ขอสอบกระบวนวิชา TH 103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การใชภาษาในการพูดเปนเรื่องที่จะตองระวังมากกวาการใชภาษาในการเขียนเพราะเหตุใด
(1) การพูดเปนเรื่องที่ละเอียดออน
(2) เมื่อพูดไปแลวอาจจะแกไขไมได
(3) ผูฟงมักตีความเปนเรื่องอื่น
(4) การพูดไมมีหลักฐานปรากฏเหมือนภาษาเขียน
ตอบ 3 หนา 147 สิ่งที่ควรระมัดระวังในการพูดก็คือ อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดได เนื่องมาจาก
ความรวดเร็วของการพูดและการไดยิน ดังนั้นเพื่อใหผูฟงสามารถเขาใจขอความไดอยางถูกตอง
แนนอน ผูพูดจึงตองระมัดระวังการใชถอยคําที่อาศัยความหมาย การใชน้ําเสียง และจังหวะ
ของการพูดเปนอยางดี
2. ภาษาพูดในขอใดที่ไมควรใช
(1) เธอขึ้นรถเมลมาเหรอ
(2) ไปฉลองคริสตมาสมาทั้งคืนละซิ
(3) เมื่อไหรจะดีเฟนดวิทยานิพนธ
(4) แฮปปเบิรธเดยนะจะ
ตอบ 3 หนา 63 การเลือกใชคําระดับตาง ๆ ในภาษาพูด ตองคํานึงถึงผูฟง เวลา และสถานที่
ตลอดจนความแพรหลายของคํานั้น ๆ ดวย โดยเฉพาะคําในภาษาตางประเทศ คําเฉพาะวิชา หรือ
ศัพท วิชาการ จะตองใชคําซึ่งเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป
3. ขอใดที่หากเวนวรรคตอนผิด ความหมายจะผิดไป
(1) ตัดรองเทาแบบนอกมาใส
(2) ยานี้กินก็ไดทาก็ได
(3) หนังเรื่องนั้นชื่อน้ําตาแมคา
(4) กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย
ตอบ 4 หากเวนวรรคตอนเปน “กรมการคา ภายในกระทรวงพาณิชย” จะมีความหมายวา กรมการคาซึ่ง
อยูภายในกระทรวงพาณิชย แตถาเวนวรรคตอนเปน “กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย” ก็
จะมีความหมายวา กรมการคาภายในซึ่งสังกัดกระทรวงพาณิชย
4. ประโยคในขอใดที่แสดงความไมเปนกันเองระหวางผูพูดกับผูฟง
(1) หนูคิดถึงคุณพอคุณแมมากคะ
(2) ยินดีดวยนะที่คุณกาวไปเร็วเกินคาด
(3) คําทํานายของหมอดูเชื่อไมได
(4) ผมพูดสงเดชไปยังงั้นเองแหละครับ
ตอบ 3 หนา 62 ความเปนกันเอง หมายถึง เปนพวกเดียวกัน สนิทสนมกัน ดังนั้นผูพูดจึงมักใชคําใน
ระดับภาษาปาก ซึ่งเปนคําที่ใชตามสบาย ไมตองระมัดระวังความถูกตองของการออกเสียงตาม
ตัวอักษรมากนัก
5. คําในขอใดที่ใชแสดงระดับชั้นของบุคคล
(1) คําสรรพนาม
(2) คําคุณศัพท
(3) คําวิเศษณ
(4) คําอุทาน
ตอบ 1 คําสรรพนามเปนคําที่สามารถแสดงใหเห็นถึงระดับชั้นของบุคคลได เชน ถาเราใชสรรพนามวา
“ทาน” แทนตัวผูอื่น ก็แสดงวาผูนั้นอยูในระดับชั้นที่ดี เปนตน
6. ขอใดที่เปนภาษาระดับสนทนา
(1) ขอบคุณมากคะที่อวยพรใหฉัน ขอใหคุณไดรับพรนั้นเชนกัน
(2) มีผูแจงวาไดพบใบอนุญาตขับรถยนตของทาน
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(3) เจาหนาที่ตํารวจประกาศวาจะใชมาตรการเด็ดขาดในการปราบปรามโจรผูราย
(4) มหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอบ 1 หนา 183 การพูดแบบสนทนาจะสรางความพึงพอใจใหแกผูฟง ทําใหเกิดความใกลชิดระหวาง
คนพูดและคนฟง ทําใหเกิดความรูสึกเปนกันเอง
7. จากขอ 6. ขอใดเปนประโยคที่ใชภาษาระดับทางการมากที่สุด
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
(3) ขอ 2 และขอ 3
(4) ขอ 3 และขอ 4
ตอบ 3 หนา 62 ภาษาในระดับทางการหรือระดับคําแบบแผน คือ คําที่เลือกสรรใชดวยความประณีต
ระมัดระวังเปนพิเศษจนเปนระดับภาษาที่มีมาตรฐาน มีความถูกตองทั้งในดานหลักภาษา ความ
ชัดเจน และมารยาทในการใชโดยสมบูรณ
8. คําสรรพนามแบบใดที่ควรใชในภาษาระดับทางการ
(1) กระผม ผม ทาน ทานทั้งหลาย
(2) ผม ดิฉัน คุณ คุณทั้งหลาย
(3) อิฉัน หนู ทาน คําเฉพาะอาชีพ (เชน หมอ อาจารย)
(4) ขาพเจา ดิฉัน ทาน ทานทั้งหลาย
ตอบ 1 หนา 138 คําสรรพนามที่ควรใชในภาษาระดับทางการ ไดแก กระผม ผม ดิฉัน ทาน
ทานทั้งหลาย สวนคําวา ขาพเจา จะใชในการพูดแบบพิธีการ
9. คําวา “รดน้ําแตงงาน” ควรใชเปนภาษาระดับทางการวาอยางไร
(1) รดน้ําสังข
(2) รดน้ําพระพุทธมนต
(3) หลั่งน้ําพระพุทธมนต
(4) หลั่งน้ําสังข
ตอบ 4 น้ําสังข หมายถึง น้ําพระพุทธมนตที่หลั่งจากสังขในงานพิธีมงคล เชน งานแตงงาน
10. ภาษาระดับทางการขึ้นไปจะไมใชคําใด
(1) นะ ซิ
(2) คะ ครับ
(3) เถอะ เถิด
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 7. ประกอบ (คําพูดหางเสียงทายประโยคเปนคําระดับภาษาปาก)
11. ขอใดเปนการใชคําที่มีเสียงรุกเราทําใหผูฟงเกิดอารมณ
(1) ทั้งเชื้อเชิญและชักชวนเลยนะ เธอนะ
(2) ถาแมนพี่เลือกไดตามใจพี่ จะไปพนที่นี้น้ันหาไม
(3) อุตสาหอดตาหลับขับตานอน (4) ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย กระผม นาย ก. ขอแจงใหทราบวา ……
ตอบ 3 หนา 159 การพูดแบบจูงใจหรือชักจูง จะมีเนื้อหาที่ชักชวนใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอยตาม
หรือประทับใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น มักจะเปนคําพูดที่เราอารมณของผูฟง กระตุนให
เกิดปฏิกิริยาโตตอบในรูปตาง ๆ อาจจะออกมาในรูปของความรูสึกคลอยตามหรืออาจเปนความ
รูสึกรุนแรงรูปอื่น ๆ
12. ขอใดเปนภาษาพูดที่ไมเปนทางการทั้งหมด
(1) ตํารวจ ผูราย โรงภาพยนตร คลอดบุตร
(2) งานมงคลสมรส แทงเรื่อง ยังงั้น ยังไง
(3) ออกลูก ตีตรา แสตมป ใบขับขี่
(4) หนังสือรับรอง รถเมล รถแท็กซี่ รถยนต
ตอบ 3 ภาษาพูดที่เปนทางการของคําวา ออกลูก, ตีตรา, แสตมป, ใบขับขี่ ก็คือ คลอดบุตร,
ประทับตรา, ตราไปรษณียากร, ใบอนุญาตขับรถ
13. ประโยคในขอใดที่มีความหมายเปนเชิงดูหมิ่นผูที่ถูกพูดถึง
(1) โอย ยายคนนั้นนะเหรอ
(2) อี๊ แดงทําอะไรก็ไมรู
(3) เออ โอเขาสอบไมไดนะ
(4) อูย อวนเขากลับไปแลว
ตอบ 1 การเรียกผูอื่นวา “ยายคนนั้น” เปนการแสดงถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามคน ๆ นั้น
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14. ประโยคในขอใดที่ใชภาษาระดับเดียวกันทั้งหมด
(1) ดิฉันเสียใจดวยคะที่หมาของคุณตาย
(2) พอแมรักลูกก็อยากใหลูกประสบความสําเร็จในชีวิต
(3) แมกระผมปวยครับ กระผมขอลางานสักวัน
(4) ครูขอขอบใจนักเรียนและครูคนอื่น ๆ ดวย
ตอบ 2 ถาใชภาษาในระดับเดียวกัน ประโยคในตัวเลือกที่ 1 ควรใชวา ดิฉันเสียใจดวยคะที่สนุ ขั ของคุณ
ตาย, ตัวเลือกที่ 3 ควรใชวา แมผมปวยครับ ผมขอลางานสักวัน, ตัวเลือกที่ 4 ควรใชวา ครู
ขอขอบใจนักเรียนและคุณครูคนอื่น ๆ ดวย
15. การเปดประชุมรัฐสภาควรใชภาษาในระดับใดจึงจะเหมาะสม
(1) ภาษาระดับสนทนา (2) ภาษาระดับทางการ (3) ภาษาระดับพิธีการ (4) ภาษาระดับกึ่งพิธีการ
ตอบ 3 หนา 137 ในการเปดประชุมรัฐสภาจะตองกลาวคําปฏิสันถารชนิดที่เปนพิธีการ ซึ่งมักจะใชใน
งานพิธี งานศาสนาพิธี เชน งานวางศิลาฤกษ งานแจกวุฒิบัตร คํากลาวเปดงาน ฯลฯ
16. เพื่อนสอบชิงทุนไปศึกษาตางประเทศได ทานมีใจริษยาอยูลึก ๆ แตจะพูดวาอยางไรไมใหเขารู
(1) ฉันนึกแลววาเธอตองสอบได เกงจริง ๆ เลย (2) เธอนี่ฟลุคเปนบาเลยนะ แตก็จัดวาเกงแหละ
(3) เธอนี่เกงจริง ๆ เลยนะ แตขอสอบก็ไมยากไมใชเหรอ
(4) เมื่อไหรจะเลี้ยงนี่ วาแลววาเธอตองไดก็ไดจริง ๆ
ตอบ 1 คําพูดในตัวเลือกขออื่น ๆ อาจจะกลายเปนคําพูดในเชิงประชดประชันได ซึ่งจะทําใหผูฟงมี
ความรูสึกที่ไมคอยดี
17. ลูกอยากจะสอบเอนทรานซในสาขาที่พอแมไมชอบ จะพูดอยางไรใหพอแมเขาใจและยอมใหเลือกสาขาที่ตน
ตองการ
(1) ผมเสียใจครับ ผมตามใจพอแมไมได
(2) ผมไมถนัดอาชีพที่พอแมอยากใหเลือกครับ
(3) ผมอยากเลือกอาชีพที่จะประสบความสําเร็จอยางดีครับ (4) ผมรูวาผมชอบสาขานี้ ใหผมเลือกเถอะครับ
ตอบ 3 การพูดใหผูอ่ืนยอมรับในเหตุผลของเรานั้นควรจะพูดในแงที่วา เหตุผลของเราดีอยางไร เพื่อที่
ผูอื่นจะไดมองเห็นขอดีนั้นและยอมรับมันได
18. การพูดคุยในขอใดที่ขาดมารยาทในการพูดมากที่สุด
(1) พูดมากเกินไป
(2) พูดนินทาผูอื่นซึ่งไมไดอยูในที่นั้น (3) พูดขัดจังหวะคูสนทนา
(4) พูดหักหนาอีกฝายหนึ่ง
ตอบ 4 ในการพูดที่ดีนั้นผูพูดจะตองรักษามารยาทไวเสมอไมวาที่ไหนและเวลาใด มารยาทในการพูดจึง
เปนสิ่งจําเปนที่ชวยเสริมสรางความเชื่อถือ ศรัทธาใหแกผูฟง และเปรียบเสมือนเปนเสนหของผู
พูด
19. ภาษาระดับกันเอง มักใชในสถานที่ใดมากที่สุด
(2) ในนวนิยาย
(3) การพูดคุยทางโทรศัพท
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 4., 6. ประกอบ

(1) สถานที่ที่เปนสวนตัว
(4) ในวงสนทนาที่มีคนจํานวนมาก

20. ภาษาระดับตาง ๆ มีอะไรเปนเครื่องวัดความแตกตางกัน
(1) ระเบียบในการสงสาร
(2) การพูดใหตรงประเด็น
(3) ความพิถีพิถันในการใชภาษา
(4) ผูสงสารและผูรับสาร
ตอบ 3 หนา 61 – 62 ภาษาในระดับตาง ๆ มีความแตกตางกัน เนื่องจากความพิถีพิถันในการ
เลือกใชภาษาตางกัน เชน คําระดับภาษาปากจะใชคําตามสบายไมตองระวังความถูกตองทาง
หลักภาษา แตถาเปนคําระดับแบบแผนจะตองใชคําดวยความประณีต ตองมีความถูกตองใน
ดานหลักภาษา ความชัดเจน และมารยาทในการใชโดยสมบูรณ
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21. ประโยคใดใชคําไมถูกตองตรงตามความหมาย
(1) รบกวนใหตรวจปรูฟใหหนอยเถอะ ไมมีเวลาจริง ๆ
(2) แหม ดูเด็กสมัยนี้แลวขัดหูขัดตาพิกล
(3) ใครมารื้อขาวของไวกระเจิดกระเจิงนี่
(4) นักศึกษารามคําแหงมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับประชาชนทั่วไป
ตอบ 3 หนา 59 คําในภาษาไทยที่มีความหมายใกลเคียงกันมีอยูเปนอันมาก ดังนั้นจึงควรเลือกใชคํา
ใหตรงความหมาย เพราะหากเลือกใชสับสนกันแลว ยอมทําใหการสื่อความหมายคลาดเคลื่อน
ไปได โดยประโยคนี้ควรใชวา “ใครมารื้อขาวของไวกระจุยกระจายนี่”
22. ประโยคที่ใชภาษาแบบกันเองขอใดที่เหมาะสมกับการใชในครอบครัวมากที่สุด
(1) เอา ไดเวลาเสวยแลวนะยะ เชิญได
(2) มากินขาวกันเร็ว อาหารพรอมแลว
(3) เชิญมารับประทานอาหารไดแลวคะ ตั้งโตะแลวนะคะ
(4) จะแดกหรือไมแดก มัวชักชาอยูน่ันแหละ
ตอบ 2 ตัวเลือกในขอ 1 และ 4 เปนคําระดับภาษาปากซึ่งมีคําหยาบคายและการลอเลียนปะปนอยูจึง
ไมควรนํามาพูดกับคนในครอบครัว สวนตัวเลือกที่ 3 จะมีคําระดับแบบแผนปะปนอยูซึ่งเปนคําที่
ประณีตจนเกินไปจึงไมจําเปนตองนํามาพูด เพราะจะเกิดความรูสึกที่ไมเปนกันเอง
23. ขอใดที่เปนคําพูดเฉพาะกลุม
(1) หวยแตก
(2) ทุเรศ
(3) พี้ยา
(4) นาเอ็นดู
ตอบ 3 คําพูดเฉพาะกลุม เปนคําพูดที่เขาใจกันในเฉพาะกลุมนั้น ๆ ซึ่งคําวา “พี้ยา” หมายถึง การเสพ
ยาเสพยติด อันเปนคําพูดที่ใชกันในกลุมผูติดยาเสพยติด
24. คําวา กิน ในขอใดที่มีความหมายโดยนัย
(1) กินแรง
(2) กินปา
(3) กินใจ
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 กินแรง หมายถึง เอาเปรียบผูอื่นในการทํางาน หนักแรงหรือตองใชแรงมาก, กินปา หมายถึง กิน
สินบนหรือทุจริตคอรรัปชั่น, กินใจ หมายถึง รูสึกแหนงใจ สะดุดใจ กระทบใจ ซาบซึ้งใจ
25. ความในขอใดที่มีความหมายไปในทํานองขู
(1) อุย อยาเขามา เดี๋ยวหนูยอมนะ
(2) ถาไมหลีกไป ฉันจะกระโดดตึกเดี๋ยวนี้
(3) อยาหลอกฉันนะ ฉันเสียใจตายเลย
(4) ฉันไปละ เธอไมไปก็ตามใจ
ตอบ 2 คําวา “ขู” หมายถึง แสดงกิริยาหรือวาจาใหผูอื่นตองกลัววาจะเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูน้ัน หรือของบุคคลที่สาม
❒

ขอ 26 – 47
ขอความขางลางนี้มีเนื้อเรื่องตอเนื่องกัน แตแบงไวเปนขอ ๆ รวม 20 ขอ จง
พิจารณา
ใหดี แลวตอบคําถามดังนี้
ถาขอความนั้นเปนประโยคใจความ
ใหเลือกตอบขอ 1
ถาขอความนั้นเปนประโยคสนับสนุนหลัก
ใหเลือกตอบขอ 2
ถาขอความนั้นเปนประโยคสนับสนุนรอง
ใหเลือกตอบขอ 3
ถาขอความนั้นทําใหเสียเนื้อความของยอหนา
ใหเลือกตอบขอ 4

1) ปจจัยแรกที่สรางคนใหเปนคนดีคือ สภาพครอบครัว 2) ครอบครัวใดที่มีความอบอุนรักใคร
กลมเกลียวกัน มีแนวโนมวาคนในครอบครัวจะเปนคนดี เพราะ 3) แตละคนมีจิตใจมั่นคง ปราศจากความ
แกงแยงแขงดีกัน 4) ทุกคนเขาใจซึ่งกันและกัน 5) การเรียนจิตวิทยามีสวนชวยในเรื่องนี้ไดมาก
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6) สถาบัน ตาง ๆ จึง สง เสริม ใหมีก ารเรีย นการสอนวิช านี้กัน โดยถว นหนา 7) ปจ จัยตอ มาคือ การศึก ษา
8) คนที่มีก ารศึก ษาดียอ มมีส ตินํา ความประพฤติ 9) การศึก ษาทํา ใหท ราบตน แบบที่ดีโ ดยเฉพาะครูบ าอาจารย 10) แตค รูที่ใ หแบบอยางไมดีก็มีเหมือ นกัน 11) ปจ จัยที่ส ามคือ สภาพสัง คมและสิ่งแวดลอม
ยอมมีอิทธิพลตอความประพฤติและคานิยมของบุคคล 12) ดังคํากลาวที่วาอยูกับโจรก็ยอมเปนโจร อยูกับ
บัณ ฑิตก็จ ะเจริญ รุงเรือง 13) ยิ่งสัง คมปจ จุบัน เปน สัง คมที่จ ะตอ งแขงขัน กัน ซึ่งมีทั้ง แขงกัน ดีและแขงกัน
ชั่ว 14) อิท ธิพ ลทางสัง คมจะสง ผลแรงมากตอ พฤติก รรมของคนในสัง คมนั้น ๆ 15) และทุก คนจะ
หลีกเลี่ย งไมไ ดดวย 16) เพราะการปลีกตัวออกจากสัง คม คือการหลบหนีตัวเอง 17) แตปจ จัยที่สําคัญ
ที่สุด ที่ทําใหค นดีไ ดนั้น นาจะเปน คํา สอนในทางศาสนา 18) เพราะมีบทบัญ ญัติที่ชัด เจนแนน อน 19)
ปฏิบัติแลวจะเห็นผล 20) ฉะนั้นคนจะดีไดตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกัน
26. ขอความหมายเลข 1)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
(3) ขอ 3
(4) ขอ 4
ตอบ 2 หนา 87 ประโยคสนับสนุนหลัก เปนประโยคที่ใหรายละเอียดหรือขยายประโยคใจความ
27. ขอความหมายเลข 2)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
(3) ขอ 3
(4) ขอ 4
ตอบ 3 หนา 87 ประโยคสนับสนุนรอง เปนประโยคที่ใหรายละเอียดหรือขยายประโยคสนับสนุนหลัก
28. ขอความหมายเลข 3)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

29. ขอความหมายเลข 4)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

30. ขอความหมายเลข 5)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
(3) ขอ 3
(4) ขอ 4
ตอบ 4 ประโยคดังกลาวเปนประโยคที่ปนเขามา ทําใหเสียเนื้อความของยอหนาไป
31. ขอความหมายเลข 6)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 30. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

32. ขอความหมายเลข 7)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 26. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

33. ขอความหมายเลข 8)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

34. ขอความหมายเลข 9)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ
TH 103

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4
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35. ขอความหมายเลข 10)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 30. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

36. ขอความหมายเลข 11)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 26. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

37. ขอความหมายเลข 12)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

38. ขอความหมายเลข 13)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

39. ขอความหมายเลข 14)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

40. ขอความหมายเลข 15)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 30. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

41. ขอความหมายเลข 16)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 30. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

42. ขอความหมายเลข 17)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 26. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

43. ขอความหมายเลข 18)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

44. ขอความหมายเลข 19)
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 27. ประกอบ

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

(3) ขอ 3

(4) ขอ 4

45. ขอความหมายเลข 20)
(1) ขอ 1

(2) ขอ 2

ตอบ 1 หนา 14 – 16, 87 ประโยคใจความหรือประโยคสําคัญ เปนประโยคที่กลาวถึงสาระสําคัญของ
เนื้อความในยอหนาทั้งหมด หรือเปนประโยคที่จํากัดขอบขายประเด็นที่จะพูดถึงในยอหนา (คือ
ขอความที่เปนตอนนํา ซึ่งเปนประเด็นความคิดหลัก)

