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1 ขอใดคือคําตรงขามของคําวา “ใจแคบ” ? 
ใจกวาง ใจนอย ใจดี ใจใหญ 

2 เพื่อความปลอดภัยในการเดินขามถนน ควรขามโดยวิธีใด? 
ทางเดินเทา ทางมาลาย สะพานแขวน ทางลายขวาง 

3 ขอใดคือความหมายเดียวกับคําวา 〝รถเมล〞? 
รถประจําทาง รถราง รถลาก รถตุกตุก 

4 ถาม:  ตั๋วรถท ัวรจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมราคาเทาไรครับ? 
ตอบ: .......ละ ๖๐๐ บาทคะ 
เที่ยว คร้ัง คัน ใบ 

5 การทักทายกันดวยคําวา “อรุณสวัสดิ์” ควรใชเมื่อใด? 
ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนบาย 

6 ลูกคา: เสื้อลายนี้สวยดีนะคะ , มีสี......อีกไหมคะ? 
แมคา: มีคะ เรามีสีฟา , สีสม , และสีเหลืองคะ 
อ่ืน ใด อะไร บาง 

7 รองเทาสีชมพูคูนี้ฉันชอบมาก, ....... สวย ทันสมัยดี 
ด ู แม หาก ถา 

8 ขอใดคืออุปกรณเครื่องใชไฟฟา? 
เสื้อผา ปากกา นิตยสาร ตูเย็น 

9 ผลไมไทยในขอใดมีรสเปรี้ยว? 
มะพราว มะยม ทุเรียน มะละกอ 

10 อาหารไทยในขอใดเนนรสเผ็ด-เปรี้ยว? 
ไขเจียว มะระผัดไข แกงเขียวหวาน ตมยํากุง 

11 พยากรณอากาศ : วันนี้ อากาศเย็นสบาย  ทองฟาแจมใส  ....... ประมาณ ๒๐ - ๒๒  องศาเซลเซียส 
อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ความดัน 

12 คําในขอใดที่สลับตําแหนงกันแลว กลายเปนคําที่ไมมีความหมาย? 
ไฟดับ – ดับไฟ ไฟหร่ี – หร่ีไฟ ไฟรถ – รถไฟ ไฟฟา – ฟาไฟ 

13 สองคูณสองเปนเทาไร? 
 1  2  3  4 
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14 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม  “วันนี้คือวันจันทรที่  ๙  กุมภาพันธ  ป พุทธศักราช  ๒๕๕๒” 
พรุงนี้เปนวันอะไร ? 
วันอังคาร วันเสาร วันพุธ วันอาทิตย 

15 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม  “วันนี้คือวันจันทรที่  ๙  กุมภาพันธ  ป พุทธศักราช  ๒๕๕๒” 
วันศุกรนี้ตรงกับวันที่เทาไร ? 
๑๐ กุมภาพันธ ๑๑ กุมภาพันธ ๑๒ กุมภาพันธ ๑๓ กุมภาพันธ 

16 ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายนของทุกปเปนเทศกาลที่สําคัญของไทย นั่นคือเทศกาลอะไร ? 
วันสงกรานต วันลอยกระทง วันชาติ วันเขาพรรษา 

17 วันชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่เทาไหรของทุกป ? 
๑๓ – ๑๕ เมษายน ๑๒ สิงหาคม ๕ ธันวาคม ๑ มกราคม 

18 ขณะนี้เวลา ๑๘:๔๕ น. ขอใดคือคําอานที่ถูกตอง? 
หกโมงสี่สิบหานาที  สิบแปดโมงสี่หานาที  
สิบแปดจุดสี่สิบหานาฬิกา สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหานาที 

19 ปรกติคนไทยจะยืนตรงเคารพธงชาติ ทุกวันๆละ ๒ เวลาคือ แปดโมงเชาและหกโมงเย็น คือเวลาในขอใด ? 
๐๖:๐๐ นาฬิกา , ๑๘:๐๐ นาฬิกา ๐๗:๐๐ นาฬิกา , ๑๗:๐๐ นาฬิกา 
๐๘:๐๐ นาฬิกา , ๑๘:๐๐ นาฬิกา ๐๙:๐๐ นาฬิกา , ๑๗:๐๐ นาฬิกา 

20 รุงประกอบดวยส ีอะไรบาง? 
แดง, ฟา, เหลือง, น้ําตาล, เขียว, ขาว, มวง, สม ขาว, เขียว, แสด, เทา, น้ําเงิน, ดํา, ทอง 
มวง, คราม, น้ําเงิน, เขียว, เหลือง, แสด, แดง เขียว, มวง, คราม, ขาว, เหลือง, แสด, แดง 

21 สีแสดคือสีในขอใด? 
สีสม สีสด สีฉูดฉาด สีแดงสด 

22 ขอใดไมใชเครื่องแตงกายสตรี? 
เนคไท กระโปรง กางเกง เสื้อ 

23 ดอกไมที่ปกอยูใน.......นั้นคือดอกกุหลาบ 
แจกัน ถัง ถุง อาง 

24 คําในขอใดไมมีความหมาย? 
ตลาดหุน ตลาดน้ํา ตลาดบก ตลาดโตรุง 

25 เสื้อ.....นี้ราคาเทาไร? 
ตัว อัน ขาง คู 

26 รองเทา.....นี้สวยและราคาก็ราคาไม...... 
คู, ถูก คู, แพง ขาง, ถูก ขาง, แพง 

27 คาอาหาร ๓๕๐ บาท คาน้ํา ๒๐๐ บาท ....... ๕๕๐ บาทคะ 
ทั้งโตะ ทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งจาน 



 代號：4412
頁次：8－3

28 คอมพิวเตอรเครื่องนี้ ...... ที่ไตหวัน 
สงออก สราง นําเขา ผลิต 

29 ชุดผาไหมไทยตองซัก.......เทานั้นครับ 
น้ํายา รีด แหง ผา 

30 เข็มขัด.......นั้น เปนแบบใหมลาสุดของรานเลยครับ 
อัน เสน คู ขาง 

31 ถาม: คุณมี....... กี่คน, ใครบาง? 
ตอบ: ฉันมีพี่ชาย ๑ คน, และนองสาวอีก ๑ คน 
พี่นอง  พี่ชายนองชาย – พี่สาวนองสาว  
พี่ใหญ  พี่เขย 

32 ผมขอจองตั๋วเครื่องบิน ........ ไทเป - กรุงเทพฯ ๒ ที่นั่งครับ 
มา-ไป จาก-ไป จาก-ถึง ไป-กลับ 

33 ขอใดอานผิด? 
เสมือน อานวา สะ – เหมือน เฉลิม อานวา ฉะ – เหลิม  
กนก อานวา กะ – โหนก  ตลาด อานวา ตะ – หลาด 

34 ขอใดคือคําอานที่ถูกตอง? 
เสมอ อานวา เส - มอ  ฤาษี อานวา รือ – สี  
บรรทัด อานวา บร – ระ – ทัด สราง อานวา ซาง 

35 ขอใดเรียงประโยคไมถูกตอง? 
เขามารถไฟ เขานั่งรถไฟมา เขามาที่นี่ดวยรถไฟ เขามารถไฟนั่งดวย 

36 คอมพิวเตอร....ฉันชอบ ตองเปนสีชมพู 
ของ ที่ ก็ จาก 

37 ถาม: ผมเปนคนรักความสะอาดครับ 
ตอบ: ฉัน....เปนคนรักความสะอาด....คะ 
ก็, เชนกัน ไม, เชนกัน ก็, คลายกัน ไม, คลายกัน 

38 ..... บริษัท.....รานอาหาร, นั่งรถไฟฟาไปสะดวกไหมคะ ? 
จาก, ถึง จาก, มา มา, จาก ไป, มา 

39 อะ！ ขอโทษที่รบกวนครับ  ผมไมทราบวา คุณ.......ประชุม......... 
ไม, เลย กําลัง, อยู ชอบ, อยู ที่, กอน 

40 ผูจัดการจะมา...เมื่อไร? 
ชา เร็ว เลย ถึง 

41 ผมมีสมุด, ดินสอ, ปากกา, .....หนังสือเยอะมาก 
กับ แลวก็ และก็ อีก 
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42 ถาม: พวกเขานั่งรถ....ไปเชียงใหม? 
ตอบ: รถไฟคะ 
อะไร ใคร ไหน ยังไง 

43 ถาม: ทําไมนักทองเที่ยว...........ชอบไปเที่ยวเชียงใหม? 
ตอบ: เพราะวาเชียงใหมอากาศดี, อาหารอรอย 
ไม ตอง จะ ถึง 

44 ไดยินคุณสรอยพูด..... จะไปเรียนภาษาญี่ปุน 
แม วา บอก กับ 

45 เขาพูด....ตัวเองบอยๆวา ชีวิตตองสู ! 
เลา วา ถึง กับ 

46 เขาไปเดินตลาดนัดขางๆ บริษัท........... 
เยอะๆ นอยๆ บอยๆ มากๆ 

47 ถาม: คุณ.....ไปเที่ยวที่ไหนบาง? 
ตอบ: ผม.......ไปเที่ยวภูเขาอาลีซาน กับ ฟารมชิงจิ้งมาแลว 
จะ เคย อยาก ชอบ 

48 ถาม: คุณรูไหมคนนั้นเปน.....? 
ตอบ: ทราบครับ, เขาเปนคุณลุงของคุณมะลิครับ 
อะไร ใคร อาจารย อยางไร 

49 วันนี้คุณสมชาย.......หัวหนาตําหนิเร่ืองมาสายอีกแลว 
ได ถูก ผิด รับ 

50 ผม......นาฬิกาใหม เปนของขวัญวันเกิด 
อยากเก็บ อยาก อยากมี อยากได 

51 ลําบาก......, สบาย............ 
กอน, ทีแรก ทีแรก, กอน กอน, ทีหลัง ทีหลัง, กอน 

52 คุณยังมีเวลา, ทําตอได......... ๓๐ นาทีคะ 
เอง นิดหนอย หลาย อีก 

53 ผมชอบกินเตาหูเหม ็น........สุยเจียนเปา 
มากกวา มากเกิน มากมาย มากลน 

54 ปายชื่อราน ตัวเล็ก........ไป, ผมสายตาสั้น  มองไมเห็น 
นอย มาก เกิน ลน 

55 เฟอรนิเจอร ๒ ชุดนี้ ราคา........กัน 
เทา เหมือน คลาย เสมือน 
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56 เขานั่งรถหลับ........ปายเสมอเลย 
ที่ อยู เลย ดวย 

57 คนรูปรางสูงใหญจะ........ในการเลนกีฬาบาสเก็ตบอล 
เอาเปรียบ ไดเปรียบ เสียเปรียบ เปรียบเทียบ 

58 ........ฝนจะตก ฟาจะรอง, เราก็จะตองไปดูหนังเรื่องใหม ที่จะเขาโรงวันนี้ใหได 
ถา ปกติ ถึงแม ในเมื่อ 

59 ........นักทองเที่ยวชาวไทยจะมาเที่ยวไตหวันในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกป 
ถา ปกติ ถึง ในเมื่อ 

60 ...........เขาไมยอมรับผิด, พูดไปก็ไมมีประโยชน 
ถา ปกติ ถึง ในเมื่อ 

61 ไตหวันมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย， ........จะมีแหลงโบราณสถานหลายแหงแลว， 
และ.........แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทั่วไตหวัน 
เนื่องจาก, เพราะฉะนั้น นอกจาก, ยังมี เพราะวา, ดังนั้น ถึงแมวา, ก็ยัง 

62 คาบริการเปน ๑๐% ......คาอาหารครับ 
เพื่อ ของ ดังนั้น สําหรับ 

63 เขา........สบาย， ไปเที่ยวไตหวันไมไดแลวคะ 
ไมได ไมรัก ไมคอย ไมชอบ 

64 ยินดีตอนรับคะ, เชิญดู.......สบายนะคะ 
ได  ลวงหนา กอน ตาม 

65 เสื้อตัวนี้ ๒๕๐ บาท ขาดตัว   หมายความวาอยางไร 
เสื้อที่ขาดตัวนี้ขาย ๒๕๐ บาท เสื้อนี้ขายแลวไมรับคืน 
เสื้อนี้ขายไมไดกําไรเลย  เสื้อนี้ตอราคาไมไดอีกแลว 

66 ถาม: คุณเคยมาเที่ยวเกาสงบางแลวหรือยัง? 
ตอบ: ...........คะ 
จะไมไปอีกแลว ยังไมอยากไป จะไปเที่ยว เคยไป ๒-๓ คร้ังแลว 

67 ประโยคในขอใดมีความหมาย ใกลเคียงกับประโยคตอไปนี้? 
“วัฒนธรรมจีน ไมเหมือนกับวัฒนธรรมญี่ปุนเลย”    
วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมญี่ปุนไมตางกันมาก วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมญี่ปุนตางกันมาก 
วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมญี่ปุนไมคลายกันมาก วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมญี่ปุนคลายกันมาก 

68 “ปนี้ พวกเราวางแผนแลววา จะไปเที่ยวอ๋ีหลันและฮวาเหลียนกัน” 
ประโยคนี้หมายความวาอะไร ? 
กําลังจะวางแผนไปเที่ยวอ๋ีหลันแตไมไปฮวาเหลียน ไปอี๋หลันและฮวาเหลียนแลวแตยังไมกลับ 
ไปอี๋หลันและฮวาเหลียนแลวกลับมาแลว วางแผนแลว แตยังไมไดไป 
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69 ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง 
คนไทยพูดชา ฟงงาย  คนพูดชา งายฟงไทย 
คนฟงชางาย พูดไทย  ไทยฟงชา คนพูดงาย 

70 ผาพันคอผืนนี้........ผาไหมแท ๑๐๐ เปอรเซนต 
ทําได ออกจาก ทําจาก มาจาก 

 
ทีเด็ด...เคล็ดล ับ หนีโรคไตวาย 
รางกายมนุษยมีไต ๒ ขาง ซ่ึงมีรูปลักษณะเหมือนถ่ัว อยูดานหลังตรงบริเวณเอว ไตทั้งสองขางนี้ จะชวยกล่ันกรอง 
ของเสีย และ น้ําสวนเกินออกจากเลือด และขับออกมาในรูปของปสสาวะ นอกจากนี้แลว ไตยังเปนที่สรางฮอรโมนที่ 
สําคัญตอรางกาย 
 

ปญหาใหญของผูปวยโรคไตก็คือ คาใชจายทีค่อนขางสูง โดยเฉพาะผูที่ตองฟอกไต คาใชจาย ๒,๐๐๐ บาท/คร้ัง 
หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ ๒ – ๓ หมื่นบาท/คน        
 
ดังนั้น เพื่อเปนการหางไกลจากโรคไต จึงตองปองกันเสียตั้งแตเนิ่นๆ ซ่ึงทุกคนสามารถทําไดดวยวิธีงาย ๆ ๑๐ วิธีค ือ  

๑. พักผอนใหเพียงพอประมาณวันละ ๖ – ๘ ช่ัวโมง / วัน 
๒. ดื่มน้ําใหเพียงพอ ๖ – ๘ แกว / วัน 
๓.  ออกกําลังกายอยางนอย ๓๐ นาที  / วัน 
๔. ทานอาหารที่สุก สะอาด 
๕.  ควบคุมน้ําหนัก (ตองไมอวน) 
๖. หลีกเลี่ยงยาที่มีผลตอไต เชน ยาแกปวด ยาแกอักเสบ 
๗. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล สูบบุหร่ี ยาเสพติด 
๘. ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ 
๙. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมใหสูง 
๑๐. ปองกันไมใหทางเดินปสสาวะติดเชื้ออักเสบบอยๆ 

สําหรับอาการที่บงบอกวาไตเริ่มมีปญหา ไดแก ปสสาวะขัด แสบหรือลําบาก, ปสสาวะกลางคืนบอยกวาปกต ิ   
(ปกติ ๑ – ๒คร้ัง) , ปสสาวะเปนเลือดหรือขุนผิดปกติ, มีอาการบวมรอบตา (สังเกตงายเวลาตื่นนอน) , บวมหนา บวมเทา 
(สังเกตชวงบาย) , ปวดหลัง – เอว , และความดันโลหิตสูง 
 
71 ขอใดไมใชหนาที่ของไต? 
กรองของเสียและน้ําออกจากตับ ขับน้ําสวนเกินออกจากเลือด 
สรางฮอรโมนที่สําคัญตอรางกาย ขับของเสียออกมาในรูปของปสสาวะ 
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72 คาใชจายในการฟอกไต ประมาณเทาใด? 
๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท / ช่ัวโมง ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท / วัน 
๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท / คน / เดือน ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท / คน 

73 เราจะปองกันใหการหางไกลจากโรคไต ไดอยางไร ? 
ดื่มน้ํามากที่สุดเทาที่จะทําไดใน ๑ วัน  
ออกกําลังไมเกิน ๓๐ นาที / วัน 
ไมทานอาหารดิบ ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ 
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี และเสพยาเสพติด วันเวนวัน 

74 ขอใดไมใชอาการของคนที่ไตเริ่มมีปญหา? 
ปสสาวะขัด บวมรอบตา ปสสาวะนอย ปสสาวะเลือด 

75 อาการบวมสวนใด ที่เริ่มมีปญหาโรคไตและตองสังเกตุเมื่อไหร ? 
สังเกตที่รอบตาวา บวมหรือไม เวลาตื่นนอน สังเกตที่ตาวา บวมหรือไม กอนตื่นนอน 
สังเกตที่เทาวา บวมหรือไม เวลาตื่นนอน สังเกตที่หนาวา บวมหรือไม กอนเขานอน 
 

ความรูทั่วไปของชาง 
ชางเปนสัตวที่มีความสําคัญและผูกพันกับชีวิตของคนไทยมานาน เปนสัตวคูบุญบารมีของพระมหากษัตริยไทย 

รวมรบเคียงบาเคียงไหลกับบรรพบุรุษเพื่อปกปองเอกราชของชาติ  วันที่ ๑๓ มีนาคมของทุกปเปนวันชางไทย เพื่อให 
ประชาชนหันมาสนใจชาง รักชาง หวงแหนชาง และใหความชวยเหลือกันมากขึ้น 
 

ชางในโลกมอียู ๒ ตระกูลใหญๆ  คือชางเอเชีย และ ชางแอฟริกา ชางไทยนัน้เปนหนึง่ในชางเอเชีย มีลักษณะดี 
สวยงามและฉลาด มีผิวหนงัสีเทาปนน้ําตาลเหลืองออน มีรอยยนทัว่ไปไมลึกเหมอืนชางแอฟรกิา หางมีหลายพู ขนสั้น  
  งวงไดรูปกลมสวยไมเรียวแหลมน ัก ชางไทยกนิอาหารวนัละ ๒๕๐ กิโลกรัม ชางไทยจะเดนิชา และขีอ้ายกวาชาง 
แอฟริกา ชางสามารถไดยินเสียงตางๆ ไดเร็วแมจะอยูหางไกลหลายกโิลเมตร ชางจะเริ่มผสม พันธุ เมื่ออาย ุ๑๒ ป ขึ้นไป 
จะโตเต็มที่และแข็งแรงที่สุดเมื่ออายุ  ๒๕ – ๔๕ ป  ชางไทยอายุเฉล่ียประมาณ ๖๐ ป  

 
งวงชาง  มีความยาวจรดพื้น  ใชสําหรับหายใจ จับ ดึง ยก ลากสิ่งของตางๆ รวมทั้งหยิบอาหารเขาปาก      
งา   งอกออกจากขากรรไกรขางละกิ่ง เปรียบเสมือนเขี้ยว งาชางมีสีขาวนวล เร่ิมโผลใหเห็นเมื่อชางอายุ ประมาณ  

๒ - ๕ ป งาชางเปนสิ่งที่สวยงามและมีราคามากที่สุดในตัวชาง  ชางใชงาเปนอาวุธสําหรับปองกันตัว 
ใบหู  มีลักษณะเปนแผนใหญคลายพัดโบกไปมาอยูเสมอ  เมื่อชางกางใบหูออกจะไดยินเสียงจากที่ไกลๆ ไดดีขึ้น 

   ชางที่มีอายุมากใบหูจะมวนลงมาขอบใบหูที่เวาแหวงใชคาดคะเนอายุของชางไดคราวๆ  ถาเวาแหวงนอย 
แสดงวา อายุยังนอย  ถาเวาแหวงมากแสดงวาอายุมาก.  
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76 วันชางไทยตรงกับวันที่เทาใด? 
๑๓ มีนาคม ของทุกป  ๑๓ มกราคม ของทุกป  
๑๓ เมษายน ของทุกป ๑๓ กุมภาพันธ ของทุกป 

77 ความสามารถในการไดยินเสียงของชางเปนอยางไร? 
ไมคอยไดยินเสียงอะไร 
ไดยินเสียงใกลๆ ไดด ี
ไดยินเสียงไดเร็ว และไกล โดยเฉพาะเมื่อกางหูออก 
ไดยินเสียงไดเร็ว และไกล โดยเฉพาะเมื่ออยูที่ไกลๆ 

78 ขอใดไมถูกตอง? 
อายุเฉล่ียของชางไทยประมาณ ๖๐ ป ชางในโลกมี ๒ ตระกูลเทานั้น 
ชางไทยเปนชางเอเชีย ผิวเทาปนสีน้ําตาลเหลืองออน ชางไทยกินอาหารวันละ ๒๕๐ กิโลกรัม 

79 งวงและงาของชางคืออวัยวะสวนใดของชาง ? 
ปาก, จมูก จมูก, เขี้ยว หู, จมูก มือ, ฟน 

80 เราจะทราบอายุโดยประมาณของชางไดดวยการดูที่ใด ? 
ตายิ่งโตมาก  อายุยิ่งมาก หูยิ่งเวาแหวงมาก  อายุยิ่งมาก 
งวงยิ่งยาวมาก  อายุยิ่งมาก ขายิ่งโตมาก  อายุยิ่งมาก 


