ขอสอบกระบวนวิชา TH 101 ลักษณะและการใชภาษาไทย

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว


ลักษณะภาษา

1. ขอใดมีพยางคหนาเปนสระสูงและพยางคหลังเปนสระกลาง
(1) สีดา
(2) สุดา
(3) นารี
(4) พธู
ตอบ 1 หนา 9 – 11 (41222), 13 – 14 (H) สระสูง คือสระที่เมื่อเวลาออกเสียงลิ้นจะกระดกเกือบ
จดเพดาน (ทั้งโคนลิ้นหรือปลายลิ้น) ไดแก อี อู, สวนสระกลาง คือสระที่เมื่อเวลาออกเสียงลิ้น
สวนกลางจะทําหนาที่ทอดราบกับปาก ไดแก อะ อา อึ อื เออะ เออ
2. ขอใดมีพยางคหนาเปนสระกลางและพยางคหลังเปนสระหนา
(1) สีดา
(2) สุดา
(3) นารี
(4) พธู
ตอบ 3 หนา 9 – 10 (41222), 13 (H) สระหนา คือสระที่เมื่อเวลาออกเสียงปลายลิ้นจะทําหนาที่
กระดกขึ้นหรือกดลง ไดแก อิ อี เอะ เอ แอะ แอ (ดูคาํ อธิบายขอ 1. ประกอบ)
3. ขอใดมีสระผสมที่ลงทายดวยสระกลาง
(1) หมิว
(2) ไมล
(3) ไหม
(4) มัว
ตอบ 4 หนา 11 – 12 (41222), 14 (H) สระผสม คือสระที่มีเสียงควบกันสองเสียง โดย “มัว” เปน
สระผสมระหวาง อู (สระสูง) + อา (สระกลาง), สวน “หมิว” เปนสระผสมระหวาง อิ (สระหนา)
+ อุ (สระสูง), และ “ไมล” กับ “ไหม” เปนสระผสมระหวาง อะ (สระกลาง) + อิ (สระหนา)
4. ขอใดมีสระผสมที่ขึ้นตนดวยสระหนา
(1) หมิว
(2) ไมล
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 3. ประกอบ

(3) ไหม

(4) มัว

5. ในภาษาพูดมาตรฐาน คําวา “ไม” ในขอใดมีเสียงสั้นกวาขออื่น
(1) สวนผลไม
(2) ไมเทายอดทอง
(3) ชมดอกไม
(4) ลูกไมลายสวย
ตอบ 2 หนา 15 – 16 (41222), 22 – 23 (H) อัตราเสียงสระสั้นยาวในภาษาไทยนั้น กําหนดตาม
แบบภาษาบาลีสันสกฤต คือ เสียงสั้นจะมีความยาว (ในการออกเสียง) เทากับ 1 มาตรา สวน
เสียงยาวจะยาวเทากับ 2 มาตรา โดยการออกเสียงสั้นยาวของเรามักจะตางกันออกไปตามสภาพ
ของอารมณ การเนน และตามความนิยมของแตละบุคคลหรือแตละทองถิ่น
ÂÂÂ

หมายเหตุ ระบุหนาหนังสือ จาก
1. ลักษณะภาษาไทย (ศ.ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา)
2. ลักษณะและการใชภาษาไทย (ประทีป วาทิกทินกร)
3. ลักษณะและการใชภาษาไทย (รศ.ดร. นิตยา และคณะ)
4. จดหมายถึงแดงตอย (ศ.ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา)

เลขพิมพ
เลขพิมพ
เลขพิมพ
เลขพิมพ

41222
39186
35059 (H)
38211 (S)
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6.

พยางคหลังในขอใดมีเสียงยาวสองมาตรา
(1) ฝรั่งรําเทา
(2) ไปเขาเฝา
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 5. ประกอบ

page 2
(3) มีส่ิงเรา

(4) พี่รักเจา

7. พยัญชนะตนในขอใดเปนพยัญชนะกึ่งสระ
(1) ตาย
(2) ลาย
(3) วาย
(4) หาย
ตอบ 3 หนา 20 (41222), 28 (H) พยัญชนะกึ่งสระ ไดแก ย ว ซึ่งถากระดกปลายลิ้นจดเพดานแข็ง
เสียงจะเปน ย แตถาไมจดเพดานแข็ง เสียงจะเปน อี, และถากระดกโคนลิ้นจดเพดานออน
เสียงจะเปน ว แตถาไมจดเพดานออนเสียงจะเปน อู
8. พยัญชนะตนในขอใดเปนพยัญชนะเหลว
(1) ตาย
(2) ลาย
(3) วาย
(4) หาย
ตอบ 2 หนา 20 (41222), 29 (H) พยัญชนะเหลว คือพยัญชนะที่สามารถกล้ํากับพยัญชนะเสียงอื่น
ได ไดแก ร ล
9. ขอใดมีการออกเสียงแบบเคียงกันมา
(1) ขึ้นสวรรค
(2) สวิตซไฟ
(3) ปลาสวาย
(4) พิศวาส
ตอบ 2 หนา 22 (41222), 30 (H) การออกเสียงแบบเคียงกันมาในลักษณะเรียงพยางค คือ แตละ
เสียงจะออกเสียงเต็มเสียง และเสียงทั้ง 2 ไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน เชน สวิตซไฟฟา ออก
เสียงวา สะ - วิด - ไฟ - ฟา, สวนตัวเลือกขออื่นออกเสียงดังนี้ ขึ้นสวรรค ออกเสียงวา ขึ้น - สะ
- หวัน, ปลาสวาย ออกเสียงวา ปลา - สะ - หวาย และ พิศวาส ออกเสียงวา
พิด - สะ หวาด
10. ขอใดมีการออกเสียงแบบนํากันมา
(1) ผกากรอง
(2) ผดุงดาว
(3) โผนผงาด
(4) เปดผอบ
ตอบ 3 หนา 22 (41222), 30 (H) การออกเสียงแบบนํากันมา (อักษรนํา) คือ พยัญชนะตนมีอํานาจ
เหนือพยัญชนะตาม ทําใหพยัญชนะตามตองเปลี่ยนเสียงไปตามพยัญชนะตน และพยัญชนะตน
ออกเสียงไดเพียงครึ่งเสียง เชน ผงาด (ผะ - หงาด), สวรรค (สะ - หวัน), สวาย (สะ - หวาย)
ฯลฯ
11. ขอใดมีพยัญชนะทายคําเปนแมกด
(1) กัลปงหา
(2) ยานยนต
(3) ประยุกต
(4) วิโรจน
ตอบ 4 หนา 27 – 28 (41222), 36 (H) พยัญชนะทายคํา (ตัวสะกด) ในภาษาไทยจะมีไดเพียงเสียง
เดียว ถึงแมคาํ ที่ยืมมาจากภาษาอื่นจะมีพยัญชนะเรียงกันมา 2 – 3 เสียงก็ตาม เราก็กาํ หนด
เสียงใดเพียงเสียงเดียวเปนตัวสะกด นอกนั้นไมออกเสียง ซึ่งเสียงตัวสะกดแมกด ไดแก จ ช ฎ
ฏฑฒฐดตถทธศษส
12. ขอใดมีพยัญชนะทายคําที่ทําหนาที่เปนพยัญชนะตนของพยางคตอไปดวย
(1) กัลปงหา
(2) ยานยนต
(3) ประยุกต
(4) วิโรจน
ตอบ 1 หนา 29 (41222), 36 (H) คํามากพยางคไมวาจะเปนคํายืม คําที่ไมรูที่มา คําซอน หรือคํา
ประสม หากถือวาเปนหนวยเดียวกันแลว ตัวสะกดจะทําหนาที่ 2 อยาง คือ เปนตัวสะกดที่ไม
ระเบิดเสียงของพยางคตน และเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป
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13. ขอความวา “เชื้อไมทิ้งแถว” มีเสียงวรรณยุกตอยางไร
(1) โท เอก โท สามัญ (2) ตรี โท ตรี จัตวา
(3) โท เอก โท จัตวา (4) ตรี โท ตรี สามัญ
ตอบ 2 หนา 33 – 37 (41222), 38 (H) เสียงวรรณยุกต คือ เสียงสูงต่ําในคําภาษาไทยเชนเดียวกับ
ภาษาอื่นที่เปนภาษาคําโดด ซึ่งมีการกําหนดเสียงสูงต่ําไวตายตัวในแตละคํา ถาออกเสียงสูงต่ําผิด
ไป ความหมายยอมผิดไปดวย
14. ขอใดผิดหลักการเขียน
(1) ไมจะไมจา
(2) ไมเกงไมเกง
(3) ไมเคยไมเคย
(4) ไมดี๊ไมดี
ตอบ 3 หนา 34 – 35 (41222), 39 – 41 (H) ค เปนพยัญชนะเสียงต่ําคู เมื่อมีตัวสะกด (ย) ที่เปน
คําเปน (แมเกย) และมีเสียงยาว จะออกเสียงไดเพียง 3 เสียง คือ สามัญ โท ตรี ดังนั้นจึง
สามารถเขียนไดเปน เคย (เสียงสามัญ), เคย (เสียงโท) และเคย (เสียงตรี)
15. คําวา “น้ํา” ในขอใดเนนเสียงหนัก
(1) อยากไปน้าํ ตก
(2) อยากกินเนื้อน้ําตก (3) มะพราวน้าํ หอม
(4) ลูกหมาตกน้ํา
ตอบ 4 หนา 39 – 40 (41222), 42 (H) การลงเสียงเนนนี้ ถึงแมวาจะมิไดกําหนดอยูในลักษณะ
ภาษาไทยหรือภาษาคําโดดอื่น ๆ แตก็มีความสําคัญ เพราะถาเราลงเสียงเนนไมถูกที่ อาจจะฟง
ไมเปนภาษาไทยอยางที่เราคุนหูก็ได
16. คําวา “ยาย” ในขอใดไมเนนเสียงหนัก
(2) ยายคนนี้ยุงจริง ๆ
(3) ตากะยายปลูกถั่วปลูกงา
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 15. ประกอบ

(1) เราไปเยี่ยมคุณยาย
(4) ยายทวดของฉันยังอยู

17. ขอใดใชความหมายแฝงของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
(1) พี่ ๆ ปสี่ดูออนโยนมากนะ
(2) พี่ ๆ ปสี่ดูตึงตังมากนะ
(3) พี่ ๆ ปสี่ดูหงอมมากนะ
(4) พี่ ๆ ปสี่ดูอืดอาดมากนะ
ตอบ 3 หนา 47 (41222) คําวา “หงอม” เปนลักษณะของคนแก เมื่อนํามาใชกับคนหนุมสาว จึงเปน
การใชความหมายแฝงของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
18. ขอใดใชความหมายแฝงผิดความ
(1) เขาแผดเสียงออกมาอยางนุมนวล
(2) เขาวักน้ํารดตนไม
(3) เขามากันอยางพรักพรอม
(4) เขาผลุนผลันออกไปอยางรวดเร็ว
ตอบ 1 หนา 47 (41222) คําวา “แผด” หมายถึง ออกเสียงดัง เมื่อนํามาใชกับคําวา “นุมนวล” จึงเปน
การใชความหมายแฝงผิดความ ซึ่งที่ถูกควรใชคําวา “เปลง” แทน
19. ขอใดใชคําในเชิงอุปมา
(1) เด็ก ๆ ชอบเลนตุกตา
(2) หนูชื่อตุกตา
(3) เขามีตุกตาหนารถแลว
(4) ตุกตาสมัยใหมเคลื่อนไหวไดดวย
ตอบ 3 หนา 48 – 49 (41222) เรามักใชคําในเชิงอุปมาเปรียบเทียบเมื่อไมสามารถหาคําที่ตองการใช
พรรณนาบอกลักษณะ หรือบางทีมีคําที่พอจะบอกลักษณะได แตยังอยากใหผูอานผูฟงไดเห็น
ลักษณะถนัดชัดเจนขึ้นอีกจึงหาคํามาเปรียบเทียบ โดยคําวา “ตุกตาหนารถ” อาจใชในเชิงอุปมา
ซึ่งจะหมายถึง หญิงสาวที่นั่งในรถขางคนขับ หรืออาจใชในความหมายตรงคือหมายถึงตุกตาจริง
ๆ ก็ได
20. ขอใดอาจจะใชในเชิงอุปมาหรือใชในความหมายตรงก็ได (ใชตัวเลือกขอ 19.)
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 19. ประกอบ
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21. ขอใดใชคําที่ขีดเสนใตไดอยางเหมาะสม
(1) นักรองเสียงออน
(2) นักรองเสียงออย
(3) นักรองเสียงออน
(4) นักรองเสียงออย
ตอบ 3 หนา 56 – 57 (41222) คําวา “ออน” หมายถึง พร่ํารองขอ รองสําออย, สวนคําวา “ออน” กับ
“ออย” เมื่อใชกับการพูด จะหมายถึง อาการพูดเบา ๆ ไมขึงขัง
(1) เขารวบงานมาทําคนเดียว
22. ขอใดใชคําไดอยางไมเหมาะสม
(2) สมาชิกชักจะรวนเสียแลว
(3) ส.ส. รวมกันตั้งพรรค
(4) ส.ส. รวมกันแยกพรรค
ตอบ 4 หนา 56, 58 (41222) คําวา “รวบ” กับ “รวม” มีความหมายวา นํามาไวดวยกัน เอาเขาดวยกัน
, สวนคําวา “รวม” หมายถึง มีสวนรวมอยูดวยกัน, และคําวา “รวน” หมายถึง เซซวน ชวนวิวาท
, ในขณะที่คําวา “แยก” หมายถึง แตกออก จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับคําวา “รวม”
23. ขอใดมีคาํ ซอนเพื่อความหมาย
(1) เขาทําเรื่องนี้เพราะอยากไดหนาตา
(2) เขาไปผาตัดหนาตาเสียใหมเพื่อใหสวยขึ้น
(3) ยายคนนั้นหนาหนาจริง ๆ
(4) หนาตาคนนั้นหลอดีนะ แตรูปรางผอมไปหนอย
ตอบ 1 หนา 62 – 63 (41222) คําซอนเพื่อความหมาย คือ คําซอนซึ่งมุงที่ความหมายเปนสําคัญ
โดยนําคําเดี่ยวที่มีความหมายคลายกันหรือไปในทํานองเดียวกันมาซอนเขาคูกัน แลวเกิด
ความหมายใหม ซึ่งอาจไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก
เชน หนาตา (เกียรติ) ฯลฯ
24. ขอใดมีคาํ ซอนเพื่อเสียง
(1) ไมเชื่ออยาลบลาง (2) ไมเชื่ออยาลบหลู
(3) ไมเชื่ออยาหลบเลี่ยง (4) ไมเชื่ออยาหลบลี้
ตอบ 2 หนา 69, 72 (41222) คําซอนเพื่อเสียง คือ คําซอนซึ่งมุงที่เสียงยิ่งกวาความหมาย คําที่มา
ซอนกันจึงอาจจะไมมีความหมายเลย หรือมีความหมายเพียงคําใดคําเดียว หรือบางทีแตละคํา มี
ความหมายแตความหมายไมเนื่องกับความหมายใหมเลย เชน ลบหลู ปนเป พื้นเพ ฯลฯ
25. ขอใดมีคาํ ซอนที่มีสระหนากับหลัง
(1) เรรอน
(2) เรี่ยราด
(3) รวนเร
(4) รอนเร
ตอบ 1 หนา 71 (41222) “เรรอน” เปนคําซอนเพื่อเสียงที่มีสระหนากับหลัง คือ เอ + ออ, สวน
“เรี่ยราด” มีสระหนากับกลาง (เอีย + อา), “รวนเร” มีสระหลังกับหนา (อัว + เอ), “รอนเร”
มีสระหลังกับหนา (ออ + เอ)
26. ขอใดมีคาํ ซอนสองคู
(1) เปนไงเปนกันซิ
(2) เปนพอเปนลูกกันหรือ
(3) เขาเปนคดีเปนความกันแลว
(4) เขาเปนทุกขเปนรอนมาก
ตอบ 4 หนา 74 – 75 (41222) คําซอน 2 คู จะมีหลายลักษณะซึ่งลักษณะหนึ่งก็คือ การที่มีคํา 2 คํา
ซึ่งอาจเปนคําซอนหรือไมใชคาํ ซอนก็ได ซอนกันอยู 2 คูดวยกัน เชน เปนทุกขเปนรอน
อดหลับอดนอน ผิดหูผิดตา ฯลฯ
27. ขอใดมีคาํ ซ้ําแสดงพหูพจน
(1) รูปรางนอง ๆ ชางเชียวนะ
(2) นอง ๆ มากันแลว
(3) หนาตาดีดีทําไมชั่วนัก
(4) ดีดี สงมาอีกซิ
ตอบ 2 หนา 77 (41222) คําซ้ําที่ซ้ําคํานามแสดงพหูพจน เพื่อบอกวานามนั้นมีจํานวนมากกวาหนึ่ง
เชน เด็ก ๆ , หนุม ๆ , สาว ๆ , นอง ๆ ในประโยคดังนี้ เห็นเด็ก ๆ เลนอยูในสนาม, มีแตหนุม
ๆ สาว ๆ เดินไปเดินมา, นอง ๆ มากันแลว ฯลฯ
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28. ขอใดมีความหมายเนน
(1) พูดดี ๆ นะ
(2) บอกใหเด็ก ๆ เขามาไดแลว (3) เห็นแตหนุม ๆ สาว ๆ
(4) เรา ๆ ทาน ๆ ก็รูเรื่องนี้ดีอยู
ตอบ 1 หนา 78 (41222) คําซ้ําที่ซ้ําคําบุพบทหรือคําขยายนั้น ใชขยายกริยาบอกความหมายเนนเมื่อ
เปนคําสั่ง เชน เขียนดี ๆ , พูดดี ๆ , พูดดัง ๆ , นั่งใน ๆ เปนตน
29. ขอใดมีคาํ ประสม
(1) น้ําแข็งจนทอประปาแตก
(2) น้ําแข็งเกาะกิ่งไมเพราะหนาวมาก (3) อยากกินน้าํ แข็ง
(4) ในตูเย็นน้าํ แข็งแลว
ตอบ 3 หนา 80 – 81 (41222) คําประสมคือ คําที่มีคํา 2 คําหรือมากกวามาประสมกันเขาเปนคําใหม
โดยคําแตละคําที่มาผสมกันไมไดมีความหมายคลายกัน ความหมายสําคัญจะอยูที่คาํ ตน สวน
คําที่ตามมาเปนสวนขยาย เชน น้ําแข็ง (น้ําชนิดหนึ่งที่แข็งเปนกอน), ผาพันแผล (ผาที่ใชสําหรับ
พันหุมบาดแผล) ฯลฯ
30. ขอใดมีคาํ ประสม
(1) เขาใชผาพันแผลสด
(2) เขาซักผาพันแผล
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 29 ประกอบ


(3) เอาผาพันแผลใหมิด

(4) ถูกทุกขอ

ขอ 31 – 34 จงพิจารณาคําเกิดใหมตอไปนี้แลวตอบคําถาม
(1) มะยม มะคา ตะขบ ตะขาบ
(2) กะดง ขโมยขโจร กะมอมกะแมม กะจุมกะจิ๋ม
(3) กะดุกกะดิก กะจุกกะจิก กะโตกกะตาก กะชึกกะชัก
(4) ปะติดปะตอ พะรุงพะรัง สะพรึบสะพรับ ขยุกขยิก

31. ขอใดเปนคําเกิดใหมที่เกิดจากการเพิ่มเสียงเพื่อไมใหเสียงคอนกัน
ตอบ 3 หนา 95 (41222), 65 (H) อุปสรรคเทียมที่เกิดจากการเพิ่มเสียงเพื่อไมใหเสียงคอนกัน คือ
การเพิ่มเสียง “กะ” เขาไปในคําซอนเพื่อเสียงที่เสียงพยางคตนกับพยางคหลังมักจะเสมอกัน และ
ที่พยางคตนสะกดดวยเสียง ก เชน กะดุกกะดิก กะจุกกะจิก กะโตกกะตาก กะชึกกะชัก ฯลฯ
32. ขอใดเปนคําเกิดใหมที่เกิดจากการเทียบแนวเทียบผิด
ตอบ 2 หนา 94 – 95 (41222), 65 (H) อุปสรรคเทียมที่เกิดจากการเทียบแนวเทียบผิด คือ การ
เพิ่มเสียง “กะ” เขาไปในคําซอนเพื่อเสียงคําอื่น ๆ ที่พยางคตนไมไดสะกดดวยเสียง ก เลย เชน
กะดง กะดูก ขโมยขโจร กะมอมกะแมม กะมิดกะเมี้ยน กะจุมกะจิ๋ม ฯลฯ
33. ขอใดเปนคําเกิดใหมที่เกิดจากการลงอุปสรรคเทียมเลียนแบบภาษาเขมร
ตอบ 4 หนา 96 (41222), 66 (H) อุปสรรคเทียมที่เกิดจากการเลียนแบบภาษาเขมรนั้น อาจทําให
ความหมายและหนาที่ของคําเปลี่ยนแปลงไปบาง อุปสรรคทํานองนี้บางคําอาจเปนคําเขมรที่เรา
นํามาใชกับคําไทย เชน ปะติดปะตอ พะรุงพะรัง สะพรึบสะพรับ ขยุกขยิก ฯลฯ
34. ขอใดเปนคําเกิดใหมที่เกิดจากการกรอนเสียง
ตอบ 1 หนา 93 (41222), 63 (H) อุปสรรคเทียมที่เกิดจากการกรอนเสียง คือ การไมเนนเสียงที่
พยางคใดพยางคหนึ่ง โดยมักออกเสียงพยางคทายหนัก พยางคหนาเบา เพราะไมไดเนนเสียงที่
พยางคหนา จึงทําใหไดยินไมเต็มคํา เชน มะยม มะคา มะมวง ตะขบ ตะขาบ ตะเข ฯลฯ
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35. ขอใดเปนคําเกิดใหมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวกับคําวา “หกกะลม”
(1) ตนกะโดน
(2) ลูกกะดุม
(3) ไมกะบอก
(4) คนกะจอก
ตอบ 2 หนา 94 (41222), 64 (H) อุปสรรคเทียมที่เกิดจากการแบงคําผิด มีอยูคาํ เดียวคือ “กะ”
เทานั้น สาเหตุอาจเปนเพราะ คําใดมี ก ลงทายเปนตัวสะกดเรานิยมออกเสียงเปน กะ เพื่อให
คําพูดตอเนื่องกัน เชน หกกะลม ลูกกะดุม ลูกกะเดือก ผักกะเฉด ฯลฯ
36. ขอใดไมใชประโยคคําถาม
(1) เมื่อไรคุณจะกลับมา
(2) เรื่องอะไรฉันจะทําให
(3) คุณไมใชนักศึกษาหรือ
(4) เธอจะไปกับเราไหม
ตอบ 2 หนา 102 (41222), 73 (H) ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีคําแสดงคําถามมาประกอบ เชน
ใคร อะไร ที่ไหน ทําไม เมื่อไร อยางไร หรือ หรือไม หรือเปลา ไหม ฯลฯ แตบางครั้งคําเหลานี้
ก็สามารถใชเปนสรรพนามในประโยคบอกเลาได เชน เรื่องอะไรฉันจะทําให, อะไรก็ไดทั้งนั้น,
ใครจะไมไปก็ตามใจ เปนตน
37. ขอใดเปนประโยคที่มีภาคประธานและภาคแสดงครบถวน
(1) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อมวลชน
(2) ดําเนินการขยายสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติไปในจังหวัดตาง ๆ
(3) ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดกอตั้งมาครบ 27 ป
(4) มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา
ตอบ 3 หนา 105 (41222), 74 – 75 (H) ประโยคที่สมบูรณ จะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. ภาคประธาน หมายถึง สวนที่เปนผูทําหรือผูแสดง 2. ภาคแสดง หมายถึง สวนที่เปนกริยา
หรือสวนที่แสดงอาการกระทําของภาคประธาน เพื่อใหไดความหมายสมบูรณ ซึ่งอาจเปนคํากริยา
คําเดียวที่ไดใจความโดยไมตองมีกรรมก็ได
38. ขอใดมีคาํ สรรพนามที่ใชแทนนามและเชื่อมประโยค (ใชตัวเลือกในขอ 37.)
ตอบ 4 หนา 111 (41222) คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนนามเพื่อจะไดไมตองกลาวคํานามซ้ํา ๆ กัน
โดยมีอยูหลายชนิด ซึ่งคําสรรพนามชนิดที่ใชเชื่อมประโยค ไดแก ที่ ซึ่ง อัน


ขอ 39 – 40 จงพิจารณาขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม
(1) วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2) โปรดเอื้อเฟอแกสตรี เด็ก และคนชรา
(3) ระวังสายไฟฟาแรงสูง
(4) กรุณาเขาแถวตามลําดับกอนหลัง

39. ขอใดเปนประโยคคําสั่ง
ตอบ 3 หนา 102 (41222), 71 (H) ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคที่ผูพูดตองการใหผูฟงทําตามความ
ประสงคของตนเองอยางไมมีขอโตแยง คือทําตามคําสั่งนั่นเอง โดยประโยคแบบนี้มักจะละ
ประธานไวในฐานที่เขาใจ และขึ้นตนดวยคํากริยา
40. ขอใดไมมีภาคแสดงปรากฏอยูดวย
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 37. ประกอบ

