วิชาภาษาไทย
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ติวเข้ มภาษาไทย ม.6
ตอนที่ 1 มี 10 ข้ อ 10 คะแนน ต้ องตอบให้ ถูกทั้ง ก. และ ข. จึงจะได้ คะแนน
1. ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
เมล็ดข้าวที่ได้จากการนวดโดยใช้แรงคนและควายจะมีสิ่งเจือปน เช่น ดิน หรื อเศษฟางข้าว จึงต้อง
ทําความสะอาดก่อนขายหรื อก่อนเก็บไว้ในยุง้
ก. ข้อความข้างต้นมีคาํ นามกี่คาํ
1. 6 คํา
2. 7 คํา
3. 8 คํา
4. 9 คํา
5. 10 คํา
ข. ข้อความข้างต้นมีคาํ กริ ยาหลักกี่คาํ
1. 4 คํา
2. 5 คํา
3. 6 คํา
4. 7 คํา
5. 8 คํา
2. ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
แพทย์หลายคนในปั จจุบนั นี้ยงั ดูแลผูป้ ่ วยของตนอย่างเต็มที่ แต่ทว่าด้อยความเอื้ออาทรต่อผูป้ ่ วย คือ
รักษาตัวแต่ไม่รักษาใจ
ก. จากข้อความข้างต้น ข้อใดเป็ นคําบุพบททุกคํา
1. ใน ยัง ต่อ
2. ของ ต่อ แต่
3. ยัง ของ ต่อ
4. ใน ของ ต่อ
5. ใน ยัง แต่
ข. ข้อความข้างต้นมีคาํ สันธานกี่คาํ
1. 1 คํา 2. 2 คํา
3. 3 คํา
4. 4 คํา
5. 5 คํา
3. ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
1. ป่ าพึ่งพาลพยัคฆ์ร้าย ราวี
2. เย็นเงาพฤกษ์มิ่งไม้ สุ ขสบาย
3. ยอข้ายอเมื่อแล้ว
การกิจ
4. เริ่ มการตรองตรึ กไว้ ในใจ
5. รู ปแร้งดูร่างร้าย
รุ งรัง
ก. ข้อใดมีพยางค์คาํ เป็ นน้อยที่สุด
1. ข้อ 1
2. ข้อ 2
3. ข้อ 3
4. ข้อ 4
5. ข้อ 5
ข. ข้อใดมีพยางค์คาํ ตายมากที่สุด
1. ข้อ 1
2. ข้อ 2
3. ข้อ 3
4. ข้อ 4
5. ข้อ 5
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4. จงเลือกคําจากกลุ่ม ก. และ จากกลุ่ม ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลําดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออก ณ พระตําหนักเปี่ ยมสุ ข วังไกลกังวล พระราชทาน......(ก)..........
ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.......(ข)........ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ก. 1. วโรกาส
2. พระวโรกาส
3. ราชวโรกาส
4. พระราชวโรกาส
5. พระบรมราชวโรกาส
ข. 1. เฝ้ าฝ่ าละอองพระบาท
2. เฝ้ าทูลละอองพระบาท
3. เฝ้ าใต้ฝ่าละอองพระบาท
4. เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท
5. เฝ้ าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
5. เรี ยงลําดับข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ก. และข้อ ข.
1. อีก 2 รัชกาลต่อมาโปรดให้เอารู ปจักรออกเหลือแต่รูปช้างเผือก เพื่อให้เรื อสิ นค้าใช้ได้ดว้ ย
2. จึงโปรดให้มีรูปช้างสี ขาวกลางวงจักรในธงของเรื อหลวง
3. ช้างมีความเกี่ยวข้องกับธงชาติไทยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จกั รี
4. ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 มีกาํ หนดให้ธงเรื อหลวงมีรูปช้างเผือกทรงเครื่ องยืนบนแท่น
5. เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงได้ชา้ งเผือกมาประดับพระบารมีถึง 3 เชือก
ก. เมื่อเรี ยงลําดับแล้ว ข้อใดเป็ นลําดับที่ 3
1. ข้อ 1
2. ข้อ 2
3. ข้อ 3
4. ข้อ 4
5. ข้อ 5
ข. เมื่อเรี ยงลําดับแล้ว ข้อใดเป็ นลําดับที่ 4
1. ข้อ 1
2. ข้อ 2
3. ข้อ 3
4. ข้อ 4
5. ข้อ 5
6. จงเลือกคําที่เหมาะสมจากกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. แล้วนําไปเติมในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลําดับ ตามที่ปรากฏ
ในรายงานการประชุมต่อไปนี้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดงาน “สร้างสังคมให้งดงาม” ที่ประชุมอภิปรายกันตาม
สมควรแล้วมี.......(ก)....ให้ดาํ เนินการได้ ในการประชุมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าประธานฯ ขอให้กรรมการ
มาให้ครบ.....(ข).....เนื่องจากจะต้องจัดสรรงบประมาณและแบ่งงานกันให้ชดั เจน
ก. 1. มติ
2. ญัตติ
3. ข้อเสนอ
4. ข้อตกลง
5. ฉันทานุมตั ิ
ข. 1. ทั้งชุด
2. องค์คณะ
3. องค์ประชุม
4. คณะกรรมการ
5. คณะผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
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7. ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
แม่ : “ตุก๊ ลูกช่วยไปหยิบหนังสื อในรถมาให้คุณป้ าทีนะลูก”
ตุก๊ : “...............................................................”
1. คุณแม่จะให้หนูหยิบมากี่เล่มคะ
2. หนูต้ งั ใจจะไปหยิบให้อยูแ่ ล้วค่ะ
3. ทําไมต้องเป็ นหนูดว้ ยล่ะคะ
4. หนังสื อที่คุณแม่ซ้ือมาใหม่ใช่ไหมคะ
5. คุณแม่ไปซื้อหนังสื อมาตั้งแต่เมื่อไรคะ
ก. คําพูดของตุก๊ ในข้อใดอาจทําให้แม่ไม่พอใจ
1. ข้อ 1
2. ข้อ 2
3. ข้อ 3
4. ข้อ 4
5. ข้อ 5
ข. คําพูดของตุก๊ ในข้อใดแสดงความเอื้อเฟื้ อ
1. ข้อ 1
2. ข้อ 2
3. ข้อ 3
4. ข้อ 4
5. ข้อ 5
8. ใช้ขอ้ มูลบรรณานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. 2552. ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก. ข้อใดไม่ตอ้ งใส่ ไว้ในการเขียนบรรณานุกรม
1. ปี ที่พิมพ์
2. ครั้งที่พิมพ์
3. สถานที่พิมพ์
4. ผูพ้ ิมพ์เผยแพร่
5. คํานําหน้าชื่อผูแ้ ต่ง
ข. ในการเรี ยงลําดับบรรณานุกรม ชื่อผูแ้ ต่งในข้อใดควรมาก่อนข้อมูลบรรณานุกรมข้างต้น
1. รจนา ปานทิพย์
2. ปองใจ กิจเที่ยง
3. งามเนตร สถิตพร
4. ฉัตรดนัย เอี่ยมอุดม
5. ชัชวาล จันทร์ประดิษฐ์
9. จงเลือกคําในข้อ ก. และ ข้อ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามลําดับ
บางสะแกแลสล้างงิ้ว
ทิวราย
เรี ยง....(ก)....ดังฉัตรฉาย
แช่ม....(ข)....
ริ้ วพี่ที่งิ้วสาย
สวาทเช่น เห็นเอย
ไม้ใช่งิ้วแน่งน้อย
นึกหน้าอาลัย
ก. 1. ราย
2. ไม้
3. ฝั่ง
4. ร้อย
ข. 1. ช้า
2. ช้อย
3. ชื่น
4. ชื้น
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10. ใช้ขอ้ ความในพจนานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
อประมาท, อัประมาท [อะปฺระหมาด, อับปฺระหฺ มาด] น. ความไม่มึนเมา ; ความไม่เลินเล่อ, ความระวัง,
ความเอาใจใส่ . (ส., ป. อปฺปมาท)
ก. ข้อใดไม่ปรากฏในคําอธิบายข้างต้น
1. ลูกคํา
2. คํานิยาม
3. เสี ยงอ่าน
4. ชนิดของคํา
5. ที่มาของคํา
ข. คําที่อยูก่ ่อน “อประมาท” คือคําใด
1. อเปหิ
2. อพยพ
3. อมาตย์
4. อนาคต
5. อัปมงคล
ตอนที่ 2 การอ่ าน มี 20 ข้ อ 40 คะแนน ควรเริ่มทําก่อนเป็ นอันดับแรกเพราะคะแนนมากทีส่ ุ ด
11. ใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้อยูท่ ี่ส่วนใด
1) อาหารไทยเป็ นอาหารสุ ขภาพ / 2) เรากินนํ้าพริ กกับผัก ผักเป็ นกากใย ทําให้ลาํ ไส้ทาํ งานสะดวก /
3) สารอาหารจากพืชผักสมุนไพรไม่วา่ กะเพรา มะกรู ด ฯลฯ ช่วยให้ร่างกายมีภูมิตา้ นทานโรค / 4) แกงส้ม
ดอกแคแก้ไข้หวั ลม / 5) และแม้แต่ของกินเล่นอย่างเมี่ยงคําก็มีสารอาหารครบ
1. ส่ วนที่ 1
2. ส่ วนที่ 2
3. ส่ วนที่ 3
4. ส่ วนที่ 4
5. ส่ วนที่ 5
12. ใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้อยูท่ ี่ส่วนใด
1) คนที่มีเป้ าหมายในชีวติ แน่นอน แน่วแน่ในการทําความดี สามารถใช้ชีวิตชาติหนึ่ง / 2) ที่มองเห็น
เป็ นร่ างกาย ยาววา หนาคืบ กว้างศอกเท่านี้นี่เอง / 3) ทําสิ่ งที่ดีงามได้มากมายมหาศาล / 4) สร้างสังคม
สร้างชุมชน สร้างประเทศชาติ / 5) ตลอดจนสร้างสรรค์อารยธรรมของโลก
1. ส่ วนที่ 1 และ 2
2. ส่ วนที่ 2 และ 3
3. ส่ วนที่ 1 และ 3
4. ส่ วนที่ 2 และ 4
5. ส่ วนที่ 4 และ 5
13. ข้อใดเป็ นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้
คนไม่ช่างพูดเพราะไม่ชอบพูดหรื อชอบฟังมากกว่าพูดก็มีอยู่ ไม่ได้หมายความว่าไม่พดู เพราะไม่มีเรื่ อง
จะพูด แต่เขาฟังเป็ น และเอาความได้เปรี ยบจากการฟังมาใช้ เมื่อใดที่เขาพูดจะมีเนื้อหาสาระควรแก่การฟัง
ทีเดียว เพราะเขาเก็บสะสมไว้จากการฟัง ลักษณะเช่นนี้อาจใช้เป็ นเครื่ องผูกมิตรที่ดีได้
1. มารยาทในการฟัง
2. ลักษณะของผูฟ้ ังที่ดี
3. วิธีการสร้างมิตรไมตรี
4. ประโยชน์ของการพูดน้อย
5. ประโยชน์ของการรู ้จกั ฟัง
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14. ข้อใดเป็ นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้
ผูป้ ่ วยโรคโลหิ ตจางควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเพื่อช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ในรายที่มี
อาการรุ นแรงอาจจะต้องถ่ายเลือด หากระบบการสร้างเม็ดเลือดแดงทํางานไม่สมบูรณ์ หรื อใช้วิธีปลูกถ่ายไข
กระดูกเข้ามาช่วยได้ หากเม็ดเลือดแดงถูกทําลายอย่างรวดเร็ ว อาจรักษาโดยใช้พลาสมาหรื อตัดม้ามออก
เนื่องจากม้ามเป็ นตัวทําลายเม็ดเลือดแดง
1. อาหารที่สร้างเม็ดเลือดแดงให้ผปู ้ ่ วยโรคโลหิ ตจาง
2. วิธีการรักษาผูป้ ่ วยโรคโลหิ ตจางที่มีอาการรุ นแรง
3. การปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดง
4. การตัดม้ามเพื่อรักษาโรคโลหิ ตจางรุ นแรง
5. วิธีทาํ ให้เม็ดเลือดแดงทํางานสมบูรณ์
15. ข้อใดเป็ นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี้
ในครอบครัว หากพ่อ แม่ ลูก ก้มหน้าก้มตาใช้เครื่ องมือสื่ อสารทั้งๆ ที่อยูใ่ นบ้านหลังเดียวกัน เทคโนโลยี
ที่น่าชื่นชมก็จะกลายเป็ นขมขื่น จริ งอยูท่ ี่ทุกคนมีโลกส่ วนตัว แต่อย่าอยูใ่ นโลกของตัวเองจนลืมคํานึงถึง
ความรู ้สึกของคนรอบข้างจนเกิดความห่ างเหิ น แม้เทคโนโลยีจะทันสมัยมากเพียงใดก็ไม่สามารถทดแทน
อ้อมกอดของคนที่เรารักได้
1. ต้องการให้คนลดการใช้เทคโนโลยีลง
2. ชี้ให้เห็นถึงโทษของการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป
3. แนะวิธีการปรับตัวสําหรับคนในครอบครัวเดียวกัน
4. อธิบายวิธีการดําเนินชีวิตของครอบครัวในยุคปัจจุบนั
5. ให้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสัมพันธภาพในครอบครัว
16. ข้อใดเป็ นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี้
การออกกําลังกายกลางแจ้งทําให้ได้ไปในที่ที่อยากไป เช่น ไปตะลุยป่ าดิบชื้น ขึ้นเขาไต่หน้าผา ลงนํ้าตก
ใสๆ หรื อออกทะเลสวยๆ การว่ายนํ้าในทะเลสี คราม ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็น และวิ่งรอบทะเลสาบย่อม
ดีกว่าการว่ายนํ้าในสระแคบๆ หรื อวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้ าไปดูทีวีไปเป็ นไหนๆ
1. ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการออกกําลังกาย
2. เชิญชวนให้ออกกําลังกายท่ามกลางธรรมชาติ
3. อธิบายผลกระทบของการออกกําลังกายในร่ ม
4. บอกข้อเสี ยของการวิ่งไปดูทีวีไปขณะออกกําลังกาย
5. แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ
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17. ข้อความต่อไปนี้แสดงแนวคิดเรื่ องใด
คนส่ วนใหญ่ไม่ค่อยรู ้ตวั ยังคงอยากได้อะไรที่มากขึ้นๆ ไม่วา่ จะเป็ นเงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรื อ
ความรัก และก็มกั จะไม่ได้ดงั ใจนึก จึงมีความทุกข์ บางสิ่ งที่เราเคยฝัน พอมันเป็ นจริ งตามฝันก็ยงั ไม่รู้สึกว่า
เป็ นสุ ข
1. การสร้างความสุ ข
2. ความไม่แน่นอน
3. การไม่รู้จกั พอ
4. ความใฝ่ ฝัน
5. ความอดทน
18. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่ องใดเป็ นสําคัญ
ไมยราบยักษ์เป็ นวัชพืชที่มีอยูม่ าก ขึ้นง่าย และตายยาก ไม่วา่ จะเป็ นที่รกร้างหรื อตามคูคลอง หนอง บึง
เมื่อมีจาํ นวนมาก การกําจัดจึงเป็ นเรื่ องยาก ทําให้มีการนํามาผลิตเป็ นถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงแทน
การใช้พลังงานรู ปแบบต่างๆ
1. ความจําเป็ นในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
2. ลักษณะการเจริ ญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์
3. กรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์
4. การใช้เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งแทนพลังงานรู ปแบบอื่น
5. วิธีกาํ จัดไมยราบยักษ์ดว้ ยการทําเป็ นเชื้อเพลิงทดแทน
19. ข้อใดผูเ้ ขียนมีเจตนาแนะให้ทาํ
1. เป็ นเด็กให้ระวังหัว เพราะเมื่อเด็กถูกผูใ้ หญ่ปั่นหัว ความหายนะย่อมเกิดขึ้นได้
2. สังขารย่อมมีวนั โรยรา จิตใจที่ไม่พฒั นาก็เช่นกัน นานวันจิตก็จะเสื่ อมลงทุกวัน
3. ถ้าความหวังและความฝันเป็ นจริ งทุกอย่าง ชีวิตจะเหลืออะไรให้คน้ หาและรอคอย
4. แรงบีบมือเวลาจับมือทักทายกัน สามารถบอกให้รู้ได้วา่ เจ้าตัวจะมีอายุยนื ยาวได้แค่ไหน
5. เชื่อกันว่าอุปสรรคที่ทาํ ให้การมองตนเองในด้านดีๆ ต้องถูกขัดขวางไป มักจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผดิ ๆ
20. ข้อความต่อไปนี้แสดงเจตนาตามข้อใด
นาร้างคือพื้นที่ที่ทาํ นาไม่ได้ หรื อเลิกทํา กรณี นาร้างในหลายพื้นที่กาํ ลังเป็ นปัญหาวิกฤต การแก้ไขต้อง
อาศัยการศึกษาวิเคราะห์ การวางแผนอย่างละเอียดถี่ถว้ น รวมถึงการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือกันอย่างเป็ น
ระบบแบบบูรณาการ เนื่องจากปั ญหานาร้างแต่ละแห่งเกิดจากปัจจัยและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
1. บอกกล่าว
2. อธิบาย
3. แนะนํา
4. เตือน
5. ให้ขอ้ สังเกต
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21. “อํานาจ” ในข้อความต่อไปนี้มีความหมายตามข้อใด
ในยุคเกษตรกรรม อาวุธ กําลัง กองทัพ คืออํานาจ ในยุคอุตสาหกรรม เงินคือ อํานาจ แต่ในยุคใหม่
ความรู ้คืออํานาจ
1. สิ ทธิ เช่น มอบอํานาจ
2. การบังคับ เช่น ขออํานาจศาล
3. ความรุ นแรง เช่น ชอบใช้อาํ นาจ
4. ความบังคับบัญชา เช่น อยูใ่ ต้อาํ นาจ
5. ความสามารถบันดาลให้เกิดสิ่ งใดๆ เช่น อํานาจสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
22. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
นํ้ามันพืชขวัญใจพ่อค้าแม่คา้ คือ นํ้ามันปาล์ม ซึ่งทนความร้อนสูง ราคาถูก สร้างความสวยงามและ
ความอร่ อยให้แก่อาหาร สามารถใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตขนมขบเคี้ยวแบบกรุ บกรอบอีกนับไม่ถว้ น
นักโภชนาการจึงมักจะกล่าวหาว่า นํ้ามันปาล์มที่ใช้ซ้ าํ ซาก เป็ นผูท้ าํ ร้ายมนุษย์
1. นํ้ามันปาล์มทําให้ขนมขบเคี้ยวมีความกรอบ
2. นํ้ามันปาล์มที่นาํ มาใช้ซ้ าํ เป็ นโทษต่อร่ างกาย
3. ผูเ้ ขียนเห็นด้วยกับการใช้น้ าํ มันปาล์มซํ้ากันหลายๆ ครั้ง
4. อาหารที่ทอดด้วยนํ้ามันปาล์มมีรสชาติดีและน่ารับประทาน
5. ผูผ้ ลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารโดยการใช้น้ าํ มันปาล์ม
23. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของพวก “กุรข่า”
กุรข่าเป็ นชนเผ่าจากเนปาลซึ่งเป็ นนักสู ท้ ี่ทรหดลือลัน่ ไปทัว่ โลก พวกเขาใช้มีดสั้นเป็ นอาวุธประจํากาย
เล่ากันว่าเมื่อใดที่เหลือเพียงมีดสั้นด้ามเดียว เขาก็ยงั วิ่งเข้าใส่ ศตั รู ที่ถือปื นหรื อมีอาวุธเต็มตัว นักรบกุรข่า
ถือคติวา่ “ตายเสี ยดีกว่าอยูอ่ ย่างขี้ขลาด”
1. อดทน
2. มีสจั จะ
3. เด็ดเดี่ยว
4. กล้าหาญ
5. มีศกั ดิ์ศรี
24. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในข้อความต่อไปนี้
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 นิตยสารที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกลงพิมพ์เรื่ องนักวิจยั ไทยค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของ
โลก 3 ชนิด คือ “ว่านแผ่นดินเขาใหญ่” เป็ นกล้วยไม้ดินพบที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “กล้วยไม้ไร้ใบ
เบตง” เป็ นกล้วยไม้กินซากที่ไม่มีใบ เก็บมาจากป่ าดิบบริ เวณบ้านจุฬาภรณ์พฒั นา อําเภอเบตง “กะเพรา
ตะนาวศรี ” เป็ นไม้ลม้ ลุกพบตามเขาหิ นผุกร่ อนแถบเทือกเขาตะนาวศรี
1. ผูค้ น้ พบ
2. แหล่งที่มา
3. ปี ที่คน้ พบ
4. ที่มาของชื่อ
5. ประเภทของพันธุ์ไม้
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25. ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
การศึกษาซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาคนต้องเริ่ มต้นด้วยการกําหนดเป้ าหมายและจัดระบบการศึกษา
เพื่อพัฒนาจิตใจคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เน้นเพื่อพัฒนาความสําเร็ จในวิชาชีพแต่ปราศจากพื้นฐาน
ทางจริ ยธรรม การศึกษาที่เอา “ศาสตร์” มาเป็ นตัวตั้ง โดยไม่เข้าใจความเป็ นมนุษย์ “ศาสตร์” ก็จะ
กลายเป็ น “ศาสตรา” ที่มีไว้ทิ่มแทงกัน
1. การจัดการศึกษาต้องถือเอาความรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด
2. คนที่มีความรู ้และมีคุณธรรมจึงจะถือได้วา่ มีความเป็ นมนุษย์
3. การศึกษาต้องทําให้คนมีความรู ้และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
4. ผูม้ ีความรู ้ที่ขาดจริ ยธรรมอาจใช้ความรู ้ทาํ ลายผูอ้ ยูร่ ่ วมในสังคม
26. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี้
ในวัยที่วา่ งจากงานอาชีพนอกบ้านเป็ นโอกาสดีที่จะค้นพบความสามารถอย่างอื่นที่ซ่อนอยูใ่ นตัว
ความสามารถมีอยูแ่ ล้วแต่ไม่มีโอกาสได้นาํ มาใช้ ไม่มีใครแก่เกินที่จะคิดเริ่ มต้นทําอะไรสักอย่าง คนจะ
รู ้สึกตัวว่าแก่แค่ไหนตนเองเป็ นผูบ้ งการ
1. มองโลกในแง่ดี
2. มีความตั้งใจจริ ง
3. ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์
4. คิดว่าอายุเป็ นเพียงตัวเลขเท่านั้น
5. เชื่อว่าศักยภาพลดลงเมื่อวัยสู งขึ้น
27. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับต้นชะมวงในข้อความต่อไปนี้
ชะมวงเป็ นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง เปลือกต้นสี ดาํ นํ้าตาลขรุ ขระ แตกกิ่งและใบตอนบนของลําต้น
ออกดอกตามกิ่ง กลีบดอกแข็ง สี เหลืองนวล มีกลิ่นหอม ใบเป็ นใบเดี่ยวออกเป็ นคู่ตรงข้ามกัน ใบอ่อนมีสี
เขียวอ่อนหรื อเขียวอมม่วงแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม ผลคล้ายมังคุด ใบและผลมีรสเปรี้ ยวใช้ประกอบอาหารได้
ช่วยระบายท้อง แก้ไข้ ฟอกเสมหะ มีเส้นใย แคลเซียม และวิตามินหลายชนิด
1. ประเภทของพันธุ์ไม้
2. ลักษณะของดอกและใบ
3. สรรพคุณทางยา
4. การใช้ประโยชน์
5. การขยายพันธุ์
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28. ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้
เป็ นเรื่ องแปลกมากสําหรับบ้านเราคือ อะไรที่เป็ นทางวิชาการ เรามักไม่สนใจเท่าที่ควร แต่อะไรที่
กระชากอารมณ์หรื อวูบวาบฉาบฉวย เราจะชื่นชมมากเป็ นพิเศษ จึงไม่น่าแปลกใจที่สงั คมไทยยังเต็มไปด้วย
คนที่ใช้แต่อารมณ์ในการตัดสิ นปั ญหา มากกว่าการใช้รากฐานความคิดที่มาจากความรู ้ทางวิชาการ
1. คนไทยชอบอะไรที่เร้าอารมณ์
2. คนไทยเป็ นคนมีอารมณ์รุนแรง
3. คนไทยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่ องที่เป็ นวิชาการ
4. คนไทยชอบตัดสิ นปัญหาด้วยอารมณ์มากกว่าการใช้สมอง
5. คนไทยไม่ค่อยใช้ความคิดที่เกิดจากความรู ้ทางวิชาการมาตัดสิ นปัญหา
ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 29 – 30
ภาคใต้ในปั จจุบนั มีปัญหาปลูกข้าวไม่พอต่อการบริ โภค โดยเฉพาะเกาะสมุย จากเดิมมีพ้นื ที่ปลูกข้าว
1,000 ไร่ แต่ 10 ปี ที่ผา่ นมาไม่มีใครทํานากันอีกเลย เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ ว คนรุ่ นใหม่ไม่
สนใจทํานา กรมการข้าวจึงจัดโครงการสื บสานประเพณี วฒั นธรรมและภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต้นาํ ร่ องที่
เกาะสมุยในชื่อ “นํ่าข้าวไร่ ไว้กิน วัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาไว้” การนํ่าข้าวคือ การตําดินให้เป็ นรู แล้วปลูก
ข้าวไร่ แซมในสวนยางบริ เวณเชิงเขา เนื่องจากพื้นที่ราบกลายเป็ นโรงแรมและรี สอร์ตเกือบหมดแล้ว โครงการ
ดังกล่าวแม้จะไม่สามารถปลูกข้าวได้เพียงพอกับการบริ โภคก็ตาม แต่กเ็ ป็ นการฟื้ นวัฒนธรรมปลูกข้าวไว้กินเอง
ของคนไทยในแบบสอดคล้องกับเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้รู้จกั การทํานา และอาจได้หดั ทํานา
ด้วยตนเอง ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
29. โครงการ “นํ่าข้าวไร่ ไว้กิน วัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาไว้” จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดเป็ นสําคัญ
1. แก้ปัญหาการปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการบริ โภค
2. ชะลอการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว
3. สื บสานวัฒนธรรมและเพิ่มผลผลิตข้าวได้บา้ ง
4. ป้ องกันการเปลี่ยนที่นาให้กลายเป็ นโรงแรมและรี สอร์ต
5. ฟื้ นฟูการทํานาให้กลับมาเป็ นอาชีพสําคัญของคนเกาะสมุย
30. ผูท้ ี่ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้คือข้อใด
1. กรมการข้าว
2. ชาวเกาะสมุย
3. นักท่องเที่ยว
4. เจ้าของสวนยาง
5. การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาไทย ม.6 โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
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