60

1. การที่นักรองนักแสดงไทยหลายคนที่เกิดและเติบโตใน
ตางประเทศ และพูดภาษาไทยไดไมชัดเจนนั้น แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะและ ธรรมชาติของภาษาตามขอใด
1) ภาษาเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม
2) ภาษายอมแตกตางกันตามเชื้อชาติ
3) ภาษามักจะสะทอนสภาพของสังคมนั้น ๆ
4) ภาษาเปนวัฒนธรรมทางสังคม
2. ขอใดเปนคํายืมทุกคํา
1) จงกรม
จงอาง
จรณะ
2) ดรุณ
ตรุษ
ตฤณ
3) ทําเล
ทําลาย
ทําเนา
4) ไตคู
ไตฝุน
ไตรเพท
3. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดนอยที่สุด (นับทุกเสียง)
1) ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี 2) อันเปนที่ชื่นชมอารมณฉัน
3) รัศมีสีแสงแขงตะวัน
4) ในสวรรคสงสัยวาไมมี
4. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเอกมากที่สุด
1) เซงเลาเหตุการณนาตื่นเตนพรอมทําตาเลิ่กลั่ก
2) หากสังเกตเตาอบจะพบวามีสิ่งผิดปกติติดอยู
3) กวาจะมาถึงที่นี่ได แรก ๆ เขาทําทาไมอยากมา
4) น้ําเชี่ยวกรากอยางนี้ ไมมีกบอยูอยางแนนอน
5. ขอใดมีโครงสรางพยางคตา งกับขออื่น
1) ขึ้น
2) คับ
3) ซึ้ง
4) นก
6. ขอใดมีพยางคคาํ ตายมากที่สุด
1) พูดปากกลาคารมคมเปนกรด
2) พูดประชดหมดสนุกเพื่อนลุกหนี
3) พูดกาวราวไมหวั่นไหววาภัยมี
4) พูดเสียดสีปวดแสบแปลบถึงใจ
7. ขอความตอไปนี้มีคําซอนจํานวนกี่คํา
มารดาอบรมปริญญามาอยางดีเลิศ เขามีมารยาทที่ขัดเกลามา
เปน อยางดี เมือ่ มาทํางานเขาจึงไมลวงเกิน ผูใหญ ไมเกี่ยงงอนใน
การทํางานกับมิตรสหาย
1) 3 คํา
2) 4 คํา
3) 5 คํา
4) 6 คํา
8. ขอใดมีคําสมาสและคําประสมจํานวนเทากัน
1) อดิเรก
ถายทอด ประทานพร
อํานาจรัฐ
2) ฆาตกรรม สมัยนิยม สามัญชน
เบญจวรรณ
3) วิทยุสาร
ชัยเภรี
กลโกง
มารสังคม
4) สัจนิยม
อัฐทิศ
ภัยธรรมชาติ
ขัติยนารี
9. ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางของความเจริญทางเศรษฐกิจแต
จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนาเพราะ พื้นฐานของ
ประเทศมีการ ผลิตแบบเกษตรกรรม

ขอความนี้มีคําซอนและ คําสมาสกี่คํา
1) คําซอน 2 คํา คําสมาส 2 คํา 2) คําซอน 3 คํา คําสมาส 3 คํา
3) คําซอน 3 คํา คําสมาส 4 คํา 4) คําซอน 4 คํา คําสมาส 3 คํา
10. ขอความใดประกอบดวยประโยคที่ละทั้งคําที่ทําหนาที่
ประธานและ กรรม
1) ฉันไมชอบซื้อปลาที่ตลาดสดเพราะไมอยากเห็นปลาถูกฆา
ตอหนาตอตา
2) วันนี้แมจะกลับบานเย็นคงไมมีเวลาทํากับขาว พอจะทําเอง
3) บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ คุณนาจะเลิกสูบเพือ่ สมาชิก
ใน ครอบครัว
4) รัฐกําลังดําเนินการเวนคืนที่ดิน เราจะถูกเวนคืนทีด่ ินบาง
หรือเปลาก็ไมรู
11. ขอใดเปนประโยคความเดียว
1) คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
2) การทํางานใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพมิไดอยูที่คน
เพียงคนเดียว
3) ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนตองรวมมือกันแกปญหาเศรษฐกิจ
ของชาติอยางจริงจัง
4) ความมีน้ําใจที่แทไมไดมาจากความจําเปน หากมาจาก
ความตองการที่จะให
12. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
1) สภาพของโลกาภิวัฒนที่มีความเขมขนและจะเพิม่ ความ
รุนแรงมากขึ้น จนมีผลกระทบอยางจริงจังตอการอุดม
ศึกษาไทยในอนาคต
2) ปจจุบันองคกรปกครองทองถิ่นที่นับวาสําคัญมากที่สุดของ
ประเทศไทย ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนและ
ทรัพยากร ธรรมชาติมากที่สุด
3) ดังนั้นการมองดูสภาพแหงโลกาภิวัฒนที่จะมีผลตอการ
อุดมศึกษาไทย จึงนาจะเปนจุดสําคัญในการหลอหลอม
ปรัชญาและความหมายของการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
4) ถึงแมวาขณะนี้หลายหนวยงานจะไดตระหนักถึงความ
จําเปนในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจให
ดําเนินควบคูไปกับการรักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
13. ขอใดมิใชภาษาในระดับเดียวกันกับขออื่น ๆ
1) แมจะอางวาเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แตพฤติการณ
ก็ชัดวาเปนการเตะถวง
2) การมุงเอาชนะกันโดยปราศจากความรับผิดชอบ กอใหเกิด
ผลเสียอันประมาณมิได
3) แนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ” กําลังไดรับการขานรับจากสังคม
4) ถามิใชเกมการเมือง ไฉนจึงตัดสินใจอยางฉุกละหุก
ลุกลี้ลุกลน
14. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง
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1) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก เปนพระราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณทรงมีพระ
ดํารัสแกผูมาเฝารับเสด็จ
3) รองคณบดีฝายวิชาการทูลเกลา ฯ ถวายแจกันดอกไมแด
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
4) วันที่ 2 เมษายน นี้ เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
15. ขอใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทย
1) เยาวชนเปนผูที่นํามาซึ่งความหวังของสังคม
2) ปจจุบันการแพรระบาดของยาบาไดขยายตัวเพิ่มขึน้
3) ผูบริหารจําเปนตองมีเจตคติทดี่ ีตอผูใตบังคับบัญชา
4) วัคซีนชนิดนี้แมวาจะมีขอดี แตไมควรใชในผูใหญวัยชรา
16. ขอใด ไมใช สํานวนภาษาตางประเทศ
1) โรงเรียนตองเสียคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองครั้งนี้
รายละ 300 บาท
2) ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีอยูอ ยางเพียงพอตอการใช
ประโยชน
3) การทองเที่ยวของไทยในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนไปสูการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4) ปจจุบันโทรศัพทไดวิวัฒนาการใหมีความสามารถในการใช
ที่ทันสมัยขึน้
17. ทุกคําในขอใดไมออกเสียงควบกล้ํา
1) ปลัด พฤทธิ์ นิทรา
2) ปรอท กลศ แทรก
3) ปลาต ขรม พุทรา
4) ปริตร ตรุษ อินทรีย
18. ขอใดไมมสี ระประสม
1) พิเคราะหนา้ํ สมคําบุราณกลาว
2) หอมควันธูปเทียนตรลบอยูอบอาย
3) ตาขายแกวปกกรองเปนกรวยหอย
4) บางกอบปรายเบี้ยโปรยอยูโกรยกราว
19. คําประพันธขอ ใดไมมีพยางคเปด
1) ทั้งจากที่จากคลองเปนสองขอ
2) ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
3) โอวาจากชางมารวบประจวบทาง
4) ทั้งจากบางจากไปใจระบม
20. ประเภทของคําในขอใดตางกับขออื่น
1) กลมกลืน หนักแนน บีบคั้น
ลมจม
2) แกหนา ถอมตัว เขาหมอ
ถอดสี
3) ฟนไฟ
เสื้อแสง ปากคอ
ร่ําเรียน
4) โยกโย
ทรุดโทรม คลอนแคลน ถากถาง
21. ขอใดไมมคี ําสมาส
1) ทหารเปนผูมีหนาที่รบเพื่อปกปองมาตุภูมิของตนไมให

ขาศึกรุกราน
2) ประชาชนสงไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2000 เปน
จํานวนมาก
3) ประธานในพิธีกลาวคาถาอัญเชิญเทวดามาชุมนุมเพื่อเปนมงคล
4) ชีวเคมีเปนวิชาวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต
22. ขอใดเปนคําซอนที่มีชนิดของคําเหมือน " ปดบังซอนเรน "
1) ขี้หลงขี้ลืม
2) กระดางกระเดื่อง
3) ปดกวาดเช็ดถู
4) ลืมตาอาปาก
23. คํากริยาที่ขีดเสนใตในขอใดไมใชกริยาอกรรม
1) ตัวละครผานออกมาทางประตูนี้
2) นางกินรีพํานักอยูที่เขาไกรลาส
3) พระสุธนตามนางมโนราหไป
4) ผูแสดงรายรําดวยทวงทาเขากับทํานองเพลง
24. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง
“เทศบาลเรงปลูกตนไมใหม”
1) แดงไปเที่ยวตามสวนสาธารณะตาง ๆ
2) นองชอบอานการตูนญี่ปุน
3) แมครัวมักซื้อผลไมรานประจํา
4) แมกําลังตรวจบัญชีรายจายของบาน
ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น
1) ลมแรงพัดเมฆกระจายเต็มทองฟา
2) ประตูขางบานผุเจาตูบจึงลอดออกไปได
3) ลูกชายเศรษฐีใหญยังใชรถเกาบุโรทั่ง
4) ตนมะมวงออกดอกเต็มตนทั้งที่อยูชิดรั้ว
26. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมสําหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ
1) กระบองเพชรเปนพันธุไมที่แปลกประหลาดพิสดารที่สุด
อยางหนึ่ง และอยูคูโลกมาแลวไมรูกี่ลานป
2) กระบองเพชรบางพันธุสุดสวยงดงามในเรื่องของลําตน
กิ่งกานสาขาแถมยังมีดอกที่หอมลึกซึ้ง
3) ขอดีของการเลี้ยงกระบองเพชรคือยาฆาแมลงแทบไมตอง
ใช ปุยก็ใชนอย และใสหางกวาพืชชนิดอื่น ๆ
4) คนสวนใหญมักเชื่อวากระบองเพชรเปนพืชที่พบไดเฉพาะใน
ทะเลทรายเทานั้น แทที่จริงสามารถพบแทบทุกสภาพภูมิอากาศ
27. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
1) สมาคมไดจดั กิจกรรมเฉลิมฉลองในแนวทางซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราชไดประทานไว
2) คณะนิติศาสตรจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจา
บรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ พระนามเดิม
พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์
3) อธิการบดีไดถวายปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแด
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4) มีพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ปอมพระจุลจอมเกลา
จังหวัดสมุทรปราการ
28. ขอใดเปนการใชภาษาแบบอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
1) สมคิดสอบคัดเลือกไมไดทั้งๆที่เขาเปนคนชางคิดชางเขียน
2) สมจิตขาดสอบ1วิชา เขาก็ยังสอบเขาไดเนื่องจากเขาเกงมาก
3) สมหวังไมเคยอานหนังสือมาทัง้ ปก็ไมแปลกเลยที่การสอบ
ของเขาไมสมหวัง
4) สมใจเปนคนขี้เกียจผลการสอบของเขากลับสมใจพอแมเขา
29. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอนุมานแบบใด
ขยะมูลฝอยเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญประการหนึ่ง
ของ ประเทศไทย เพราะยังไมสามารถเก็บขยะมูลฝอยตาง ๆ ไป
กําจัดได หมดมีขยะมูลฝอยตกคาง กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและ
เกิดผลกระทบตอสุขภาพผูคน
1) อนุมานจากเหตุไปหาผล
2) อนุมานจากผลไปหาเหตุ
3) อนุมานจากเหตุไปหาเหตุ 4) อนุมานจากผลไปหาผล
30. ขอความตอไปนี้ไมใชวิธีเขียนแบบใด
บางคนเขาใจวาผลไมบางชนิดเชน ลําไย ลิน้ จี่ ถากินมาก ๆ จะทํา
ใหเกิดอาการเจ็บคอ แตความจริงการเจ็บคอเกิดจาก เชื้อโรคหลายชนิด
ที่ติดอยูตามเปลือก เมื่อใชปากกัด เชื้อโรคเหลานั้นอาจเขาสูปาก หากกิน
ผลไมแลวไมดื่มน้ําตาม ความ หวานของผลไมซึ่งเคลือบที่ผนังคอจะทํา
ใหเชื้อโรคเจริญมากขึ้นจนเกิดอาการเจ็บคอได
1) โตแยง
2) เสนอแนะ
3) แสดงขอสรุป
4) แสดงความคิดเห็น
31. ขอใดไมมคี ําพองรูปพองเสียง
1) กันวาเขากันของเอาไวแจกกันเอง
2) ขัดไปเถอะ ไมมีใครเขามาขัดใหหรอก
3) ดูเสียกอนวาขนมนี่นากินแคไหน ชิมดูซิ
4) ผมรับประกันไดวาผาตกมารุนนี้สีไมตก
32. ขอใดใช “ซึ่ง” ไดถูกตอง
1) นมชนิดพรองมันเนยไมเหมาะกับเด็กซึ่งอยูในวัยเจริญเติบโต
2) ผูประสงคจะเขาอบรมโปรดแจงความจํานงลวงหนาซึ่ง
รายละเอียดการฝกปฏิบัตินั้น จะไดแจงใหทราบภายหลัง
3) ราคาขาวของชาวนาไทยตกต่ําทุกปซึ่งไมวาจะเปนรัฐบาล
ไหนตางก็เคยประสบปญหานี้มาแลวทั้งสิ้น
4) เด็กสมัยนี้มพี ัฒนาซึ่งเร็วกวาสมัยกอนมาก ไมวาจะเปนการ
รับรูหรือการแสดงออกทางความคิด
33. สํานวนในขอใดไมเหมาะสมที่จะเติมในขอความขางลางนี้
“นายกฯ ขอรองใหทุกฝายรัดเข็มขัด เพราะถาเรายังขืนทําทุก
อยางแบบ…………………….กันอยูอ ยางนี้ บานเมืองคงไปไมรอด
แนนอน”

1) ฆาชางเอางา
2) ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
3) ขี่ชางจับตั๊กแตน
4) ฆาควายเสียดายพริก
34. ขอใดใชสํานวนถูกตอง
1) ตั้งแตเขาไดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดูเหมือน
จะมีคนมาหาจนหัวกระไดไมแหง
2) การพูดของธนาครั้งนี้ เขาไมไดเตรียมตัวเลย การพูดจึง
เปนแบบขายผาเอาหนารอด
3) ถาเหนื่อยก็ลาออกเลย งานเข็นของสงรานคาหนักมาก
เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา
4) ลูกสาวของเธอสนใจเลนดนตรีไทยเหมือนเธอเลย เปนป
เปนขลุยกันดีแท ๆ
35. ประธานกลาวในที่ประชุมวา “การประชุมครั้งนี้จะพิจารณา
ตาม เรื่องที่เสนอที่ประชุม ถามีผูเขาประชุมเห็นพองตองกัน ทุกคน หรือมีผูเขาประชุมสวนใหญเห็นดวย ที่ประชุมนี้จะ
ไดดําเนินการตอไป”
คําที่ขีดเสนใตตรงกับคําศัพทที่ใชในการประชุมอยางไร
1) ระเบียบวาระ มติโดยเอกฉันท มติโดยเสียงขางมาก
2) ญัตติ
มติโดยเสียงขางมาก มติโดยเอกฉันท
3) ระเบียบวาระ มติโดยเสียงขางมาก มติโดยเอกฉันท
4) ญัตติ
มติโดยเอกฉันท มติโดยเสียงขางมาก
36. ขอใดเปนสถานการณที่แสดงวาการฟงไมเกิดประสิทธิภาพ
1) วิชัยสรุปเนือ้ หาไดหลายตอน
2) วิสุทธิ์บันทึกแนวคิดที่ไดจากการฟง
3) วิชิตอานน้ําเสียงของผูพูดและตีความได
4) วิรัชขบคิดวิธีแกปญหาของเรื่องที่กําลังฟง
37. อันตรายอยางหนึ่งของคนเราก็คอื ถือวาเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
เปนเรื่องไมผดิ เปนเรื่องไมเสียหายอะไร แทจริงแลวถาถือผิด
เปนถูกในเรื่องเล็กนอยได ก็ยอมทําผิดเปนถูกในเรื่องใหญได
ในโอกาสตอ ๆ ไป ขอความขางตนเปนคํากลาวประเภทใด
1) ขอสังเกต
2) การคาดคะเน
3) ขอเตือนใจ
4) การตัดสินใจ
ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 38 – 39
(1)
โอกาสที่เด็ก ๆ จะไดเลาเรียนชั้นสูง ๆ นั้นยอมไมมีประตูเปดไว
สําหรับตอนรับเด็กผูยากจน
(2)
ประตูนั้นจะเปดออกก็ตอเมื่อถูกไขดวยกุญแจเงินกุญแจทอง
38. ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของขอความขางตน
1) ความสําเร็จในชีวิตกับการศึกษา
2) ความลมสลายของระบบการศึกษา
3) ความไมเสมอภาคกันทางการศึกษา
4) การฉอราษฎรบังหลวงในราชการศึกษา
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39. ขอความขางตนมีโครงสรางของการแสดงเหตุผลอยางไร
1) ขอความที่ 1 เปนขอสนับสนุน ขอความที่ 2 เปนขอสรุป
2) ขอความที่ 1 เปนขอสรุป ขอความที่ 2 เปนขอสนับสนุน
3) ขอความที่ 1 และ 2 เปนขอสนับสนุน ไมมีขอสรุป
4) ขอความที่ 1 และ 2 เปนขอสรุป ไมมีขอสนับสนุน
ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 40 – 42
จะรูวาแตงกาย เหมาะตัวนั้น ไมยาก มีกระจกสอง
กระจกนั้นมิใชกระจกที่สองทุกวันในบาน กระจกบานสําคัญ
อยูในแววตาของคนอื่น มนุษยดูตัวเองมาตั้งแตเกิด รักและหลงตัว
มักมองไมเห็นหรือเห็นไมตรงกับคนอื่น ความเหมาะตัวไดแกแตงให
เหมาะกับรูปลักษณะ วัย รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สาว
นอยอายุ 18แตงตัวโลดโผนอยางไรมีคนเห็นงาม คุณปาอวนตุตะ
อายุ 50 แตงตัวเหมือนกัน คนสงสาร
40. ขอใดคือสารสําคัญที่สุดที่ผูเขียนตองการเสนอ
1) การแตงกายใหงามตองแตงตามวัยและบุคลิกภาพ
2) การแตงกายใหงามตองแตงใหเหมาะกับกาลเทศะ
3) การแตงกายใหงามตองรับฟงขอแนะนําของผูอื่น
4) การแตงกายใหงามตองรูจักตัวเองกอน
41. ขอใดมิใชภาพสะทอนจาก “กระจกบานสําคัญ”
1) บุคลิกภาพของผูอื่น
2) ปฏิกิริยาของผูอื่น
3) สายตาของผูอื่น
4) ความคิดเห็นของผูอื่น
42. ผูเขียนไมใชกลวิธีการเขียนในขอใด
1) การใหขอคิดเตือนใจ 2) การใชตัวอยาง
3) การใชภาพพจน
4) การใชคําถาม
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 43 – 44
การสอนภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนสังกัดรัฐบาลยังมีปญหาที่
เปนอุปสรรคมากมาย เริ่มตนจากครูที่มีความถนัดวิชาการดานนี้ยังมี
อยูไมมากนัก และแมจะนําไปอบรมเขมคราวละ 1-2 เดือน ก็ยังไม
เกิดประสิทธิภาพเพียงพอ มาถึงระบบการเรียนที่ขัดกับธรรมชาติ
ของการเรียนรูทางดานภาษา เชนมุงทีจ่ ะใหทองจําหลักเกณฑ
ไวยากรณอยางเอาเปนเอาตาย มากกวาการสรางความเชื่อมั่นในการ
ใชภาษา เมื่อมีการกําหนดนโยบายใหเนนการสอนภาษาอังกฤษแก
นักเรียนไทยอยางมีประสิทธิภาพก็นาหวงวาในเวลาปฏิบัตกิ ารจริงก็จะ
เรงรัดใหเด็กทองจําเพื่อทําขอสอบพอผานเปนคราว ๆ ไปเทานั้น
43. ขอใดสรุปใจความขางตนไดถูกตอง
1) ปญหาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมีผลมาจาก
นโยบายที่เนนใหเรียนเพื่อสอบผาน
2) การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ
เพราะครูขาดความรู และใชวิธีการสอนไมถูกตอง
3) การเรียนรูดานภาษาจะตองไมมุงใหผูเรียนทองจํา
หลักเกณฑ แตตองใหกลาแสดงออก
4) การกําหนดนโยบายใหเนนการสอนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดยาก
44. ขอใดเปนประเด็นการโตแยงของขอความขางตน
1) ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเกิดจาก
คุณภาพของครูจริงหรือ
2) การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลปจจุบันใชวิธีการ
ไมถูกตองจริงหรือไม
3) การสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพเปนแนวดําเนินการ
ที่จะปฏิบัติไดจริงหรือ
4) โรงเรียนควรมีสวนวางแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใหเกิดประสิทธิผลไดจริงหรือไม
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 45 – 46
สมัยนี้กําลังเหอวิชาทางดานเทคโนโลยีกัน นิมิตดีก็ตรงที่มี
การสอนวิชาทางสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรเขาไปใหเปนน้ํากระสาย
ดวยบาง เมื่อไรมีการสอนใหไดเจริญสติโดยหัวสมองกับหัวใจประสาน
สอดคลองกัน นั่นจึงจักชื่อวาการศึกษาที่แท ความรูจึงจักเปนปญญาและ
ปญญากับกรุณายอมจะไปดวยกัน คนที่มีสติปญญายอมลดความ
เห็นแกตัวลงไป เพื่อจะไดเกื้อกูลเพื่อนมนุษยตลอดไปจนสรรพสัตว
45. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน
1) การศึกษาเทคโนโลยีใหความรูแกมนุษย
2) คนเห็นแกตัวยอมไมเปนผูมีการศึกษาอยางแทจริง
3) การศึกษาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทําใหรูจักเห็นใจผูอื่น
4) คนเห็นแกตัวยอมสรางความเดือดรอนแกทั้งเพื่อนมนุษย
และสัตวทั้งหลาย
46. ขอความนีเ้ ปนการแสดงทรรศนะแบบใด
1) ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา
2) ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
3) ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง 4) ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุผล
47. คําขวัญใดไดผลในการจูงใจมากที่สุด
1) สงครามดับชีวิต ยาเสพยติดดับอนาคต
2) ความกลาอยูที่ใจ ความมั่นใจไมไดอยูที่บุหรี่
3) การอางวากินเหลาเพื่อเขาสังคม เปนคานิยมที่บดั ซบ
4) บิดาสราง มารดาเสริม สังคมเติม เพิ่มคุณคาเด็กไทย
48. ขอใดใชวิธีการโนมนาวใจตางกับขออื่น
1) อากาศชวงนี้รอนอบอาวผิดปกติ การดื่มน้ําสมุนไพรจะ
ชวยใหทานคลายรอนไดมาก ทั้งยังดีตอสุขภาพดวย
2) ปาหมดไปเพราะเกิดจากการตัดไมทําลายปาของพวกทาน ทาน
ทราบหรือไมบัดนี้ ปาบางแหงไมเหลือแมแตรากไมไว ซับน้าํ
3) ถึงเวลาแลวที่ทานตองใชทรัพยากรธรรมชาติไปพัฒนา
อุตสาหกรรม เทาที่จําเปนมิฉะนั้นทานจะตองสูญเสียธรรมชาติ
ในเร็ววันนี้
4) สารเคมีที่ตกคางในพืชผักมีอันตรายมาก ถาเขาสูรางกายบอย ๆ
จะทําใหเกิดโรคตาง ๆ และตายในที่สุดทานจึงตองระวังใหมาก
49. ขอใดใชคําที่มคี วามหมายตรง
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1) คนรุนใหมกลุมหนึ่งกําลังมุงสูความสับสนวุนวายใน
กระแสธุรกิจ
2) เขาจริงใจกับทุกคนแมความจริงใจนั้นจะยอนกลับมา
ประหารเขาก็ตาม
3) ผูมาชุมนุมประทวงเหลานี้ตกเปนเครื่องมือของเอกชนผูมี
อิทธิพลเพื่อตอรองกับรัฐบาล
4) ชาวไทยนิยมใชวีซานักทองเทีย่ วไปทํางานตามโรงงานแถบ
ชานเมืองในตางประเทศ
50. คําแนะนําขอใดอํานวยประโยชนครอบคลุมไดทุกเรือ่ ง
1) รางกายเจ็บเรื้อเหลือทน ควรดิ้นรนหาหมอเพื่อขอยา
2) สรรพทุกขสรรพภัยนานา ดับดวยปญญายิ่งยง
3) มีเวลาปลอยใจใหวางบาง จะพบทางปลดทุกขกลับสุขสันต
4) ยิ่งอานมากยิง่ มีปรีชาชาญ ความคิดอานฟูเฟอ งเปรื่องปราดเอย
51. คําที่ขีดเสนใตขอใดใชถูกตอง
1) การงานตาง ๆ ก็เตรียมไวเขาตําราดีแลว
2) เขาไดความดีความชอบทุกปเพราะเขาหาเจานายทุกวัน
3) ฉันลงทุนเปดรานอาหารแตไมไดอะไรแถมเขาตัวอีกดวย
4) วิชาความรูตาง ๆ ที่เรียนมาจําไมไดเลยเขาฝกหมดแลว
52. ขอใดใชคํา “ซึ่ง” ถูกตอง
1) บริษัทควรปรับเปลี่ยนการวางแผนใชเงินเปนการวางแผน
ใชคนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทนั่นเอง
2) ปจจุบันสังคมไทยประสบปญหาคนวางงานอยางรุนแรง
ซึ่งรัฐบาลกําลังหามาตรการแกไขอยู
3) วันนี้โรงพยาบาลบริการตรวจสายตาฟรี ซึ่งทุกคนมารับ
บริการนี้ไดตั้งแต 9.00 น. ถึง 16.00 น.
4) รางกายจะสูญเสียน้ําวันละประมาณ 2 – 3 ลิตร ซึ่งถาเราไม
ดื่มน้ําเขาไปชดเชยจะทําใหกระหายน้ํา
53. ขอความตอนใดใชภาษาไมเหมาะสม
(1) ดวยทบวงมหาวิทยาลัยเห็นวา หลักสูตรการฝกอบรมเรือ่ งการ
ดําเนินการทางวินยั ที่ใชอยูในขณะนี้ / (2) ไดจัดทําขึ้นหลายรูปแบบ
และสิ้นเปลืองเวลา ไมไดมาตรฐานเดียวกัน / (3) ทบวงมหาวิทยาลัยจึง
ไดจัดทําหลักสูตรมาตรฐานขึน้ / (4) เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใชใน
การฝกอบรมเรื่องการดําเนินการทางวินัยใหเปนแนวเดียวกัน
1) ตอนที่ (1)
2) ตอนที่ (2)
3) ตอนที่ (3)
4) ตอนที่ (4)
54. นายแดงถูกกลาวหาวารักหลานไมเทากัน คือรักหลานชาย
มากกวาหลานสาว นายแดงเถียงวารักเทากันเพราะแบงความรักให
ฝายละครึ่ง หลานชายมีคนเดียวก็ไดรบั เต็มครึ่ง แตหลานสาวมี
หลายคน ก็ตองเอาครึ่งนั้นไปแบงกันอีกที
คําพูดของนายแดงเปนการกระทําในลักษณะใด
1) แกเกอ
2) แกหนา
3) แกตาง
4) แกเกี้ยว

55. ขอใดไมใชขอเตือนใจเรื่องมารยาทในการสื่อสาร
1) พูดจนปากฉีกถึงหูไมรูเรื่อง ใหขุนเคืองของขัดอัชฌาสัย
หวังสัมฤทธิ์คิดอานประการใด จึงจักไดพูดเปนเชนเขาเอย
2) จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู
อยาพูดจาอือ้ อึงขึ้นมึงกู
คนจะหลูลวงลามไมขามใจ
3)ไมจําเปนตองบอกออกประกาศ วาตนสืบเชื้อชาติสงู สงา
หรือเปนตระกูลหงสทรงศักดา เขารูไดดวยกิริยาวาจาเรา
4) เมื่อพูดไปเขาไมรูอยาขูเขา วาโงเงางึมเงอะเซอะหนักหนา
ตัวของตัวทําไมไมโกรธา วาพูดจาใหเขาไมเขาใจ
56. ขอใดเปนคําพูดที่เหมาะสมที่สุดในการใหขอคิดแกคนที่สิ้นหวัง
1) ทุกอยางลวนเปนอนิจจัง คิดเสียวาแพเปนพระชนะเปนมาร
2) ความพลาดหวังเปนเรื่องปกติที่ทุกคนตองประสบ เวลา
เทานั้นจะชวยรักษาใจได
3) ผูประสบความสําเร็จหลายคนไดแปรความลมเหลวใหเปน
พลังในการตอสูตอไป
4) ความทุกขความสุขเปนของคูก ัน ขณะที่เรามีทุกข
ความสุขก็กาํ ลังรอเราอยูขางหนา
57. ประธานตองการระดมความคิดเกีย่ วกับ “รูปแบบการจัดงาน
วันสุนทรภู” จากที่ประชุม คณาจารยของโรงเรียน
ขอใดควรเปนคําพูดที่เหมาะสมทีส่ ุดของประธาน
1) งานวันสุนทรภู ก็รู ๆ กันอยู จะทําเปนเรื่องเล็กนอยไมได
ผมขอใหชวย ๆ กันคิดหนอย
2) เรื่องจัดงานนี้จะจัดอยางไร เล็กใหญเพียงไหน ไมใชรอให
ประธานคิดคนเดียวตองชวยกัน
3) เราเคยจัดงานวันสุนทรภูยิ่งใหญมาทุกป ในคราวนี้ผม
ขอใหเรารวมกันคิดสรางสรรคจัดกิจกรรมใหสมเกียรติ
4) วันสําคัญอื่น ๆ เราก็จัดกันมาตลอด วันสุนทรภูเราก็ตอง
ชวยกันจัด เพราะมันเปนหนาที่ของโรงเรียน
ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 58 – 59
การแยกทางเดินใหแกความสนใจจากสายหนึ่งไปสูอีกสายหนึ่งนี้
ทํายากเหลือเกิน ถาหากทานไมไดเตรียมถนนแหงความสนใจไวหลาย ๆ
สาย ดังนั้นในการเตรียมรับมือกับความทุกขที่จะเกิดขึ้นในวันหนา จึง
ตองเตรียมหาถนนแหงความสนใจไวหลาย ๆ สาย ตั้งแตในเวลาอันผุด
ผองชื่นบาน เพื่อวาเมื่อถึงภาวะฉุกเฉินแหงชีวิตทานจะไดมีทางออก
หลาย ๆ ทาง
58. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน
1) การเตรียมชีวิตใหพรอมยอมจะประสบความสําเร็จในชีวิต
2) การเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความสนใจเปนเรื่องยาก
3) ทุกคนยอมหาทางออกใหชีวิตไดเสมอเมื่อมีความทุกข
4) ทุกคนควรพรอมที่จะแกปญหานานาประการในชีวิต
59. ขอความนี้ผเู ขียนตองการเตือนสติผูอานในเรื่องใดมากที่สุด
1) โลกนี้ไมมีอะไรแนนอน
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2) ความทุกขกับความสุขเปนของคูกัน
3) ชีวิตจะพนภัยถาไมประมาท
4) ชีวิตไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ
60. “ภูมิปญญา” ในขอความตอไปนีต้ รงกับขอใด
“ในวรรณคดีนักเขียนและกวียอมแสดงภูมิปญญาของตนออกมา เรา
จึงสามารถมองเห็นชีวิต ความเปนอยู คานิยม และจริยธรรมของ
คนในสังคมที่ผูประพันธจําลองไวใหประจักษ”
1) ลักษณะของสังคมที่เสนออยางตรงไปตรงมา
2) การแสดงภาพของชีวิตที่สัมพันธกับวัฒนธรรม
3) ภาพจําลองของชีวิตและการสงเสริมจริยธรรมของสังคม
4) ความรูขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาอยางยาวนาน
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 61 - 63
( 1 ) ใจเปนธาตุละเอียดซับซอนเหมือนกลีบหัวหอม
( 2 ) เปลือกนอกสุดคือจิตสํานึกที่มี สติสัมปชัญญะปญญารักษา
( 3 ) กลีบที่ซอนกันถัด ๆ เขามาจนถึงแกนคือจิตใตสํานึกและจิตไร
สํานึก ที่สติปญญายังเจาะไมถงึ ( 4 ) แตมันคือตัวพลังและคือ
ประจุกรรม ( 5 ) การกระทําคําพูด ความคิด ทุก ๆ อยางจะถูก
หวานลงในเนื้อจิตสวนนี้ ( 6 ) แลวผลิหนอแตกกิ่งกานสาขาเปน
วิบากหรือผลแหงกรรมนั้น ๆ ใหเราไดเสวยตามวาระ ( 7 ) เราทํา
อยางไรไวเรายอมไดรับผลนั้น ๆ เปนสิ่งตอบแทน
61. ขอใดไมใชคูเปรียบกันตามขอความขางตน
1) กิ่งกาน - วิบากกรรม
2) กลีบหัวหอม - ใจ
3) แกน - จิตใตสํานึก
4) หนอ - เนื้อจิต
62. ขอใดไมใชคําประสม
1) ธาตุละเอียด
2) หัวหอม
3) จิตใตสํานึก
4) เนื้อจิต
63. ขอใดแสดงความสัมพันธกันอยางถูกตองตามขอความขางตน
1) ตอน ( 1 ) สนับสนุนตอน ( 2 ) และตอน ( 3 )
2) ตอน ( 2 ) และตอน ( 3 ) ขยายความตอน ( 1 )
3) ตอน ( 5 ) และตอน ( 6 ) สนับสนุนตอน ( 7 )
4) ตอน ( 6 ) คลอยตามตอน ( 4 ) และตอน ( 5 )
64. ขอใดใชภาษากะทัดรัด
1) ฝนกระหน่ําติดตอกัน 2 วัน 2 คืนเชนนี้ ผลสืบเนื่องอัน
เลวรายที่ตามมาคือ กรุงเทพฯ เปนอัมพาต
2) ไมมีใครรับผิดชอบที่เกิดมีการทุจริตคดโกงการเลือกตั้ง ณ
เทศบาลนครใหญแหงหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
3) ถาจะใหลูกหลานลดน้ําหนักความอวนเสียบาง ใหลดเวลา
ที่เด็กขลุกอยูหนาจอโทรทัศนลงจะเห็นผลทันตา
4) แมจะตัดคาคะแนนเฉลีย่ สะสมและคาเปอรเซ็นตไทลแรงค
ออกไป ขาพเจาก็ยังคงสอบเขามหาวิทยาลัยได
65. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับความตามขอใดจึงไดใจความ
สมบูรณ

ก. สัตวปาที่อาศัยอยูบริเวณปากอาวและสัตวทะเลบริเวณ
ชายฝงปากแมน้ํา
ข. ในขณะเดียวกันก็ทําใหลําน้ําทรุดโทรมเร็วกวาปกติอีกดวย
ค. เมื่อกระแสน้ําไมไหลตามธรรมชาติดังเดิมและการไหล
ของตะกอนธรรมชาติถูกรบกวน
ง. เนื่องจากการสูญเสียขี้ตะกอนใหกับเขื่อน
จ. ผลเสียหายยอมเกิดขึ้นแกอุตสาหกรรมประมงใตเขื่อน
การเกษตร คุณภาพของน้ําปริมาณของน้ํา
1) ง ข ก จ ค
2) ก ข ค ง จ
3) จ ง ข ค ก
4) ค จ ก ข ง
66. วิธีการเขียนบทสรุปในขอใดตางกับขออื่น
1) การทํางานไมวาจะอยูในวัยใดก็ตามลวนมีคุณคา แต
ประเด็นสําคัญอยูที่วา การทํางานนั้นจะตองไดสดั สวนกับ
เวลาและความสามารถของบุคคล
2) กุญแจสําคัญของการปองกันความเครียด คือ รูวาคุณคือ
ใคร มีชีวิตอยางไร มีที่มาอยางไร และจงคาดหวังจากคน
อื่นใหนอยที่สุด เพราะไมมีใครใหทุกสิ่งแกคุณได
3) ทุกคนควรตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป หนทางที่จะทําให
คุณมีคุณคาตอสังคมและมีอายุยืนนั้นทําไดไมยากสําคัญ แต
วา คุณเริ่มทําแลวหรือยัง
4) คนไทยนั้นมีสวนดีอยางนี้เสมอ ทุกครั้งที่ประเทศชาติตก
อยูในภาวะลําบาก ทุกคนจะรวมแรงรวมใจกันเพื่อให
ชาติของเราอยูรอดปลอดภัย
ใชประโยคตอไปนีต้ อบคําถามขอ 67 – 69
ก. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจสอบผานทุกคนไมมี
ใครสอบตกเลย
ข. การแขงขันครั้งนี้ผูจัดไดเตรียมไว 4 ชนิดกีฬา ไดแก
ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส และแบดมินตัน
ค. ผูสนใจติดตอขอตัวอยางวารสารไดฟรีตั้งแตวันนี้ ทั้งนี้
บริษัทไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
ง. การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อใหผูเขารับการอบรมรูจักใชกลวิธี
การประชาสัมพันธเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ
จ. ในตางประเทศ แมวานักศึกษาจะไดเกรดเฉลีย่ 4.00หากไมมี
ประวัติทํากิจกรรม หนวยงานบางแหงจะไมรับเขาทํางาน
67. ประโยคใดมีการเรียงลําดับคําที่ไมใชลักษณะภาษาไทย
1) ก
2) ข
3) ง
4) จ
68. ถาเปนภาษาระดับทางการ ประโยคใดใชคําทับศัพท
ภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ก. และ จ.
4) ค. และ จ.
69. ประโยคใดใชภาษาฟุมเฟอย
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1) ก. และ ค.
2) ข. และ ง.
3) ค. และ จ.
4) ก. และ ง.
70. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคํา
ประพันธตรงตามขอใด
“พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพราย
ฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลายระยับสายสะอิ้งสอง
สรอยกรองทรวง”
1) โคลงสี่สุภาพและกลอนสุภาพ
2) กาพยยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ
3) กาพยฉบัง 16 และกลอนสุภาพ
4) กาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16
ใหใชคําประพันธตอ ไปนี้ตอบคําถามขอ 71 และขอ 72
กระเต็นกระตั้วตื่น
แตกคน
กระจิบกระจาบปน
แปลกเปลา
กระสากระสังสน
เสียดสัก สูแฮ
กระรอกกระเรียนเขา
ยองแหยงอาหาร
71. คําประพันธบทนี้เดนที่สุดในดานใด
1) ภาพพจน
2) สัมผัสพยัญชนะ
3) สัมผัสสระ
4) จังหวะ
72. คําประพันธบทนี้มีลักษณะที่ไมตรงตามผังฉันทลักษณมาก
ที่สุดในเรื่องใด
1) คําเอก คําโท สลับที่กัน 2) ใชคําเอกโทษ
3) ใชคําโทโทษ
4) ใชคําตายแทนคําเอก
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 73 – 74
บางบํารุบํารุงแกว
กานดา
แกวเนตรเชษฐาชรา
รางแลว
73. คําประพันธขางตนมีลักษณะเดนที่สุดในเรื่องใด
1) มีลักษณะเปนกลบท
2) เลนสัมผัสพยัญชนะ
3) เลนสัมผัสสระแบบสัมผัสใน 4) เลนคําซ้ําเสียง
74. คําประพันธขางตนนี้มีเนื้อหากลาวถึงความคิดของกวีตอนางที่
รักวาอยางไร
1) รําลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเคยอยูดวยกัน
2) คร่ําครวญถึงความรักระหวางที่พลัดพรากจากกัน
3) ปรารภถึงสภาพของนางที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
4) คิดจะทะนุถนอมซึ่งกันและกันแมจะอายุมากแลว
75. ขอใดใชภาพพจน
1) แขกเตาเคลาคูเคียง
เรียงจับไมไซปกหาง
เรียมคะนึงถึงเอวบาง
เคยแนบขางรางแรมนอน
2) ปกษีมีหลายพรรณ
บางชมกันขันเพรียกไพร
ยิ่งฟงวังเวงใจ
ลวนหลายหลากมากภาษา

3) ลมชวยรวยกลิ่นนอง
หอมเรื่อยตองคลองนาสา
เคลือบเคลนเห็นคลายมา เหลียวหาเจาเปลาวังเวง
4) พิกุลบุนนาคบาน
กลิ่นหอมหวานซานขจร
แมนนุชสุดสายสมร
เห็นจะวอนออนพี่ชาย
76. เพรางายวายเสพรส
แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกขอิ่มชลนา
อิ่มโศกาหนานองชล
ขอใดไมใชลักษณะเดนของบทประพันธขางตน
1) ใชถอยคําทีม่ ีเสียงและจังหวะดุจดนตรี
2) ใชถอยคําไดดุลของเสียงและความหมาย
3) ใชถอยคําทีท่ ําใหเกิดความรูสึกและจินตนาการได
4) ใชถอยคํางายๆ สั้นๆ พรรณนาใหเกิดความสะเทือนอารมณ
77. ขอใดเปนประโยคกํากวม
1) กรมตํารวจเรงดําเนินการปราบปรามยาบาทั่วประเทศ
2) การบุกรุกปาของราษฎรเปนบอเกิดของความวุนวาย
3) รัฐพยายามอยางเต็มที่ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
4) การรางรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญยังไมยุติ
78. ขอใดไมใชภาพพจน
1) งามสองสุริยราชล้ํา
เลอพิศ นาพอ
2) สละสละสมร
เสมอชื่อ ไมนา
3) ธุมากรเกิดกระลบ
อบอลเวงฟากฟา
ดูบรูจักหนา
หนึ่งสิ้นแสงไถง
4) มงกุฎทรงเทริดเกศ
อยางอิศเรศรามัญ
สรรเปนรูปอุรเคนทร
79. ขอใดมีจุดมุงหมายตางกับขออื่น
1) จงแพพินาศพระ
วิริยภาพ พอนา
2) จงพออยายินยล
แตตื้น
3) จงประสิทธิ์สมพร
พอให
4) จงเจริญชเยศดวย
เดชะ
80. ขอใดเปนสาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้
“เวรามาทันแลว
จึงจําแคลวแกวโกมล
ใหแคนแสนสุดทน ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย”
1) ความอาลัยรักที่ระงับไดดวยกฎแหงกรรมและอุเบกขา
2) ความขัดแยงกับโชคชะตาที่ทําใหทุกขทรมานใจอยางสาหัส
3) ความขัดแยงที่ตองยอมรับความจริงกับความอัดอัน้ และ
ทุกขใจ
4) ความเด็ดเดีย่ วเพราะอาศัยหลักศาสนาชวยหักหามใจให
คลายทุกข

