วิชาภาษาไทย (ONET+สามัญ)

อ.วรธน อนันตวงษ์

(อ.กอล์ ฟ)

ระดับภาษา
ระดับภาษา แบ่งออกเป็น  ____________________________________________________________________
ภาษารายงานเชิงวิชาการต้องเป็น  _____________________________________________________________

เก็งข้อสอบ
1. ข้อใดเป็นภาษาที่เหมาะสมส�ำหรับการเขียนรายงานวิชาการ
1. ปัญหาวัยรุ่นชอบมั่วสุมกันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจผู้ปกครองไทยทุกวันนี้
       2. วัยรุ่นไทยใช้เวลาอยู่กับสื่อต่าง ๆ ต่อวันมากกว่าค่าเฉลี่ยตามปกติของคนเอเชียแปซิฟิก
       3. จากการศึกษาท�ำให้รู้ว่าเด็กที่ก่อเหตุรุนแรงส่วนมากมีสาเหตุมาจากการติดเกมออนไลน์
       4. ปัญหาเด็กติดเกมไม่ได้เป็นปัญหาของใคร ๆ แต่เป็นปัญหาระดับชาติที่แม้จะมี
           กฎหมายออกมาควบคุมแต่หากผู้ปกครองหรือโรงเรียนไม่เข้มแข็งก็ไม่สามารถ
           ใช้เป็นก�ำแพงป้องกันเด็กและเยาวชนได้
2. ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับกับส่วนอื่น
       1) ทุกวันนี้การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทพัฒนา
ก้าวหน้าไปมากทีเดียว
2) เพราะใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีก�ำลังขยายแถมยังใช้เครื่องเอกซเรย์
ประสิทธิภาพสูงในช่วงที่ผ่าด้วย
3) แผลที่ผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ ท�ำให้ลดความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากแผลขนาดใหญ่
4) ก่อนที่ผู้ป่วยจะรับการผ่าตัดควรศึกษาผลกระทบจากการรักษาซึ่งมีมากน้อย
แตกต่างกัน
5) ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคน
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนที่ 4
5. ส่วนที่ 5
3. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ
       1. วิถีชีวิตไทยริมสองฝั่งน�้ำกลับมาคึกคักอีกครั้ง                                  
       2. เมื่อกระบวนเห่เรือพระราชพิธีในแม่น�้ำเจ้าพระยาปิดฉากลง
       3. ถนนการลงทุนทุกสายต่างเร่งปัดฝุ่นเศรษฐกิจฟื้นจุดขาย
       4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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4. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับกับส่วนอื่น
1) สัตว์หลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรู้ภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ /
2) ฝูงมดที่กรูเกรียวกันขึ้นมาจากพื้นดินบอกให้เรารู้ว่าฝนจะตกหนักในไม่ช้านี้ /
3) ถ้าฝูงแมลงสาบพากันไต่ออกมาจากที่ซ่อนวิ่งพล่านไปทุกทิศทุกทาง /
4) เป็นสัญญาณว่าจะมีพายุและฝนฟ้าคะนองตามมาแน่ ๆ
      1. ส่วนที่   1
2. ส่วนที่   2
3. ส่วนที่   3
4. ส่วนที่   4
5.   ข้อความส่วนใดใช้ระดับภาษาต่างกับข้ออื่น
    1) เนื่องจากการสาธารณสุขดีขึ้น  /  2) อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทั้งหญิงและชาย  / 3) โรคของคนแก่คน
เฒ่าจึงมากขึ้นด้วย   / 4) สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อภาวะของโรคกระดูกและข้อทั้งสิ้น
      1. ส่วนที่   1
2. ส่วนที่   2
3. ส่วนที่   3
4. ส่วนที่   4
6.    ข้อความส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้อความส่วนอื่น
1) ภาวะโลกร้อนท�ำให้ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง  /
2) ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมซ�้ำซากและรุนแรงมากขึ้น  /
3) รัฐบาลควรก�ำหนดแผนการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว /
4) เพราะน�้ำท่วมไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว  /
5) แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�ำนวนมาก
1. ส่วนที่   1
2. ส่วนที่   2
3. ส่วนที่   3
4. ส่วนที่   4

5. ส่วนที่   5

7. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
       1. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นแก่เด็กมากกว่าผู้ใหญ่                               
       2. ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกล่าวถึงเรื่องของผิวหนังแห้งก่อนครับ
       3. ลูกน้อยควรจะใช้ครีมที่มีความเข็มข้น ไม่ใช้โลชั่นซึ่งผสมน�้ำมาก                                         
       4. น้องหนูต้องใช้ครีมบ�ำรุงผิวทันทีหลังอาบน�้ำ ไม่เช่นนั้นผิวน้องหนูจะแห้งยิ่งขึ้น
8. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
       1. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
       2. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกว่าอาหารรสจืด ๆ
       3. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
       4. ผู้ประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน
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การใช้ค�ำราชาศัพท์
ค�ำนามราชาศัพท์  :  พระบรมราช.......  พระบรม.....  พระราช.......  พระ......   **ระวัง**
ค�ำกริยาราชาศัพท์ 1. เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลย
2. ทรง + กริยาสามัญ
3. ทรง + ค�ำนามสามัญ
4. ทรง + ค�ำนามราชาศัพท์
***ห้าม***  ทรง + กริยาราชาศัพท์
1. การให้สิ่งของ :  พระราชทาน...................
ประทาน..................
   
ทูลเกล้าฯถวาย................
น้อมเกล้าฯถวาย....................
2. เสด็จพระราชด�ำเนิน / เสด็จ
***ห้ามลืมยกเว้น***
3. มี / เป็น + ................................ ทรงมี / ทรงเป็น + ................................
วิเคราะห์การใช้ค�ำราชาศัพท์
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทย์ถวาย
พระโอสถต่อ  ถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะอักเสบ (ล�ำไส้ใหญ่)
2.   วันนี้ (7 พ.ย.) เมื่อเวลา 16.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
3.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกศไม้สิบสอง  บรรจุศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่ง .........................  และทรงรับไว้ใน...................
เป็นเวลา 7 วัน
4.    ข้อความต่อไปนี้ใช้ค�ำราชาศัพท์ผิดกี่แห่ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัล “แม่ที่ควรยกย่อง”  
							
5.   จงเลือกค�ำในข้อ ก. และ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามล�ำดับ
ในตอนต้ น ของพิ ธี อธิ ก ารบดี       ก.    เกี่ ย วกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ� ำ ปี ในตอนท้ า ยของพิ ธี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ข.    แก่บัณฑิตในหอประชุม
ก. 1. กราบทูลรายงาน                              
2. กราบทูลถวายรายงาน
3. กราบบังคมทูลรายงาน                 
4. กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ข. 1. พระราชทานพระราชด�ำรัส              
2. พระราชทานพระราชเสาวนีย์
       3. พระราชทานพระราโชวาท              
4. พระราชทานพระบรมราโชวาท   
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6. จงเลือกค�ำใน ข้อ  ก.  และ ข้อ  ข.  ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามล�ำดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่นเข้าเฝ้า
........(ก.)......... ณ โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาส........(ข.).........ประเทศไทย
ก. 1. ฝ่าละอองพระบาท
2. ทูลละอองพระบาท
      3. ฝ่าละอองธุลีพระบาท
4. ทูลละอองธุลีพระบาท
      5. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ข. 1. เสด็จเยือน
2. เสด็จทรงเยือน
      3. เสด็จฯ เยือน
4. เสด็จพระด�ำเนินเยือน
      5. เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยือน
7.  จงเลือกค�ำในข้อ ก. และ ข้อ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามล�ำดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.............(ก)..............ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐาน
.............(ข)..............พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ก. 1. โปรดเกล้า                                       
2. ทรงโปรด
       3. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม             
4. ทรงพระกรุณาโปรด                                          
        5. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                                                           
ข. 1. พระอนุสาวรีย์                                
2. ราชานุสาวรีย์                                                     
        3. พระราชานุสาวรีย์                            
4. พระบรมราชอนุสาวรีย์                                               
        5. พระบรมราชานุสาวรีย์        
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การใช้ส�ำนวนไทย
1. ส�ำนวนในข้อใดไม่เกี่ยวกับการพูด
1. พอก้าวขาก็ลาโรง            
       3. ไปไหนมาสามวาสองศอก                  

2. ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก                          
4. น�้ำร้อนปลาเป็น  น�้ำเย็นปลาตาย                        

2. ส�ำนวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน
       1. โปรดสัตว์ได้บาป                            
       3. ผ่อนสั้นผ่อนยาว                              

2. เงียบเป็นเป่าสาก
4. กระดังงาลนไฟ

3. ส�ำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุ่ม
       1. ปากว่าตาขยิบ                                 
       3. ปากหวานก้นเปรี้ยว                      

2. ปากเหยี่ยวปากกา
4. ปากปราศรัยน�้ำใจเชือดคอ

4. ข้อความต่อไปนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร
               “หัวล้านได้หวี  ตาบอดได้แว่น”
       1. การได้รับของที่พ้นสมัย                    
       3. การได้รับของที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ได้

2. การได้รับของที่ผู้ได้รับรังเกียจ
4. การได้รับของที่ปราศจากคุณค่า

5. ส�ำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้
      “ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลว ๆ อย่างนั้น มีแต่ผลเสีย เหมือนเธอ.............”
        1. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง                     
2. เอาทองไปรู่กระเบื้อง                                      
        3. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง              
4. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
6. ส�ำนวนในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
พวกเราท�ำรายงานกันแทบตาย ส่วนเธอไม่ชว่ ยท�ำอะไรเลยแม้แต่จะหาข้อมูล พอเสร็จแล้วจะมา..........................
ขอลงชื่อว่าท�ำกลุ่มเดียวกับเราได้อย่างไร
       1. เก็บดอกไม้ร่วมต้น                   
2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
       3. ตกกระไดพลอยโจน                        
4. ชุบมือเปิบ
7. ส�ำนวนในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
เขารู้สึกน้อยใจที่หัวหน้าเห็นเขาเป็น
ตอนแรกเลือกส่งเพื่อนของเขา
ไปประชุมในต่างประเทศ แต่พอเพื่อนไม่ไปก็มาสั่งให้เขาไปแทน
        1. แพะรับบาป                              
2. ไก่รองบ่อน               
        3. ตัวตายตัวแทน                             
4. หนังหน้าไฟ

โครงการ สหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 21 35

8. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับส�ำนวนในข้อใด
เมื่อวานนี้คุณสมศรีอธิบายวิธีให้บริการบนเครื่องบินให้คุณสายใจฟัง
แม้คุณสายใจเป็นแอร์โฮสเตสแต่เธอก็นิ่งฟังอย่างตั้งใจ
       1. น�้ำนิ่งไหลลึก                              
2. จุดไต้ต�ำตอ
       3. สอนจระเข้ให้ว่ายน�้ำ                 
4. เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
10. ข้อใดใช้ส�ำนวนถูกต้อง
1. ฉันรู้สึกเหมือนเป็นกิ้งก่าได้ทองเพราะได้เครื่องมือสื่อสารล�้ำสมัยมาแล้วกลับใช้ไม่เป็น                                               
2. สมัยที่คุณวินัยยังรุ่งเรืองมีคนแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดเวลาตามลักษณะของร่มโพธิ์ร่มไทร
3. เพื่อน ๆ บ่นว่าวินัยชอบพุ่งหอกเข้ารก เล่นการพนันเสียเงินมากแล้วให้เพื่อนช่วยใช้หนี้
4. คุณสมศักดิ์นี่กินน�้ำไม่เผื่อแล้งจริง ๆ พอได้เงินปันผลก็เอามาเลี้ยงเพื่อนหมด
ไม่เก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนลูกบ้างเลย
11. ข้อใดใช้ส�ำนวนไม่ถูกต้อง
       1. คุณสุนีย์ทะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน                        
       2. คุณสุเนตร ได้ทีขี่แพะไล่ซื้อหุ้นธนาคาร ไว้เก็งก�ำไรหลายพันหุ้น
       3. คุณสุภาเป็นห่วงสุขภาพสามีจึงมักติดตามไปไหนมาไหนด้วยเสมอเป็นเงาตามตัว                                         
       4. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบน�ำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไปโพนทะนา
12. ค�ำประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับส�ำนวนไทยในข้อใด
            
ความรักขุนแผนก็แสนรัก        
                 สู้ล�ำบากบุกป่ามาด้วยกัน             
                 ขุนช้างแต่อยู่ด้วยกันมา                  
                 เงินทองกองไว้มิให้ใคร              
1. ปากอย่างใจอย่าง                       
3. ไม้หลักปักเลน                                
5. บัวไม่ให้ช�้ำ  น�้ำไม่ให้ขุ่น

ด้วยร่วมยากมานักไม่เดียดฉันท์
สารพันอดออมถนอมใจ
ค�ำหนักหาได้ว่าให้เคืองไม่
ข้าไทใช้สอยเหมือนของตัว
2. รักพี่เสียดายน้อง
4. เลือกนักมักได้แร่
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ค�ำและความหมาย
1. ค�ำทุกค�ำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา
1. ปีนเกลียว   
ปิดฉาก   
ถูกขา                            
2. ปิดตา   
เฝ้าไข้   
เปลี่ยนมือ
       3. วางใจ   
เป่าปี่   
แก้เคล็ด                                  
       4. ปั่นหัว   
กินตะเกียบ   ลงคอ
2. ค�ำทุกค�ำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา
1. ตกเบ็ด         ปลดแอก           ยกยอ                                               
2. ลอยแพ         รูดซิป              แข็งใจ
3. เดินเรื่อง     
ตีปีก                  ขึ้นใจ
4. ล้วงกระเป๋า
ออกโรง            ตาฝาด
3. ค�ำในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทั้ง 2 ค�ำ
1. วางใจ
หน้าชา
2. ล้างตา
ขัดขวาง
3. อมยิ้ม
น�้ำใจ
4. งูพิษ
ชักใย
5. แก้แค้น
มือเย็น
4. ค�ำในข้อใดสามารถใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกค�ำ
1. แก้วตา  
เพื่อนบ้าน              แม่พิมพ์
       2. ทองแท้      ลูกเลี้ยง                 เรือพ่วง
       3. งูพิษ         แถวหน้า          รถยก
       4. มือตก       เสาหลัก               เรือจ้าง
       5. ขายเสียง      เปิดใจ        
ร้อนตัว
5.   ค�ำในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกค�ำ
1. ตาปลา   
ปากกา              ลวดลาย                  
       2. แก้เผ็ด       มืออ่อน            ชักจูง
       3. เต็มปาก      ตาลาย    
เผาขน                                                       
       4. ม้วนเสื่อ        ร�ำพัด         
น�้ำป่า
       5. ลิ้นห้อย       น�้ำจิ้ม              รกราก             
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6. ข้อใดใช้ค�ำถูกต้อง
1. เธอได้รับค�ำชมว่าท�ำงานเก่งมากจนใคร ๆ ยกมือให้                                                  
       2. การแสดงดนตรีกว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่ม
       3. ผู้มีรายได้ต�่ำได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้                                       
       4. ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง
7. ข้อใดใช้ค�ำถูกต้องตามความหมาย
       1. ปีนี้อากาศร้อนเหลือเกิน วันไหนไม่ได้เปิดแอร์ก็ร้อนตัวมาก ๆ เลย                               
       2. วัยรุ่นข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังใคร ๆ ได้ฟังก็ร้อนหูไปหมด
       3. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้                            
       4. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว
8. ข้อใดใช้ค�ำได้ถูกความหมาย
       1. เจ้าหมาน้อยตัวนี้ลอดรั้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน                  
       2. ลูกๆ สมรู้ร่วมคิดกันซื้อของขวัญให้คุณแม่
       3. นิภาชอบนุ่งกระโปรงยาวติดลูกไม้กรีดกราย                                                       
       4. พอบวชครบเดือน พระปัญญาตั้งใจจะลาสิกขาบท
       5. ร้านขายของแขวนสินค้าห้อยโทงเทงเต็มไปหมด     
9. ข้อใดใช้ค�ำผิดความหมาย
       1. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
       2. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา                      
       3. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว                                  
       4. กองทหารก�ำลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า  3  วันแล้ว
10. ข้อใดใช้ค�ำผิดความหมาย
1. เขาเป็นคนใจเสาะ เพื่อนล้อเล่นนิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ                                                
2. ตอนที่รถเสียอยู่นอกเมือง ฉันรู้สึกใจชื้นเมื่อเห็นมีรถผ่านมา                
3. พอหมอบอกว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันคุณยายก็ใจแป้ว                                          
4. เด็กคนนี้ใจแข็ง ถึงจะเจ็บแผลแค่ไหนก็ไม่ร้องเลยสักนิด
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ภาษาก�ำกวม
1. ข้อใดใช้ภาษาก�ำกวม
1. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ                                       
2. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
   3. ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้                                               
    4. เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดท�ำตามขั้นตอน
2. ข้อใดใช้ภาษาก�ำกวม
       1. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก                    
2. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหน้าที่
       3. ก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน  
       4. พวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ  10  บาท
3. ข้อใดใช้ภาษาก�ำกวม
       1. ควาญช้างเล่าว่าช้างของเขาเหยียบแก้วแตก     
       2. ต�ำรวจสอบสวนหาคนร้ายลอบวางระเบิด                                                
       3. ทหารเกณฑ์ก�ำลังฝึกเดินแถวอย่างเข้มแข็ง  
       4. เด็กคนนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทย
4. ข้อใดใช้ภาษาก�ำกวม
       1. ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใช้ลูกชิ้นที่ท�ำเอง                  
       2. ฉันอ่านข่าวแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้                 
       3. ฉันไม่ชอบกาแฟที่ชงแบบโบราณหรอก                
       4. เด็กส่งหนังสือพิมพ์เป็นเด็กมาใหม่
       5. ผ้าที่เธอซื้อมาคนขายวัดขาดไปเกือบ 10 ซม.
5. ข้อใดใช้ภาษาก�ำกวม
       1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดหนังสือในตู้ได้เรียบร้อย
2. เขาไม่สบายมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอ
       3. นักเรียนที่จะจบการศึกษาได้จะต้องฝึกงานอย่างน้อย 1 เดือน
       4. เมื่อวานฉันพบเพื่อนของคุณเฉิดโฉมที่เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
       5. ชาวสวนยางยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกันราคายางพารากิโลกรัมละ 100 บาท
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6. การสื่อความในข้อใดไม่ชัดเจน
1. ข้อสอบชุดนี้ไม่ค่อยยากแต่ก็ยากทีเดียว
       2. เธอมักจะตื่นเช้าแต่ก็ไปโรงเรียนสายทุกวัน
       3. เทพีของจังหวัดเราแม้ผิวจะคล�้ำแต่ก็ดูเนียนใส
       4. พนักงานอธิบายเรื่องการดูงานให้หัวหน้าฟังสั้นๆ แต่ก็ชัดเจนดี
       5. นักเรียนคนนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 เท่านั้น แต่ก็เป็นที่ 1 ของห้อง
7.   ประโยคใดไม่ก�ำกวม
       1. ใครตามหมอมา                              
       3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ        

2. เขาเหยียบแก้วแตก
4. เขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีกสองคน

8.   ข้อใดใช้ภาษาไม่ก�ำกวม
       1. เขาก�ำลังเร่งท�ำงานใหญ่
       2. เงินหมดแล้วอย่ามาขออีก
       3. เขาไปเที่ยวกับลูกน้องเมีย
       4. แพทย์สัมมนาเรื่องโรคหัวใจ
       5. เขาไปเยี่ยมเพื่อนที่ถูกรถชนที่โรงพยาบาล
9.   ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่
       1. บริษัทสั่งให้เรียกเก็บรถที่เครื่องยนต์มีปัญหาโดยด่วน
       2. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ดีส�ำคัญกว่าเงินทอง
       3. ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญในการสอนลูกหลานเรื่องการใช้เงิน
       4. เพื่อนๆ ช่วยปลอบเธอให้คลายเศร้าได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน
       5. อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยท�ำให้คนป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจได้ง่าย
10.  ข้อใดวางส่วนขยายไม่เหมาะสม
       1. หมึกพิมพ์จะมีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ฯลฯ เป็นส่วนประกอบ                  
       2. การใช้ถุงพลาสติกต้องดูประเภทว่าเป็นถุงส�ำหรับใส่ของร้อนหรือของเย็น
       3. ถุงพลาสติกที่จะน�ำมาใส่อาหารปรุงส�ำเร็จควรเป็นพลาสติกที่สังเคราะห์ใหม่                          
       4. ถุงพลาสติกที่ได้จากการหลอมถุงเก่าผิวหน้าจะไม่เรียบและถ้ามีสีก็เป็นสีขุ่น                           
       5. ถุงกระดาษที่ใช้ใส่อาหารไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือโดยเฉพาะของทอด
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ภาษาฟุ่มเฟือย
1. ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับ
       1. ผู้ร้ายถูกฆ่าตายที่หน้าตลาดเมื่อคืนวานนี้
       2. ขอเชิญทุกท่านได้โปรดกรุณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
       3. ในการพัฒนาชาติรัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษาเป็นประการแรก                                    
       4. อนุชนคนรุ่นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
2. ข้อใดใช้ค�ำฟุ่มเฟือย
1. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหล่ผึ่ง                                      
2. คุณยายขอให้ฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแล้วต่อกัน                                      
3. ฉันต้องทนฟังเขาชี้แจงเหตุผลแม้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย                                
4. พ่อแม่ชื่นชมปีติยินดีที่ลูกสาวส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
3. ประโยคในข้อใดใช้ค�ำฟุ่มเฟือย
       1. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา                    
       2. สาววัยรุ่นบางคนชอบสวมสร้อยเล็ก ๆ ที่ข้อเท้า
       3. ครีมนี้มีสรรพคุณในการที่จะท�ำการลบเลือนรอยแผลเป็น                                               
       4. นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เรื่องเครื่องบินตก
4.   ข้อความส่วนใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด
      1) ผู้บริหารของทั้งสองบริษัทท�ำการชี้แจงว่าได้มีการทดสอบระบบต่าง ๆ ของสนามบินดอนเมืองเรียบร้อย
แล้ว / 2) เมื่อสนามบินเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ร้อยละ 100  เปอร์เซ็นต์ / 3) จะสามารถรองรับปริมาณเที่ยว
บินได้ชั่วโมงละ 60 เที่ยวบินต่อ ชั่วโมง / 4) หรือเฉลี่ยประมาณราว ๆ 250 เที่ยวต่อวัน / 5) และสามารถรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารได้ปีละกว่า 12 ล้านคน
        1.  ส่วนที่   1  
2. ส่วนที่   2   
3. ส่วนที่   3    4. ส่วนที่   4    
5. ส่วนที่   5

โครงการ สหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 21 41

