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1.ให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ 
  2.การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ได้แก่  คำ  กลุ่มคำ  ประโยค ข้อความสั้นๆ 

   -การอ่านสะกดคำ การอ่านคำ  การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับหลักภาษา   การสังเกตข้อบกพร่อง

ของประโยค  การเรียงลำดับประโยค 

@……………………………………………………………………………………………………………………………………………….@ 

 

ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการสะกดคำ (10 ข้อ) 

1.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

ก.ชูศักดิ์มีนิสัยรักสวยรักงามจนเพื่อนๆเชื่อสนิทใจว่าเขาเป็นกะเทย 

ข.ด้วยความเก่งและขยัน มนัสจึงได้โควตาศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ 

ค.คุณยา่อวยพรให้ชีวิตของหลานทั้งสองพบแต่ความผาสุก 

ง.สิริวรรณชอบผลัดวันประกันพรุ่งจนงานต่างๆที่รับผิดชอบเสร็จไม่ทันเวลา 

2.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

ก.เสียงระฆังดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณวัด 

ข.อาหารขึ้นชื่อของร้านอุทุมพรโภชนาคือแพงพะแนงหมู 

ค.พิมพาประกอบอาชีพมัคคุเทศน์พานักท่องเที่ยวชมวัดพระแก้ว 

ง.นารีชอบนินทาผู้อ่ืนทำให้เธอถูกกล่าวให้ร้ายจากเพ่ือนร่วมงานเขาเรียกว่ากงเกวียนกำเกวียน 

ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (วิชาภาษาไทย) 

 กำหนดคะแนนเตม็ 20 คะแนน ให้ทดสอบความรู้และ

ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความหรือตคีวามจาก

ข้อความสัน้ๆ หรือบทความ และการพจิารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ

ต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรอืข้อความสัน้ๆ หรือให้ทดสอบโดย

การอย่างอื่นทีเ่หมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 



 
2 ติวท้องถิ่น : ภาษาไทย 

3.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.ร้านนี้มีบริการนวดหนังศีรษะแก่ลูกค้าด้วย 

 ข.ผัดไทยแม่มาลีอร่อยมากจนลูกค้าแน่นร้าน 

 ค.นักเรียนที่ออกนอกห้องเรียนต้องได้รับอนุญาติจากครูก่อน 

 ง.อานิสงส์จากการปล่อยนกปล่อยปลาทำให้เกวลินสุขภาพแข็งแรง 

4.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.คนขี้โกงมักบิดพลิ้วที่จะชำระหนี้สินผู้อ่ืน 

 ข.มัสมั่นไก่ที่คุณป้าทำให้ฉันรับประทานรสชาติแสนอร่อย 

 ค.การฆ่าแพะเพ่ือบูชายันต์ถูกตำหนิจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่ง 

 ง.การแต่งงานในวันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ต้องการให้มีพิธีรีตองกันมาก 

5.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.เกร็ดพงศาวดารเรื่องสามก๊ก 

 ข.ถึงจะเหนื่อยยากเข็นใจอย่างไรพ่อก็จะอดทน 

 ค.สี่แยกแครายการจราจรติดขัดรถแล่นกันขวักไขว่ 

 ง.เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์พบมากในจังหวัดสุโขทัย 

6.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.อบต.ระหานซ่อมแซมถนนคอนกรีต 

 ข.ร้านเค๊กมิสเตอร์เอกอร่อยเป็นที่ถูกใจของเด็กๆ 

 ค.เราเป็นสมณะไม่ควรไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของคฤหัสถ์ 

 ง.ในหนังสือวรรณคดีไทยกล่าวถึงคนธรรพแ์ละป่าหิมพานต์ 

7.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.คุณปู่ชอบใช้ยานัตถุ์เป็นประจำ 

 ข.ทีมลมกรดเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว 

 ค.ยาชุดนี้มีการสกัดเอาสมุนไพรไทยมาเป็นส่วนผสม 

 ง.วิหารของวัดทุ่งใหญ่ได้รับอิทธิพลในรูปแบบกรุงรัตนโกสินทร์ 



 
3 ติวท้องถิ่น : ภาษาไทย 

 

8.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.พระภิกษุรูปนี้มีความปราณีต่อชาวบ้าน 

 ข.คนร้ายจนมุมตำรวจจึงยอมรับผิดโดยดุษณี 

 ค.สัปเหร่อมัดตราสังร่างที่ไร้วิญญาณของนายแดง 

 ง.มะพร้าวจำนวน 2 ทะลายนี้คุณยายมอบให้คนข้างบ้าน 

9.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.รากเหง้าของบาปเรียกว่าอกุศล 

 ข.การลิดรอนสิทธิ์ผู้อ่ืนผิดกฎหมาย 

 ค.พระอาจารย์เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

 ง.การจะคบหาใครต้องดูถึงญาติพ่ีน้องวงษ์วานเขา 

10.ข้อใดมีคำที่เขียนผิดปรากฏอยู่   

 ก.แมงกะพรุนกล่องมีพิษทำร้ายคนได้ 

 ข.เพียงแค่เห็นหน้าก็เหมือนตกอยู่ในภวังค์ 

 ค.นงลักษณ์อธิบายประวัติพอเป็นสังเขป 

 ง.ผู้อำนวยการติดราชการจึงแต่งตั้งรองผู้อำนวยการให้รักษาการณ์แทน 

 

 

……………………………………………………… 
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ชุดที่ 2 แนวข้อสอบการอ่านคำ (10 ข้อ) 

1.ข้อใดมีคำที่อ่านผิดปรากฏอยู่  

 ก.ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-มา-ทิ 

 ข.ขัณฑสกร อ่านว่า ขัน-ทด-สะ-กอน 

 ค.กุลสตรี อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตฺรี 

 ง.กตเวทิตา อ่านว่า  กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา 

2.ข้อใดอ่านผิด 

 ก.ดาษดา อ่านว่า ดาด-สะ-ดา 

 ข.สวรรคต อ่านว่า สะ-หฺวัน-นะ-คด 

 ค.มารยาท อ่านว่า มา-ระ-ยาด 

 ง.พรรณนา อ่านว่า พัน-นะ-นา 

3.ข้อใดอ่านผิด 

 ก.คุณธรรม อ่านว่า คุน-นะ-ทำ  

 ข.คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ 

 ค.คุณโทษ อ่านว่า คุน-นะ-โทด  

ง.คุณค่า อ่านว่า คุน-นะ-ค่า 

4.ข้อใดอ่านผิด 

ก.ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ  

ข.อัฐิ อ่านว่า อัด-ถิ 

ค.ยุติ อ่านว่า ยุ-ติ 

ง.เมร ุ อ่านว่า เมน 
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5.ข้อใดอ่านผิด 

ก.ญาติกา อ่านว่า ยาด-ติ-กา  

ข.ทศนิยม อ่านว่า ทด-สะ-นิ-ยม 

ค.อุบัติเหตุ อ่านว่า อุ-บัด-เหด 

ง.โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา 

6.ข้อใดอ่านผิด 

ก.ภูมิประเทศ อ่านว่า พูม-มิ-ปฺระ-เทด 

ข.ภูมิภาค อ่านว่า พูม-มิ-พาก 

ค.ภูมิลำเนา อ่านว่า พูม-ลำ-เนา 

ง.ภูมิศาสตร์ อ่านว่า พู-มิ-สาด 

7.ข้อใดอ่านผิด 

ก.มณฑป อ่านว่า  มน-ดบ 

ข.บัณเฑาะว์ อ่านว่า บัน-เดาะ 

ค.บัณฑูร อ่านว่า บัน-ดูน 

ง.บัณฑุกัมพล อ่านว่า บัน-ดุ-กำ-พน 

8.คำในข้อใดอ่านได้ 2 แบบ 

ก.วิตถาร   ข.ชนมายุ   ค.รอมร่อ  ง.ซอมซ่อ 

9.คำในข้อใดอ่านได้ 2 พยางค์ทุกคำ 

ก.มาตรา   นิคหิต     ข.ลักษมณ์   ชันษา 

ค.นักษัตร   กุฏิ      ง.กุณฑี  ตุ๊กตา 

10.คำในข้อใดอ่านได้ 3 พยางค์ทุกคำ 

ก.อณุหภูมิ จักจั่น 

ข.เมรุมาศ วิกฤติ 

ค.ภูมิธรรม ภูมิปัญญา  

ง.ทรัพยสิทธิ ทฤษฎี 
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ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับหลักภาษา  (10 ข้อ) 

1.ข้อใดใช้คำลักษณนามผิดความหมายตามหลักภาษา  

 ก.พระอภัยมณีมีปี่คู่ใจอยู่ 1 ชิ้น 

 ข.ช้างตัวนี้อาศัยอยู่ป่าลึกในดงพญาเย็น 

 ค.กำลังพลจากกรมทหารราบที่ 7 มีจำนวน 17 นาย 

 ง.ไผ่สีดำขนาดใหญ่เม็ดนี้ขึ้นกลางหน้าผากของลุงเด๋อ 

2.ข้อใดใช้คำลักษณนามผิดความหมายตามหลักภาษา  

 ก.แหวนวงนี้สวยงามมาก 

 ข.เชือกแต่ละเส้นมีความยาวต่างกัน 

 ค.ถุงเท้าแต่ละคู่มีสีสันแตกต่างกัน 

 ง.กระดานบานนี้ชำรุดต้องเปลี่ยนอันใหม่ 

3.ข้อใดใช้คำลักษณนามผิดความหมายตามหลักภาษา  

 ก.ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้หลายฉบับ 

 ข.ในการขับเสภาต้องใช้กรับจำนวน 2 คู่ทำให้เกิดเสียง 

 ค.สมัยก่อนคุณทวดมีเกวียนไว้ใช้งานอยู่จำนวน 3 เกวียน 

 ง.ในพิธีไหว้ครู ด.ช.กฤษณะ เตรียมข้าวตอกมา 9 ดอกเพ่ือจัดชุดไหว้ครู 

4.ข้อใดใช้คำลักษณนามผิดความหมายตามหลักภาษา  

 ก.การไหว้พระพุทธรูปต้องใช้ธูป 3 ดอก 

 ข.วิชาญมีหัวสิวขึ้นที่หน้าผากจำนวน 2 หัว 

ค.นาฬิกาเรือนนี้สมศักดิ์ซ้ือมาจากร้านขายของเก่า 

 ง.หลักฐานการรับเงินต้องใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 2 แผ่น 
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5.ข้อใดใช้คำลักษณนามผิดความหมายตามหลักภาษา  

 ก.แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย 

 ข.ม้าขึ้นระวางตัวนี้มีรูปร่างสง่างาม 

 ค.ที่บ้านของจินมีมุ้งจำนวน 5 หลัง 

 ง.ไม้ดัดต้นนี้ดูจากต้นแล้วน่าจะเป็นต้นตะโกนา 

6.ข้อใดใช้ลักษณนามเดียวกับ “เบญจราชกกุธภัณฑ์”  

 ก.พระขรรค์   

  ข.พระเก้าอ้ี  

  ค.บายศรี  

  ง.ช้างข้ึนระวาง 

7.ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออื่น  

 ก.ใบพัดเรือ   ข.โฉนดที่ดิน  ค.หมายศาล  ง.ใบ ส.ด.43 

8.ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออื่น   

 ก.ยักษ์    ข.พรายน้ำ  ค.ผีพุ่งไต้  ง.วิทยาธร 

9.ลักษณนามของคำในข้อใดต่างจากข้ออ่ืน 

  ก.พล ุ    ข.ดอกไม้  ค.ลูกธนู   ง.เทียน       

10.ข้อใดใช้ลักษณนามไมถู่กต้อง 

 ก.นายพรานพบช้างป่า 2 เชือก    

   ข.คุณแม่ซื้อด้ายสีดำมา 1 หลอด 

 ค.พี่สาวให้ดอกกุหลาบมา 3 กระถาง   

   ง.วงดนตรีไทยนี้มีซอแค่ 2 คัน 

 

........................................................................ 
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ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ การสังเกตข้อบกพร่องของประโยค (20 ข้อ) 

1.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “ขอ............พ่ีน้องประชาชนไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” 

 ก.เรียนเชิญ   ข.เชื้อเชิญ   ค.เชิญชวน   ง.ชักชวน 

2.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “เมื่อคุณวิชิตกลับมาถึงห้องพักของเขาก็พบว่าข้าวของถูกรื้อค้น............” 

 ก.กระเจิดกระเจิง   ข.กระจัดกระจาย  

 ค.กระจุกกระจุย   ง.กระจุยกระจาย 

3.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “บริษัทเราขอรับประกันว่าแผ่นยิปซั่มชนิดนี้มี................หลายประการ” 

 ก.คุณสมบัติ    ค.คุณประโยชน์ 

 ค.คุณลักษณะ    ง.คุณภาพ 

4.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “งานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรีปีนี้จัดอย่างใหญ่โต...........” 

 ก.รโหฐาน    ข.มหึมา 

 ค.กว้างขวาง    ง.มโหฬาร 

5.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “ประชาชนท่านใดประสงค์จะต่อใบอนุญาตขับรถยนต์  ขอให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนเพื่อยื่น................

เจ้าหน้าที่ขนส่ง” 

 ก.ให้กับ    ข.ต่อ 

 ค.แก่     ง.แด่ 

6.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “ต้นไม้ให้อากาศบริสุทธิ์.............เราตลอดเวลา 

 ก.กับ     ข.ต่อ 

 ค.แก่     ง.แด่ 



 
9 ติวท้องถิ่น : ภาษาไทย 

7.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

 “การที่เราสอบไม่ผ่านถือว่าเป็นความผิดหวังที่เราได้...............ขออย่าได้ท้อแท้ จงคิดเสียว่านี่คือ..............ของชีวิต

และลุกข้ึน.........สู้ใหม่อีกครั้ง” 

 ก.ประสพ, รสชาติ, ยืนหยัด     

  ข.ประสบ, รสชาติ, ยืนหยัด 

 ค.ประสพ, รสชาด, ยืนหยัด     

  ง.พบเจอ, รสชาด, ยืนหยัด 

8.จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง   

“ใครก็รู้ว่า..............ตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอแต่ไม่มามารถหักห้าม..........เสียใจไวไ้ด้ เพราะ............ตายของ

เขามันรวดเร็วเกินจะทำใจรับได้ 

ก.การ, การ, การ   

ข.ความ, ความ, ความ 

ค.ความ, การ, ความ   

ง.ความ, ความ, การ 

9.ประโยคในข้อใดมีความหมายกำกวม  

ก.หากเขาตกลงไปคุณจะเสียใจที่สุด 

ข.ไฟดับลงก่อนจะไหม้บ้านหมดด้วยฝีมือของกำนัน 

ค.นิตยสารเล่มนี้มีคอลัมน์กระจุกกระจิกอยู่เล็กน้อย 

ง.ครูพยายามชี้แจงให้นักเรียนเห็นว่าความสำเร็จของชีวิตไม่ได้ปูลาดด้วยกลีบกุหลาบ 

10.ประโยคในข้อใดมีความหมายกำกวม 

ก.ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ  

ข.เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว 

ค.เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา 

ง.ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 
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11.ประโยคในข้อใดเรียงลำดับคำไม่ถูกต้อง 

ก.ลูกแมวไล่กัดตะครุบหนู 

ข.น้ำในบ่อน้ำข้างหน้าระเหยแห้งไปเกือบหมด 

ค.เมื่อวานนี้พ่อครัวทำต้มโคล้งปลากรอบได้อร่อย 

ง.พวกเรากำลังถ่ายรูปที่หน้าโรงเรียนก่อนกลับบ้าน 

12.ประโยคในข้อใดใช้ภาษาต่างระดับ   

 ก.คนร้ายถูกยิงตายกลายเป็นศพ 

 ข.มันเป็นการยากท่ีผมจะอธิบายเรื่องนี้ 

 ค.บิดาของข้าพเจ้าเป็นแพทย์ต่างจากแม่ที่เป็นครู 

 ง.ครูพยายามชี้แจงให้นักเรียนเห็นว่าความสำเร็จของชีวิตไม่ได้มาง่ายหรือสวยหรูเหมือนโรยด้วยกิ่งกุหลาบ 

13.ประโยคในข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่รัดกุม  

 ก.ข้าพเจ้าปิติยินดีมากท่ีได้นายใจดี 

 ข.ความรักอันใดไม่ยิ่งใหญ่เท่าความรักชาติ 

 ค.หัวหน้าเดินเข้ามาคนเดียวไม่มีผู้ติดตามเลย 

 ง.หนทางข้างหน้าของเขามืดมน เพราะเขามัวเมาในความชั่ว 

14.ประโยคในข้อใดใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ    

 ก.เขาโดยสารเครื่องบินไปประชุมที่ขอนแก่น 

 ข.เขาถูกเชิญไปงานแต่งงานหลานสาวท่านผู้หญิง 

 ค.สภาพความเป็นอยู่ในหอพักแตกต่างกับที่บ้านอย่างมากมาย 

 ง.ข้าพเจ้าตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้เข้ามาอยู่ในสถานที่และบรรยากาศใหม่ๆ 

15.ประโยคในข้อใดใช้คำที่มีความหมายกว้างเกินไป    

 ก.ภูภูมิต้องแต่งงานกับคนดี 

 ข.ด.ญ.นภา อุ่นใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดคัดลายมือ 

 ค.แม่ทำข้าวเหนียวเปียกลำไยราดน้ำกะทิมีกลิ่นหอมกรุ่น 

 ง.สำนักงานงาน ปปช. ประสานความร่วมมือไปยังภาครัฐทั่วประเทศ 
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16.ข้อใดต้องใช้คําทับศัพท์ 

ก.เสื้อผ้าสมัยนี้ดีไซน์สวยกว่าสมัยก่อน 

ข.ละครเรื่องนี้กําลังออนแอร์ทางโทรทัศน์ 

 ค.งานปาร์ตี้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 

 ง.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงมาก 

17.ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงตามความหมาย    

 ก.แม่ค้าคัดเลือกกล้วย ส้ม ชมพู๋ ลูกท่ีมีขนาดพอเหมาะใส่ตระกร้าไปขาย 

 ข.ครั้นถึงฤกษ์งามยามดีประธานจุดเทียนชัย ฝนก็ตกประปรายลงมาทันที 

 ค.กลุ่มผู้ขับแท็กซ่ีมีมติให้ปรับราคาค่าโดยสาร เนื่องจากรัฐบาลปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

 ง.นักร้องนักแสดงร่วมงานแถลงการณ์การจัดกิจกรรมเพ่ือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

18.ข้อใดไมจ่ำเป็นต้องใช้คำต่างประเทศ 

 ก.เวลาขับรถต้องคาดเซฟตีเบลต์ทุกครั้ง 

 ข.ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินขึ้นๆลงๆตามกลไกตลาด 

 ค.ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ 

 ง.ร้านของเราออกแบบด้วยไอเดียที่แตกต่างเพ่ือให้ลูกค้าได้บรรยากาศแบบใหม่ 

19.คำท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ผิดความหมาย   

 ก.หล่อนเป็นคนอ้วนเพราะชอบกินจุบจิบ 

 ข.ศาสนาพุทธได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก 

 ค.เขากำลังได้รับการพิจารณาผ่อนปรนโทษให้เบาลง 

 ง.ตำรวจใช้กระสอบทรายวางที่ทางเข้าเพ่ือกีดกั้นไม่ให้ผู้ประท้วงเข้าไปได้ 

20.ข้อใดใช้คำผิดความหมาย   

 ก.จำเลยให้ปากคำเกี่ยวข้องไปถึงผู้บงการ 

 ข.ในงานกาชาดมีการจับสลากชิงรางวัลมากมาย 

 ค.เขามีนิสัยเกเรเอาแต่ข่มเหงเพ่ือนๆเพราะตัวโตกว่าใครๆ 

 ง.อาชีพหนึ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากสังคมไทยคือการฟ่ันเทียนขาย 
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ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ การเรียงลำดับประโยค (10 ข้อ) 

1.ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1    

 ก.จากนั้นทำการบันทึกและเปรียบเทียบผลการเคลื่อนตัวของกาแลกซี่ดังกล่าวกับกาแลกซ่ีอ่ืนๆ 

 ข.ถ่ายไปยังกลุ่มของกาแลกซี่ที่คาดว่ามีอายุ มีความเก่าแก่มากที่สุดและอยู่ไกลที่สุด 

 ค.นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาอายุของจักรวาลด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 

 ง.เมื่อทำการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถคำนวณย้อนกลับมาท่ีจุดเริ่มต้นที่กาแลกซี่ถือกำเนิดขึ้น 

2.ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2     

 ก.และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 ข.ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน 

 ค.โดยใช้เวลาและแรงงานน้อยที่สุด 

 ง.เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

3.ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3        

 ก.เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อและปัสสาวะ 

 ข.การดื่มสุราอย่างถูกต้องจึงควรดื่มช้าๆ 

 ค.ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ 

 ง.ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์ 

4.ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4     

 ก.ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้คอยชี้นำ 

 ข.ซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิด และการตัดสินใจนอกจากคำสั่ง 

 ค.แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง 

 ง.ทำให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ 
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5.ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1   

 ก.เราคงต้องตั้งหลักทบทวนว่าสิ่งที่เรากำลังทำสอดคล้องกับวิถีชีวิตเราหรือไม่ 

 ข.แต่ถึงที่สุดแล้ว ถ้าสิ่งที่เรากำลังทำขัดแย้งกับคุณธรรม ทำลายจิตสำนึกด้านดีของเรา 

 ค.ถ้ามันกีดกันเราจากการเจริญงอกงามภายใน ทำลายจิตสำนึกความเป็นตัวตนเราทุกวัน 

 ง.เราอาจจะต้องทบทวนใหม่ เพราะงานเป็นกิจกรรมที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับมัน 

6.จงเรียงลำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 1.เมื่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานได้เต็มที่ก็จะทำให้ปฏิกิริยาย่อยสลายเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์   

 2.ของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นก็จะถูกกำจัดไปในที่สุด 

 3.เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ  ทำได้ง่าย  ประหยัดพลังงาน 

 4.ปัจจุบันได้มีการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย 

 ก.3-2-4-1   ข.3-1-2-4   ค.4-3-1-2   ง.4-2-1-3 

7.จงเรียงลำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 1.เป็นภัยคุกคาม 

 2.ของมนุษย์ทั่วทุกทวีป 

 3.ต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

 4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 

 ก.3-2-4-1   ข.3-2-1-4   ค.4-3-1-2   ง.4-1-3-2 

8.จงเรียงลำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 1.เมื่อป่าไม้ลดลงความชุ่มชื้นจะค่อยๆสูญสลายไปจากพิภพ 

 2.เพราะต้องนำไปหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

 3.ป่าไม้นั้นคือแหล่งศูนย์รวมความชุ่มชื้นของโลก 

 4.จนในที่สุดเหลือเพียงความรกร้างว่างเปล่าที่ช่วยเพิ่มความแห้งแล้งให้แก่โลก 

 5.ในทำนองเดียวกันพ้ืนดินที่ถูกแยกออกมาจากห่าให้เป็นทองทุ่งเกษตรกรรมก็ค่อยๆลดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุ

อาหารในดินไป 

 ก.1-5-2-4-3   ข.3-1-2-5-4   ค.3-1-5-2-4  ง.1-2-5-3-1 
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9.จงเรียงลำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 1.การจราจร 

  2. สร้างความเบื่อหน่าย 

  3. ให้แก่ชาวต่างจังหวัด 

  4. ในเมืองหลวง 

  5. ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ 

   ก.1-4-2-3-5   

   ข.1-2-5-3-4   

   ค.1-4-3-5-2   

   ง.4-2-1-3-5 

10.จงเรียงลำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 1.เป็นวันขึ้นปีใหม่ 

  2. โบราณเรานัดเอาวันแรมค่ำ  เดือนอ้ายของทุกปี 

  3. การกำหนดวันที่ 1 มกราคม 

  4. นับว่าใกล้เคียงกับคติโบราณ 

   ก.3-1-2-4   

   ข.3-1-4-2   

   ค.2-1-4-3   

   ง.2-1-3-4  

 

 

.................................................................... 
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ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ อา่นข้อความ /บทความสั้น/บทความยาว (20 ข้อ) 

1. “มะพร้าวสูง 6 เมตร ใช้ไม้ยาว 4 เมตร สอยไม่ได้เพราะมันสั้นเกินไป ใช้ไม้ยาว 8 เมตร ก็สอยไม่ได้เพราะมันยาว

เกินไป” ประโยคข้างต้นต้องการชี้ประเด็นในข้อใด    

 ก.การแก้ปัญหา     ข.การรู้จักทางเลือก 

 ค.ความสมเหตุสมผล    ง.ความพอเหมาะพอดี 

2. “ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทำจากไข่ตีกับน้ำหรือน้ำซุป ปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจชอบ นึ่งให้

สุก รับประทานกับข้าว หรือจะรับประทานเล่าๆร้อนๆ ก็คล่องคอดี” ข้อความใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น 

 ก.ประโยชน์ของไข่ตุ๋น    ข.วิธีทำไข่ตุ๋น 

 ค.วิธีรับประทานไข่ตุ๋น    ง.รสชาติไข่ตุ๋น 

3. “ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่มีว่าไว้ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำเป็นต้องแยกระหว่างชีวิตการศึกษากับการประกอบ 

อาชีพ” ข้อความนี้ตีความได้อย่างไร    

 ก.การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเน้นวิชาชีพ 

 ข.ชีวิตการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ 

 ค.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอ่ืนๆได้มากข้ึน 

 ง.ผู้ที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดับอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันได้ 

คำสั่ง จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

4. “การที่มนุษย์มีสมองใหญ่จึงรับรู้ได้มาก คิดได้มาก และเกิดกิเลสมากกว่าสัตว์ เมื่อมนุษย์ถ่ายทอด

ประสบการณ์มากขึ้นก็จะแยกกันประกอบงานต่างๆทำให้เกิดอาชีพต่างๆแต่ละคนกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ ทำ

ให้ต้องพ่ึงพาผู้อื่น จึงต้องรวมกันอยู่เป็นสังคมใหญ่เกิดชั้นวรรณะต่างๆต้องมกีารแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เมื่อเกิด

ระบบเงินตราทำให้มนุษย์เกิดความโลภมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด”  จากบทความข้างต้นใจความสำคัญคือข้อใด  

 ก.สาเหตุของการเกิดระบบเงินตรา 

 ข.สาเหตุการเกิดความโลภของมนุษย์ 

 ค.สาเหตุของการแบ่งชั้นวรรณะ 

 ง.สาเหตุที่มนุษย์ประกอบอาชีพ 
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5. “ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี  ถ้าผู้รู้ภาษาไม่ดีคนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์” ข้อความข้างต้นตีความได้ว่า 

อย่างไร 

ก.ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดี 

ข.ภาษาเป็นสื่อสำคัญในการทำความเข้าใจระหว่างมนุษย์ 

ค.คนอ่านจะได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ภาษานอกเหนือจากความรู้ในตำรา 

ง.ผู้อ่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านตำรา ถ้าผู้เขียนไม่มีความสามารถในการใช้ภาษา 

 

คำสั่ง จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6-7 

 “ทุกข์มีไว้ให้รู้ ไม่ใช่มีไว้ให้เป็น” 

เมื่อเกิดความทุกข์ จงเรียนรู้มัน ศึกษามัน 

สบตากับมัน ไม่ใช่หนีมัน 

คนทีไ่ม่ยอมสบตากับความทุกข์จะทุกข์ซ้ำสอง 

      -ว.วชิรเมธี- 

 

6. ความทุกข์ในความหมายข้างต้นคือข้อใด    

 ก.สิ่งที่ควรมอง   ข.สิ่งที่ควรจำ 

 ค.สิ่งที่ควรทราบ  ง.สิ่งที่ควรรู้ 

7.เพราะเหตุใดถึงกล่าวว่า “คนที่ไม่ยอมสบตากับความทุกข์จะทุกข์ซ้ำสอง”   

 ก.เพราะการสบตาทำให้เราคุ้นชินกับความทุกข์ 

 ข.เพราะการสบตาเป็นการเรียนรู้ความทุกข์ 

 ค.เพราะการสบตาเป็นการเรียนรู้ความทุกข์ทำให้เรามีความสุข 

 ง.เพราะถ้าเรามีความสุข ความทุกข์จะบรรเทาลง ถ้าไม่ทำตามนี้จะมีความทุกข์ไม่สิ้นสุด 
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8.ข้อใดคือสาระสำคัญของบทความนี้     

  เยาวชนสมัยนี้ต้องการสิ่งที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของศีลธรรม การพูดหยาบคายก็เป็นศีลธรรมข้อหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นพ่อแม่จะสอนเรื่องนี้ให้เยาวชนได้อย่างไร เพราะเป็นคนที่สามารถสอนเรื่องนี้ให้กับเยาวชนได้ง่ายที่สุด 

ฉะนั้นเยาวชนจะพูดคำหยาบมากน้อย หรือไม่พูดเลยเมื่อเขาโตขึ้น การพูดจาไพเราะ พูดแต่ความจริงและพูดใน

เวลาที่เหมาะสมจะทำให้เป็นที่รักของคนอ่ืนๆ 

 ก.เยาวชนสมัยนี้ต้องการสิ่งที่ดี 

 ข.การพูดคำหยาบก็เป็นศีลธรรมอีกข้อหนึ่ง 

 ค.พ่อแม่จะสอนเรื่องนี้ให้เยาวชนได้อย่างไร 

 ง.การพูดจาไพเราะ พูดแต่ความจริงและพูดในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้เป็นที่รักของคนอ่ืนๆ 

คำสั่ง จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9-10      

  “...ในบ้านนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั่งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติ

สุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคน

ไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร) 

9.ข้อใดคือใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้ 

 ก.การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง 

 ข.ในบ้านเมืองมีท้ังคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป 

 ค.ไมม่ีใครทำให้ทุกคนในบ้านเมืองเป็นคนดีได้ทั้งหมด 

 ง.ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ 

10.พระบรมราโชวาทองค์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในสถานการณ์ใด 

 ก.การเลือกคณะเรียนของนักศึกษา 

 ข.การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กร 

 ค.การลงคะแนนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 

 ง.การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง 
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คำสั่ง อ่านบทความนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11-13      

  เมื่อเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือหายใจอึดอัดเวลาใช้แรงหรือ

ออกกำลังกาย ยาที่ใช้รักษาอาการอย่างรวดเร็วคือ “ยาขยายหลอดเลือด” ที่ใช้อมใต้ลิ้นหรือพ่น เนื่องจากยาจะถูก

ดูดซึมผ่านเส้นเลือดฝอยใต้ลิ้นได้อย่างรวดเร็ว 

  ยาขยายหลอดเลือดจะออกฤทธิ์ ทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ขึ้นเพ่ือนำเลือดไปเลี้ยง

กล้ามเนื้อได้มากข้ึน เหมือนท่อน้ำที่มีขนาดใหญ่น้ำจะไหลได้มากกว่าท่อขนาดเล็กนั่นเอง และยาเหล่านี้มีทธิ์ลด

ความดันโลหิตด้วย ในบางครั้งหลังการใช้แรกๆ ผู้ป่วยอาจมีอาการหน้ามืด เป็นลม หรือวิวงเวียนศีรษะ เนื่องจาก

ร่างกายยังไม่ปรับตัวกับยายที่มีผลทให้ความดันลดต่ำลง อาการดังกล่าวพบในการใช้ยาอมใต้ลิ้นหรือยาพ่นใต้ลิ้นที่

ออกฤทธิ์รวดเร็ว 

11.ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร 

 ก.อันตรายจากโรคหัวใจ    ข.บทความสุขภาพและอนามัย 

 ค.การใช้ยาขยายหลอดเลือดให้ได้ผลดี  ง.ผลข้างเคียงของยาขยายหลอดเลือด 

12.ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องใช้ยายด้วยการอมหรือพ่นใต้ลิ้น 

 ก.เพราะเป็นการใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์ 

 ข.เพราะยาจะถูกดูดซึมผ่านเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใต้ลิ้นได้อย่างรวดเร็ว 

 ค.เพราะเป็นยารักษาโรคหรือหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้ผลดีที่สุด 

 ง.ช่วยให้การขยายหลอดเลือดทำได้รวดเร็วเป็นผลดีต่อผู้ป่วย 

13.ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากบทความดังกล่าว 

 ก.ยาขยายหลอดเลือดมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต 

 ข.หลอดเลือดของมนุษย์เปรียบเทียบได้กับท่อน้ำ 

 ค.ในปัจจุบันยาขยายหลอดเลือดมีให้เลือกหลายชนิด 

 ง.อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 
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คำสั่ง  จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14-15      

  ความกตัญญู หมายถึง การรู้คุณ รู้อุปการะที่ท่านทำให้ ท่านที่พูดถึงคือคนที่ทำดีและช่วยอุปถัมภ์ต่อผู้ด้อย

หรือขาดโอกาส บุคคลที่สำคัญสุดซึ่งทุกคนควรรู้คุณคือ พ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามา 

  คำว่า กตัญญู จะตามด้วยคำว่า กตเวที ซึ่งหมายความว่าสนองคุณความรู้หรือตระหนักรู้ในคุณท้ังหลาย

เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรเลย ถือว่าผู้นั้นเป็นคนที่ไม่ปกติ กระผมว่าสู้ไม่รู้ในคุณเสียเลยก็จะดีกว่าที่รู้แล้วไม่ทำ

อะไร 

  แต่สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ คนอกตัญญูและคนเนรคุณ บุคคลชนิดนี้นอกจากจะไม่สนองคุณด้วยคุณงามความดี

แล้ว ยังนำเอาความเดือดร้อน สร้างปัญหา และเบียนดเบียนผู้มีพระคุณอีกด้วย บางคนร้ายถึงกับทำร้ายร่างกาย

และผลาญทรัพย์สมบัติของผู้มีพระคุณที่สะสมมาท้ังชีวิต 

14.จากบทความดังกล่าวบุคคลในข้อใดถือได้ว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 

 ก.จันทร์ตั้งใจทำงานเพื่อให้เพ่ือนร่วมงานยอมรับ 

 ข.ตะวันกราบเท้าเพราะซายซึ้งนำระคุณของพ่อแม่ 

 ค.ฤทยัเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า ชรา เพ่ือทดแทนพระคุณ 

 ง.ฤดีตั้งใจขายของที่บ้านเพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัว 

15.จากบทความดังกล่าว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.ผู้มีความกตัญญูกตเวทีจะระลึกคุณและตอบแทนคุณ 

 ข.บุคคลที่ผลาญสมบัติพ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นคนอกตัญญู 

 ค.ผู้มีอุปการะที่สำคัญต้องตอบแทนก่อนบุคคลอ่ืนคือพ่อแม่ 

 ง.ลูกท่ีทำร้ายร่างกายพ่อแม่ ได้ชื่อว่าเป็นคนอกตัญญู 

 16.ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 

หากคุณโกรธใครสักคน ก็เท่ากับคุณได้จุดไฟแห่งความโกรธนั้นเผาใจของคุณเป็นคนแรก คุณจะเริ่มวันนี้

ด้วยความรักหรือความโกรธ คุณจะโทษใครหากคุณมีคนที่เกลียดมากกว่าคนที่รัก ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพียงแค่

สร้างรอยยิ้มในหัวใจของตัวคุณและคนรอบข้าง ชีวิตที่สร้างสุขของคุณจะคงอยู่เสมอและตลอดไป 
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  ก. ให้ความรู้เรื่องวิธีขจัดความโกรธเพ่ือสร้างความสุข 

    ข. อธิบายการสร้างความสุขให้เกิดขึ้น 

    ค. ให้แง่คิดเรื่องความโกรธ 

    ง. เสนอแนะวิธีสร้างความสุขให้คงอยู่ยาวนาน 

17.เจตนาสำคัญของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ตรงกับข้อใด 

บ้านในชุมชนเมืองที่มีพ้ืนซีเมนตอบบ้าน ควรป้องกันไม่ให้แสงกระทบพ้ืนซีเมนต์โดยปลูกไม้ในกระถาง 

เพราะวางใกล้ผนังได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ที่สำคัญคือ ควบคุมขนาดของต้นไม้ได้ ควรหาอิฐหรือไม้รองก้นกระถาง

เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก สำหรับคอนโดมิเนียม ให้ใช้ไม้ประเภทเฟิร์นหรือเดป จะช่วยป้องกันแสงแดดส่องถึง

ห้องได้ วิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย 

   ก. อธิบายขั้นตอนการปลูกตันไม้ของบ้านในชุมชนเมือง 

   ข. ให้ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับบ้านในชุมชนเมือง 

   ค. สอนวิธีปลูกต้นไม้เพ่ือลดความร้อนภายในบ้าน 

   ง. แนะนำวิธีลดความร้อนภายในบ้าน 

18.ข้อความต่อไปนี้แสดงแนวคิดเก่ียวกับเรื่องใด 

คนส่วนมากมักไม่รู้ว่าความสุขคิดข้ึนมาจาก "การเลือก" คนส่วนมากมักจะใช้ชีวิตซ้ำๆเพราะเป็นสิ่งที่  

"ทำมาตลอด" แต่ถ้าเราอยากจะมองหากุญแจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนความสุข คุณจะต้อง "เลือก" ระหว่าง 

"ความสุขที่ได้มาโดยง่าย แต่มักอยู่กับเราได้ไม่นาน” หรือ “ความสุขที่เราได้มาแสนจะลำบาก แต่สามารถอยู่กับ

เราไปได้นานแสนนาน" ความสุขมากมายเกิดขึ้นได้ เพียงแค่การเลือกที่จะเห็นคุณค่าเท่านั้น 

  ก. คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีความสุข 

  ข. เราสามารถเลือกสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง 

  ค. การใช้ชีวิตแบบซ้ำๆ จะทำให้ขาดความสุข 

  ง. ความสุขที่ได้มาโดยง่ายไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง 

 

 

 

 



 
21 ติวท้องถิ่น : ภาษาไทย 

 

19.ผู้พูดข้อความนี้มีความรู้สึกเช่นไร 

บ้านเราเป็นบ้าเมืองที่ไม่เคยเอาจริงเอาจังกับคนเมาขับรถ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนตายและพิกลพิการมานักต่อ

นัก ขณะประเทศที่เจริญทางกฎหมายบทลงโทษหนักจนคนเมาไม่กล้าขับรถ การซื้อยาก็เช่นกัน ยังทำกันได้อย่าง

เสรี ไม่มีกฎระเบียบที่จะดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากยาไม่กี่ประเภทเท่านั้น 

   ก. รำคาญ      

  ข. ผิดหวัง 

ค. ขัดใจ      

ง. ท้อใจ 

20.ข้อความต่อไปนี้แสดงอารมณ์ใดของผู้เขียน 

หนังสือสำหรับเด็กในเมืองไทยยังมีน้อยเหลือเกิน พ่อแม่ชอบซื้อและอ่านเรื่องจำพวกประโลมโลกมากกว่า 

จะยอมซื้อหนังสือดีๆ ให้ลูกอ่าน เราไม่พยายามผลิตคนรุ่นใหม่ของเราให้เป็นนักอ่าน 

หนังสือที่ดีๆ นักเขียนนวนิยายของเราก็ไม่ค่อยมีใจเอ้ือเฟ้อที่จะเจียดเวลามาเขียนเรื่องสำหรับ 

เด็ก เด็กไทยจึงหันไปอา่นการ์ตูนกันเป็นล่ำเป็นสัน ดูโทรทัศน์ญี่ปุ่นและเล่นเกมญี่ปุ่นแทนการ 

อ่านหนังสือที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก 

ก. ผิดหวัง 

ข. ห่วงใย 

ค. ท้อแท้ 

ง. หนักใจ 
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