วิชาภาษาไทย
แนวขอสอบวิชาภาษาไทย
โดย

อ.วรธน อนันตวงษ

แนวข้ อสอบวิชาภาษาไทย
.1ข้อใดเขียนสะกดคําถูกต้องทุกคํา
.1เขารู ้กระทันหันว่าจะมีการติวข้อสอบเป็ นกิจจะลักษณะจึงกระตือลือร้นกระปรีกระเปร่า
.2หัวหน้าคะยันคะยอให้ลูกน้องทําโครงการไม่ให้คลุมเครื อโดยเคียวเข็ญฝึ กปรื ออย่างเต็มที
.3คนหาเช้ากินคํามักขะมักขะเม่นและขมีขมันทํางานแต่บางคนก็เขม็ดแขม่จนยากเย็นเข็นใจ
.4มีข่าวโจษจันกันว่าข้อสอบยาก เขาจึงต้องจาระไนตามเจตจํานงค์วา่ เป็ นเพราะเจตนารมย์บริสุทธิ
.2ข้อความต่อไปนีมีคาํ ทีเป็ นอักษรควบและอักษรนํา ยกเว้ น ข้อใด
.1บางครังการลืมความหลังเสี ยได้ก็เป็ นความสบายใจของตนเอง
.2รางวัลเพียงสิ งเดียวทีความรักต้องการ คือ ได้ความรักตอบแทน
.3ระเบียบเก่า ๆ ย่อมจะเปลียนแปลงไป โดยระเบียบใหม่เข้ามาแทนที
.4อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะชีวิตมนุษย์
อักษรควบ

อักษรนํา

.3ข้อใดเป็ นคําไทยแท้ทกุ คํา
.1เมือได้ออกไปเดินเล่นถนนหน้าบ้าน ความคับแคบอึดอัดใจก็หายไป
.2คนทีไม่เคยพ้นจากอกพ่อแม่ก็รูส้ ึ กพอใจอยูแ่ ล้วในการทีอยูบ่ า้ นตนเอง
.3หากวัยรุ่นคุยกับคนแก่อย่างพ่อแม่กค็ งไม่สนุกเท่าทักทายกับหนุ่ม ๆ สาว ๆ
.4ถ้าได้ออกไปพบเห็นสิ งงาม ๆ และพูดคุยกับคนอืน ๆ นอกบ้านแล้วจะติดใจ
สังเกตคําไทยแท้ _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

.4ข้อใดมีคาํ ซ้อนทีเป็ นคํายืมภาษาเขมร
.1ชาวบ้านเรี ยกร้องรัฐบาลให้มีเสบียงอาหารชดเชย
.2งานเฉลิมฉลองหมู่บา้ นเป็ นแบบฉบับทีแจ่มจรัสมาก
.3นอกจากครู จะว่ากล่าวแล้วยังสั งสอนและชมเชยด้วย
.4เขาอ้อนวอนขอโชคลาภกับศาลเจ้าพ่อสุดเขตแดนสยาม
5. ข้อใดมีคาํ สมาสน้อยทีสุ ด
.1มหาชาติทีมาจากเหตุการณ์ครังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธบิดาและพระประยูรญาติ
ทีกรุ งกบิลพัสดุ์
.2พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริ ยโ์ ดยเสด็จขึนสู่นภากาศแล้วปล่อยให้ฝนุ่ ละอองธุลีพระบาท
ตกสู่ เศียรของพระญาติ
.3ขณะนันได้เกิดฝนโบกขรพรรษ พระภิกษุทงหลายเห็
ั
นเป็ นอัศจรรย์จึงกราบทูลพระพุทธเจ้า
ให้ทรงเล่าประวัติความเป็ นมา
.4พระพุทธองค์ตรัสว่าฝนชนิดนีเคยตกมาครังหนึ งแล้วในอดีตแล้วทางแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านัน
เพือเป็ นอนุสติแก่ปวงประชา
สังเกตคําสมาสอย่างไร_______________________________________________________________________ ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
.6สํานวนในข้อใดมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
.1ไก่ได้พลอย
ความรู ้ทว่ มหัวเอาตัวไม่รอด
.2นําลดตอผุด
ช้างตายทังตัวเอาใบบัวมาปิ ด
.3นําน้อยย่อมแพ้ไฟ
มือไม่พายเอาเท้ารานํา
.4ปลูกไมตรีอย่ารู ้รา้ ง
รักยาวให้บ นรั
ั กสันให้ต่อ

7. คําว่า “ต้ม” ข้อใดมีความหมายนัยตรงได้เพียงอย่างเดียว
.1เรืองนีคงมีใครสักถูกต้มจนเปื อย
.2ท่านสอนว่ากินข้าวต้มอย่ากระโจมกลาง
.3พวกต้มตุ่นเริ มกลับมาอาละวาดทางอินเตอร์เน็ต
.4หนังสือทีต้มจนสุกแล้วมีประโยชน์ทีจะรับประทาน
8. ข้อใดมีโครงสร้างเหมือนประโยคนี “คนขายเสือผ้าต้องตืนแต่เช้าตรู่ เป็ นประจํา”
.1เจ้าของธุรกิจขายส่ งเป็ นพ่อค้าคนกลาง
.2แม่คา้ พ่อค้า ต้องซือสัตย์กบั ลูกค้าอยูเ่ สมอ
.3พนักงานส่ งสิ นค้าต้องทํางานอย่างหนักทุกวัน
.4คนงานทีอยูใ่ นบริ ษทั แห่งนีต้องมาทํางานตังแต่เช้า
9. ข้อใดเป็ นประโยคความเดียว
.1ใครทีซุ บซิบนินทาคนอืนให้เราฟังก็จะนินทาเราให้คนอืนฟังเช่นกัน
.2มนุษย์ทีไม่จดจําอดีตมักจะถูกลงโทษด้วยการพบเจอกับสิ งเดิม ๆ ซํา ๆ
.3ทุกข์เกิดขึนจริ ง ๆ เพียงครังเดียว แต่จิตใจจะคิดวนเวียนซําซากนับพันครัง
.4เคล็ดลับของความคิดคือการรู ว้ ิธีซ่อนทีมาของความคิดนันอย่างแนบเนี ยน
10. ใช้ขอ้ ความต่อไปนีตอบคําถามข้อ ก.และ ข้อ ข .
1) ทองคําเป็ นธาตุชนิ ดหนึ งทีเกิดขึนตามธรรมชาติ
(2จัดอยูใ่ นจําพวกโลหะมีคา่ อย่างหนึ ง
(3มนุษย์นิยมนําทองคํามาทําเครื องใช้
(4 และเครื องประดับตกแต่งร่างกาย
(5เพราะมีสีเหลืองสุ กปลังงดงามไม่หมอง
ก. ข้อความส่วนใดมีพยางค์คาํ เป็ นน้อยทีสุด
ข. ข้อความส่วนใดมีพยางค์คาํ ตายมากทีสุ ด

.11บทประพันธ์ต่อไปนีไม่ เหมาะสมทีจะนําไปประกอบการพูดในสถานการณ์ใด
ฉันนันความเปื อยเน่าเป็ ”นของแน่
ย่อมเกิดแก่ความนิ งทุกสิ งสม
แต่วนั หนึ งความเน่าในเปื อกตม
ก็ผุดพรายให้ชมซึ งดอกบัว“
1. การบรรยายเรื อง “การสร้างสมาธิ”
2. การปาฐกถาเรือง “สัญลักษณ์แห่ งความบริสุทธิ ”
3. การอภิปรายเรือง “เหลียวหน้า แลหลัง ฟังอดีต”
4. การโต้วาทีญตั ติ “ก้าวไกลถึงดวงดาว หรือเข้าใกล้ถึงดวงใจ”
12. “โลกมิได้มคี วามหมายเพียงดวงดาวหนึ งในจักรวาล แต่โลกหมายถึงทังคนและสัตว์ คือ หมายถึงเรา
หมายถึงเขานันเอง เราเดือดร้อน เขาเดือดร้อน นันก็กล่าวได้วา่ โลกเดือดร้อน จึงอย่าแยกเราแยกเขา พึงถือเป็ น
โลกเดียวกัน” ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการเขียนตามข้อใด
.1อธิ บาย ขยายความ สรุ ป
.2ขยายความ สรุ ป อธิบาย
.3สรุ ป อธิ บาย ขยายความ
.4สรุ ป ขยายความ อธิบาย

.13ลักษณะการเขียนตามข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี
”กุหลาบ ราชินีแห่งไม้ดอกทีใครๆคงยากจะปฏิเสธในหลายๆวาระ หลายคนใช้กุหลายเป็ นสิ งแทน
ความรู ้สึกดีๆทีมีให้กนั หากชายหนุ่มคิดจะมอบดอกไม้ช่อให้หญิงสาวสักคน กุหลาบน่าจะเป็ นทางเลือกแรกๆ
ทีใช้สือแทนความรักของเขาทีมีต่อหญิงสาว“
1. ใช้ประโยคทีมีความกระชับ
2. การใช้ประโยคขนานความ
.3ใช้คาํ ทีมีลกั ษณะประเมินค่า
4. ใช้คาํ ทีมีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบ

อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อที 14–15
“(1) มนุษย์ตา่ งตะเกียกตะกายไปสู่ จุดปรารถนาอันหนึ งคือความสุ ข (2) เพือไปสู่ จุดปรารถนาอันนี เราต่าง
ได้ใช้ความพยายามต่าง ๆ กัน และทํากันมาไม่ตากว่
ํ าหมืนปี (3) นับตังแต่มนุษย์หลบซ่อนอยู่ตามถํา
จนกระทังได้เป็ นผูพ้ ิชิตดิน นํา ลม ไฟ เป็ นเจ้าโลก (4) แต่มนุษย์ก็ยงั ไม่มีความสุ ข ยังหาความสงบ
และความสบายอกสบายใจจริ ง ๆ ไม่ได้เลย”
14. ข้อใดคือใจความสําคัญของข้อความข้างต้น
1. ส่ วนที (1)
2. ส่ วนที (2)
15. ข้อความข้างต้นเป็ นการแสดงทรรศนะประเภทใด
.1ทรรศนะเชิงคุณค่า
.3ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ งและคุณค่า

3. ส่ วนที (3)

.2ทรรศนะเชิงนโยบาย
.4ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ งและนโยบาย

.16ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออืน
1. หน่ายเชยหนักอกซํา
กําทรวง
2. โศกพีโศกสมด้วย
ดังไม้นามมี
3. เอียงอกเทออกกว้าง
อวดองค์ อรเอย
4. จักเจ็บอุระระทด
ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
.17ข้อใดให้ภาพเด่นชัดทีสุ ด
1. ไกรสรให้แปลงเป็ นสิ งหราช
.2เวทนาวานรอ่อนน้อยน้อย
.3 ทังยุงชุมรุ มกัดปัดเปรี ยประ
.4เห็นเทพีมีหนามลงรานํา
.18ข้อใดไม่ มคี าํ ไวพจน์
.1ตันเมฆเมฆี
.3กัมเกศอภิวาทน์วนั ทา

4. ส่ วนที (4)

สกุณชาติให้แปลงเป็ นปักษา
กระจ้อยร่อยกระจิริดจิ ดจิ ดจิ ว
เสี ยงผัวะผะพึบพับปุบปับแปะ
เปรี ยบเหมือนคําคนพูดไม่อ่อนหวาน

.2อภิรมย์ฤดีระตี
.4เจ้าจงเตรี ยมศัตราวุธ

.19ลักษณะการประพันธ์ตอ่ ไปนีทีเด่นทีสุดคือข้อใด
ร้านเอ๋ ยร้านเหล้า”
ขายความมายเมา
ไม่ขายเพชรนิล จินดา
ในหลืบตรอกซอกเร้นตา
มิพน้ ผูเ้ สาะหา
“ปรารถนาอมฤตร้อนแรง
1. จังหวะของเสี ยง
.2การจัดระดับเสี ยง
.3การใช้คาํ คล้องจอง
.4เลียนเสียงธรรมชาติ
20. จงเลือกคําในข้อ ก. และ ข้อ ข. ทีเหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามลําดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานโกศไม้สิบสอง บรรจุศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโณ)
ประธานคณะผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีสมเด็จพระสังฆราชซึ ง.......(ก)......และทรงรับไว้ใน......(ข)......เป็ นเวลา 7 วัน
ก. 1. มรณภาพ
2. สิ นอายุขยั
3. สิ นพระชนม์
4. สิ นชีพิตกั ษัย
5. ถึงแก่มรณกรรม
ข. 1. พระอนุเคราะห์
2. พระราชานุเคราะห์
3. พระราชอนุ เคราะห์
4. พระบรมราชานุ เคราะห์
5. พระบรมราชอนุเคราะห์

