จะรอคอยได้ เพรำะทุกอย่ำงไม่วำ่ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมชัดเจน
ควำมสำเร็ จ ล้วนได้มำด้วยกำลเวลำ เวลำที่ผำ่ นไปช่วยหล่อหลอมให้มีประสบกำรณ์แกร่ งกล้ำ
เท่ำทันโลกและชีวติ และยังช่วยเกลำกำรงำนให้ประณี ตเป็ นเลิศ
จาก “ชีวิต...เปี่ ยมสุข” ของพระไพศาล วิศาโล

1. ข้อควำมข้ำงต้นเป็ นกำรเขียนประเภทใด
1. ชี้แจง
2. ตักเตือน
3. สั่งสอน
4. โน้มน้ำวใจ
2. สำระสำคัญของเรื่ องตรงกับสำนวนใด
1. ตำข้ำวสำรกรอกหม้อ
2. ช้ำเป็ นกำรนำนเป็ นคุณ
3. กว่ำถัว่ จะสุ กงำก็ไหม้
4. ซื่ อกินไม่หมดคดกินไม่นำน
3. ข้อมูลข้ำงต้นนำไปใช้ประกอบกำรพูดเรื่ องใดจึงจะเหมำะสมที่สุด
1. รำยงำน
2. โต้วำที
3. ปรำศรัย
4. สุ นทรพจน์
4. ข้อใดคำทุกคำเป็ นคำซ้อนที่สร้ำงจำกคำซึ่ งมีควำมหมำยเหมือนกัน
1. กำรงำน กำลเวลำ
2. ชัดเจน
เร่ งรัด
3. แทนที่
รอคอย
4. หล่อหลอม ดอกเบี้ย
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5. คำในข้อใดอยูใ่ นระดับภำษำแตกต่ำงจำกข้ออื่น
1. ผูค้ น
ของดี
2. ดนตรี
รถยนต์
3. เทคโนโลยี วิทยำกำร
4. ประณี ต ประสบกำรณ์
6. ข้อคิดจำกเรื่ องควรนำไปปฏิบตั ิในเรื่ องใดจึงจะเกิดประโยชน์มำกที่สุด
1. กำรเดินทำง
2. กำรคบเพื่อน
3. กำรักษำพยำบำล
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือผูอ้ ื่น
อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถำมข้อ 7-12
เรื่ องพระอภัยมณี นบั ว่ำเป็ นวรรณคดีคู่กบั ชื่อของสุ นทรภู่ เพรำะเมื่อเอ่ยนำมของท่ำน ทุกคน
จะนึกถึงเรื่ องพระอภัยมณี คนทั้งหลำยชอบอ่ำนและสำมำรถจดจำคำกลอนของท่ำนได้เป็ นอันมำก
ดังเช่น สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำดำรงรำชำนุ ภำพทรงกล่ำวไว้ในคำอธิ บำยว่ำด้วยเรื่ อง
พระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ ไว้ตอนหนึ่งว่ำ “เมื่อข้ าพเจ้ ายังเยาว์ เป็ นสมัยแรกมีหนังสื อเรื่ องพระอภัยมณี
พิมพ์ ขาย ครั้ งนั้นเป็ นคนชั้นผู้ใหญ่ ทั้งผู้ชายผู้หญิงชอบอ่ านเรื่ องพระอภัยมณี แพร่ หลาย จึงจากลอน
ในเรื่ องพระอภัยมณี ไว้ กล่ าวเป็ นสุภาษิตได้ มากบ้ างน้ อยบ้ างแทบจะไม่ เว้ นตัว” ปัจจุบนั กระทรวง
ศึกษำธิ กำรได้พิจำรณำเห็นว่ำ พระอภัยมณี เป็ นวรรณคดีมรดกของชำติที่สมควรจะให้บรรดำเยำวชน
ทั้งหลำยได้เรี ยน จึงตัดตอนมำให้เรี ยนในชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ นอกจำกนี้ในระดับ
อุดมศึกษำยังได้นำมำให้เรี ยนในเชิงวิเครำะห์วจิ ำรณ์อีกด้วย ผูศ้ ึกษำวรรณคดีเรื่ องนี้ จะได้รับอรรถรส
ของถ้อยคำที่มีควำมไพเรำะและมีคุณค่ำที่เป็ นคติสอนใจทั้งคดีโลกและคดีธรรม ได้ท้ งั ควำมคิดอ่ำน
ก่อให้เกิดควำมงดงำมทำงสติปัญญำแก่ผศู ้ ึกษำและผูอ้ ่ำนเป็ นอย่ำงมำก
จากนิทานคากลอน พระอภัยมณี ของ บรรเทา กิตติศักดิ์
อนุสรณ์ สุนทรภู่ 200 ปี โดย สมาคมภาษาและหนังสื อแห่ งประเทศไทยฯ

7. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
1. เรื่ องพระอภัยมณี แต่งโดยสุ นทรภู่
2. เรื่ องพระอภัยมณี เป็ นวรรณคดีมรดกของชำติ
3. เรื่ องพระอภัยมณี แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอน
4. เรื่ องพระอภัยมณี นบั ว่ำเป็ นวรรณคดีคู่กบั ชื่อสุ นทรภู่
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8. ข้อควำมข้ำงต้นใช้โวหำรประเภทใด
1. สำธกโวหำร
2. อุปมำโวหำร
3. บรรยำยโวหำร
4. พรรณนำโวหำร
9. ข้อใดที่ทำให้น่ำเชื่อถือว่ำ เรื่ องพระอภัยมณี เป็ นที่นิยมของผูอ้ ่ำนในสมัยนั้น
1. มีกำรพิมพ์เป็ นหนังสื อขำย
2. เป็ นวรรณคดีมรดกของชำติ
3. เนื้อเรื่ องสนุกสนำนชวนติดตำม
4. มีคนจำนวนมำกจำคำกลอนไว้กล่ำวเป็ นสุ ภำษิต
10. ข้อใดเป็ นประโยครวม
1. ผูศ้ ึกษำวรรณคดีเรื่ องนี้จะได้รับอรรถรสของถ้อยคำที่มีควำมไพเรำะ
2. คนทั้งหลำยชอบอ่ำนและสำมำรถจดจำกลอนของท่ำนได้เป็ นอันมำก
3. พระอภัยมณี เป็ นวรรณคดีมรดกของชำติที่สมควรจะให้บรรดำเยำวชนทั้งหลำยได้เรี ยน
4. กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพทรงกล่ำวไว้ในคำอธิ บำยว่ำด้วยเรื่ องพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่
11. “เมื่อข้ าพเจ้ ายังเยาว์เป็ นสมัยแรกมีหนังสื อเรื่ องพระอภัยมณี พิมพ์ขาย” คำใดเป็ นภำษำระดับปำก
1. ขำย
2. เยำว์
3. หนังสื อ
4. ข้ำพเจ้ำ
12. ข้อใดคือคุณค่ำของเรื่ องพระอภัยมณี ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ งได้มำกที่สุด
1. ควำมงดงำมทำงสติปัญญำ
2. ควำมสนุกสนำนของเนื้อเรื่ อง
3. อรรถรสของถ้อยคำที่มีควำมไพเรำะ
4. คติสอนใจทั้งทำงโลกและทำงธรรม
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ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั
จำนวน 6 ข้อ รวม 20 คะแนน
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบคำถำมข้อ 13-18 โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจำกหมวดคำตอบ ก และ ข
หมวดละ 1 คำตอบ ให้ครบทั้ง 2 หมวด จึงจะได้คะแนน ข้อ 13-16 ข้อละ 3 คะแนน ข้อ 17-18 ข้อละ 4 คะแนน
เมื่อนำงสวำหะถูกมำรดำสำปให้ยนื ตีนเดียวเหนี่ยวกินลมอยูท่ ี่เขำจักรวำลนั้น พระอิศวรได้แบ่ง
กำลังของพระองค์พร้อมทั้งมอบเทพอำวุธ คือ คทำเพชร ตรี เพชร และจักรแก้ว ให้พระพำยนำไปซัด
เข้ำปำกนำงสวำหะเพื่อให้กำเนิดบุตร นำงตั้งครรภ์อยูส่ ำมสิ บเดือนจึงคลอด ดังบทกลอนต่อไปนี้
ครั้นได้ศุภฤกษ์ยำมดี
ปี ขำลเดือนสำมวันอังคำร
เป็ นวำนรผูเ้ ผ่นออกทำงโอษฐ์
ใหญ่เท่ำชันษำได้โสฬส

พระรวีหมดเมฆแสงฉำน
เยำวมำลย์ก็ประสู ติโอรส
เผือกผ่องไพโรจน์ท้ งั กำยหมด
อลงกตดัง่ ดวงศศิธร

บัดนั้น
ครั้นออกจำกครรภ์มำรดร
ลอยอยูต่ รงพักตร์ ชนนี
มีกุณฑลขนเพชรอลงกำร์
หำวเป็ นดำวเป็ นเดือนรวีวร
สำแดงแผลงฤทธิ์ เกรี ยงไกร
ทั้งองค์พระพำยเรื องเดช
ก็เข้ำอิงแอบแนบกำยำ

วำยุบุตรวุฒิไกรดัง่ ไกรสร
ก็เหำะขึ้นอัมพรด้วยฤทธำ
รัศมีโชติช่วงในเวหำ
เขี้ยวแก้วแววฟ้ำมำลัย
แปดกรสี่ หน้ำสู งใหญ่
แล้วลงมำไหว้พระมำรดำ
สำคัญว่ำบิตุเรศนำถำ
วำนรชื่นชมยินดี

เมื่อนั้น
เห็นวำนรสำแดงฤทธี
จึ่งให้นำมตำมเทวโองกำร
แบ่งทั้งกำลังฤทธิ รอน

พระพำยเทวัญเรื องศรี
สนัน่ ทั้งธำตรี อมั พร
ชื่อหนุมำนชำญสมร
ให้แก่วำนรโอรส
เรี ยบเรี ยงจากบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ ตอน เกิดหนุมาน พระราชนิพนธ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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13. ใครเป็ นผูต้ ้ งั นำมให้หนุมำนและข้อควำมข้ำงต้นไม่ได้กล่ำวถึงหนุมำนในเรื่ องใด
ก.
1.
2.
3.
4.

พระอิศวร
พระนำรำยณ์
พระพำย
นำงสวำหะ

1.
2.
3.
4.

ข.
ประวัติควำมเป็ นมำ
รู ปร่ ำงลักษณะ
ลักษณะนิสัย
ควำมสำมำรถพิเศษ

14. แผนภำพโครงเรื่ องแบบใดที่เหมำะสมในกำรใช้ยอ่ ควำมเรื่ อง รำมเกียรติ์ ตอน เกิดหนุมำน
และข้อใดใช้ภำษำถูกต้องตำมลักษณะของกำรย่อควำม
ก.
1.
2.
3.
4.

แสดงเหตุผล
แสดงเหตุกำรณ์
แสดงกำรแก้ปัญหำ
แสดงกำรเปรี ยบเทียบ

1.
2.
3.
4.

ข.
หนุมำนเหำะขึ้นไปบนอัมพรด้วยฤทธำ
หนุมำนหำวออกมำเป็ นดำวเดือนและรวีวร
หนุมำนคิดว่ำเจ้ำแห่งลมคือ บิตุเรศ
หนุมำนเกิดมำมีรูปร่ ำงใหญ่โตเท่ำกับอำยุ 16 ปี

15. ข้อมูลจำกเรื่ องนี้ควรใช้ในกำรพูดประเภทใดและคำกลอนในข้อใดที่ใช้ประกอบกำรพูดให้เห็นภำพ
ได้ชดั เจนที่สุด
ก.
1.
2.
3.
4.

เล่ำนิทำน
โต้วำที
อภิปรำย
สุ นทรพจน์

1.
2.
3.
4.

ข.
ปี ขำลเดือนสำมวันอังคำร เยำวมำลย์ก็ประสู ติโอรส
ใหญ่เท่ำชันษำได้โสฬส อลงกตดัง่ ดวงศศิธร
หำวเป็ นดำวเดือนรวีวร แปดกรสี่ หน้ำสู งใหญ่
ทั้งองค์พระพำยเรื องเดช สำคัญว่ำบิตุเรศนำถำ

16. ข้อใดอยูใ่ นมำตรำตัวสะกดเดียวกันทุกคำและอยูใ่ นมำตรำใด
1.
2.
3.
4.

ก.
ธำตรี รวีวร มำรดำ
ฤกษ์ พักตร์ บุตร
สมร วำนร โอรส
เพชร ฤทธิ์ โอษฐ์

ข.
1.
2.
3.
4.
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แม่
แม่
แม่
แม่

ก กำ
กก
กด
กน

17. ข้อใดเขียน วัน เดือน ปี เกิดของหนุมำนจำกบทกลอนตำมแบบไทยได้ถูกต้องและอ่ำนอย่ำงไร
3
1. 2 ฯ 3

ก.

ข.
1. วันอังคำร เดือนสำม ปี ขำล

2. 2 ฯ 3
3
3. ปี ขำล 3 ฯ 3
4. 3 ฯ 3 ปี ขำล

2. วันอังคำร ปี ขำล เดือนสำม
3. เดือนสำม ปี ขำล วันอังคำร
4. ปี ขำล เดือนสำม วันอังคำร

สำแดงแผลงฤทธิ์ เกรี ยงไกร
ทั้งองค์พระพำยเรื องเดช

18.

แล้วลงมำไหว้พระมำรดำ
สำคัญว่ำบิตุเรศนำถำ

บทกลอนข้ำงต้นให้ขอ้ คิดในเรื่ องใดมำกที่สุดซึ่ งเป็ นคุณค่ำทำงด้ำนใด
ก.
1.
2.
3.
4.

ข.

ควำมเฉลียวฉลำด
ควำมกตัญญูรู้คุณ
ควำมเมตตำกรุ ณำ
ควำมรักของบิดำมำรดำ

1.
2.
3.
4.
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คุณค่ำทำงปั ญญำ
คุณค่ำทำงอำรมณ์
คุณค่ำทำงวรรณศิลป์
คุณค่ำทำงสังคมและวัฒนธรรม

ชุ ดที่ 2 61 B (18 ข้อ)
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 12 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน
อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถำมข้อ 1 – 6
พระรำชวัง หมำยถึง วังของพระมหำกษัตริ ย ์ มีระดับควำมสำคัญรองจำกพระบรมมหำรำชวัง
เป็ นที่ประทับของพระมหำกษัตริ ยต์ ำมขัตติยรำชประเพณี มำแต่โบรำณ กำรเรี ยกวังว่ำพระรำชวัง
ได้น้ นั พระมหำกษัตริ ยจ์ ะทรงประกำศพระบรมรำชโองกำรสถำปนำวังขึ้นเป็ น พระรำชวัง จึงจะจัด
เป็ นที่ประทับของพระมหำกษัตริ ยไ์ ด้ เช่น พระรำชวังดุสิต เมื่อแรกสร้ำงพระรำชทำนชื่อว่ำ สวนดุสิต
ต่อมำจึงประกำศยกขึ้นเป็ นพระรำชวังสวนดุสิต ส่ วนพระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน ซึ่งเป็ นที่ประทับ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลปั จจุบนั สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 6 เป็ นส่ วนหนึ่งของ
พระรำชวังดุสิต เรี ยกว่ำ พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำนสวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิตไม่เรี ยกว่ำ
พระรำชวังจิตรลดำ รำษฎรทัว่ ไปมักเรี ยกอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรว่ำ สวนจิตรลดำ
จากมูลสถานแห่ งราชวงศ์ โดย รั ตนา ฦๅชาฤทธิ์ ในหนังสื อชุด ความรู้ ภาษาไทย อันดับที่ 33
เรื่ อง ภาษาไทยวันนี ้ เล่ ม 7 ของสถาบันภาษาไทยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ

1. สำระสำคัญของข้อควำมนี้ ตรงกับข้อใด
1. ประวัติพระรำชวังดุสิต
2. ข้อกำหนดกำรเป็ นพระรำชวัง
3. พระรำชวังในสมัยรัชกำลที่ 6
4. กำรสร้ำงพระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน
2. แผนภำพโครงเรื่ องแบบใดที่เหมำะสมในกำรเขียนเรื่ องข้ำงต้น
1. แสดงสำเหตุ
2. แสดงเหตุกำรณ์
3. แสดงกำรแก้ปัญหำ
4. แสดงกำรเปรี ยบเทียบ
3. หำกข้อควำมนี้เป็ นกำรพูด จัดเป็ นกำรพูดประเภทใด
1. เล่ำเรื่ อง
2. วิจำรณ์
3. อธิบำย
4. อภิปรำย
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4. ข้อใดเป็ นคำรำชำศัพท์ที่ใช้ได้เฉพำะพระมหำกษัตริ ย ์
1. ประทับ
2. ทรงประกำศ
3. พระรำชทำน
4. พระบรมรำชโองกำร
5. ข้อใดเรี ยงคำตำมพจนำนุกรมได้ถูกต้อง
1. ประทับ
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. ข้อควำมข้ำงต้น ให้ควำมรู ้ดำ้ นใดมำกที่สุด
1. ประเพณี
2. ค่ำนิยม
3. วิถีชีวติ
4. สถำปัตยกรรม
อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถำมข้อ 7 – 12
กาเนิดมัจฉานุ
เนื่องนำงสุ พรรณมัจฉำได้รับคำสั่งจำกทศกัณฐ์ผเู ้ ป็ นบิดำให้พำบริ วำรปลำไปทำลำยกำรจองถนน
ที่จะไปลงกำของเหล่ำวำนร นำงถูกหนุมำนจับตัวไว้ได้ หนุมำนสำมำรถเกลี้ยกล่อมนำงให้เรี ยกบริ วำร
ปลำขนก้อนหิ นกลับคืนมำจนถนนสำเร็ จและได้นำงเป็ นภรรยำ
นำงสุ พรรณมัจฉำไม่กล้ำกลับไปพบทศกัณฐ์ เพรำะนอกจำกไม่อำจทำตำมคำสั่งได้แล้วยังมีส่วน
ช่วยสร้ำงถนนสำยนี้อีก และที่สำคัญคือนำงตั้งครรภ์ นำงจึงตัดสิ นใจหำชำยหำดที่สงบเงียบแห่งหนึ่ง
แล้วอธิ ษฐำนต่อบรรดำเทพยดำนำงฟ้ำให้ช่วยนำง ดังบทกลอนต่อไปนี้
เมื่อนั้น
เห็นเทวำแลเทพนำรี
จึ่งน้อมเศียรเกล้ำบังคม
ครั้นได้ศุภฤกษ์สถำวร
ขำวผ่องบริ สุทธิ์ ผวิ พรรณ
ใหญ่ถึงชันษำโสฬส

นำงสุ พรรณมัจฉำโฉมศรี
มำพร้อมที่ฝั่งสำคร
ด้วยใจชื่นชมสโมสร
บังอรสำรอกโอรส
กำยนั้นเหมือนหนุมำนหมด
หำงนั้นปรำกฏเป็ นหำงปลำ
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เมื่อนั้น
เห็นนำงสำรอกลูกมำ
จึ่งอำนวยนำมตำมวงศ์
เอำชื่อบิดำชัยชำญ
ทั้งสองนั้นเป็ นสมญำ
เสร็ จแล้วฝูงเทพนิกร

เทวัญอัปสรถ้วนหน้ำ
ลักขณำเหมือนศรี หนุมำน
อันทรงศักดำกล้ำหำญ
กับนำงนงครำญมำรดร
ชื่อมัจฉำนุชำญสมร
ก็เขจรไปวิมำนรู จี

เรี ยบเรี ยงจากบทละครเรื่ อง รามเกียรติ์ ตอน เกิดมัจฉานุ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

7. คำประพันธ์ขำ้ งต้นไม่ได้กล่ำวถึงมัจฉำนุในเรื่ องใด
1. ผูใ้ ห้กำเนิด
2. ที่มำของชื่อ
3. รู ปร่ ำงลักษณะ
4. ควำมสำมำรถพิเศษ
8. ข้อใดใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักของกำรย่อควำม
1. นำงสุ พรรณมัจฉำน้อมเศียรเกล้ำบังคมเทวดำ
2. นำงสุ พรรณมัจฉำสำรอกโอรสที่มีผวิ ขำวบริ สุทธิ์
3. มัจฉำนุมีร่ำงกำยเหมือนหนุมำน
4. มัจฉำนุมีหำงเป็ นมัจฉำเหมือนแม่
9. ข้อมูลจำกเรื่ องข้ำงต้นนำไปใช้ประกอบกำรพูดประเภทใดได้เหมำะสมที่สุด
1. อภิปรำย
2. โต้วำที
3. เล่ำนิทำน
4. โน้มน้ำวใจ
10. ข้อใดเป็ น “คำเป็ น” ทุกคำ
1. เห็นเทวำแลเทพนำรี
2. อันทรงศักดำกล้ำหำญ
3. จึ่งน้อมเศียรเกล้ำบังคม
4. บังอรสำรอกโอรส
11. คำในข้อใดใช้ในกำรแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองเท่ำนั้น
1. มัจฉำ สำคร
2. สมญำ บริ สุทธิ์
3. สโมสร กล้ำหำญ
4. สถำวร สำรอก
12. ข้อใดคือคุณค่ำจำกเรื่ องนี้มำกที่สุด
1. คุณค่ำทำงปั ญญำ
2. คุณค่ำทำงอำรมณ์
3. คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์
4. คุณค่ำทำงสังคมและวัฒนธรรม
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ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั จำนวน 6 ข้อ รวม 20 คะแนน
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบคำถำมข้อ 13-18 โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจำกหมวดคำตอบ ก และ ข
หมวดละ 1 คำตอบ ให้ครบทั้ง 2 หมวด จึงจะได้คะแนน ข้อ 13-16 ข้อละ 3 คะแนน ข้อ 17-18 ข้อละ 4 คะแนน
พระสุ นทรโวหำร (ภู่) หรื อ สุ นทรภู่ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปี มะเมีย จุลศักรำช 1148
ตรงกับวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2329
สุ นทรภู่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ นยอดกวีแห่งกลอนสุ ภำพ บทกลอนของท่ำนมีควำมดีเด่นด้วยกำรใช้
ถ้อยคำไพเรำะสละสลวย เล่นสัมผัสในแพรวพรำว และมักจะสอดแทรกข้อคิด คติสอนใจ แสดง
สัจธรรมของชี วติ ไว้อย่ำงคมคำยจับใจผูอ้ ่ำน ซึ่ งสำมำรถนำไปใช้ได้ทุกกำลสมัย เช่น
แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์
ถึงเถำวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์น้ ีที่รักอยูส่ องสถำน
ที่พ่ งึ หนึ่งพึ่งได้แต่กำยตน

มันแสนสุ ดลึกล้ ำเหลือกำหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ ำใจคน
บิดำมำรดำรักมักเป็ นผล
เกิดเป็ นคนคิดเห็นจึงเจรจำ
จากเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (ยูเนสโก) ได้ประกำศเกียรติคุณให้
สุ นทรภู่เป็ นกวีดีเด่นของโลก ในปี พ.ศ. 2529 ในวำระที่ครบรอบ 200 ปี เกิดของท่ำน ซึ่งทำให้ชำวไทย
ต่ำงภำคภูมิใจว่ำเรำมีกวีเอกที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรับในระดับสังคมโลก สุ นทรภู่จึงเปรี ยบเสมือน
เพชรน้ ำหนึ่งของเมืองไทยอย่ำงแท้จริ ง
เรี ยบเรี ยงจาก อนุสรณ์ สุนทรภู่ 200 ปี ของ สมาคมภาษาและหนังสื อแห่ งประเทศไทย

13. ท่ำนสุ นทรภู่คือเพชรน้ ำหนึ่งของเมืองไทยอย่ำงแท้จริ ง “เพชรน้ ำหนึ่ง” ในประโยคนี้ มีควำมหมำย
ตรงกับข้อใดและสุ นทรภู่ได้รับกำรยกย่องในกำรแต่งคำประพันธ์ประเภทใดมำกที่สุด
ก.
1.
2.
3.
4.

ข.

งดงำม
ดีเยีย่ ม
สำคัญ
หำยำก

1.
2.
3.
4.
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กลอนแปด
กลอนบทละคร
กำพย์ยำนี 11
โคลงสี่ สุภำพ

14. ข้อควำมข้ำงต้นเป็ นกำรเขียนในลักษณะใดและอยูใ่ นประเภทใด
ก.
1.
2.
3.
4.

ข.

แนะนำ
โน้มน้ำว
สรรเสริ ญ
แสดงควำมคิดเห็น

1.
2.
3.
4.

เรื่ องสั้น
รำยงำน
บทควำม
สำรคดี

15. บทกลอนจำกข้อควำม นำไปใช้ประกอบในกำรพูดเรื่ องใดได้เหมำะสมที่สุดและไม่สำมำรถนำไปใช้
ประกอบกำรพูดเกี่ยวกับเรื่ องใด
ก.
1.
2.
3.
4.

ข.

กำรคบเพื่อน
กำรประหยัดอดออม
ควำมขยันหมัน่ เพียร
ควำมมีระเบียบวินยั

1.
2.
3.
4.

กำรใช้คำพูด
กำรช่วยเหลือตนเอง
ควำมสำมัคคี
ควำมรักของบิดำมำรดำ

16. คำคู่ใดเป็ นสัมผัสในจำกบทกลอนและอยูใ่ นมำตรำตัวสะกดใด
ก.
1.
2.
3.
4.

ข.

แล้ว – ว่ำ
เกี่ยว – เลี้ยว
ลด – คด
ผล – ตน

1.
2.
3.
4.

แม่ ก กำ
แม่ กด
แม่ กน
แม่ เกอว

17. ข้อใดเขียนวันเดือนปี เกิดของสุ นทรภู่ตำมแบบไทยได้ถูกต้องและอ่ำนอย่ำงไร
ก.

ข.

1
1. 1 ฯ 8

1. วันจันทร์ เดือนแปด ขึ้น 1 ค่ำ

8
2. 1 ฯ 1

2. วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนแปด

1
3. 2 ฯ 8

3. ขึ้น 1 ค่ำ วันจันทร์ เดือนแปด

8
4. 2 ฯ 1

4. เดือนแปด ขึ้น 1 ค่ำ วันจันทร์
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18. ข้อคิดจำกบทกลอนข้ำงต้นที่สำมำรถนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันตรงกับข้อใด และกำรกระทำใด
เป็ นกำรอนุ รักษ์สืบสำนมรดกของสุ นทรภู่ได้ดีที่สุด
ก.
1.
2.
3.
4.

น้ ำลดตอผุด
น้ ำขึ้นให้รีบตัก
น้ ำเชี่ยวอย่ำขวำงเรื อ
น้ ำลึกหยัง่ ได้น้ ำใจหยัง่ ยำก

1.
2.
3.
4.
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ข.
พริ มชอบศึกษำชีวติ และงำนของสุ นทรภู่
แพรแต่งกลอนสุ ภำพตำมหลักวิธีของสุ นทรภู่
แพรวร่ วมจัดงำนนิทรรศกำรในวันสุ นทรภู่
พลอยจดจำข้อคิดจำกคำกลอนของสุ นทรภู่ได้
จนขึ้นใจ

เฉลยข้ อสอบ
ชุ ดที่ 1
ข้ อที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

แนวข้ อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)
เฉลย
เหตุผลประกอบ
4. จำกข้อ 4. มีคำที่มีตวั สะกดในมำตรำแม่กน แม่กม แม่กง แม่ ก กำ และแม่กด
มีตวั สะกดต่ำงมำตรำกันมำกที่สุด
ส่ วน ข้อ 1. มีมำตรำแม่ ก กำ แม่กง และแม่กก
ข้อ 2. มีมำตรำแม่กด แม่ ก กำ และแม่กบ
ข้อ 3. มีมำตรำแม่กน แม่ ก กำ และแม่เกย
4. เพรำะมีคำที่มีตวั สะกดไม่ตรงตำมมำตรำ 2 คำ คือ สุ ข และอนำคต ส่ วนข้อ 2. มีคำ
ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตำมมำตรำ 1 คำ คือ พิษ ข้อ 1. และ 3. ไม่มีคำที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตำมมำตรำเลย
3. นัวเนีย เป็ นคำในแม่ ก กำ ไม่มีตวั สะกด ส่ วนข้อ 1. ปล่อยวำง มีตวั สะกดในมำตรำ
แม่เกย และแม่กง ข้อ 2. อบอุ่น มีตวั สะกดในมำตรำแม่กบ และแม่กน ข้อ 4.
นมเนย มีตวั สะกดในมำตรำแม่กม และแม่เกย
2. แปลก พลบ และขวิด เป็ นคำที่มีอกั ษรควบแท้ทุกคำ
ส่ วน ข้อ 1. ตลำด เป็ นคำที่มีอกั ษรนำ
ข้อ 3. ผลิต เป็ นคำที่มีอกั ษรนำ
ข้อ 4. หลบ เป็ นคำที่มีอกั ษรนำ
4. คำควบแท้ คือ คำที่มีอกั ษรควบที่ออกเสี ยงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกัน ซึ่ งคำว่ำ
ประสบ และนิทรำ เป็ นคำควบแท้ ส่ วนข้อ 1. จริ ง เป็ นคำควบไม่แท้ ข้อ 2. ทรัพย์
เป็ นคำควบไม่แท้ ข้อ 3. ทรำบ เป็ นคำควบไม่แท้
3. อร่ อย เป็ นคำที่มีอกั ษรนำ อ่ำนว่ำ อะ-หร่ อย ส่ วน ข้อ 1. โกรธ ข้อ 4. ปลอบ เป็ นคำ
ควบกล้ ำแท้ และข้อ 2. เศร้ำ เป็ นคำควบกล้ ำไม่แท้
1. น้ ำ โต๊ะ ค้ำง มีเสี ยงวรรณยุกต์ตรี ทุกคำ ส่ วนข้อ 2. บิน มีเสี ยงวรรณยุกต์สำมัญ ขำว หมี
มีเสี ยงวรรณยุกต์จตั วำ ข้อ 3. เสื อ มีเสี ยงวรรณยุกต์จตั วำ ป้ ำ น่ำ มีเสี ยงวรรณยุกต์โท
ข้อ 4. กด ปู่ มีเสี ยงวรรณยุกต์เอก พี่ มีเสี ยงวรรณยุกต์โท
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ข้ อที่
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

เฉลย
เหตุผลประกอบ
1. ศุกร์ โจทย์ สัตว์ เป็ นคำที่ประสม 5 ส่ วน เหมือนกันทุกคำ
ส่ วน ข้อ 2. เสำร์ โชว์ เป็ นคำประสม 4 ส่ วน (พยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์-ตัวกำรันต์)
จันทร์ เป็ นคำประสม 5 ส่ วน
ข้อ 3. ขำว จ้อย เป็ นคำประสม 4 ส่ วน (พยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์-ตัวสะกด)
เสี ย เป็ นคำประสม 3 ส่ วน
ข้อ 4. หน้ำ วัว เป็ นคำประสม 3 ส่ วน วิว เป็ นคำประสม 4 ส่ วน (พยัญชนะสระ-วรรณยุกต์-ตัวสะกด)
1. เพรำะคำว่ำ ใคร ในประโยค ใครอ่ำนกำร์ ตูน เป็ นคำสรรพนำมแทนคำถำม ส่ วนคำว่ำ
ใครๆ ในข้อ 2. ใดๆ ในข้อ 3. และ ผูใ้ ด ในข้อ 4. เป็ นคำสรรพนำมบอกควำม
ไม่เจำะจง
3. ควรเติมคำว่ำ เพรำะ..จึง เป็ น “เพรำะเธอขยัน จึงสอบได้คะแนนดี” ทำให้ได้ใจควำม
ที่สมบูรณ์และมีควำมหมำยที่ถูกต้อง
3. ตั้งแต่ เป็ นคำบุพบทบอกเวลำ โดยบอกเวลำว่ำ ผลไม้ที่ซ้ื อมำ ได้ซ้ื อมำตั้งแต่เวลำ
กลำงวันแล้ว
2. คำอุทำนเป็ นคำที่แสดงอำรมณ์ของผูพ้ ูด เช่น ตกใจ ดีใจ เสี ยใจ เป็ นต้น ซึ่ งข้อ 2. คำว่ำ
“หำ” เป็ นคำอุทำน โดยดูจำกบริ บทว่ำ ...ปัญญำดูตกใจ แสดงถึงควำมตกใจของปั ญญำ
แต่ตำมปกติแล้ว หำ เป็ นคำกริ ยำ หมำยถึง ค้น สื บ
1. เครื่ องหมำย – ในข้อ 1. เป็ นเครื่ องหมำยลบที่ใช้ในคณิ ตศำสตร์ ไม่ใช่เครื่ องหมำย
วรรคตอน ส่ วนข้อ 2. มีเครื่ องหมำยมหัพภำค. ข้อ 3. มีเครื่ องหมำยจุดไข่ปลำ ...
ข้อ 4. มีเครื่ องหมำย อัศเจรี ย ์ !
2. นิทำนหรื อเรื่ องสั้นเป็ นเรื่ องแต่งที่มีตวั ละครและมีบทสนทนำของตัวละคร จึงมักพบ
เครื่ องหมำยอัญประกำศ “ ” มำกที่สุด เพรำะเครื่ องหมำยอัญประกำศใช้เขียนคร่ อม
บทสนทนำนัน่ เอง
1. จำกประโยค แสดงให้เห็นว่ำยังมีสัตว์อีกหลำยชนิดอยูใ่ นสวนสัตว์ จึงควรเติม ฯลฯ
ที่ใช้เขียนหลังข้อควำมที่จะมีต่อไปอีกมำก โดยอ่ำนว่ำ ละ หรื อ และอื่นๆ คือ
ใน-สวน-สัด-มี-ช้ำง-เสื อ-ลิง-และ-อื่น-อื่น
4. จำกข้อควำม ต้องเติมเครื่ องหมำยวงเล็บ ยมก และไปยำลใหญ่ ดังนี้ วันเสำร์ น้ ีเรำจะ
ไปเที่ยวที่จงั หวัดนครรำชสี มำ (โครำช) ผมและเพื่อนๆ ตื่นเต้นมำก เพรำะไม่เคยเที่ยว
ที่นี่มำก่อน แต่พอจะทรำบว่ำที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมำกมำย เช่น ปรำสำทหิ นพิมำย
ประสำทหิ นเมืองเก่ำ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ฯลฯ
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20.
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เหตุผลประกอบ
4. จำกข้อควำม สำมำรถเขียนเป็ นอักษรย่อได้ 4 คำ คือ
1) หนังสื อพิมพ์ ใช้อกั ษรย่อ นสพ.
2) ฉบับ
ใช้อกั ษรย่อ ฉ.
3) สิ งหำคม
ใช้อกั ษรย่อ ส.ค.
4) พุทธศักรำช ใช้อกั ษรย่อ พ.ศ.
3. มองท้องฟ้ำ เป็ นวลีหรื อกลุ่มคำ ไม่ใช่ประโยค เพรำะประโยคต้องมีส่วนประกอบ
2 ส่ วน คือ ภำคประธำนและภำคแสดง ซึ่ งมองท้องฟ้ำ มีเฉพำะภำคแสดง จึงไม่ใช่
ประโยค
2. อย่ำเดินลัดสนำม เป็ นประโยคสั่งให้ทำเหมือนประโยค “จงทำกำรบ้ำน”
ส่ วน ข้อ 1. เป็ นประโยคขอร้อง
ข้อ 3. เป็ นประโยคบอกเล่ำ
ข้อ 4 เป็ นประโยคแสดงควำมต้องกำร
1. วัวกินหญ้ำ เป็ นประโยค 3 ส่ วน เหมือนประโยค แม่ทอดไก่ โดยมีส่วนประกอบของ
ประโยค ดังนี้
ประโยค
วัวกินหญ้ำ
แม่ทอดไก่

21.

4.

22.

1.

ภาคประธาน
วัว
แม่

ภาคแสดง
กริยา
กิน
ทอด

กรรม
หญ้ำ
ไก่

ซึ่ งเป็ นพันธุ์ดี เป็ นส่ วนขยำยกรรม (ผัก) ในประโยค บอกให้รู้วำ่ ผักที่พอ่ ของสันติ
นำมำปลูกนั้น เป็ นพันธุ์ที่ดี
น้องวิง่ เล่นในสนำม เป็ นประโยค 2 ส่ วน ส่ วนข้อ 2.-4. เป็ นประโยค 3 ส่ วน คือ
มีบทประธำน บทกริ ยำ และบทกรรม ดังตำรำง
ประโยค
1.
2.
3.
4.

น้องวิง่ เล่นในสนำม
ครู ถือกระเป๋ ำใบใหญ่
ติ๊กเหลำดินสอสี
นักเรี ยนแต่งประโยค

ประธาน
น้อง
ครู
ติ๊ก
นักเรี ยน

46

ส่ วนประกอบ
กริยา
กรรม
วิง่ เล่นในสนำม
ถือ
กระเป๋ ำใบใหญ่
เหลำ
ดินสอสี
แต่ง
ประโยค
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23.
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30.
31.
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33.
34.
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1. ใจไม้ไส้ระกำ อยูร่ ะหว่ำงคำว่ำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น” ส่ วนข้อ 2. ใจแตก
ข้อ 3. ใจถึง และ ข้อ 4. ใจบุญ อยูก่ ่อน คำว่ำ “ใจเพชร”
3. ม่วน เป็ นภำษำถิ่นอีสำน หมำยถึง สนุก
ส่ วน ข้อ 1. ลำ เป็ นภำษำถิ่นเหนื อ หมำยถึง อร่ อย
ข้อ 2. แซบ เป็ นภำษำถิ่นอีสำน หมำยถึง อร่ อย
ข้อ 3. หรอย เป็ นภำษำถิ่นใต้ หมำยถึง อร่ อย
1. กับแก้ เป็ นภำษำถิ่นอีสำน หมำยถึง ตุก๊ แก ส่ วนข้อ 2.-4. เป็ นภำษำถิ่นกลำง
4. บัณฑิต เป็ นคำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำบำลี) ส่ วน ปิ๊ ง ใหม่ เป็ นคำไทยแท้
4. เฉี่ ยว ดำขำ เลือด ฆ่ำ เป็ นคำไทยแท้ท้ งั หมด โดยสังเกตจำกมีตวั สะกดตรงตำมมำตรำ
ไม่มีตวั กำรันต์
2. ชำวนำใช้ควำยไถนำ เป็ นคำไทยแท้ทุกคำ
ส่ วน ข้อ 1. เค้ก เป็ นคำที่มำจำกภำษำอังกฤษ
ข้อ 3. คลินิก เป็ นคำที่มำจำกภำษำอังกฤษ
ข้อ 4. ก๋ วยเตี๋ยว และตุ๋น เป็ นคำที่มำจำกภำษำจีน
3. คำสุ ภำพของคำว่ำ หัว และ อ้วก คือ ศีรษะ และ อำเจียน
3. หำกต้องพูดคำรำชำศัพท์กบั พระมหำกษัตริ ย ์ ควรใช้สรรพนำมบุรุษที่ 1 แทนตัวเองว่ำ
ข้ำพระพุทธเจ้ำ จึงจะถูกต้อง
1. สิ นสมุทรมีควำมเป็ นมนุษย์และยักษ์เท่ำๆ กัน ข้อ 1. จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
2. กำลกิณี หมำยถึง ลักษณะที่เป็ นอัปมงคลหรื อเสนียดจัญไร ซึ่ งอัปลักษณ์ หมำยถึง
ลักษณะที่ไม่เป็ นมงคล
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง ไร้ยศ ปรำศจำกยศ
ข้อ 3. หมำยถึง ผิดรู ป พิกำร น่ำเกลียด
ข้อ 4. หมำยถึง ควำมไม่แพ้ ควำมชนะ
1. พังพำบ หมำยถึง อำกำรนอนคว่ำ มีควำมหมำยตรงข้ำมกับคำว่ำ นอนหงำย
2. ผงำด อ่ำนว่ำ ผะ-หงำด หมำยถึง สง่ำ เด่น ซึ่ งมีควำมหมำยตรงข้ำมกับค่ำว่ำ ด้อย
ที่หมำยถึง ต่ำกว่ำโดยคุณสมบัติ รู ปสมบัติ หรื อตำแหน่งหน้ำที่
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง ยกเท้ำก้ำวไป
ข้อ 3. หมำยถึง มีกำลังมำก
ข้อ 4. หมำยถึง ไปข้ำงหน้ำ
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39.

40.
41.
42.
43.

เฉลย
เหตุผลประกอบ
1. เร่ ร่อน หมำยถึง อยูไ่ ม่เป็ นตำแหน่งแห่งที่ ตรงกับกำรดำเนินชีวติ ของชำวซำไก
ส่ วน ข้อ 2. หมำยถึง ค่อยๆ เลิกร้ำงกันไปเอง
ข้อ 3. หมำยถึง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำไม่แน่นอน
ข้อ 4. หมำยถึง เดินทำงค้ำงคืนเป็ นระยะๆ
2. ควรเติมคำว่ำ คับคัง่ / หนำแน่น จึงจะได้ใจควำมถูกต้อง และชัดเจน เป็ น บริ เวณริ ม
แม่น้ ำเจ้ำพระยำคับคัง่ ไปด้วยผูค้ นที่มำลอยกระทง ส่ วนบนถนนกำรจรำจรหนำแน่น
รถเคลื่อนตัวได้ชำ้
1. ควรเติมสำนวน ชักแม่น้ ำทั้งห้ำ หมำยถึง พูดจำหว่ำนล้อม ยกยอบุญคุณเพื่อสิ่ งที่
ประสงค์
1. นกสองหัว หมำยถึง คนที่ทำตัวฝักใฝ่ เข้ำด้วยทั้งสองฝ่ ำยที่ไม่เป็ นมิตรกันโดยหวัง
ประโยชน์เพื่อตน ซึ่ งมีควำมหมำยใกล้เคียงกับสำนวน เหยียบเรื อสองแคม หมำยถึง
ทำทีเข้ำด้วยทั้ง 2 ฝ่ ำย
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง ตลบตะแลง กลับกลอก
ข้อ 2. หมำยถึง หมำยจะเอำให้ได้ท้ งั 2 อย่ำง เสี่ ยงทำกำร 2 อย่ำง พร้อมๆ กัน
ซึ่ งอำจไม่สำเร็ จทั้ง 2 อย่ำง
ข้อ 3. หมำยถึง ทำอย่ำงขอไปที ไม่ได้อย่ำงนี้ก็เอำอย่ำงนั้นเข้ำแทนเพื่อให้
ลุล่วงไป
3. ช้ำงตำยทั้งตัว เอำใบบัวปิ ดไม่มิด เป็ นกำรเปรี ยบเทียบควำมผิดหรื อควำมชัว่ ร้ำยแรง
ที่รู้กนั ทัว่ จะปิ ดอย่ำงไรก็ไม่มิด เหมือนช้ำงที่เป็ นสัตว์ขนำดใหญ่ ใบบัวจึงไม่พอที่จะ
ปิ ดซำกช้ำงได้
4. อุปมำโวหำรเป็ นกำรใช้ขอ้ ควำมเปรี ยบเทียบให้เห็นภำพพจน์ มักใช้คำว่ำ ดัง เหมือน
เช่น ดุจ คล้ำย มำประกอบ ซึ่ งข้อ 4. ไม่มีกำรเปรี ยบเทียบใดๆ จึงไม่ใช่อุปมำโวหำร
2. จำกบทร้อยกรองที่กำหนด ใช้คำว่ำ ดัง ที่เป็ นกำรเปรี ยบเทียบให้เห็นภำพ จึงเป็ น
อุปมำโวหำร
1. จำกข้อควำมเป็ นกำรพรรณนำทำให้ผอู ้ ่ำนเห็นภำพ จึงเป็ นพรรณนำโวหำร
4. จำกบทอำขยำนที่กำหนด สอนให้อย่ำไว้ใจใครง่ำยๆ ตรงกับสำนวน อย่ำไว้ใจทำง
อย่ำวำงใจคน ที่หมำยถึง กำรคบผูอ้ ื่นควรระมัดระวัง และไม่ไว้ใจผูอ้ ื่นมำกเกินไป
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง ช่วยเหลือตัวเอง
ข้อ 2. หมำยถึง มีสันดำนคดโกง
ข้อ 3. หมำยถึง มีควำมเห็นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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4. จำกเพลงพระคุณที่สำมที่กำหนด เป็ นกำรชี้แจงว่ำครู มีพระคุณ และสั่งสอนให้เห็น
บุญคุณของครู เป็ นเทศนำโวหำร
1. จำกบทละครที่กำหนด เป็ นกำรบรรยำยควำมรู ้สึกของไม้ไผ่วำ่ ดีใจที่คนังมำหำ เป็ น
บรรยำยโวหำร
1. อุปมำโวหำรเป็ นกำรเปรี ยบเทียบของสิ่ งหนึ่งกับอีกสิ่ งหนึ่ งโดยใช้คำว่ำเหมือน ดัง่ ดุจ
ประกอบ ซึ่ งจำกบทละครที่กำหนดเป็ นกำรเปรี ยบแสงจำกเหล็กไฟว่ำเหมือนแสง
ของหิ่ งห้อย จึงเป็ นอุปมำโวหำร
2. หนอนหนังสื อ หมำยถึง คนที่ชอบหมกมุ่นอยูก่ บั หนังสื อ ตรงกับกำรกระทำของ
ด.ช.ปั ญญำ ที่ชอบอ่ำนหนังสื อและอ่ำนหนังสื ออยูเ่ สมอ
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง คนเก่งที่มีครู เก่ง
ข้อ 3. หมำยถึง มีควำมรู ้ควำมสำมำรถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลำก็ไม่แสดงออกมำ
ให้ปรำกฏ
ข้อ 4. หมำยถึง เรี ยนรู ้ไว้ไม่เสี ยหำยอะไร
3. หนอนหนังสื อ หมำยถึง คนที่ชอบหมกมุ่นอยูก่ บั หนังสื อ หรื อชอบอ่ำนหนังสื อ
ข้อ 3. จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
3. จำกเนื้อเพลงที่กำหนด มีใจควำมหมำยถึง ถ้ำไม่มีเมืองไทย คนไทยก็คงอยูไ่ ม่ได้
ตรงกับบทอำขยำนว่ำ หำกสยำมพินำศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ ที่หมำยถึง ถ้ำประเทศไทย
เสี ยหำยย่อยยับไป คนไทยจะอยูไ่ ม่ได้ นัน่ เอง
1. อุปมำโวหำร หมำยถึง กำรใช้ขอ้ ควำมเปรี ยบเทียบให้เห็นภำพพจน์ ซึ่งจำกข้อควำม
เป็ นกำรเปรี ยบเทียบให้เห็นภำพว่ำโกรธเหมือนน้ ำเดือด เป็ นอุปมำโวหำร ส่ วนข้อ
2. หมำยถึง กำรให้รำยละเอียดอย่ำงลึกซึ้ งให้เห็นภำพ ข้อ 3. หมำยถึง กำรอธิ บำย
เหตุกำรณ์ตำมลำดับอย่ำงชัดเจน ข้อ 4. หมำยถึง กำรชี้แจงสั่งสอนเพื่อโน้มน้ำวใจ
ข้อ 1. จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
3. จำกข้อควำม เป็ นกำรอธิ บำยรำยละเอียดของลักษณะรั้วบ้ำนอย่ำงละเอียดชัดเจน
จึงเป็ นบรรยำยโวหำร
2. จำกข้อควำม เป็ นกำรให้รำยละเอียดของท้องทะเลที่เป็ นที่กำเนิดของนำงเงือกอย่ำง
เห็นภำพชัดเจน จึงเป็ นพรรณนำโวหำร
3. อุปมำโวหำร หมำยถึง กำรใช้ขอ้ ควำมเปรี ยบเทียบให้เห็นภำพ โดยใช้คำว่ำ ดัง รำว
เหมือน ประกอบ ซึ่งข้อ 3. ไม่มีอุปมำโวหำร เพรำะเหมือนในข้อนี้ไม่ได้เป็ นกำร
เปรี ยบเทียบ แต่เป็ นกำรบอกให้ทรำบว่ำไม่ต่ำงกัน
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4. จำกบทร้อยกรอง เป็ นกำรใช้ขอ้ ควำมเปรี ยบเทียบให้เห็นว่ำ นำงเงือกน้อยสวยงำม
เพียงใด โดยใช้คำว่ำ ดัง ประกอบ ซึ่ งเป็ นอุปมำโวหำร
3. พระอภัยมณี และนำงเงือกพยำยำมหนีนำงยักษ์โดยไม่รู้วำ่ ต่อไปจะเป็ นอย่ำงไร
ตรงกับสำนวน ไปตำยเอำดำบหน้ำ หมำยถึง ยอมไปเผชิ ญกับควำมทุกข์และควำม
ลำบำกข้ำงหน้ำ
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง คอยติดตำมอยูต่ ลอดเวลำ
ข้อ 2. หมำยถึง ไม่มีที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง
ข้อ 3. หมำยถึง ผูม้ ีใจคอดุร้ำย
3. จำกบทร้อยกรองที่กำหนด สอนให้รู้วำ่ จิตมนุษย์น้ นั ยำกแท้หยัง่ ถึง ภำยนอกอำจ
พูดจำดี แต่ไม่จริ งใจหรื อคิดร้ำย ซึ่งข้อ 3. หมำยถึง ยังเป็ นเด็ก จึงไม่สัมพันธ์กบั
บทร้อยกรองที่กำหนด
ส่ วน ข้อ 1. หมำยถึง พูดอย่ำงหนึ่งแต่ทำอีกอย่ำงหนึ่ง
2. หมำยถึง พูดจำอ่อนหวำนแต่ไม่จริ งใจ
4. หมำยถึง พูดดีแต่ใจคิดร้ำย
3. ด.ญ.ขันทองไม่แสดงอำกำรโลภอยำกได้ของของคนอื่น นำงพรำยน้ ำจึงหยิบของ
ให้อีก จึงตรงข้ำมกับสำนวนที่วำ่ โลภมำกลำภหำย ซึ่ งแปลว่ำ กำรอยำกได้ของ
คนอื่นมำกไป จะทำให้ไม่ได้อะไรเลย
4. จำกบทละครที่กำหนด เป็ นกำรบรรยำยพฤติกรรมของพระสังข์ จึงเป็ นบรรยำย
โวหำร
1. กำรกระทำของพวกวิเสทเป็ นกำรเอำตัวรอดจำกควำมผิด ตรงกับสำนวน ตัดช่องน้อย
แต่พอตัว
ส่ วน ข้อ 2. หมำยถึง อำกำรที่ตื่นตกใจง่ำย
ข้อ 3. หมำยถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผูอ้ ื่นตำมนำยไปด้วย
ข้อ 4. หมำยถึง ทำไม่ดีแล้วไม่รับผิดชอบแต่กลับโทษผูอ้ ื่น
4. จำกข้อควำม มีกำรใช้ถอ้ ยคำที่มีควำมไพเรำะ และน่ำสนใจ น่ำประทับใจ เพื่อให้
ผูอ้ ่ำนเกิดควำมซำบซึ้ ง และเกิดอำรมณ์ควำมรู ้สึกคล้อยตำม เช่น พลิ้วเป็ นระลอก
สะท้อนแสงแดดเป็ นประกำย
1. ข้อควำมนี้กล่ำวถึงกำรกำเนิ ดของแม่โพสพซึ่ งเป็ นเทพธิ ดำแห่งข้ำว ดังนั้นจึงควร
ตั้งชื่อข้อควำมนี้วำ่ ตำนำนเทพธิ ดำแห่งข้ำว
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2. แม่รักลูกไม่วำ่ ลูกจะเป็ นอย่ำงไร ตรงกับบทอำขยำน สังข์ทอง ตอน กำเนิ ดพระสังข์
ที่วำ่ ไม่วำ่ ลูกน้อยเป็ นหอยปู อุม้ ชูชมชิดพิสมัย คือ ไม่วำ่ ลูกจะเป็ นอย่ำงไร จะเป็ น
หอยหรื อปู แม่ก็ยงั รักใคร่ อุม้ ชูลูก
3. เพลงที่กำหนด เป็ นเพลงที่ร้องประกอบพิธีแห่นำงแมวเพื่อขอฝน จึงเป็ นเพลงพื้นบ้ำน
ประเภทเพลงประกอบพิธี
1. พระมหำกษัตริ ยไ์ ทย / ทรงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชำติ แบ่งวรรคตอนกำรอ่ำน
ถูกต้อง ทำให้เข้ำใจเนื้อควำมถูกต้อง
3. รำคำญ / คิดเสี ยใจ / มิใคร่ หำย เว้นจังหวะกำรอ่ำนไม่ถูกต้อง ควรเว้นจังหวะกำรอ่ำน
เป็ น รำคำญคิด / เสี ยใจ / มิใคร่ หำย
3. จำกบทร้อยกรองที่กำหนด เป็ นคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด โดยดูจำกกลอน
1 วรรค มี 8 คำ ซึ่ งบทประพันธ์น้ ีมำจำกวรรณคดีเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุ นทรภู่
4. จำกกลอนสี่ ที่กำหนด ควรเติมคำว่ำ 1 ดี 2 ตัวเอง 3 ไป 4 ฝึ กฝน 5 ร่ วมใจ จึงจะ
ได้กลอนสี่ ที่ได้ใจควำมถูกต้อง และสัมผัสคล้องจองกัน
3. ควรแต่งวรรคต่อไปว่ำ ได้อ่ำนเขียนเรี ยนศึกษำ เพื่อให้คล้องจองกับวรรคแรก และ
ได้ใจควำมต่อเนื่ องกัน อีกทั้งมีจำนวน 6 คำ ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์
3. คนส่ วนใหญ่ที่เข้ำมำใช้บริ กำรห้องสมุดต้องกำรอ่ำนหนังสื อ จึงต้องกำรควำมเงียบ
สงบ กำรอ่ำนหนังสื อในห้องสมุดจึงควรอ่ำนในใจ ไม่ควรอ่ำนออกเสี ยง เพรำะอำจ
รบกวนสมำธิ ของผูอ้ ื่นได้ กำรอ่ำนหนังสื อให้เพื่อนฟังในห้องสมุดจึงจัดว่ำไม่มี
มำรยำทในกำรอ่ำน
3. ข่ำวที่มีผลต่อควำมรู ้สึกของเด็กในทำงที่ไม่ดีส่วนมำกเป็ นข่ำวอำชญำกรรม ซึ่ งมักจะ
ปรำกฏข่ำวฆ่ำกันตำย อุบตั ิเหตุรุนแรง เหตุกำรณ์รุนแรงต่ำงๆ ล้วนมีผลกระทบต่อ
จิตใจและควำมรู ้สึกของเด็ก
4. เพรำะไม่มีหลักฐำนยืนยันอย่ำงชัดเจน ส่ วนข้ออื่นๆ เป็ นกำรอธิ บำยควำมหมำยของ
คำศัพท์
1. ข้อเท็จจริ ง หมำยถึง ข้อควำมหรื อเหตุกำรณ์ที่เป็ นจริ ง ไม่ใช่กำรแสดงควำมคิดเห็น
ซึ่ งข้อ 1. เป็ นข้อเท็จจริ งที่สันติไม่เข้ำใจคำถำมที่ปัญญำถำมเขำ จึงให้ปัญญำพูดทวน
คำถำมอีกครั้ง ส่ วนข้อ 2. 3. และ 4. เป็ นข้อคิดเห็น
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4. เพรำะเป็ นกำรบอกเล่ำธรรมดำ ส่ วนข้อ 1. มีกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยใช้คำว่ำ
“ด้วยควำมเชื่ อมัน่ ” ข้อ 2. มีกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยใช้คำว่ำ “มีควำมกล้ำหำญที่
จะเปิ ดเผยควำมจริ ง” และข้อ 3. มีกำรแสดงควำมคิดเห็น โดยใช้คำว่ำ “อยูเ่ สมอ”
3. กำรคัดลำยมือควรเขียนตัวอักษรสู งเท่ำกัน จะทำให้อ่ำนได้ง่ำย มีควำมสวยงำม
ดูเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. กำรเขียนจดหมำย ควรเลือกใช้กระดำษเขียนจดหมำยแบบเรี ยบร้อย สี สุภำพ ไม่ควร
เลือกกระดำษสี เข้มๆ เช่น สี น้ ำเงิน เป็ นต้น จะทำให้ผรู ้ ับจดหมำยอ่ำนจดหมำยได้
ลำบำก
3. นำยจำตุรงค์ควรติดต่อไปยังผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลเพื่อเชิญวิทยำกรจำกโรงพยำบำล
โดยกำรเขียนคำขึ้นต้นจดหมำยถึงผูใ้ หญ่ที่ไม่ได้สนิทสนมคุน้ เคยกัน ควรใช้ภำษำ
ให้เป็ นทำงกำรว่ำ เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์
3. กำรเขียนย่อควำม ควรอ่ำนเนื้อเรื่ องให้เข้ำใจ และเขียนเรี ยบเรี ยงเรื่ องเป็ นสำนวน
ของตนเอง
4. จำกข้อควำมที่กำหนด ควรอยูส่ ่ วนสรุ ปหรื อส่ วนท้ำยของกำรเขียนเรื่ องตำม
จินตนำกำร โดยดูจำกข้อควำม ...นับตั้งแต่น้ นั มำ... ที่แสดงว่ำ มีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
เกิดขึ้นแล้วนัน่ เอง
3. กำรเขียนเรื่ องตำมจินตนำกำร เป็ นกำรเขียนเรื่ องที่คิดขึ้นเอง ซึ่ งเนื่อเรื่ องอำจเป็ นจริ ง
หรื อไม่จริ งก็ได้ ดังนั้น กำรที่ติ๋วเขียนนิทำนตำมควำมคิดเห็นของตนเอง จึงเป็ นกำร
เขียนเรื่ องตำมจินตนำกำร
2. กำรเขียนแผนภำพควำมคิดแบบกำรจัดลำดับ เหมำะสมสำหรับกำรเขียนนิทำน
เรื่ องสั้น หรื อเรื่ องแต่งต่ำงๆ กำรเขียนเรื่ องตำมจินตนำกำรจึงควรใช้แผนภำพ
ควำมคิดแบบกำรจัดลำดับ
3. จำกแผนภูมิแสดงให้เห็นเครื่ องมือที่ใช้ในกำรติดต่อสื่ อสำรตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
จึงเป็ นกำรแสดงวิวฒั นำกำรของกำรสื่ อสำร
4. เรื่ องพำหนะที่ใช้ในกำรคมนำคม ควรเขียนเป็ นแผนภำพควำมคิดแบบควำมคิด
รวบยอด เพรำะเป็ นกำรจำแนกพำหนะต่ำงๆ เป็ นหมวดหมู่
ส่ วน ข้อ 1. 2. และ 3. ควรใช้แผนภำพควำมคิดแบบกำรจัดลำดับเพื่อเขียนเป็ น
เรื่ องรำว
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2. “ผมมีควำมสุ ขกับควำมสำเร็ จที่เกิดจำกควำมวิริยะของผม” เป็ นกำรเขียนแสดง
ควำมรู ้สึก
3. ประชำชนในเมืองหลวงไม่อยำกไปไหนเมื่อฝนตก เพรำะรถติด เป็ นกำรเขียนแสดง
ควำมคิดเห็น
ส่ วน ข้อ 1. และ 4. เป็ นกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์
ข้อ 2. เป็ นกำรออกคำสั่ง
4. ข้อคิดเห็น หมำยถึง ควำมเห็น ข้อควำมที่เป็ นกำรแสดงอำรมณ์ ควำมรู ้สึก หรื อ
ควำมคิดของผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียน ซึ่ งข้อ 4. เป็ นกำรแสดงควำมเห็นของสันติที่มีต่อ
ปั ญญำเกี่ยวกับเรื่ องกำรอ่ำนหนังสื อ
4. ข้อคิดเห็น หมำยถึง ควำมเห็น ข้อควำมที่เป็ นกำรแสดงอำรมณ์ ควำมรู ้สึก หรื อ
ควำมคิดของผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียน ซึ่งข้อ 4. เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นว่ำ วรรณคดีเรื่ อง
พระอภัยมณี เป็ นวรรณคดีที่ยงิ่ ใหญ่
4. จำกข้อควำม เป็ นกำรอธิ บำยที่มำของชื่อนำงสร้อยดอกหมำก ว่ำมีที่มำจำกอะไร
1. งำนเขียนเรื่ อง สัญลักษณ์ไทย ที่กำหนด เป็ นกำรพูดหรื อเขียนขยำยควำมให้เข้ำใจ
ชัดเจนว่ำ สัตว์ประจำชำติไทยคือสัตว์อะไร ซึ่ งเป็ นกำรชี้ แจง
4. เพรำะเป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเชื่ อเรื่ องเทวดำ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน
และหำหลักฐำนพิสูจน์ไม่ได้
4. เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด เพรำะมีกำรบอกเหตุผลประกอบ
1. ด.ญ.ขันทอง กำลังอธิ บำยให้พรำยน้ ำฟังว่ำ กำรที่ตนเองเห็นพรำยน้ ำ แสดงว่ำตนเป็ น
เด็กดี เพรำะแม่บอกว่ำถ้ำเป็ นคนดีจะเห็นพรำยน้ ำ
4. กำรตอบว่ำ “สวัสดีจะ้ ...ฉันสบำยดี แล้วเธอล่ะ สบำยดีไหม” เมื่อเพื่อนสนิททัก
จัดว่ำมีมำรยำทในกำรพูดและพูดอย่ำงเหมำะสม
1. ด.ช.ศิลำ เป็ นเด็กผูช้ ำย จึงควรใช้สรรพนำมแทนตัวว่ำ ผม หรื อ กระผม และใช้
คำลงท้ำยว่ำ ครับ จึงจะเหมำะสม สุ ภำพ และเป็ นทำงกำร
3. ในขณะดูสิ่งต่ำงๆ ควรดูอย่ำงตั้งใจไม่รบกวนผูอ้ ื่น จึงจัดว่ำมีมำรยำทในกำรดู
4. โคลงโลกนิติบทนี้สอนให้เป็ นผูเ้ อำใจใส่ ปฏิบตั ิต่อกิจที่ทำอยูเ่ ป็ นประจำ ซึ่ ง ข้อ 4.
ไม่ได้เป็ นกำรปฏิบตั ิตนตำมโคลงโลกนิติ
3. จำกกำรวิเครำะห์ชื่อเรื่ องหนังสื อ เหมียวน้อยผจญภัย น่ำจะเป็ นหนังสื อนิทำน
ซึ่งเป็ นหนังสื อสำหรับเด็ก จึงอยูบ่ ริ เวณ ค
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ข้ อที่
97.
98.
99.
100.

เฉลย
เหตุผลประกอบ
4. จำกข้อควำมที่กำหนด กล่ำวถึงลำดับขั้นของกำรปลูกข้ำว และกำรเก็บเกี่ยวข้ำว
เพื่อนำมำบริ โภค ซึ่งแสดงถึงวิถีของคนในยุคปัจจุบนั
4. กลอนที่กำหนด กล่ำวถึงต้นกล้ำในท้องทุ่งนำยำมเย็น โดยมีกำรใช้คำพรรณนำ
ให้เห็นภำพชัดเจน เช่น พลิ้วไหว หอมฟุ้ง เพลิงตะวัน เป็ นต้น
2. จำกข้อควำมที่กำหนด เป็ นเรื่ องเล่ำต่อๆ กันมำ ไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงที่ชดั เจน
และเป็ นเรื่ องเหลือเชื่อ จึงจัดอยูใ่ นประเภทตำนำน
2. จำกข้อควำมที่กำหนด เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นจำกจินตนำกำร โดยตัวละครได้เก็บสิ่ งของ
และ หลังเลิกเล่นแล้ว ดังนั้นจึงใช้สอนในเรื่ องกำรเก็บสิ่ งของให้เป็ นระเบียบหลังเล่น
1. เสร็ จแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมรก
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ชุ ดที่ 2

1.
6.
11.
16.
21.
24.

ข้ อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

3
2.
3
7.
1
12.
4
17.
ก (3) ข (3) ค (2)
ก (3) ข (1) ค (3)

ชุ ดที่ 2

ปี สอบ

4
1
4
1

3.
8.
13.
18.
22.
25.

1
4.
3
9.
2
14.
4
19.
ก (1) ข (1) ค (3)
ก (4) ข (3) ค (1)

4
3
4
3

ข้ อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

2553

5.
10.
15.
20.
23.

1
3
4
3
ก (4) ข (3) ค (4)

ปี สอบ

2554

ชุ ดที่ 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)
ชุ ดที่ 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)
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