การพูด
การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้น อาจจะเกิดจากศิลปะประจําตัว และการฝกอบรมใหรู และเขาใจหลักการ
และกฎเกณฑตาง

การพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดที่มีประสิทธิภาพ ผูพูดตองมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้

๑. มีความรูในเรื่องที่จะพูด
๒. มีวัตถุประสงคในการพูด
๓. รูจักวิเคราะหผูฟง วาผูฟงระดับใด ประกอบอาชีพประเภทใด
๔. รูจักวิเคราะหโอกาสที่จะพูด ตองเขาใจถูกตองวา โอกาสที่จะพูดนั้นตอเนื่องกันกับกิจกรรมใด
หรือเนื่องในโอกาสใด
๕. สามารถรวบรวมเนื้อหา ไดตรงประเด็นเหมาะกับผูฟงและโอกาส เชน ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
ตัวเลข สถิติ
๖. สามารถพูดไดชัดเจน ถูกตองตามอักขรวิธีและภาษานิยม
๗. มีบุคลิกลักษณะนาเชื่อถือ
๘. รูจักสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง

มารยาทในการพูด แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. มารยาทในการพูดระหวางบุคคล
๒. มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ
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มารยาทในการพูดระหวางบุคคล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เปนเรื่องที่ทั้งสองฝายมีความสนใจหรือพอใจรวมกัน
ไมสอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไมจบ เมื่อมีโอกาสพูดก็ไมพูดนานเกินไป
พูดตรงประเด็น
เคารพในความคิดเห็นของผูอื่นตามสมควร
ไมถามเรื่องสวนตัวที่ทําใหคูสนทนาลําบากใจ
ตองคํานึงถึงโอกาสและสถานการณในขณะที่พูด
ไมแสดงตนทํานองยกตนขมทานและหลีกเลี่ยงการกลาวราย หรือการนินทาผูอื่น
ควบคุมอารมณในขณะที่สนทนา หลีกเลี่ยงคําโตแยงที่รุนแรง
สรางบรรยากาศที่ดี หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงไมตรีจิตตอผูรวมสนทนา มีทาทีมีชีวิตชีวา
ไมใชคําหยาบคาย ใชภาษาที่สุภาพ ถาจะใชคําคะนองตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ
บุคคล
๑๑. ใชเสียงดังพอสมควรและเหมาะสม
๑๒. มองหนาผูฟงอยางเปนมิตรและมองผูรวมสนทนาอยางทั่วถึง ประสานตากับผูฟงไดบาง แตไม
นานหรือบอยเกินไป

มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ

๑. ควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะแกโอกาสและสถานที่
๒. ควรมาถึงสถานที่พูดใหตรงตามเวลา หรือกอนเวลาเล็กนอย
๓. ควรแสดงความเคารพตอผูฟงตามธรรมเนียมนิยม เชน ไหว หรือกมศีรษะ เมื่อกอนจะเริ่มพูดและ
เมื่อพูดจบ
๔. ไมแสดงกิริยาอาการอันไมสมควรตอหนาที่ประชุม เชน ทักทายผูหนึ่งผูใดเปนการสวนตัว แกะ
เกา ควัก ลวง ฯลฯ
๕. ใชคําพูดที่ใหเกียรติแกผูฟงเสมอ ไมวาผูฟงจะมีคุณวุฒิอยางไร อาชีพอะไร
๖. ไมพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวของบุคคลอื่นในที่ประชุม
๗. ละเวนการพูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง
๘. พูดเสียงดังพอเหมาะสมกับสถานที่
๙. ไมควรพูดเกินเวลาที่กําหนด หรือจบกอนถึงเวลานานเกินไป
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_________________________________ ภาษาไทย (3)

การพูดขั้นพื้นฐาน
สรุปความสําคัญ

สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงในการพูด คือ จรรยามารยาท และการใชถอยคําใหเหมาะสมกับบุคคลสถานที่
และโอกาส ดังคําที่สุนทรภูกลาวไววา
เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

การพูดระหวางบุคคล การพูดระหวางบุคคลที่สําคัญ ไดแก

๑. การทักทายปราศรัย คนไทยไดชื่อวา เปนผูที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง มีหนาตายิ้มแยมแจมใสอยู
เสมอ จนเปนที่กลาวขวัญของชาวตางประเทศวา “เปนดินแดนแหงการยิ้ม” ลักษณะการทักทายปราศรัยที่ดี มี
ดังนี้ คือ
๑. หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงอาการยินดีที่ไดพบผูที่เราทักทาย
๒. กลาวคําปฏิสันถารที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม เชน สวัสดีครับ (คะ)
๓. แสดงกิริยาประกอบคําปฏิสันถารตามความเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และโอกาส เชน ยิ้ม
ผงกศีรษะ จับมือ จับแขน ตบไหลเบาๆ เปนตน
๔. ขอความที่ใชในการทักทาย ควรเปนเรื่องที่กอใหเกิดความสบายใจดวยกันทั้งสองฝาย
๕. การทักทายผูมีอาวุโส นิยมกระทําความเคารพดวยการไหว และกมศีรษะลง

๒. การแนะนําตัวเอง
การแนะนําตัวเองเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน แนวทางในการ
แนะนําตนเอง คือ
- บอกชื่อ นามสกุล
- บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราสั้นที่สุด ไมพูดออมคอม อวดตัว หรือ ถอมตัว
- บอกวัตถุประสงคในการแนะนําตัวถามี (ถามี)
โอกาสที่จะแนะนําตนเอง มีอยูหลายโอกาส เชน
- การพบปะสนทนากับบุคคลอื่น
- ในงานเลี้ยงสังสรรค
- การไปพบปะเจรจากิจธุระ
- การไปขอสัมภาษณผูใหญ หรือสมัครงาน
- ในการประชุมกลุมยอย หรือการอภิปรายในกลุมเล็กๆ
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การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนากับบุคคลอื่นในที่สาธารณะ
การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนาในที่สาธารณะนั้น มักจะมีการสนทนาหรือการพูดจากัน
เล็กนอยขึ้นมากอน แลวจึงแนะนําตนเอง
การแนะนําตนเองในงานเลี้ยง
กอนจะมีการแนะนําตนเองนั้น มักจะเริ่มดวยการแสดงสีหนา ทาทาง ซึ่งแสดงอาการเปนมิตร การ
ชวยเหลือ การใหบริการซึ่งกันและกันกอน แลวจึงแนะนําตนเอง ควรใชความระมัดระวัง ไมยกชื่อตําแหนง
หรือสถานที่ทํางาน อันจะทําใหตนเองเดน จนคูสนทนารูสึกดอย สําหรับคูสนทนา เมื่อมีผูแนะนําตนเองแลว
ควรกลาวแนะนําตนเองบางไมควรอ้ําอึ้ง จะทําใหอีกฝายหนึ่งไมสบายใจ เปนการเสียมารยาท
การแนะนําตนเองในการเจรจากิจธุระ
- บอกชื่อ นามสกุลอยางชัดเจน
- บอกตําแหนงหนาที่การงาน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราอยางสั้นๆ ที่สุด
- บอกวัตถุประสงคเกี่ยวกับกิจธุระ
การแนะนําตนเองเมื่อไปขอสัมภาษณผูสูงวัยกวาตน ควรปฏิบัติดังนี้
๑. แจงใหเจาหนาที่ทราบวา ตนเปนใคร ไดนัดไวและมาตามเวลา
๒. เมื่อไดรับอนุญาตใหเขาพบแลวควรเคาะประตูเบาๆ และเมื่อไดยินเสียงอนุญาตใหเขาไปได
ควรไหวแสดงความเคารพ แลวกลาวแนะนําตนเอง บอกจุดประสงคและหัวขอที่ขอสัมภาษณอีกครั้ง
๓. พูดสั้นๆ สุภาพ แตครบกระบวนความ
การแนะนําตนเองในกลุมยอย ควรปฏิบัติดังนี้
๑. บอกชื่อ นามสกุล
๒. บอกชื่อสถาบันที่ตนเองสังกัด
๓. การสนทนา
การสนทนา หมายถึง การคุยกัน ปรึกษาหารือกัน หรือ การที่บุคคลสองคนหรือมากกวานั้น พูดจา
เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณระหวางกัน
การสนทนาระหวางบุคคลที่รูจักคุนเคย ควรคํานึงถึงขอตอไปนี้
การเลือกเรื่องที่จะสนทนา มีขอควรปฏิบัติที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้
๑) เลือกเรื่องที่ตนเองและคูสนทนามีความรูและความสนใจรวมกัน
๒) เลือกเรื่องที่เปนเหตุการณปจจุบันหรือกําลังเปนขาวอยู
๓) เลือกเรื่องที่เหมาะแกกาลเทศะและเหตุการณ
๔) เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับวัย เพศ และอาชีพของผูสนทนา
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_________________________________ ภาษาไทย (5)

ธรรมชาติของภาษา
ความรูทั่วไปและลักษณะของภาษาไทย

๑. ภาษาไทยเปนคําที่มีพยางคเดียว : เปนคําพยางคเดียวที่ออกเสียงสั้นเขาใจงายและชัดเจน และมี
วรรณยุกตกํากับได เชน พอ แม ลุง ปา นา อา พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ไป มา นั่ง นอน พูด กิน ปน หมู หมา กา
ไก นก เปด งู วัว ควาย เสือ ลิง คาง เสื้อ ผา มีด ถวย ชาม ไร นา ฯลฯ
๒. ภาษาไทยแทมีตัวสะกดตามมาตรา : มาตราตัวสะกดของไทยมี ๘ มาตรา เชน
แมกก ใช “ก” เปนตัวสะกด ไดแก มาก ปาก ยาก ฯลฯ
แมกบ ใช “บ” เปนตัวสะกด ไดแก พบ จบ รบ ฯลฯ
แตถาคําไทยที่ยืมมาจากภาษาอื่น จะสะกดไมตรงตามมาตรา ไดแก เลข โรค เมฆ กิจ ราช กาซ รัฐ
ครุฑ รถ บาท พุธ รูป ภาพ ลาภ คุณ การ มาศ กาฬ ฯลฯ
๓. ภาษาไทยแทจะไมมีการันต ยกเวน ๓ คํานี้
ผี้ว แปลวา ........................................
มาห แปลวา ........................................
เยียร แปลวา ........................................
คําไหนมีตัวการันตถือวาไมใชคําไทยแท เชน จันทร อัศจรรย ศิลป ฯลฯ
๔. ภาษาไทยมีรูปสระวางไวหลายตําแหนง
๔.๑ ขางหนาพยัญชนะ เชน ใจ เกย โต ไป ฯลฯ
๔.๒ ขางหลังพยัญชนะ เชน จะ มา หา ปา ฯลฯ
๔.๓ ขางบนพยัญชนะ เชน ก็ ป ตี คือ ผา ตัด ฯลฯ
๔.๔ ขางลางพยัญชนะ เชน ครู ดุ บุ รู ฯลฯ
๕. คําเดียวมีความหมายหลายอยาง : คํา ๑ คํา มีความหมายหลายอยาง หนาที่ของคําก็เปลี่ยนไปดวย
ตองสังเกตบริบท เชน
“ครูสงสัยวาฉันวาเธอเมื่อครูนี้”
“วา” คําแรกเปน F กริยา F สันธาน
“วา” คําที่สองเปน F กริยา F สันธาน
๖. ภาษาไทยเปนภาษาเรียงคํา : ถาเปลี่ยนตําแหนงคํา ความหมายจะเปลี่ยนไปดวย เชน นอนหลับ
กับ หลับนอน ลูกมด กับมดลูก
“พี่ชายฉันจะกินอยูกับพี่ชายของเธอ” หมายถึง ...............................................................................
“พี่ชายฉันจะอยูกินกับพี่ชายของเธอ” หมายถึง ...............................................................................
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๗. การเนนน้ําหนักจะวางไวที่คําแรก : ตองการเนนอะไรในประโยคใหวางไวหนาประโยคเลย เชน
“ที่บานฉันน้ําทวม” เนนวา .............................. ไมไดเนนที่อื่น
“ขนมครกฉันกินเอง” เนนวา .............................. ไมไดเนนกินอยางอื่น
๘. คําหลักอยูหนา คําขยายอยูหลัง : คําขยายไมวาจะเปนคําหรือวลีจะวางไวหลังคําหลัก เชน
“วันนี้คนไขมากจริงๆ นะคะคุณหมอ” มาก ขยาย คําวา ..................................................
แตยกเวนบางคําที่คําขยายวางหนาคําหลัก : ผูสูงศักดิ์ เลิศรส ล้ําคา บางคน มากหมอมากความ อยา
ทําอยางนี้
๙. ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี : ภาษาไทยมีระดับเสียงสูงต่ําที่เราเรียกวาวรรณยุกตนั่นเอง ถาเปลี่ยน
เสียงวรรณยุกตจะเปลี่ยนความหมายดวย
เชน ขาว ขาว ขาว (White, News, Rice)
“ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปลาใหเหงาหงิม
สุชลปริ่มเปยมเหยาะเผาะเผาะผอย”
(นิราศอิเหนา)
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การใชเสียงสูงต่ําสลับกันทําใหมีความไพเราะ
๑๐. ภาษาไทยมีวรรคตอน ภาษาพูดมีจังหวะ : วรรคตอนเปนเรื่องสําคัญในภาษาไทย เพราะวา
ภาษาไทยมีวิธีเขียนคําติดกันไมมีการเวนระยะระหวางคําเหมือนภาษาอังกฤษ ถาเราเขียนเวนวรรคตอนผิดจะ
ทําใหเสียความหรือสื่อสารกํากวม เชน
“ปาขาหมูมีไหม” มีสองความหมาย ถาเราแบงวรรคตอนผิดจะมีความหมาย
๑. ...............................................................................................................
๒. ...............................................................................................................
๑๑. ภาษาไทยเปนภาษาที่มีลักษณนาม : โดยจะวางลักษณนามไวขางหลังจํานวนนับหรือคํานาม เชน
ผา ๒ ผืน ชางเชือกนี้ กระดาษรีมนี้
๑๒. ภาษาไทยเปนภาษาที่มีระดับ : ภาษาไทยนิยมใชคําใหเหมาะแกบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการ
คารวะผูอาวุโส ตองใชภาษาใหเหมาะกับวัย วุฒิลําดับญาติ ลําดับชั้นการปกครอง จนถึงขั้นสูงสุด จึงมีการใช
ราชาศัพทในภาษาไทย
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๑๓. ภาษาไทยมีคําพองเสียง, พองรูป :
คําพองเสียง คือ เสียงเหมือนกัน แตตัวอักษรที่เขียนตางกัน ความหมายก็ตางกันดวย
เชน กาน = ตัดใหเตียน
กาฬ = ดํา
กาล = เวลา
การ = งาน
อานออกเสียงวา “....................”
การณ = เหตุ
กานต = ที่รัก
กาญจน = ทอง
คําพองรูป คือ รูปเหมือนกัน แตออกเสียงตางกัน
กลอนคําพองรูป :
“อยางหวงแหนจอกแหนใหแกเรา พอลมเพลาก็เพลาลงสายัณห
วัดเขมาโกฐเขมาเพลาก็มี
จากที่นี่ไปถึงปาเพลาเย็น
ที่ริมเพิงเสลาภูผาใหญ
ลวนกอไผลําสลางเสลาเห็น
หัดบวกปูนใบเสมากวาจะเปน
หนาโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพราตา
บาวพระยารามคําแหง
ชื่ออายแดงตกมาทําหนาแหง
ผอบดังผอบทองเปนสองแคว
กลาวดูแลสองเขื่อนอยาเฟอนหวง”
๑๔. ภาษาไทยมักจะละคําบางคํา : (สวนมากจะเปนภาษาพูด) เชน
สุดา : “ฉันจะไปตลาดเธออยากไดอะไรไหม”
มาลี : “กลวย”
(คําตอบของมาลีสั้นๆ แตละคําวา “....................” จริงๆ ตองพูดวา “....................”)
๑๕. ภาษาไทยมีคําแสดงอารมณ : นั่นคือคําอนุภาคนั่นเอง เอาไวเสริมตอนทายประโยคเพื่อบอก
ความตองการและความหมายใหชัดยิ่งขึ้น เชน เถอะ เถิด นา นะ เถอะนา ละ ละ ซิ จะ คะ ครับ โวย ฯลฯ
“อยาออกไปนะ” (คําสั่ง)
“ไปหนอยนา” (ขอรอง)
“เธออยากไดก็เอาไป (อนุญาต)
๑๖. ภาษาไทยมีการลงเสียงหนักเบา : การออกเสียงในภาษาไทยมีเสียงหนักเบาไมเทากันทุกพยางค
๑. ถาเปนคํา ๒ พยางค พยางคหนาจะเสียงเบา พยางคหลังจะเสียงหนัก เชน กะทิ มะมวง
ระยอง มะพราว แตระวัง! สะสม กะเกณฑ (ลงเสียงหนักทั้ง ๒ พยางค)
๒. ถาเปนคํา ๓ พยางค พยางคหนาและพยางคทายสุดจะลงเสียงหนัก พยางคอื่นถามีตัวสะกด
หรือถาไมมีตัวสะกดแตผสมสระเสียงยาว ก็สามารถลงเสียงหนักได เชน ลักษณะ มัคคุเทศก ฯลฯ จะลงทาย
พยางค “ลัก” กับจะลงพยางค “มัก” ดวย
สรุป ทุกคําจะลงเสียงหนักที่พยางคสุดทาย และพยางคอื่นถาเปนคําครุก็ลงเสียงหนักไปดวย
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๑๗. หนวยของภาษาไทยมีจากเล็ก → ใหญ :
พยางค → .................... → .................... → ....................
๑๘. ภาษาไทยมีการสรางคําใหมโดยการประสมคํา : ปจจุบันมีการยืมภาษาตางประเทศเขามาใช
วิวัฒนาการของโลกกาวไปไกล ศัพทประกอบใหมจึงเกิดขึ้นมากมาย ภาษาไทยเราจึงสรางคําใหมโดยการ
ประสมคํา เชน วิทยุติดตามตัว โทรศัพทมือถือ เข็มขัดนิรภัย จานดาวเทียม ฯลฯ
๑๙. ภาษาไทยเปนภาษาคําโดด : ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อบอกเพศ พจน กาล
เชน ฉันกินขนมไหวพระจันทร
พวกเรากินขนมไหวพระจันทร
ฉันกินขนมไหวพระจันทรเมื่อวานนี้
ไมวาประธานเอกพจน, พหูพจน หรือเหตุการณเกิดขึ้นแลวในอดีต แต “กิน” ก็เขียนรูป
เหมือนเดิม แตภาษาอังกฤษ I eat moon cake. ถากินเมื่อวานนี้ I ate moon cake yesterday.
๒๐. การที่เสียงๆ หนึ่งหมายความวาอยางไร เปนเรื่องของการตกลงกันของคนแตละกลุม แตละพวก
เชน ผูใหกําเนิดบุตร คนไทยเรียกวา แม คนจีนเรียกวา มามา คนอังกฤษเรียก มามี่ (Mommy) คนฝรั่งเศส
เรียกวา มามอง (Maman)
๒๑. มีคําจํานวนหนึ่งมีเสียงสัมพันธกับความหมาย เชน คําเลียนเสียงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ : เพลง
โครม ปง กริ๊ง กา เหมียว ตุกแก ตุกๆ ฉิ่ง ฉาบ ฯลฯ
๒๒. หนวยในภาษาประกอบกันเปนหนวยใหญขึ้น เชน
ฉันชอบกระโปรง
ฉันชอบกระโปรงสีแดง
ฉันชอบกระโปรงสีแดงที่แมซื้อ
ฉันชอบกระโปรงสีแดงที่แมซื้อใหในวันเกิด
ฉันชอบกระโปรงสีแดงที่แมซื้อใหในวันเกิดมากจริงๆ คะ
๒๓. ภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เปลี่ยนแปลงอีกแลวจะถือวาเปน “ภาษาตาย” เชน ภาษาสันสกฤต ภาษาละติน

ภาษาใดไมมีการ

สาเหตุที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลง
๑. การกรอนเสียง คือการตัดเสียง เชน หมากมวง → .................... หมากพราว →
.................... ตัวเข → .................... สายดือ → .................... สาวใภ → .................... ตาวัน →
.................... ตาปู → ....................
๒. การกลืนเสียง คือการรวมเสียง เชน ดิฉัน → .................... อยางไร → .................... อยาง
นั้น → .................... อยางนี้ → .................... ฯลฯ
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ฯลฯ

๓. การตัดคํา คือ ละคําบางคํา พูดยอใหสั้นลง เชน มหาลัย หอชุม โรงบาล วิดวะ ถาปด คอนโด

๔. อิทธิพลภาษาอื่น
ภาษาไทยปจจุบันมีคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษมากและรูปประโยค
ภาษาไทยปจจุบันไดรับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษมาก เชน
“ขาพเจาสนใจในการปลูกทาวนเฮาส”
“ดิฉันรูสึกชอบอาหารจานดวน”
๕. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ปจจุบันเทคโนโลยีกาวเร็วมากเมื่อ ๑๐ ปที่แลว โลกยังไม
เจริญเทาทุกวันนี้ ปจจุบันมีคําใหมๆ ใช เชน วิทยุติดตามตัว โทรศัพทมือถือ จานดาวเทียม ฯลฯ
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ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา
๑.

ธรรมชาติของภาษา หมายถึง ลักษณะสากลที่ภาษาตางๆ ในโลกมีเหมือนๆ กัน ไมไดเปนลักษณะ

ของภาษาใดภาษาหนึ่ง มีดังนี้

ก. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย
- ภาษาความหมายอยางกวาง หมายถึง การแสดงออกเพื่อสื่อความหมาย โดยมีระบบมีกฎเกณฑ
ที่เขาใจกันไดระหวาง ๒ ฝาย ไมวาจะเปนระหวางมนุษยหรือระหวางสัตว
- ภาษาความหมายอยางแคบ หมายถึง ถอยคําที่มนุษยใชสื่อความหมาย ผูใช
ภาษาจึง ตองเปนมนุษย เสียงที่ใชสื่อความหมายจึงตองเปนเสียงพูด
เสียง ที่ใชสื่อความหมายนั้นมีความสัมพันธกับความหมายเพียงไร
- คําที่มีเสียงสัมพันธกับความหมายมีอยูเปนจํานวนนอย
๑. เกิดจากการเลียนเสียงสิ่งตางๆ เชน เพลง หวูด กา แมว
๒. เสียงสระหรือพยัญชนะในคํานั้นมีความสัมพันธกับความหมาย เชน ราบ นาบ ทาบ ฉาบ
สาบ กาบ หมายถึง แบนติดสิ่งที่รองรับ
- คําที่เสียงและความหมายไมสัมพันธกันมีอยูเปนจํานวนมาก เปนเรื่องของการตกลงกันของคน
แตละกลุมแตละพวก เชน : - พูด ตา มือ เด็ก บาน
ข. หนวยในภาษาประกอบกันเปนหนวยที่ใหญขึ้น
หนวยที่ยอยที่สุดในภาษา คือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
ค. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
๑. การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต
๒. การเปลี่ยนแปลงความหมาย
สาเหตุที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลง
๑. การพูดจาในชีวิตประจําวัน
๒. อิทธิพลจากภาษาอื่น
- เมื่อไปถึงที่นั่นขาพเจาไดรับการตอนรับอยางอบอุน
- หนังสือเลมนี้งายตอการเขาใจ
- ฉันสนใจในวิชาภาษาไทย
- เขาจับแท็กซี่ไปเชียงใหม
- เขามาในชุดสีฟา เขาถูกเชิญใหขึ้นรองเพลงบนเวที
๓. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
๔. การเรียนภาษาของเด็ก
ง. ภาษาตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกันและแตกตางกัน
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ประโยชนและอิทธิพลของภาษา
๑.

ภาษามีความสําคัญ
-

ภาษาชวยธํารงสังคม
ภาษาชวยแสดงเอกัตภาพของบุคคล
ภาษาชวยพัฒนามนุษย
ภาษาชวยกําหนดอนาคต
ภาษาชวยจรรโลงใจ

๒. อิทธิพลของภาษาตอมนุษย
เทานั้น

มนุษยตกอยูใตอิทธิพลของภาษาเพราะมนุษยไมไดคํานึงวาภาษาเปนเพียงสัญลักษณใชแทนสิ่งตางๆ
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พื้นฐานความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร
สรุปความสําคัญ :

ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การติดตอระหวางมนุษยดวยวิธีการตางๆ อันทําให
ฝายหนึ่ง เกิดการตอบสนองขึ้นเปนการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลสมประสงค

องคประกอบของการสื่อสาร :

การสื่อสารประกอบดวย
๑. ผูสงสาร หมายถึง ผูแสดงความมุงหมาย ผูพูด ผูเขียน
๒. สื่อ หมายถึง ตัวกลางที่นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ไดแก ภาษา หนังสือ (จดหมาย ประกาศ
บันทึก ฯลฯ)
๓. สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายที่ฝายหนึ่งสงไปยังอีกฝายหนึ่ง
๔. ผูรับสาร หมายถึง ผูอาน ผูฟง หรือผูรับความมุงหมาย
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร อาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ คือ
๑. วัจนภาษา คือ ภาษาถอยคําที่ใชกันโดยทั่วไป
๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคํา แตเปนกิริยาอาการ บุคลิกภาพและการแตงกาย เปนตน

อวัจนภาษาที่สําคัญ ไดแก
๑. การแสดงทางดวงหนา เชน ใบหนาเหยเก อาจแสดงความเจ็บปวด ไมพอใจ ดวงหนาเครงเครียด
แสดงความเอาจริงเอาจัง คิดไมตก กลุมใจ ดวงหนาชื่นบาน แสดงวามีความสุขสมหวัง ดีใจ ดวงหนาบึ้งตึง
แสดงวา โกรธ เกลียด ไมพอใจ เปนตน
๒. ทายืน ทานั่ง และการทรงตัว ทาทางตางๆ นี้ก็สามารถสื่อความหมายไดเชนกัน เราจะเขาใจ
ความหมายไดแมจะไมไดยินการสนทนา เชน ยืนโนมตัวไปขางหนาเล็กนอย มือประสานกันไวขางหนา
แสดงความนอบนอม นั่งไขวหาง แสดงความไมสุภาพ เปนกันเอง เปนตน
๓. การแตงกาย บางครั้งการแตงกายก็สามารถสื่อสารไดโดยไมตองอาศัยคําพูด เชน ผูหญิงที่ใสชุด
ราตรีสีขาว แสดงวา อาจเปนเจาสาว ไปงานเลี้ยง นอกจากนี้การแตงกายยังอาจบอกถึงรสนิยม อุปนิสัย ฐานะ
ฯลฯ ของผูสวมใสไดอีกดวย แตที่สําคัญจะตองแตงกายใหถูกกาลเทศะและสภาพแวดลอมของสังคม
๔. การเคลื่อนไหว ตองเหมาะสมกับเนื้อหาของสารและเจตนาในการสงสาร
๕. การใชมือและแขน ควรใหเหมาะสมถูกตองจะชวยเนนความหมายของสารที่สงออกไปดวยถอยคํา
ไดมาก เชน ชวยบอกขนาด บอกความสําคัญ บอกความซับซอน บอกระดับบอกความสัมพันธ ฯลฯ
๖. การใชนัยนตา จะชวยใหการสงสารดวยแววตาหรือสายตาไปยังผูรับสารมีความหมายเดนชัดยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งสารที่แสดงออกทางอารมณและความรูสึกตางๆ เชน ความแปลกใจ ความสนใจ ความ
จริงใจ ความมั่นใจ ความลังเลใจ เปนตน
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๗. การใชน้ําเสียง คําพูดคําเดียว เปลงออกดวยน้ําเสียงตางกัน จะสื่อความหมายตางๆ กันดวย เชน
เสียงขมขู เสียงนุมนวลสุภาพ หรือเสียงเยยหยัน เปนตน
การที่ผูสื่อสารและผูรับสารจะเขาใจตรงกันและปฏิบัติไดถูกตองเมื่อไดรับสารนั้น จําเปนตองอาศัย
สภาพแวดลอมบางประการ ตลอดทั้งคุณสมบัติสําคัญของผูสื่อสารและผูรับสาร สิ่งดังกลาวไดแก
การพูด ผูพูดตองพูดใหผูฟงเขาใจ มีความหมายชัดเจน ไมคลุมเครือ ใชวาจาที่สุภาพใหผูฟงสบายใจ ไม
เกิดความรําคาญหรือโกรธเคือง เพราะความโกรธหรือความไมสบายใจเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งในการ
พูด การฟง
การฟง ผูฟงตองตั้งใจฟง จับใจความใหได ไมทําสิ่งอื่นใดที่เปนการรบกวนในขณะที่พูดและฟง และ
ตองทําใจเปนกลาง ไมใสความรูสึกหรืออารมณในขณะที่ฟง
การเขียน ผูอานตองอานใหถูกตองวรรคตอนและถูกตามอักขรวิธี ถาอานผิดพลาดอาจจะทําใหการ
สื่อสารลมเหลวลงได
ระดับของภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ภาษาที่ใชในการสื่อสารยอมมีลักษณะแตกตางกันไปตามระดับของบุคคลและกาลเทศะ ลักษณะแตกตาง
ดังกลาวมีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
สํานวนภาษาตางชนิด
สํานวน คือ โวหาร ทํานองพูด ถอยคําที่เรียบเรียง ถอยคําที่ไมถูกไวยากรณ แตรับใชเปนภาษาที่
ถูกตอง สํานวนภาษาที่ใชมีอยูหลายชนิด แตในที่นี้จะกลาวเพียง ๓ ชนิด คือ
๑. สํานวนภาษาสามัญ หรือสํานวนภาษาทั่วไป หมายถึง สํานวนภาษาสุภาพใชในหมูคนที่มี
การศึกษา ใชในวงการทั่วไป เชน วงการราชการ ในสถานศึกษา ฯลฯ เพื่อจะสื่อสารใหไดประโยชนแก
ตนเอง ผูรวมงาน หรือผูมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
๒. สํานวนภาษาการประพันธ หมายถึง สํานวนภาษาที่ใชตามแบบของการรอยกรองประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือสํานวนภาษารอยแกว ซึ่งใชในการประพันธวรรณกรรม เพื่อมุงใหผูรับสารเกิดจินตนาการ
และเกิดอรรถรสขึ้น สํานวนภาษาชนิดนี้มักใชคํา สํานวน โวหารที่เปนสุภาษิต หรือคํากลาวที่คมคายแฝงอยู
อยางเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ และสถานที่ ผูประพันธหรือผูสงสารตองใชศิลปะสูงจึงจะทําใหเนื้อเรื่อง
สมจริง
๓. สํานวนภาษาสื่อสารมวลชนและสํานวนภาษาโฆษณา
สํานวนภาษาชนิดนี้ไมอาจจัดเปนภาษา
มาตรฐานไดทีเดียว เพราะผูสื่อสารตองการใชภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผูรับสารเปนสําคัญ และไมได
เครงครัดเกี่ยวกับหลักไวยากรณมากนัก ยกเวนแตจะเปนสารของทางราชการเทานั้น ที่มีลักษณะเปนแบบแผน
พึงยึดตามเปนแบบฉบับได
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อุปสรรคของการสื่อสาร
อุปสรรคซึ่งขัดขวางการสื่อสารไมใหสัมฤทธิ์ผลสมประสงค ไดแก
๑. ผูสื่อสาร ขาดความรู และประสบการณในเรื่องที่จะสื่อสาร หรือมีอคติไมดีตอเรื่องที่จะสื่อสาร
๒. ตัวสาร มีความยากงาย หรือสลับซับซอนไมเหมาะสมกับผูรับสาร ทําใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผล
๓. ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ตองใหเหมาะสมกับระดับของผูรับสาร และตรงตามเนื้อหาของเรื่องราวที่
จะสงสาร
๔. ผูรับสาร ขาดความรู ประสบการณ และขาดความสนใจ ยอมทําใหเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร
๕. สื่อ ถาสื่อในการนําสารขัดของหรือไมเหมาะสม ก็อาจเปนอุปสรรคตอการสื่อสารได
๖. กาลเทศะและสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม จะเปนอุปสรรคแก
การสื่อสารเปนอยางมาก

ประโยชนของการเรียนวิชาการใชภาษา

๑. สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารสัมฤทธิผลสมประสงค
๒. เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณและทันคน
๓. ชวยรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไวใหยืนนานสืบตอไป

ทักษะภาษาในการสงและรับสาร

สรุปความสําคัญ
ทักษะ คือ สมรรถภาพในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางคลองและผิดพลาดนอย
ทักษะภาษาทั้งสี่ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะทั้งสี่ อาจแบงได
ออกเปน ๒ พวก คือ
๑. ทักษะรับสาร ไดแก การฟงและการอาน
๒. ทักษะสงสาร ไดแก การพูดและการเขียน
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การใชภาษาในการสื่อสาร
๑.

อุปสรรคของการสื่อสาร และวิธีแกไข

ก. ผูสงสาร ขาดพื้นฐานความรูและประสบการณ
วิธีแกไข ตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความพรอมยิ่งขึ้น
ข. ตัวสาร อาจซับซอนหรือลึกซึ้งเกินไป
วิธีแกไข ตองเลือกวิธีนําเสนอใหเกิดอุปสรรคนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย
ค. ภาษาที่ใชในการสื่อสาร เชน ใชภาษาผิดระดับ หรือเปนสํานวนภาษาที่ไมตรงตามเนื้อหา
วิธีแกไข ตองเลือกใชถอยคําใหสื่อความชัดเจนเปนที่เขาใจแกผูรับสาร ไมใชคํากํากวม
ง. ผูรับสาร ขาดความรูประสบการณ
วิธีแกไข ตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความพรอมยิ่งขึ้น
จ. สื่อ สื่อขัดของ เขียนหวัดมาก ใชตัวพิมพเลอะเลือน
วิธีแกไข หาสถานที่ใหม, เลื่อนการประชุม, หลีกเลี่ยงไปใชสื่ออยางอื่น
ฉ. กาลเทศะ และสภาพแวดลอม
เชน - ชักชวนนักเรียนไปเขาคายอาสาพัฒนาภาคฤดูรอนในชวงเวลาที่กําลังสอบไล
- การเชิญวิทยากรไปบรรยายลวงหนาเพียงหนึ่งวัน
วิธีแกไข ตองประมาณเวลาใหพอเหมาะ, เลือกเวลาที่เหมาะสม

๒. ฟงใหสัมฤทธิ์ผล

สัมฤทธิ์ แปลวา ความสําเร็จ
ผล
แปลวา สิ่งที่ไดรับ
ฟงใหสัมฤทธิ์ผล หมายถึง ฟงใหไดรับความสําเร็จ
โอกาสในการฟง
๑. การฟงระหวางบุคคล
- ไมเปนทางการ ไดแก ฟงขณะทักทายกัน, การสอบถาม ฯลฯ
- เปนทางการ ไดแก ฟงในระหวางการสัมภาษณ, การแนะนําตัว
๒. การฟงในกลุมขนาดเล็ก
เปนการสื่อสารกึ่งทางการ เชน : - ในกลุมที่ใชความคิดรวมกัน
๓. การฟงในที่ประชุม
มักคอนขางเปนทางการ เชน ฟงการบรรยาย, ฟงโอวาท, ฟงรายงาน
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๔. การฟงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
สวนใหญแลวจะเปนการฟงอยางไมเปนทางการ เชน :- ฟงขาว ฟงรายการความรู, ฟงประกาศ
ของทางราชการ
ระดับขั้นของการฟงใหสัมฤทธิ์ผล
๑. ทราบวา จุดประสงคไดแกอะไร
๒. ทราบวา ความครบถวนแลวหรือไม
๓. พิจารณาไดวา นาเชื่อถือหรือไม
๔. เห็นวา สารนั้นมีคุณคาหรือไม อยางไร
มารยาทในการฟง
๑. การรับฟงเฉพาะผูใหญ พึงสํารวมกิริยาอาการ สบตาผูพูดเปนระยะๆ
๒. การฟงในที่ประชุม ไมควรกระซิบกับคนที่อยูขางเคียง ไมทํากิจธุระสวนตัว ไมพูดแซง
๓. การฟงในที่สาธารณะ ควรรักษาความสงบ ไมนําอาหารที่มีกลิ่นแรงเขาไปในสถานที่นั้น ไมเดิน
เขาออกบอยๆ
๓.

การพูดใหสัมฤทธิ์ผล
การพูดใหสัมฤทธิ์ผล หมายถึง พูดใหสําเร็จตามจุดมุงหมายตางๆ

ขอควรระลึกและควรปฏิบัติ
๑. ผูฟงที่อยูในวัยตางๆ กัน มีพื้นความรูและประสบการณตางกัน ยอมมีความสนใจและพรอมที่จะ
ฟงเรื่องราวตางๆ กัน
๒. ผูฟงมักพอใจและพรอมที่จะฟงผูพูดใหเกียรติตน ใหความสําคัญแกตน และใหความเปนกันเอง
๓. ผูฟงจะรับรูความหมายไดสมบูรณก็ตอเมื่อผูพูดใชภาษาที่แจมแจง ชัดเจน ลําดับความใหเขาใจงาย
๔. ผูฟงจะใหความเชื่อถือและศรัทธาผูพูด เมื่อเห็นวาผูพูดเปนผูรูจริง ไวใจไดและมีเจตนาดี
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ภาษากับเหตุผล
๑. เหตุผล หมายถึง ความคิดอันเปนหลักทั่วไป กฎเกณฑ รวมทั้งขอเท็จจริง ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอ
ตัดสินใจ
๒.

โครงสรางของการแสดงเหตุผล
ก. ตัวเหตุผล หรือขอสนับสนุน
ข. ขอสรุป คือ สารที่สําคัญที่สุด

๓.

ภาษาที่ใชแสดงเหตุผล
ก. ใชสันธานเชื่อม (เพราะ...........จึง, ดังนั้น...........จึง, เพราะวา, ก็เลย)
ข. แบบไมตองใชสันธานเปนตัวเชื่อม
“ฉันจะไมยอมแพตออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น ฉันไดรับการสั่งสอนอบรมอยูเปนนิจจากคุณพอคุณแม
ใหสูเสมอ”
ค. ในการแสดงเหตุผลนั้น บางทีใชกลุมคําเรียงกัน ใหเปนการบงชี้ถึงเหตุผลหรือขอสรุปใหชัดแจง
ลงไป
“ขาพเจาขอสรุปวา................................ที่สรุปวาเชนนี้เหตุผลสําคัญคือ................................”
ง. ในการใชภาษาแสดงเหตุผล บางครั้งมีการแสดงเหตุผลหลายตอน
กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน กระบวนการแสดงเหตุผลมี ๒ ประเภท
๑. วิธีนิรนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย โดยเริ่มจากหลักทั่วไปกับกรณีเฉพาะ
กรณีหนึ่งแลวอนุมานไดขอสรุปซึ่งเปนกรณีเฉพาะอีกกรณีหนึ่ง
ตัวอยาง มนุษยทั้งปวงตองการปจจัยสี่ ฉันเปนมนุษย เพราะฉะนั้น ฉันตองการปจจัยสี่
๒. วิธีอุปนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม
ตัวอยาง “มะมวงก็ดี มะพราวก็ดี มะขามก็ดี ล ว นมี พ ยางค แ รกกร อ นเสี ย งจากคํ า หมากทั้ ง สิ้ น
เพราะฉะนั้น คําที่ขึ้นตนดวยมะทุกคําจะกรอนมาจากหมากทั้งสิ้น”
บางครั้งเราอาจใชวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่เรียกวา การใชแนวเทียบ
ตัวอยาง “การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคตนไดกําไร การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคปลาย
ควรจะไดกําไรเชนกัน”
กระบวนการอนุมาน คือ กระบวนการคิดในการหาขอสรุปจากเหตุผลที่มีอยู
การอนุมานมี ๒ ประเภท คือ การอนุมานวิธีนิรนัย และการอนุมานแบบอุปนัย
๔.
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๕.

ความหมายของคําและเหตุผล เหตุ หมายถึง สิ่งที่เปนตนกําเนิด ผล คือ สิ่งที่เกิดจากเหตุ

๖. การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน การอนุมานแบบนี้ อาจจัดไดวาเปน การ
อนุมานแบบอุปนัยนั่นเองเพราะขอสรุปที่ได อาจไมใชขอสรุปที่จําตองเปนจริงเสมอไป มี ๓ ประเภท คือ
๑. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
“เด็กคนนี้อานหนังสือมาตลอดปคาดวาเขาคงสอบเขามหาวิทยาลัยไดแนๆ ”
๒. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
“การจราจรติดขัด เพราะรถชนกัน”
๓. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
“กฤตยาไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชาบอยๆ เพราะเธอเปนคนดีมีความรับผิดชอบสูง พวกเรา
จึงคาดกันวา กฤตยาจะตองไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษในปนี้”
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การแสดงทรรศนะ
๑.

ทรรศนะ หมายถึง ความคิดเห็นที่ประกอบดวยเหตุผล

๒.

โครงสรางของการแสดงทรรศนะ การแสดงทรรศนะประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวนคือ
๑. ที่มา คือ เรื่องราวตางๆ อันทําใหเกิดการแสดงทรรศนะ
๒. ขอสนับสนุน คือ ขอเท็จจริงหลักการที่ผูแสดงทรรศนะนํามาใช
๓. ขอสรุป คือ สารที่สําคัญที่สุดของทรรศนะ

๓.

ความหลากหลายของการแสดงทรรศนะของคนในสังคมขึ้นอยูกับสิ่งสําคัญ ๒ ประการคือ
๑. คุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย (ไหวพริบ เชาวนปญญา)
๒. อิทธิพลของสิ่งแวดลอม (ความรู ประสบการณ ความเชื่อ คานิยม)

ทรรศนะแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ
๑. ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง (กลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแลวแตยังเปนปญหาถกเถียงกันอยู)
๒. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคาหรือคานิยม (ประเมินวาสิ่งใดดี สิ่งใดดอย)
๓. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย (เปนทรรศนะที่ชี้บงวา ควรทําอะไร อยางไรตอไปในอนาคต หรือควร
จะปรับปรุงแกไขสิ่งใดไปในทางใด)
๔.

๕.

วิธีใชภาษาในการแสดงทรรศนะ
๑. การใชคําสรรพนามบุรุษที่ ๑ ประกอบกับคํากริยาหรือกลุมคํากริยา เชน
ดิฉันเห็นวา....................., ผมขอสรุปวา...................., เราขอเสนอแนะวา......................
๒. การใชคําหรือกลุมคําเพื่อชี้บงใหเห็นวาเปนการแสดงทรรศนะ
เชน คําวา นา นาจะ คง คงจะ ควร พึง

๖.

ปจจัยสงเสริมการแสดงทรรศนะ มี ๒ ประการคือ
๑. ปจจัยภายนอก มีอาทิ สื่อ ผูรับสาร บรรยากาศแวดลอม
๒. ปจจัยภายใน มีอาทิ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรูประสบการณ ทัศนคติ

๗.

แนวทางในการประเมินคาทรรศนะ ควรเปนดังนี้
๑. ประโยชนและลักษณะสรางสรรค
๒. ความสมเหตุสมผล
๓. ความเหมาะสมกับผูรับสารและกาลเทศะ
๔. การใชภาษา
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การใชถอยคําสํานวนใหมีประสิทธิพล
ถอยคํา หมายถึง คําพูดที่มนุษยใชสื่อสารกันในทั้งดานกิจธุระและในกิจการอื่นๆ

ความหมายของถอยคํา แบงเปน
๑. ความหมายเฉพาะคํา หมายความถึง คําๆ หนึ่งมีความหมายในตัวเอง แตสามารถใชไดหลายที่
แตก็ยังมีความหมายเฉพาะเดิม เชน หนา เมื่อเอามาใช ขาวเหนียวหนากุง ก็ยังหมายถึงสวนบนตาม
ความหมายของหนา หรือคําวา ดาว ในความหมายของดวงดาว หรือมาเปรียบคนที่เดนในวงการตางๆ ก็ยังมี
ความหมายเฉพาะอยูวา สวยเดน เหมือนดวงดาว
๒. คําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําอื่น หมายถึง การนําถอยคําในภาษามาเทียบเคียงกันในแง
ตางๆ กันไดแก
- คําที่มีความหมายเหมือนกัน เชน ทอง สุวรรณ กาญจนา เหม
- คําที่มีความหมายตรงกันขาม เชน ขาว – ดํา ดี – ไมดี มนุษย – อมนุษย
- คําที่มีความหมายรวมกัน เชน ขํา – ขัน ตัด – หั่น บั่น – ทอน งัด - แงะ
- คําที่มีความหมายแคบกวางตางกัน เชน เครื่องเขียน ไดแก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด สมุด ฯลฯ
๑. วิธีการใชถอยคํา
๑. การใชคําใหตรงตามความหมาย มีความกระจางชัดไมเขาใจเปนอยางอื่น
๒. การใชคําใหตามความนิยมของผูใชภาษาเดียวกัน เชน น้ําทวมเจิ่ง (ใชกันทั่วไป)
๓. การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล โดยใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลและ
สถานที่
๔. การใชคําไมซ้ําซาก รูจักใชคําแปลกๆ ที่มีความหมายใกลเคียงหรือคลายกัน ไมใชคําเดียวซ้ําๆ
กัน
๕. การใชคําใหเห็นภาพ คือการเติมคําทายใหชัดลงไป เชน จืดชืด ฉุนกึก แดงแจ เงียบสงัด
๒. การใชสํานวน สํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงไวตายตัว สลับที่หรือตัดตอนไมได ความหมาย
อาจจะไมตรงตามคํา แตเปนความเปรียบเปรยที่เขาใจกันทั่วไป

การพิจารณาสํานวนไทย

สํานวนที่มีเสียงสัมผัส
๑. เรียง ๔ คํา เชน ขาวแดงแกงรอน คอขาดบาดตาย
๒. เรียง ๖ คํา เชน ขิงก็ราขาก็แรง ฆาไมตายขายไมขาด
๓. เรียง ๘ คํา เชน กินอยูกับปาก อยากอยูกับทอง ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

________________________________ ภาษาไทย (21)

๔. เรียง ๑๐ คํา เชน
เขาปาอยาเสียเมือง เขาเหมืองอยาเสียขุน
คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ
๕. เรียง ๑๒ คํา เชน
ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน
ไมเห็นน้ําตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกกงหนาไม
สํานวนที่ไมมีเสียงสัมผัส
๑. เรียง ๒ คํา เชน กอหวอด แกเกี้ยว งามหนา
๒. เรียง ๓ คํา เชน กาคาบพริก กางขวางคอ
๓. เรียง ๔ คํา เชน กิ่งทองใบหยก แกวงเทาหาเสี้ยน
๔. เรียง ๕ คํา เชน ขนหนาแขงไมรวง เขียนเสือใหวัวกลัว
๕. เรียง ๖ คํา เชน กลืนไมเขาคายไมออก ปากไมสิ้นกลิ่นน้ํานม
๖. เรียง ๗ คํา เชน กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา สิบปากวาไมเทาตาเห็น
๗. เรียง ๘ คํา เชน ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก มะกอกสามตะกราปาไมถูก

การใชสํานวนไทยใหมีประสิทธิผล มีขอสังเกตดังนี้

๑. ตองทําความเขาใจในสํานวนนั้นๆ อยางดีเสียกอนวา สํานวนนั้นเปรียบความอยางไร หรือมี
ความหมายที่ตองการจะสอนเราเรื่องอะไร เชน เห็นชางขี้อยาขี้ตามชาง ในความหมายไมควรทําอะไรเอา
อยางคนอื่นโดยไมคํานึงถึงฐานะหรือสภาพของตนเอง
๒. ตองไมตีความหมายตรงคําของสํานวนนั้น เชน กระตายตื่นตูม มิใชแปลความวา มีกระตายตัวหนึ่ง
มันตื่นเตนไมเขาทา ซึ่งที่ถูกตองเปนความหมายเปรียบวา เมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้น ไมทันพิจารณาใหถี่ถวนก็
ตกใจเกินกวาเหตุ
สํานวนบางสํานวนก็เปนการบอกลักษณะหรือการกระทํา เชน ขวานผาซาก หมายความวา พูดตรงๆ
อยางไมเกรงใจใคร
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ขอสอบ O-NET วิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. ตามธรรมชาติของภาษา ขอใดไมใชลักษณะทั่วไปของภาษา
๑. ครูประจําชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเขาแถวที่สนาม
๒. คําวา “บัตรเติมเงิน” เปนคําประสมที่ใชในภาษาไทยไมนานนัก
๓. คุณวิมลเลาวาลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเกงขึ้น ใชประโยคไดยาวกวาเมื่อกอนมาก
๔. เด็กชายทองไมสามารถออกเสียงคําภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดไดเพราะเสียงสะกดนี้ไมมีใน
ภาษาไทย
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๒-๕
ก. จะหาจันทนกฤษณานั้นหายาก
ข. เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสน
ค. จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน
ง. เสมอแมนจันทนแดงแรงราคา
๒. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตโท
๑. ขอ ก.
๒ ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
๓. ขอใดมีเสียงสระประสม
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
๔. ขอใดมีอักษรกลางนอยที่สุด
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
๕. ขอใดมีจํานวนพยางคมากที่สุด
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
๖. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ
๑. ผูใหญบางคนอาจจะคิดวาวัยรุนชอบแตงตัวบาๆ บอๆ
๒. คนที่ทําความผิดก็ตองหลบๆ ซอนๆ ไมใหตํารวจจับได
๓. เหตุการณที่เกิดขึ้นสดๆ รอนๆ ทําใหฉันตกใจไมหาย
๔. ผูหญิงสาวไมควรกลับบานดึกๆ ดื่นๆ จะไมปลอดภัย
๗. ขอใดใชคําซอนถูกตอง
๑. แมเรงรัดใหลูกแตงตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกตื่นสาย
๒. พรุงนี้เชาหัวหนาทัวรจะนําพาลูกทัวรสูจังหวัดกาญจนบุรี
๓. หนาหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ
๔. ฝมือในการทําอาหารของรานนี้ตกต่ํา ลูกคาจึงลดลงอยางมาก
๘. ขอใดมีคําที่ไมใชคําประสมปนอยู
๑. ทางขาม ทางดวน ทางผาน ทางหลวง
๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ
๓. ของเกา ของโจร ของรอน ของไหว
๔. น้ํากรด น้ําเกลือ น้ําขาว น้ําเหลือง
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๙. ขอความตอไปนี้มีคําประสมกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
“ในน้ํามันพืชมีสารตานอนุมูลอิสระที่เรารูจักกันดีคือวิตามินอี แตนักวิทยาศาสตรญี่ปุนไดคนพบ
สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากที่สุดในขาว โดยเฉพาะในสวน
ผิวของขาวกลองที่เรียกวารําขาว”
๑. ๓ คํา
๒. ๔ คํา
๓. ๕ คํา
๔. ๖ คํา
๑๐. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางจากคําอื่นอยูดวย
๑. อาศรมบท กัลปพฤกษ
๒. อรรถศาสตร สัญประกาศ
๓. ชาติวุฒิ นิธินาถ
๔. มุนินทร คุรุภัณฑ
๑๑. ขอใดไมมีคําสมาส
๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี
๒. ไพรฟาประชาชี ชาวบุรีก็ปรีดา
๓. ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สถาวร
๔. เรงพลโยธาพานรินทร เรงรัดหัสดิน
๑๒. ขอใดมีคําสะกดผิด
๑. แมครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ําปลา
๒. ดอกอุตพิดเวลาบานจะสงกลิ่นเหม็น
๒. สมเสร็จเปนสัตวปาหายากในปจจุบัน
๓. ชาวตางประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
๑๓. ขอใดสะกดถูกทุกคํา
๑. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม
๒. ชิมแปนซี โคบอลต แค็ปซูล
๓. เคานเตอร โซเดียม ไดนาไมท
๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส
๑๔. ขอใดไมปรากฏในคําอธิบายศัพทในพจนานุกรมตอไปนี้
ตะปู น. สิ่งที่ทําดวยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดตางๆ กัน สําหรับตรึงสิ่งอื่นใหแนน โดยใช
คอนเปนตนตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก

๑. ชนิดของคํา
๒. ตัวอยางการใชคํา ๓. คําที่เขียนตางไป ๔. คําอธิบายศัพท
๑๕. คําประพันธตอไปนี้มีคํายืมภาษาตางประเทศกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
พี่มนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ จงคิดหักความสวาทใหขาดสูญ
กลับไปอยูคูหาอยาอาดูร
จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม
๑. ๗ คํา
๒. ๘ คํา
๓. ๙ คํา
๔. ๑๐ คํา
๑๖. คําภาษาอังกฤษในขอใดไมสามารถใชคําไทยแทนได
๑. ภาพยนตรการตูนสมัยนี้ดูแลวไมสบายตาเหมือนสมัยกอน
๒. เธอชวยเช็คใหกอนไดไหมวาสินคาที่เราจะสงไปขายมีจํานวนเทาใด
๓. สมาชิกกําลังดีเบตกันยกใหญวาใครสมควรเปนนายกสมาคม
๔. ครูที่ดีตองเปนโมเดลใหลูกศิษยยึดถือปฏิบัติตามได
๑๗. ขอใดมีศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษอยูดวย
๑. อุปการ อุปถัมภ อุปสงค
๒. นพเกา นพเคราะห นพรัตน
๓. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี
๔. ไตรภูมิ ไตรรงค ไตรลักษณ
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๑๘. ขอใดใชคําผิดความหมาย
๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว
๒. บางคนบอกวากินขาวเหนียวแลวอยูทองดี
๓. คนขายของพูดจนออนใจ แมบานก็ยังไมยอมซื้อ
๔. เขานัดกับฉันหลายครั้งแลว แตมีอันตองแคลวคลาดกันทุกที
๑๙. ขอใดใชคําผิดความหมาย
๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บานเขามักจะมีขนมติดตัวไปดวย
๒. คนขับรถไมติดใจเอาความกับคนบาที่ขวางปารถของเขา
๓. ชางไฟฟามาติดตั้งเครื่องซักผาใหฉันเรียบรอยแลว
๔. กองทหารกําลังบุกเขาโจมตีและรบติดพันกันกวา ๑ วันแลว
๒๐. ขอความตอไปนี้มีคําสันธานและคําบุพบทกี่คํา (นับคําซ้ํา)
“น้ําเปนองคประกอบสําคัญตอรางกายของมนุษย และทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตอยูได ถารางกาย
ขาดน้ําเราจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเลย”
๑. สันธาน ๒ คํา บุพบท ๑ คํา
๒. สันธาน ๒ คํา บุพบท ๒ คํา
๓. สันธาน ๑ คํา บุพบท ๒ คํา
๔. สันธาน ๑ คํา บุพบท ๑ คํา
๒๑. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง
๑. คุณปูเหลาไมเรียวไวหลายกิ่ง หลานๆ จึงไมกลาซนมาก
๒. ในสนามเด็กเลนที่โรงเรียนเรามีไมลื่นใหเด็กๆ เลนหลายชุด
๓. วันจันทรใหนักเรียนนําไมอัดมาคนละแผน ครูจะสอนฉลุไม
๔. พี่ชายเดินนับไมหมอนรถไฟไดหลายทอนแลว
๒๒. ขอความตอไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอยางละกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
“กิจกรรมนั้นเปนของดี
แตสถาบันอุดมศึกษาไมไดตั้งขึ้นสําหรับรับนักศึกษาเพื่อทํากิจกรรม
กิจกรรมมีไวใหนักศึกษาใชเวลาวางทําประโยชนและเปลี่ยนบรรยากาศ”
๑. นาม ๗ คํา กริยา ๘ คํา
๒. นาม ๖ คํา กริยา ๘ คํา
๓. นาม ๗ คํา กริยา ๗ คํา
๔. นาม ๖ คํา กริยา ๖ คํา
๒๓. ขอใดไมใชประโยคความเดียว
๑. ผลไมเมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ําตาลฟรักโทสมากกวาผลไมเมืองรอน
๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ําตาลฟรักโทสมากเกินไป
๓. การควบคุมอาหารมีความสําคัญมากเพราะทําใหน้ําหนักตัวลดลงไดอยางรวดเร็ว
๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรดในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารกลุมแปง
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๒๔. ขอใดเปนประโยคความซอน
๑. ปจจุบันระบบอินเทอรเน็ตมีบทบาทอยางมากทั้งในหมูวัยรุนและวัยผูใหญ
๒. โลกของอินเทอรเน็ตมีสารประโยชน ความบันเทิง ความรู และการสื่อสารมากมาย
๓. ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นวามีอินเทอรเน็ตคาเฟแฝงอยูในธุรกิจหลายประเภท
๔. ในรานอาหาร โรงแรม สปา หางสรรพสินคา และโรงพยาบาลบางแหงมีมุมของอินเทอรเน็ตคาเฟ
ทั้งนั้น
๒๕. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
๑. หัวขอการสนทนาเรื่องความเปนเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
๒. การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
๓. การแขงขันยิมนาสติกอยางตอเนื่องและการสนับสนุนสงเสริมจากรัฐ
๔. ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานตอเนื่อง
๒๖. ประโยคในขอใดใชคําฟุมเฟอย
๑. เขาคงจะหูแววไดยินไปเองวาฉันเรียกเขา
๒. สาววัยรุนบางคนชอบสวมสรอยเล็กๆ ที่ขอเทา
๓. ครีมนี้มีสรรพคุณในการที่จะทําการลบเลือนรอยแผลเปน
๔. นักขาวรุมลอมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณเรื่องเครื่องบินตก
๒๗. ขอใดใชภาษากํากวม
๑. ผูปวยถูกยายไปจากหองพิเศษ
๒. เจาหนาที่เข็นรถคนไขออกไปแลว
๓. ผูที่บาดเจ็บเล็กนอย แพทยอนุญาตใหกลับบานได
๔. เมื่อทานประสงคจะใชบริการของโรงพยาบาล โปรดทําตามขั้นตอน
๒๘. สํานวนในขอใดมีความหมายตางจากกลุม
๑. ปากวาตาขยิบ
๒. ปากเหยี่ยวปากกา
๓. ปากหวานกนเปรี้ยว
๔. ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ
๒๙. สํานวนในขอใดใชเติมในชองวางของขอความตอไปนี้ไมได
“ฉันเตือนเธอแลววาอยาไปทะเลาะกับคนเลวๆ อยางนั้น มีแตผลเสีย เหมือนเธอ ...........”
๑. เอาไมซีกไปงัดไมซุง
๒. เอาทองไปรูกระเบื้อง
๓. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชาง
๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
๓๐. ขอใดใชสํานวนตางประเทศ
๑. แมของฉันถูกลอตเตอรี่บอย
๒. นิตยสารที่ออกใหมขายดีเปนพิเศษเพราะถูกใจวัยรุนมาก
๓. กองภูมิใจมากที่ถูกเลือกใหเปนผูแทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน
๔. คนที่ถูกผึ้งจํานวนมากรุมตอยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไมออก
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๓๑. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น
๑. ถาพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกวาอาหารรสจืดๆ
๓. คนไขบางคนรับไมไดเลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
๔. ผูประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใชเกลือโพแทสเซียมแทน
๓๒. ราชาศัพทในขอใดใชเติมในชองวางไดถูกตอง
“พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา .................... โดยรถพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ไป .................... ในงาน “มัดหมี่มัดใจเด็ก” ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา”
๑. เสด็จ ทรงเปนประธาน
๒. เสด็จ ทรงเปนองคประธาน
๓. เสด็จฯ เปนประธาน
๔. เสด็จฯ เปนองคประธาน
๓๓. พาดหัวขาวขอใดไมแสดงความเห็น
๑. ทีมเศรษฐกิจเรงมือฉุดความเชื่อมั่นตางชาติ
๒. ผวาการเมืองระหวางประเทศถึงจุดเดือด
๓. สินคาโภคภัณฑรวงระนาว นักเก็งกําไรหงอย
๔. ผิดคาดตลาดหุนอเมริกันพุงทะยานกวา ๔๘๐ จุด
๓๔. ขอความตอไปนี้เปนคําประพันธชนิดใด
“ขาไหวพระบาทสามองคพระอิศวรผูทรงอุสุภราชฤทธิ์รอนขาไหวพระนารายณสี่กรทรงครุฑเขจร
จะปราบอรินทรเรืองรงค”
๑. กาพย
๒. กลอน
๓. โคลง
๔. ฉันท
๓๕. ขอความตอไปนี้ขาดขอมูลใดเกี่ยวกับเทศกาลอาหาร
“ลิ้มลองความอรอยอยางหลากหลายของ “เมี่ยงหลากรส” เชน เมี่ยงผักโขม เมี่ยงปลาดุก และอีก
มากมาย ที่หองอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน”
๑. สถานที่จัดงาน
๒. เวลาที่แนนอน
๓. ชื่องาน
๔. ตัวอยางอาหาร
๓๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้
“ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือ
การอยูเปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกันไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา ถาเราใชหลัก
วิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน”
๑. การไมขัดแยงกันกอใหเกิดความสามัคคี
๒. ตามปกติทุกสังคมยอมมีความขัดแยงกัน
๓. ความขัดแยงอาจเปนประโยชนหากเรารูจักแกไขดวยปญญา
๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแกไขความขัดแยงไดทุกอยาง
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๓๗. คุณสุชัยบอกลูกคาวา “บางคนบอกผมวาอยากจะติดตั้งกาซเอ็นจีวี แตกลัวจะมีปญหาอื่นๆ ตามมา ความ
จริงแลวถารถของคุณไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณที่ไดมาตรฐานโดยคนติดตั้งที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แลวละก็ รับรองไมมีปญหาอื่นๆ ตามมา”
ขอใดตรงกับคํากลาวของคุณสุชัย
๑. อยาเพิ่งกลัว ถายังไมไดลองติดตั้ง
๒. ไมมีปญหา ถาผูเชี่ยวชาญติดตั้งใหตามมาตรฐาน
๓. อยาลังเลใจ เชิญติดตั้งไดทันที
๔. ไมมีปญหา แตตองใหเราติดตั้งให
๓๘. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปนี้
“คนสวนใหญไมคอยรูตัว ยังคงอยากไดอะไรที่มากขึ้นๆ ไมวาจะเปนเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
ความรัก และก็มักจะไมไดดังใจนึก ความทุกขก็ยิ่งมีมากขึ้นตามวัยที่มากขึ้นดวย”
๑. คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ยอมมีความอยากไดมากขึ้นตามวัย
๒. ถาคนเรามีความอยากไดไมมีที่สิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข
๓. คนสวนใหญอยากไดของบางอยางแลวไมได จึงเกิดความทุกขใจ
๔. สวนใหญความทุกขของคนเกิดจากความอยากไดเงินทองเกียรติยศ
๓๙. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้
“วันนี้ไดรับคําสั่งใหยายที่นั่งทํางานไปอยูใกลๆ เจานาย คงตองเหนื่อยแนเลย ถาตองเกร็งอยู
ตลอดเวลาทํางาน”
๑. ผูพูดกลัวเจานาย
๒. ผูพูดไมอยากทํางานหนัก
๓. ผูพูดรูวาเจานายดุ
๔. ผูพูดไมอยากเครียดเวลาทํางาน
๔๐. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้
“ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสําหรับ ๔ โรคที่ใกลตัวคนเมืองกรุง คือ โรคหัวใจ
โรคอวน โรคเครียด และโรคภูมิแพ”
๑. คนกรุงเทพฯ สวนหนึ่งเปนโรคอวน
๒. คนกรุงเทพฯ เปนโรคเครียดไดงาย
๓. คนกรุงเทพฯ เปนคนที่มีโรคมากกวาคนเมืองอื่น
๔. ผูคนมักเปนโรคภูมิแพเพราะความแออัดในเมืองกรุง
๔๑. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้
“คุณแมมักพูดเสมอวามีเพื่อนดี ทุกคนมีน้ําใจ เกื้อกูล ชวยเหลือกัน คุณแมพบปะสังสรรค นัดกิน
ขาวกับเพื่อนๆ เปนประจํา ยิ่งตางคนตางเกษียณแลวก็มีเวลาวางมากขึ้น”
๑. แมเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี
๒. เพื่อนของแมไมตองทํางานประจํา
๓. แมไปทัศนาจรกับเพื่อนๆ บอยๆ
๔. เพื่อนของแมตางดูแลทุกขสุขกัน
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๔๒. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความตอไปนี้
โลกมีลักษณะคลาย
หนังสือ
อยูกับบานเปรียบถือ
นิ่งไว
เริ่มทองเที่ยวนั่นคือ
เริ่มอาน
เที่ยวหนึ่งหนาหนึ่งให
เรื่องรูตางกัน
๑. สงเสริมใหรักการอาน
๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
๓. สนับสนุนใหเดินทางทองเที่ยว
๔. ใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
๔๓. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความนี้
“เสนใยอาหารหรือที่เรียกวาไฟเบอร แมจะไมใชสารอาหารแตเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย มีอยูมากในพืช
ผัก ผลไม ธัญพืชตางๆ ในพืชแตละชนิดจะมีปริมาณและชนิดของเสนใยอาหารตางกัน เพื่อใหรางกาย
ไดรับเสนใยอาหารอยางสม่ําเสมอจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบดวยผักเปนประจํา และ
ควรรับประทานผลไมสด ซึ่งจะใหเสนใยอาหารมากกวาการดื่มน้ําผลไม นอกจากนี้ควรรับประทาน
อาหารประเภทถั่วเมล็ดแหง และขาวซอมมือเปนประจํา”
๑. ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงอาหารที่มีไฟเบอรจํานวนมาก
๒. อธิบายประโยชนของเสนใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม
๓. แนะนําอาหารที่ทําใหรางกายไดรับไฟเบอรอยางตอเนื่อง
๔. เชิญชวนใหคนทุกวัยรับประทานผลไมสดแทนการดื่มน้ําผลไม
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๔๔-๔๕
๑) ปจจุบันหัตถกรรมที่ผลิตจากกระดาษเสนใยพืชกําลังไดรับความนิยมอยางกวางขวาง นอกจาก
กระดาษสาแลว ยังมีเสนใยจากพืชอื่นๆ อีก เชน ใยสับปะรด กาบกลวย เปลือกขาวโพด มูลชาง
ฟางขาว ผักตบชวา ฯลฯ
๒) เพราะเปนผลิตภัณฑที่แลเห็นความสวยงามของเสนใยจากธรรมชาติ
๓) วัสดุจากธรรมชาติเหลานี้มีอยูมากมายในเมืองไทย เปนการเพิ่มมูลคาดวยวิธีงายๆ จากภูมิปญญา
ทองถิ่น
๔) ลงทุนนอย เกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม มีการสรางงานสรางรายไดใหแกทองถิ่น
๔๔. สวนใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน
๑. สวนที่ ๑ และ ๒ ๒. สวนที่ ๒ และ ๓ ๓. สวนที่ ๓ และ ๔ ๔. สวนที่ ๑ และ ๔
๔๕. ผูเขียนมุงจะสนับสนุนการพัฒนาในดานใด
๑. การผลิตกระดาษจากเสนใยธรรมชาติ
๒. ศิลปะของงานหัตถกรรม
๓. ภูมิปญญาทองถิ่น
๔. อาชีพของชุมชน
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๔๖. ใจความสําคัญของขอความตอไปนี้อยูที่สวนใด
๑) พลาสติกเปนวัสดุที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน
๒) ภาชนะพลาสติกนิยมใชบรรจุสิ่งของตางๆ ไมวารอนหรือเย็น
๓) ขอเสียของพลาสติกคือยอยสลายชาและยังมีผลทําใหโลกรอนยิ่งขึ้น
๔) ขยะพลาสติกที่ลอยในมหาสมุทรมีจํานวนถึง ๔๖,๐๐๐ ชิ้น ตอ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร
๑. สวนที่ ๑ และ ๒ ๒. สวนที่ ๑ และ ๓ ๓. สวนที่ ๒ และ ๔ ๔. สวนที่ ๓ และ ๔
๔๗. ขอใดที่ขอความตอไปนี้ไมไดกลาวถึง
“ผลิตภัณฑปโตรเคมีชวยใหเรามีของใชที่นิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุนและทนทานยิ่งขึ้น สามารถทํารูปแบบ
และสีสันไดหลากหลายดังใจ สามารถใชแทนวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
นับวันจะรอยหรอลงไปทุกที”
๑. ขอเดนของผลิตภัณฑปโตรเคมี
๒. ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเคมี
๓. ประเภทของผลิตภัณฑปโตรเคมี
๔. ความสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเคมี
๔๘. จากขอความตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง
“ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขายอมสบายใจเมื่อไดอยูในวงการที่นิยมความถนัด
ของเขาเพราะทําใหเขาเปนคนเดน มีความสําคัญในวงการนั้น แตเขาจะรูสึกดอยเมื่อเขาไปในวงการที่
มิไดรูสึกยกยองวิชาหรือความสามารถของเขา”
๑. ทุกคนพอใจที่จะไดเปนคนสําคัญ
๒. คนเราเดนดังไมไดในทุกวงการ
๓. บุคคลในบางวงการไมนิยมผูดอยกวาตน
๔. คนที่มีความสามารถอาจรูสึกดอยเมื่อขาดคนยกยอง
ใชขอความตอไปนี้ตอบ ขอ ๔๙-๕๐
“ไขหวัดใหญพบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเปนพิเศษ แตอัตราการตายมักจะพบใน
ผูปวยที่มีอายุมากกวา ๖๕ ป หรือผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต
เปนตน
การฉีดวัคซีนเปนวิธีที่ปองกันไดผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอน
โรงพยาบาล ลดโรคแทรกซอน และลดการหยุดงาน
ไขหวัดเปนการติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดอาการน้ํามูกไหล มีไขไมสูง สวนไขหวัดใหญเปนการติด
เชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผูปวยจะมีอาการคอนขางเร็ว ไขสูงกวาไขหวัด
ปวดศีรษะอยางรุนแรง ปวดกลามเนื้อ ออนเพลีย”
๔๙. ขอความขางตนไมไดกลาวถึงเรื่องใด
๑. วิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูที่ไมไดฉีดวัคซีน
๒. ความแตกตางของโรคไขหวัดและโรคไขหวัดใหญ
๓. ระหวางปวยดวยโรคไขหวัดใหญผูปวยจะปฏิบัติงานไมได
๔. ไขหวัดใหญเปนโรคซ้ําเติมผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจําตัวอยูแลว
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๕๐. ขอใดกลาวไมถูกตองตามขอความขางตน
๑. ไขหวัดใหญเปนโรคอันตรายมากสําหรับผูสูงอายุ
๒. คนวัยเด็กเปนไขหวัดใหญจํานวนมากกวาคนวัยอื่นๆ
๓. คนในวัยหนุมสาวจะติดเชื้อโรคไขหวัดใหญนอยที่สุด
๔. ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญอาจทําใหเสียชีวิตได
อานขอความตอไปนี้แลวตอบ ขอ ๕๑-๕๓
“ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาววาภาวะโลกรอนไมไดกอใหเกิดความหายนะเพียงอยางเดียว แต
จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือที่สามารถประหยัดพลังงานจากการทําความรอนไดมากขึ้น
นัก
เดินเรือสามารถใชทางลัดไปขั้วโลกเหนือไดเพราะน้ําแข็งละลาย พื้นที่ปาไมในโลกอาจขยายตัวขึ้น ใน
บางประเทศ เชน แคนาดา รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโนมวาจะไดรับประโยชนจากภาวะ
โลกรอนมากที่สุดคือจะไดรับผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจํานวนมากเชื่อวาหากโลกอุนขึ้น
พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีสิ่งเลวราย อันเปนผล
จากภาวะโลกรอนเกิดขึ้นในประเทศเหลานี้”
๕๑. ขอใดที่ขอความขางตนกลาวถึง
๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น
๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่ประเทศเหลานี้ไดรับ
๓. รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่จะไดรับประโยชนจากภาวะโลกรอน
๔. ตัวอยางประโยชนที่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะไดรับจากภาวะโลกรอน
๕๒. ขอความที่วา “หากโลกอุนขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น” มีความหมายตามขอใด
๑. การมีพื้นที่เพาะปลูกเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ
๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ
๓. เมื่ออากาศอุนขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป
๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนเดิมจะเปนผลิตผลของเขตหนาวซึ่งกลายเปนเขตรอน
๕๓. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน
๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึ้นเมื่ออากาศอุนขึ้น
๒. ประเทศเหลานี้จะลดคาใชจายดานพลังงานการทําความรอนลงได
๓. แมประเทศเหลานี้จะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกรอน แตก็จะไดประโยชนจากภาวะความ
รอนนั้นดวย
๔. ชีวิตความเปนอยูของผูคนจะเปลี่ยนไป เพราะไมคุนเคยกับการเพาะปลูกพืชผลที่อยูในเขตรอนมา
กอน
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๕๔. ในขอความตอไปนี้ ก. คืออะไร
“ก. ทําจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถั่วเหลือง
ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี
ก. มีรสอรอยและมีกลิ่นหอมของงาดํา
ก. ทุกหยดใหคุณคาทางโภชนาการ”
๑. ขนมอบที่ทําจากถั่วเหลืองและงาดํา
๒. เครื่องดื่มที่ทําจากถั่วเหลืองและงาดํา
๓. อาหารคาวที่ทําจากถั่วเหลือง
๔. อาหารเสริมที่ทําจากงาดํา
๕๕. การฟงในขอใดมีจุดมุงหมายตางกับขออื่น
๑. วันดีฟงถายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล
๒. วันเพ็ญฟงการอภิปรายเรื่องใชชีวิตอยางไรใหพอเพียง
๓. วันรุงฟงวิทยุรายการตลาดเชาขาวสด
๔. วันงามฟงเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป
๕๖. “วินัยฟงรายการวิทยุ มีขอความตอนหนึ่งวา “ตลอดชีวิตที่ผานมาเราจะรูสึกวาเรายังมีไมพอ ตองมี
นั่นมีนี่เสียกอน แลวเราจะอิ่มจะเต็ม สิ่งหนึ่งที่เราไมเคยไดรับการสอนก็คือ ไมวาเราจะพัฒนา
ความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักใหไดมากสักเทาใดก็ตาม น้ําในแกวไมมีวันเต็ม
เพราะความอยากในใจเราไมเคยหยุด” หลังจากฟงแลว เขาบอกกับตนเองวา ผูพูดตองการใหคนเราลด
ความตองการของตัวเองลงเพื่อความสุขในชีวิต”
จากสถานการณในขอความขางตนแสดงวาวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟงระดับใด
๑. เขาใจจุดประสงคของผูพูด
๒. รับรูขอความไดครบถวน
๓. บอกไดวาสิ่งที่ฟงนาเชื่อถือ
๔. ประเมินไดวาสิ่งที่ฟงมีประโยชน
๕๗. ขอใดเปนคําพูดที่ประธานในที่ประชุมควรใชเมื่อตองการจะสรุปความเห็น
๑. วันนี้เราไดใชเวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแลว ผมคิดวาเราควรตัดสินใจไดแลว
๒. ความคิดเห็นของผูเขาประชุมทุกทานลวนนาสนใจ ผมจึงคิดวาจะรับไวพิจารณาในโอกาสตอไป
๓. ขอคิดเห็นตางๆ ที่ผูเขาประชุมไดเสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได ผมจึงขอประมวลความ
คิดเห็นใหที่ประชุมพิจารณา
๔. การประชุมครั้งนี้เราไดเปดโอกาสใหทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางจุใจ ผมจึงขอใหยุติการแสดง
ความคิดเห็น
๕๘. คําพูดในขอใดไมมีความหมายเชิงตําหนิ
๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใชวาจะสกปรกไปเสียทุกราน
๒. กระเปาใบนี้จะเกทีเดียว ถาหากใบเล็กกวานี้สักหนอย
๓. ผาไทยบางชนิดถาซักรวมกับผาสีออนแลวคุณจะเสียใจ
๔. ฝมือทําอาหารของคุณทําใหฉันไมตองหาวิธีลดน้ําหนักเลย
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๕๙. “ดาราหญิงผูหนึ่งแสดงบทรายไดสมจริงจนผูดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตามตลาดแมคาก็ไมขายให
สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครที่ดาราผูนี้แสดง สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน”
คําพูดในขอใดแสดงวาทักษะในการดูของสุดาถูกตอง
๑. ยายคนนี้ใจรายมาก ลูกไมควรเอาอยาง
๒. ลูกอยาไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเทานั้น
๓. แมวาเราเลิกดูละครเรื่องนี้เถอะ คนอะไรรายจนทนไมไหวแลว
๔. ลูกตองเขาใจนะวานี่เปนการแสดง ลูกดูเขาแลวลองคิดดูวาทําตัวอยางนั้นเหมาะไหม
๖๐. จากขอความตอไปนี้ คําใดไมสามารถใชเปนคําหลักในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเรื่อง พายุงวงชาง
“พายุงวงชางมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา พายุนาคเลนน้ํา หรือพวยน้ํา ในทองถิ่นบางแหงเรียกวา ลม
งวงหรือลมหัวกุด”
๑. งวงชาง
๒. พวยน้ํา
๓. ลมงวง
๔. นาคเลนน้ํา
๖๑. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
๑. แผนดินไหวที่มณฑลเสฉวน เปนเรื่องธรรมดาๆ ของธรรมชาติที่ไมมีใครคาดถึง
๒. ผลพวงที่เราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใตดินขึ้นมาใช ทําใหเปลือกโลกใตดินมีชองวางขึ้นมากมาย
๓. แผนดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ํามือคนมี ๓ อยางคือ การทดลองระเบิดปรมาณูใตดิน การกักเก็บน้ําใน
เขื่อนและการระเบิดเหมืองแร
๔. ในอนาคตแผนดินไหวจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เพราะแผนดินไหวแตละครั้งมีผลกระทบ
ตอเปลือกโลก
๖๒. รายงานทางวิชาการสวนใดที่ใชภาษาไมเหมาะสม
๑) พริกเปนสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรูจักดี
๒) นักวิจัยพบวาพริกมีสารแคปไซซินสูง สารนี้มีฤทธิ์ในการลดความเจ็บปวด
๓) และชวยระบบการยอย และการไหลเวียนของโลหิต ปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
๔) ตอนหลังนักวิจัยก็พบอีกวา สารตัวนี้มีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทําใหชวยลดน้ําหนักตัว
ไดดวย
๑. สวนที่ ๑
๒. สวนที่ ๒
๓. สวนที่ ๓
๔. สวนที่ ๔
๖๓. ขอความสวนใดในจดหมายกิจธุระตอไปนี้ไมจําเปนตองกลาวถึง
๑) ดวยชมรมวิทยาศาสตรจะจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒) ซึ่งการแขงขันโตวาทีจําเปนตองมีคณะกรรมการการตัดสินเพื่อหาผูชนะ
๓) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทานเปนกรรมการตัดสินการโตวาทีรอบชิงชนะเลิศ
๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุม
๑. สวนที่ ๑
๒. สวนที่ ๒
๓. สวนที่ ๓
๔. สวนที่ ๔
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๖๔. ประกาศขอใดไมชัดเจน
๑. ขายเตียงผาตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท ติดตอ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐
๒. รับสมัครแพทย Part Time โรคทั่วไป ซอยลาดพราว ๔๕ ติดตอนายแพทยสมชาย
๓. รับสมัครครูมัธยมตน ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร ติดตอที่ nmt-school@hotmail.com
๔. บรรยายพิเศษเรื่อง “พนวิกฤตดวยความคิดสรางสรรค” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑ สอบถามและซื้อบัตรไดที่
Thai Ticket Major ทุกสาขา
๖๕. ขอใดใชศัพทเฉพาะในการประชุมแทนขอความที่ขีดเสนใตไดถูกตอง ตามลําดับ
“ในการประชุมเพื่อจัดงานวันภาษาไทยแหงชาติประจําป ๒๕๕๒ ของสมาคมครูภาษาไทย ผูทํา
หนาที่พิจารณาเรื่องที่อยูในวาระการประชุม ไดอภิปรายเพื่อกําหนดแนวการจัดกิจกรรมตางๆ และ
เสนอใหผูทําหนาที่ควบคุมการประชุมแตงตั้งคณะบุคคลทําหนาที่จัดแสดงนิทรรศการการประกวด
ผลงานวิชาการของครูภาษาไทย”
๑. ผูเขาประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ
๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ
๓. ผูเขาประชุม รองประธาน คณะกรรมการ
๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ
๖๖. ขอใดเปนพรรณนาโวหาร
๑. วัดโบราณแลตะคุมๆ อยูในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสงาสงบ ทึมทึบดวยมานฝนอยู
เนิ่นนาน
๒. หมูบานอันไกลโพนมีวัดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ ชาวบานตางพากันเดินทางจากบาน
ใกลเคียงเพื่อมารวมบุญ
๓. เมืองสามทาวปรากฏเรื่องราวในตํานานเกาที่จารึกไวในคัมภีรใบลาน
วาอยูไกลไปในหุบเขา
หางไกล อันชนตางเผาไมเคยเขาไปถึง
๔. เมืองอันใหญกวางเปนที่ตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝายอรัญวาสี
เปนแหลงศึกษา
พระไตรปฎกสําหรับภิกษุจากเมืองใกลเคียง
๖๗. ขอความตอไปนี้ไมใชวิธีอธิบายตามแบบใด
“โรคอุบัติซ้ํา” เปนโรคที่กลับมาระบาดใหม หลังจากเคยเกิดขึ้นแลวหายไปหรือพบหลังจากที่ไม
เคยมีการระบาดในพื้นที่เดิมมาเปนเวลานาน เชน โรคเทาชาง ไขทรพิษ เปนตน
๑. นิยาม
๒. ใหตัวอยาง
๓. เปรียบเทียบ
๔. กลาวซ้ําโดยใชถอยคําอื่น
๖๘. ขอใดเปนการบรรยาย
๑. จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนใหไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญ
ภัย”
๒. พลพายตางโลตัวอยางสะพรึบพรอม เราเรงใหเรือพุงโลดไปในสายน้ําอันเชี่ยวกราก
๓. ประชาชนปลอยใจใหไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ํา ความปราดเปรียวของเรือระดับพระกาฬ และเสียง
พากยอันเราระทึก
๔. สายฝนกระหน่ําหนาวจนเจ็บหนา แตไมสามารถสยบเสียงเฮที่เปนจังหวะของคนดู ผสานกับเสียงฮุย
เสียงจวงของพลพาย
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๖๙. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้
“ใจคนก็เหมือนกับกลองถายรูป / ถาไมมีความเอาใจใสหรือความตั้งใจ ก็เหมือนกับการถายรูปโดย
ไมไดปรับศูนยใหดี / ภาพก็ไมชัด”
๑. ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน
๒. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป
๓. ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
๔. ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน
๗๐. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออื่น
๑. วิเชียรชอบอากาศบริสุทธิ์ในตอนเชา เขาเลือกการเดินไปทํางาน
๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร การเรียนของเขาตกลงมาก
๓. วิวิธแข็งแรงและรูปรางดูดีขึ้น เขาเลนแบดมินตันทุกวัน
๔. วิธูมีมนุษยสัมพันธดี เขาเปนที่รูจักของเพื่อนๆ และอาจารยในโรงเรียน
๗๑. สํานวนในขอใดมีการใชเหตุผล
๑. ปงปลาประชดแมว ๒. เกลียดตัวกินไข
๓. ตบหัวลูบหลัง
๔. พลั้งปากเสียศีล
๗๒. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้
“เด็กเกงเรียนดีมีความประพฤติเรียบรอย ก็มีโอกาสเสี่ยงตอพฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร
ไดเชนกัน เพราะมีไอคิวสูงแตอาจมีอีคิวต่ํา ควบคุมตนเองไมได รับรูอารมณตนเองและอารมณผูอื่นได
ไมดีนัก จึงปรับตัวอยูในโลกความเปนจริงไดยาก”
๑. เด็กฉลาดจะไมมีปญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร
๒. พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอรเปนปญหาสําคัญของสังคม
๓. ปญหาจากเกมคอมพิวเตอรเกิดกับเด็กที่ควบคุมตนเองไมได
๔. เด็กที่ปรับตัวอยูในโลกความเปนจริงไดจะไมมีปญหาเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบ
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ ๗๓-๗๔
“ประเทศผูนําเขาทั่วโลกสนใจขั้นตอนการผลิตสินคามากขึ้น โดยใชมาตรการที่ไมใชภาษีเปนขอกีด
กันทางการคาดวย เชน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนตน ผูนําเขาอาจนําประเด็นการเผาตอซังหรือฟางขาว ซึ่งทําลายสิ่งแวดลอมมาเปนขอกีดกันทาง
การคาได เกษตรกรจึงควรปรับตัว และพัฒนาวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจุดแข็งให
สินคาขาวไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกได”
๗๓. ขอความขางตนเปนทรรศนะประเภทใด
๑. ขอเท็จจริง
๒. คุณคา
๓. ขอเท็จจริงและนโยบาย
๔. คุณคาและนโยบาย
๗๔. ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะ ตามลําดับ
๑. ที่มา ขอสนับสนุน ขอสรุป
๒. ขอสนับสนุน ขอสรุป ที่มา
๓. ที่มา ขอสรุป ขอสนับสนุน
๔. ขอสนับสนุน ที่มา ขอสรุป
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๗๕. ขอใดมีการโนมนาวใจนอยที่สุด
๑. หองพักสไตลสวนตัว พรอมสระวายน้ํา และโฮมเธียเตอรทันสมัยในหองนั่งเลน
๒. หองพักแบบเดอลุกซในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแหงหนึ่งของไทย
๓. หองพักกวางขวางในบรรยากาศที่คุณประทับใจตลอดไป
๔. หองพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาหของคุณและสมาชิกในครอบครัว
๗๖. ขอใดไมใชบทโฆษณาที่มีสารโนมนาวใจ
๑. โรงเรียนอนุบาลนําสมัย ดูแลบุตรหลานของทานใหมีสุขภาพดี อบอุนใจไรกังวล
๒. การบริหารกายเปนกิจกรรมที่มีลีลาเชื่องชา แตชวยการไหลเวียนของโลหิตและทําใหจิตแจมใส
๓. รถยกรถขุดปศาจทรงพลัง กราวแกรงทุกพื้นที่ ทนทาน ไมมีวันตายตลอดการใชงาน
๔. ละครเรื่องใหมโดยนักแสดงมืออาชีพ เนื้อหาสนุกสนานไดสาระ ยกระดับจิตใจ
๗๗. ขอใดเปนการเรียงลําดับประเด็นความคิดที่เหมาะสมสําหรับเรียงความเรื่อง “การแตงกายของงิ้ว”
ก. ลวดลายที่ปกบนเสื้อผาสื่อความหมายถึงความเปนมงคลและความถูกตอง ดีงาม เชน นกกระสา
หมายถึง การมีอายุมั่นขวัญยืน
ข. สิ่งสําคัญมากอยางหนึ่งของการแสดงงิ้วก็คือ เสื้อผา เครื่องแตงกาย ที่มีรายละเอียดบงบอกสถานะ
ของตัวละคร
ค. เสื้อผาสีเหลืองออนเปนสัญลักษณของกษัตริย สีแดงเปนของเสนาบดีหรือจอมทัพ สวนสีเขียวเปน
ชุดสําหรับขุนนางฝายบุน
ง. เครื่องประดับที่จําเปนอีกอยางหนึ่งก็คือ ศิราภรณซึ่งประดับดวยหมวกประเภทตางๆ มงกุฎและ
เครื่องตกแตงอื่นๆ
๑. ข. – ค. – ก. – ง.
๒. ค. – ก. – ข. – ง. ๓. ง. – ข. – ก. – ค.
๔. ก. – ข. – ค. – ง.
๗๘. ขอความตอไปนี้ขอใดควรเปนลําดับที่ ๔
ก. ธุรกิจสวนมากใชโสตทัศนูปกรณ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบรวมกันของเสียงและสายตา
ข. โสตทัศนูปกรณเปนเครื่องชวยในการมองเห็นของผูฟง
ค. อันตรายอยางยิ่งถาคุณจะลดบทบาทตัวเอง แลวมอบบทพระเอกใหแกโสตทัศนูปกรณ
ง. ทําใหเกิดความเขาใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณตองการทําใหเห็น
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
๗๙. ขอความตอไปนี้เหมาะจะเปนสวนใดของเรียงความเรื่อง “อุดมการณของชาวจีนในเมืองไทย”
“ในบรรดากลุมชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูในเมืองไทยดังกลาว ชาวจีนแตจิ๋วนับเปนกลุมที่มี
จํานวนมากที่สุด รองลงมาเปนชาวจีนฮกเกี้ยน รองลงมาอีกคือชาวจีนไหหลําและชาวจีนกวางตุง สวน
ชาวจีนแคะนั้นมีจํานวนนอยที่สุด”
๑. สวนนําเรื่อง
๒. ประเด็นสําคัญของเรื่อง
๓. สวนขยายความ
๔. สวนสรุปเรื่อง
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๘๐. ถาเรียงลําดับคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปนี้จนครบถวน ขอใดเปนขั้นตอนที่ตอจากขอ ๕ ตามโจทย
๑. ตมน้ําในหมอดวยไฟกลาง แลวใสตะไครใบมะกรูด
๒. ลางหอยแมลงภู ปูมา กุง และปลาหมึกใหสะอาด
๓. ปรุงรสดวยน้ําปลา มะนาว พริกขี้หนู แลวเสิรฟรอนๆ
๔. แลวจึงใสกุง ปลาหมึก และเห็ดฟาง
๕. เมื่อน้ําเดือดจัดใสหอยแมลงภูและปูมา
๑. ขอ ๑.
๒. ขอ ๒.
๓. ขอ ๓.
๔. ขอ ๔.
๘๑. ขอใดมีคําเลียนเสียง
๑. บางแออัดจัดการประสานเสียง
๒. ตื่นสะดุงเขาประดังระฆังกอง
๓. บางกอบปรายเบี้ยโปรยอยูโกรยกราว
๔. ชาวบานนอกตกใจรองไหดัง
๘๒. ขอใดไมมีจินตภาพทางการเคลื่อนไหว
๑. มีหมีพีดําขลับ ขึ้นไมผับฉับไวถึง
๒. กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยนาเอ็นดู
๓. กระรอกหางพัวพู โพรงไมอยูคูไลตาม
๔. เลียงผาอยูภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปลปลาย
๘๓. คําประพันธตอไปนี้มีวรรณศิลปเดนตามขอใด
แอกงอนออนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย
บัลลังกบดเหลี่ยมเปนเรือนเก็จ กระจกพื้นกระจังเพชรบัวหงาย
๑. การเลนคํา การเลนเสียงวรรณยุกต
๒. การสรรคํา การใชภาพพจน
๓. สัมผัสพยัญชนะ การเลนจังหวะ
๔. การใชไวพจน การใชคําอัพภาส
๘๔. คําประพันธตอไปนี้ไมใชกลวิธีใดในการแตง
อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา
ใครใครเห็นไมเปนที่จําเริญตา
เขาจะพากันเยยใหอับอาย
๑. ความเปรียบ
๒. สัมผัสพยัญชนะ ๓. การซ้ําคํา
๔. การเลนคํา
๘๕. ขอใดใชภาพพจน
๑. จะแวะหาถาทานเหมือนเมื่อเปนไวย ก็จะไดรับนิมนตขึ้นบนจวน
๒. อายุยืนหมื่นเทาเสาศิลา อยูคูฟาดินไดดังใจปอง
๓. โอเชนนี้สีกาไดมาเห็น จะลงเลนกลางทุงเหมือนมุงหมาย
๔. จนดึกดาวพราวพรางกลางอัมพร กระเรียนรอนรองกองเมื่อสองยาม
๘๖. ขอความตอไปนี้ใชภาพพจนกี่แหง
ผลเดื่อเมื่อสุกไซร มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉัน
ชาดปาย
ภายในยอมแมลงวัน หนอนบอน
ดุจดั่งคนใจราย
นอกนั้นดูงาม
๑. ๑ แหง
๒. ๒ แหง
๓. ๓ แหง
๔. ๔ แหง
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อานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ ๘๗-๘๘
งานก็ตองถูกงด
น้ําตาทวมรถที่ผอนมาหลายป
มองปกอัพถูกยึด
รถเครื่องถูกยึดบายบายเพื่อนซี้
วันหลังถามีเวลา
จะซื้อเอ็งกลับมาอีกที
๘๗. คําประพันธขางตนใชภาพพจนตามขอใด
๑. อติพจน และบุคคลวัต
๒. สัญลักษณ และอุปลักษณ
๓. บุคคลวัต และสัญลักษณ
๔. อุปลักษณ และอติพจน
๘๘. คําประพันธขางตนไมสะทอนปญหาดานใด
๑. สังคม
๒. แรงงาน
๓. ครอบครัว
๔. เศรษฐกิจ
๘๙. ขอใดใชอวัจนภาษา
๑. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นรอง
มันดําลองน้ําไปชางไวเหลือ
๒. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน
เรือขนานจอดโจษกันจอแจ
๓. ถึงวัดแจงแสงจันทรจํารัสเรือง
แลชําเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ําตา
๔. พี่เรงเตือนเพื่อนชายพายกระโชก ถึงสามโคกตองแดดยิ่งแผดแสง
๙๐. ขอใดไมใชบทเจรจา
๑. เมื่อติดคุกทุกขถึงเจาทุกเชาค่ํา
ตองกลืนกล้ําโศกเศรานั้นเหลือแสน
ซ้ําขุนชางคิดคดทําทดแทน
มันดูแคลนวาพี่นี้ยากยับ
๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยูวาผัว
นองนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต
หญิงเดียวชายครองเปนสองมิตร ถามิปลิดเสียใหเปลื้องไมตามใจ
๓. แตนิ่งดูกิริยาเปนชานาน
หาวาขานตอบโตอยางไรไม
ทั้งรักทั้งแคนแนนฤทัย
ความอาลัยปนปวนยวนวิญญา
๔. ดวยขุนชางอางวารับสั่งให
ใครจะขัดขืนไวก็กลัวผิด
จนใจจะมิไปก็สุดฤทธิ์
ชีวิตอยูใตพระบาทา
๙๑. จากคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูด
พระพี่พระผูผาน ภพอุต ดมเอย
ไปชอบเชษฐยืนหยุด รมไม
เชิญราชรวมคชยุทธ เผยอเกียรติ ไวแฮ
สืบกวาสองเราไสร
สุดสิ้นฤามี
๑. กลาหาญ
๒. เจาโวหาร
๓. สุภาพ
๔. ถอมตน
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๙๒. คําประพันธตอไปนี้มีจุดประสงคตามขอใด
ถึงจนทนสูกัด
กินเกลือ
อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ
พวกพอง
อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใสทอง
จับเนื้อกินเอง
๑. ใหรูจักอดทน
๒. ใหรูจักประมาณตน ๓. ใหรูจักรักศักดิ์ศรี
๙๓. ขอใดไมไดกลาวถึงอาวุธในการตอสู
๑. พวกพลพาชีตีกระทบ รําทวนสวนประจบโถมแทง
๒. นายกองแกวงดาบวาบวับ ตางขับพลวิ่งเขาชิงชัย
๓. โรมรุกบุกไปแตลําพัง ไลหลังพวกพลเขารณรงค
๔. บางเปาชุดจุดยิงปนใหญ ฉัตรชัยมณฑกนกสับ

๔. ใหรูจักชวยเหลือตนเอง

อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ ๙๔-๙๕
๑. อยาโศกนักพักตรนองจะหมองศรี เจาผันหนามานี่จะบอกให
๒. ทรงพระชรานักหนาแลว ทูลกระหมอมเมียแกวจงหักใจ
๓. ลูกเอยมีกรรมก็จําไป เงินเฟองเบี้ยไพก็ไมมี
๔. รูตัวชั่วแลวแกวกลอยใจ โมโหมืดไปไมทันคิด
๙๔. ขอใดมีน้ําเสียงของผูพูดตางกับขออื่น
๑. ขอ ๑.
๒. ขอ ๒.
๓. ขอ ๓.
๔. ขอ ๔.
๙๕. ขอใดสะทอนความเชื่อ
๑. ขอ ๑.
๒. ขอ ๒.
๓. ขอ ๓.
๔. ขอ ๔.
๙๖. คําสอนตอไปนี้ ขอใดเปนการกระทําหรือลักษณะที่ควรละเวน
๑. ใครเกะกะระราน อดกลั้น
๒. เท็จและจริงจานเจือ คละเคลา
๓ รอบคอบชอบแลผิด กอนพรอง
๔. เหินหางโมหะรอน ริษยา
๙๗. ขอใดไมใชคําสอนเฉพาะผูเปนหัวหนาเทานั้น
๑. ความลับอยาใหทาส จับที
ปกปดมิดจงดี
อยาแผร
๒. ดูขาดูเมื่อใช
งานหนัก
ดูมิตรพงศารัก
เมื่อไร
๓. ซอนเงื่อนงําน้ําขุน
ขังใน
ภายนอกทําแจมใส
สดหนา
๔. จัดทําโทษแกผู
ผิดฉกรรจ นั้นนา
ใจจุงเมตตามัน
มากไว
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๙๘. ขอใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปจจุบัน
๑. เครื่องอาวุธสุดหามอยาขามกราย อยานอนซายสตรีมักมีภัย
๒. อนึ่งเขฬะอยาถมเมื่อลมพัด
ไปถูกสัตวเสื่อมมนตดลคาถา
๓. วาเชาตรูสุริโยอโณทัย
ตื่นนอนใหหามโมโหอยาโกรธา
๔. ทั้งไมลําค้ําเรือนแลเขื่อนคอก
ใครลอดออกอัปลักษณเสียศักดิ์ศรี
๙๙. ขอใดแสดงบทบาทสําคัญของชาวนาไดชัดเจน
มีปวัตนเปนไปไมวิตถาร
๑. เขาเปนสุขเรียบเรียบเงียบสงัด
๒. เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวดวยเคียวใคร ใครเลาไถคราดฟนพื้นแผนดิน
๓. เชาก็ขับโคกระบือถือคันไถ
สําราญใจตามเขตประเทศถิ่น
๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต
หางยามผินตามใจเพราะใครเอย
๑๐๐. คําสอนในขอใดไมสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบัน
๑. อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี
เมื่อบุญมีคงจะมาอยางปรารมภ
๒. อยาเกียจครานการสตรีจงนิยม จะอุดมสินทรัพยไมอับจน
๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอยาไปไหน จุดไตไฟเขาไปสองในหองกอน
๔. จะผัดหนาทาแปงแตงอินทรีย ดูฉวีผิวเนื้ออยาเหลือเกิน

เฉลย
๑. ๑.
๑๑. ๒.
๒๑. ๑.
๓๑. ๔.
๔๑. ๓.
๕๑. ๔.
๖๑. ๔.
๗๑. ๔.
๘๑. ๓.
๙๑. ๔.

๒. ๒.
๑๒. ๔.
๒๒. ๓.
๓๒. ๑.
๔๒. ๓.
๕๒. ๒.
๖๒. ๔.
๗๒. ๑.
๘๒. ๔.
๙๒. ๓.

๓. ๒.
๑๓. ๔.
๒๓. ๓.
๓๓. ๑.
๔๓. ๓.
๕๓. ๔.
๖๓. ๒.
๗๓. ๔.
๘๓. ๓.
๙๓. ๓.

๔. ๔.
๑๔. ๒.
๒๔. ๓.
๓๔. ๑.
๔๔. ๔.
๕๔. ๒.
๖๔. ๒.
๗๔. ๑.
๘๔. ๔.
๙๔. ๔.

๕.
๑๕.
๒๕.
๓๕.
๔๕.
๕๕.
๖๕.
๗๕.
๘๕.
๙๕.

๑.
๔.
๔.
๒.
๔.
๔.
๔.
๔.
๒.
๔.

๖. ๓.
๑๖. ๑.
๒๖. ๓.
๓๖. ๔.
๔๖. ๒.
๕๖. ๑.
๖๖. ๑.
๗๖. ๒.
๘๖. ๓.
๙๖. ๒.

๗. ๓.
๑๗. ๑.
๒๗. ๒.
๓๗. ๒.
๔๗. ๓.
๕๗. ๓.
๖๗. ๓.
๗๗. ๑.
๘๗. ๒.
๙๗. ๓.

๘.
๑๘.
๒๘.
๓๘.
๔๘.
๕๘.
๖๘.
๗๘.
๘๘.
๙๘.

๒.
๔.
๒.
๒.
๓.
๑.
๑.
๓.
๑.
๓.
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๙. ๓.
๑๙. ๑.
๒๙. ๓.
๓๙. ๒.
๔๙. ๑.
๕๙. ๔.
๖๙. ๒.
๗๙. ๓.
๘๙. ๓.
๙๙. ๒.

๑๐. ๔.
๒๐. ๒.
๓๐. ๓.
๔๐. ๓.
๕๐. ๓.
๖๐. ๑.
๗๐. ๓.
๘๐. ๔.
๙๐. ๓.
๑๐๐.๓.

การเขียน
เทคนิคการทําขอสอบการเขียนภาษาไทย O-NET
การเขียนเปนทักษะสําคัญอยางหนึ่งในการสื่อสารใหสัมฤทธิ์ผล การเขียนจึงตองถูกตอง ชัดเจน เพราะถา
สะกดผิด อาจทําใหความหมายผิด เกิดผลเสียหายตอธุรกิจหรือกิจการงานตางๆ ได นอกจากนี้ในขอสอบ O-NET
ออกขอสอบเรื่องการเขียนสะกดคําตรงๆ 3-5 ขอทุกป
การเขียนหรือสะกดคําในภาษาไทยผิด มีสาเหตุหลายประการ พอสรุปไดดังนี้
1. สะกดผิดเพราะใชแนวเทียบผิด
มีคําหลายคําที่ออกเสียงใกลเคียงกัน เมื่อนําไปเขียนก็อาศัยเทียบกับคําที่จําเสียงได ทั้งๆ ที่สะกดไม
เหมือนกัน จึงทําใหเขียนคําที่นําไปเทียบนั้นผิดไป
ตัวอยางคําที่เขียนโดยใชแนวเทียบผิด มีดังนี้
อนุญาติ (อนุญาต) เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา ญาติพี่นอง
สังเกตุ (สังเกต) เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา เหตุ
โอกาศ (โอกาส) เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา อากาศ
วิจารย (วิจารณ) เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา อาจารย
2. สะกดผิดเพราะออกเสียงผิด
การออกเสียงไมชัด ออกเสียงผิดไปก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการสะกดผิด ดังตัวอยาง
น้ําครํา
ออกเสียงผิด และเขียนเปน น้ําคร่ํา หรือน้ําคลํา
กระตือรือรน
ออกเสียงผิด และเขียนเปน กระตือลือลน
ปรักหักพัง
ออกเสียงผิด และเขียนเปน สลักหักพัง
ประนีประนอม
ออกเสียงผิด และเขียนเปน ปราณีปรานอม หรือปราณีประนอม
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3. สะกดผิดเพราะไมเขาใจความหมายของคําพองเสียง คําพองมี 2 ชนิด คือ
1. คําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แตเขียนตางกัน และความหมายก็ตางกัน
ตัวอยางเชน กานท แปลวา กลอน
กาฬ
แปลวา ดํา
อานวา “กาน” เปนคําพองเสียง
กาญจน แปลวา ทอง
กานต แปลวา ที่รัก
2. คําพองรูป คือ คําที่เขียนเหมือนกัน ความหมายตางกัน
ตัวอยางเชน เพลา
อานวา เพ-ลา
แปลวา เวลา
เพลา
อานวา เพลฺ-า
แปลวา แกนลอรถ
4. สะกดผิดเพราะไมเขาใจหลักการใชสระบางคํา ดังนี้
1. หลักการประวิสรรชนีย
1. คําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต และเปนคําหลายพยางค พยางคที่ออกเสียง อะ ตอง
ประวิสรรชนีย เชน สรณะ อมตะ อิสระ ศิลปะ มรณะ
2. คําเดิมที่เปนคําประสม แลวเสียงคําหนากรอนไปเปนเสียง อะ ตองประวิสรรชนีย เชน
สาวใภ
กรอนเปน สะใภ
ตาวัน
กรอนเปน ตะวัน
ฉันนั้น
กรอนเปน ฉะนั้น
เฌอเอม กรอนเปน ชะเอม
หมากมวง กรอนเปน มะมวง
3. คําที่เปนคําไทยแท ออกเสียง อะ เต็มมาตรา เชน ทะนาน มุทะลุ คะนอง ทะนง สะดวก
2. หลักการใช บัน - บรร
1. บัน
“บันดาลลงบันได
บันทึกใหดูจงดี
รื่นเริงบันเทิงมี
เสียงบันลือสนั่นดัง”
2. บรร
ใชในคําแผลงที่แผลงมาจาก ประ หรือ บริ หรือ ปริ เชน
ประจุ
เปน บรรจุ
ปริยาย เปน บรรยาย
บริหาร
เปน บรรหาร
ประโลม เปน บรรโลม
ประเทือง เปน บรรเทือง
3. หลักการใช ณ - น
1. ณ
1. ใชเขียนคําไทย เชน ณ ฯพณฯ
2. ใชเขียนคําบาลี สันสกฤต เชน วิญญาณ รณรงค ญาณ
3. ใชเขียนคําบาลี สันสกฤต เมื่อตามหลัง ร ษ ฤ เชน ทักษิณา ประณิธิ ภิกษุณี ยักษิณี
ปราณี (ผูมีชีวิต)
2. น
1. ใชในภาษาอื่นทั่วไป เชน ปรานี นีออน มิชชันนารี ญี่ปุน อะแซหวุนกี้ กวนอู ละติน โปรดปราน
2. ใชเปนตัวสะกดในคําบาลี สันสกฤต ที่มีตัวสะกดในแมกน เชน อาตมัน ปกษิน ขันติ กานดา
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4. การใชตัวการันต
ตัวการันต คือ พยัญชนะที่มีทัณฑฆาต (  ) กํากับ ไมอานออกเสียง
เชน ปรัศว อาน ปรัด
เลห อาน เลห
การใชตัวการันตมีหลักดังนี้
1. คําไทยแทสวนมากไมใชตัวการันต
2. ตัวสะกดที่เปนตัวควบ ไมออกเสียงตัวควบ
เชน จักร อาน จัก
เนตร อาน เนด
กอปร อาน กอบ
3. พยัญชนะที่มีตัวตาม คือ มีตัวสะกดนํามาขางหนา เมื่อใชทัณฑฆาตกับตัวตาม ตัวสะกดที่
นําหนาอยูนั้นจะไมอานออกเสียง เชน ลักษณ พักตร จันทร ราษฎร กาญจน
4. ในบางครั้งเครื่องหมายทัณฑฆาตอาจไมอยูบนพยัญชนะตัวสุดทายก็ได เชน ฟลม ปาลม กอลฟ
กัปป
5. การใช ใ-, ไ-, -ัย, ไ-ย
สระใอ ใชเขียนคําไทยแท 20 คือ
นอกในมีและใหมใส
ใฝใจใหทานนี้
อันใดใชอยาใหลหลง
ใครใครของยองใย
ทั้งต่ําใตและใหญยง
ใสกลสะใภใบ
ใชใหคงคําบังคับ
ใกลใบและใชจง
6. การใชไมยมก
1. ใชเขียนคําซ้ํา เชน กินมากๆ พูดบอยๆ
2. ไมใชเครื่องหมายไมยมกในคํารอยกรอง เชน รอนรอนสุริยโอ อัสดง
3. ไมเขียนซ้ําคําที่เปนคําตางชนิด เชน นายมามาที่นี่เสมอ
4. ไมใชไมยมกซ้ําคําภาษาตางประเทศที่ออกเสียงซ้ํา เชน นานา (คําภาษาบาลี)
5. ไมควรใชไมยมกขามประโยค
เชน นายใบไปบานนางสาวสมเจตน นางสาวสมเจตนยินดีมาก
อายแดงกัดอายดาง อายดางวิ่งหนี
7. หลักการผันวรรณยุกต
ขอสังเกต
1. อักษรกลางคําเปนผันไดครบทุกเสียง มีรูปวรรณยุกตและเสียงวรรณยุกตตรงกัน
2. อักษรสูงคําตายผันไดนอยเสียงที่สุด
3. อักษรต่ําจะมีเสียงวรรณยุกตสูงกวารูปวรรณยุกตชั้นหนึ่ง ยกเวนเสียงจัตวา เพราะไมมี
เสียงใดสูงไปไดกวานั้นอีกแลว
4. อักษรต่ําจะใชไมตรีไมได อักษรต่ําเสียงตรีจะใชวรรณยุกตโทเทานั้น
เชน วุยวาย ผิด ตองเขียน วุยวาย จึงจะถูก
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ตัวอยางขอสอบ O-NET เรื่องการเขียนสะกดคํา
1. ขอใดมีคําที่เขียนผิดทุกคํา
1) กะทะ กะเพาะ
2) กะทันหัน กะทิ

3) กะเพาะ กะพง

4) กะเพรา กะลา

เฉลย 1) กะทะ
ผิด ที่ถูกเขียน กระทะ
กะเพาะ ผิด ที่ถูกเขียน กระเพาะ
2) กะทันหัน ถูก กะทิ
ถูก
3) กะเพาะ ผิด กะพง
ถูก
4) กะเพรา ถูก กะลา
ถูก
ตอบ 1) ผิดทั้งสองคํา
กะเพาะ → เขียน กระเพาะ
กะทะ → เขียน กระทะ
2. ขอใดมีคําสะกดผิด
1) ฉันจะทําบุญกรวดน้ําไปใหญาติพี่นอง
3) จงทําเครื่องหมายกากบาทขอที่ถูกตอง
เฉลย 1)
2)
3)
4)
ตอบ 2)

กรวดน้ํา
กาละเทศะ
กากบาท
กังวาน
กาละเทศะ

3. ขอใดเขียนถูกทุกคํา
1) ควินนิน คลินิค

ถูก
ผิด
ถูก
ถูก
ผิด

2) เธอทําอะไรใหคิดถึงกาลเทศะไวบาง
4) เสียงระฆังดังกังวานไปทั่วทั้งบริเวณ

ที่ถูกเขียน

กาลเทศะ

ที่ถูกเขียน

กาลเทศะ

2) คอมมิวนิสต โควตา 3) คอนเสิรต คอนแวน 4) คุกกี้ เคก

เฉลย 1) ควินนิน ผิด ที่ถูกเขียน ควินิน
คลินิค
ผิด ที่ถูกเขียน คลินิก
2) คอมมิวนิสต ถูก โควตา
ถูก
3) คอนเสิรต ถูก
คอนแวน ผิด ที่ถูกเขียน คอนแวนต
4) คุกกี้
ผิด ที่ถูกเขียน คุกกี้
เคก
ผิด ที่ถูกเขียน เคก
ตอบ 2) เขียนถูกทั้งสองคํา คือ คอมมิวนิสต โควตา
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4. ขอใดไมมีคําที่สะกดผิด
1) เขาเปนคนที่เชื่อโชคลางมาก
3) เขาแสดงความจํานงคอยางนี้
เฉลย 1)
2)
3)
4)
ตอบ 1)

โชคลาง
เครื่องลาง
จํานงค
เจียระนัย
โชคลาง

ถูก
ผิด
ผิด
ผิด
ถูก

ที่ถูกเขียน
ที่ถูกเขียน
ที่ถูกเขียน

5. คําวา “สาบ” ขอใดเขียนผิด
1) ทะเลสาป
2) เหม็นสาบ
เฉลย 1)
2)
3)
4)
ตอบ 1)

ทะเลสาป
เหม็นสาบ
สาปแชง
คําสาป
ทะเลสาบ

ผิด
ถูก
ถูก
ถูก
ผิด

เครื่องราง
จํานง → จง
เจียระไน

3) สาปแชง

ที่ถูกเขียน

ทะเลสาบ

ที่ถูกเขียน

ทะเลสาบ

6. ขอใดมีคําพองเสียง
1) เรือโคลงเคลงขณะที่โคลงเรือ
3) ในเพลาเย็นคนก็เริ่มเพลาลง
เฉลย 1)
2)
3)
4)
ตอบ 4)

2) พอฉันมีเครื่องลางของขลังมาก
4) นี่คอื เพชรที่เจียระนัยมาแลวอยางดี

4) คําสาป

2) ดอกไมสีขาวเปนสีที่ฉันชอบ
4) เขาทองรูปสระอยูขางสระเอีย

อานวา เรือโคลฺ-ง โค-ลง เรือ
สีขาว สีที่ฉันชอบ “สี” ไมใชคําพอง แตเปนคําเดียวกัน
เพ-ลา เพลฺ-า
อานวา สะ–หระ สะ–หระ
รูปสระกับสระเอีย สระเปนคําพองเสียง

7. “มะพราว .................... หนึ่งตกลงมาทําใหดินพัง ....................” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
1) ทลาย ทลาย
2) ทะลาย ทะลาย
3) ทะลาย ทลาย
4) ทลาย ทะลาย
เฉลย 3) มะพราวทะลายหนึ่ง ทําใหดินพังทลาย
ทะลาย หมายถึง เปนชอของหมาก หรือมะพราว หรือตาล
ทลาย หมายถึง สิ่งที่เปนกลุมกอนแตกหัก เชน กําแพงพังทลาย
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8. “ชาวนาดักปลาโดยวาง .................... ไวใตตน ....................” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
1) ไซ ไทร
2) ไทร ไซ
3) ไซ ไซ
4) ไทร ไทร
เฉลย 1) ไซ หมายถึง เครื่องสายสําหรับดักปลา
ไทร หมายถึง ชื่อตนไม
9. ขอใดมีคําที่สะกดผิด - ถูก - ผิด ตามลําดับ (A-NET ป 51)
1) สับปรับ สาบสูญ สับปะรส
2) ขบวน ขมีขมัน ขันทสกร
3) ตระเวณ ตานขโมย ตมโคลง
4) อาเจียน อํามหิต อัตคัด
เฉลย 1) สับปรับ ผิด ที่ถูกเขียน
สาบสูญ เขียนถูก
สับปะรส ผิด ที่ถูกเขียน
2) ขบวน ขมีขมัน เขียนถูก
ขันทสกร ผิด ที่ถูกเขียน
3) ตานขโมย ตมโคลง เขียนถูก
ตระเวณ ผิด ที่ถูกเขียน
4) เขียนถูกทุกคํา
ตอบ 1) สะกดผิด - ถูก - ผิด
สับปรับ - สาบสูญ - สับปะรส
10. ขอใดสะกดผิดทุกคํา
1) คลินิค พลาสติก ลิฟต
3) ฟลม เทคนิค มอเตอรไซด
เฉลย 1) คลินิค
ผิด ที่ถูกเขียน
2) และ 3) สะกดถูกทุกคํา
4) เสริฟ
ผิด ที่ถูกเขียน
คอนกรีด ผิด ที่ถูกเขียน
คริสตมาส ผิด ที่ถูกเขียน
ตอบ 4) สะกดผิดทุกคํา
11. ขอใดใชรูปวรรณยุกตผิด
1) ชอบไหมคะ
2) ขอบคุณนะคะ

สับปลับ
สับปะรด
ขัณฑสกร
ตระเวน

2) รีสอรต ฟารม เคานเตอร
4) เสริฟ คอนกรีด คริสตมาส
คลินิก
เสิรฟ
คอนกรีต
คริสตมาส

3) บอกใหแลวจะ

4) ขอสอบงายไหมจะ

เฉลย 1), 3) และ 4) ใชรูปวรรณยุกตถูกตอง
2) ขอบคุณนะคะ ผิด ที่ถูกเขียน ขอบคุณนะคะ
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12. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
1) ศิลปวัตถุ กัลปาวสาน กุศลกรรมบท
3) ศิลปะปฏิบัติ อิริยาบถ วิภัติปจจัย
เฉลย 1) กัลปาวสาน
กุศลกรรมบท
2) ถูกทุกคํา
3) ศิลปะปฏิบัติ
วิภัติปจจัย
4) ศิลปะวิทยา
คริสตศักราช
ตอบ 2) ถูกทุกคํา

2) ศิลปลักษณะ กิจจะลักษณะ วิสัญญีแพทย
4) ศิลปะวิทยา กรรมวาจาจารย คริสตศักราช

ผิด ที่ถูกเขียน กัลปาวสานต
ผิด ทีถ่ ูกเขียน กุศลกรรมบถ
ผิด
ผิด
ผิด
ผิด

ที่ถูกเขียน
ที่ถูกเขียน
ที่ถูกเขียน
ที่ถูกเขียน

ศิลปปฏิบัติ
วิภัตติปจจัย
ศิลปวิทยา
คริสตศักราช

การเขียนใหมีประสิทธิภาพ ผูเขียนจะตองมีความรูในเรื่องที่ตนเขียน ตั้งจุดประสงคในการเขียนไวแจมแจง
รูจักเลือกรูปแบบใหเหมาะแกเนื้อหา ใชถอยคําสํานวนไดเหมาะสมและมีความหมายชัดเจน
กระบวนการเขียนที่ดี ใชภาษาสื่อความหมายไดดี ชัดเจน กะทัดรัด เหมาะแกระดับผูอาน และเหมาะแก
รูปแบบการเขียน แตงประโยคสมบูรณ ลําดับความไมวกวน เขียนหนังสืออานงาย สะกดการันตถูกตอง เวนวรรคตอน
เพื่อชวยใหอานไดดี และขึ้นยอหนาใหมไดเหมาะสมกับเนื้อความแตละตอน มีความสัมพันธระหวางยอหนา

รูปแบบการเขียนในภาษาไทย
รูปแบบการเขียนในภาษาไทยมีมาก อาจแบงใหญๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ รอยแกว และรอยกรอง แตที่
จะกลาวถึงในที่นี้ คือ รอยแกวที่เปนเรียงความ ยอความ และจดหมาย
1. การเขียนเรียงความ เรียงความประกอบดวย หัวขอ ความนํา ตัวเรื่อง และสวนสรุป ในการเขียน
เรียงความ ควรทําโครงเรื่องกอนเพื่อใหเรียงความมีเอกภาพ เรียงลําดับความคิดดีและชวยใหแบงยอหนาได
ถูกตองดวย
2. การยอความ ผูยอความจะรับสารจากตนเรื่อง แลวเก็บสาระสําคัญของเรื่องสงตอไปใหผูอื่นทราบ ใน
การเก็บสาระสําคัญอาจมีแตขอเท็จจริง หรืออาจมีทั้งขอเท็จจริง ความคิดเห็น และความรูสึกดวยก็ได
3. เขียนจดหมาย แบงจดหมายสวนตัวกับจดหมายกิจธุระ
- จดหมายสวนตัว การใชภาษาขึ้นอยูกับความสัมพันธสวนตัว
- จดหมายกิจธุระ มีจดหมายทั่วไป กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การใชภาษาตองคํานึงถึง
ความสุภาพ ใชภาษาเขียนหรือภาษาแบบแผน ไมใชภาษาแสลงหรือภาษาพูด
4. การเขียนเชิงกิจธุระ มักใชกรอกแบบฟอรมตางๆ ตามที่หนวยงานกําหนดให เพื่อนํามาใชเปนประโยชน
ของหนวยงานนั้น
5. การเขียนประกาศแจงความ เปนการแจงขาวสารขอมูลใหสาธารณชนทราบโดยผานสื่อตางๆ
6. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เปนการเขียนเสนอผลงานการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดยอางอิง
หลักฐานขอมูลตางๆ
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ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดเวนวรรคตอนไดดีที่สุดในการเขียน
1) คําวา / “ปริญญา” / หมายถึง / บัตรที่แสดงวิทยฐานะ / ของผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาแลว
2) คุณยายคนนี้อายุ 90 กวา / แลวแตแข็งแรงดี / เดินเหินคลองแคลวไมเคยเจ็บปวยเปนอะไรเลย
*3) ในวาระขึ้นปใหมนี้ / ขอใหทานและครอบครัวจงเจริญดวยจตุรพิธพร / คือ / อายุ / วรรณะ / สุขะ /
พละ / เปนนิตยเทอญ
4) บริษัทการบินสํารองที่นั่งไวเผื่อบุคคลสําคัญที่ / มีความจําเปนจะตองเดินทางอยางกะทันหัน / และไมได
จองที่นั่งไวลวงหนา
2. การเขียนเรียงความเรื่อง “เทคโนโลยีกับการศึกษา” ควรเนนเรื่องใด
1) การเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
*2) การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน
3) การชี้ใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
4) การพัฒนาเทคโนโลยีชวยพัฒนาการเรียนการสอนดวย
3. “มนุษยเทานั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งของที่ไมใชแลวใหเกิดประโยชน มาสรางสรรคสิ่งใหม จากของ
เหลานี้กันเถิด เพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของเราเอง” ขอความขางตนนาจะเปนสวนสรุปของเรียงความเรื่องใด
1) การรณรงคเพื่อสิ่งแวดลอม
2) ขยะ : ปญหาหนึ่งของประเทศ
3) ทรัพยากรมีจํากัด ประหยัดใชใหมาก
*4) วัสดุเหลือใช : ปญหาและการกําจัด
4. ขอความใดนาจะเปนสวนสรุปของเรียงความเรื่อง “เวลาเปนของมีคา”
1) เวลา คือ คณะละครสัตว มันเก็บขาวของและยายไปที่อื่นเสมอ
2) กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป วันและวัยยอมลวงลําดับไป ผูเห็นภัยแหงมรณะ พึงทําบุญอันนําสุขมาให
3) บอยครั้งที่ทานไมมีเวลาสําหรับมิตร แตใหเวลาทั้งหมดที่มีแกศัตรู จงเปลี่ยนพฤติกรรมของทานเสียแต
วันนี้
*4) จงใชวันนี้ใหดีที่สุด เพราะพรุงนี้เปนเพียงคําสัญญาบนเศษกระดาษ เมื่อวานเปนเพียงเช็คที่ยกเลิก แต
วันนี้คือเงินสดในมือ
การเขียนแสดงความรูสึกจากประสบการณ
ในการเขียนแสดงความรูสึก เรามักใชการเขียนพรรณนา ซึ่งเปนการเขียนที่มุงใหเห็นภาพหรือลักษณะที่
ละเอียดลออ และเดนชัดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกวาที่คํานึงถึงเรื่องราว
การเขียนแสดงความรูสึกจากประสบการณใหไดดี ควรปฏิบัติดังนี้
1. ชางสังเกต คือ สังเกตทั้งความรูสึกของตนเองและของผูอื่น
2. สํารวจวาความรูสึกนั้นเกิดจากสาเหตุใด เชน รูสึกสุขสงบ และสบายใจ เพราะไดอยูทามกลาง
ธรรมชาติที่สดชื่นสวยงาม
3. รูจักสรรคํามาใชแสดงความรูสึกนั้นใหสมจริง ทําใหผูอานเกิดความรูสึก เกิดอารมณสะเทือนใจ
การใชถอยคําแสดงความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ใชถอยคําแสดงอารมณความรูสึกตรงๆ (ความหมายนัยตรง)
2. ใชถอยคําที่มีความหมายเปรียบเทียบ (ความหมายนัยประหวัด)
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ตัวอยางขอสอบ
1.

“ลมหนาวพัดผะแผวแววหวัดหวิว
ผึ้งภมรวะวอนเคลาพวงผกา

ตนออพลิ้วลูใบไหวผวา
แสวงหาน้ําหวานสําราญใจ”

คําประพันธขางตนนี้เปนงานเขียนแสดงจินตนาการประเภทใด
1) การเขียนบรรยายเชิงสรางสรรค
*2) การเขียนพรรณนาภาพและความรูสึก
3) การเขียนแสดงพฤติกรรมในแบบคิดคํานึง
4) ถูกทุกขอ
2. การเขียนแสดงจินตนาการประเภทการเขียนบรรยายเชิงสรางสรรคนั้น ผูเขียนใชจินตนาการปรุงแตงเรื่องราว
ธรรมดาใหเปนเรื่องที่นาสนใจโดยวิธีใด
1) สรางจุดสุดขึ้น
2) สรางจุดขัดแยง
*3) แฝงแงคิด
4) วางโครงเรื่อง
3. ขอความตอไปนี้ไมอาจใชเปนสวนใดของเรียงความ
“วัยรุนเปนวัยของความเปลี่ยนแปลง ความไมมั่นคงทางดานจิตใจของวัยรุนมีตัวแปรหลายตัวที่สําคัญ
คือความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง ครอบครัวสวนหนึ่งวัดคุณคาของเด็กที่การเรียนปญหาหลักของวัยรุนจึงมี
อยูสองเรื่อง คือ ปญหาภายในครอบครัวและปญหาการเรียน หากเด็กรูสึกวาตนเองไมมีคา จะทําใหเกิดผล
อื่นๆ ตามมามากมาย เชน ขาดเปาหมายในชีวิต ถูกเพื่อนชักจูงในทางที่ผิด เปนตน”
1) คํานํา
2) เนื้อเรื่อง
3) สวนขยาย
*4) สรุป
การเขียนเชิงกิจธุระ
การกรอกแบบฟอรมชนิดตางๆ
แบบฟอรม เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเวนชองวางใหกรอกขอมูลที่ตองการทราบ เพื่อใหความสะดวกทั้งแก
ผูใชและผูรวบรวมในการนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนตอไป
แบบฟอรมมี 4 ชนิด ดังนี้
1. แบบฟอรมที่หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดทําขึ้นเพื่อใหผูมาติดตอไดใชจุดประสงค คือ เพื่อให
ความสะดวกแกผูมาติดตอ หนวยงานเองก็ไดขอมูลครบ จัดเก็บใหเปนระเบียบและคนหาไดงาย
2. แบบฟอรมที่ผูอื่นขอความรวมมือใหกรอก คือ “แบบสอบถาม” นักวิจัยใชเพื่อใหไดขอมูลทั้งที่เปน
ขอเท็จจริง และทรรศนะของกลุมประชากรที่ตองการ
3. แบบฟอรมที่ใชในองคการ คือ แบบฟอรมที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดใช เชน
แบบฟอรมใบลา แบบฟอรมลงทะเบียนรายวิชา แบบฟอรมชนิดนี้ใหความสะดวก ทั้งแกผูกรอก ผูเก็บ และได
รายละเอียดครบ
4. แบบฟอรมสัญญา เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใหความสะดวกแกคูสัญญา ไมตองเรียบเรียงถอยคําเอง
เปนเอกสารที่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย จึงตองกรอกดวยความระมัดระวัง และเขาใจเงื่อนไขขอผูกมัดตางๆ
ใหละเอียด ถาไมเขาใจตองปรึกษาผูรูหรือนักกฎหมายเสียกอน
ขอควรสังเกต
ตองระวังไมลงนามในแบบฟอรมสัญญาที่ยังไมไดกรอกขอความเปนอันขาด
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ตัวอยางขอสอบ
ขอใดคือประโยชนที่แทจริงของแบบฟอรม
1) ใหขอมูลถูกตอง
2) ไดขอมูลครบถวน

*3) ใหความสะดวก

4) เปนหลักฐานอางอิงได

ขอควรสังเกต
คุณสมบัติที่ผูกรอกแบบฟอรมไมจําเปนตองมี คือ การเรียงลําดับความไมใหสับสน เพราะแบบฟอรมที่
ทําขึ้นจะลําดับความใหอยูแลว
การเขียนประกาศ
การประกาศ เปนการแจงขาวสารใหสาธารณชนทราบอยางทั่วถึง โดยผานสื่อสาธารณะ เชน วิทยุ
โทรทัศน ปายประกาศ ประกาศบางเรื่องนอกจากแจงใหทราบแลวยังใหปฏิบัติตามดวย เชน ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
1. วิธีเขียนประกาศ ตองแสดงจุดประสงคใหแจมชัด มีรายละเอียดอยางพอเพียง เพราะผูรับสารจาก
ประกาศไมสามารถสอบถามผูออกประกาศไดสะดวกนัก ควรบอกหมายเลขโทรศัพท หรือสถานที่ใหติดตอสอบถาม
ไวดวย
2. การเขียนประกาศที่ไมเปนทางการ เนนที่จุดประสงคใหชัดเจน มีรายละเอียดเทาที่จําเปน ใชประโยคสั้นๆ
ใหไดใจความกระชับ
3. การเขียนประกาศอยางเปนทางการ ใหบอกวาเปนประกาศขององคการใด เรื่องอะไรเนื้อความที่ประกาศ
ประกาศ ณ วัน เดือน ป ใด และระบุหนวยงานที่ออกประกาศโดยลงนามบุคคลหรือไมก็ได
ตัวอยางขอสอบ
ประกาศอยางเปนทางการเรียงลําดับองคประกอบอยางไร
ก. หนวยงานที่ประกาศ
ง. วัน เดือน ป ที่ประกาศ
ข. เรื่องที่ประกาศ
จ. ลงนามหัวหนาหนวยงานที่ประกาศ
ค. เนื้อหาที่ประกาศ
*1) ก., ข., ค., ง. และ จ.
2) ก., ข., ค., จ. และ ง.
3) ข., ค., ง., จ. และ ก.
4) ข., ค., จ., ก. และ ง.
การสังเกตประกาศที่ดี
1. ระบุหมายเลขโทรศัพท หรือสถานที่ใหติดตอสอบถามได
2. ประกาศรับสมัครงาน ควรระบุคุณวุฒิ คุณสมบัติที่ตองการใหชัด
3. ประกาศเชิญชวนใหชม ใหฟง ตองระบุ เรื่อง วัน เวลา สถานที่ใหชัดเจน
4. ประกาศขายที่ดิน ควรระบุ ขนาดเนื้อที่ ที่ตั้งของที่ดิน
5. ประกาศขายหรือใหเชาอาคารสถานที่ ควรระบุ ทําเลที่ตั้ง และสิ่งที่อํานวยความสะดวกตางๆ ที่ลักษณะ
ของอาคารสถานที่ เชน ขนาดหอง จํานวนหอง จํานวนชั้น
6. การใชภาษา ตองกระชับ ชัดเจน
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ตัวอยางขอสอบ
1. ประกาศในขอใดที่มีขอบกพรองมากที่สุด
1) เรียนบัญชีทางไปรษณีย 6 เดือนจบ ติดตอตู ปณ. 79
*2) ตองการพนักงานขายประจําหาง 200 อัตรา ติดตอฝายบุคคล
3) แอร ... เงินสดลดพิเศษ เงินผอนไมมีเงินดาวน ติดตอ 0-2345-6789
4) ขายตึกแถว 4 ชั้น พรอมที่ดิน ใกลตลาดแจมเจริญ ติดตอเจาของตลาด
2. ขอใดไมเปนการเขียนเชิงกิจธุระ
*1) รายไดรัฐนาหวง สรรพากรเก็บภาษีไดต่ํากวาเปา (เปนรายงานขาว)
2) ขายสวนอาหารพรอมอุปกรณและสิ่งกอสราง
3) รับสมัครพนักงานหญิงวุฒิพาณิชย อายุไมเกิน 23 ป
4) เรียนภาษาอังกฤษแบบใหมดวยตนเองทางไปรษณีย ไดผลแนนอน
3. ขอมูลในประกาศรับสมัครงานขอใดจําเปนนอยที่สุด
1) ตําแหนงและงานที่ประสงคจะใหผูสมัครงานทํา
2) คุณสมบัติที่ตองการ เชน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ฯลฯ
*3) เงินเดือนที่ผูสมัครจะไดรับ หรือใหผูสมัครกําหนดเงินเดือนเอง
4) สถานที่ติดตอและเอกสารสําคัญ เชน หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
หลักการสื่อสารผานจดหมาย
1. ประเภทของจดหมาย
1.1 จดหมายสวนตัว เปนจดหมายถึงเพื่อน ญาติ ครู เพื่อสงขาวคราวถามสารทุกขสุข เลาเรื่องราวที่
นารู นาสนใจใหทราบ ตลอดจนขอความชวยเหลือกัน
คําขึ้นตน - เรียน
คําลงทาย - ขอแสดงความนับถือ
1.
2.
3.
4.

ยกเวน
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานศาลฎีกา

ใหใช
คําขึ้นตน - กราบเรียน
คําลงทาย - ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง

ตัวอยางขอสอบ
คําขึ้นตน ลงทาย และการใชสรรพนามในจดหมายสวนตัวขึ้นอยูกับสิ่งใดเปนสําคัญ
1) ฐานะทางสังคมของผูเขียนและผูรับ
2) วัยวุฒิ คุณวุฒิ ทั้งของผูเขียนและผูรับ
*3) ความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูรับ
4) ตําแหนงหนาที่ของทั้งผูเขียนและผูรับ
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1.2 จดหมายกิจธุระ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนจดหมายที่ติดตอกันเกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน กิจธุระตางๆ เชน นัดหมาย ขอเขาชมกิจการ ขอความชวยเหลือ สมัครงาน ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการ
งานตางๆ เปนตน จดหมายกิจธุระนั้น บุคคลใชเขียนติดตอกับบุคคล หรือบริษัท หางราน องคการตางๆ ก็ได
ตัวอยางขอสอบ
ในการเขียนจดหมายสมัครงาน ควรลงทายจดหมายอยางไรจึงจะเหมาะสม
1) ดิฉันหวังวาผูจัดการคงจะมีเมตตา รับดิฉันเขาทํางานในแผนกนี้ ดิฉันจะทํางานใหอยางซื่อสัตยสุจริต
2) ดิฉันหวังวาผูจัดการคงจะรับดิฉันเขาทํางานในแผนกนี้ เพราะดิฉันมีความสามารถที่จะทําใหบริษัท
กาวหนาได
*3) ดิฉันหวังวาผูจัดการคงจะสนใจ และเรียกดิฉันเขาสัมภาษณในเร็ววันนี้ กรุณาติดตอดิฉันไดตามที่อยู
ขางบนนี้
4) ดิฉันขออาราธนาใหคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลใหผูจัดการและครอบครัวมีความสุขความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไปคะ
1.3 จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่บริษัท หางราน และองคการตางๆ เขียนติดตอกันเกี่ยวกับพาณิชยกิจ
และการเงิน
ขอสังเกต
การเขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจ การสงสารจะตองแจมแจงชัดเจน ใชรูปแบบจดหมายธรรมดาก็ได
แตมักนิยมใชตามแบบจดหมายราชการ คือ มีเรื่อง และเมื่อลงนามแลวเขียน ชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงไวใน
วงเล็บ ถามีตําแหนงก็จะเขียนไวใตวงเล็บอีกทีหนึ่ง
1.4 จดหมายราชการ หรือหนังสือราชการ เปนจดหมายที่สวนราชการหนึ่งมีไปถึงอีกสวนราชการหนึ่ง
หรือถึงบุคคล บริษัท หางราน องคการตางๆ ก็ได ขอความในจดหมายเปนหลักฐานทางราชการ มีสภาพผูกมัด
ถาวร ใชอางอิงได จดหมายราชการจะตองมีเลขที่ของจดหมาย และมีการลงทะเบียนรับ–สง ตามระเบียบงาน
สารบรรณ (สารบรรณ คือ หนังสือที่เปนหลักฐาน)
ตัวอยางขอสอบ
จดหมายแบบราชการจะเรียงลําดับสวนประกอบของจดหมายตามขอใด
*1) เรื่อง คําขึ้นตน อางถึง (ถามี) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
2) คําขึ้นตน เรื่อง อางถึง (ถามี) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
3) เรื่อง อางถึง (ถามี) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) คําขึ้นตน
4) อางถึง (ถามี) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) คําขึ้นตน เรื่อง
2. กลวิธีการเขียนจดหมาย
ลายมือชัดเจน เรียบรอย อานงาย ใชภาษาถูกตองตามความนิยม ใชกลวิธีการเขียนถูกตองตาม
อัธยาศัยของผูรับจดหมาย และตามแบบฟอรมที่รับรองกัน
กลวิธีสําคัญในการเขียนจดหมายใหมีประสิทธิผลมี 2 ประการ คือ
2.1 การเขียนโดยใชถอยคําตรงไปตรงมา ใชในการเขียนจดหมายกิจธุระ ธุรกิจ และจดหมาย
ราชการ ใชถอยคําสุภาพ กระชับ สละสลวย ไมออมคอม เพื่อใหผูรับจดหมายทราบเรื่องอยางรวดเร็ว เขาใจทันที
และสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง
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2.2 การเขียนเชิงสรางสรรค ใชในการเขียนจดหมายสวนตัวที่ตองการแสดงไมตรีจิต รักษามนุษยสัมพันธ ในการเขียนเชิงสรางสรรคผูเขียนจะตองเรียบเรียงถอยคําใหเกิดความรูสึกที่ดี เลือกคําชวนอาน ถาตอง
แจงขาวราย ตองระมัดระวังใหมาก อาจแจงขาวเปนขั้นๆ เพื่อใหผูรับเตรียมใจไวกอนจะไดรับขาวรายแรง
ตัวอยางขอสอบ
ก. ชมรมวรรณศิลปจะจัดการสนทนาเชิงวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมซีไรตใหอะไรแกสังคม”
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง
ค. ในการนี้ชมรมใครขอใชหองประชุม 303 ในการจัดการสนทนาดังกลาวดวย
ง. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 303
จ. โดยไดเชิญนายอภิวัฒน มีทรัพย และนางนริทร สุดสวย มาเปนวิทยากร
ถาเปนจดหมายของนักศึกษาถึงผูบริหารสถาบันเพื่อขอใชสถานที่ ขอความในจดหมายจะจัดเรียงลําดับ
ตามขอใด จึงจะไดใจความตอเนื่อง
1) ง., ก., จ., ค. และ ข.
2) ง., ก., จ., ข. และ ค.
*3) ก., ง., จ., ค. และ ข.
4) ก., จ., ง., ค. และ ข.
3. มารยาทในการเขียนจดหมาย
3.1 เลือกกระดาษและซอง ที่สะอาดเรียบรอย สีสุภาพ
3.2 ใชหมึกดําหรือน้ําเงิน ไมใชดินสอดําหรือหมึกแดงเขียน ลายมือชัดเจน ไมขีดฆา ขูดลบ หรือขีดทับ
3.3 จดหมายที่ติดตอเปนทางการ จะตองศึกษาใหดีวาควรเขียนถึงใครจึงจะถูกตองตามหนาที่ และ
จะตองสะกดชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนงใหถูกตองดวย
3.4 จดหมายสวนตัว อาจใชภาษาระดับกันเองถาสนิทสนมกันมาก แตก็ควรใหสํารวมกวาการพูด
เพราะเปนสื่อที่คางคา
3.5 ใชคําขึ้นตนและคําลงทาย ใหเหมาะแกผูรับจดหมาย
3.6 จาหนาซองใหชัดเจน เขียนจังหวัด และเลขหมายแขวงไปรษณียไวบรรทัดสุดทายดวยตัวโต
หรือขีดเสนใต
3.7 เขียนชื่อและที่อยูของผูสง ไวที่มุมซองบนดานซาย หรือหลังซอง
3.8 ผนึกดวงตราไปรษณียากร ไวที่มุมซองบน ดานขวา
3.9 เมื่อรับจดหมายแลวควรรีบตอบ การไมตอบจดหมายถือเปนการเสียมารยาท คลายสัมพันธที่ดีตอกัน
ตัวอยางขอสอบ
ประธานนักเรียนโรงเรียนแหงหนึ่ง เขียนจดหมายถึงผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ เพื่อขออนุญาตนํา
นักเรียนเขาชมหอสมุดวชิรญาณ ใชกระดาษเขียนจดหมายสีมวงออน มีลายดอกไมประปราย เขียนดวย
ลายมือที่สวยงามเปนระเบียบ เขียนคําขึ้นตนวา “เรียนผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ” และลงทายวา
“ขอแสดงความนับถือ” สอดซองจดหมายราชการตราครุฑ สงทางไปรษณีย ขอใดเปนขอบกพรองที่สุด
ในการสื่อสารดวยจดหมายนี้
1) การสงจดหมายโดยไมมีผูรับรอง
*2) วัสดุที่ใชในการเขียนจดหมาย
3) ภาษาที่ใชในการขึ้นตนและลงทาย
4) การเขียนจดหมายดวยลายมือแทนการพิมพ
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การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ คือ การเขียนเสนอผลการศึกษาคนควาอยางมีระบบโดยอางอิงหลักฐานที่มา
อยางมีแบบแผน ผูเสนอรายงานจะตองเขาใจวิธีจดบันทึกขอมูลหรือขอความรูจากแหลงตางๆ ดวย
วิธีการจดบันทึก
หลักสําคัญของการจดบันทึก คือ เก็บขอมูลใหถูกตอง ระบุแหลงที่มาใหชัดเจน และจดบันทึกอยางมี
ระบบ ในการจดบันทึกอาจใชอักษรยอหรือเครื่องหมายที่ผูจดคิดขึ้นเองได
ขอสังเกต
การจดบันทึกเปนกระบวนการรับสาร ผูจดจึงใชอักษรยอหรือเครื่องหมายที่คิดขึ้นเองได แตถาเขียน
บันทึกซึ่งเปนกระบวนการสงสารถึงผูอื่น ก็ไมควรใช นอกเสียจากอักษรยอหรือเครื่องหมายนั้นเปนที่รูจักและ
ใชกันอยูโดยทั่วไป
1. วิธีจดบันทึกจากการฟง
ผูจดจะตองเลือกจดเฉพาะประเด็นสําคัญ โดยแยกใจความออกจากพลความ เมื่อจดบันทึกแลว ควรรีบ
เรียบเรียง เพราะผูจดยังจําขอความบางตอนที่ไมไดจดไวได จะไดเพิ่มเติมใหครบถวนสมบูรณไดถูกตอง

ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดใชศัพทในการจดบันทึกการประชุมไมถูกตอง
1) เรื่องนี้ที่ประชุมลงมติดวยการลงคะแนนลับ
2) กรรมการไดอภิปรายเรื่องนี้อยางกวางขวาง
*3) ที่ประชุมมีญัตติใหทุนการศึกษาแกนายเอกรินทร คําศัพท (ตองแก “ญัตติ” เปน “มติ”)
4) ประธานกลาวเปดประชุมแลวขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 1
2. การจดบันทึกในขอใดควรจดเฉพาะขอความสําคัญของผูพูดเปนคนๆ ไป
1) การบรรยาย
2) การประชุม
3) การสัมมนา
*4) การอภิปรายเปนคณะ
2. วิธีจดบันทึกจากการอาน
ผูจดจะตองทราบวิธีการบอกแหลงที่มา วิธีการจดบันทึกขอความ และรูปแบบในการจดบันทึก ดังนี้
การบอกแหลงที่มา เพื่อแสดงมารยาท และเปนประโยชนในการแสดงหลักฐานอางอิง จะตองบอก
แหลงที่มาใหเปนระบบเดียวกัน ถาเขียนไวทายหนารายงาน เรียกวา เชิงอรรถ ดังตัวอยาง
วิภา กงกะนันทน. 2523. วรรณคดีศึกษา. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช), หนา 10.
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2507. สี่แผนดิน เลม 1. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร), หนา 53.
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2505. นิทานโบราณคดี. (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ), หนา 53.
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การนําเสนอแหลงที่มาทายรายงานเรียกวา หนังสืออางอิง หนังสืออุเทศ เอกสารอางอิง และถามีหลาย
เลมตองเรียงตามตัวอักษร เรียกวา บรรณานุกรม ดังตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2507. สี่แผนดิน เลม 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. 2505. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, 567 หนา.
วิภา กงกะนันทน. 2523. วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
ขอสังเกต
1. การบอกแหลงที่มาของขอความที่ใชอางอิงในงานเขียน คือ การเขียนเชิงอรรถตองระบุหนาที่ขอความ
นั้นปรากฏอยู สวนการบอกแหลงที่มาที่เปนบรรณานุกรมนั้นเปนการอางทั้งเลม ไมตองระบุหนา ถาจะระบุให
ระบุจํานวนหนาทั้งหมดของหนังสือเลมนั้น
2. การบอกแหลงที่มาจากหนังสือพิมพตองระบุวันที่ จากวารสารหรือนิตยสารตองระบุเดือน และจาก
หนังสือเลม ระบุแต พ.ศ. ที่พิมพหนังสือเลมนั้น

ตัวอยางขอสอบ
พิจารณาขอมูลตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1–3

1.
2.
3.

4.

หนังสืออางอิง
1. ศุภโชค (ผูแปล). 2535, มกราคม. “อาหารและคุณคาทางโภชนาการ.” รมไทร. 12 : 91–95.
2. เนาวรัตน ปทมา. 2525, 1 มีนาคม. “การเลี้ยงลูกดวยนมมารดาและโรคภูมิแพ.” เสียงไทย. หนา 7.
3. สมศิริ (นามแฝง), 2511. คูมือเลี้ยงทารก. กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา. หนา 11–12.
4. บุศรินทร พงษพันธุดี. 2534, 17 พฤศจิกายน. “สวนประกอบของน้ํานมมารดา.” แหลงขาว. หนา
8–11.
ขอมูลในรายการที่ 1 ผูแตงชื่อเนาวรัตน เปนรูปแบบของการเขียนหนังสืออางอิงแบบใด
1) บทความในสารานุกรม
2) บทความในหนังสือ
3) บทความในวารสาร
*4) บทความในหนังสือพิมพ
รมไทร ในรายการที่ 1 เปนชื่อของอะไร
1) หนังสือ
*2) วารสาร
3) บทความ
4) เรื่องแปล
รายการหนังสืออางอิงทั้ง 4 เลม นาจะนําไปประกอบการทํารายงานเรื่องใด
1) อาหารเพื่อคุณภาพ
2) นมและผลิตภัณฑนม
*3) คุณคาทางอาหารที่ไดจากนมมารดา
4) นมผงเลี้ยงทารก : ความสูญเปลาของประเทศยากจน
ขอใดบอกแหลงที่มาจากอินเทอรเน็ตไดถูกตอง
1) เรวัต แสงสุริยงค. 2542. คนอินโดจีน. http : // www.husobuu.ac.th.
2) เรวัต แสงสุริยงค. 2542. คนอินโดจีน. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. www.husobuu.ac.th.
3) เรวัต แสงสุริยงค. 2542. คนอินโดจีน. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.www.husobuu.ac.th.~
journal/vol.
*4) เรวัต แสงสุริยงค. 2542. คนอินโดจีน. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. http : // www.
husobuu.zc.th./~journal/vol.0608/section 9.pdf. (วันที่คนขอมูล : 5 กุมภาพันธ 2542)
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ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกหัวขอเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่ผูทํารายงานสนใจมากที่สุด และเปนเรื่องที่คนควาไดสะดวก
2. กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของเรื่อง ผูทํารายงานตองรูทิศทางวาตนจะทํารายงานเรื่องอะไร
เพื่ออะไร และลึกซึ้งกวางขวางเพียงใด
3. คนควาและรวบรวมความรู ดวยการฟง การอาน และการหาประสบการณตรงดังกลาวขางตน
4. การวางโครงเรื่อง คือ การแยกหัวขอเรื่องออกเปนหัวขอยอยๆ เมื่อเติมรายละเอียดแลวจะไดรายงาน
ทั้งเรื่อง การวางโครงเรื่องมีประโยชน คือ ทําใหทราบวาจะเขียนเรื่องอะไร เขียนไปทางใด สั้นยาวขนาดไหน
เรียงลําดับเรื่องไดถูก ไมสับสน และสําคัญที่สุด คือ ทําใหไมเขียนออกนอกเรื่อง
การวางโครงเรื่องควรทํา 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 รางโครงเรื่อง ใหเขียนหัวขอตางๆ ลงไปโดยยังไมตองเรียงลําดับเรื่อง
ขั้นที่ 2 กําหนดโครงเรื่อง มีขั้นตอนดังนี้
- พิจารณาจัดเรียงลําดับหัวขอเรื่องกอนหลัง
- จัดความสัมพันธของเรื่องใหดี
- แกไขภาษาใหถูกตอง

ตัวอยางขอสอบ
1. ในการเขียนรายงานทางวิชาการ เมื่อไดขอมูลและรางโครงเรื่องแลว ควรทําอยางไรตอไปตามลําดับ
1) แกไขภาษา พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ และเรียงลําดับหัวขอที่ควรอธิบายกอนหลัง
*2) เรียงลําดับหัวขอที่ควรอธิบายกอนหลัง พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ และแกไขภาษา
3) เรียงลําดับหัวขอที่ควรอธิบายกอนหลัง แกไขภาษา และพิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ
4) พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ แกไขภาษา และเรียงลําดับหัวขอที่ควรอธิบายกอนหลัง
2. ที่ยกมาขางลางนี้เปนตัวอยางของอะไร
1. ความนํา
2. ลักษณะและชนิดของนกนางนวล
2.1 ลักษณะทั่วไป
2.2 ชนิดตางๆ ของนกนางนวล
3. ชีวิตความเปนอยูของนกนางนวล
3.1 นกนางนวลกินอะไร
3.2 การขยายพันธุ
3.2.1 การสรางรัง
3.2.2 การเลี้ยงลูก
3.2.3 ศัตรูของนกนางนวล
4. สรุป
1) การเขียนภาคผนวก
*2) การวางโครงเรื่อง
3) การเขียนสารบัญ
4) การรวบรวมขอมูล
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ตัวอยางขอสอบ
3. จากขอ 2 ควรแกไขภาษาในขอใด
*1) นกนางนวลกินอะไร
3) ศัตรูของนกนางนวล
4. จากขอ 2 ขอใดควรวางเรียงลําดับใหม
1) นกนางนวลกินอะไร
*3) ศัตรูของนกนางนวล

2) การขยายพันธุ
4) ชนิดตางๆ ของนกนางนวล
2) การขยายพันธุ
4) ชนิดตางๆ ของนกนางนวล

หลักสังเกตลักษณะภาษาที่ใชในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
1. ใชภาษาระดับทางการ คือ กระชับ ชัดเจน และสุภาพ
2. ใชสํานวนภาษาสามัญ ไมใชสํานวนการประพันธ
3. ใชการบรรยาย คือ บรรยายเสนอขอมูลที่ศึกษาคนความาได ไมใชการพรรณนาที่มุงใหภาพใหอารมณ

ตัวอยางขอสอบ O-Net
1. ขอใดใชภาษาในงานเขียนรายงานทางวิชาการไดเหมาะสมที่สุด
1) ตึกระฟาทั้งหลายเปนอุปสรรคขวางกั้นมิใหลมพัดเขาสูตัวเมือง
2) ถายังมีฝุนและควันมากเชนนี้ กรุงเทพฯ ก็คงมิใชเมืองฟาอมรอีกตอไป
*3) ฝุนที่เกิดจากการกอสรางและควันจากโรงงานลอยอยูทั่วไปในอากาศ
4) สิ่งกอสรางเหลานี้เปนตัวการสําคัญที่สกัดกั้นไมใหฝุนละอองกระจายไปในมุมกวาง
2. ขอใดใชภาษาไมเหมาะสมในการเขียนรายงาน
1) ปรอทวัดไขที่นิยมใชกันนั้นทําดวยหลอดแกวขนาดเล็ก
2) ปรอทวัดไขเปนเทอรโมมิเตอรชนิดหนึ่งซึ่งใชวัดอุณหภูมิของรางกาย
*3) ถาคุณเปนไข ระดับปรอทในหลอดแกวเล็กๆ จะคอยๆ สูงขึ้นทีละนิด
4) การใชหลังมือแตะหนาผากยอมไมอาจบอกไดแนนอนวาผูปวยมีไขหรือไม
* ขอ 3 ใชภาษาระดับสนทนา จึงไมเหมาะสมในการเขียนรายงาน
3. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
1) แผนดินไหวที่มณฑลเสฉวน เปนเรื่องธรรมดาๆ ของธรรมชาติที่ไมมีใครคาดถึง
2) ผลพวงที่เราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใตดินขึ้นมาใช ทําใหเปลือกโลกใตดินมีชองวางขึ้นมากมาย
3) แผนดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ํามือคนมี 3 อยางคือ การทดลองระเบิดปรมาณูใตดิน การกักเก็บน้ําในเขื่อน
และการระเบิดเหมืองแร
*4) ในอนาคตแผนดินไหวจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เพราะแผนดินไหวแตละครั้งมีผลกระทบตอเปลือกโลก
4. รายงานทางวิชาการสวนใดที่ใชภาษาไมเหมาะสม
1. พริกเปนสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรูจักดี
2. นักวิจัยพบวาพริกมีสารแคปไซชินสูง สารนี้มีฤทธิ์ในการลดความเจ็บปวด
3. และชวยระบบการยอยและการไหลเวียนของโลหิต ปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
4. ตอนหลังนักวิจัยก็พบอีกวา สารตัวนี้มีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทําใหชวยลดน้ําหนักตัวไดดวย
1) สวนที่ 1
2) สวนที่ 2
3) สวนที่ 3
*4) สวนที่ 4
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5. ขอความสวนใดในจดหมายกิจธุระตอไปนี้ไมจําเปนตองกลาวถึง
1) ดวยชมรมวิทยาศาสตรจะจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2553 / 2) ซึ่งการแขงขันโตวาทีจําเปนตองมี
คณะกรรมการการตัดสินเพื่อหาผูชนะ / 3) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทานเปนกรรมการตัดสินการโตวาที
รอบชิงชนะเลิศ / 4) ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หองประชุม
1) สวนที่ 1
*2) สวนที่ 2
3) สวนที่ 3
4) สวนที่ 4
6. ประกาศขอใดไมชัดเจน
1) ขายเตียงผาตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา 110,000 บาท ติดตอ โทร. 089-100-0000
*2) รับสมัครแพทย Part Time โรคทั่วไป ซอยลาดพราว 45 ติดตอ นายแพทยสมชาย
3) รับสมัครครูมัธยมตน ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร ติดตอที่ nmt-school@hotmail.com
4) บรรยายพิเศษเรื่อง “พนวิกฤตดวยความคิดสรางสรรค” 5 ก.พ. 2553 สอบถามและซื้อบัตรไดที่
Thai Ticket Major ทุกสาขา

ตัวอยางขอสอบ O-NET ชุดการเขียน
1. เอกสารประเภทใดที่ผูเขียนไมตองลงชื่อ
1) หนังสือสัญญา
2) หนังสือภายในหนวยงาน
3) เอกสารติดตอกับหนวยงานภายนอก
*4) แบบสอบถามที่ผูอื่นขอความรวมมือใหตอบ
2. การอางอิงแหลงที่มาของขอมูลในขอใดไมตองระบุวันที่และเดือน
*1) หนังสือ
2) สัมภาษณ
3) อินเทอรเน็ต
4) หนังสือพิมพ
3. คําในขอใดที่ใชเติมในชองวางแลวไดใจความสมบูรณถูกตอง
คณะทูตสยาม .................... แรก .................... สมัยรัตนโกสินทรที่เดินทางไปยังประเทศตะวันตก .................... ที่เคยมีคณะทูตสมัยอยุธยาเดินทางไปยุโรปครั้งสุดทายใน .................... สมเด็จพระนารายณมหาราช มีระยะเวลาหางกัน 180 ป
1) คณะ กอน หลัง รัชกาล
2) รุน กอน กอน แผนดิน
3) รุน หลัง ภายหลัง แผนดิน
*4) คณะ ใน หลังจาก รัชสมัย
4. คําในขอใดเมื่อเติมในชองวางแลวจะไดใจความสมบูรณ
.................... ความรูพื้นฐานทั้งหมดที่ผาน จะเห็นไดวาถาโครงสรางรางกายเสียสมดุล มีการเกร็ง
.................... กลามเนื้อ .................... แนวกระดูกสันหลัง กลามเนื้อ เสนเอ็น และพังผืดดึงรั้งกัน
1) สําหรับ ของ ตาม *2) จาก ของ ตาม
3) ดวย ตาม ของ
4) จาก ตาม สําหรับ
5. คําในขอใดเติมในชองวางแลวไดความสมบูรณที่สุด
เขา .................... ดื่มสุรา .................... เปนเวลาสิบปแลว เดี๋ยวนี้เขาดื่มแตน้ําเปลาเทานั้น
1) ชอบ - มาก
*2) เลิก - มา
3) ไม - อีก
4) เคย - ได
6. จงเรียงลําดับคําประพันธทั้ง 4 วรรคนี้ใหถูกตอง
ก. สิบสี่ขอจงควรจํา
ข. จนตบบทคัมภีรใน
ค. ฉันทศาสตรทานกลาวไข
ง. เรียนรูใหครบหมด
1) ก., ข., ค. และ ง. 2) ค., ข., ง. และ ก. 3) ค., ง., ข. และ ก. *4) ง., ข., ค. และ ก.
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7. ขอความตอไปนี้เปนคําประพันธชนิดใด
ความไดสดับมากและกําหนดสุวาทีอีกศิลปะศาสตรมีจะประกอบมนุญการ
1) กาพย
2) กลอน
*3) ฉันท
4) ราย
8. หากปายบอกทางไปอุทยานแหงชาติเขาใหญมีเนื้อที่จํากัด ควรเพิ่มขอความใดตอจากลูกศรชี้ทางเพื่อที่จะ
สื่อสารไดอยางชัดเจน
1) เขาใหญแหงชาติ
2) อุทยานแหงชาติ *3) อุทยานฯ เขาใหญ 4) อุทยานแหงชาติเขาใหญ
9. เครื่องหมายตอไปนี้มีชื่อที่ถูกตองอยางไร (เรียงตามลําดับ)
ก. _____ (ขีดเสนใต)
ข. ” (แทนคําในบรรทัดขางบน)
ค. - (แยกคํา)
ง. ฯลฯ
1) อัฒภาค อัญประกาศ ยัติภังค ละ
2) มหรรถสัญญา มหภาค เสมอภาค ละ
3) อัญประกาศ นขลิขิต อัฒภาค ไปยาลใหญ *4) สัญประกาศ บุพสัญญา ยัติภังค ไปยาลใหญ
10. ขอใดใชคําผิดความหมาย
1) อัยการไกลเกลี่ยใหคูกรณียอมความเพื่อคดีจะไดไมยืดเยื้อ
2) ผูตองหายอมจํานนตอหลักฐาน จึงรับสารภาพวากระทําความผิด
3) ผูเขาประกวดยินยอมใหนําภาพถายไปลงโฆษณาได
*4) นักกีฬายอมรับวาเขาตั้งใจฝกซอมอยางหนักจึงไดรับชัยชนะในครั้งนี้
11. ขอใดใชคําผิดความหมาย
1) เขายืนกรานวาจะตอสูคดีใหถึงที่สุด
*2) เจาหนาที่ตรวจตราความเรียบรอยกอนผนึกซอง
3) อยาทําตัวเหลวไหลไมตั้งใจเรียนแลวจะเสียใจภายหลัง
4) เอกลักษณอยางหนึ่งของคนไทยที่ชาวตางชาติชื่นชอบคือรอยยิ้มที่เปนมิตร
12. ประโยคในขอใดวางตําแหนงของคําขยายไมถูกตอง
1) แกงเหลืองของภาคใตคือแกงสมที่ใสขมิ้น
2) อาวุธสําคัญที่ผูกอการรายใชยิงเจาหนาที่คือปนเอ็ม 16
*3) กลุมตัวอยางจะเปนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอายุ 16–21 ป
4) นักเรียนหญิงจํานวนมากแจงความจํานงเขาฟงการบรรยายเรื่องความรักของวัยรุน

พิจารณาแผนภูมิตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 13-14
นายรัก + นางเอื้อ สมสกุลดี
นายสามารถ
+
นางสวัสดี

น.ส.สมหวัง

ด.ช.เดชา ด.ญ.เอื้อย ด.ช.เอม
13. นางเอื้อมีหลานยายกี่คน
*1) 3 คน
2) 5 คน
14. ผูใชนามสกุล “สมสกุลดี” มีกี่คน
1) 10 คน
*2) 12 คน

นายรักเกียรติ
+
นางกนกพร

นางสมศรี
+
นายสมัคร เกงจริง

ด.ช.เกง ด.ช.กลา ด.ช.สม ด.ญ.สาว ด.ช.ศักดิ์

3) 6 คน

4) 8 คน

3) 14 คน

4) 17 คน
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15. ตารางตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบกรอกขอความใด
ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายขวา
ซาย
ขวา

1)
2)
3)
*4)

ใบมอบตัวเขาเรียน
ใบขอกูเงินจากธนาคาร
ใบขออนุญาตขับขี่ยานยนต
ใบขอมีบัตรประจําตัวประชาชน

16. ตารางตอไปนี้เกี่ยวกับเรื่องใด
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
เศษผลไม
เศษพืชผัก
น้ํา
รวม

จํานวนกิโลกรัม
รอยละ
10
33
15
50
5
17
30
100
2) สวนผสมของเครื่องดื่มบางชนิด
4) ผลพลอยไดจากการเกษตร

1) ขยะที่ทิ้งในแตละวัน
*3) อัตราสวนของปุยหมัก
17. เรียงลําดับขอความในขอใดตอไปนี้ถูกตอง
ก. กลาวคือทรงปฏิเสธวา
ข. ไมมีสิ่งอื่นที่เปนตัวตนของเราอยูอีก
ค. นอกจากขันธ ๕ ที่จัดเปนกายกับจิตของเราแลว
ง. ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการมีอยูของอัตตา
1) ค., ง., ก. และ ข. *2) ง., ก., ค. และ ข. 3) ง., ค., ก. และ ข. 4) ข., ค., ก. และ ง.
18. ขอความนี้ไมมีวัจนภาษาประเภทใด
“ฟาคืนนี้งามนัก มีดวงดาวระยิบพริบพราว ดุสิดานั่งชันเขาอยูริมระเบียงแหงนดูดาวดวยความรูสึกเหงาๆ
ขณะนั้นเธอรูสึกวามีใครเดินมาและเอื้อมมือมาลูบศีรษะเธอเบาๆ พอนั่นเอง”
1) อาการภาษา
2) กาลภาษา
3) สัมผัสภาษา
*4) ปริภาษา
19. ขอความตอไปนี้ควรอยูสวนใดของเรื่อง
สัญลักษณแบบแผนนี้มีความหมายเปนที่เขาใจของผูอานทั่วไป อาทิ กาเปนสัญลักษณของผูต่ําศักดิ์
1) การเปดเรื่อง
2) การปดเรื่อง
*3) สวนขยายของเรื่อง 4) ประเด็นหลักของเรื่อง
20. สวนของแบบฟอรมการขอกูยืมเพื่อการศึกษาตอไปนี้ ตองกรอกขอมูลของบุคคลใด
คนที่
1
2
3
4
1) บิดา มารดา

ชื่อ-สกุล

อายุ

2) ผูปกครอง

จบการศึกษาชั้น

*3) พี่นอง

ขณะนี้กําลังทําอะไร

4) ผูขอกูยืม
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การอาน
การอาน เปนการพัฒนาทักษะการรับสารเพื่อพัฒนาตัวเองหลายดาน
- ดานความรู เชน การอานหนังสือเรียน หนังสือพิมพ
- ดานคุณธรรม เชน หนังสือธรรมะ นิทานที่เปนคติธรรม
- ดานอารมณ เชน บทประพันธ บทกวี นิทาน นิยาย
การอานเพื่อทําขอสอบ O-NET มี 2 ชนิด คือ
1. การอานรอยแกว เชน บทความ สารคดี นิยาย นิทาน
2. การอานรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน
การอานรอยแกว
1. การอานรวบรวมความรู ผูอานสามารถแยกใจความสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปหานอย เวนวรรค
ตอนไดถูกตอง
2. การอานเอาเรื่อง คือ การอานที่ผูอานสามารถรูเรื่องยอ ลําดับเหตุการณตางๆ และเลาใหผูอื่นฟงได
3. การอานวิเคราะห คือ การอานที่ผูอานพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่องที่อานใหเขาใจอยางละเอียดถี่ถวน
4. การอานแปลความ คือ การอานที่รูความหมายคําศัพทตางๆ ที่ปรากฏในเรื่องที่อาน
5. การอานตีความ คือ การอานที่ผูอานคิดคนวาผูเขียนตองการใหผูอานเกิดความคิดหรือความรูสึกอะไรบาง

ตัวอยางขอสอบเกี่ยวกับการอาน
1.

“วัฏจักรเวียนไปไมสิ้นสุด
เปนมนุษยอยาทะนงหลงสังขาร
ยามรุงโรจนสดใสก็ไมปาน
ยอมถึงวารดับไปไมยืนยง”
คําประพันธขางตนแสดงเจตนาของผูเขียนตรงกับขอใด
1) โนมนําเขาหาศาสนา
*2) แนะใหคิด
3) แสดงความหวงใย
4) ระบายความอัดอั้นตันใจ
2. ขอใดเปนการอานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1) สุดาอานแลวรูวาเรื่องนี้มีที่มาจากไหน
2) สุรียอานแลวรูวาตัวละครเปนตัวเอก
*3) สุภาอานแลวรูวาสาระสําคัญของเรื่องคืออะไร
4) สุพจนอานแลวรูวาตอนจบของเรื่องจะเปนอยางไร
ขอสังเกต การอานรอยกรอง ขอสอบ O-NET มักจะออกมาในรูปของการใหตัวอยางคําประพันธมาแลว
ถามเกี่ยวกับแนวคิด ความเชื่อ คานิยม หรือเปรียบเทียบกับสํานวนตางๆ หรือเปนการวิเคราะหเกี่ยวกับโวหาร
ภาพพจนตางๆ ตามที่เรียนมา
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หลักทั่วไปในการอานพิจารณางานประพันธ
ลักษณะของงานประพันธ
งานประพันธ หมายถึง งานที่มนุษยสรางสรรคขึ้น โดยใชภาษาที่สละสลวย ถายทอดใหเปนเรื่องราวทั้ง
รอยแกวและรอยกรอง
งานประพันธมี 2 ระดับ คือ ระดับที่เปนวรรณกรรมและวรรณคดี
วรรณคดี คือ งานประพันธที่ใชภาษาและรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา มีความกลมกลืนกันอยางมีศิลปะ
วรรณกรรม คือ งานประพันธทั่วไป ซึ่งยังไมมีการยอมรับวาเปนงานประพันธที่มีคุณลักษณะทาง
วรรณศิลปถึงขั้นวรรณคดี

องคประกอบสําคัญของงานประพันธ
องคประกอบสําคัญของงานประพันธ ไดแก เนื้อหาและรูปแบบ
เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวที่ผูประพันธถายทอดใหผูอานรับรู อาจเปนขอเท็จจริงที่นําเสนอโดยปรุงแตง
ขึ้นใหมหรือไดจากประสบการณ ทรรศนะหรืออารมณความรูสึก
รูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการนําเสนอเนื้อหา ทั้งที่รับรูไดดวยตาและความรูสึก แบงเปน 2 ชนิด คือ
1. รอยแกว → สารคดี และบันเทิงคดี
2. รอยกรอง → โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย

การอานพิจารณางานประพันธ
การอานพิจารณางานประพันธเปนกระบวนการที่อาจแยกไดเปน 3 ขั้นตอน ไดแก
1. การวิเคราะห (แยกแยะสวนตางๆ ของงานประพันธ)
การวิเคราะห หมายถึง การใครครวญ แยกแยะออกเปนสวนๆ
การวิเคราะหงานประพันธ หมายถึง การแยกแยะลักษณะรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอของงาน
ประพันธนั้น ใหเห็นวามีสวนประกอบอะไรบาง
2. การวินิจ (พิจารณาสวนตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหตามวิธีการทางภาษาและความเห็นสวนตัว)
การวินิจ หมายถึง การตรวจตรา พิจารณา
การวินิจสาร หมายถึง การพิจารณาสวนประกอบตางๆ ของสาร คือ งานประพันธที่ไดวิเคราะห
แยกแยะไว
ในทางปฏิบัติ การวิเคราะหและวินิจ มักจะทําควบคูกันไป เพราะบางครั้งเมื่อถึงขั้นวินิจก็อาจพบวา มี
บางอยางที่ยังไมไดแยกแยะไวในขั้นวิเคราะห จําตองแยะแยกสวนนั้นออกมาพิจารณาในขั้นวินิจ
การวินิจมักจะมี 2 วิธี คือ พิจารณาโดยอาศัยหลักการซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปกับพิจารณาโดยใชความ
คิดเห็นของผูวินิจประกอบ
การพิจารณาโดยอาศัยหลักการซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
โดยทั่วไปสิ่งที่นํามาวินิจพิจารณามีสวนใหญๆ 5 สวน ตามลําดับ ดังนี้
1. รูปแบบ งานประพันธนั้นเปนรูปแบบใด เปนบทความ สารคดี บันเทิงคดี นิราศ บทละคร
2. เนื้อหา พิจารณาวาสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนขอคิดเห็น สวนใดแสดงอารมณความรูสึก
- สวนที่เปนขอเท็จจริง มีความนาเชื่อถือเพียงใด เพราะเหตุใด
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- สวนที่เปนขอคิดเห็น มีความสมเหตุสมผลเพียงใด เหมาะแกสภาพและกาลเวลาอยางไรหรือไม
- สวนที่แสดงอารมณความรูสึก สามารถโนมนาวความรูสึกของผูอานอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานประพันธอื่นที่มีรูปแบบหรือมีลักษณะเดียวกันหรือคลายกัน
3. เจตนารมณของผูเขียน ผูเขียน (ผูสงสาร) ตองการใหอะไรแกผูอาน (ผูรับสาร) เชน ตองการใหความรู
แสดงขอคิด เสนอแนะ ติเตียน ชื่นชม ปลุกระดมความรูสึก หรือตองการใหมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางไร
4. วิธีนําเสนอ ผูเขียนใหรูปแบบถูกตองตามหลักและความนิยมเพียงใดอยางไร ใชถอยคําสํานวนถูกตอง
เหมาะสม มีกลวิธีในการเรียกความสนใจ และสรางอารมณความรูสึกอยางไร การใชขนาด ลักษณะตัวอักษร
ภาพประกอบ และการจัดหนาเหมาะสมหรือดีเดนอยางไร
5. สาระสําคัญ ผูเขียนเสนอสาระสําคัญที่สุดและสาระสําคัญรองๆ อยางไร
3. การประเมินคา (ชี้ใหเห็นคุณคาดานภาษาและประโยชนดานอื่นๆ)
คุณคาของงานประพันธมี 2 อยาง ไดแก คุณคาดานวรรณศิลปกับคุณคาดานสังคม
คุณคาดานวรรณศิลป คือ คุณคาที่ไดจากความไพเราะ ความราบรื่น และความงามของภาษา ซึ่งเห็น
ไดชัดจากงานประพันธประเภทรอยกรอง เชน การใชคําสัมผัสสระ สัมผัสอักษร การเลนคํา การใชโวหารภาพพจน
หรือการเสนอเปนกลบท เปนตน สําหรับงานประพันธที่เปนรอยแกวนั้นคุณคาดานวรรณศิลปมักปรากฏในรูปการ
ใชถอยคําที่สละสลวยราบรื่น กินใจ เราใจ และเนื้อหาผูกกระชับตามหลักตรรกวิทยา และแบบอยางการใชภาษา
คุณคาดานสังคม คือ คุณคาที่ไดจากประโยชนของเนื้อหา เชน เนื้อหาที่แสดงประวัติความเปนมา
ความรูตางๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ชี้นําสังคมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปนตน
การประเมินคาจึงเปนขั้นสุดทายของการพิจารณางานประพันธ ผูประเมินจะสรุปดวยความคิดเห็นของ
ตนเองโดยใชขอมูลสําคัญที่ไดจากการวินิจเปนสิ่งสนับสนุน และมักเปนขอสรุปสั้นๆ เชน สรุปวาดีมาก ก็อางวา
เพราะเหตุใด (จากที่วินิจไว) หรือสรุปวา ดีพอประมาณ ก็อาจอางขอสนับสนุนทางดี และยกขอที่วินิจวาไมดี
มาประกอบใหเห็นชัด เปนตน
นอกจากนั้นการอานยังตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้
1. แนวคิด คือ สาระสําคัญที่ผูเขียนตองการสื่อใหผูอานไดรับรู ผูเขียนใชแนวคิดหรือสาระสําคัญเปน
แนวทางผูกเรื่องหรือแสดงความคิดอื่นๆ ที่สอดแทรกอยูในเรื่องก็ได แนวคิดอาจมีลักษณะเปนทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม เชน ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติ บานเมือง เกษตรกร ผูใชแรงงาน การศึกษา เศรษฐกิจ ความรัก
ความสามัคคี ความประพฤติทุจริตคิดมิชอบ เปนตน
การวินิจแนวคิดของเรื่องยังขึ้นอยูกับความสามารถ และประสบการณเฉพาะตัวของผูอานเปนอันมาก
วรรณกรรมเรื่องเดียวกัน ผูอานแตละคนอาจมองเห็นแนวคิดไมตรงกัน แมบุคคลคนเดียวกันหากได
อานงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ําอีกในเวลาตอมา อาจพบแนวคิดตางกันไปในแตละครั้งที่อานก็ได
ความสามารถจับแนวคิดที่แทจริงของเรื่องอยางถูกตองก็จะอานไดทั้งอรรถ ทั้งรส เกิดความเพลิดเพลิน
และภูมิปญญา การอานวรรณกรรมจึงจําเปนตองพิจารณาหาแนวคิดของเรื่องใหไดเสียกอนเสมอ
2. คานิยม คือ ความรูสึกนึกคิดหรือความเชื่อของบุคคลในสังคมเกี่ยวกับความหมายหรือความสําคัญของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีตอตนหรือกลุมของตน คานิยมจึงเปนปจจัยสําคัญที่บงบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลดานความเชื่อ
หรือไมเชื่อ ความพอใจหรือความรังเกียจ การเลือกปฏิบัติหรือการงดเวนปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
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คานิยมอาจถายทอดแกกันระหวางคนรุนเดียวกันหรือตางรุน โดยการปลูกฝง สั่งสอน ชี้แนะ หรือการ
เห็นแบบอยาง
คานิยมมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมอยางใกลชิด โดยที่ตางเปนแบบแผนการดํารงชีวิต คานิยมแสดง
ถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม เชน คนไทยมีคานิยมรักความเปนอิสรเสรี ซึ่งเปนสวนดีทําใหคนไทยรักษาเอกราชของ
ชาติไวไดตลอดมา แตการถือปฏิบัติเชนนี้มักเกินเลยขอบเขตอันสมควร ทําใหคนไทยหยอนระเบียบวินัยในการอยู
รวมกัน เชน ไมเคารพกฎจราจรหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมจนเกิดคํากลาวที่วาอยูอยางไทย
หรือทําอะไรไดตามใจเปนไทยแท
คานิยมที่แทรกอยูในวรรณกรรมสังเกตเห็นไดงายกวาแนวคิด เพราะคานิยมปรากฏชัดจากพฤติกรรม
ตัวละคร
3. ความเชื่อ คือ ความรูหรือความรูสึกที่ผูอานเชื่อวาเปนไปได ความเชื่ออาจมีจริงหรือไมมีจริง แตผูอาน
เชื่อแลววามีไดจริง หรือเปนไปไดจริง
* ขอสอบเกี่ยวกับการอานจะคอนขางยากที่จะเลือกบอกไดวาขอใดถูกหรือขอใดผิด ดังนั้นนักเรียนตองใช
วิธีอานมากๆ และอานบอยๆ จะจับความไดรวดเร็วเปนไปโดยธรรมชาติ

ตัวอยางขอสอบ O-NET
1. ขอใดไมมีคําไวพจน
1) พูดหยาบกระทบคน
ก็ตองทนซึ่งหยาบคาย
เจรจากับเขาราย
ฦวาเขาจะตอบดี
2) ไกฟามาตัวเดียว
เดินทองเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา
เหมือนพรากจากนงเยาว
เปลาใจเปลี่ยนเหลี่ยวหานาง
*3) เบื้องหนาคือหญิงสาว
พลิ้วอาภรณสีขาวไรเดียงสา
มีดวงดาววาวใสในแววตา
โปรยประกายปรารถนาเปนดอกไม
4) เดือนจรัสโพยมแจมฟา ผิบไดเห็นหนา
ลอราชไซรดูเดือน
ดุจแล
2. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้
“ฝนเปนสายปรายโปรยเมื่อใกลค่ํา
ฟาร่ําคํารณอยูเลื่อนลั่น
แปลบประกอยปลายคุงทุงสุพรรณ
ลมกระชั้นกระโชกกระชากแรง”
*1) สี
2) เสียง
3) การเคลื่อนไหว
4) แสง
3. ขอใดไมแสดงภาพความขัดแยง
1) สูงโยงโกงก้ําต่ําตอย
*2) สอดสรอยรอยปกถักทอ
3) ดาวรุงพุงดักปกดิ่ง
4) หวานเย็นเปนขมผสมคอย
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4. ขอใดไมมีคํากรอนเสียง
1) เสียงครืนครืนระรื่นทรวง
2) แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับคราม
3) ทองฟายะยามนี้หนาวหนัก
*4) ลมพลิ้วหวิววาบทาบกลางทรวง
5. คําประพันธตอไปนี้จัดเปนโวหารชนิดใด
“โขดหินกลางทะเลโอดครวญ ผันเปลี่ยนแปลงหวนหาคืนไม”
1) สัญลักษณ
2) อติพจน
*3) บุคคลวัด
4) อุปลักษณ
6. ใครเปนผูกลาวขอความตอไปนี้
“ภิกฺขุเว ดูกรสงฆผูทรงศีลสังวรวินัย
ปางเมื่อสมเด็จกรุงสญชัยอัยกาธิราช ทาวเธอไถพระภาคิไนยนาถแลวมิชา”
1) พระอานนท
2) พระเวสสันดร
*3) พระพุทธเจา
4) พระสารีบุตร
7. คําวา “หีนเพศ” ในขอความตอไปนี้ “เหตุฉะนี้กระหมอมฉันผูชื่อวาชาลีจึงเผาอยูแตหางๆ อยางหีนเพศ
พอพักตรตน” มีความหมายตรงกับขอใด
1) เพศที่ยากไร
2) เพศที่ออนแอ
3) เพศที่เขมแข็ง
*4) เพศที่ต่ําชา

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 8-9
“สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา
จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย”
8. ตัวละครในคําประพันธนี้มีอารมณความรูสึกตรงกับขอใด
1) โกรธ - เคียดแคน
2) ช้ําใจ - นอยใจ
3) นอยใจ - สงสารตนเอง
*4) แคนเคือง - ทุกขใจ
9. คําประพันธขางตนกลาวถึงความรูสึกของตัวละครใด
1) มาหยารัศมี
2) สการะวาดี
*3) จินตะหรา
4) บุษบา
10. คําประพันธตอไปนี้มีความหมายตรงกับขอใด
“คํายอยกยองเที้ยร
ทุกประการ
พักตรจิตผิดกันประมาณ
ยากรู”
1) หนาซื่อใจคด
2) ยกยอปอปน
*3) รูหนาไมรูใจ
4) ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ
11. ขอใดกลาวถึงประเพณีที่ตางกับขออื่น
*1) ครั้นแลวลงมาศาลาใหญ
พระสงฆลงไปอยูพรอมหนา
พลายแกวอุมไตรไปวันทา
ขรัวบุญใหบรรพชาเปนเณรพลัน
2) ขาจะใหลูกขาสิบหาชั่ง
ขันหมากมั่งนอยมากไมจูจี้
ผาไหวสํารับหนึ่งก็พอดี
หอมีหาหองฝากระดาน
3) จึงจอดเรือเขาหนาสะพานใหญ
ตาผลวิ่งไปเอาไมกั้น
เสียเงินทองใหขึ้นไปพลัน
ขนขันหมากขึ้นบนบันได
4) จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง มโหรีแซซองประสานซอ
ขับกลอมซอมเสียงสําเนียงนวล
โหยหวนโอดลั่นสนั่นหอ
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12. คําประพันธในขอใดแสดงนาฏการชัดเจนที่สุด
1) เจาลืมนอนซอนพุมกระทุมต่ํา เด็ดใบบอนชอนน้ําที่ไรฝาย
2) เงยหนาขึ้นเถิดเจาพิมเพื่อน แกมเปอนมาจะเช็ดน้ําตาให
*3) สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ
4) ดอกไมรองปองปบสนั่นปา ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน
13. สิ่งที่กวีกลาวถึงในขอใดตางกับขออื่น
1) นาคาหนาดังเปน ดูเขมนเห็นขบขัน
2) มังกรถอนพายพัน ทันแขงหนาวาสุกรี
3) เลียงผางาเทาโผน เพียงโจนไปในวารี
*4) หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน
14.
“หลับเถิดนะคนดีตรงนี้หนอ ใจแมพอเพื่อนวางไวตางหมอน
คุณความดีมีมาเปนอาภรณ
นอนเถิดนอนนิ่งสนิทนิจนิรันดร”
ขอใดไมปรากฏในบทกลอนนี้
1) ความดี
2) ความรัก
3) ความตาย
*4) ความหวงใย
15. ขอใดสะทอนลักษณะความเชื่อที่ตางจากขออื่น
1) ขออารักษหลักประเทศนิเวศวัง
เทพทั้งเมืองฟาสุราลัย
ขอฝากนองสองรามารดาดวย
เอ็นดูชวยปกครองใหผองใส
*2) ระวังตัวกลัวตอตะเคียนขวาง
เปนเยี่ยงอยางผูเฒาเลาสนอง
วาผีสางผีสางตะเคียนคะนอง
ใครถูกตองแตกตายลงหลายลํา
3) เห็นเกินรอยบางปลาสรอยอยูทายเรือ คลื่นก็เฝอฟูมฟองคํานองพราย
เห็นจวบจนบนเจาเขาสํามุก
จงชวยทุกขถึงที่จะทําถวาย
4) ขาแตงตั้งสังเวยเคยคํานับ
เชิญมารับเครื่องมัจฉะมังสา
จะขอทางกลางทะเลกับเทวา
แลวตีมาลอลั่นสนั่นดัง
16. คําสอนในขอใดแตกตางจากขออื่น
1) อยาเทาแขวนเทาคางใหหางกาย อยากรีดกรายกรอมเพลาะเที่ยวเราะเริง
*2) เห็นผูดีมีทรัพยประดับแตง อยาทําแขงวาสนากระยาหงัน
3) เมื่อยามยิ้มยิ้มไวแตในพักตร อยายิ้มนักเสียสงาพาสลาย
4) อยาลืมตัวมัวเดินใหเพลินจิต ระวังปดปกปองของสงวน
17. ขอใดสะทอนคานิยมในแนวโลกุตระ
1) พระบิดาดํารัสคาดคากระหมอมฉานพันตําลึงทอง
*2) บพิตรมาปลิดปลงพระโอรสทั้งสองพระองคใหเปนทาสขาดแกชอาจารย
3) ทั้งกิริยามารยาทที่ผาดผายดูนี้ก็อาจอง สมเปนสกุลประยูรพงศกษัตรา
4) ขาบาทนี้เปนขาชวงใชของพฤฒาจารย ดั่งฤๅจะสามารถอาจหาญขึ้นไปรวมบังลังกรัตนราชาอาสน
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18. ขอใดไมสะทอนความเชื่อในหลักไตรลักษณ
1) โลกมนุษยนี้ไมมีที่แนนอน
ประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวรอนชางแปรผัน
โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไดทุกวัน
สารพันหาอะไรไมยั่งยืน
2) อนัตตาใชวาของตนแท
คงจะแตบาปบุญเจาคุณเอย
ชีวิตนี้ก็ไมมีประกันเลย
อยาเฉยเมยหมั่นคิดอนิจจา
3) อันทุกขโศกโรคภัยในมนุษย
ไมรูสุดสิ้นลงที่ตรงไหน
เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจาเยาวมาลย
*4) อันปวงกรรมทําไวในปางหลัง
เปนพืชยังปางนี้ใหมีผล
หวานพืชดีมีผลดีแกตน
หวานพืชชั่วกลั้วผลที่ขนแคน
19. คําวา “วิสัย” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น
1) วิสัยโลกโศกสุขทุกขธุระ ยอมพอปะไปกวาจะอาสัญ
2) หนึ่งเอ็นดูผูที่มีความชอบ รางวัลตอบตามวิสัยเจาไอศวรรย
*3) นางพระยาวากูเปนผูหญิง ไมรูสิ่งศึกเสือเหลือวิสัย
4) ฝายโยธาขาเฝาชาวผลึก เมื่อเกิดศึกซอนหนีตามวิสัย
20. ขอใดมีน้ําเสียงที่ตางจากขออื่น
1) คนสามเทาเฒาชราถาเขาทัก ควรที่จักคบไวก็ใหเอา
*2) ของสิ่งใดเจาวางามตองตามเจา ผูใดเลาจะไมงามตามเสด็จ
3) คําโบราณทานวาคิดผิดตํารา ไปเบื้องหนาจะลําบากไดยากเย็น
4) เดินตามรอยผูใหญหมาไมกัด ทานรูชัดผิดถูกคิดมากอน
21. คําประพันธตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใดมากที่สุด
“ยิ้มหวานน้ําตาลอาย มดมลายเหมือนตองมนตร
ในยิ้มที่แยบยล
อาจซอนเขี้ยวจะเคี้ยวคุณ”
1) ปากอยางใจอยาง 2) ปากหวานกนเปรี้ยว 3) ปากวาตาขยิบ
*4) ปากปราศรัยใจเชือดคอ
22. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้
“ยิ่งกาวหนาสามารถอาจกุมโลก
ยิ่งวิโยคยิ่งวินาศอาฆาตเฆี่ยน
เอาชนะธรรมชาติอาจพากเพียร
เอาชนะใจเจียนจะขาดใจ”
1) สั่งสอน
*2) ใหแงคิด
3) ใหกําลังใจ
4) แสดงอุดมการณ
23. ขอใดไมถูกตองตามเนื้อความในคําประพันธตอไปนี้
“เสียสินสงวนศักดิ์ไว
วงศหงส
เสียศักดิ์สูประสงค
สิ่งรู
เสียรูเรงดํารง
ความสัตย ไวนา
เสียสัตยอยาเสียสู
ชีพมวยมรณา”
1) ตองยอมเสียทรัพยสินเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวงศตระกูล
2) ตองใหความสําคัญในการแสวงหาความรูยิ่งกวาศักดิ์ศรี
*3) ตองยอมใหความรูเพื่อรักษาความสัตย
4) ตองรักษาความสัตยยิ่งกวาชีวิต
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24. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้
“รุงโปรยสีคลี่ดาดดาษทองฟา เพียงปลอบวาแววหวังยังไมสิ้น
แมนโลกมวลลวนมีแตสีนิล
เหนือแผนดินยังมีรุงสีทอง”
1) เตือนใจ
2) ปลอบใจ
*3) ใหกําลังใจ
4) จรรโลงใจ
25. ขอใดกลาวถึงประเพณีที่แตกตางจากขออื่น
1) ครานั้นจึงโฉมเจาพลายแกว
ครั้งถึงกําหนดแลวจึงนัดหมาย
บอกแขกปลูกเรือนเพื่อนผูชาย
มายังบานทานยายศรีประจัน
2) หนุมสาวเคียงขางเขานั่งอัด
พระสงฆเปดตาลปตรซัดน้ําโร
ปรําลงขางสีกาหาหกโอ
ทานยายโพสาวนําน้ําเขาตา
*3) แลวขึ้นเขาไกรลาสดั่งราชหงส
ใหสระสรงธาราสุดาสมร
แลวทรงเครื่องจินดาคานคร
บทจรเบื้องยางขึ้นปรางคชัย
4) จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง มโหรีแซซองประสานซอ
ขับกลอมซอมเสียงสําเนียงนวล
โหยหวนโอดลั่นสนั่นหอ
26. ขอใดแสดงวาความสัมพันธของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมทางวัตถุ
*1) ตัวยากอยากจะไปอาศัยเขา
ถึงเปนญาติก็เปลาเหมือนผูอื่น
2) ผูใหญนอยนั่งลอมอยูพรอมหนา นําขาวปลามาเลี้ยงเคียงขนม
3) บานเรือนเรียงเคียงกันทุกวันนี้ เหมือนหนึ่งพี่นองสนิทรวมจิตใจ
4) คบนักปราชญนั่นแหละดีมีกําไร ทานยอมใหความสบายหลายประตู
27. คําประพันธตอไปนี้สะทอนคานิยมเรื่องใดในสังคมไทย
“ธงสีทองผองสงาธงราชา
รูปครุฑพาหประจําองคคงอมตะ
เดนอยูกลางธงสีเหลืองเรืองฤทธะ
หมายคือพระทรงชัยของไทยเรา”
*1) ความเปนสมมติเทพ
2) ความเปนมงคลแหงสี
3) ความจงรักภักดี
4) ความเปนอมตะ
28. ขอใดมีวัตถุประสงคในการศึกษาที่แตกตางกับคําประพันธตอไปนี้
“รูกลแกแพชนะรูประมาณ
รูรอนราญราวีใหมีชัย”
1) รูวิสัยไตรภูมิพงศาวดาร
รูจักวานยาสิ้นระบิลไม
2) รูสืบขาวราวเรื่องบานเมืองอื่น หนึ่งคนตื่นเซ็งแซรูแกไข
3) รูดูดินถิ่นที่จะดีราย
รูอุบายเกลี้ยกลอมใหพรอมใจ
*4) รูเรียนเขียนหนังสือลายมือเอก ลูกคิดเลขนับประมูลคิดคูณหาร
29. ขอใดเปนหลักปฏิบัติสําคัญที่สุดที่ขาราชการไทยในสมัยโบราณตองยึดถือ
1) อันซึ่งเกิดมาเปนรูปกาย
ไมเวนตายดวยพรหมลิขิต
จะอาสาพระองคผูทรงฤทธิ์
กวาจะสิ้นชีวิตในครั้งนี้
2) จงพากเพียรเรียนไวจะไดทราบ ทั้งกลอนกาพยการกลปรนนิบัติ
หนึ่งแข็งออนผอนผันใหสันทัด
ตามกษัตริยสุริยวงศดํารงดิน
*3) ถึงกิจใดของขัดอัชฌาสัย
แมจะไดเปนประโยชนแกทรงศักดิ์
รีบอาสาทุกเรื่องอยาเยื้องยัก
มิควรพักบายเบี่ยงหลีกเลี่ยงงาน
4) ขอแตใหเสนาพฤฒาจารย
สมัครสมานสามัคคี
อยาเห็นแกตัวมักพะวง
ลุมหลงริษยาไมควรที่
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30. ขอใดสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในดานที่แตกตางจากขออื่น
1) ทีละแปลงทีละแปลงคอยแปลงเปลี่ยน จากทางเกวียนเปนทางกวางตัดกลางแหลง
2) สมัยนี้หองแถวเรียกทาวนเฮาส
อยูเรือนเหยาหรูตระการวิมานฝน
3) ที่เพลงเกี่ยวเคยกลอมกระทอมทุง
เปนเพลงกรุงเกริ่นชาวสวนอาหาร
*4) แมหางไกลก็เคยเพรียกเรียกนองพี่
กลับแปลกหนาไปทุกทีแมบานใกล
31. ขอใดไมสะทอนบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา
*1) ถึงวัดกกรกรางอยูขางซาย เปนรอยรายปนพมาที่ฝาผนัง
ถูกทะลุปรุไปแตไมพัง
แตโบสถยังทนปนอยูยืนนาน
2) อายศัตรูรูความจะตามมา
แมจะพาเจาไปฝากขรัวนากไว
แลวพากันดั้นถัดไปวัดเขา
เห็นสมภารคลานเขาไปกราบไหว
3) ดวยไดไปเคารพพระพุทธรูป ทั้งสถูปบรมธาตุพระศาสนา
เปนนิสัยไวเหมือนเตือนศรัทธา ตามภาษาไมสบายพอคลายใจ
4) ตายายรักใครใครจะทัน
ตัวนั้นบวชเขาเปนเณรนาน
เลาเรียนขอมไทยวองไวดี
แปลคัมภีรเปรื่องปราดออกฉาดฉาน
32. คําประพันธตอไปนี้สะทอนเรื่องใดเดนชัดที่สุด
“ปางกอนเคยรวมน้ํา
ใจจิต
ไถทาสเปลี่ยนชีวิต
ปลดให
เคยเปนมิ่งเมียสนิท
หลายชาติ มานา
ในชาตินี้จึงได
เสพพรอมครองกัน”
1) คานิยมและวัฒนธรรม
2) ความเชื่อและสังคม
*3) คานิยมและความเชื่อ
4) วัฒนธรรมและสังคม
33. ขอใดเปนสาระของขอความตอไปนี้
“คนมีหรือคนจนก็มีความซื้อสัตยพอๆ กัน หรือไมมีความซื่อสัตยพอๆ กัน แคคนจนมองโลกจากแงมุม
ทางศีลธรรม ในขณะที่คนมีมองโลกจากแงมุมของเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย”
1) คนมีกับคนจนไมแตกตางกัน
2) คนมีกับคนจนเปนทั้งคนดีและไมดีไดเทาๆ กัน
*3) คนมีกับคนจนมองโลกจากแงมุมที่แตกตางกัน 4) คนมีเปนคนที่มีเหตุผลในขณะที่คนจนมีศีลธรรม
34. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนขอความตอไปนี้
“กวาหินจะผานกระบวนการแปรรูปมาถึงมือเราตองเสียคาใชจายสูง และมีการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งตอครึ่ง เรานําหินมาใชในปริมาณเทาใด ก็มีหินในจํานวนเทากันที่สูญเสียไป
ดังนั้นในการใชหินทุกครั้ง จงคิดใหหนักอยางหิน”
1) กระตุนใหเห็นคุณคาของหิน
*2) เรียกรองใหใชหินอยางคุมคา
3) เตือนใหคิดวาหินอาจจะหมดไปจากโลก
4) ชี้ใหเห็นความสิ้นเปลืองในการผลิตหิน
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35. ขอใดคือความหมายของ “ภาษา” ตามที่ผูเขียนกลาวถึงในขอความตอไปนี้
“เมื่อขาพเจาพูดก็หมายความวาขาพเจาเลือกคําที่จะกลาวออกไปตามที่นึกไว
ถาผูฟงเขาใจตรงกับที่
ขาพเจาตองการ คําพูดนั้นก็เปนภาษาระหวางขาพเจากับผูฟง เมื่อขาพเจาเขียนหนังสือ ก็หมายความวา
ขาพเจาถายทอดเอาคําพูดซึ่งนึกไวออกมาเปนตัวหนังสือ ถาผูอานเขาใจตรงกับที่ขาพเจาตองการ ตัวหนังสือ
นั้นก็เปนภาษาระหวางขาพเจากับผูอาน คราวนี้ตางวาขาพเจาพูดออกไปหรือขีดเขียนเปนตัวหนังสือขึ้น ผูฟง
หรือผูอานไมเขาใจ คําพูดหรือตัวหนังสือที่ปรากฏอยูนั้นก็ไมเปนภาษา”
*1) เครื่องมือสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร
2) คําพูดและตัวหนังสือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
3) คําพูดหรือตัวหนังสือที่ผูสงสารและผูรับสารรับรูรวมกัน
4) ขอความที่ผูสงสารกําหนดใหผูรับสารรับรู
36. ขอใดคือสารของขอความตอไปนี้
“ชางเคยรวมรบเคียงขางกษัตริยเพื่อปกปองผืนแผนดินไทย
วันนี้ชางไทยใกลสูญพันธเนื่องจากถูกใช
แรงงานอยางหนัก การทารุณและการเลี้ยงดูอยางผิดธรรมชาติ ทําใหชางไทยตองเจ็บปวย พิการและทยอย
ตายเฉลี่ยปละ 50 เชือก จากจํานวนชางทั่วประเทศที่มีไมถึง 5000 เชือก ชางเปนสัตวขนาดใหญ การ
รักษาพยาบาลซับซอนยุงยาก มีขอจํากัดเรื่องยาและอุปกรณ ปญหาดังกลาวจึงยิ่งทําใหชางมีจํานวนนอยลง”
1) ความสําคัญของชางไทย
*2) สาเหตุที่ทําใหชางไทยลดจํานวนลง
3) ปญหาเรื่องการรักษาพยาบาลชางไทย
4) สถานภาพของชางไทยในปจจุบัน
37. ขอใดเปนแนวคิดของผูเขียนขอความตอไปนี้
“ถาหากคําพยากรณเกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรของโลกเปนความจริง
และแบบแผนของ
พฤติกรรมของมนุษยไมเปลี่ยนแปลง ทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็ไมอาจชวยใหสภาพความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมฟนตัวกลับคืนมาได หรือแมแตความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนสวนใหญในโลก ก็คงจะไม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”
1) อนาคตของโลกกําลังถดถอยเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้น
2) สิ่งแวดลอมและความยากจนเปนปญหาที่แกไมได
*3) อนาคตเปลี่ยนแปลงได ถาคนเราปรับเปลี่ยนการกระทํา
4) เราไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหาสิ่งแวดลอมไดในอนาคต
38. ขอใดเปนพรรณนาโวหาร (O-Net 52)
*1) วัดโบราณแตละคุมๆ อยูในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสงาสงบทึมทึบดวยมานฝนอยูเนิ่นนาน
2) หมูบานอันไกลโพนมีวัดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ ชาวบานตางพากันเดินทางจากบานใกลเคียง
เพื่อมารวมบุญ
3) เมืองสามทาวปรากฏเรื่องราวในตํานานเกาที่จารไวในคัมภีรใบลาน วาอยูไกลไปในหุบเขาหางไกล อันชน
ตางเผาไมเคยเขาไปถึง
4) เมืองอันใหญกวางเปนที่ตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝายอรัญวาสี
เปนแหลงศึกษาพระไตรปฎก
สําหรับภิกษุจากเมืองใกลเคียง
ภาษาไทย (70) __________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

39. ขอความตอไปนี้ไมใชอธิบายตามแบบใด
“โรคอุบัติซ้ํา เปนโรคที่กลับมาระบาดใหม หลังจากเคยเกิดขึ้นแลวหายไปหรือพบหลังจากที่ไมเคยมีการ
ระบาดในพื้นที่เดิมมาเปนเวลานาน เชน โรคเทาชาง ไขทรพิษ เปนตน”
*1) นิยาม
2) ใหตัวอยาง
3) เปรียบเทียบ
4) กลาวซ้ําโดยใชถอยคําอื่น
40. ขอใดเปนการบรรยาย
*1) จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนใหไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตรธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญภัย”
2) พลพลายตางโลตัวอยางสะพรึบพรอม เราเรงใหเรือพุงโลดไปในสายน้ําอันเชี่ยวกราก
3) ประชาชนปลอยใจใหไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ํา ความปราดเปรียวของเรือระดับพระกาฬ และเสียงพากย
อันเราระทึก
4) สายฝนกระหน่ําหนาวจนเจ็บหนา แตไมสามารถสยบเสียงเฮที่เปนจังหวะของคนดู ผสานกับเสียงฮุย
เสียงจวงของพลพาย
41. คําพูดในขอใดไมมีความหมายเชิงตําหนิ
*1) อาหารที่ขายตามรถเข็นใชวาจะสกปรกไปเสียทุกราน
2) กระเปาใบนี้จะเกทีเดียว ถาหากใบเล็กกวานี้สักหนอย
3) ผาไทยบางชนิดถาซักรวมกับผาสีออนแลวคุณจะเสียใจ
4) ฝมือทําอาหารของคุณทําใหฉันไมตองหาวิธีลดน้ําหนักเลย
42. “ดาราหญิงผูหนึ่งแสดงบทรายไดสมจริงจนผูดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตามตลาดแมคาก็ไมขายให สุดา
กับลูกสาวอายุ 10 ขวบ ดูละครที่ดาราผูนี้แสดงสุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน” คําพูดในขอใดแสดงวา
ทักษะในการดูของสุดาถูกตอง
1) ยายคนนี้ใจรายมาก ลูกไมควรเอาอยาง
2) ลูกอยาไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเทานั้น
3) แมวาเราเลิกดูละครเรื่องนี้เถอะ คนอะไรรายจนทนไมไหวแลว
*4) ลูกตองเขาใจนะวานี่เปนการแสดง ลูกดูเขาแลวลองคิดดูวาทําตัวอยางนั้นเหมาะไหม
43. จากขอความตอไปนี้ คําใดไมสามารถใชเปนคําหลักในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เรื่อง พายุงวงชาง
“พายุงวงชางมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา พายุนาคเลนน้ํา หรือพวยน้ํา ในทองถิ่นบางแหงเรียกวา ลมงวง
หรือลมหัวกุด”
*1) งวงชาง
2) พวยน้ํา
3) ลมงวง
4) นาคเลนน้ํา
44. ในขอความตอไปนี้ ก. คืออะไร
“ก. ทําจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งจมูกถั่วเหลือง
ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี
ก. มีรสอรอยและมีกลิ่นหอมของงาดํา
ก. ทุกหยดใหคุณคาทางโภชนาการ”
1) ขนมอบที่ทําจากถั่วเหลือง และงาดํา
*2) เครื่องดื่มที่ทําจากถั่วเหลืองและงาดํา
3) อาหารคาวที่ทําจากถั่วเหลือง
4) อาหารเสริมที่ทําจากงาดํา
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45. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้
ความสามัคคีนั่นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยู
เปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกันไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา ถาเราใชหลักวิชาและ
ความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน
1) การไมขัดแยงกันกอใหเกิดความสามัคคี
2) ตามปกติทุกสังคมยอมมีความขัดแยงกัน
3) ความขัดแยงอาจเปนประโยชนหากเรารูจักแกไขดวยปญญา
*4) หลักวิชาและความปรองดองสามารถแกไขความขัดแยงไดทุกอยาง
46. คุณสุชัยบอกลูกคาวา “บางคนบอกผมวาอยากจะติดตั้งแกสเอ็นจีวี แตกลัวจะมีปญหาอื่นๆ ตามมา
ความจริงแลวถารถของคุณไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณที่ไดมาตรฐาน โดยคนติดตั้งที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แลวละก็ รับรองไมมีปญหาอื่นๆ ตามมา” ขอใดตรงกับคํากลาวของสุชัย
1) อยาเพิ่งกลัว ถายังไมไดลองติดตั้ง
*2) ไมมีปญหา ถาผูเชี่ยวชาญติดตั้งใหตามมาตรฐาน
3) อยาลังเลใจ เชิญติดตั้งไดทันที
4) ไมมีปญหา แตตองใหเราติดตั้งให
47. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปนี้
“คนสวนใหญไมคอยรูตัว ยังคงอยากไดอะไรที่มากขึ้นๆ ไมวาจะเปนเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง หรือความรัก
และก็มักจะไมไดดังใจนึก ความทุกขก็ยิ่งมีมากขึ้นตามวัยที่มากขึ้นดวย”
1) คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ยอมมีความอยากไดมากขึ้นตามวัย
*2) ถาคนเรามีความอยากไดไมมีที่สิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข
3) คนสวนใหญอยากไดของบางอยางแลวไมได จึงเกิดความทุกขใจ
4) สวนใหญความทุกขของคนเกิดขากความอยากไดเงินทองเกียรติยศ
48. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้
วันนี้ไดรับคําสั่งใหยายที่นั่งทํางานไปอยูใกลๆ เจานาย คงตองเหนื่อยแนเลย ถาตองเกร็งอยูตลอดเวลา
ทํางาน
1) ผูพูดกลัวเจานาย
*2) ผูพูดไมอยากทํางานหนัก
3) ผูพูดรูวาเจานายดุ
4) ผูพูดไมอยากเครียดเวลาทํางาน
49. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้
“ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสําหรับ 4 โรคที่ใกลตัวคน เมืองกรุง คือ โรคหัวใจ โรคอวน
โรคเครียด และโรคภูมิแพ”
1) คนกรุงเทพฯ สวนหนึ่งเปนโรคอวน
2) คนกรุงเทพฯ เปนโรคเครียดไดงาย
*3) คนกรุงเทพฯ เปนคนที่มีโรคมากกวาคนเมืองอื่น 4) ผูคนมักเปนโรคภูมิแพเพราะความแออัดในเมืองกรุง
50. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้
“คุณแมมักพูดเสมอวามีเพื่อนดี ทุกคนมีน้ําใจ เกื้อกูล ชวยเหลือกัน คุณแมพบปะสังสรรค นัดกินขาวกับ
เพื่อนๆ เปนประจํา ยิ่งตางคนตางเกษียณแลวก็มีเวลาวางมากขึ้น”
1) แมเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี
2) เพื่อนของแมไมตองทํางานประจํา
*3) แมไปทัศนาจรกับเพื่อนๆ บอยๆ
4) เพื่อนของแมตางดูแลทุกขสุขกัน
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51. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความตอไปนี้
โลกมีลักษณะคลาย หนังสือ
อยูกับบานเปรียบถือ
นิ่งไว
เริ่มทองเที่ยวนั่นคือ
เริ่มอาน
เที่ยวหนึ่งหนาหนึ่งให เรื่องรูตางกัน
1) สงเสริมใหรักการอาน
2) เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
*3) สนับสนุนใหเดินทางทองเที่ยว
4) ใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
52. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความตอไปนี้
เสนใยอาหารหรือที่เรียกวาไฟเบอร แมจะไมใชสารอาหารแตเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย มีอยูมากในพืชผัก
ผลไม ธัญพืชตางๆ ในพืชแตละชนิดจะมีปริมาณและชนิดของเสนใยอาหารตางกัน เพื่อใหรางกายไดรับเสน
ใยอาหารอยางสม่ําเสมอจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบดวยผักเปนประจํา และควรรับประทาน
ผลไมสดซึ่งจะใหเสนใยอาหารมากกวาการดื่มน้ําผลไม นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารประเภทถั่วเมล็ดแหง
และขาวซอมมือเปนประจํา
1) ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงอาหารที่มีไฟเบอรจํานวนมาก
2) อธิบายประโยชนของเสนใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม
*3) แนะนําอาหารที่ทําใหรางกายไดรับไฟเบอรอยางตอเนื่อง
4) เชิญชวนใหคนทุกวัยรับประทานผลไมสดแทนการดื่มน้ําผลไม

เฉลยตัวอยางขอสอบ O-NET
1.
11.
21.
31.
41.
51.

3)
1)
4)
1)
1)
3)

2.
12.
22.
32.
42.
52.

4)
3)
2)
3)
4)
3)

3.
13.
23.
33.
43.

2)
4)
3)
3)
1)

4.
14.
24.
34.
44.

4)
4)
3)
2)
2)

5.
15.
25.
35.
45.

3)
2)
3)
1)
4)

6.
16.
26.
36.
46.

3)
2)
1)
2)
2)

7.
17.
27.
37.
47.

4)
2)
1)
3)
2)

8.
18.
28.
38.
48.

4)
4)
4)
1)
2)

9.
19.
29.
39.
49.

3)
3)
3)
1)
3)

10.
20.
30.
40.
50.
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3)
2)
4)
1)
3)
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ตัวอยางขอสอบ O-NET
ฝกอานจับใจความ ตีความ วินิจสาร จากขอสอบ O+A-NET หลายๆ ป
1. ขอใดไมใชบทเจรจา
1) เมื่อติดคุกทุกขถึงเจาทุกเชาค่ํา ตองกลืนกล้ําโศกเศรานั้นเหลือแสน
ซ้ําขุนชางคิดคดทําทดแทน
มันดูแคลนวาพี่นี้ยากยับ
2) ถึงตัวไปใจยังนับอยูวาผัว
นองนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต
หญิงเดียวชายครองเปนสองมิตร ถามิปลิดเสียใหเปลื้องไมตามใจ
*3) แตนิ่งดูกิริยาเปนชานาน
หาวาขานตอบโตอยางไรไม
ทั้งรักทั้งแคนแนนฤทัย
ความอาลัยปนปวนยวนวิญญา
4) ดวยขุนชางอางวารับสั่งให
ใครจะขัดขืนไวก็กลัวผิด
จนใจจะมิไปก็สุดฤทธิ์
ชีวิตอยูใตพระบาทา
2. จากคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูด
“พระพี่พระผูผาน ภพอุต ดมเอย
ไปชอบเชษฐยืนหยุด
รมไม
เชิญราชรวมคชยุทธ
เผยอเกียรติ ไวแฮ
สืบกวาสองเราไสร
สุดสิ้นฤามี”
1) กลาหาญ
2) เจาโวหาร
3) สุภาพ
*4) ถอมตน
3. ขอใดที่ขอความตอไปนี้ไมไดกลาวถึง
“ผลิตภัณฑปโตรเคมีชวยใหเรามีของใชที่นิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุนและทนทานยิ่งขึ้น สามารถทํารูปแบบ
และสีสันไดหลากหลายดังใจ สามารถใชแทนวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่นับวัน
จะรอยหรอลงไปทุกที”
1) ขอเดนของผลิตภัณฑปโตรเคมี
2) ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเคมี
*3) ประเภทของผลิตภัณฑปโตรเคมี
4) ความสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเคมี
4. จากขอความตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง
“ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขายอมสบายใจเมื่อไดอยูในวงการที่นิยมความถนัดของเขา
เพราะทําใหเขาเปนคนเดน มีความสําคัญในวงการนั้น แตเขาจะรูสึกดอยเมื่อเขาไปในวงการที่มิไดรูสึกยกยอง
วิชาหรือความสามารถของเขา”
1) ทุกคนพอใจที่จะไดเปนคนสําคัญ
2) คนเราเดนดังไมไดในทุกวงการ
*3) บุคคลในบางวงการไมนิยมผูดอยกวาตน
4) คนที่มีความสามารถอาจรูสึกดอยเมื่อขาดคนยกยอง
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พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 5-6
ไขหวัดใหญพบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเปนพิเศษ แตอัตราการตายมักจะพบในผูปวยที่มี
อายุมากกวา 65 ป หรือผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เปนตน
การฉีดวัคซีนเปนวิธีที่ปอนกันไดผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อลดอัตราการนอนโรงพยาบาล
ลดโรคแทรกซอน และลดการหยุดงาน
ไขหวัดเปนการติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดอาการน้ํามูกไหล มีไขไมสูง สวนไขหวัดใหญเปนการติดเชื้อของ
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผูปวยจะมีอาการคอนขางเร็ว ไขสูงกวาไขหวัด ปวดศีรษะอยาง
รุนแรง ปวดกลามเนื้อออนเพลีย
5. ขอความขางตนไมไดกลาวถึงเรื่องใด
*1) วิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูที่ไมไดฉีดวัคซีน
2) ความแตกตางของโรคไขหวัดและโรคไขหวัดใหญ
3) ระหวางปวยดวยโรคไขหวัดใหญผูปวยจะปฏิบัติงานไมได
4) ไขหวัดใหญเปนโรคซ้ําเติมผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจําตัวอยูแลว
6. ขอใดกลาวไมถูกตองตามขอความขางตน
1) ไขหวัดใหญเปนโรคอันตรายมากสําหรับผูสูงอายุ
2) คนวัยเด็กเปนไขหวัดใหญจํานวนมากกวาคนวัยอื่นๆ
*3) คนในวัยหนุมสาวจะติดเชื้อโรคไขหวัดใหญนอยที่สุด
4) ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญอาจทําใหเสียชีวิตได

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 7-8
“ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาววาภาวะโลกรอนไมไดกอใหเกิดความหายนะเพียงอยางเดียว แตจะมี
ประเทศในแถบซีกโลกเหนือที่สามารถประหยัดพลังงานจากการทําความรอนไดมากขึ้น นักเดินเรือสามารถใช
ทางลัดไปขั้วโลกเหนือไดเพราะน้ําแข็งละลาย พื้นที่ปาไมในโลกอาจขยายตัวขึ้นในบางประเทศ เชน แคนาดา
รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโนมวาจะไดรับประโยชนจากภาวะโลกรอนมากที่สุด คือจะไดรับ
ผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจํานวนมากเชื่อวาหากโลกอุนขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทาง
ขั้วโลกเหนือมากขึ้น แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีสิ่งเลวราย อันเปนผลจากภาวะโลกรอนเกิดขึ้นในประเทศ
เหลานี้”
7. ขอใดที่ขอความขางตนกลาวถึง
1) ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น
2) ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่ประเทศเหลานี้ไดรับ
3) รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่จะไดรับประโยชนจากภาวะโลกรอน
*4) ตัวอยางประโยชนที่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะไดรับจากภาวะโลกรอน
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8. ขอความที่วา “หากโลกอุนขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น” มีความหมายตามขอใด
1) การมีพื้นที่เพาะปลูกเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ
*2) ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ
3) เมื่ออากาศอุนขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป
4) ผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนเดิมจะเปนผลิตผลของเขตหนาวซึ่งกลายเปนเขตรอน
9. คําประพันธตอไปนี้มีจุดประสงคตามขอใด
“ถึงจนทนสูกัด
กินเกลือ
อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ
พวกพอง
อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์
โชก็เสาะใสทอง
จับเนื้อกินเอง”
1) ใหรูจักอดทน
2) ใหรูจักประมาณตน *3) ใหรูจักรักศักดิ์ศรี
4) ใหรูจักชวยเหลือตนเอง
10. ขอใดไมไดกลาวถึงอาวุธในการตอสู
1) พวกพลพาชีตีกระทบ รําทวนสวนประจบโถมแทง
2) นายกองแกวงดาบวาบวับ ตางขับพลวิ่งเขาชิงชัย
*3) โรมรุกบุกไปแตลําพัง ไลหลังพวกพลเขารณรงค
4) บางเปาชุดจุดยิงปนใหญ ฉัตรชัยมณฑลกนกสับ

พิจารณาคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 11-12
ก. อยาโศกนักพักตรนองจะหมองศรี เจาผันหนามานี่จะบอกให
ข. ทรงพระชรานักหนาแลว
ทูลกระหมอมเมียแกวจงหักใจ
ค. ลูกเอยมีกรรมก็จําไป
เงินเฟองเบี้ยไพก็ไมมี
ง. รูตัวชั่วแลวแกวกลอยใจ
โมโหมืดไปไมทันคิด
11. ขอใดมีน้ําเสียงของผูพูดตางกับขออื่น
1) ก.
2) ข.
3) ค.
*4) ง.
12. ขอใดสะทอนความเชื่อ
1) ก.
2) ข.
*3) ค.
4) ง.
13. คําสอนตอไปนี้ ขอใดเปนการกระทําหรือลักษณะที่ควรละเวน
1) ใครเกะกะระราน อดกลั้น
*2) เท็จและจริงจานเจือ คละเคลา
3) รอบคอบชอบแลผิด กอนพรอง
4) เหินหางโมหะรอน ริษยา
14. ขอใดไมใชคําสอนเฉพาะผูเปนหัวหนาเทานั้น
1) ความลับอยาใหทาส จับที
ปกปดมิดจงดี
อยาแผร
2) ดูขาดูเมื่อใช
งานหนัก
ดูมิตรพงศารัก
เมื่อไร
*3) ซอนเงื่อนงําน้ําขุน
ขังใน
ภายนอกทําแจมใส
สดหนา
4) จัดทําโทษแกผู
ผิดฉกรรจ นั้นนา
ใจจุงเมตตามัน
มากไว
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15. ขอใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปจจุบัน
1) เครื่องอาวุธสุดหามอยาขามกราย อยานอนซายสตรีมักมีภัย
2) อนึ่งเขฬะอยาถมเมื่อลมพัด ไปถูกสัตวเสื่อมมนตดลคาถา
*3) วาเชาตรูสุริโยอโณทัย ตื่นนอนใหหามโมโหอยาโกรธา
4) ทั้งไมลําค้ําเรือนแลเขื่อนคอก ใครลอดออกอัปลักษณเสียศักดิ์ศรี
16. ขอใดแสดงบทบาทสําคัญของชาวนาไดชัดเจน
1) เขาเปนสุขเรียบเรียงเงียบสงัด มีปวัตนเปนไปไมวิตภาร
*2) เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวดวยเคียวใคร ใครเลาไถคราดฟนพื้นแผนดิน
3) เชาก็ขับโคกระบือถือคันไถ สําราญใจตามเขตประเทศถิ่น
4) ยืดหางยามยักไปตามใจจินต หางยามผินตามใจเพราะใครเอย
17. คําบรรยายตอไปนี้กลาวถึงเวลาใด
ดาวเดือนเลื่อนลับยุคันธร จะใกลแสงทินกรอโณทัย
1) จวนพลบ
2) จวนค่ํา
3) จวนดึก
*4) จวนรุง
18. ขอความใดเปนคําพูดของตัวละครอยางเห็นไดชัด
*1) อัญขยมบังคมบรมบาท บําบวงเทวราชรังสรรค
2) ทั้งแพะแกะโคกระทิงมหิงสา สิ่งละพันนานานอยใหญ
3) จําปากลิ่นตลบอบอวลไป ลําดวนชื่นชูใจกลิ่นกระจาย
4) พรอมหมูเสนาพานริน สิ้นทั้งทหารนอยใหญ
19. คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงเทพเจาองคใดบาง (เรียงตามลําดับ)
“พันเนตรภูวนาถตั้ง ตาระวัง ใดฮา
พักตรสี่แปดโสตฟง
อื่นอื้อ
กฤษณนิกรเลอหลัง
นาคหลับ ฤาพอ
สองพิโยคร่ํารื้อ
เทพทาวทําเมิน”
1) พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ
*2) พระอินทร พระพรหม พระนารายณ
3) พระนารายณ พระศิวะ พระอินทร
4) พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม
20. ในเรื่องขุนชางขุนแผน ขอความที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร เรียงตามลําดับ
“ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียมิ่งก็มีสอง
มีบาวไพรใชสอยทั้งเงินทอง พี่นองขางพอก็บริบูรณ”
1) พลายแกว นางวันทอง นางลาวทอง ขุนแผน 2) พลายงาม นางศรีมาลา นางสรอยฟา ขุนไกร
*3) พระไวย นางสรอยฟา นางศรีมาลา ขุนแผน 4) ขุนแผน นางวันทอง นางลาวทอง ขุนไกร
21. ขอความที่วา “สุดแตวาจิตพิศวาส ก็นับเปนวงศญาติกันได” มีความหมายตรงกับขอใด
*1) ความผูกพันทางใจทําใหเปนญาติกันได
2) เครือญาติควรมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
3) ความรักที่ลึกซึ้งของชายหญิงเปรียบดังความรักของเครือญาติ
4) ความรักอยางดื่มด่ําของสามีภรรยาเทียบเทากับความรักของพี่นอง
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22. ขอใดเปนความคิดเห็น
ก. ทองฟามืดครึ้ม
ข. ฝนตกแนในเย็นนี้
ค. ทุกครั้งที่ฝนตกน้ําจะทวมซอยเสมอ
ง. ทําใหตองถอดรองเทาลุยน้ํา
1) ก.
*2) ข.
3) ค.
4) ง.
23. ความเปรียบตอไปนี้หมายถึงใคร
“อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย ยอมอาสัญลงเพราะลูกเปนแทเที่ยง”
*1) นางมัทรีกับสองกุมาร
2) ทาวดาหากับนางบุษบา
3) ทาวกะหมังกุหนิงกับวิหยาสะกํา
4) พระบิดาของพระเวสสันดรกับพระเวสสันดร
24. คําประพันธตอไปนี้ใชลีลาการแตงประเภทใด
“สงครามครานี้หนัก
ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ อกโอ
ลูกตายฤใครเก็บ
ผีฝาก พระเอย
ผีจักเทงที่โพล
ที่เพลใครเผา”
1) เสาวรจนี
2) นารีปราโมทย
3) พิโรธวาทัง
*4) สัลปงคพิสัย
25. ขอใดแสดงใหเห็นวาเปนพิธีกรรมอยางเดนชัด
*1) ครั้นครบเจ็ดรอบตามตํารับ จึงดับเทียนโบกควันให
2) แลวอํานวยอวยพรศรีสวัสดิ์ สองกษัตริยจงเปนสุขา
3) มหรสพครบสิ่งสิ้นทั้งนั้น
ก็เลนขึ้นพรอมกันทันใด
4) ใหสองทรงศรีวิกายานุมาศ
อํามาตยเดินเคียงเปนคูคู
26. ขอความใดอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี้
พระแกลวใสกล เด็ดดอกโกมล ทัดทานเกษี
1) มีการหามปรามกัน
2) เปนการกระทําที่มุงราย
3) ใชดอกไมเปนสื่อความรัก
*4) เหตุเกิดในสวนหรือใกลสระ
27.
“เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลามทะลุตลอดสัน
นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน
เลือดก็ดั้นดาษแดงดั่งแทงควาย
ขอใดที่ไมปรากฏในคําประพันธขางตน
1) มโนภาพ
2) การเคลื่อนไหว
3) การเลียนเสียง
*4) การกลาวเกินจริง
28. คําประพันธตอไปนี้วรรคใดไมแสดงการเคลื่อนไหว
“ที่น้ําอับลับชองมองเห็นพื้น ปลานอยนอยลอยดื่นดูหลากหลาย
พนน้ําเปนละอองตองแมลงตาย ตกเรี่ยรายเปนภักษานาเอ็นดู”
*1) วรรคที่ 1
2) วรรคที่ 2
3) วรรคที่ 3
4) วรรคที่ 4
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29. “การนวดเปนการใชแรงจากภายนอกมาชวย มีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหกลามเนื้อที่หดเกร็งคางอยูคลายตัว
ซึ่งจะสงผลใหการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองในบริเวณกลามเนื้อนั้นดีขึ้น” “นั้น” ตรงกับขอความในขอใด
มากที่สุด
1) กลามเนื้อ
2) กลามเนื้อที่หดเกร็ง
*3) กลามเนื้อที่หดเกร็งคางอยู
4) กลามเนื้อที่หดเกร็งคางอยูคลายตัว
30.
“การอานฟงทั้งเขียนและการพูด ยอมเปนบทพิสูจนอยามองผาน
เปนกลไกประจําวันอันยืนนาน
ผูใชการไดดียอมมีชัย”
คําประพันธบทนี้สื่อสารตรงกับประเด็นใดที่สุด
1) การใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพยอมใหประสิทธิผลแกผูใช
2) การสื่อสารทุกประเภทมีความจําเปนตอทุกอาชีพและทุกวงการ
3) การสื่อสารที่เปนประโยชนยอมมีทั้งฝายสงและฝายรับ
*4) ทักษะการใชภาษาสําคัญตอการดําเนินชีวิต เปนประโยชนแกผูใชเปน
31. สาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้คืออะไร
“ฟงอะไรฟงใหชัดถนัดหู
ฟงใหรูฟงใหเปนเฟนความหมาย
ฟงใหถูกฟงกอนตอบโดยแยบคาย ฟงดวยกายใจถึงกันนั้นฟงดี
ฟงอะไรใครครวญคิดดวยจิตวาง
ฟงทุกอยางฟงทุกคนจนถวนถี่
ฟงแลวทวงติดชมเพื่อเกื้อวจี
ฟงเชนนี้ลวนเลอเลิศเกิดปญญา”
1) การฟงมีหลายรูปแบบ
2) การฟงกอใหเกิดปญญา
*3) วิธีฟงที่เปนประโยชน
4) การใชความคิดในขณะที่ฟง
32.
“หมอแพทยวาปวยไข ลมคุม
โหรวาเคราะหแรงรุม
โทษให
แมมดวาผีกุม
ทําโทษ
ปราชญวากรรมเองไซร
กอสรางมาเอง”
สารัตถะสําคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
1) ตางคนยอมตางความคิด
2) แตละคนมีความคิดเปนอิสระ
3) เรื่องเดียวกันอาจมีความเห็นตางกัน
*4) การแสดงทัศนะยอมสัมพันธกับความถนัด
33. “ขี้ผึ้งน้ํามันไพลใชบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก รักษาเทาแตก บรรเทาอาการวิงเวียน” ขอความนี้มี
ขอเท็จจริงตรงกับขอใด
1) ขี้ผึ้งนี้แกอาการขัดยอก
2) ขี้ผึ้งนี้ใชทาถูกนวด
*3) ขี้ผึ้งนี้มีสวนผสมของไพล
4) ขี้ผึ้งนี้เปนของเหลว
34. “ความรักและการเอาใจใสดูแลจากพอแมเปนโอสถวิเศษยิ่งกวายาขนานใดในโลก” ประเด็นใดไมสามารถ
อนุมานวาเกี่ยวของกับขอความขางตน
1) ลูก
*2) หมอ
3) ยารักษาโรค
4) ความเจ็บปวย
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35. ขอสรุปของขอความตอไปนี้ตรงกับขอใด
“ฉันบอกนก เธอบอกวาไม ฉันเลือกซาย เธอวาทางขวา ดีกวาไหม
ฉันบอกรอน เธอบอกวาหนาว ฉันตื่นสาย เธอใหตื่นเชา”
1) ตางเพศตางใจ
*2) ตางคนตางจิต
3) ตางวัยตางความคิด 4) ตางพวกตางพฤติกรรม
36. แนวคิดหลักของคําประพันธบทนี้คืออะไร
“หนังสือเปนเครื่องมือสื่อความคิด
ปรุงประดิษฐเปนเสนเปนอักษร
เปนเรื่องราวเปนรูปภาพเปนกาพยกลอน เปนอาภรณแหงปญญาเปนคาคน”
*1) คุณคาของการรูหนังสือ
2) ลักษณะและคุณคาของหนังสือ
3) หนังสือมีความสําคัญตอทุกคน
4) หนังสือมีความหมายตอการดําเนินชีวิต
37. สาระสําคัญของโคลงนี้คืออะไร
“กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มารยาทสอสันดาน
ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคําขาน ควรทราบ
หยอมหญาเหี่ยวแหงเรื้อ บอกรายแสลงดิน
*1) ผลยอมมาจากเหตุ
2) กิริยาวาจาเปนสิ่งสําคัญ
3) การกระทําใดๆ ยอมีสิ่งตามมา
4) ธรรมชาติมีความสัมพันธกับมนุษย
38. ขอใดกลาวถึงขอความตอไปนี้ไมถูกตอง
“ความยุติธรรมคือการกระทําที่ชอบดวยเหตุผลนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน ทุกหนทุกแหง บางคน
เขาใจวาความยุติธรรมเปนเรื่องที่ผูใหญเปนผูให ตนเปนผูรับ ความเขาใจเชนนี้ผิด อันที่จริงความยุติธรรม
เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนจะตองมีใหแกกัน”
1) มีนิยามศัพท
*2) เปนบรรยายโวหาร
3) มุงโนมนาวใจ
4) มีคําสําคัญคือความยุติธรรม
39. ขอใดสอดคลองกับขอความนี้ “ในกระแสแหงยุติธรรมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ”
1) ในโลกนี้หาความยุติธรรมไดยาก
2) ความหวังไมสัมพันธกับความยุติธรรม
3) การตัดสินมีทั้งฝายสมหวังและผิดหวัง
*4) ไมมีใครจะพอใจในเรื่องเดียวกัน
40. ขอความตอไปนี้สรุปไดตามขอใด
คนดีชอบแกไข คนจัญไรชอบแกตัว
คนชั่วชอบทําลาย คนมักงายชอบทิ้ง
1) ทําสิ่งใดไดสิ่งนั้น
2) สังคมยอมมีทั้งคนดีและคนชั่ว
*3) นิสัยนําไปสูพฤติกรรม
4) สังคมมีคนหลากหลายลักษณะ
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41. สาระสําคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
“ฝูงคนกําเนิดคลาย คลึงกัน
ใหญยอมเพศผิวพรรณ แผกบาง
ความรูอาจเรียนทัน
กันหมด
ยกแตชั่วดีกระดาง
ออนแกฤาไหว”
1) ทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน
*2) จิตสํานึกและความประพฤติยากที่จะแก
3) การศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
4) แมจะมีกําเนิดตางกันแตการศึกษาชวยใหเทาเทียมกัน
42. ผูประพันธโคลงบทนี้ตองการสื่อถึงสิ่งใด
“ไหวศรีพนมรุงแหลง บุรีรัมย
สูสุรินทรถิ่นธรรม
ถิ่นชาง
ศรีสะเกษยโสฯ สัมฤทธิ์มุก ดาหารเฮย
เลาะเลียบลําโขงขาง
เขตเขาอุบลฯ”
1) จังหวัดสําคัญในภาคอีสาน
2) สถานที่ทองเที่ยวในภาคอีสาน
3) จังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกัน
*4) เสนทางการเดินทางจากบุรีรัมยไปยังอุบลราชธานี
43. สาระสําคัญของขอความตอไปนี้คืออะไร
แลกเหรียญโทรศัพท 2 บาท
ถามทาง
5 บาท
ถามหาคน
10 บาท
ทั้งหมดใช “ขอบคุณ” แทนได
1) “ขอบคุณ” เปนคําพูดที่มีราคา
2) ปจจุบันน้ําใจถูกเปลี่ยนไปเปนเงินทอง
*3) พึงมีมารยาทเมื่อไดรับความอนุเคราะห
4) การหาโอกาสเพิ่มรายไดจากเรื่องเล็กๆ นอยๆ ยอมเปนไปได
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2)

6.
16.
26.
36.

3)
2)
4)
1)

7.
17.
27.
37.

4)
4)
4)
1)

8.
18.
28.
38.

2)
1)
1)
2)

9.
19.
29.
39.

3)
2)
3)
4)

10.
20.
30.
40.

3)
3)
4)
3)
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ภาพพจน
1. อุปมา
การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ใชคําเชื่อมเหลานี้ “เหมือน ราว ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ดั่ง
เฉก เชน เพียง เพี้ยง ประหนึ่ง ถนัด กล เลห ปมวา ปาน ครุวนา ปูน พาง ละมาย แมน” เชน
ชีวิตเหมือนเรือนอยลองลอยอยู ตองตอสูแรงลมประสมคลื่น
ตองทานทนหวานสูอมขมสูกลืน ตองจําฝนสูภัยไปทุกวัน
ขอสังเกต บทประพันธบางบทที่มีคําวา “ดัง” หรือ “ประดุจ” อาจจะไมมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ ไม
นับเปนภาพพจน เชน
¾ ขาขอนบหมูพระศรา - พกทรงคุณา – นุคุณประดุจรําพัน “ประดุจรําพัน” หมายความวา “ตามที่
ไดกลาวมาขางตน”
¾ จะขอพระบุตรีมียศ ใหโอรสขานอยดังจินดา “ดังจินดา” หมายความวา สมตามที่มุงหมายไว หรือ
ใหสมใจนึก

2. อุปลักษณ
การเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง มีวิธีสังเกต 2 วิธีไดแก
1. มีคําวา “คือ” “เปน” และมีนัยเชิงเปรียบเทียบ เชน เธอคือนางฟาในใจ
2. ละคําวา “คือ” “เปน” เชน ทะเลดาว, เพชรน้ําคาง
“น้ําตาหลั่งเปนสายเลือด” ขอความนี้มิไดมุงหมายจะเปรียบลักษณะของน้ําตาวาเหมือนสายเลือด แต
เนนย้ําเชิงปริมาณวา รองไหใจจะขาด ประโยคนี้เปนอติพจน
ความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปลักษณ คือ .........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ภาษาไทย (82) ________________________________

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

3. บุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน
การสมมุติสิ่งตางๆ ใหมีกิริยาอาการ ความรูสึกเหมือนมนุษย เชน พระจันทรยิ้ม ฯลฯ
4. อติพจน (บางอาจารยใช .................................................)
การเปรียบเทียบโดยการกลาวขอความที่เกินจริง มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณวามีมากเหลือเกิน
เจตนาเนนขอความที่กลาวนั้นใหมีน้ําหนักยิ่งขึ้น เชน รอนตับแตก คอแหงเปนผง
ดูผิวสินวลละอองออน
มะลิซอนดูดําไปหมดสิ้น
สองเนตรงามกวามฤคิน นางนี้เปนปนโลกา

มี

สังเกตงายๆ อติพจน คือ ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

5. นามนัย
การใชคําหรือวลีที่บงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เชน
ใช หัวหงอก แทน คนเฒาคนแก หัวดําแทน คนหนุมคนสาว, มันไปฉุดมารดาเอามาไวอายหัวใสขมเหงไมเกรง
หนาในที่นี้ใช “หัวใส” เพื่อเรียกแทนตัวขุนชาง, พระบาทไทโททรง ในที่นี้ใช “พระบาท” เพื่อเรียกแทนกษัตริย

6. สัญลักษณ
การใชสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เปนการสรางจินตภาพซึ่งใชรูปธรรมชักนําไปสูความหมายอีกชั้นหนึ่ง สวน
ใหญมักจะเปนที่เขาใจในสังคม เชน จามจุรี แทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. ปฎิพากษ
การนําเอาคําและความหมายที่ไมสอดคลองกันและดูเหมือนจะขัดแยงกันมารวมไวดวยกันเพื่อใหเกิดผล
ทางความหมายเปนพิเศษ เชน น้ําผึ้งขม คาวน้ําคาง ศัตรูคือยากําลัง

8. สัทพจน
ภาพพจนสัทพจน เพราะฉะนั้นถาบทรอยกรองที่ยกมาใหนักเรียนอานมีคําเลียนเสียง เชน ครืนโครม หึ่งหึ่ง
ใหนับเปนภาพพจนแบบสัทพจนดวย

9. อุปมานิทัศน
การเปรียบเทียบโดยยกเรื่องราวหรือนิทานมาประกอบ ขยาย หรือแนะโดยนัยใหผูอานผูฟงเขาใจแนว
ความคิด หลักธรรม หรือความประพฤติที่สมควรไดแจมแจงยิ่งขึ้น เชน
¾ นิทานเรื่อง คนตาบอดคลําชาง เปนอุปมานิทัศนชี้ใหเห็นวา คนที่มีประสบการณ หรือภูมิหลังตางกัน
ยอมมีความสามารถในการรับรูความเชื่อและทัศนคติตางกัน
¾ โคลงโลกนิติบทที่วาดวย หนูทารบราชสีห เปนอุปมานิทัศน แสดงใหเห็นวา คนโงหรือคนพาลที่ดอยทั้ง
กําลังกายและกําลังปญญาบังอาจขมขูทาทายผูมีกําลังเหนือวาตนทุกดานแตผูที่ถูกทากลับเห็นวา ถาตนลดตัวลงไป
เกี่ยวของดวยเทากับเอาพิมเสนไปแลกเกลือ จึงหลีกเลี่ยงเสีย ปลอยใหคนโงซึ่งมีความอหังการนั้นพายแพแก
ตนเอง
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ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดใชภาพพจน
1) แขกเตาเคลาคูเคียง
เรียงคะนึงถึงเอวบาง
2) ปกษีมีหลายพรรณ
ยิ่งฟงวังเวงใจ
3) ลมชวยรวยกลิ่นนอง
เคลือบเคลนเห็นคลายมา
4) พิกุลบุนนาคบาน
แมนนุชสุดสายสมร

เรียงจับไมใชปกหาง
เคยแนบขางรางแรมรอน
บางชมกันขันเพรียกไพร
ลวนหลายหลากมากภาษา
หอมเรื่อยตองคลองนาสา
เหลียวหาเจาเปลาวังเวง
กลิ่นหอมหวานซานขจร
เห็นจะวอนออนพี่ชาย

สังเกตจากคําตอบ .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ขอใดไมใชภาพพจน
1) สําเภาแลนระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแกว
2) ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล
3) หวานลอมดวยคํายอชักเอาแมน้ําทั้งหาเขามาลอ
4) สวนพระทองรอยชั่งทั้งคูพิศดูเห็นบุรุษโทษสิบแปดประการ
3. ภาพพจนประเภทใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้
“ดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเปนเกลียวกลอกกลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนบางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียนดู
เปลี่ยนเปลี่ยนควางควางเปนหวางวน”
1) อุปมา
2) อุปลักษณ
3) บุคคลวัต
4) การเลียนเสียงธรรมชาติ
4. ขอใดไมใชอติพจน
1) การเวกหรือวิเวกรอง ระงมสวรรค
2) เนื่องเนิ่นเนินแนวไศล สูงไสวหวายฟา ชรอ่ําอาหาวหน
3) ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
4) ถึงจะวิดวักตักตวงทุกค่ําคืนทิวาวัน ถึงจะทดทอระหัดหันเขาทุงนาปา
5. ขอใดใชวิธีการเสนอภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน
1) จนไกเถื่อนเตือนขันสนั่นแจว ดุเหวาแววหวาดหมายวาสายสมร
2) หนาวังหรือจะสั่งดวยนะนก ใหแนบอกของพี่รูวาโหยไห
3) ดอกไมรองปองปบสนั่นปา ใหแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน
4) นาคสะดุงรุงรังกระดึงหอย ใบโพธิ์รอยระเรงอยูเหงงหงั่ง
ภาษาไทย (84) ________________________________
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 6-7

ก. ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ข. อกพี่กลัดหนองพี่หมองดังคลองแสนแสบ เจ็บจําดังหนามยอกแปลบๆ แสนแสบจะทน
ค. เปนกะลาใหถือแมนคือขอทาน เปนบัลลังกตระการแมนเธอเปนนางพญา
ง. เสียงคลื่นระทมสายลมยังตระโบมลูบไล ผิวน้ําทะเลจะตรมระบมเทาไร
6. ขอใดใชบุคลาธิษฐาน
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.
7. ขอใดใชภาพพจนแบบกลาวเกินจริง
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.
8. ขอใดใชภาพพจนมากกวาหนึ่งชนิด
1) ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง เลือดนองทองชางเหลวไหล
2) เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา
3) ปญญาเปรียบแกว กองเก็จ
4) ดังหับดับหิ่งหอย เหือดแหงแสงหาย

อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 9-10

9.
10.
11.

12.

ลดาดินติณชาติหลับใหล
ตื่นขึ้นไหวไหวในลมหนาว
หยาดยอยพลอยน้ําคางแวววาว ราวทาแกวแหวนแดนดิน
สายธารดั่งนาฬิกาแกว
แววแววจอกจอกเซาะซอกหิน
เงียบเงียบกรวดทรายไหลริน
กลิ้งกระแสสินธุแขงเวลา
การเปรียบเทียบอุปลักษณมีกี่แหง
1) 1 แหง
2) 2 แหง
3) 3 แหง
4) 4 แหง
โวหารภาพพจนชนิดใดไมมีในบทประพันธนี้
1) อุปมา
2) บุคคลวัต
3) อธิพจน
4) สัทพจน
คําประพันธตอไปนี้ ใชภาพพจนตามขอใด
“เมฆขาวหนาวเดือนดาว ออมหาวหอมลอมจันทรหมอง
น้ําคางตกเนืองนอง
ตองน้ําตาบาซึมดิน”
1) นามนัยและอติพจน 2) อติพจนและบุคคลวัต 3) บุคคลวัตและนามนัย 4) อุปลักษณและอติพจน
คําประพันธตอไปนี้มีภาพพจนตามขอใด
“วางรากศิลารัก สลักดวยดวงชีวัน
ขอเราเพียงอยูคูกัน ผูกพันตราบสิ้นดินฟา”
1) อุปลักษณ และ อติพจน
2) บุคคลวัต และ อติพจน
3) อุปมา และ อุปลักษณ
4) อุปลักษณ และ บุคคลวัต
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13. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนตามขอใด
“ฉันมองคลื่นรื่นเรเขาเหฝง
พร่ําฝากฝงภักดีไมมีสอง
มองดาวเฟยมเยี่ยมพักตรลักษณลํายอง จากคันฉองชลาลัยใสสะอาง”
1) บุคคลวัตและอุปลักษณ
2) สัญลักษณและอติพจน
3) บุคคลวัตและสัญลักษณ
4) อุปลักษณและอติพจน
ทบทวนคําสนธิหนอย บทประพันธขางตนนี้มีคําสนธิกี่คํา
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
14. คําประพันธตอไปนี้ใชโวหารภาพพจนชนิดใดตามลําดับ
“ปูนิ่มนอยนอนนิ่งทอดทิ้งคราบ เจาหอยกาบแกะรอยกับหอยโขง
บางคอมขดคุดคูเหมือนอยูโยง
บางเดินโดงธุดงคดนไปตนเดียว”
1) บุคคลวัต อุปมา อุปมา และอุปลักษณ
2) สัญลักษณ บุคคลวัต อุปมา และอุปมานิทัศน
3) บุคคลวัต บุคคลวัต อุปมา และบุคคลวัต
4) นามนัย อติพจน อุปมา และนามนัย
15. ขอใดใชโวหารภาพพจนตางกับตัวอยางที่กําหนดใหตอไปนี้
“ขลุยจะครวญหวนโหยขึ้นโรยฟา หอบเอาไอศวรรยาลงมาให”
1) วงของน้ําทําประกายกับสายแดด รอนจะแผดเผาทรายพริบพรายพราง
2) ขอสายทิพยกระซิบบอกดอกไมบาน เลานิทานที่อยากฟงอยางปราณี
3) นกเอี้ยงเอยนกเอี้ยงเฝาเลี้ยงโค มาพาโลเลี้ยงควายเก็บไรกิน
4) ฟงสายน้ําพร่ําเพลงบรรเลงรับ ปลุกกมลคนหลับใหกลับตื่น
16. ขอใดมิใชภาพพจนที่กลาวในทํานองเดียวกับสํานวนวา “คอแหงเปนผง”
1) มีสองตานี้สุดรู ที่จะดูสีดามารศรี
2) จากนางพางเพียงตก เมรุมาศ
3) นาวาจะคลาชล ณ คลอง ขณะแลงจะลอยไฉน
4) แมมีคูชูชิดสนิทนุม เหมือนหอหุมผาทิพยสักสิบผืน
17. ขอใดมีความเปรียบเขาคูกับคําประพันธตอไปนี้
“อาพอผูเดชดุลยรวี วรรณสวางในเวหา”
1) อางแมผูเลิศลักษณะงาม เสงี่ยมเงื่อนสีดาสุดา
2) อาแมคือเทวภคินี นุชมิ่งอุมาสมร
3) อาแมเสมอศศิประภา อันเพ็ญผองอัมพรไผท
4) อาแมคืออัปสรสุพรร- ณพิลาสลักษมี
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18. ขอความตอนใดมีภาพพจนปรากฏอยูเพียงชนิดเดียว
1) เสียงอุโฆษครื้นครั่งดั่งไฟบรรลัยกัลปจะผลาญโลกใหทําลายวายวินาศ
2) สะเทือนสะทานเลื่อนลั่นอยูครืนๆ ดุจหนึ่งวาปนสักแสนนัดมากระหน่ํายิงอยูเปรี้ยงๆ
3) เฒาก็ดีดนิ้วมือดังทะถับทะถับ รองสําทับดวยวาจาวา อเปหิ ฮาเฮยเด็กนอยถอยขยาย เสือรายจะเดินทาง
4) สรุปแลวแกวธัญญพืชพันธุนี้ คุณภาพมีสีปานอาหารสวรรค
ในพรรษาอุดมสมบูรณธัญญ
ควรแกสรรเสริญกราวคือชาวนา
19. ขอใดใชภาพพจนหลายชนิด
1) ธรรมชาติคือวิหาร ที่เสาตระการมีชีวา
บางครั้งเอยวาจา
อันลึกลับและสับสน
2) โฉมสองเหมือนหยาดฟา ลงดิน
งามเงื่อนอัปสรอินทร
สูหลา
3) สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด งามละมายคลายอูฐกระหลาปา
พิศแตหัวตลอดเทาขาวแตตา
ทั้งสองแกมกัลยาดังลูกยอ
4) ณ ยามสายัณหตะวันยิ่งยอย แนะเรงเทาหนอยทยอยเหยียบหนา
ตะแลกแตกแตกจะแหลกแลวจา กระดงรีบมาเถอะรับขาวไป
20. ขอใดมีภาพพจนมากชนิดที่สุด
1) มองซิมองทะเล เห็นลมคลื่นเหจูบหิน บางครั้งมันบาบิ่น กระแทกหินดังครืนๆ
2) ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหม ไฉนจึงตื่นและสะอื้นอยูร่ําไป
3) ยามหลับใหลชั่วคืน ก็ถูกคลื่นฝนปลุกฉันรัญจวน ใจฉันจึงเรรวน มิเคยจะหลับไปกับทะเล
4) ทะเลหัวใจของเรา มีรักอยูภายใน ดูซิเปนไปได จิตใจเหมือนดังทะเลครวญ
21. ขอใดมีภาพพจนมากกวาขออื่น (ไมนับภาพพจนที่ซ้ํา)
1) ฟงตนไมสายน้ําย้ําใหหยุด
หยุดเสียทีเถิดมนุษยหยุดสะสม
หยุดปรุงแตงแสรงตามความนิยม
สรางสังคมโสโครกจึงรอน
2) สงสารใจ ใจเจาเอยไมเคยนิ่ง
วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว
เหมือนถูกกายกําบังกักขังใจ
ใจจึงไดดิ้นรนทุกหนทาง
3) กลางคืนคอยเปนควันอั้ดอันไว
ครั้นกลางวันก็เปนไฟไปทุกทาง
รางกายถูกผูกพันสรรพางค
เปนสื่อกลางแกใจรับใชการ
4) วงของน้ําทําประกายกับสายแดด รอนจะแผดเผาทรายพริบพรายพราง
ราวกากเพชรเกล็ดโปรยโรยระวาง
หาดกรวดกวางกลางน้ําเริ่มคร่ําครวญ
22. ขอใดสรางจิตภาพโดยกลาวอยางตรงไปตรงมา ไมไดใชโวหารภาพพจน
1) หมอกเหมันตคลี่มานบานปา เธอเดินฝนเดินฝาทาลมหนาว
2) อุดมการณยิ่งใหญดุจไฟพราว กลางหมอกขาวเธอมีคาเทาตาวัน
3) น้ําหลากเชี่ยวเบื้องลางทางแสนเลว นัยนตาพราดวยเปลวแตกประกาย
4) เราฝนถึงวันพรุงวันรุงสวย ที่จะกาวเดินดวยความแนนหนัก
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23.

“สามพานสามพองสู เพ็ญพิสาข
สามภพสามพบสภาวะพรอม
คือสามพระคุณา
เนืองเนื่อง
สาธุสะนอบนอม
แนวเนนในมโน”
คําประพันธขางตนนี้ใชศิลปะการแตงตรงกับขอใด
1) เลนคํา
2) เลนเสียงวรรณยุกต
3) เลนเสียงสัมผัสอักษร
4) ทุกขอรวมกัน
24. ขอใดใชโวหารภาพพจนตางไปจากขออื่นๆ
1) เรียมร่ําน้ําเนตรถวม
ถึงพรหม
2) ตราบขุนคิริขน
ขาดสลาย แลแม
รักบหายตราบหาย
หกฟา
3) แมนมวยสิ้นฟามหาสมุทร ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
4) น้ําเซาะหินรินรินหลากไหล ไมหลับเลยชั่วฟาดินสลาย

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 25-27

1. สายธาราดั่งนาฬิกาแกว แววแววจอกจอกเซาะซอกหิน
2. อยากจะบอกวารักสักเทาฟา หมดภาษาจะพิสูจนพูดรักได
3. ชีวิตเปนกีฬา
เกิดมาเพื่อแขงขัน
บางจะไมสูกอนเมฆ บางอยากสูตะวัน
4. ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหมไฉนจึงตื่น
บางครั้งยังสะอื้น
ทะเลมันตื่นอยูร่ําไป
25. ขอใดใชสัญลักษณ
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
26. ขอใดมีคําใชเลียนเสียงธรรมชาติ
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
27. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 28-31
1.

ไผซอออเอียดเบียดออด
ออดแอดแอดออดยอดไกว
2. ลมหนาวเริ่มลองมาจากฟาแลว
คลื่นคลี่เกลียวแกวมวนกับนวลจันทร
3. อยากใหลมลูริ้วทิวไมราบ
ลอยฉวัดกวัดกวักเหมือนทักทาย
4. มโหรีจากราวปามาเรื่อยรี่
ฝกตอยติ่งแตกจังหวะประชันกัน

4) ขอ 4.
4) ขอ 4.
4) ขอ 4.

ลมลอดไลเลี้ยวเรียวไผ
แพใบไลน้ําลําคลอง
พรมจูบแผวเจาพระยาโรยฟาฝน
กระซิบสั่งซานกระเซ็นเปนลํา
และนกฉาบเฉวียนวกผกผันผาย
บรรเลงรายรูรับการกลับมา
ราชินีแหงน้ําคางจะหางหัน
จักจั่นจี่เจื้อยรับเรื่อยรอง
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28. ขอใดดีเดนในดานศิลปะการใชคําที่มีเสียงทําใหเกิดจินตภาพชัดเจนที่สุด
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
29. ขอใดมีการใชบุคลาธิษฐาน
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
30. ขอใดมีการใชอุปลักษณ
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
31. ขอใดที่แสดงใหเห็นความปรารถนาดีของกวี
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.

4) ขอ 4.
4) ขอ 4.
4) ขอ 4.
4) ขอ 4.

ใหใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 32-34

“หยาดน้ําคางพรางพราวใยสายหมอก หมกลับดอกลั่นทมทาลมหนาว
ตองตะวันวับแววแสงแพรวพราว
น้ําคางขาวเกิดสีหลายลีลา”
32. คําประพันธขางตนนี้ใชภาพพจนประเภทใด
1) สมมติสิ่งตางๆ ใหมีอาการเหมือนมนุษย
2) กลาวนอยแตกินความมาก
3) กลาวเกินจริง
4) อุปลักษณ
33. ผูเขียนบทประพันธนี้มีจุดมุงหมายใดเดนที่สุด
1) พรรณนาธรรมชาติ
2) เสนอขอคิดที่ลึกซึ้ง
3) สะทอนอารมณออนไหว
4) แสดงความเปนไปของชีวิต
34. คําใดเปนสื่อสําคัญของเนื้อหาในบทประพันธนี้
1) หมอก
2) ตะวัน
3) ลั่นทม
4) น้ําคาง

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 35-36

1. ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
2. อกพี่กลัดหนองพี่หมองดังคลองแสนแสบ เจ็บจําดังหนามยอกแปลบๆ แสบแสนจาทม
3. เปนกะลาใหถือแมนเธอเปนขอทาน เปนบัลลังกตระการแมนเธอเปนนางพญา
4. เสียงคลื่นระทม สายลมยังตระโบมลูบไล ผิวน้ําทะเลจะตรมระบมเทาไร
35. ขอใดใชบุคลาธิษฐาน
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
4) ขอ 4.
36. ขอใดใชภาพพจนแบบกลาวเกินจริง
1) ขอ 1.
2) ขอ 2.
3) ขอ 3.
4) ขอ 4.
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 37-38

เดือนตกไปแลว ดาวแขงแสงขาว ยิบๆ ยับๆ เหมือนเกล็ดแกว สอดสอยรอบปกอยูเต็มผาดําผืนใหญ วูบวาบ
วิบวับสองแสง ใหญแลนอย ใกลแลไกล บางดวงแสงหนาวดูเย็นยิ่ง บางดวงกระพริบพรางพรอยดั่งดาวใหญนอย
แยมยิ้มหยอกเอินกัน บางดวงสุกขาวเหมือนตาสาวนอยลอบแล บาวหนุมอยูหลังแม บางดวงเกาเหมนเหมือนถาน
ไฟหมกเถา ก็มีพรอมแลว
37. ขอความขางตนใชศิลปะการประพันธประเภทใด
1) อุปมา และ ปฏิพากย
2) อุปมา และ บุคลาธิษฐาน
3) อัพภาส และ บุคลาธิษฐาน
4) ปฏิพากย และ อัพภาส
38. ขอใดไมใชความเปรียบตามขอความขางตนนี้
1) ดาว กับ ดวงตา
2) ดาว กับ ถานไฟ
3) ทองฟา กับ ผาดํา 4) เดือน และ บาวหนุม
39. ขอใดมีภาพพจน
1) ยามย่ําค่ําไปกับสายฝน ตามเสียงอึ่งอึงอลดังหนาแนน
2) สวบสาบยวบยาบเหยียบราบแบน โลดแลนหลืบหลุบตะครับควา
3) สบายนิดหนึ่งที่ฝนก็ผลันรุง ตื่นสะดุงเขาประดังระฆังกอง
4) เห็ดเพาะกรอบขมอรอยดี แกงแซบอีหลีกับหนอไม
40. ขอใดใชการเปรียบเทียบแบบเดียวกับ “ทะเลภูผาเบื้องหนาดูวางและเวิ้งวาง”
1) เธอคือลูกของฉัน
2) รอยยิ้มของนางพญาเยือกเย็นประดุจน้ําแข็ง
3) ลูกเปนแกวตาของแม
4) นับดาวเปนเพื่อนสนิทของกานดา
41.
“ฉันมองคลื่นรื่นเรเขาเหฝง
พร่ําฝากฝงภักดีไมมีสอง
มองดาวเฟยมเยี่ยมพักตรลักษณลํายอง จากคันฉองชลาลัยใสสะอาง”
บทประพันธขางตนใชภาพพจนประเภทใด
1) บุคคลวัตและอุปลักษณ
2) สัญลักษณและอติพจน
3) บุคคลวัตและสัญลักษณ
4) อุปลักษณและอติพจน

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 42-43
ฉันจะไกว
ไกวชิงชา
ไกวชาชา
ไกวเธอไป
ไปถึงฟา
เวหาหาว
คอนโยนไกว โยนเธอไป ถึงดวงดาว
ผมเธอยาว
ยาวสยาย จดปลายฟา
ไกวตอนเชา ถึงดวงดาว ในยามค่ํา
ใหงามขํา
เก็บดาว
ใสตะกรา
เลือกดาว
ดวงแพรว ทําแกวตา
และเอามา
ฝากคน
ตาบอดเอย
42. ขอใดมิใชกลวิธีที่ใชในคําประพันธขางตน
1) การซ้ําคํา
2) การเลนคํา

3) การหลากคํา
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4) การเลียนเสียงธรรมชาติ
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43. ขอใดมิใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน
1) มโนภาพที่งดงาม
2) ความอลังการของภาษา
3) แนวคิดที่สรางสรรค
4) จินตนาการที่เหนือจริง
44. ขอใดเปนลักษณะเดนที่สุดของคําประพันธตอไปนี้
“เควงควางใบไมปลิว ละลิ่วหลนลงบนดิน
เอื่อยเอื่อยธารไหลริน
มิรูสิ้น ณ หนใด
เปรียบดังชีวิตนี้
มิมีที่จะพักใจ
อางวางรางฤทัย
กวาชีพดับลงลับสูญ”
1) การหลากคํา
2) สัมผัสสระ
3) สัมผัสพยัญชนะ
4) การใชความเปรียบเทียบ
45. คําประพันธตอไปนี้ใชกลวิธีการแตงเดนชัดที่สุดตามขอใด
“ปรารถนาพาชัยใหชวงโชติ ถลาโลดหยัดยืนคลื่นลูกใหม
รวมความหวังทั้งปวงเปนดวงไฟ มีธงชัยทาบทาไวควาครอง”
1) ใชคํางาย ใหจินตนาการ
2) ใชภาพพจน ใหอารมณความรูสึก
3) ใชคําไพเราะกินใจ ใหภาพแจมชัด
4) ใชการเลนสัมผัส ใหเสียงเสนาะ

เฉลย
1.
11.
21.
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41.

1)
2)
4)
3)
1)

2.
12.
22.
32.
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3)
1)
3)
1)
4)

3.
13.
23.
33.
43.

2)
1)
4)
1)
2)

4.
14.
24.
34.
44.

4)
3)
4)
4)
4)

5.
15.
25.
35.
45.
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แกนเรื่องและแนวคิดในคําประพันธ
1. จับคําสําคัญ (keyword) ในคําประพันธใหได
2. หาคําสําคัญในคําประพันธใหตรงกับตัวเลือก
ใจความสําคัญในคําประพันธ โดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพและกลอนแปด มักจะปรากฏในบาทสุดทายหรือวรรค
สุดทาย

แบบฝกหัด
1. ขอใดเปนสาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้
“เปรมปรีดิ์ที่ไผฟอน ลมดง
ปลิวลิ่วใบลอยลง
ตอหนา
ไตรลักษณนั่นคือมงคลคู คิดนา
มองทั่วถึงพึงกลา
แจมจาพุทธธรรม”
1) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนมงคลชีวิต
2) ธรรมชาติแสดงใหเห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
3) ใบไผที่รวงหลนแสดงใหเห็นความเปนอนิจจัง 4) ผูเห็นไตรลักษณคือผูมีความสุขตามธรรมชาติ
2. สาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด
“ขณะผูมีบุญทานขุนเคือง ไปหาเรื่องเทากับวาไปหาหวาย”
1) กลานักมักบิ่น
2) เอามือไปซุกหีบ
3) จระเขขวางคลอง 4) น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ
3. ขอใดคือสาระสําคัญของบทประพันธนี้
“ตั้งใจจะทําดีมีหรือนั้น
ประเดี๋ยวสิกลับหันกระทําชั่ว
บอนทําลายตัวเองไมเกรงกลัว ไมตองสืบหาตัวผูทําลาย”
1) ไมมีใครตั้งใจทําดีไดตลอด
2) ไมมีใครทําลายเราไดนอกจากตัว
3) การทําชั่วเปนการทําลายตัวเอง
4) การไมซื่อสัตยตอตนเองเปนสิ่งที่ไมดี
4. คําประพันธตอไปนี้มีแนวคิดหลักที่เดนชัดตามขอใด
“พรากหายใชพรากราง นิรันดรกาล
มีพรากมีพบพาน
เพื่อนพอง
ชิงโศกโศกพาผลาญ
เผาจิต
วันหนึ่งนั้นจักตอง
กลับรายกลายดี”
1) แนะใหตั้งตนอยูในความไมประมาท
2) ใหเชื่อมั่นวาคนดี ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม
3) ปลอบใจวา สุข ทุกขคือธรรมดาของชีวิต
4) ใหกําลังใจวาชีวิตยังมีความหวัง
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5. ขอใดคือแนวคิดสําคัญของคําประพันธตอไปนี้
“ก็จริงอยูผูหญิงใชดอกไม และก็ใชผูชายใชผาหิน
ตางก็คือสิ่งที่มีชีวิน
อยูบนธรณินเปนแผนดินเดียว”
1) ผูหญิงและผูชายตางก็มีชีวิต แตมีธรรมชาติที่แตกตางกัน
2) ผูหญิงและผูชายมีความแข็งแกรงเทาเทียมกัน ในฐานะสิ่งมีชีวิต
3) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกัน และตองพึ่งพาอาศัยกัน
4) ผูหญิงและผูชายตางก็มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเสมอกัน
6. ขอใดแสดงแนวคิดที่ตรงกับคําประพันธตอไปนี้มากที่สุด
“ชนใดมีชาติขา เลวทราม
เพียรอุตสาหพยายาม หมั่นหมั้น
อยูบดอยูฝนความ
รูแก ตนเฮย
กลับยศใหญยิ่งชั้น
เชนเชื้อผูดี”
1) รูสิ่งใดไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี
2) ดูผิวพรรณสรรพางคอยางคุลา แตวิชาพางามขึ้นครามครัน
3) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก
4) ปากเปนเอกเลขเปนโทโบราณวา หนังสือตรีมีปญญาไมเสียหลาย
7. ผูแตงคําประพันธตอไปนี้แสดงความปรารถนาตามขอใด
“ผิววงวายวัฏเวิ้ง วารี โอฆฤๅ
บลุโลกุตรโมลี
เลิศลน
จงเจนจิตกวี
วรวากย เฉลียวเอย
ตราบลวงบวงภพพน
เผด็จเสี้ยนเบียนสมร”
1) ขอใหผูอานรูใจกวี 2) ขอใหเปนกวีเอก
3) ขอใหชนะศัตรู
4) ขอใหถึงซึ่งนิพพาน
8.
“ฉันอยูเพื่อความฝนอันเพริศแพรว เมื่อโลกแผวหลุดพนคนหลอกหลอน
เมื่ออามิสฤทธิแรงแทงทองปอนด
มิอาจคลอนใจคนใหหมนมัว”
ขอใดเปนความปรารถนาที่สําคัญของผูแตงบทประพันธนี้
1) ชีวิตที่ดีกวา
2) สังคมปราศจากคนชั่ว
3) โลกในความฝน
4) สังคมที่ไมเห็นแกเงิน
9. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตง
“พาทีมีสติรั้ง
รอคิด
รอบคอมชอบแลผิด กอนพรอง
คําพูดพางลิขิต
เขียนราง เรียงแฮ
ไพเราะเสนาะตอง
โสตทั้งหางภัย”
1) ใหระวังคําพูด
2) ใหพูดไพเราะออนหวาน
3) ใหเตรียมตัวกอนพูด
4) ใหพิจารณาคําพูด
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10. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้
“จากใจรวงใจแรงเปนลานลาน ถึงใจดานใจดําน้ําใจหิน
วาเลือดเล็ดเม็ดขาวที่เจากิน
จงถวิลทุกขเทวษทุเรศราว”
1) เตือนสติ
2) ปลุกจิตสํานึก
3) โนมนาวใจ
4) สรางคานิยม
11. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้
“ยิ่งกาวหนาสามารถอาจกุมโลก ยิ่งวิโยคยิ่งวินาศอาฆาตเฆี่ยน
เอาชนะธรรมชาติอาจพากเพียร
เอาชนะใจเจียนจะขาดใจ”
1) สั่งสอน
2) ใหแงคิด
3) ใหกําลังใจ
4) แสดงอุดมการณ
12. คําประพันธตอไปนี้มีวัตถุประสงคตามขอใดมากที่สุด
“หากใจเจางามบริสุทธิ์ผุดผอง ปากเขาที่ปาวรองไมเสียหาย
ดีหรือชั่วตนรูตนไมจนตาย
ใชจะคลายเสื่อมคาราคาคน”
1) สอนใหทําจิตใจใหบริสุทธิ์
2) แนะนําใหทําความดีตอไป
3) เตือนไมใหตอบโตการนินทา
4) ใหกําลังใจใหมั่นคงในการทําความดี
13. ขอความใดไปนี้ใหขอคิดในเรื่องใดชัดเจนมากที่สุด
“สังเวชธารมาที่อาศัย
ถึงสรางใหมชื่อยังธารมาหมอง
เหมือนทุกขพี่ถึงจะมีจินดาครอง มงกุฎทองสะอิ้งมาใสกาย
อันตัวงามยามนี้ก็ตรอมอก
แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย”
1) เงินทองทําใหเกิดทุกข
2) เงินทองซื้อความสุขไมได
3) เงินทองไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต
4) เงินทองเปนของนอกกายหาใหมไดเสมอ
14. คําประพันธตอไปนี้แสดงคานิยมในเรื่องใด
“ผจญคนมักโกรธดวย ไมตรี
ผจญหมูทรชนดี
ตอตั้ง
ผจญคนจิตโลภมี
ทรัพยเผื่อ แผนา
ผจญคนอสัตยใหยั้ง
หยุดดวยสัตยา”
1) การตอสูเพื่อความดี
2) การตอสูกับความชั่วรายทั้งปวง
3) การเอาชนะความชั่วดวยความดี
4) การเอาชนะบุคคลที่คิดรายตน
15. คําประพันธตอไปนี้แสดงคานิยมเกี่ยวกับอะไร
“กะละออมเพ็ญเพียบน้ํา ฤๅติง
โองอางพรองชลชิง
เฟองหมอ
ผูปราชญหอนสุงสิง
เยียใหญ
คนโฉดรูนอยกอ
พลอดนั้นประมาณ”
1) การเลือกคบคน
2) การประมาณตน
3) การไมพูดโออวด
4) การแสวงหาความรู
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16. ขอใดสะทอนคานิยมเรื่องความรักศักดิ์ศรีไดชัดเจนมากที่สุด
1) ถึงมาตรแมนมวยมุดสุดชีวาตม อยาหมายมาดวากูจะสูสม
สัญชาติยักษไมสมัครสมาคม
แลวทุดถมน้ําลายไมไยดี
2) ซึ่งดนตรีตีคาไวถึงแสน
เพราะหวงแหนกําชับไวคับขัน
ใชประสงคตรงทรัพยสิ่งสุวรรณ
จะปองกันมิใหไพรไดวิชา
3) เราเปนสุริยวงศพรหมมินทร
จะใหโลกดูหมิ่นนั้นจนใจ
สูตายไมเสียดายชีวัน
จะยอทอตอมันกระไรได
4) แมฆาตายอํามาตยฝายราษฎร
จะขอดคอนวามันมาแลวฆาฟน
จะปลอยไปไหมันสูดูสักพัก
ใหเห็นศักดาเดชทุกเขตขัณฑ
17. ขอใดแสดงวาความสัมพันธของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมทางวัตถุ
1) ตัวยากอยากจะไปอาศัยเขา ถึงเปนญาติเปลาเหมือนผูอื่น
2) ผูใหญนอยนั่งลอมอยูพรอมหนา นําขาวปลามาเลี้ยงเคียงขนม
3) บานเรือนเรียงเคียงกันทุกวันนี้ เหมือนหนึ่งพี่นองสนิทรวมจิตใจ
4) คบนักปราชญนั่นแหละดีมีกําไร ทานยอมใหความสบายหลายประตู
18. ขอใดมีความคิดคํานึงของผูรําพันนิราศในสวนของเนื้อหาแปลกกวาขออื่น
1) หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน
คิดอนงคองคเอวอร
ผมประบาอาเอี่ยมไร
2) แมลงภูคูเคียงวาย
เห็นคลายคลายนาชมเชย
คิดความยามเมื่อสม
สนิทเคลาเจาเอวบาง
3) พิศดูหมูมัจฉา
วายแหวกมาในสาคร
คะนึงนุชสุดสายสมร
มาดวยพี่จะดีใจ
4) จําปาหนาแนนเนื่อง คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม
คิดคะนึงถึงนงราม
ผิวเหลืองกวาจําปาทอง
19. ขอใดสะทอนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไดชัดเจนที่สุด
1) ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น
วาทรงธรรมเหมือนบิดาบังเกิดหัว
ควรเคารพยําเยงและเกรงกลัว
ประโยชนตัวนึกนอยหนอยจะดี
2) บาทหลวงวาอยาประมาทชาติกษัตริย เหลือจํากัดกลความตามวิสัย
เมื่อดีเปนเชนมหาชลาลัย
โกรธเปนไฟฟุนฟอนใหรอนทรวง
3) ไรปนดิลกราชย
ละก็ชาติจะภิณทพัง
ไหนเลยจะคงตั้ง
อิศะรานุภาพครอง
4) แตปูยายายเราทานมาเลา
เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ
กษัตริยสุริยวงศดํารงโลก
ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
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20. บทประพันธตอไปนี้ใหความรูทางวัฒนธรรมแขนงใด
“ดอกกานแยงชอหกกระหนกเรียง มุกดาเคียงดาดดอกเปนดวงดี
กรอบหนากรอบทองมังกรเกี้ยว
ฉลุเขี้ยวแมงทับสลับสี”
1) การแตงกาย
2) การแกะสลักไม
3) การจัดพุมดอกไม 4) การตกแตงสถานที่
21. คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงศิลปะของไทยในดานใด
“แสงโสมแสงแกวสอง สุริยฉาย
อรามรัตนกุณฑลพราย
พรางฟา
อุณหิสวิจิตรราย
ปทมราช แลฤๅ
เจ็ดอุรุคเรียบหนา
ผกเกลาเกลื่อนหงอน”
1) การแตงกาย
2) การวาดภาพ
3) การแกะสลัก
4) การกอสราง
22. คําประพันธในขอใดแสดงแนวคิดแตกตางจากขออื่น
1) ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต
2) ที่รักกันสรรเสริญเจริญสิ้น ที่ชังนินทาแถลงทุกแหงหน
3) หอมบุปผามาลัยไมยิ่งยืน ไมชูชื่นเชนรสพจมาน
4) อันลมปดีแตเพราะเสนาะหู ที่จะสูลมปากยากหนักหนา
23. ขอใดไมสอดคลองกับเนื้อหาในคําประพันธตอไปนี้
“คํายอยกยองเที้ยร ทุกประการ
พักตรจิตผิดประมาณ
อยากรู
เร็วรักผลักพลันขาน
คํากลับ พลันฤๅ
สามสวนควรแลวผู
พะพองพึงแคลง”
1) นี่หรือรักจะมินาเปนราคิน แตชื่อดินเจียวยังกลายเปนหลายคํา
2) อันมนุษยหาสุดแกใครไม มันกลับกลอกนอกในเปนหนักหนา
3) นี่รูปดีใจชั่วตัวซุกซน ไมเปนผลคบยากลําบากใจ
4) เหมือนคบคนคําหวานรําคาญครัน ถาพลั้งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล
24. คําประพันธตอไปนี้แสดงวาผูพูดไมมีลักษณะตามขอใด
“ฝายเราเลาก็สามพารา เปนใหญในชวาแวนแควน
ถึงทัพจรกาลาสํานั้น
พี่ไมพรั่นใหมาสักสิบแสน
จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป”
1) มุงมั่นจะเผด็จศึกใหไดโดยเร็ว
2) วางแผนการรบอยางรอบคอบ
3) หยิ่งทะนงในความยิ่งใหญของตน
4) เชื่อมั่นในกําลังความสามารถของตน
25. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี้
“ถึงปากคลองเขากองฟนไวเปนแถว ตลอดแนวมะพราวรายทั้งซายขวา
พวกชาวบานบางตัดจากบางตากปลา
น้ําในนาตากใหแหงเปนแปลงไป”
1) ชาวบานทํานาเกลือ
2) ชาวบานทําน้ําตาล
3) ขนาดของชุมชน
4) ภูมิประเทศของชุมชน
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26. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูดในคําประพันธตอไปนี้
พระคุณเอยจะคิดดูมั่งเปนไรเลา วามัทรีนี้เปนขาเกาแตกอนมาดั่งเงาตามพระบาทก็เหมือนกัน นอกกวา
นั้นที่แนนอน คือนางไหนอันสนิทชิดใชแตกอนกาลยังจะติดตามพระราชสมภารมาบางละหรือ ไดแตมัทรีที่
แสนดื้อผูเดียวดอก ไมรูจักปลิ้นปลอกพลิกไพลเอาตัวหนี
1) จงรักภักดี
2) ไมเห็นแกตัว
3) ขาดเหตุผล
4) เจาโวหาร
27. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
1) ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย
2) หอมควันธูปเทียนตรลบอยูอบอาย ฟุงกระจายรื่นรื่นทั้งหองทอง
3) มีรมโพธิ์รุกขังเปนรังรื่น พิกุลชื่อชอบังพระสุริยฉาย
4) เห็นขนเมนพี่ยังหมายเสียดายนาง เจาเคยสรางสอยเสนกระเด็นราย
28. ขอใดแสดงคานิยมแตกตางจากขออื่น
1) เขาเปนเศรษฐีมีขาไท อยากีดขวางหลีกไปใหเขามา
2) อันสมบัติยศยิ่งศฤงคาร ใชจะเปนแกนสารอยาสงสัย
3) ทั้งญาติมิตรคิดเหมือนอยางเพื่อนชน ครั้นยามจนจืดเปรี้ยวไมเหลียวแล
4) คําบุราณทานวาเหล็กแข็งกระดาง เอาเงินงางออนตามความประสงค
29. ขอใดสะทอนความเชื่อที่แตกตางจากขออื่น
1) พอลมแดงแรงเร็วเหมือนเปลวไฟ พัดธงชัยสามทัพหักพับลง
2) ปกษาแสกแถกบินไปบูรพา พระผวากอดนางพรางประคอง
3) นางรูวายาหยูกมิถูกตอง ดวยมีของคุมองคไมหลงใหล
4) แมงมุมชักใยไตตีอก ใหวิตกหวาดหวั่นพรั่นพรั่นจิต
30. ขอใดไมสะทอนความเชื่อของผูพูด
1) ดังหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย เห็นผิดระบอบบุราณมา
2) งดอยูอยาเสด็จสักเจ็ดวัน ถาพนนั้นก็เห็นไมเปนไร
3) สุดแทแตบุญกับกรรม จะฟงคําโหรานั้นหาไม
4) ตนเปนไทไมควรไปคบทาส คนตางชาติไมสนิทอยาชิดชอบ

เฉลย
1. 2)
11. 2)
21. 1)

2. 4)
12. 4)
22. 2)

3. 2)
13. 2)
23. 3)

4. 4)
14. 3)
24. 2)

5. 4)
15. 3)
25. 3)
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6. 2)
16. 3)
26. 3)

7. 2)
17. 1)
27. 3)

8. 4)
18. 4)
28. 2)

9. 1)
19. 2)
29. 3)

10. 2)
20. 1)
30. 3)
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จินตภาพ
การประพันธบทรอยกรองแตละบทมีจุดประสงคเดนๆ 3 ประการ
1. แสดงภาพ
2. แสดงอารมณ
3. แสดงความคิด
1. บทประพันธที่มีเนื้อความมุงแสดงภาพ
จินตภาพ / มโนภาพ / ภาพ คือภาพที่เกิดขึ้นในใจมีภาพเคลื่อนไหว, แสงสี เสียง กลิ่น รส สัมผัส เชน
ตีเขาปบรับโปกสองมือปด ประจบติดเตะผางหมัดขวางหวือ
กระหวัดหวิดหวิวผวาเสียงฮาฮือ คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง
2. บทประพันธที่มีเนื้อความมุงแสดงอารมณ เชน
เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกขอิ่มชลนา
อิ่มโศกาหนานองชล
เวรามาทันแลว
จึงจําแคลวแกวโกมล
ใหแคนแสนสุดทน
ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย
3. บทประพันธที่ทีเนื้อความมุงแสดงความคิด
บทประพันธบางบทมุงแสดงความคิด คือแสดงอุดมการณ อุดมคติ คติธรรม สัจธรรม ขอสอบมักใชคํา
วาแสดงความคิดอันลึกซึ้ง เชน
โทษทานผูอื่นเพี้ยง เมล็ดงา
ปองติฉินนินทา
หอนเวน
โทษตนเทาภูผา
หนักยิ่ง
ปองปดคิดซอนเรน
เรื่องรายหายสูญ

ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดไมใชการพรรณนาฉากทองเรื่อง
1) มืดมัวทั่วทิศทุกตําบล ลมวนพัดซ้ํากระหน่ํามา
2) โหเกรียววิ่งกรูจูเขาลอม ไลออมเลี้ยวลัดสกัดหนา
3) อยางยูงสูงหักกระจัดกระจาย ฝุนทรายปลิวกลุมคลุมเวหา
4) เย็นฉ่ําน้ําไหลมาหลั่งหลั่ง ลนหลั่งถั่งชะงอนกอนภูผา
2. ฉากของเรื่องในขอใดเปนภาพเดียวกันกับความที่วา
“บุหลันเลื่อยลอยฟาไมราคี ราศีสองสวางดั่งกลางวัน”
1) ครั้นถึงวันเพ็ญ ที่เปนอุโบสถ
2) สุริยโสมสนานอรร- ณพพรางสะอางศรี
3) โสมสองสนองชุษณปกษ สุภลักษณลํายองคราว
4) ฟาที่นี่แผวผองกองประภาส ริ้วทองลาดแลรอบขอบคิ้วหาว
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3. ขอความใดบงชัดวาเปนเวลากลางคืน
1) แสงอัจกลับตามอรามเรือน คนเกลื่อนนอนนั่งระวังไสว
2) กระดั่งพรวนลวนสักหลาดทับ ดาวประดับดวงเดนดูสลอน
3) ที่นอนนอยหนานอนออนดี มีหมอนขางคูประคองเคียง
4) หิ่งหอยหรือจะแขงแสงพระจันทร อยาปนน้ําใหหลงตะลึงเงา
4. ขอใดแสดงเวลาตางจากขออื่น
1) พื้นนภางคเผือดาว แสงเงินขาวจับฟา
2) ดาวเดือนก็เลือนลับ แสงทองพยับโพยมหน
3) พอแสงสุริยงเธอเยื้องรถบทจร ทิพากรยอแสงคลาไคล
4) แสงทองระรองรุง ระวิปรุงชโลมสรรพ
5. ขอใดใหจินตภาพการเปลี่ยนแปลงของฉาก
1) ราตรีกลีกลพิโรธ หฤโหดกระหึมลม
2) มืดตื้อกระพือพิรุณพรม
3) น้ําคางพระพรางโปรย ชลโชยชะดอกใบ
4) ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย
6. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้
“เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน
นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน
เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย”
1) สี
2) เสียง
3) กลิ่น
4)
7. ขอใดที่ไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้
“เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน
นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย”
1) มโนภาพ
2) การเคลื่อนไหว
3) การเลียนเสียง
4)
8.
“บางผลิตดอกออกชอขึ้นชูชัน แสงพระจันทรจับแจมกระจางตา
ยี่สุนกุหลาบมะลิซอน
ซอนชูชูกลิ่นถวิลหา
ลําดวนกวนใจใหไคลคลา
สาวหยุดหยุดชาแลวยืนชม
ถัดถึงกระถางอางน้ํา
ปลาทองวายคล่ําเคลาคลึงสม
พนน้ําดําลอยถอยจม
นาชมชักคูอยูเคียงกัน”
ขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตนนี้
1) แสง
2) เสียง
3) กลิ่น
4)
9. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้
“ฝนเปนสายปรายโปรยเมื่อใกลค่ํา ฟาร่ําคํารณอยูเลื่อนลั่น
แปลบประกายปลายคุงทุงสุพรรณ
ลมกระชั้นกระโชกกระชากแรง”
1) สี
2) แสง
3) เสียง
4)
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และฤเราจะแยแส
ระพิจาทิวาแทน

ภาพเคลื่อนไหว

การกลาวเกินจริง

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว
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10. ขอใดพรรณนาเนื้อความตางจากกลุม
1) เห็นละหานธารน้ําไหลหลั่ง รมไทรใบบังสุริยศรี
2) พิศไทไทวาไท ทินกร พิศออนคือศศิธร แจมฟา
3) วายุวิเวกพัดมาเฉื่อยฉิวใบพฤกษาปลิวรวงระรุบเย็นทุกเสนสาย
4) กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง แอนเอี้ยงอีโกงโทงเทง
11. การพรรณนาเสียงในขอใดใหอารมณตางจากขออื่น
1) เสียงสกุณารองกองกึกใหหวั่นหวาน
2) เสียงชะนีรองอยูโหวยโวยโวยวิเวกวะหวามอก
3) ทั้งพญาคชสารชาติฉัททันตทะลึ่งถลันรองวะแหวๆ
4) ทั้งพญาพาฬมฤคราชเสือโครงคะครางครึ้มกระหึมเสียง
12. ขอใดไมแสดงอาการเคลื่อนไหว
1) จําปาหนาแนนเนื่อง คลีบกลีบเหลืองเรืองอราม
2) ไมเทาเจาโฉมฉาย หมตาดพรายกรายกรมา
3) ประยงคทรงพวงยอย ระยายอยหอยพวงกรอง
4) มะลิวัลยพันจิกจวง ดอกเปนพวงรวงเรณู
13. การพรรณนาความในขอใดแสดงนาฏการ
1) ผีเสื้อสวยแตมสีที่กลีบแกม
2) ชมพูแยมแดงระยับสลับมวง
3) กามเกสรออนฉ่ําน้ําผึ้งรวง
4) หยาดหยดพวงพุมระยาจากคาคบ
14. คําประพันธในขอใดกลาวถึงเสียงและการเคลื่อนไหว
1) ผีเสื้อสวยแตมสีที่กลีบแกม ชมพูแยมแดงระยับสลับมวง
2) ไมเทาเจาโฉมฉาย หมตาดพรายกรายกรมา
3) ฝกตอยติงแตกจังหวะประชันกัน จักจั่นจี่เจื้อยรับเรื่อยรอง
4) ดอกไมปาปรุงกลิ่นประทิ่นปา อบบุหงามาลัยทั่วไพรกวาง
15. คําประพันธในขอใดกลาวถึงเสียงและความเคลื่อนไหว
1) รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี
2) ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
3) สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
4) ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ

เฉลย
1. 2)
11. 2)

2. 3)
12. 1)

3. 1)
13. 4)

4. 3)
14. 3)

5. 4)
15. 3)

6. 3)
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9. 1)

10. 2)

กลวิธีการประพันธ
กลวิธีการประพันธ สามารถแบงไดดังนี้
1. การเลนเสียงสัมผัส
การเลนเสียงสัมผัสมี 2 ชนิด คือการเลนเสียงสัมผัสสระ และการเลนสัมผัสพยัญชนะ นอกจากนี้ยังมีการ
เลนเสียงวรรณยุกตอีกประเภทหนึ่ง
¾ การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ (หรือสัมผัสอักษร)
เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง เมื่อมัวหมองมิตรมองหมนเหมือนหมูหมา
เมื่อไมมีมิตรหมางเมินไมมองมา
เมื่อมอดมวยแมหมูหมาไมมามอง
¾ การเลนเสียงวรรณยุกต
อกเราเปรียบนาวาวาวาเหว
ออกทะเลลองลองลองลมถลํา
อันลมรายรายรายเรียกวากรรม
ประจญจําเปรียบพระพายพายพายพาล
2. การเลนจังหวะเสียง
ปกติรอยกรองทุกชนิดมีจังหวะตามแบบแผนฉันทลักษณอยูแลว เชน กลอนแปดมีจังหวะการอานเปน 3, 2,
3 ถาวรรคนั้นมี 8 คํา ถามี 9 คํา เปน 3, 3, 3 ถามี 7 คํา เปน 2, 2, 3 เชน
เงยหนาขึ้นเถิดเจาพิมเพื่อน แกมเปอนจะเช็ดน้ําตาให
อยาโศกนักเลยเจาอยาเศราไป ดวงใจพี่ไมลืมคําสัญญา
3. การสรรคํา
การสรรคํา หมายถึงบทรอยกรองนั้นมีการใชคําที่มีศักดิ์สูง เชน การใชคําบาลีสันสกฤตคําสมาส หรือคําที่มี
การตกแตงใหอลังการ
4. การเลนคํา
การเลนคําคือการนําคําที่ทีรูปหรือเสียงพองกันหรือใกลเคียงกันมาเลนในเชิงเสียงและความหมาย มีหลายวิธี
เชน การเลนคําพองรูปพองเสียง การเลนคําหลายความหมาย เปนตน นอกจากนั้นยังมีการเลนคําอัพภาสอีกดวย
¾ เลนคําพองเสียง
วาพลางทางชมคณานก โผนผกจับไมอึงมี่
เบญจวรรณจับวัลยชาลี
เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
นางนวลจับนางนวลนอน
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
จากพรากจับจากจํานรรจา
เหมือนจากนางสการะวาตี
¾ เลนคําหลายความหมาย
ถาเธอตบหนาฉันวันละครั้ง ก็พอชั่งน้ําหนักความรักได
แตนี่เธอตบตาระอาใจ
ลวงเรื่อยไปใครเลาเขาจะทน
¾ เลนคําอัพภาส
คําอัพภาส คือ คําซ้ําประเภทหนึ่งที่กรอนเสียงพยางคหนาเปนสระอะ เชน
สาดปนไฟยะแยง แผลงปนยะยุง พุงหอกใหญคะควาง ขวางหอกซัดคะไขว
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การเลนคําซ้ํา, การซ้ําคํา
การเลนคําซ้ําหรือการซ้ําคําคือการใชคําเดียวกันกลาวซ้ําหลายแหงในบทประพันธหนึ่งบท เพื่อย้ําความ
ใหหนักขึ้น การซ้ําคําในแงวรรณศิลปมักจะซ้ําคําที่สําคัญ ซึ่งจะชวยสรางความชัดเจนหนักแนนของสารที่กวี
ตองการสื่อ
สุดสายตานัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล สุดโสตแลวที่แมจะซับทราบฟงสําเนียง สุดสุรเสียงที่แมจะร่ําเรียก
พิไรรอง สุดฝเทาที่แมจะเยื้องยองยกยางลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด จะไดพานพบ
ประสบรอยพระลูกนอยแตสักนิดไมมีเลย
ระวัง! การเลนคําซ้ําหรือการซ้ําคํา ไมใช การใชคําซ้ํา การใชคําซ้ํา คือคําคําเดียวกันนํามากลาว 2 ครั้ง
เชน แดงๆ นอยๆ แดดรอนรอน
¾ การหลากคํา
การหลากคําคือการเลือกใชคําไวพจนหรือคําที่มีความหมายเหมือนกันหลายคําในบทรอยกรองบทเดียวกัน
เชน
หลานลมแลหลานราพณทั้ง หลานปลา
หลานมนุษยบุตรมัตสยา
นเรศพอง
ยลหางอยางอยางมัจฉา
กายเศวต สวาแฮ
นาม........ปอง
กึ่งหลาบาดาล
¾
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ตัวอยางขอสอบ
1. โคลงตอไปนี้บาทใดใชสัมผัสอักษรชัดที่สุด
“รอนอากาศอาบน้ํา บรรเทา
รอนแดดพอแฝงเงา
รมได
รอนในอุราเรา
เหลือหลีก
รอนอกราคหมกไหม
หมนเพี้ยงเพลิงรุม”
1) บาทที่ 1
2) บาทที่ 2
3) บาทที่ 3
4) บาทที่ 4
2. ขอใดเลนเสียงพยัญชนะเดนที่สุด
1) ความรักยักเปลี่ยนทา ทําน้ํายาอยางแกงขม
2) เห็นหรุมรุมทรวงเศรา รุมรุมเราคือไฟฟอน
3) คิดความยามถนอม สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ
4) รสทิพยหยิบมาโปรย ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ
3. ขอใดมีการใชสัมผัสวรรณยุกต
1) ก็เรื้อรกรั้งรางเปนทางปา
2) ระฆังหงั่งหงั่งหงางลงครามครึม
3) พี่คลื่นไสไสชางใหยางยก
4) เสียงโกงกางกองกึงไปถึงดิน
4. ขอใดไมมีการใชคําที่แสดงความหมายตรงกันขาม
1) กระจุกกระจายไปพรายพรอย
2) สอดเดนแซมดอยดอกสรอยสรวง
3) เหลื่อมหลืบลึกตื้นหมื่นหลืบลวง
4) หลากหองหลายหวงเกินลวงรู
5. ขอใดมีการเลนคําพองเสียง
1) เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงแกวพี่หรือเสียงใคร
เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพี่ตามมา
2) นางนวลนวลนารัก
ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน
แกวพี่นี้สุดนวล
ดั่งนางฟาหนาใยยอง
3) งามทรงวงดั่งวาด
งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแยมพราย
งามคําหวานลานใจถวิล
4) เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกขอิ่มชลนา
อิ่มโศกาหนานองชล
6. ขอใดมีการซ้ําคําที่มีความหมายเหมือนกันทุกคํา
1) ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
2) เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แตรอทารั้งทุกขมาตามทาง
3) ระกํากายมาถึงทายระกําบาน ระกํายานนี้ก็ยาวนะอกเอย
4) ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง
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7. ขอใดมีลักษณะการซ้ําคําแตกตางกับขออื่น
1) ตาตอตาตองกันสรางฝนใฝ
ใจตอใจกระจางแจงจุดแสงสวาง
มือตอมือเกาะกุมกวาดหลุมพราง
เทาตอเทากาวยางหนทางยาว
2) ลืมเสียงแคนแลนแตบแลเหลียว ลืมขาวเหนียวปลาแดกเหมือนแปลกหนา
ลืมกระทั้งยอดกระถินที่ชินชา
ลืมเปลวแดดแผดกลาอยูกลางลาน
3) กลาแดดจากลาพายุกลาตน
กลาตานทนรอนลมระดมกลา
ครั้นกลาแข็งแปลงยัดยิ่งอัตรา
ชาวนามาถอนทํากลากําไป
4) เลิกความคิดขันแขงปรุงแตงจิต เลิกชีวิตวุนวายในทุกที่
เลิกเดือดรอนดิ้นรนคนไยดี
ไมตองมีปรารถนาในอารมณ
8. ศิลปะการประพันธขอใดใชอัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ
1) ชะโดดุกกระดี่โดด
สลาดโลดยะหยอยหยอย
กระเพื่อมน้ําพะพร่ําพรอย กระฉอกฉานกระฉอนชล
2) พลหัวหนาพะกัน
แกวงตาวฟนฉะฉาด แกวงดาบฟนฉะฉัด
ซองหอกซัดยะยุง
ซองหอกพุงยะยาย
3) เกลากลอนใสชักครุคระ
มุงจะจะจากปรุโปรง แลตะละโลงลอดฟา
4) ทั้งยุงชุมรุมกัดปดเปรี๊ยะประ เสียงผัวะผะพึ่บพั่บปุบปบแปะ
9. ขอใดไมมีคําอัพภาส
1) ลอยละลิ่วปลิวไปไพรระหง
2) แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับครา
3) กุหลาบงามหอมระรื่นชื่นนาสา
4) เจาละเลยเรรอนไปหนไหน
10. ขอใดมีลักษณะของกลบท
1) ใหพลกลองเวฬู ปูเปนสะพานผานชล เรงเดินพลขามฟาก
2) สลับเพลาพิศพรายพรอย ชายไหวยอยยะยาบ ชายแครงทาบเครือวัลย
3) เสื้อแดงก่ําสีดําแกม หมากสุกแปมมวงแซมปน หมูพหลพลมาหาญ
4) เฒาชราเดินทะลุดทะลาดเหยียบพลาดลมผลุง เครือเถาสะดุงหลุดจากขอพระกร
11. ตางแกลวสรรตัวกลั่นสรรพ แลนโจมทัพไลจับทัน จูเขาฟนจับคันฟาด
ลมกลิ้งดาษลงกลาดดื่น
ขุนมาพื้นขุนหมื่นพัน ตัวล่ําสันตางลั่นศร
ตั้งมือรอนโตมรรํา
การเลนสัมผัสพยัญชนะและสระในคําประพันธนี้ มีคุณคาทางวรรณศิลปอยางไร
1) เปนแบบฉบับฉันทลักษณประเภทกลบท
2) แสดงภาพการปะทะรุนแรงนาพรั่นพรึง
3) ใหภาพความเคลื่อนไหวรวดเร็วเราอารมณ
4) สรางความตื่นตาตื่นใจในความพรอมรบ
12. ขอใดมีกลวิธีการแตงไมเขาพวก
1) อัมพรพรายธงชายงอน เฉลิมงามสงครามสยอน
2) หมากสุกแปมมวงแซมปน หมูพหลมาพลหาญ
3) ทายคชงาทาขอเงื้อ เชื้อคนหาญชาญคําแหง
4) ขาศึกยลขนสยอง รองบันทึกเริงบุกทัพ
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13. ขอใดใชกลวิธีการประพันธตางกับคําประพันธตอไปนี้ “โผตนนั้นผันตนไปตนโนน”
1) เกลี้ยงสมกลมแสงแจมแจงเกลี้ยง
2) แสงเดือนสองดาวสกาวเดน
3) ทั้งเลือดเรนทั้งเล็นไรงูใหญนอย
4) ตะวันจาระอาออนสะทอนจิต
14. ขอใดใชกลวิธีการแตงที่แตกตางกับคําประพันธ
“สลัดไดใดสลัดนอง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไส
สละสละสมร
เสมอชื่อ ไมนา
นึกระกํานามไม
แมนแมนทรวงเรียม”
1) ถึงบางพังน้ําพังลงตลิ่ง โอชางจริงเหมือนเขาวานิจจาเอย
2) มิตรจิตขอใหมิตรใจจร ใจสมรขอใหซื่อเหมือนชื่อบาง
3) ทั้งจากที่จากคลองเปนสองขอ ทั้งจากอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
4) คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนเปลาเปลี่ยวคับใจในไพรกวาง

เฉลย
1. 4)
11. 1)

2. 2)
12. 1)

3. 3)
13. 4)

4. 4)
14. 2)

5. 2)
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6. 1)

7. 3)

8. 2)

9. 4)

10. 3)

_______________________________ ภาษาไทย (105)

ฉันทลักษณ
1. โคลงสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด พี่เอย
เสียงยอมยอยศใคร
ทั่วหลา
สองเขือพี่หลับใหล
ลืมตื่น ฤาพี่
สองพี่คิดเองอา
อยาไดถามเผือ (นับ....................)
¾ โคลงสองสุภาพ
๐๐๐ เอก โท ๐ เอก ๐๐ โท เอก โท ๐๐ (๐๐)
¾ โคลงสามสุภาพ
๐๐๐๐๐ ๐๐๐ เอก โท ๐ เอก ๐๐ โท เอก โท ๐๐ (๐๐)
¾

2. ฉันท
ลักษณะเดนของฉันทคือคําครุลหุ ดังนั้น ฉันทจึงมีเสียงหนักเสียงเบา ปกติขอสอบมักจะถามอินทรวิเชียร
ฉันทมากที่สุด เพราะอินทรวิเชียรฉันทมีจังหวะเหมือนกาพยยานี คืออานจังหวะ 2-3 / 3-3 ถาอานไดจังหวะ 2-3 /
3-3 ใหออกเสียงดูวามีเสียงหนักเบาหรือไม ถามี ก็ตอบอินทร เชียรฉันท ถาอานแลวเสียงเสมอกัน ก็ตอบกาพยยานี
¾ อินทรวิเชียรฉันท 11
องคใดพระสัมพุทธ
สุวิสุทธิ์ธสันดาน
เคล็ดลับจําครุ-ลหุ
ตัดมูลกเลศมาร
บมิหมนมิหมองมัว
................................................................
¾ วสันตดิลกฉันท 14
................................................................
ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท ธะวิสุทธศาสดา
................................................................
ตรัสรูอนุตระสมาธิณโพธิบัลลังก
................................................................
................................................................

3. กาพย
¾

¾

กาพยยานี 11
สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ
เพียงหงสทรงพรหมินทร
ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม (นับ....................)
กาพยฉบัง 16
เห็นกวางยางเยื้องชําเลืองเดิน เหมือนอยางนางเชิญ
พระแสงสําอางขางเคียง
เขาสูงฝูงหงสลงเรียง
เริงรองกองเสียง
สําเนียงนาฟงวังเวง (นับ....................)
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¾

กาพยสุรางคนางค 28
เกิดมาเปนคน หนังสือเปนตน
วิชาหนาเจา
ถาแมนไมรู
อดสูอายเขา
เพื่อนฝูงเยาะเยา
วาเงาวาโง
(นับ......................)

4. กลอนแปด
รูของเธอมีไวใหชายหลง รูของเธอมั่งคงทรงศักดิ์หรู
รูของเธอดูเดนเห็นดํารู
รูของเธอใสตางหูดูสวยดี (นับ......................)

5. ราย
¾

¾

รายสุภาพ (วรรคละ 5 คํา จบดวยโคลงสองสุภาพ)
ศรีสวัสดิเดชะ
ชนะราชอรินทร
ยินพระยศเกริกเกรียง
เพียงพกแผนฟากฟา หลาลมเลื่องชัยเชวง เกรงพระเกียรติระยอ
ฝอใจหาวบมิหาญ
ลาญใจแกลวบมิกลา บคาอาตมออกรงค
บคงอาตมออกฤทธิ์... เถกิงพระเกียรติฟุงฟา ลือตรลบแหลงหลา
โลกลวนสดุดี
รายยาว (วรรคหนึ่งมีจํานวนคํา 10-20 คํา)
แลถนัดในเบื้องหนาโนนก็เขาใหญยอดเยี่ยม โพยมอยางพยับเมฆ
มีพรรณเขียวขาวดําแดงดูดิเรกดั่งรายรัตนนพมณีแนมนาใครชม
ครั้นแสงพระสุริยะสองระดมก็ดูเดนดังดวงดาวแวววาววะวาบ
วะวาบที่เวิ้งวุง วิจิตรจํารัสจํารูญรุงเปนสีรุงพุงพนเพียงคัคนัมพร
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_______________________________ ภาษาไทย (107)

ตัวอยางขอสอบ
ตอนที่ 1

1. ก. คนคาวคลุงคลุกคดหมดคา “คน”
ข. คนสะเปะคนสะปะคละกันยุง
ค. คนคอนคนคนแคะคนคนกันเละ
ง. คนขุดคนเคนคลั่งกันนังนุง
ขอความทั้งสี่วรรคขางตนนี้นํามาเรียงใหมเปนรอยกรองไดตามขอใด
1) ก., ง., ค. และ ข. 2) ข., ค., ก. และ ง. 3) ค., ข., ง. และ ก. 4) ง., ข., ค. และ ก.
2. ขอความใดตอไปนี้เรียงลําดับตามขอใดจึงจะเปนคําประพันธประเภทกาพย
ก. จะหาผูใด
ง. ทั่วแสนโกฏิจักรวาลไกล
ข. เดินโดยวิถี
จ. เสมอเหมือนนั้นไซรไปมี
ค. ศรัทธามั่นมุงทําดี
ฉ. อันพระพุทธองคทรงแสดง
1) ก., ง., ค., จ., ข. และ ฉ.
2) ค., ข., ฉ., ก., ง. และ จ.
3) ง., ก., จ., ค., ข. และ ฉ.
4) ฉ., ค., ก., ข., จ. และ ง.
3. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธตรงตามขอใด
“พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉก เพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลาย
ระยับสายสะอิ้งสองสรอยกรองทรวง”
1) โคลงสี่สุภาพและกลอนสุภาพ
2) กาพยยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ
3) กาพยฉบัง 16 และกลอนสุภาพ
4) กาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16
4. ภรรยา : คุณคิดอะไรอยูขณะดูละครรํา
สามี : ผมคิดวาจะไปทํากระบะรถประกอบเอง
คําสนทนานี้หากจัดวรรคใหมจะไดคําประพันธตามขอใด
1) กลอน
2) กาพยฉบัง
3) กาพยยานี
4) อินทรวิเชียรฉันท
5. ขอใดใชฉันทลักษณแบบเดียวกับคําประพันธตอไปนี้
“พันลึกลมลั่นฟา เฉกอสุนีผาหลา
แหลงเพี้ยงพกพัง
แลนา”
1) แรมทางกลางเถื่อนหางเพื่อนหาฝูงหนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมี
2) ใจหาญตายกอนเจาเปนเพื่อนตายคลึงเคลาคูหนารักใจบารนี
3) ยามพี่คิดถึงนองยาจงหันพักตรามองจันทรแจมหลาธาตรี
4) เจ็บรักเจ็บจากช้ําเจ็บเยียวยากนาเจ็บใครคืนหลังเหลียวสูเหยา
6. คําประพันธตอไปนี้เปนฉันทชนิดใด
“แลสูงก็แสงศศิสวาง พิศพางพิมานแมน
แลโลกก็ลวนสมุทรแดน ขจิจดอุไรชล”
1) ภุชงคประยาตฉันท 2) วสันตดิลกฉันท
3) อินทรวิเชียรฉันท 4) สัททุลวิกกีฬิตฉันท
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ตอนที่ 2

ขอความตอไปนี้ ถาจัดวรรคใหม จะไดคําประพันธชนิดใด
(กลอนแปด / กลอนหก / กาพยยานี / กาพยฉบัง / กาพยสุรางคนางค / รายยาว / รายสุภาพ / โคลงสี่
สุภาพ / อินทรวิเชียรฉันท)
วิธีทํา ใหพยายามจับสัมผัสในสองวรรคแรกใหได และนับดูวามีจํานวนคําหรือจังหวะการอานอยางไร

1. เบื้องหนาชีวิตมนุษยนั้น คิดเปรียบไดดุจดังสนามรกเรียวหนามหรือความมืด ฟงดูเถิด...เรายังตองฝาขามไป
2. ขาวเหนียวหนาปลาแหง ขนมหมอแกง วุนสังขยาใสถาดวางไว หนาสมภารรอประเคน
3. องคพระอานนททานเลาวา ขาพเจาไดฟงมาแลวดังนี้ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคชินสีห ผูโลกนาถจอมธรรม
ประทับ ณ เขตวันวิหาระอันอนาถ บิณธิกไซรจัดสรางอยางดี สาวัตถีใหเปนที่สถิตสุขา
4. ไปเก็บสะตอมาหลายๆ ชอไวจิ้มน้ําพริก ที่เหลือก็ผัดพอน้ําขลุกขลิกตําเครื่องขยี้ขยิกใหทันมื้อเย็น
5. ฉันไปตลาดมากะจะหาอะไรกิน เรียกเธอมิไดยิน รึจะไมไปดวยกัน
6. หั่นเตาหูลงทอด น้ํามันหยอดลงกระทะ ตั้งไฟกลางดีจะ เหลืองแลวละตักขึ้นเร็ว
7. ผัดกระเพราไกพริกขี้หนูใสตํากับกระเทียม ไกสับละเอียดลงผัดอยาเกรียม ปรุงรสแลวเตรียมใสใบกระเพา
8. มากินขนมกันนะจะ ฉันจะสุขใจ กินไปก็คุยไป จะสนุกและเบิกบาน
9. ขนมหวานขาวและกับจัดสําหรับถวายพระอยาหยิบกินนะคะประเดี๋ยวจะตกนรก
10. น้ําฝนหลนจากฟามาดินเปนบอเกิดวารินแผกวางของอันคูธรณินแตงโลกปลาอาศัยแหลงสรางตางเหยาเรือนรัง

เฉลย
ตอนที่ 1
1. 3)

ตอนที่ 2
1.
4.
7.
10.

2. 3)

3. 1)

กาพยสุรางคนางค 28
กาพยสุรางคนางค 28
กาพยสุรางคนางค 28
โคลงสี่สุภาพ

4. 4)

5. 2)

6. 2)

2. กาพยยานี 11
5. อินทรวิเชียรฉันท 11
8. อินทรวิเชียรฉันท 11
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3. กาพยฉบัง 16
6. กาพยยานี 11
9. กาพยยานี 11

_______________________________ ภาษาไทย (109)

แบบฝกหัด
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2

“กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน
กระจิบกระจาบปน
แปลกเปลา
กระสากระสังสน
เสียดสัก สูแฮ
กระรอกกระเรียนเขา ยองแหยงอาหาร”
1. คําประพันธบทนี้เดนที่สุดในดานใด
1) ภาพพจน
2) สัมผัสพยัญชนะ
3) สัมผัสสระ
4) จังหวะ
2. คําประพันธบทนี้มีลักษณะที่ไมตรงตามผังฉันทลักษณมากที่สุดในเรื่องใด
1) คําเอก คําโท สลับที่กัน
2) ใชคําเอกโทษ
3) ใชคําโทโทษ
4) ใชคําตายแทนคําเอก

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4

“ศรเนตรเสียบเนตรคน คมขํา
ศรสําเนียงตรึงกรรณ
เสียบซ้ํา
ศรโฉมแมยิงยัน
ยายาก
ตองผูใดอกช้ํา
เฉกทาวสาดศร”
3. ความไพเราะของโครงบทนี้ไมไดมาจากศิลปะการประพันธขอใด
1) การซ้ําคํา
2) การซ้ําความ
3) การเลนเสียง
4) ความเปรียบ
4. ใจความที่ถูกตองสมบูรณที่สุดในโครงขางตนคือขอใด
1) ผูหญิงที่งามพรอมทั้งตา เสียง และรูปรางจะผูกมัดหัวใจชายได
2) ผูหญิงที่จัดวางามตองมีตาสวย น้ําเสียงไพเราะ และรูปรางดี
3) ดวงตาน้ําเสียง และรูปรางของผูหญิงสามารถกําจัดคนชั่วไดเหมือนศรของพระราม
4) ดวงตา น้ําเสียง และรูปรางของผูหญิง สามารถรักษาแผลที่ถูกศรของพระรามได
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5-6

ก. ดังตรลบโลกแล ฤๅบรางรูแพ ชนะผูใดดาน
ข. พระตรีโลกนาถแผว เผด็จมาร เฉกพระราชสมภาร พี่นอง
ค. ขาศึกสาดเปนโซรม โรมกุทัณฑธนู ดูดั่งพรรษาซอง ไปตกตองตนสาร
ง. พระศรีสาริกบรมธาตุ ไขโอภาสโสภิต ชวงชวลิตพางผล สมเกลี้ยงกลกุกอง ฟองฟาฝายทักษิณ
5. ขอใดไมใชโวหารแบบอุปมา
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.
6. ขอใดกวีสามารถสรางจินตภาพดานเสียงและภาพเคลื่อนไหวไดมากที่สุด
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.

ใชบทกวีตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7-9

“ไมมีใครไมเคยไมผิดพลาด ไมมีใครไมเคยขลาดมาแตตน
เมื่อมีเมฆยอมมีความมืดมน หลังพายุผานพนจึงสรางซา”
7. ความหมายของบทกวีขางตนตรงกับคํากลาวขอใดมากที่สุด
1) สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง
2) ทุกคนยอมพลาดความผิดพลาดมากอน
3) เมื่ออุปสรรคผานพนไปแลวยอมพบความสมหวังได
4) ความผิดหวังคือพลังแหงชีวิต
8. ความมุงหมายของบทกวีขางตนตรงกับขอใดมากที่สุด
1) บอกสัจธรรมของชีวิต
2) ใหกําลังใจผูผิดหวัง
3) ใหแงคิดเมื่อพบกับความผิดพลาด
4) สอนใหรูจักความอดทนและตอสู
9. ในเชิงการประพันธ บทกวีขางตนเดนในแงใดมากที่สุด
1) การเลนสัมผัส
2) การอุปมาอุปไมย
3) การซ้ําคํา
4) จังหวะ

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 11-12

“เทาหนอเทาทั้งทั้งลายังกลากาว ทําหนาที่ของเทาเพื่อเจาของ
เจาของเทาเลาทั้งทุกขสุดร่ํารอง
มิประคองรางขึ้นใหมก็อายเทา”
10. คําประพันธขางตนมีลักษณะเดนในขอใด
1) เลนสัมผัสสระและสัมผัสอักษร
2) เลนคําเลนความหมาย
3) ใชถอยคําทําใหเกิดภาพ
4) ซ้ําคําย้ําความหมาย
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_______________________________ ภาษาไทย (111)

11. คําประพันธนี้มีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด
1) ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น
2) ชวยตนเองกอนแลวพระเจาจะชวยทาน
3) อยายืมจมูกคนอื่นหายใจ
4) ตนเปนที่พึ่งของตน
12. คําประพันธนี้ผูเขียนตองการใหผูรับสารเกิดพฤติกรรมใดมากที่สุด
1) มุมานะ
2) อดทน
3) ฮึกเหิม

4) มีกําลังใจ

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 13-14

“เบิกทรัพยวันละบาทซื้อ มังสา
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา
ไปอวน
สองสามสี่นายมา
กํากับ กันแฮ
บังทรัพยสี่สวนถวน
บาทสิ้นเสือตาย”
13. คําประพันธขางตนใหขอคิดสําคัญตามขอใด
1) พวกมากลากไป
2) คนรายกวาเสือ
3) การคดโกงเกิดขึ้นไดเมื่อมีโอกาส
4) ผูออนแอกวายอมถูกเอาเปรียบ
14. ผูแตงคําประพันธมีเจตนาสําคัญตามขอใด
1) บอกใหผูปกครองบานเมืองทราบ
3) ตองการปรับปรุงสังคม

2) ตักเตือนผูทําผิด
4) สะทอนภาพสังคม

เฉลย
1. 2)
11. 4)

2. 4)
12. 1)

3. 2)
13. 3)

4. 1)
14. 4)

5. 1)

6. 3)
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9. 2)

10. 4)

อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ละครรํา
7.
8.

ผูทรงพระราชนิพนธ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงไดเคามาจาก อิเหนาเล็ก
ลักษณะคําประพันธเปน กลอนบทละคร
ผูนําเรื่องอิเหนามาเลาใหเจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎคือ ยายยะโว
เจาฟากุณฑลทรงนิพนธ อิเหนาใหญ เจาฟามงกุฎทรงนิพนธ อิเหนาเล็ก
อิเหนาคําฉันท เปนผลงานของ หลวงสรวิชิต (หน)
บทละครเรื่องอิเหนาฉบับพระราชนิพนธของ ร.2 ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดของบท

ร.1 ทรงพระราชนิพนธเรื่อง ดาหลัง ซึ่งไดเคาเรื่องมาจากอิเหนาใหญ
ขนบของการแตงบทละครในวรรณคดีไทย คือ
1. ขึ้นตนดวย เมื่อนั้น สําหรับตัวละครกษัตริย บัดนั้น สําหรับตัวเสนาอมาตย
2. บอกชื่อเพลงที่เหนือฟองมัน บอกจํานวนคํากลอน (1 คํากลอนมี 2 วรรค) ที่ทายบทบอกชื่อเพลง
หนาพาทยตอจากจํานวนคํากลอน
3. มีบทลงสรง
4. มีบทชมเครื่องแตงกาย ชมชาง ชมมา ชมรถ
9. เรื่องอิเหนามีเคาโครงเรื่องมาจาก ประวัติศาสตรของชวา ที่เรียกวา นิทานปนหยี
10. เรื่องอิเหนา มีลักษณะพิเศษคือ ใชชื่อตัวละครเปนภาษาชวา มีคําภาษาชวาปะปนอยูมาก แตฉากและ
สภาพชีวิตความเปนอยูในเรื่องเปนแบบไทย
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ตัวอยางขอสอบ
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2

“หวังเปนเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ
จะขอพระบุตรีมียศ
ใหโอรสขานอยดังจินดา
อันกรุงไกรไอศูรยทั้งสอง
จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา
ขอพํานักพักพึ่งพระเดชา
ไปกวาชีวันจะบรรลัย”
1. คําประพันธขางตนใชภาพพจนกี่แหง
1) 1 แหง
2) 2 แหง
3) 3 แหง
2. ขอใดไมใชน้ําเสียงที่ปรากฏในคําประพันธขางตน
1) ออนนอม
2) ถอมตน
3) ยําเกรง
3.
“ประการหนึ่งถาวาชาวันไป ทัพใหญจะมาพรอมยังดาหา
จะตองหักหนักมือโยธา
เห็นจะยากยิ่งกวานี้ไป”
ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดเดนชัดที่สุด
1) กระตือรือรน
2) ไมประมาท
3) ไมยอทอ

4) 4 แหง
4) ทะนงในศักดิ์ศรี

4) มองการณไกล

ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 4-5
ก.

แลวรีบจัดพลรณยุทธ
ตั้งที่นามครุฑปกษา
วางกองเยื้องกันเปนฟนปลา ใหโยธาคอยชิงชัย
ข. ทําคายหนาคายตั้งบรรจบ ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
ชักปกกาขึ้นไปถึงกัน
ผูกราวสามชั้นขันชะเนาะ
ค. พอไดศุภฤกษก็ลั่นฆอง
ประโคมคึกกึกกองทองสนาม
ประโรหิตฟนไมขมนาม
ทําตามตําราพิชัยยุทธ
ง. ครั้นถึงเนินทรายชายทุง แวนแควนแดนกรุงดาหา
จึงไดหยุดกองทัพตั้งพลับพลา ที่ตองนามครุฑาเกรียงไกร
4. ขอใดเปนกิจกรรมที่ตางจากขออื่น
1) ก.
2) ข.
3) ค.
4) ง.
5. ขอใดไมปรากฏความเชื่อดานการทําสงคราม
1) ก.
2) ข.
3) ค.
4) ง.
6. “วาพลางทางสั่งหลวงพล เรงแบงคนผอนครัวเสียจงได” จากขอความในบทละครเรื่องอิเหนา หลวง
พละกําลังจะตองทําสิ่งใด
1) จัดลําดับใหคนทยอยกันเขาพักอาศัยในเมือง
2) โยกยายผูคนที่อยูเปนครอบครัวออกจากเมือง
3) จัดแยกทหารเปนหมวดเปนกองเพื่อเตรียมรบขาศึก
4) ยอมใหประชาชนผัดเวลาในการสงสวยขาวปลาอาหาร
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7. ขอใดเปรียบเทียบถึง “แมนวิหยาสะกํามอดมวย พี่ก็คงตายดวยโอรสา”
1) ดั่งหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย เห็นผิดระบอบบุราณมา
2) พี่ดังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา
3) หวังเปนเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ
4) ทนตแดงดังแสงทับทิม เพริศพริ้มเพรารับกับขนง
8. ขอใดใชโวหารอติพจน
1) ตายระดับทับกันดังฟอนฟอง เลือดนองทองชางเหลวไหล
2) พระกริ้วโกรธนักดังอัคคี แกวงกระบี่ขี่ขับมาที่นั่ง
3) นกแกวจับแกวพาที เหมือนแกวพี่ทั้งสามสั่งความมา
4) หวังเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ
9. คําประพันธมีศัพทที่มีความหมายเหมือนกันกี่คํา
“อันแสงอาวุธหอกดาบ ปลาบแปลบแวบวาบเวหน
ผลคลีมืดคลุมโพยมบน
บดบังสุริยนในทองฟา”
1) 1 คํา
2) 2 คํา
3) 3 คํา
4) 4 คํา
10.
“ตัวสิอยูปกมาหงัน ใชวงศอสัญแดหวา
เหตุใดวาเปนอนุชา
นับในวงศาประการใด”
ผูกลาวขอความนี้คือใคร กลาวกับใคร
1) ทาวกะหมังกุหนิง, อิเหนา
2) ทาวกะหมังกุหนิง, สังคามาระตา
3) วิหยาสะกํา, อิเหนา
4) วิหยาสะกํา, สังคามาระตา
11. ผูกลาวขอความในขอ 10 มีจุดประสงคใด
1) ถามขอสงสัย
2) เยยหยัน
3) ทักทาย
4) ขมขวัญ
12. ขอใดมิใชเปนขนบของการแตงบทละคร
1) หาองคชําระสระสนาน
กิดาหยันถวายพานเครื่องตน
บรรจงทรงทาพระสุคนธ
ปรุงปนเกสรสุมาลี
2) สอดใสสนับเพลาภูษาบาง ฉลององคโหมดตาดตางสี
เจียระบาดคาดรัดรูจี
ปนเหนงเพชรพลอยมณีหนุนซับ
3) อนิจจาวิหยาสะกําเอย
เวรสิ่งใดเลยแตหนหลัง
เสียแรงเรืองฤทธีมีกําลัง
มาวอดวายชีวังแตยังเยาว
4) เมื่อนั้น
ระเดนมนตรีชาญสนาม
พระกรกรายฉายกริชติดตาม ไมเข็ดขามครามถอยคอยรับ
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13. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น
1) กรุงกษัตริยขอขึ้นก็นับรอย เราเปนเมืองนอยกะจิหริด
ดั่งหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย เห็นผิดระบอบบุราณมา
2) อันกรุงไกรไอศูรยทั้งสอง จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา
ขอพํานักพักพึ่งพระเดชา
ไปกวาชีวันจะบรรลัย
3) เมื่อนั้น
ทาวกะหมังกุหนิงแข็งขัน
ไดฟงกริ้วโกรธดังเพลิงกัลป
จึงกระชั้นสีหนาทไป
4) เซ็งแซสังขฆองกลอง
ชางรองเรียกมันสนั่นปา
เสียงโกลนกระทบแผงขางมา ดังวาเสียงพยุอึงอล
14. ขอใดไมมีการเลนคําและอุปมาโวหาร
1) นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
2) จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี
3) แขกเตาจับเตารางรอง เหมือนรางหองมาหยารัศมี
4) พระกริ้วโกรธนักดังอัคคี แกวงกระบี่ขี่ขับมาที่นั่ง
15. ขอใดไมมีเนื้อความเปนสํานวน
1) พี่ดังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา
2) เสียแรงเรืองฤทธีมีกําลัง มาวอดวายชีวังแตยังเยาว
3) จึงใหยกธงอัปรา โยธายั้งหยุดพรอมกัน
4) ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย ก็เพราะใครทําความไวงามพักตร

เฉลย
1. 2)
11. 2)

2. 4)
12. 3)

3. 4)
13. 2)

4. 3)
14. 4)

5. 2)
15. 2)

6. 2)
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9. 3)

10. 4)

นิราศนรินทรคําโคลง
1. ผูประพันธคือ นายนรินทรธิเบศร (อิน) มหาดเล็กหุมแพร รับราชการวังหนาในสมัยรัชกาลที่ 2 แตงเมื่อ
คราวตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษซึ่งทรงยกทัพไปปราบพมาที่ยกมาตีเมืองชุมพรเมื่อ พ.ศ 2352
2. ลักษณะคําประพันธเปนโคลง 4 สุภาพ 143 บท มีรายสุภาพนํา 1 บท
3. ลักษณะของนิราศคือ คําประพันธที่พรรณนาถึงการเดินทางที่กวีตองจากคนรัก มักนําธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม เหตุการณที่กวีไดพบเห็นมาเปรียบเทียบกับหญิงคนรัก หรือพรรณนาความรูสึกที่เกี่ยวกับความรัก

ตัวอยางขอสอบ
1.

“โคลงเรื่องนิราศนี้ นรินทรอิน
รองบาทบวรวังถวิล
วาไว
บทใดปราชญปวงฉิน
เชิญเปลี่ยน แปลงพอ
ปรุงเปรียบเสาวคนธไล เลือกลิ้มดมดู”
น้ําเสียงของผูประพันธโคลงบทนี้ ตรงกับขอใด
1) ไมมั่นใจในฝมือการประพันธ
2) ถอมตน
3) มั่นใจในฝมือการประพันธ
4) อวดตน
2. แผนแผนผางเมืองเมรุ “เมืองเมรุ” หมายถึงขอใด
1) สวรรค 6 ชั้น
2) พรหมโลก 16 ชั้น 3) เขาพระสุเมรุ
4) สวรรคชั้นดาวดึงส
3. เพียงรพิพรรณผองดาว ขอใดมีคําไวพจนกับคําวา “รวิพรรณ”
1) แจกแสงจาเจิดจันทร
2) ยลยิ่งแสงแกวเกา
3) เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง
4) ขํากวาแขไขแยม
4.
“อยุธยายศลมแลว
ลอยสวรรค ลงฤๅ
สิงหาสนปรางครัตนบรร เจิดจา
บุญเพรงพระหากสรรค ศาสนรุง เรืองแฮ
บังอบายเบิกฟา
ฝกฟนใจเมือง”
ขอใดกลาวถึงโคลงบทนี้ไมถูกตอง
1) ความสวยงามของกรุงศรีอยุธยาราวกับเมืองสวรรค
2) ความสวยงามของกรุงรัตนโกสินทรราวกับกรุงศรีอยุธยาลอยลงมาจากสวรรค
3) พระมหากษัตริยทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาจนเจริญรุงเรือง
4) พระมหากษัตริยทรงปดทางอบายเปดทางสวรรค ฝกชาวเมืองใหเปนคนดี
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5.

“เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง
ค่ําเชา
เจดียระดะแซง
เสียดยอด
ยลยิ่งแสงแกวเกา
แกนหลาหลากสวรรค”
กวีไดนําคําไทยมาใชแทนคําบาลีสันสกฤตอยางเหมาะเจาะ ขอใดมิไดเปนตัวอยางของคํากลาวนี้
1) ไตรรัตน ใชแทน แกวสามประการ หมายถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
2) พันแสง ใชแทน สหัสรังสี หมายถึงดวงอาทิตย
3) แกวเกา ใชแทน นพรัตน
4) หลา ใชแทน โลก

6.

“โบสถระเบียงมณฑปพื้น ไพหาร
ธรรมาสนศาลาลาน
พระแผว
หอไตรระฆังขาน
ภายค่ํา
ไขประทีปโคมแกว
ก่ําฟาเฟอนจันทร”
โคลงบทนี้สะทอนศิลปะแขนงใด
1) จิตรกรรม
2) สถาปตยกรรม
3) ประติมากรรม

“โฉมควรจักฝากฟา ฤๅดิน ดีฤๅ
เกรงเทพไทธรณิน
ลอบกล้ํา
ฝากลมเลื่อนโฉมบิน
บนเลา นะแม
ลมจะชายชักช้ํา
ชอกเนื้อเรียมสงวน”
โคลงบทนี้ใชโวหารใด
1) อุปมา
2) บุคคลวัต
8.
“จากมามาลิ่วล้ํา ลําบาง
บางยี่เรือราพลาง
พี่พรอง
เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน มานา
บางบรับคําคลอง
คลาวน้ําตาคลอ”
ขอใดกลาวถึงโคลงบทนี้ ไมถูกตอง
1) ใชโวหารบุคคลวัต
3) ใชสัมผัสอักษรทุกบาท
9.
“เห็นจากจากแจกกาน แกมระกํา
ถนัดระกํากรรมจํา
จากชา
บาปใดที่โททํา
แทนเทา ราแม
จากแตคาบนี้หนา
พี่นองคงถนอม”
โคลงบทนี้ดีเดนเรื่องใด
1) การใชโวหารอติพจน
3) การใชโวหารบุคคลวัต

4) นาฏกรรม

7.

3) อติพจน

4) อุปลักษณ

2) มีการซ้ําคํา
4) ไมมีลักษณะนิราศ

2) การเลนคํา
4) การซ้ําคํา
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10.

“พันเนตรภูวนาถตั้ง ตาระวัง ใดฮา
พักตรสี่แปดโสตฟง
อื่นอื้อ
กฤษณนิทรเลอหลัง
นาคหลับ ฤๅพอ
สองพิโยคร่ํารื้อ
เทพทาวทําเมิน”
โคลงบทนี้มิไดกลาวถึงเทพองคใด
1) พระอินทร
2) พระพรหม
3) พระกฤษณะ
4) พระนารายณ
11.
“นทีสี่สมุทรมวย
หมดสาย
ติมิงคลมังกรนาคผาย ผาดสอน
หยาดเหมพิรุณสาย
เหือดโลก แลงแม
แรมราคแสนรอยรอน ฤเถาเรียมทน”
โคลงบทนี้ใชโวหารใด
1) บุคคลวัต
2) อุปลักษณ
3) สัทพจน
4) อติพจน
12.
“ลมพัดคือพิษตอง ตากทรวง
หนาวนอกรุมในดวง
จิตช้ํา
โฉมแมพิมลพวง
มาเลศ กูเฮย
มือแมวีเดียวล้ํา
ยิ่งล้ําลมพาน”
โคลงบทนี้ใชโวหารใด
1) อุปมาและอุปลักษณ
2) อุปลักษณและอธิพจน
3) อธิพจนและบุคคลวัต
4) อุปมาและบุคคลวัต
13.
“ตราบขุนศิริขน ขาดสลาย แลแม
รักบหายตราบหาย หกฟา
สุริยจันทรขจาย
จากโลก ไปฤๅ
ไฟแลนลางสี่หลา
หอนลางอาลัย”
ขอใดกลาวถึงโคลงบทนี้ไมถูกตอง
1) หกฟา หมายถึง สวรรคหกชั้น ไดแก จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามะ ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
2) สี่หลา หมายถึง ทวีปทั้งสี่ ไดแก อุตตรกุรุทวีป บุพพวิเทหทวีป ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป
3) ใชโวหารอธิพจน
4) มีการเลนคํา

เฉลย
1. 2)
11. 4)

2. 4)
12. 2)

3. 3)
13. 4)

4. 1)

5. 1)
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มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี
1. ผูแตงเวสสันดร กัณฑมัทรี คือ เจาพระยาพระคลัง (หน)
2. แนวคิดของกัณฑมัทรี คือ แสดงใหเห็นถึงความรักความหวงใยของแมที่มีตอลูกและความซื่อสัตย
จงรักภักดีที่ภริยามีตอสามี
3. ลักษณะคําประพันธ รายยาวแทรกคาถาบาลี
4. รายยาวเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลอนเทศน
5. ลักษณะของรายยาวคือ บทหนึ่งมีกี่วรรคก็ได นิยมตั้งแต 5 วรรคขึ้นไปแตละวรรคไมกําหนดจํานวนคํา
สัมผัสบังคับคือคําทายวรรคสัมผัสกับคําใดก็ไดในวรรคตอไป นิยมมีสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและอักษร มีคาถาบาลี
แทรกเปนชวงๆ มักจบดวยคําสรอยวา ดังนี้แล นั้นแล ฉะนี้ ดังนี้ นี้เถิด นั้นเถิด แลวแล

ตัวอยางขอสอบ
1. “แตแมเที่ยวเซ ซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศ ทั่วประเทศทุกราวปา สุดสายนัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล
สุดโสตแลวที่แมจะซับทราบฟงสําเนียง สุดสุรเสียงที่แมจะร่ําเรียกพิไรรอง สุดฝเทาที่แมจะเยื้องยองยกยาง
ลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด จะไดพานพบประสบรอยพระลูกนอยแตสักนิดไมมีเลย...”
ขอใดมิใชความดีเดนของคําประพันธขางตน
1) ใชการซ้ําคํา
2) ใหความสะเทือนอารมณ
3) มีสัมผัสในทั้งสระและอักษร
4) ใชการเลนคํา
2. ขอใดมิใชลางสังหรณที่พระมัทรีพบกลางปา
1) พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสายพระอัสสุชล
2) ไมที่มีผลเปนพุมพวง ก็กลับเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร
3) ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกหนแหง ทั้งขอบฟาก็ดาดแดงเปนสายเลือด
4) ทั้งสามสัตวก็มาเนื่องนอนสกัดหนา
3. “พระพี่เจาทั้งสามของนองเอย จงมีจิตคิดกรุณาสังเวชบาง ขอเชิญลวงครรไลใหหนทางพนาวันอันสัญจร แก
นองที่วิงวอนอยูนี้เถิด” ขอใดมิใช “พระพี่เจาทั้งสาม”
1) พญาไกรสรราชสีห 2) พญาคชสีห
3) พญาเสือโครง
4) พญาเสือเหลือง
4. ขอใดใชภาพพจนตางจากพวก
1) มีอุปไมยเสมือนหนึ่งลูกทรายทรามคะนอง ปองที่จะชมแมเมื่อสายัณห
2) เจามิเคยไดความยากยางเทาลงเหยียบดิน ริ้นก็มิไดไตไรก็มิไดตอม
3) เสมือนหนึ่งลูกหงสเหมราชปกษิณ ปราศจากมุจลินทไปตกคลุกในโคลนหนอง
4) โหยสําเนียงดั่งเสียงสังคีตขับประโคมไพร

ภาษาไทย (120) _______________________________

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

5. “โอ เหตุไฉนเหงาเงียบเมื่อยามนี้ ทั้งอาศรมก็หมองศรีเสมือนหนึ่งวาจะเศราโศก” ขอความนี้ใชโวหารใด
1) อุปมาและบุคคลวัต 2) อติพจน
3) อุปลักษณ
4) อุปมาและอติพจน
6. “อุปมาเหมือนคนไขหนักแลวมิหนํายังแพทยเอายาพิษมาวางซ้ําใหเวทนา” ขอใดเปรียบถึงคนไขและ
นายแพทยไดถูกตอง
1) คนไข-พระเวสสันดร, นายแพทย-ชูชก
2) คนไข-พระมัทรี, นายแพทย-ชูชก
3) คนไข-พระมัทรี-นายแพทย-พระเวสสันดร
4) คนไข-ชูชก, นายแพทย-พระมัทรี
7. “พระคุณเอย เมื่อเราแรกจากไอศวรรยมาอยูดงก็ปลงจิตมิไดคิดจิตเปนสอง หวังจะเปนเกือกทอง
ฉลองบาทยุคลทั้งคูแหงพระคุณผัวกวาจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผี” ขอความขางตนสะทอนคานิยมใด
1) ความซื่อสัตยจงรักภักดีของภริยาที่ทีตอสามี 2) ความอดทนของภริยา
3) ความรักอันยิ่งใหญของภริยาที่มีมอบใหสามี
4) ความรักของแมที่มีตอลูก
8. ขอความในขอ 7 ใชโวหารใด
1) อุปมา
2) บุคคลวัต
3) อุปลักษณ
4) อติพจน
9. พระเวสสันดรกลาวคําบริภาษแสดงความหึงหวงพระมัทรีเพราะเหตุใด
1) เบี่ยงเบนความสนใจพระมัทรีใหลืมความเศราโศก
2) โกรธพระมัทรีที่กลับมาผิดเวลา
3) ระแวงพระมัทรีจะไปคบชายอื่น
4) นอยใจพระมัทรีที่ไมปรนนิบัติ
10. “สมเด็จอรไทเธอเที่ยวตะโกนกูกูกอง พระพักตรเธอฟูมฟองนองไปดวยน้ําพระเนตรเธอโศกา จึงตรัส
วาโอโอเวลาปานฉะนี้เอยจะมิดึกดื่น...” ขอความนี้มีลักษณะเดนในเรื่องใด
1) การใชสัมผัสสระ
2) การใชสัมผัสอักษร
3) การใชสัมผัสวรรณยุกต
4) การใชโวหารภาพพจน
ขอความตอนนี้สะทอน
11. “อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลยยอมจะอาสัญลงเพราะลูกเปนแทเที่ยง”
แนวคิดใด
1) แมยอมรักและหวงลูกเทาชีวิต แมยอมตายเพื่อปกปองลูก
2) แมจะตายตาหลับเมื่อเห็นลูกไดดี
3) แมตองตรอมใจตายถาลูกประพฤติตัวไมดี
4) แมตองตายเพราะลูกอกตัญู
12. ขอใดมีน้ําเสียงตางจากขออื่น
1) เออก็เมื่อเชาเจาจะเขาปานาสงสารปานประหนึ่งวาจะไปไมได ทํารองไหฝากลูกมิรูแลว ครั้นคลาดแคลว
เคลื่อนคลอยเขาสูดง ปานประหนึ่งวาจะหลงลืมลูกสละผัวตอมืดมัวจึงกลับมา
2) เออนี่เจาเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไมในไพรวันสารพันที่จะมี ทั้งฤๅษีสิทธิ์วิทยาธรคนธรรพ
เทพารักษผูมีพักตรอันเจริญ เห็นแลวก็หนาเพลิดเพลินไมเมินได
3) อันวาพระยานางสิเปนหนอกษัตริยจะไปไหนก็เคยมีแตกลดกลั้นพานจะเกรงแสงสุริยันไมคลาเคลื่อน เจา
รักเดินดวยแสงเดือนชมดาวพลาง ไดน้ําคางกลางคืนชื่นอารมณสมคะเน
4) พระนองเอย พี่จะเลาใหเจาฟงก็สุดใจ ดวยเจามาแตปาไกลยังเหนื่อยนัก พี่เห็นวาความรอนความรักจะ
รุกอก ดวยสองดรุณทารกเปนเพื่อนไร
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13. “เจาจะเอาปาชัฏหรือมาเปนปาชา จะเอาพระบรรณศาลานี่หรือเปนบริเวณพระเมรุทอง จะเอาแตเสียง
สาลิกาอันร่ํารองนั่นหรือมาเปนกลองประโคมใน จะเอาแตเสียงจักจั่นและเรไรอันร่ํารองนั่นหรือมาตางแตร
สังขและพิณพาทย จะเอาแตเมฆหมอกในอากาศนั่นหรือมากั้นเปนเพดาน จะเอาแตยูงยางในปา พระหิมพานต
มาตางฉัตรเงินและฉัตรทอง จะเอาแตแสงพระจันทรอันผุดผองมาตางประทีปแกวงามโอภาส”
ขอความตอนนี้สะทอนพระราชพิธีใด
1) โสกันต
2) มูรธาภิเษก
3) ปลงพระศพ
4) มหรสพเฉลิมฉลองพระนคร
14. ขอความขอ 13 ใชโวหารใด
1) อุปลักษณ
2) อุปมา
3) อติพจน
4) บรรยาย
15. ขอใดมีบรรยากาศตางจากขออื่น
1) จึงตรัสวาน้ําเอยเคยมาเปยมขอบเปนไรจึ่งขอดขนลงขุนหมอง
2) พระพายเจาเอยเคยมาพัดตองกลีบอุบล พากลิ่นสุคนธขจรรสมารวยรื่นเปนไรจึงเสื่อมหอมหายชื่นไมเฉื่อยฉ่ํา
3) ฝูงปลาเอยเคยมาผุดคล่ําดําแฝงฟอง บางก็ขึ้นลองวายอยูลอยเลื่อนชมแสงเดือนอยูพรายๆ เปนไรจึงไม
วายเวียนวง
4) ทั้งสมเด็จอมรินทรเจาฟาสุราลัยอันเปนใหญในดาวดึงสวรรค ก็มาโปรยปรายทิพยบุปผากรอง ทั้งพวง
แกวและพวงทองก็โรยรวงจากกลีบเมฆกระทําสักการบูชาแกสมเด็จนางพระยามัทรี

เฉลย
1. 4)
11. 1)

2. 4)
12. 4)

3. 2)
13. 3)

4. 2)
14. 1)

5. 1)
15. 4)

6. 3)
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9. 1)

10. 3)

ลิลิตตะเลงพาย
1. ผูทรงนิพนธคือ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงมีพระนามเดิมวา พระองค
เจาวาสุกรี เปนพระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
2. ผูชวยเหลือในการประพันธคือ พระองคเจากปษฐาขัตติยกุมาร
3. จุดมุงหมายในการแตงครั้งนี้คือ เพื่อจารึก ณ ระเบียงวิหารคด ศาลารายในงานพระราชพิธีฉลองตึก
วัดพระเชตุพนฯ สมัย ร. 3 มีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4. ลักษณะคําประพันธ ลิลิต ประกอบดวย รายสุภาพ โคลง 2, 3, 4 สุภาพ
5. ตะเลงพาย หมายถึง มอญแพ เพราะทัพพมาครั้งนั้นเกณฑทหารมอญมารบ
6. ความฝนของสมเด็จพระนเรศวรเปนชนิดเทพสังหรณ
7. เวรัมภา หมายถึง ลมพายุที่เกิดแตเวรกรรม พัดฉัตรของพระมหาอุปราชาหักเปนลางราย แตโหร
ทํานายวา เกิดตอนเย็นเปนลางดี
8. “เสด็จประทับเกยชัยในฉายาไมประดู อยูเหนือจอมปลวกหลวง” เปนการตั้งทัพแบบครุฑนาม
9. สมเด็จพระนเรศวรตั้งคายแบบประทุมพยูห
10. “ชวงชวลิตพางผล สมเกลี้ยงกลกุกอง ฟองฟาฝายทักษิณ ผินแวดวงตรงทัพนับคํารบสามครา เปน
ทักษิณาวรรตเวียน...” รายตอนนี้กลาวถึง พระบรมสารีริกธาตุลอยอยูบนทองฟาเหนือกองทัพไทย
11. “จึ่งชไมมาตยา บังคัลลายาตรพยูห สูแดนเศิกโดยปอง” ชไมมาตยาหมายถึง เจาพระยาพระคลัง
และ เจาพระยาจักรี
12. พระนาม “สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”ไดรับการสถาปนาในสมัย ร.6
13. “สี่ทาสสนองบาทโท ทานทาว” หมายถึง ผูติดตามพระนเรศวร 2 คน คือ เจารามราฆพ (กลางชาง),
นายมหานุภาพ (ควาญชาง) และผูติดตามพระเอกาทศรถ 2 คน คือ ขุนศรีคชคง (ทายชาง), หมื่นภักดีศวร (กลาง
ชาง)
14. สมเด็จพระวันรัตวัดปาแกวเปรียบชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรเหมือนกับพระพุทธเจาชนะมาร
ดวยตัวพระองคเพียงพระองคเดียว
15. โขลนทวารหมายถึง ประตูปา
16. ชื่อเครื่องประดับมา เชน อาน, สายเหา, สายงอง, สายถือ, โกลน, พนัง, ตาบ
ชื่อเครื่องประดับชาง เชน วลัย, รัตคน, สัปคับ, ซองหาง, ขายกรอง, ลาดพัสตร
ชื่อปนโบราณ เชน ทองปราย, มณฑก, จารง, นกสับ, คาบหิน, คาบศิลา, ขานกยาง, คาบชุด, นกคุม
17. คํา ศ เขาลิลิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปศัพทโดยการสนธิกับ อิศ เพื่อใชในการประพันธ ความหมาย
ยังคงเดิม เชน กมล + อิศ - มรณาศ นคร + อิศ - นคเรศ ชย + อิศ - ชเยศ
18. คําอัพภาส คือ คําที่มีพยางคซ้ํากัน แลวกรอนเสียงแรกเปนเสียงอะ เชน ครืนครืน-คะครืน, เครง
เครง-คะเครง, รื่นรื่น-ระรื่น
19. คําแผลงที่ปรากฏในเรื่อง เชน ทง-ทุง, เทง-ทิ้ง, พยูห-พยุหะ, เศิก-ศึก, ดั่ง-ดัง, พรรเหา-พหุ
20. ลักษณะนิราศ อยูในตอน พระมหาอุปราชาคร่ําครวญถึงนางสนมระหวางเดินทาง
21. “ตางประชิดฟอนฟน ตางประชันฟอนฟาด ลวนสามารถมือทัด ลวนสามารถมือทาน ผลาญกันลงเต็ม
หลา ผรากันลงเต็มแหลง แบงกันตายลงครัน ปนกันตายลงมาก ตากเต็มทงเต็มเถื่อน ตากเต็มเผื่อนเต็มผง ที่
ยังคงบมิอยู ที่ยังอยูบมิหยอน ตางตอกรฮึกฮือ ตางตอมือฮึกฮัก” รายตอนนี้เปนกลบท ชื่อ หงสสะบัดหาง
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010
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ตัวอยางขอสอบ
1.

“สงครามครานี้หนัก
ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ อกโอ
ลูกตาย ฤ ใครเก็บ
ฝฝาก พระเอย
ผีจักเทงที่โพล
ที่เพลใครเผา”
ลักษณะทางวรรณศิลปขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน
1) การซ้ําคํา
2) การเลนเสียง
3) การใชภาพพจน
4) การสรางอารมณสะเทือนใจ
2. แมเจาครามเคราะหกาจ จงอยายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สามอินทรียสรางเคราะหลักษณะสังคมที่มิได
สะทอนอยูในคําประพันธขางตนไดแกขอใด
1) คานิยม
2) จารีต
3) ความเชื่อ
4) วัฒนธรรมการแตงกาย
3. ขอใดไมใชภาพพจน
1) งามสองสุริยราชล้ํา เลอพิศ นาพอ
2) สละสละสมร เสมอชื่อ ไมนา
3) ธุมากรเกิดกระลบ อบอลเวงฟากฟา ดูบรูจักหนา หนึ่งสิ้นแสงไถง
4) มงกุฎทรงเทริดเกศ อยางอิศเรศรามัญ สรรเปนรูปอุรเคนทร

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 4-6

4.
5.
6.
7.

“เหตุนี้ผิวเชาชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเมื่อยามเย็นดี
ดอกไท
อยาขุนอยาลําเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลาภได
เผด็จเสี้ยนศึกสยาม”
ลักษณะการทํานายของโหรในลิลิตตะเลงพายตรงกับสํานวนในขอใด
1) ปากเปนเอก
2) กันไวดีกวาแก
3) ขายผาเอาหนารอด
4) รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี
คําทํานายดังกลาวแสดงลักษณะเดนที่สุดในดานใดของโหร
1) เจาเลห
2) มีไหวพริบ
3) ซื่อสัตย
4) จงรักภักดี
ขอใดมิไดเกี่ยวเนื่องกับคําประพันธขางตน
1) ประเพณีในราชสํานัก
2) ความเชื่อทางไสยศาสตร
3) เวลาในการทําสงคราม
4) ความสัมพันธระหวางเจากับขา
คําวา “พิริยะ” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น
1) ผลพระพิริยะสํา เร็จลุ ลวงแฮ
2) พายพระพิริยะแพ พายน้ําใจจง
3) เสด็จไรพิริยะราญ อรินาศ ลงมา
4) บําเพ็ญพิริยะพน พรรณนา

ภาษาไทย (124) _______________________________
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 8-9

“ณรงคนเรศวรดาว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน
รบสู
เสียดายแผนดินมอญ
พลันมอด มวยแฮ
เหตุบมีมือผู
อื่นตานทานเข็ญ”
8. ผูแตงมีน้ําเสียงอยางไร
1) ชื่นชมวีรกรรมอันกลาหาญของสมเด็จพระนเรศวร
2) ยินดีที่พมาตองเสียเมืองบางเพราะชอบรุกรานไทยกอน
3) เห็นใจพมาที่ตองแพสงครามเพราะขาดผูมีฝมือ
4) เศราใจที่พมาไมรูจักคัดเลือกแมทัพมีฝมือจึงพายแพไทย
9. ขอความขางตนใชภาพพจนประเภทใด
1) กลาวเกินจริง
2) บุคลาธิษฐาน
3) อุปลักษณ

4) สัญลักษณ

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 10-13

10.
11.
12.
13.

“พอวายวรวากยอาง โอษฐพระ
ดาลมหาวาตะ
ตื่นฟา
พานพัด หาวแฮ
ทรหึงทรหวลพะจรัสดาวแดนสมร”
หอบธุมางคจางฟา
คําที่ขีดเสนใตขอใดเปนโวหารแบบภาพพจน
1) วายวรวากย
2) ตื่นฟา
โคลงบทนี้ปรากฏลักษณะใดเดนชัดที่สุด
1) ใชคําตายแทนตําแหนงเอกหลายแหง
3) ใชคําเกินบังคับ
จากคําประพันธขางตนขอใดมิใชคํากริยา
1) วาย
2) ดาล
โคลงบาทใดไมมีคําบาลีสันสกฤตปนอยู
1) บาทที่ 1
2) บาทที่ 2

3) ทรหึงทรหวล

4) หอบธุมางค

2) ใชโทโทษ
4) ใชคาํ อัพภาส
3) หาว

4) หอบ

3) บาทที่ 3

4) บาทที่ 4

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 14-16
“อาจอมจักรพรรดิผู
แมพระเสียเอารส
จักเจ็บอุระระทด
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน
ณรงคนเรศวรดาว
ใครจักอาจออกรอน
เสียดายแผนดินมอญ
เหตุบมีมือผู

เพ็ญยศ
แกเสี้ยน
ทุกขใหญ หลวงนา
หั่นกลิ้งไกลองค
ดัสกร
รบสู
พลันมอด มวยแฮ
อื่นตานทานเข็ญ”
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_______________________________ ภาษาไทย (125)

14. ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของพระมหาอุปราชาซึ่งปรากฏอยูในบทรําพันที่ยกมา
1) ขี้ขลาด
2) เคารพบิดา
3) รับผิดชอบตอหนาที่ 4) รักแผนดินเกิด
15. จากขอความที่ยกมา เราอาจคาดคะเนความรูสึกอะไรที่ซอนเรนอยูในจิตใจของพระมหาอุปราชา
1) ความกลัวตาย
2) ความกลัวแพ
3) ความกลัวเสียหนา 4) ความกลัวบิดาผิดหวัง
16. คําวา “เสี้ยน” ในโคลงที่ยกมาเปนภาพพจนประเภทใด
1) อุปมา
2) อุปลักษณ
3) การกลาวเกินจริง
4) การกลาวนอยแตกินความมาก

เฉลย
1. 3)
11. 1)

2. 1)
12. 3)

3. 4)
13. 3)

4. 4)
14. 1)

5. 2)
15. 4)

6. 3)
16. 2)

ภาษาไทย (126) _______________________________
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8. 3)
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9. 2)

10. 4)

บทละครพูดคําฉันท เรื่องมัทนะพาธา
1. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องมัทนะพาธาคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเริ่มพระราช
นิพนธเมือวันที่ 2 กันยายน 2466 ขณะทรงพระประชวรและประทับอยู ณ พระราชวังพญาไท จากนั้นไดเสด็จไป
พักแรมตามที่ตางๆ ก็ไดทรงพระราชนิพนธเรื่องมัทนะพาธาจนจบสมบูรณเมื่อ 18 ตุลาคม 2466
2. ลักษณะคําประพันธเปน บทละครพูดคําฉันท
3. ที่มาของเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงคิดเคาโคลงเรื่องขึ้นเอง มิไดนําเรื่องหรือ
ตัดตอนมาจากเรื่องใดๆ ตั้งพระทัยใหเปนตํานานแหงดอกกุหลาบ
4. มัทนะพาธา มาจากภาษาสันสกฤตแปลวา ความเจ็บหรือความเดือดรอนแหงความรัก
5. ฉันท คือ คําประพันธประเภทรอยกรองที่มีบังคับครุและลหุ
6. คําครุหรือคําหนัก คือ คําทุกคําที่มีตัวสะกดหรือคําที่ประสมกับสระเสียงยาว
7. คําลหุหรือคําเบา คือ คําทุกคําที่ไมมีตัวสะกดและประสมกับสระเสียงสั้น

ตัวอยางขอสอบ
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําเคาโครงเรื่องมัทนะพาธามาจากที่ใด
1) ทรงจินตนาการขึ้นเอง
2) วรรณคดีสันสกฤต
3) นิบาตชาดก
4) ตํานานกําเนิดดอกกุหลาบของอินเดีย
2. ขอใดกลาวถึงตัวละครไมถูกตอง
1) สุเทษณ ผูทํารายผูอื่นเพราะผิดหวังจากความรัก 2) ชัยเสน ผูทํารายผูอื่นเพราะความหูเบา
3) จัณฑี ผูทํารายผูอื่นเพราะความหึงหวง
4) มัทนา ผูทํารายผูอื่นเพราะความโงเขลา
3. ตัวละครใดเปนตัวอยางของคนที่จงรักภักดี
1) จัณฑี
2) ศุภางค
3) มายาวิน
4) นางคอม
4. ขอใดไมมีคําที่มีความหมายวา “ผูหญิง”
1) หากวาพระองค มีพระประสงคอยูเพียงจะให
นงคราญฉลอง รองพระบาทไซร ขาอาจผูกใจ ไวดวยมนตร
2) มิใหนงรัตน ดื้อดึงขึ้งขัด ซึ่งพระอัชฌา
บังคับใหยอม ประนอมเปนขา บาทบริจา ริกาเทวัญ
3) รูปเจาวิไลราว สุระแสรงประจิตประจักษ
มิควรจะรางรัก
เพราะพะธูพิถีพิถัน
4) อาฟงดนูเถิด
สุขะรื่นระเริงระรวย
พอใหดนูนี้
สุวคนธะมากมาย
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_______________________________ ภาษาไทย (127)

5.

“ความรักละเหี่ยอุระระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย”
“ความรักระทดอุระระเหี่ย ฤจะหายเพราะเคลียคลอ”
ขอใดใชเทคนิคการประพันธเหมือนขอความขางตน
1) จริงฤๅนะเจาสุมะทะนา วจะเจาแถลงความ
ขาขอแถลงวะจะนะตาม
สุระเทวะโปรดปราน
2) รักจริงมิจริงฤก็ไฉน
อรไทบแจงการ
รักจริงมิจริงก็สุระชาย
ชยะโปรดสถานใด
3) พี่รักและหวังวธุจะรัก และบทอดบทิ้งไป
พระรักสมัครณพระหทัย
ฤจะทอดทิ้งเสีย
4) โอรูปวิไลยะศุภะเลิศ
บมิควรจะใจแข็ง
โอรูปวิไลยะมละแรง
ละก็จําจะแข็งใจ
6. ขอใดมีการเลนคํา
1) ขาขอเพียงแตให
มุรทรงพระการุญ
ใหขาไดทําคุณ
และประโยชนบอยูหมัน
2) อาเทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
พระจะลงพระอาญา
ขาเปนแตเพียงขา
บมิมุงจะอวดดี
3) หมอมฉันสดับมะธุระถอย ก็สํานึกเสนาะคํา
แตตองทํานูลวะจะนะซ้ํา
ดุจะไดทํานูลมา
4) ยิ่งฟงพะจีศรี
ก็ระตีประมวลประมูล
ยิ่งขัดก็ยิ่งพูน
ทุขะทวมระทมหะทัย
7.
“กินแลวระงับตรี พิธะโทษะหายหมด
คือลมและดีลด
ทุษะเสมหะเสื่อมสรรพ
อีกทั้งเจริญกามะคุณาภิรมยนันท
เย็นในอุราพลัน
และระงับพยาธี”
ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด
1) ลักษณะของดอกกุพชกะ
2) พิษของดอกกุหลาบ
3) สรรพคุณทางยาของดอกกุหลาบ
4) มายาวินวางยานางมัทนา
8.
“ดวยอํานาจอิทธิ์ฤทธี อันประมวลมี ณ ตัวกูผูแรงหาญ
กูสาปมัทนานงคราญ ใหจุติผาน ไปจากสุราลัยเลิศ”
ขอใดอนุมานไมไดจากขอความขางตน
1) “กู” เปนผูเห็นแกตัว
2) “กู” เปนผูมีฤทธิ์
3) “กู” เปนเทพบนสรวงสวรรค
4) “กู” ตั้งมั่นอยูในความยุติธรรม

เฉลย
1. 1)

2. 4)

3. 2)

4. 4)

5. 4)

6. 2)
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เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนตอนขุนชางถวายฎีกา
1. เสภา คือ การขับลํานําเปนเรื่องราว ใชกลับเปนเครื่องประกอบจังหวะ
2. เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสร วาเปนยอดของกลอนสุภาพที่มีความ
ไพเราะดีเลิศทั้งเนื้อเรื่องและกระบวนกลอน
3. สันนิษฐานบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนแตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
4. ผูทรงรวบรวมเรื่องขุนชางขุนแผน ทั้งสิน 43 ตอนคือ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และกรม
หมื่นกวีพจนสุปรีชา เรียกวาฉบับหอสมุดวชิรญาณ หรือ ฉบับหอสมุดแหงชาติ
5. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชาง และตอน
ขุนแผนพานางวันทองหนี
6. กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) ทรงพระราชนิพนธตอนขุนชางขอนาง
พิม และตอนขุนชางตามนางวันทอง
7. สุนทรภูแตง ตอนกําเนิดพลายงาม
8. ครูแจงแตง ตอนกําเนิดกุมารทอง ตอนขุนแผนแกพระทายน้ํา ตอนขุนแผนพลายงามจับพระเจา
เชียงใหม
9. ตอนขุนชางถวายฎีกา ไมปรากฏนามผูแตง
10. ขุนชางขุนแผง ตอนขุนชางถวายฎีกา ไดรับยกยองจากสมาคมวรรณคดีเมื่อ พ.ศ 2474 วา แตงดีเปน
เยี่ยมโดยเฉพาะกระบวนกลอนที่สื่ออารมณสะเทือนใจดังในตอนที่นางวันทองรําพันความทุกขใจของนาง
11. แนวคิดที่ปรากฏในตอนขุนชางถวายฎีกา ไดแก ความรักของแมที่มีตอลูก ความจงรักภักดีตอองค
พระมหากษัตริย และบุคคลยอมเปนไปตามผลกรรม
12. จุดเดนของเรื่องขุนชางขุนแผน ตามทัศนะของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
คือ เปนเรื่องที่ไมเปนไปตามใจหวัง ผูอานไมสามารถคาดคะเนเรื่องราววาจะเปนไปอยางไร และเมื่อเรื่องดําเนินไป
ก็ไมเปนดังที่ผูอานคาดหวังเอาไว

ตัวอยางขอสอบ
1.

“ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียมิ่งก็มีสอง
มีบาวไพรใชสอยทั้งเงินทอง พี่นองขางพอก็บริบูรณ”
คําที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร
1) สรอยฟาและศรีมาลา
2) ลาวทองและสายทอง
3) แกวกิริยาและลาวทอง
4) สรอยทองและลาวทอง
2. ขอใดสะทอนความเชื่อเรื่อง “ฤกษยาม”
1) คะเนนับย่ํายามไดสามครา ดูเวลาปลอดหวงทักทิน
2) ใชพรายถอดกลอนถอนลิ่ม รอยทิ่มถอดหลุดไปจากที่
3) จุดเทียนสะกดขาวสารปราย ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนผาง
4) จึ่งรายมนตรามหาสะกด เสื่อมหมดอาถรรพที่ฝงอยู
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3. ลักษณะนิสัยใดที่จมื่นไวยมีเหมือนขุนแผน และปรากฏชัดในตอนขุนชางถวายฎีกา
1) กลาหาญ
2) เคารพกฎหมาย
3) เอาแตใจตนเอง
4) รอบคอบ
4. ขอใดมีน้ําเสียง “ตัดพอ”
1) ใชจะอิ่มเอิบอาบดวยเงินทอง มิใชของตัวทํามาแตไหน
2) ทุกวันนี้ใชแมจะผาสุก มีแตทุกขใจเจ็บดังเหน็บหนาม
3) เมื่อพอเจากลับมาแตเชียงใหม ไมเพ็ดทูลสิ่งไรแตสักอยาง
4) จงเรงกลับไปคิดกับบิดา ฟองหากราบทูลพระทรงธรรม
5. ขอใดมิใชสาเหตุที่ทําใหเกิดโศกนาฏกรรมแกนางวันทอง
1) ขุนแผนขาดความเมตตา ไมรับนางวันทองมาอยูดวย
2) จมื่นไวยไมเคารพกฎหมายบานเมือง
3) นางวันทองเปนหญิงสองใจ
4) พระพันวษาทรงพิโรธที่นางวันทองไมตัดสินใจ
6.
“วาตั้งแตวันนี้สืบตอไป หนาที่ของผูใดใหรักษา
ถาประมาทราชการใหนําพา ปลอยใหใครเขามาในลอมวง”
ราชการที่กลาวถึงในขอความนี้คือเรื่องใด
1) การจัดขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค
2) การอารักขาพระเจาแผนดิน ในเวลาเสด็จประพาสหรือในเหตุบางประการ เชน เมื่อพระเจาแผนดินทรง
พระประชวร
3) การปฏิบัติหนาที่ในราชการสงคราม
4) การอารักขาพระเจาแผนดิน ในสนามรบ
7. คําวา “ลอมวง” ในขอ 6 ตรงกับสํานวนไทยขอใด
1) จัดพรอมลอมวง
2) ลอมวงตรงจุด
3) จุกชองลอมวง
4) ออมคอมลอมวง
8. ขอใดมิใชลางสังหรณที่เกิดแกนางวันทอง
1) ฝนวา พลัดไปในไพรเถื่อน
2) ใตเตียงเสียงหนูก็กุกกัก
3) แมงมุมทุมอกที่ริมฝา
4) พระจันทรจรแจมกระจางดี
9. “ชอบผิดพอจงคิดคะนึงตรอง
อันตัวนองมลทินหาสิ้นไม
ประหนึ่งวาวันทองนี้สองใจ
พบไหนก็เปนแตเชนนั้น
ที่จริงใจถึงไปอยูเรือนอื่น
คงคิดคืนที่หมอมเปนแมนมั่น
ดวยรักลูกรักผัวเปนพัวพัน
คราวนั้นก็ไปอยูเพราะจําใจ
แคนคิดดวยมิตรไมรักเลย
ยามมีที่เชยเฉยเสียได
เสียแรงรวมทุกขยากกันกลางไพร กินผลไมตางขาวทุกเพรางาย
พอไดดีมีสุขลืมทุกขยาก
ก็เพราะหากหมอมมีซึ่งที่หมาย
วานักก็เครื่องเคืองระคาย
เอ็นดูนองอยาใหอายเขาอีกเลย”
คําประพันธนี้ มีน้ําเสียงใด
1) ประชดประชัน
2) รําพึงรําพัน
3) ขอความเห็นใจ
4) ตัดพอตอวา
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10. ขอใดไมมีสํานวนไทยปะปนอยู
1) มันเหมือนวัวเคยขามาเคยขี่ ถึงบอกกูวาดีหาเชื่อไม
2) ดวยเปนขาลักไปไทลักมา เห็นเบื้องหนาจะอึงแมจึงหาม
3) จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู ใหลูกกอดดกอยูแตกิ่งเดียว
4) ดุเหวาเราเสียงสําเนียงกอง ระฆังฆองขานแขงในวังหลวง
11. “ประจําตั้งเครื่องอานอยูงานพัด” คําวา “เครื่องอาน” หมายถึงขอใด
1) เครื่องนั่งบนหลังมา
2) เครื่องนั่งบนพระราชอาสน
3) เครื่องกิน
4) เครื่องทรง
12. ขอใดมิไดมีภาพสะทอนวัฒนธรรม
1) ไปเพ็ดทูลเสียใหทูลกระหมอมแจง นองจะแตงบายศรีไวเชิญขวัญ
2) จะเกิดผิดแมคิดคะนึงเกรง ฉวยสบเพลงพลาดพล้ํามิเปนการ
3) ลุกขึ้นถกเขมรรองเกนไป ทุดอายไพรขี้ครอกหลอกผูดี
4) ฝพายรายเลมมาเต็มลํา เรือประจําแหนแหเซ็งแซมา
13.
“เจาเปนถึงหัวหมื่นมหาดเล็ก มิใชเด็กดอกจงฟงคําแมวา
จงเรงกลับไปคิดกับบิดา
ฟองหากราบทูลพระทรงธรรม”
ขอความนี้มีจุดประสงคใด
1) เตือนสติ
2) ตอวา
3) ใหกําลังใจ
4) โนมนาวใจ
14. “คะเนนับย่ํายามไดสามครา ดูเวลาปลอดหวงทักทิน” ขอใดกลาว ไมถูกตอง
1) ย่ํายาม คือการตีกลองหรือฆองถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสําหรับเปลี่ยนยามในเวลากลางคืน
2) ย่ํายามไดสามครา หมายถึง เวลาตีสาม
3) ทักทิน หมายถึงวันชั่วรายตามตําราไสยศาสตร
4) ย่ํายาม หมายถึงการที่ยามเดินย่ําไปตรวจตราความเรียบรอยในเวลากลางคืน
15. ความเปรียบเทียบในขอใด หมายถึงบุคคลตางจากขออื่น
1) ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา
2) ดังเพชรนิลเกิดขึ้นในอาจม
3) เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกลั้วปทุมมาลยที่หวานหอม
4) ดอกมะเดื่อฤๅจะเจือดอกพะยอม

เฉลย
1. 3)
11. 3)

2. 1)
12. 2)

3. 3)
13. 1)

4. 3)
14. 4)

5. 3)
15. 2)
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6. 2)

7. 3)

8. 4)

9. 4)

10. 4)
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สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
1. ผูแตงเรื่องสามกกฉบับภาษาจีนคือ หลอกวานจง (ลอกวนตง) ซึ่งไดเคาโครงเรื่องมาจากจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตรจีนของตันซิ่ว และใชอรรถาธิบายของผวยซงจือ ประกอบรวมถึงตํานาน นิทานเกาๆ และ
จินตนาการของตนแตงเติม กลายเปนเรื่องสามกกจี่ทงซกเอี้ยนหงี ซึ่งหมายความวา นิทานแสดงความหมายของ
จดหมายเหตุสามกกสําหรับสามัญชน เรียกสั้นๆ วาสามกกเอี้ยนหงี
2. ผูแปลสามกกฉบับภาษาไทยคือ เจาพระยาพระคลัง (หน) ประมาณกอน พ.ศ 2348
3. วรรณคดีสโมสรยกยองเรื่องสามกกวาเปนยอดของความเรียงประเภทนิทาน
4. กกทั้งสาม ไดแก จกกก (กกฮั่นของเลาป) วุยกก (ของทายาทโจโฉ) งอกก (ของซุนกวน)
เตียวเลี้ยวเปนผูที่กวนอูเคยชวยชีวิตเอาไว ไดเขามาเกลี้ยกลอมกวนอูใหยอมจํานนโดยใหเห็นเหตุผลวา
กวนอูไมสมควรยอมตายตอนนี้เพราะ
1. ถากวนอูตาย เลาปเตียวหุย ก็ตองตายตาม
2. ยังมีหนาที่ที่ตองปกปองคุมครองครอบครัวเลาป
3. รักษาชีวิตคอยทาเลาป เพื่อจะชวยกันคิดการทํานุบํารุงแผนดินใหอยูเย็นเปนสุข
กวนอูคลอยตามจึงถามเตียวเลี้ยววาจะใหทําประการใด เตียวเลี้ยวเกลี้ยกลอมกวนอูใหอยูกับโจโฉ โดยอาง
ประโยชน 3 ขอ ดังนี้
1. จะไดชวยเหลือเลาป เตียวหุยทํานุบํารุงแผนดินตามคําสัตยสาบาน
2. จะไดอยูปฏิบัติพี่สะใภทั้งสองมิใหเปนอันตราย
3. ใชฝมือชวยทํานุบํารุงพระเจาเหี้ยนเตใหครองราชยสืบไป
กวนอูตอรองขอสัญญา 3 ขอ ดังนี้
1. ขอเปนขาพระเจาเหี้ยนเต
2. ขอปฏิบัติตอพี่สะใภทั้งสอง หามผูใดเขาออกถึงประตู และขอเบี้ยหวัดของเลาปที่เคยไดรับ
พระราชทานมาใหแกพี่สะใภ
3. ถารูวาเลาปอยูที่ใด จะไปหาทันทีโดยไมตองขออนุญาตโจโฉ

ตัวอยางขอสอบ
1. เหตุใดกวนอูจึงสวมเสื้อที่โจโฉใหไวขางในแลวสวมเสือตัวเกาที่เลาปใหทับอีกทีหนึ่ง
1) รักษาน้ําใจโจโฉแตก็บอกใหรูวายังภักดีกับเลาป 2) เพื่อบอกวาจงรักภักดีทั้งสองคน
3) เพื่อเอาตัวรอดไมใหโจโฉระแวง
4) กวนอูเปนคนขี้ลืม
2. เหตุการณใดที่ทําใหโจโฉคิดวา “กวนอูก็คิดรักเลาปอยูมิไดขาด”
1) กวนอูสวมเสื้อของเลาปทับเสื้อที่โจโฉให
2) กวนอูบอกแกโจโฉวาจะขี่มาเซ็กเธาวที่โจโฉใหไปหาเลาปทันทีเมื่อรูขาววาเลาปอยูที่ใด
3) กวนอูไมสูรบกับทหารของเลาป
4) กวนอูไมเคยลวงเกินภรรยาของเลาป
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3. กวนอูไดตอบแทนคุณของโจโฉอยางไร
1) ชวยชีวิตของโจโฉจากการลอบสังหารของขาศึก 2) ออกรบกับทัพของซุนกวนจนไดรับชัยชนะ
3) ปลอยโจโฉใหหนีไปเมื่อคราวแตกทัพเรือ
4) ชวยโจโฉใหหนีจากการติดตามของจิวยี่
4. “อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปกยังขึ้นไมพรอม แมเราจะนิ่งไวใหอยูในรังฉะนี้ ถาขนขึ้นพรอมแลวก็จะบิน
ไปทางไกลได” ผูกลาวขอความนี้คือใคร หมายถึงใคร
1) เลาป, โจโฉ
2) โจโฉ, เลาป
3) โจโฉ, อวนเสี้ยว
4) อวนเสี้ยว, โจโฉ
5. อวนเสี้ยวไมยกทัพไปชวยเลาปโดยอางเหตุใด
1) เตรียมกองทัพไมทัน
2) หวงบุตรคนสุดทองที่ปวยอยู
3) ไมอยากเปนศัตรูกับโจโฉ
4) มีกําลังทหารไมพอ
6. ซุนฮกและมอกาย คาดคะเนวาจะมีผูมาปลนคายในตอนค่ํา จากเหตุการณใด
1) ลมพายุพัดถูกธงชัยของโจโฉหัก
2) กองสอดแนมมารายงาน
3) สายลับในกองทัพเลาปสงขาวมาบอก
4) โหรประจําตัวทํานาย
7. กวนอูไมคิดเอาใจออกหางเลาปเพราะเหตุใด
1) เลาปมีคุณมากกวาโจโฉ
2) เลาปเปนเชื้อพระวงศ
3) เลาปมีคุณแกกวนอูกอนและเปนพี่นองรวมสาบาน
4) โจโฉเปนศัตรู
8. เหตุผลสําคัญที่สุดที่โจโฉไมฆาและไมระแวงกวนอูคือขอใด
1) กวนอูมีความสัตยซื่อกตัญู
2) กวนอูมีสติปญญาเปนเลิศ
3) กวนอูมีเทพเจาคุมครอง
4) กวนอูมีความสามารถในการรบ
9. “กินน้ําสบถ” หมายถึงขอใด
1) ดื่มน้ําสาบาน
2) กลาวคําสาบาน
3) ทําพิธีสาบาน
4) ดื่มสุราจนเมาแลวกลาวคําหยาบ
10. “เอาใจออกหาง” หมายถึงขอใด
1) ทรยศ
2) คิดรายอยูในใจ
3) หางเหินไป ไมรวมมือรวมใจเหมือนเดิม
4) ตัวอยูแตใจไมภัคดี

เฉลย
1. 1)

2. 2)

3. 3)

4. 2)

5. 2)
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6. 1)

7. 3)

8. 1)

9. 1)

10. 3)
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กาพยเหเรือ
1. ผูทรงนิพนธ เจาฟาธรรมมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ พระราชโอรสองคที่ 1 ในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
2. ลักษณะคําประพันธ กาพยหอโคลง โคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามดวยกาพยยานีหลายบท
3. จุดประสงคการแตงใชเหเรือในกระบวนพยุหยาตราชมารค
4. เรือพระที่นั่งที่กองทัพเรือถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสครองราชย
ครบ 50 ป ชื่อ เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ
5. ทํานองการเหมี 3 ชนิด คือ สวะเห ชาลวะเห มูลเห
6. เนื้อหาประกอบดวยการเหชมกระบวนเรือ เหชมปลา เหชมไม เหชมนก เหครวญ

ตัวอยางขอสอบ
ใชคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1-2

1.
2.
3.
4.

นาวาแนนเปนขนัด ลวนรูปสัตวแสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน
สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา
ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน
1) ภาพ
2) เสียง
3) แสงสี
4) อารมณ
ภาพสะทอนดานใดไมไดปรากฏอยูในคําประพันธขางตน
1) วัฒนธรรมพื้นบาน 2) ศิลปะ
3) ประเพณี
4) วรรณกรรม
ขอใดแสดงจินตภาพตางจากขออื่น
1) คชสีหที่ผาดเผน ดูดั่งเปนเห็นขบขัน
2) ดนตรีมี่อึงอล กองกาหลพลแหโหม
3) กรีธาหมูนาเวศ จากนคเรศโดยสาชล
4) สมรรถชัยไกรกาบแกว แสงแวววับจับสาคร
ขอใดใชภาพพจน
1) แขกเตาเคาคูเคียง
เรียงจับไมไซปกหาง
เรียมคะนึงถึงเอวบาง
เคยแนบขางรางแรมรอน
2) ปกษีมีหลายพรรณ
บางชมกันขันเพรียกไพร
ยิ่งฟงวังเวงใจ
ลวนหลายหลากมากภาษา
3) ลมชวยรวยกลิ่นนอง หอมเรื่อยตองคลองนาสา
เคลือบเคลนเห็นคลายมา เหลียวหาเจาเปลาวังเวง
4) พิกุลบุนนาคบาน
กลิ่นหอมหวานซานขจร
แมนนุชสุดสายสมร
เห็นจะวอนออนพี่ชาย
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5.

“เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกขอิ่มชลนา
อิ่มโศกาหนานองชล”
ขอใดไมใชลักษณะเดนของบทประพันธขางตน
1) ใชถอยคําที่มีเสียงและจังหวะประดุจดนตรี
2) ใชถอยคําไดดุลของเสียงและความหมาย
3) ใชถอยคําที่ทําใหเกิดความรูสึกและจินตนาการได
4) ใชถอยคํางายๆ สั้นๆ พรรณนาใหเกิดความสะเทือนอารมณ

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 6-8
ก.

ชมดวงพวงนางแยม
บานแสลมแยมเกสร
คิดความยามบังอร
แยมโอษฐยิ้มพริ้มพรายงาม
ข. พิกุลบุนนาคบาน
กลิ่นหอมหวานซานขจร
แมนนุชสุดสายสมร
เห็นจะวอนออนพี่ชาย
ค. ลําดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอายอบสบนาสา
นึกถวิลกลิ่นบุหงา
รําไปเจาเศราถึงนาง
ง. พุดจีบกลีบแสลม
พิกุลแกมแซมสุกรม
หอมชวยรวยตามลม
เหมือนกลิ่นนองตองติดใจ
6. ขอใดมีการคิดคํานึงของกวีในสถานการณที่แปลกจากขออื่น
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
7. ขอใดเอยถึงชื่อดอกไมมากที่สุด
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
8. ขอใดกลาวถึงสาระสําคัญของดอกไมแตกตางจากขออื่น
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.

4) ขอ ง.
4) ขอ ง.
4) ขอ ง.

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-11
ก.

ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง
เหมือนอุบะนวลละออง
เจาแขวนไวใหเรียนชม
ข. สาวหยุดพุทธชาด
บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป
นึกนองกรองมาลัย
วางใหพี่ขางที่นอน
ค. เต็งแตวแกวกาหลง
บานบุษบงสงกลิ่นอาย
หอมอยูไมรูหาย
คลายกลิ่นผาเจาตาตรู
ง. ลําดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอายอบสบนาสา
นึกถวิลกลิ่นบุหงา
รําไปเจาเศราถึงนาง
9. ขอใดแสดงความสัมพันธอันลึกซึ้งของกวีกับนางอันเปนที่รัก
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.

4) ขอ ง.

10. ขอใดแสดงประเภทของงานฝมือกุลสตรีไทยตางจากขออื่น
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.

4) ขอ ง.
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11. ขอใดแสดงการถายทอดวัฒนธรรมของสังคมโลก
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
12. ขอใดไมแสดงอาการเคลื่อนไหว
1) จําปาหนาแนนเนื่อง คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม
2) ไมเทาเจาโฉมฉาย หมตาดพรายกรายกรมา
3) ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยเปนพวง
4) มะลิวัลยพันจิกจวง ดอกเปนพวงรวงเรณู

4) ขอ ง.

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 13-14
ก.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย
กระแหแหหางชาย
ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
ข. น้ําเงินคือเงินยวง
ขาวพรายชวงสีสําอาง
ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสีทอง
ค. นางนวลนวลนารัก
ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน
แกวพี่นี้สุดนวล
ดั่งนางฟาหนาใยยอง
ง. หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน
คิดอนงคองคเอวอร
ผมประบาอาเอี่ยมไร
คําประพันธในขอใดที่พรรณนาเนื้อหาตางกับขออื่น
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.
คําประพันธในขอใดกวีไมใชภาพพจน
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.
รูปสัตวที่โขนเรือพระที่นั่งในกาพยเหเรือ สะทอนคานิยมเกี่ยวกับพระมหากษัตริยในแงใด
1) ทรงเปนศูนยรวมใจของพสกนิกรทั้งมวล
2) พระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญสมกับเปนสมมุติเทพ
3) ความเจริญรุงเรืองของบานเมืองเปนเพราะพระบารมี
4) การยอพระเกียรติเปนเนื้อหาหลักประการหนึ่งของวรรณคดี
ขอใดมีที่มาจากวรรณคดีอินเดีย
1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 2) สมรรถชัยไกรกาบแกว แสงแวววับจับสาคร
3) คชสีหที่ผาดเผน ดูดั่งเปนเห็นขบขัน
4) มังกรถอนพายพัน ทันแขงหนาวาสุกี
เรือลําใดเปนเรือพระที่นั่งในปจจุบัน
1) กิ่งแกวแพรวพรรณราย พายออนหยับจับงามงอน
2) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
3) สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ
4) เรือสิงหวิ่งเผนโผน โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง
ขอใดมิใชพาหนะของพระพรหม พระนารายณ พระพาย
1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
2) สุวรรณหงสทรงพูหอย
3) เรือมาหนามุงน้ํา
4) นาคาหนาดังเปน
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19. ขอใดมีศัพทที่เปลี่ยนความหมายในปจจุบัน
1) เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 2) เหิมหื่นชื่นกระมล ยลมัจฉาสารพันมี
3) ปลาทุกทุกขอกกรม เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง 4) แตพี่นี้อาวรณ หอนเห็นเจาเศราใจครวญ
20. ขอใดมิไดสะทอนถึงวัฒนธรรมไทย
1) เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย
2) คิดอนงคองคเอวอร ผมประบาอาเอี่ยมไร
3) คิดคะนึงถึงนงราม ผิวเหลืองกวาจําปาทอง
4) หวีเกลาเจาสระสาง เสนเกศสลวยรวยกลิ่นหอม
21. ขอใดกลาวถึงสัตวตางชนิดจากขออื่น
1) โนรีสีปานชาด เหมือนชางฉลาดวาดแตมลาย 2) น้ําเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง
3) แกมช้ําช้ําใครตอง อันแกมนองช้ําเพราะชม 4) หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน
22. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น
1) เนื้อออนออนแตชื่อ เนื้อนองหรือออนทั้งกาย 2) นวลจันทรเปนนวลจริง เจางามพริ้งยิ่งนวลปลา
3) นั่งแนบแอบเอวบาง หอนแหหางวางเวนวัน 4) แกมช้ําช้ําใครตอง อันแกมนองช้ําเพราะชม
23.
“ชะแวงแฝงฝงแนบ ชะวาดแอบแปบปนปลอม
เหมือนพี่แอบแนบถนอม จอมสวาทนาฏบังอร”
กาพยตอนนี้มีชื่อปลากี่ชื่อ
1) 1 ชื่อ
2) 2 ชื่อ
3) 3 ชื่อ
4) 4 ชื่อ
24. ขอใดแสดงนาฏการที่นิ่มนวลสงางาม
1) เรือสิงหวิ่งเผนโผน โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง
2) เลียงผางาเทาโผน เพียงโจนไปในวารี
3) สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ
4) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
25.
ก. เหมือนอุบะนวลละออง เจาแขวนไวใหเรียมชม
ข. ลําดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอายอบสบนาสา
ค. นึกถวิลกลิ่นบุหงา รําไปเจาเศราถึงนาง
ง. ชมดวงพวงมาลี ศรีเสาวภาคยหลากหลายพรรณ
ขอใดมีคําที่มาจากภาษาชวา
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ง.
3) ก. และ ค.
4) ค. และ ง.

เฉลย
1. 4)
11. 4)
21. 1)

2. 1)
12. 3)
22. 3)

3. 2)
13. 3)
23. 3)

4. 1)
14. 4)
24. 3)

5. 1)
15. 2)
25. 3)
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6. 2)
16. 1)

7. 4)
17. 3)

8. 1)
18. 4)

9. 2)
19. 2)

10. 3)
20. 4)
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สามัคคีเภทคําฉันท
1. ผูแตงคือ นายชิต บุรทัต (พ.ศ 2435-2485) (นามสกุลเดิม คือ ชวางกูร)
2. นามปากกาของนายชิต บุรทัต ไดแก เอกชน เจาเงาะ แมวคราว
3. ลักษณะคําประพันธ ฉันทและกาพย
4. นายชิต บุรทัต แตงเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท เมื่อ พ.ศ 2457 โดยไดเคาโครงเรื่องมาจากมหาปรินิพพาน
สูตรและอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกายมหาวรรค
5. สามัคคีเภท แปลวา การแตกความสามัคคี (เภท-แตก)
6. แนวคิดของเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท คือ บานเมืองที่รูรักสามัคคี รวมกันเปนหมูคณะ เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน จะสามารถปองกันรักษาบานเมืองใหมีความมั่นคงเปนปกแผน แตถาขาดวิจารณญาณ หลงเชื่อคํายุยง
ของศัตรู จนแตกความสามัคคีก็จะทําใหสูญสิ้นบานเมืองไดโดยงาย
7. กษัตริยลิจฉวี แหงแควนวัชชีปกครองโดยระบบสามัคคีธรรม
8. ธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงใหแกกษัตริยลิจฉวี ไดแก อปริหานิยธรรม
9. อปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว มีอยู 7
ประการไดแก
1. หมั่นประชุมกันเปนประจํา
2. เขาประชุมและเลิกประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
3. ปฏิบัติตามสัมมาจารีต ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว
4. เคารพ เชื่อฟงผูเปนใหญ
5. ไมประทุษรายขมเหงบุตรีและภริยาของผูอื่น
6. เคารพสักการะพระเจดียที่ผูคนนับถือบูชา
7. คุมครองปองกันพระอรหันตในแควนวัชชี
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ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดมิใชขอคิดจากเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท
1) แสดงใหเห็นโทษของการแตกความสามัคคี
2) ควรใชวิจารณญาณใครครวญกอนที่จะตัดสินใจเรื่องใดๆ
3) การรุกรานบานเมืองอื่น โดยการใชกําลังทําไดงาย
4) การเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงานจะทําใหงานสําเร็จไดดวยดี
2. “เปนเจาแหงวิทยาวราภรณศรี สุนทรสุวาที วิธาน” หมายถึงขอใด
1) พระมหาธีรราชเจา 2) พระคเณศ
3) พระพุทธเจา
4) พระอิศวร
3.
“สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพรรณ
ชอฟาตระการกลจะหยัน
จะเยาะยั่วทิฆัมพร
บราลีพิลาศศุภจรูญ
นภศูลประภัสสร
หางหงสผจงพิจิตรงอน
ดุจกวักนภาลัย”
คําประพันธนี้ใชโวหารใด
1) อุปมา บุคคลวัต
2) อุปมา อุปลักษณ
3) อปลักษณ บุคคลวัต 4) นามนัย อุปมา
4. ขอใดมิใชอปริหานิยธรรม
1) ประชุมกันสม่ําเสมอ เริ่มประชุมเลิกประชุมพรอมเพรียงกัน
2) ยึดมั่นในสัมมาจารีต เชื่อฟงผูเปนหัวหนา ไมประทุษรายขมเหงบุตรภริยาผูอื่น
3) บวงสรวงบูชาเจดียที่คนนับถือ คุมครองปองกันพระอรหันตในแควนวัชชี
4) ดูแลนักปราชญใหมีความสุข มีความสามัคคี
5.
“รอบดานตระหงานจัตุรมุข พิศสุกอรามใส
กาญจนแกมกนกไพ
-ฑุรยพรางพะแพรวพราย”
ขอความนี้สะทอนศิลปะดานใด
1) จิตรกรรม
2) ประติมากรรม
3) สถาปตยกรรม
4) นาฏกรรม
6. ขอใดมิใชวิธีการของวัสสการพราหมณในการหลอกลวงพระมหากษัตริยลิจฉวี
1) ยอมรับโทษอันหนัก
2) ใชกลวิธีน้ําเย็นปลาตาย
3) ใชวิธียุแยงตะแคงรั่วและใสความ
4) หลอกพระเจาอชาตศัตรูใหเขาใจผิด
7. ขอใดมีน้ําเสียงตางจากขออื่น
1) ไวปากไววากยวาที
ไววงศกวี
ไวเกียรติและไวนามกร
2) ไวเฉลิมศรีพระนคร
คือพิทยาภรณ
พิเศษประดับสรรพงาม
3) โปรดอภัยตูผูเยาว
วัยหยอนออนเชาวน
มิใชจะแตงแขงกัน
4) ฝากไวในหนาแหงบรรณ บอกเชื้อเชิญสรรพ
สุภาพมหาชนชม
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8.

“เสด็จกิจประการกัลป ปนพลันประกาศทํา
ปพพาชนียกรรม
ดุจราชโองการ”
ความตอนนี้หมายถึงขอใด
1) การโกนผมเพื่อออกบวช
2) การโกนผมประจานแลวเนรเทศออกจากเมือง
3) การตัดผมเพื่อสะเดาะเคราะห
4) การเฆี่ยนตีแลวโกนผมประจาน
9.
“ดั่งนั้นณหมูใด
ผิบไรสมัครมี
พรอมเพรียงนิพัทธนี รวิวาทระแวงกัน
หวังเทอญมิตองสง
สยคงประสบพลัน
ซึ่งสุขเกษฒสันต
หิตะกอบทวีการ”
คําประพันธในขอใดมีความหมายเหมือนคําประพันธขางตน
1) เหลาไหนผิไมตรี
สละลี้ณหมูตน
กิจใดจะขวายขวน
บมิพรอมมิเพรียงกัน
2) พึงหมายสมัครเปน มุขเปนประธานเอา
ธูรทั่วณตัวเรา
บมิเห็นณฝายเดียว
3) ควรยกประโยชนยื่น นรอื่นก็แลเหลียว
ดูบางและกลมเกลียว
มิตรภาพผดุงครอง
4) หมูใดผิสามัค
คยพรรคสโมสร
ไปปราศนิราศรอน
คุณไรไฉนดล
10. “ขาดญาณพิจารณตรอง ตริมลักประจักษเจือ” ความตอนนี้คือขอบกพรองของใคร
1) พระเจาอชาตศัตรู
2) วัสสการพราหมณ
3) หมูกษัตริยลิจฉวีและราชโอรส
4) ชาวเมืองเวสาลีและมคธ

เฉลย
1. 3)

2. 2)

3. 1)

4. 4)

5. 3)

6. 4)
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9. 4)

10. 3)

ไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ
1. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องไตรภูมิพระรวงคือ พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย เมื่อครั้นทรงเปนอุปราช
ครองเมืองศรีสัชนาลัย
2. “พระรวง” ในที่นี้ เปนคําเรียกกษัตริยในราชวงศสุโขทัย
3. เรื่องไตรภูมิพระรวงเดิมชื่อ ไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถา
4. ไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถามีความหมายวา เรื่องราวของโลกทั้ง 3 ไดแก กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ
5. กามภูมิ คือ โลกของผูที่ยังติดอยูในกามกิเลส แบงออกเปน 2 ภูมิไดแก สุคติภูมิและอบายภูมิ (ทุคติภูมิ)
6. สุคติภูมิ คือ ภูมิดินแดนฝายดีหรือฝายเจริญ ไดแก มนุสสภูมิหรือโลกมนุษย และสวรรคภูมิหรือ
ฉกามาพจรภูมิ หมายถึงสวรรคหกชั้น
7. ฉกามาพจรคือ โลกสวรรค มีหกชั้นไดแก จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตว
สวัตตี
8. อบายภูมิคือ ภูมิดินแดนฝายไมดีหรือฝายเสื่อม มี 4 ภูมิคือ นรกภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ และ
ดิรัจฉานภูมิ
9. รูปภูมิคือ ภูมิของพรหมที่มีรูป มีทั้งสิน 16 ชั้นเรียกวา โสฬสพรหม ผูมาเกิดตองปฏิบัติสมาธิจนไดฌาน
สมาบัติ ไดแก
1. พรหมปาริสัชชาภูมิ
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ
3. มหาพรหมาภูมิ
4. ปริตรตาภาภูมิ
5. อัปปมาณาภาภูมิ
6. อาภัสสราภูมิ
7. ปริตตสุภาภูมิ
8. อัปปมาณสุภาภูมิ
9. สุภกิณหาภูมิ
10. เวหัปผลาภูมิ
11. อสัญญีสัตตาภูมิ
12. อวิหาภูมิ
13. อตัปปาภูมิ
14. สุทัสสาภูมิ
15. สุทัสสีภูมิ
16. อกนิฏฐาภูมิ
12-16 เรียกวา ปญจสุทธาวาส เปนที่เกิดของพระอนาคามี คือผูที่จะไมมาสูกามภูมิอีก
10. อรูปภูมิคือ ดินแดนของพรหมไมมีรูป มีแตจิตหรือวิญญาณ มี 4 ชั้นไดแก
1. อากาสานัญจายตนภูมิ
2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
3. อากิญจัญญายตนภูมิ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
11. จุดมุงหมายของเรื่องไตรภูมิพระรวง ชี้ใหเห็นถึงความไมเที่ยงแทของไตรภูมิ ชี้นําใหมนุษยแสวงหาทาง
แหงความหลุดพนสูโลกกุตรภูมิหรือนิพพานที่อยูเหนือกระแสแหงการเวียนวายตายเกิด
12. ลักษณคําประพันธ ความเรียงรอยแกว
13. เนื้อเรื่องของไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ กลาวถึง กําเนิดของมนุษยตั้งแตอยูในครรภมารดา ซึ่งอยู
ดวยความลําบากจนคลอด
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ศัพทนารู
ขั้นตอนกําเนิดทารกในครรภมารดา
1. กลละ
เมือก รูปแรกที่ปฏิสนธิในครรภมารดา
2. อัมพุทะ
ดั่งน้ําลางเนื้อ
3. เปหิ
ขนดั่งตะกั่วอันเชื่อมอยูในหมอ
4. ฆนะ
แข็งเปนกอนดั่งไขไก
5. เบญจสาขาหูด
เปนตุมออกได 5 แหงดั่งหูด
เริม
ไช ชอน ดุน
ลมกรรมชวาต
ลมอันเกิดแตกรรม คือ ลมเบงของมารดาเวลาคลอดบุตร
เอือน
พยาธิในทอง ภาษาถิ่นใต เอือน แปลวา ตืด
ที่เรว
ปาชา
นะแนง
ยิ่งนัก
หอน
เคย
เหง
ทับ, ขม
อยูธรหอย
โคลงเคลงไปมา ทรงตัวไมได
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ตัวอยางขอสอบ
1. “ฝูงสัตวทั้งหลายอันเกิดในไตรภพนี้ แมนวามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดั่งวาพระญามหาจักรพรรดิราชนั้น ก็ดี ดั่ง
พระอินทรเจาตรัยตรึงษพิภพก็ดี ดั่งพระพรหมก็ดี ทั้งนี้บหอนจะอยูมั่นคงในยศศักดิ์สมบัติเหลานี้ไดเลยสัก
คาบ เทียรยอมรูฉิบหายรูตายจาก รูพลัดพรากจากสมบัตินั้นแล” “ไตรภพ” หมายถึงขอใด
1) มนุษย สวรรค บาดาล
2) นรก มนุษย สวรรค
3) อบายภูมิ มนุสสภูมิ สวรรคภูมิ
4) กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ
2. ขอความในขอ 1 มีแนวคิดเรื่องใด
1) ทุกขัง
2) อนิจจัง
3) อนัตตา
4) นิพพาน
3. “ไตรภูมิ” เปนวรรณกรรมที่อิงความเชื่อของศาสนาใด
1) พุทธ
2) คริสต
3) ฮินดู
4) อิสลาม
4. การเกิดในยุคพระศรีอาริยเปรียบเสมือนการไดเกิดในทวีปใด
1) อุตรกุรุทวีป
2) บูรพวิเทหทวีป
3) ชมพูทวีป
4) อมรโคยานทวีป
5. ทวีปที่เปนที่เกิดของพระพุทธเจา พระจักรพรรดิราช และพระอรหันตไดแกทวีปใด
1) อุตรกุรุทวีป
2) บูรพวิเทหทวีป
3) ชมพูทวีป
4) อมรโคยานทวีป
6. “ฝูงยมบาลเอาเชือกเหล็กแดงอันลุกเปนเปลวไฟไลกระหวัดรัดตัวเขา แลวตระบิดใหคอเขานั้นขาด
ออก เมื่อแลหัวเขาดวนอยูดังนั้นไสรบัดเดี๋ยวก็บังเกิดหัวอันหนึ่งขึ้นมาแทนเลา” ขอความนี้ใชคําแสดง
จินตภาพตามขอใด
1) สื่อถึงสีและเสียง
2) สื่อถึงสัมผัสและเสียง
3) สื่อถึงความเคลื่อนไหวและสัมผัส
4) สื่อถึงความเคลื่อนไหว สี สัมผัส
7. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น
1) สีสมบูรณงามดั่งมองอันสุกเหลืองเรืองเปนที่พึ่งใจฝูงชายทุกคนแล
2) นิ้วตีนนิ้วมือเขานั้นกลมงามนะแนง เล็บมือเล็บตีนเขานั้นงามดั่งน้ําครั่ง
3) หนาเขานั้นหมดเกลี้ยงปราศจากมลทินหาฝาหาไฝบมิได
4) แลเห็นหนาเขาไสรดุจดั่งพระจันทรวันเพ็งบูรณนั้น
8. วรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอชาวไทยในเรื่องใดมากที่สุด
1) ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ทําใหเกรงกลัวตอบาป ละชั่ว ทําความดี
2) ความเชื่อเรื่องสวรรค ทําใหคนไทยนิยมทําบุญเพื่อขึ้นสวรรค
3) ความเชื่อเรื่องการทํางาน
4) ความเชื่อเรื่องการบําเพ็ญบารมี
9. การจัดเตรียมดอกไมธูปเทียนใสมือผูวายชนมกอนปดฝาโลง มีวัตถุประสงคใด
1) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปขอขมาตอยมบาล
2) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระจุฬามณีเจดียที่สถิตอยู ณ สวรรคชั้นดาวดึงส
3) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระพรหม
4) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระศรีอาริยเมตไตรย
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10. ขอใดมิใชชื่อที่ไดรับอิทธิพลจากเรื่องไตรภูมิพระรวง
1) พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
2) สวนมิสกวัน
3) สวนปารุสกวัน
4) เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส
11. กําเนิดของมนุษยในครรภมารดาที่พรรณนาไวในไตรภูมิพระรวงเริ่มจากขอใด
1) อัมพุทะ
2) เปสิ
3) กลละ
4) ฆนะ
12. “ดุจดั่งลิงเมื่อฝนตก แลนั่งกํามือเซาเจาอยูในโพลงไมนั้นแล” ขอความนี้เปรียบเทียบถึงสิ่งใด
1) ทารกที่ขดตัวอยูในครรภมารดาที่เต็มไปดวยน้ําเลือดน้ําเหลือง
2) คนที่ทําบาปตองถูกกักขังในคุกที่แคบๆ เปยกแฉะ
3) ทารกที่ถูกกักขังอยูในครรภมารดาอันรอน
4) ทารกที่ขดตัวอยูในครรภมารดาตองเจ็บปวดยามมารดาเดินหรือนอน
13. “ลมกรรมชวาต” หมายถึงขอใด
1) ลมพายุที่เกิดแตกรรม พัดใหผูคนลมตายจํานวนมาก
2) ลมเกิดแตกรรม คือลมเบงของมารดาในเวลาคลอดบุตร
3) ลมพายุหมุนที่ทําลายบานเรือนและชีวิตมนุษย
4) ลมที่พัดอยูในนรก
14. “ดุจดั่งลูกทรายอันพึ่งออกแล อยูธรหอยผิบมิดุจดั่งคนอันเมาเหลา” ขอความนี้เปรียบเทียบถึงขอใด
1) ทารกที่อยูในครรภมารดาอันรอน
2) ทารกที่ขดตัวอยูในครรภมารดาอันคับแคบมืดมิด
3) ทารกที่โคลงเคลงไปมาอยูในทองแม
4) ทารกที่ตองทนเจ็บปวดอยูในครรภมารดา

เฉลย
1. 4)
11. 3)

2. 2)
12. 1)

3. 1)
13. 2)

4. 1)
14. 3)

5. 3)

6. 4)

7. 3)

8. 1)
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9. 2)

10. 4)

