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การพูด 
 
 การพูดท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน อาจจะเกิดจากศิลปะประจําตัว และการฝกอบรมใหรู และเขาใจหลักการ
และกฎเกณฑตาง 
 
การพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดท่ีมีประสิทธิภาพ ผูพูดตองมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

๑. มีความรูในเรื่องที่จะพูด 
๒. มีวัตถุประสงคในการพูด 
๓. รูจักวิเคราะหผูฟง วาผูฟงระดับใด ประกอบอาชีพประเภทใด 
๔. รูจักวิเคราะหโอกาสที่จะพูด ตองเขาใจถูกตองวา โอกาสที่จะพูดน้ันตอเน่ืองกันกับกิจกรรมใด

หรือเน่ืองในโอกาสใด 
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. เปนเรื่องที่ท้ังสองฝายมีความสนใจหรือพอใจรวมกัน 
๒. ไมสอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไมจบ เม่ือมีโอกาสพูดก็ไมพูดนานเกินไป 
๓. พูดตรงประเด็น 
๔. เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนตามสมควร 
๕. ไมถามเรื่องสวนตัวท่ีทําใหคูสนทนาลําบากใจ 
๖. ตองคํานึงถึงโอกาสและสถานการณในขณะที่พูด 
๗. ไมแสดงตนทํานองยกตนขมทานและหลีกเล่ียงการกลาวราย หรือการนินทาผูอ่ืน 
๘. ควบคุมอารมณในขณะที่สนทนา หลีกเล่ียงคําโตแยงท่ีรุนแรง 
๙. สรางบรรยากาศที่ดี หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงไมตรีจิตตอผูรวมสนทนา มีทาทีมีชีวิตชีวา 
๑๐. ไมใชคําหยาบคาย ใชภาษาที่สุภาพ ถาจะใชคําคะนองตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ

บุคคล 
๑๑. ใชเสียงดังพอสมควรและเหมาะสม 
๑๒. มองหนาผูฟงอยางเปนมิตรและมองผูรวมสนทนาอยางทั่วถึง ประสานตากับผูฟงไดบาง แตไม

นานหรือบอยเกินไป 
 
มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ 

๑. ควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะแกโอกาสและสถานที่ 
๒. ควรมาถึงสถานที่พูดใหตรงตามเวลา หรือกอนเวลาเล็กนอย 
๓. ควรแสดงความเคารพตอผูฟงตามธรรมเนียมนิยม เชน ไหว หรือกมศีรษะ เม่ือกอนจะเริ่มพูดและ

เม่ือพูดจบ 
๔. ไมแสดงกิริยาอาการอันไมสมควรตอหนาท่ีประชุม เชน ทักทายผูหน่ึงผูใดเปนการสวนตัว แกะ 

เกา ควัก ลวง ฯลฯ 
๕. ใชคําพูดท่ีใหเกียรติแกผูฟงเสมอ ไมวาผูฟงจะมีคุณวุฒิอยางไร อาชีพอะไร 
๖. ไมพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวของบุคคลอ่ืนในที่ประชุม 
๗. ละเวนการพูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง 
๘. พูดเสียงดังพอเหมาะสมกับสถานที่ 
๙. ไมควรพูดเกินเวลาที่กําหนด หรือจบกอนถึงเวลานานเกินไป 
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การพูดขั้นพ้ืนฐาน 
 
สรุปความสําคัญ 
 สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงในการพูด คือ จรรยามารยาท และการใชถอยคําใหเหมาะสมกับบุคคลสถานที่
และโอกาส ดังคําท่ีสุนทรภูกลาวไววา 
 เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 
 แมพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 
 
การพูดระหวางบุคคล การพูดระหวางบุคคลที่สําคัญ ไดแก 
 ๑. การทักทายปราศรัย คนไทยไดชื่อวา เปนผูท่ีมีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง มีหนาตายิ้มแยมแจมใสอยู
เสมอ จนเปนที่กลาวขวัญของชาวตางประเทศวา “เปนดินแดนแหงการยิ้ม” ลักษณะการทักทายปราศรัยท่ีดี มี
ดังน้ี คือ  
  ๑. หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงอาการยินดีท่ีไดพบผูท่ีเราทักทาย  
  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 
  - บอกรายละเอียดเก่ียวกับตัวเราสั้นที่สุด ไมพูดออมคอม อวดตัว หรือ ถอมตัว 
  - บอกวัตถุประสงคในการแนะนําตัวถามี (ถามี)   
  โอกาสที่จะแนะนําตนเอง มีอยูหลายโอกาส เชน 
  - การพบปะสนทนากับบุคคลอ่ืน 
  - 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 เม่ือมีผูแนะนําตนเองแลว 
ควรกลาวแนะนําตนเองบางไมควรอํ้าอ้ึง จะทําใหอีกฝายหน่ึงไมสบายใจ เปนการเสียมารยาท   
  การแนะนําตนเองในการเจรจากิจธุระ  
  - บอกชื่อ นามสกุลอยางชัดเจน 
  - บอกตําแหนงหนาท่ีการงาน หรือรายละเอียดเก่ียวกับตัวเราอยางสั้นๆ ท่ีสุด 
  - บอกวัตถุประสงคเก่ียวกับกิจธุระ  
  การแนะนําตนเองเมื่อไปขอสัมภาษณผูสูงวัยกวาตน ควรปฏิบัติดังน้ี 
  ๑. แจงใหเจาหนาท่ีทราบวา ตนเปนใคร ไดนัดไวและมาตามเวลา 
  ๒. เม่ือไดรับอนุญาตใหเขาพบแลวควรเคาะประตูเบาๆ และเม่ือไดยินเสียงอนุญาตใหเขาไปได 
ควรไหวแสดงความเคารพ แลวกลาวแนะนําตนเอง บอกจุดประสงคและหัวขอท่ีขอสัมภาษณอีกครั้ง 
  ๓. พูดสั้นๆ สุภาพ แตครบกระบวนความ   
  การแนะนําตนเองในกลุมยอย ควรปฏิบัติดังน้ี 
  ๑. บอกชื่อ นามสกุล 
  ๒. บอกชื่อสถาบันที่ตนเองสังกัด   
 ๓. การสนทนา  
  การสนทนา หมายถึง การคุยกัน ปรึกษาหารือกัน หรือ การที่บุคคลสองคนหรือมากกวาน้ัน พูดจา
เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณระหวางกัน  
  การสนทนาระหวางบุคคลที่รูจักคุนเคย ควรคํานึงถึงขอตอไปน้ี 
  การเลือกเรื่องที่จะสนทนา มีขอควรปฏิบัติท่ีสําคัญๆ ดังตอไปน้ี 
  ๑) เลือกเรื่องที่ตนเองและคูสนทนามีความรูและความสนใจรวมกัน 
  ๒) เลือกเรื่องที่เปนเหตุการณปจจุบันหรือกําลังเปนขาวอยู 
  ๓) เลือกเรื่องที่เหมาะแกกาลเทศะและเหตุการณ  
  ๔) เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับวัย เพศ และอาชีพของผูสนทนา  
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ธรรมชาติของภาษา 
 
ความรูท่ัวไปและลักษณะของภาษาไทย 
 ๑. ภาษาไทยเปนคําที่มีพยางคเดียว : เปนคําพยางคเดียวท่ีออกเสียงสั้นเขาใจงายและชัดเจน และมี
วรรณยุกตกํากับได เชน พอ แม ลุง ปา นา อา พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ไป มา น่ัง 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 คําน้ี 
   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 หนาท่ีของคําก็เปล่ียนไปดวย 
ตองสังเกตบริบท เชน 
  “ครูสงสัยวาฉันวาเธอเมื่อครูน้ี” 
  “วา” คําแรกเปน   กริยา   สันธาน 
  “วา” คําท่ีสองเปน  กริยา   สันธาน   
 ๖. ภาษาไทยเปนภาษาเรียงคํา : ถาเปล่ียนตําแหนงคํา ความหมายจะเปลี่ยนไปดวย เชน นอนหลับ 
กับ หลับนอน ลูกมด กับมดลูก 
  “พี่ชายฉันจะกินอยูกับพี่ชายของเธอ” หมายถึง ............................................................................... 
  “พี่ชายฉันจะอยูกินกับพี่ชายของเธอ” หมายถึง ............................................................................... 
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 ๗. การเนนนํ้าหนักจะวางไวที่คําแรก : ตองการเนนอะไรในประโยคใหวางไวหนาประโยคเลย เชน 
  “ที่บานฉันนํ้าทวม”  เนนวา .............................. ไมไดเนนที่อ่ืน 
  “ขนมครกฉันกินเอง” เนนวา .............................. ไมไดเนนกินอยางอ่ืน   
 ๘. คําหลักอยูหนา คําขยายอยูหลัง : คําขยายไมวาจะเปนคําหรือวลีจะวางไวหลังคําหลัก เชน 
  “วันน้ีคนไขมากจริงๆ นะคะคุณหมอ” มาก ขยาย คําวา .................................................. 
  แตยกเวนบางคําท่ีคําขยายวางหนาคําหลัก : ผูสูงศักดิ์ เลิศรส ลํ้าคา บางคน มากหมอมากความ อยา
ทําอยางน้ี  
 ๙. ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี : ภาษาไทยมีระดับเสียงสูงต่ําท่ีเราเรียกวาวรรณยุกตน่ันเอง ถาเปล่ียน
เสียงวรรณยุกตจะเปลี่ยนความหมายดวย  
  เชน ขาว ขาว ขาว (White, News, Rice) 
   “ตะลึงเหลียวเปล่ียวเปลาใหเหงาหงิม 
   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 ชางเชือกน้ี กระดาษรีมน้ี  
 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 = ท่ีรัก 
    กาญจน = ทอง 
  คําพองรูป คือ รูปเหมือนกัน แตออกเสียงตางกัน  
  กลอนคําพองรูป :  
    “อยางหวงแหนจอกแหนใหแกเรา พอลมเพลาก็เพลาลงสายัณห 
    วัดเขมาโกฐเขมาเพลาก็มี จากที่น่ีไปถึงปาเพลาเย็น 
    ท่ีริมเพิงเสลาภูผาใหญ ลวนกอไผลําสลางเสลาเห็น 
    หัดบวกปูนใบเสมากวาจะเปน หนาโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพราตา 
    บาวพระยารามคําแหง ชื่ออายแดงตกมาทําหนาแหง 
    ผอบดังผอบทองเปนสองแคว กลาวดูแลสองเขื่อนอยาเฟอนหวง”  
 ๑๔. ภาษาไทยมักจะละคําบางคํา : (สวนมากจะเปนภาษาพูด) เชน 
  สุดา : “ฉันจะไปตลาดเธออยากไดอะไรไหม” 
  มาลี : “กลวย” 
  (คําตอบของมาลีสั้นๆ แตละคําวา “....................” จริงๆ ตองพูดวา “....................”)  
 ๑๕. ภาษาไทยมีคําแสดงอารมณ : น่ันคือคําอนุภาคน่ันเอง 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 พยางคอ่ืนถามีตัวสะกด 
หรือถาไมมีตัวสะกดแตผสมสระเสียงยาว ก็สามารถลงเสียงหนักได เชน ลักษณะ มัคคุเทศก ฯลฯ จะลงทาย
พยางค “ลัก” กับจะลงพยางค “มัก” ดวย 
  สรุป ทุกคําจะลงเสียงหนักที่พยางคสุดทาย และพยางคอ่ืนถาเปนคําครุก็ลงเสียงหนักไปดวย 
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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 
   ฉันกินขนมไหวพระจันทรเม่ือวานน้ี 
   ไมวาประธานเอกพจน, พหูพจน หรือเหตุการณเกิดขึ้นแลวในอดีต แต “กิน” ก็เขียนรูป
เหมือนเดิม แตภาษาอังกฤษ I eat moon cake. ถากินเม่ือวานน้ี I ate moon cake yesterday.  
 ๒๐. การท่ีเสียงๆ หน่ึงหมายความวาอยางไร เปนเรื่องของการตกลงกันของคนแตละกลุม แตละพวก 
เชน ผูใหกําเนิดบุตร คนไทยเรียกวา แม คนจีนเรียกวา มามา คนอังกฤษเรียก มาม่ี (Mommy) คนฝรั่งเศส
เรียกวา มามอง (Maman)  
 ๒๑. มีคําจํานวนหนึ่งมีเสียงสัมพันธกับความหมาย เชน คําเลียนเสียงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ : เพลง 
โครม ปง กริ๊ง กา เหมียว ตุกแก ตุกๆ ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ  
 ๒๒. หนวยในภาษาประกอบกันเปนหนวยใหญขึ้น เชน 
  ฉันชอบกระโปรง 
  ฉันชอบกระโปรงสีแดง 
  ฉันชอบกระโปรงสีแดงที่แมซื้อ 
  ฉันชอบกระโปรงสีแดงที่แมซื้อใหในวันเกิด 
  ฉันชอบกระโปรงสีแดงที่แมซื้อใหในวันเกิดมากจริงๆ คะ  
 ๒๓. ภาษาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ภาษาใดไมมีการ
เปล่ียนแปลงอีกแลวจะถือวาเปน “ภาษาตาย” เชน ภาษาสันสกฤต ภาษาละติน  
  สาเหตุที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลง 
   ๑. การกรอนเสียง คือการตัดเสียง เชน หมากมวง → .................... หมากพราว → 
....................  ตัวเข → .................... สายดือ → .................... สาวใภ → .................... ตาวัน → 
.................... ตาปู → ....................  
  ๒. การกลืนเสียง คือการรวมเสียง เชน ดิฉัน → .................... อยางไร → .................... อยาง
น้ัน → .................... อยางน้ี → .................... ฯลฯ  
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  ๓. การตัดคํา คือ ละคําบางคํา พูดยอใหสั้นลง เชน มหาลัย หอชุม โรงบาล วิดวะ ถาปด คอนโด 
ฯลฯ  
  ๔. อิทธิพลภาษาอื่น ภาษาไทยปจจุบันมีคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษมากและรูปประโยค
ภาษาไทยปจจุบันไดรับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษมาก เชน 
   “ขาพเจาสนใจในการปลูกทาวนเฮาส”  
   “ดิฉันรูสึกชอบอาหารจานดวน”  
  ๕. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ปจจุบันเทคโนโลยีกาวเร็วมากเม่ือ ๑๐ ปท่ีแลว โลกยังไม
เจริญเทาทุกวันน้ี ปจจุบันมีคําใหมๆ ใช เชน วิทยุติดตามตัว โทรศัพทมือถือ จานดาวเทียม ฯลฯ 
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ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา 
 
๑. ธรรมชาติของภาษา หมายถึง ลักษณะสากลที่ภาษาตางๆ ในโลกมีเหมือนๆ กัน ไมไดเปนลักษณะ
ของภาษาใดภาษาหนึ่ง มีดังน้ี  
 ก. ภาษาใชเสียงส่ือความหมาย  
  - ภาษาความหมายอยางกวาง หมายถึง การแสดงออกเพื่อสื่อความหมาย โดยมีระบบมีกฎเกณฑ
ท่ีเขาใจกันไดระหวาง ๒ ฝาย ไมวาจะเปนระหวางมนุษยหรือระหวางสัตว 
  - ภาษาความหมายอยางแคบ หมายถึง ถอยคําท่ีมนุษยใชสื่อความหมาย ผูใช  
 ภาษาจึง ตองเปนมนุษย เสียงท่ีใชสื่อความหมายจึงตองเปนเสียงพูด  
  เสียง ท่ีใชสื่อความหมายนั้นมีความสัมพันธกับความหมายเพียงไร 
  - คําท่ีมีเสียงสัมพันธกับความหมายมีอยูเปนจํานวนนอย 

๑. เกิดจากการเลียนเสียงสิ่งตางๆ เชน เพลง หวูด กา แมว  
๒. เสียงสระหรือพยัญชนะในคําน้ันมีความสัมพันธกับความหมาย เชน ราบ นาบ ทาบ ฉาบ 

สาบ กาบ หมายถึง แบนติดสิ่งท่ีรองรับ 
  - คําท่ีเสียงและความหมายไมสัมพันธกันมีอยูเปนจํานวนมาก เปนเรื่องของการตกลงกันของคน
แตละกลุมแตละพวก เชน : - พูด ตา มือ เด็ก บาน  
 ข. หนวยในภาษาประกอบกันเปนหนวยที่ใหญขึ้น  
  หนวยท่ียอยท่ีสุดในภาษา คือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต   
  ค. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง 
   ๑. การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงความหมาย  
  สาเหตุที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลง 
  ๑. การพูดจาในชีวิตประจําวัน 
  ๒. อิทธิพลจากภาษาอื่น 
   - เม่ือไปถึงท่ีน่ันขาพเจาไดรับการตอนรับอยางอบอุน 
   - หนังสือเลมน้ีงายตอการเขาใจ 
   - 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 
  มนุษยตกอยูใตอิทธิพลของภาษาเพราะมนุษยไมไดคํานึงวาภาษาเปนเพียงสัญลักษณใชแทนสิ่งตางๆ 
เทาน้ัน 
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พ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 
สรุปความสําคัญ : 
 ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การติดตอระหวางมนุษยดวยวิธีการตางๆ อันทําให
ฝายหน่ึง เกิดการตอบสนองขึ้นเปนการสื่อสารที่สัมฤทธ์ิผลสมประสงค 
 
องคประกอบของการสื่อสาร : 
 การส่ือสารประกอบดวย 
 ๑. ผูสงสาร หมายถึง ผูแสดงความมุงหมาย ผูพูด ผูเขียน 
 ๒. สื่อ  หมายถึง ตัวกลางที่นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ไดแก ภาษา หนังสือ (จดหมาย ประกาศ 
บันทึก ฯลฯ) 
 ๓. สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายที่ฝายหน่ึงสงไปยังอีกฝายหน่ึง 
 ๔. ผูรับสาร หมายถึง ผูอาน ผูฟง หรือผูรับความมุงหมาย  
 ภาษาที่ใชในการส่ือสาร 
 ภาษาที่ใชในการสื่อสาร อาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ คือ 
 ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาถอยคําท่ีใชกันโดยทั่วไป 
 ๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคํา แตเปนกิริยาอาการ บุคลิกภาพและการแตงกาย เปนตน  
 อวัจนภาษาที่สําคัญ ไดแก 

๑. การแสดงทางดวงหนา เชน ใบหนาเหยเก อาจแสดงความเจ็บปวด ไมพอใจ ดวงหนาเครงเครียด
แสดงความเอาจริงเอาจัง คิดไมตก กลุมใจ ดวงหนาชื่นบาน แสดงวามีความสุขสมหวัง ดีใจ ดวงหนาบ้ึงตึง 
แสดงวา โกรธ เกลียด ไมพอใจ เปนตน 

๒. ทายืน ทาน่ัง และการทรงตัว ทาทางตางๆ น้ีก็สามารถสื่อความหมายไดเชนกัน เราจะเขาใจ
ความหมายไดแมจะไมไดยินการสนทนา เชน ยืนโนมตัวไปขางหนาเล็กนอย มือประสานกันไวขางหนา 
แสดงความนอบนอม น่ังไขวหาง แสดงความไมสุภาพ เปนกันเอง เปนตน 

๓. การแตงกาย บางครั้งการแตงกายก็สามารถสื่อสารไดโดยไมตองอาศัยคําพูด เชน ผูหญิงท่ีใสชุด
ราตรีสีขาว แสดงวา อาจเปนเจาสาว ไปงานเลี้ยง นอกจากนี้การแตงกายยังอาจบอกถึงรสนิยม อุปนิสัย ฐานะ 
ฯลฯ ของผูสวมใสไดอีกดวย แตท่ีสําคัญจะตองแตงกายใหถูกกาลเทศะและสภาพแวดลอมของสังคม 

๔. การเคลื่อนไหว ตองเหมาะสมกับเน้ือหาของสารและเจตนาในการสงสาร 
๕. การใชมือและแขน ควรใหเหมาะสมถูกตองจะชวยเนนความหมายของสารที่สงออกไปดวยถอยคํา

ไดมาก เชน ชวยบอกขนาด บอกความสําคัญ บอกความซับซอน บอกระดับบอกความสัมพันธ ฯลฯ 
๖. การใชนัยนตา จะชวยใหการสงสารดวยแววตาหรือสายตาไปยังผูรับสารมีความหมายเดนชัดยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสารที่แสดงออกทางอารมณและความรูสึกตางๆ เชน ความแปลกใจ ความสนใจ ความ
จริงใจ ความม่ันใจ ความลังเลใจ เปนตน 
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๗. การใชนํ้าเสียง คําพูดคําเดียว เปลงออกดวยนํ้าเสียงตางกัน จะสื่อความหมายตางๆ กันดวย เชน 
เสียงขมขู เสียงนุมนวลสุภาพ หรือเสียงเยยหยัน เปนตน 
 การที่ผูสื่อสารและผูรับสารจะเขาใจตรงกันและปฏิบัติไดถูกตองเม่ือไดรับสารน้ัน จําเปนตองอาศัย
สภาพแวดลอมบางประการ ตลอดทั้งคุณสมบัติสําคัญของผูสื่อสารและผูรับสาร สิ่งดังกลาวไดแก  
 การพูด ผูพูดตองพูดใหผูฟงเขาใจ มีความหมายชัดเจน ไมคลุมเครือ ใชวาจาที่สุภาพใหผูฟงสบายใจ ไม
เกิดความรําคาญหรือโกรธเคือง เพราะความโกรธหรือความไมสบายใจเปนอุปสรรคสําคัญอยางหน่ึงในการ
พูด การฟง  
 การฟง ผูฟงตองตั้งใจฟง จับใจความใหได ไมทําสิ่งอ่ืนใดที่เปนการรบกวนในขณะที่พูดและฟง และ
ตองทําใจเปนกลาง ไมใสความรูสึกหรืออารมณในขณะที่ฟง  
 การเขียน ผูอานตองอานใหถูกตองวรรคตอนและถูกตามอักขรวิธี ถาอานผิดพลาดอาจจะทําใหการ
สื่อสารลมเหลวลงได  
 ระดับของภาษาที่ใชในการส่ือสาร 
 ภาษาที่ใชในการสื่อสารยอมมีลักษณะแตกตางกันไปตามระดับของบุคคลและกาลเทศะ ลักษณะแตกตาง
ดังกลาวมีท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
 สํานวนภาษาตางชนิด 

สํานวน คือ โวหาร ทํานองพูด ถอยคําท่ีเรียบเรียง ถอยคําท่ีไมถูกไวยากรณ แตรับใชเปนภาษาที่
ถูกตอง สํานวนภาษาที่ใชมีอยูหลายชนิด แตในที่น้ีจะกลาวเพียง 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 สํานวนภาษาชนิดน้ีมักใชคํา สํานวน โวหารท่ีเปนสุภาษิต หรือคํากลาวท่ีคมคายแฝงอยู
อยางเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ และสถานที่ ผูประพันธหรือผูสงสารตองใชศิลปะสูงจึงจะทําใหเน้ือเรื่อง
สมจริง  

๓. สํานวนภาษาสื่อสารมวลชนและสํานวนภาษาโฆษณา สํานวนภาษาชนิดน้ีไมอาจจัดเปนภาษา
มาตรฐานไดทีเดียว เพราะผูสื่อสารตองการใชภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผูรับสารเปนสําคัญ และไมได
เครงครัดเก่ียวกับหลักไวยากรณมากนัก ยกเวนแตจะเปนสารของทางราชการเทาน้ัน ท่ีมีลักษณะเปนแบบแผน
พึงยึดตามเปนแบบฉบับได 
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 อุปสรรคของการส่ือสาร 
 อุปสรรคซึ่งขัดขวางการสื่อสารไมใหสัมฤทธ์ิผลสมประสงค ไดแก 

๑. ผูส่ือสาร ขาดความรู และประสบการณในเรื่องที่จะสื่อสาร หรือมีอคติไมดีตอเรื่องที่จะสื่อสาร 
๒. ตัวสาร มีความยากงาย หรือสลับซับซอนไมเหมาะสมกับผูรับสาร ทําใหการสื่อสารไมสัมฤทธ์ิผล 
๓. ภาษาที่ใชในการส่ือสาร ตองใหเหมาะสมกับระดับของผูรับสาร และตรงตามเนื้อหาของเรื่องราวท่ี

จะสงสาร 
๔. ผูรับสาร ขาดความรู ประสบการณ และขาดความสนใจ ยอมทําใหเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร 
๕. ส่ือ ถาสื่อในการนําสารขัดของหรือไมเหมาะสม ก็อาจเปนอุปสรรคตอการสื่อสารได 
๖. กาลเทศะและสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม จะเปนอุปสรรคแก

การสื่อสารเปนอยางมาก 
 
ประโยชนของการเรียนวิชาการใชภาษา 

๑. สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารสัมฤทธิผลสมประสงค 
๒. เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณและทันคน 
๓. ชวยรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไวใหยืนนานสืบตอไป 

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



 

ภาษาไทย (16) ________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

การใชภาษาในการสื่อสาร 
 
๑. อุปสรรคของการสื่อสาร และวิธีแกไข 
 ก. ผูสงสาร ขาดพื้นฐานความรูและประสบการณ 
   วิธีแกไข ตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความพรอมยิ่งขึ้น  
 ข. ตัวสาร อาจซับซอนหรือลึกซึ้งเกินไป  
  วิธีแกไข ตองเลือกวิธีนําเสนอใหเกิดอุปสรรคนอยท่ีสุดหรือไมเกิดขึ้นเลย    
 ค. ภาษาที่ใชในการส่ือสาร เชน ใชภาษาผิดระดับ หรือเปนสํานวนภาษาที่ไมตรงตามเนื้อหา 
  วิธีแกไข ตองเลือกใชถอยคําใหสื่อความชัดเจนเปนที่เขาใจแกผูรับสาร ไมใชคํากํากวม  
 ง.  ผูรับสาร ขาดความรูประสบการณ 
  วิธีแกไข ตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความพรอมยิ่งขึ้น  
 จ. ส่ือ สื่อขัดของ เขียนหวัดมาก ใชตัวพิมพเลอะเลือน 
  วิธีแกไข หาสถานที่ใหม, เล่ือนการประชุม, หลีกเล่ียงไปใชสื่ออยางอ่ืน  
 ฉ. กาลเทศะ และสภาพแวดลอม 
  เชน - ชักชวนนักเรียนไปเขาคายอาสาพัฒนาภาคฤดูรอนในชวงเวลาที่กําลังสอบไล 
    - การเชิญวิทยากรไปบรรยายลวงหนาเพียงหน่ึงวัน 
  วิธีแกไข ตองประมาณเวลาใหพอเหมาะ, เลือกเวลาที่เหมาะสม 
 
๒. ฟงใหสัมฤทธิ์ผล 
 สัมฤทธ์ิ แปลวา ความสําเร็จ 
 ผล  แปลวา สิ่งท่ีไดรับ 
 ฟงใหสัมฤทธิ์ผล หมายถึง ฟงใหไดรับความสําเร็จ 
 โอกาสในการฟง  
 ๑. การฟงระหวางบุคคล 
  - ไมเปนทางการ ไดแก ฟงขณะทักทายกัน, การสอบถาม ฯลฯ 
  - เปนทางการ ไดแก ฟงในระหวางการสัมภาษณ, การแนะนําตัว  
 ๒. การฟงในกลุมขนาดเล็ก 
  เปนการสื่อสารก่ึงทางการ เชน : - ในกลุมท่ีใชความคิดรวมกัน  
 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 สารน้ันมีคุณคาหรือไม อยางไร  
 มารยาทในการฟง 

๑. การรับฟงเฉพาะผูใหญ พึงสํารวมกิริยาอาการ สบตาผูพูดเปนระยะๆ  
๒. การฟงในที่ประชุม ไมควรกระซิบกับคนที่อยูขางเคียง ไมทํากิจธุระสวนตัว ไมพูดแซง 
๓. การฟงในที่สาธารณะ ควรรักษาความสงบ ไมนําอาหารที่มีกล่ินแรงเขาไปในสถานที่น้ัน ไมเดิน

เขาออกบอยๆ  
 
๓. การพูดใหสัมฤทธิ์ผล 
 การพูดใหสัมฤทธ์ิผล หมายถึง พูดใหสําเร็จตามจุดมุงหมายตางๆ   
 ขอควรระลึกและควรปฏิบัติ 

๑. ผูฟงท่ีอยูในวัยตางๆ กัน มีพื้นความรูและประสบการณตางกัน ยอมมีความสนใจและพรอมที่จะ
ฟงเรื่องราวตางๆ กัน 

๒.  ผูฟงมักพอใจและพรอมท่ีจะฟงผูพูดใหเกียรติตน ใหความสําคัญแกตน และใหความเปนกันเอง 
๓. ผูฟงจะรับรูความหมายไดสมบูรณก็ตอเม่ือผูพูดใชภาษาที่แจมแจง ชัดเจน ลําดับความใหเขาใจงาย 
๔. ผูฟงจะใหความเชื่อถือและศรัทธาผูพูด เม่ือเห็นวาผูพูดเปนผูรูจริง ไวใจไดและมีเจตนาดี 
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ภาษากับเหตุผล 
 
๑. เหตุผล หมายถึง ความคิดอันเปนหลักทั่วไป กฎเกณฑ รวมท้ังขอเท็จจริง ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอ
ตัดสินใจ  
 
๒. โครงสรางของการแสดงเหตุผล 
 ก. ตัวเหตุผล หรือขอสนับสนุน 
 ข. ขอสรุป คือ สารที่สําคัญที่สุด 
 
๓. ภาษาที่ใชแสดงเหตุผล 
 ก. ใชสันธานเชื่อม (เพราะ...........จึง, ดังน้ัน...........จึง, เพราะวา, ก็เลย) 
 ข. แบบไมตองใชสันธานเปนตัวเชื่อม 
  “ฉันจะไมยอมแพตออุปสรรคใดๆ ท้ังสิ้น ฉันไดรับการสั่งสอนอบรมอยูเปนนิจจากคุณพอคุณแม
ใหสูเสมอ” 
 ค. ในการแสดงเหตุผลน้ัน บางทีใชกลุมคําเรียงกัน ใหเปนการบงชี้ถึงเหตุผลหรือขอสรุปใหชัดแจง
ลงไป 
   “ขาพเจาขอสรุปวา................................ท่ีสรุปวาเชนน้ีเหตุผลสําคัญคือ................................” 
 ง. ในการใชภาษาแสดงเหตุผล บางครั้งมีการแสดงเหตุผลหลายตอน 
 
๔. กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน กระบวนการแสดงเหตุผลมี ๒ ประเภท 
 ๑. วิธีนิรนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย โดยเริ่มจากหลักทั่วไปกับกรณีเฉพาะ
กรณีหน่ึงแลวอนุมานไดขอสรุปซึ่งเปนกรณีเฉพาะอีกกรณีหน่ึง 
  ตัวอยาง มนุษยท้ังปวงตองการปจจัยสี่ ฉันเปนมนุษย เพราะฉะนั้น ฉันตองการปจจัยสี่ 
 ๒. วิธีอุปนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม 
  ตัวอยาง “มะมวงก็ดี มะพราวก็ดี  มะขามก็ดี  ลวนมีพยางคแรกกรอนเสียงจากคําหมากทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้น คําท่ีขึ้นตนดวยมะทุกคําจะกรอนมาจากหมากทั้งสิ้น”  
  บางครั้งเราอาจใชวิธีการอีกวิธีหน่ึงท่ีเรียกวา การใชแนวเทียบ 
  ตัวอยาง “การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคตนไดกําไร การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคปลาย
ควรจะไดกําไรเชนกัน” 
 กระบวนการอนุมาน คือ กระบวนการคิดในการหาขอสรุปจากเหตุผลท่ีมีอยู 
 การอนุมานมี ๒ ประเภท คือ การอนุมานวิธีนิรนัย และการอนุมานแบบอุปนัย 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ________________________________ ภาษาไทย (19) 

๕. ความหมายของคําและเหตุผล เหตุ หมายถึง สิ่งท่ีเปนตนกําเนิด ผล คือ สิ่งท่ีเกิดจากเหตุ 
 
๖. การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน การอนุมานแบบนี้ อาจจัดไดวาเปน การ
อนุมานแบบอุปนัยน่ันเองเพราะขอสรุปที่ได อาจไมใชขอสรุปที่จําตองเปนจริงเสมอไป มี ๓ ประเภท คือ 
 ๑. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ  
  “เด็กคนน้ีอานหนังสือมาตลอดปคาดวาเขาคงสอบเขามหาวิทยาลัยไดแนๆ ” 
 ๒. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ 
   “การจราจรติดขัด เพราะรถชนกัน” 
 ๓. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ 
   “กฤตยาไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชาบอยๆ เพราะเธอเปนคนดีมีความรับผิดชอบสูง พวกเรา
จึงคาดกันวา กฤตยาจะตองไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษในปน้ี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาไทย (20) ________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

การแสดงทรรศนะ 
 
๑. ทรรศนะ หมายถึง ความคิดเห็นที่ประกอบดวยเหตุผล 
 
๒.  โครงสรางของการแสดงทรรศนะ การแสดงทรรศนะประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวนคือ  

๑. ท่ีมา 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) 
 
๔. ทรรศนะแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ  
 ๑. ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง (กลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแลวแตยังเปนปญหาถกเถียงกันอยู) 
 ๒. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคาหรือคานิยม (ประเมินวาสิ่งใดดี สิ่งใดดอย) 
 ๓. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย (เปนทรรศนะที่ชี้บงวา ควรทําอะไร อยางไรตอไปในอนาคต หรือควร
จะปรับปรุงแกไขสิ่งใดไปในทางใด)  
 
๕. วิธีใชภาษาในการแสดงทรรศนะ  
 ๑. การใชคําสรรพนามบุรุษท่ี 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 ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรูประสบการณ ทัศนคติ 
  
๗. แนวทางในการประเมินคาทรรศนะ ควรเปนดังน้ี 
 ๑. ประโยชนและลักษณะสรางสรรค 
 ๒. ความสมเหตุสมผล 
 ๓. ความเหมาะสมกับผูรับสารและกาลเทศะ 
 ๔. การใชภาษา 
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การใชถอยคําสํานวนใหมีประสิทธิพล 
 
ถอยคํา หมายถึง คําพูดท่ีมนุษยใชสื่อสารกันในทั้งดานกิจธุระและในกิจการอื่นๆ  
 ความหมายของถอยคํา แบงเปน  

๑. ความหมายเฉพาะคํา หมายความถึง คําๆ หน่ึงมีความหมายในตัวเอง แตสามารถใชไดหลายท่ี
แตก็ยังมีความหมายเฉพาะเดิม เชน หนา เม่ือเอามาใช ขาวเหนียวหนากุง ก็ยังหมายถึงสวนบนตาม
ความหมายของหนา หรือคําวา ดาว ในความหมายของดวงดาว หรือมาเปรียบคนที่เดนในวงการตางๆ ก็ยังมี
ความหมายเฉพาะอยูวา สวยเดน เหมือนดวงดาว  

๒. คําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําอื่น หมายถึง การนําถอยคําในภาษามาเทียบเคียงกันในแง
ตางๆ กันไดแก 
   - คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน เชน ทอง สุวรรณ กาญจนา เหม 
   - คําท่ีมีความหมายตรงกันขาม เชน ขาว – ดํา ดี – ไมดี มนุษย – อมนุษย  
   - คําท่ีมีความหมายรวมกัน เชน ขํา – ขัน ตัด – ห่ัน บ่ัน – ทอน งัด - แงะ 
   - คําท่ีมีความหมายแคบกวางตางกัน เชน เครื่องเขียน ไดแก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด สมุด ฯลฯ 
 
 ๑. วิธีการใชถอยคํา 
  ๑. การใชคําใหตรงตามความหมาย มีความกระจางชัดไมเขาใจเปนอยางอ่ืน  
  ๒. การใชคําใหตามความนิยมของผูใชภาษาเดียวกัน เชน นํ้าทวมเจ่ิง (ใชกันทั่วไป) 
  ๓. การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล โดยใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลและ 
 สถานที่ 
  ๔. การใชคําไมซ้ําซาก รูจักใชคําแปลกๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงหรือคลายกัน ไมใชคําเดียวซ้ําๆ 
กัน 
  ๕. การใชคําใหเห็นภาพ คือการเติมคําทายใหชัดลงไป เชน จืดชืด ฉุนกึก แดงแจ เงียบสงัด 
 
 ๒. การใชสํานวน สํานวน หมายถึง ถอยคําท่ีเรียบเรียงไวตายตัว 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 
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๔. เรียง ๑๐ คํา เชน 
  เขาปาอยาเสียเมือง เขาเหมืองอยาเสียขุน  
  คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ  

๕. เรียง ๑๒ คํา เชน 
  ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน  
  ไมเห็นนํ้าตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกกงหนาไม 
 
 สํานวนที่ไมมีเสียงสัมผัส  
 ๑. เรียง ๒ คํา เชน กอหวอด แกเก้ียว งามหนา 
 ๒. เรียง ๓ คํา เชน กาคาบพริก กางขวางคอ 
 ๓. เรียง ๔ คํา เชน ก่ิงทองใบหยก แกวงเทาหาเสี้ยน 
 ๔. เรียง ๕ คํา เชน ขนหนาแขงไมรวง เขียนเสือใหวัวกลัว 
 ๕. เรียง ๖ คํา เชน กลืนไมเขาคายไมออก ปากไมสิ้นกล่ินนํ้านม 
 ๖. เรียง ๗ คํา เชน กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา สิบปากวาไมเทาตาเห็น 
 ๗. เรียง ๘ คํา เชน ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก มะกอกสามตะกราปาไมถูก 
 
การใชสํานวนไทยใหมีประสิทธิผล มีขอสังเกตดังน้ี 

๑. ตองทําความเขาใจในสํานวนน้ันๆ อยางดีเสียกอนวา สํานวนน้ันเปรียบความอยางไร หรือมี
ความหมายที่ตองการจะสอนเราเรื่องอะไร เชน เห็นชางขี้อยาขี้ตามชาง ในความหมายไมควรทําอะไรเอา
อยางคนอื่นโดยไมคํานึงถึงฐานะหรือสภาพของตนเอง 

๒. ตองไมตีความหมายตรงคําของสํานวนน้ัน เชน กระตายตื่นตูม มิใชแปลความวา มีกระตายตัวหน่ึง
มันตื่นเตนไมเขาทา ซึ่งท่ีถูกตองเปนความหมายเปรียบวา เม่ือมีเหตุอะไรเกิดขึ้น ไมทันพิจารณาใหถ่ีถวนก็
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 ใชประโยคไดยาวกวาเม่ือกอนมาก 
๔. เด็กชายทองไมสามารถออกเสียงคําภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดไดเพราะเสียงสะกดนี้ไมมีใน

ภาษาไทย  
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ ๒-๕ 

ก. จะหาจันทนกฤษณาน้ันหายาก ข. เหมือนคนมากมีดื่นนับหม่ืนแสน 
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. ขอใดมีจํานวนพยางคมากท่ีสุด 
๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  

๖. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
๑. ผูใหญบางคนอาจจะคิดวาวัยรุนชอบแตงตัวบาๆ บอๆ 
๒. คนที่ทําความผิดก็ตองหลบๆ ซอนๆ ไมใหตํารวจจับได 
๓. เหตุการณท่ีเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ ทําใหฉันตกใจไมหาย 
๔. ผูหญิงสาวไมควรกลับบานดึกๆ ดื่นๆ จะไมปลอดภัย  

๗. ขอใดใชคําซอนถูกตอง 
๑. แมเรงรัดใหลูกแตงตัวเร็วๆ เพราะวันน้ีลูกตื่นสาย 
๒. พรุงน้ีเชาหัวหนาทัวรจะนําพาลูกทัวรสูจังหวัดกาญจนบุรี 
๓. หนาหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ 
๔. ฝมือในการทําอาหารของรานน้ีตกต่ํา ลูกคาจึงลดลงอยางมาก  

๘. ขอใดมีคําท่ีไมใชคําประสมปนอยู 
๑. ทางขาม ทางดวน ทางผาน ทางหลวง ๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ 
๓. ของเกา ของโจร ของรอน ของไหว ๔. นํ้ากรด นํ้าเกลือ นํ้าขาว นํ้าเหลือง 
 



 

ภาษาไทย (24) ________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

๙. ขอความตอไปน้ีมีคําประสมกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา) 
  “ในนํ้ามันพืชมีสารตานอนุมูลอิสระที่เรารูจักกันดีคือวิตามินอี แตนักวิทยาศาสตรญ่ีปุนไดคนพบ

สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญอีกชนิดหน่ึง คือ โอรีซานอล สารน้ีพบมากที่สุดในขาว โดยเฉพาะในสวน
ผิวของขาวกลองที่เรียกวารําขาว” 
๑. ๓ คํา ๒. ๔ คํา ๓. ๕ คํา ๔. ๖ คํา  

๑๐. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางจากคําอ่ืนอยูดวย 
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. ดอกอุตพิดเวลาบานจะสงกล่ินเหม็น 
๒. สมเสร็จเปนสัตวปาหายากในปจจุบัน ๓. ชาวตางประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท   

๑๓. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
๑. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม  ๒. ชิมแปนซี โคบอลต แค็ปซูล 
๓. เคานเตอร โซเดียม ไดนาไมท ๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส  

๑๔. ขอใดไมปรากฏในคําอธิบายศัพทในพจนานุกรมตอไปน้ี  
 ตะปู น. ส่ิงที่ทําดวยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดตางๆ กัน สําหรับตรึงส่ิงอื่นใหแนน โดยใช

คอนเปนตนตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก 
 

๑. ชนิดของคํา ๒. ตัวอยางการใชคํา ๓. คําท่ีเขียนตางไป ๔. คําอธิบายศัพท  
๑๕. คําประพันธตอไปน้ีมีคํายืมภาษาตางประเทศกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา) 
  พี่มนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ จงคิดหักความสวาทใหขาดสูญ 
 กลับไปอยูคูหาอยาอาดูร   จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม 

๑. ๗ คํา ๒. ๘ คํา ๓. ๙ คํา ๔. ๑๐ คํา  
๑๖. คําภาษาอังกฤษในขอใดไมสามารถใชคําไทยแทนได 

๑. ภาพยนตรการตูนสมัยน้ีดูแลวไมสบายตาเหมือนสมัยกอน 
๒. เธอชวยเช็คใหกอนไดไหมวาสินคาท่ีเราจะสงไปขายมีจํานวนเทาใด 
๓. สมาชิกกําลังดีเบตกันยกใหญวาใครสมควรเปนนายกสมาคม 
๔. ครูท่ีดีตองเปนโมเดลใหลูกศิษยยึดถือปฏิบัติตามได  

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. ความคิดของเด็กคนน้ีหลักแหลมทีเดียว 
๒. บางคนบอกวากินขาวเหนียวแลวอยูทองดี 
๓. คนขายของพูดจนออนใจ แมบานก็ยังไมยอมซื้อ 
๔. เขานัดกับฉันหลายครั้งแลว แตมีอันตองแคลวคลาดกันทุกที  

๑๙. ขอใดใชคําผิดความหมาย 
๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บานเขามักจะมีขนมติดตัวไปดวย 
๒. คนขับรถไมติดใจเอาความกับคนบาท่ีขวางปารถของเขา 
๓. ชางไฟฟามาติดตั้งเครื่องซักผาใหฉันเรียบรอยแลว 
๔. กองทหารกําลังบุกเขาโจมตีและรบติดพันกันกวา ๑ วันแลว 

๒๐. ขอความตอไปน้ีมีคําสันธานและคําบุพบทก่ีคํา (นับคําซ้ํา) 
  “นํ้าเปนองคประกอบสําคัญตอรางกายของมนุษย 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. คุณปูเหลาไมเรียวไวหลายก่ิง หลานๆ จึงไมกลาซนมาก 
๒. ในสนามเด็กเลนที่โรงเรียนเรามีไมล่ืนใหเด็กๆ เลนหลายชุด 
๓. วันจันทรใหนักเรียนนําไมอัดมาคนละแผน ครูจะสอนฉลุไม 
๔. พี่ชายเดินนับไมหมอนรถไฟไดหลายทอนแลว  

๒๒. ขอความตอไปน้ีมีคํานามและคํากริยาหลักอยางละก่ีคํา (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. ผลไมเมืองหนาวหลายชนิดจะมีนํ้าตาลฟรักโทสมากกวาผลไมเมืองรอน 
๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ําตาลฟรักโทสมากเกินไป 
๓. การควบคุมอาหารมีความสําคัญมากเพราะทําใหนํ้าหนักตัวลดลงไดอยางรวดเร็ว 
๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรดในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารกลุมแปง 
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๒๔. ขอใดเปนประโยคความซอน 
๑. ปจจุบันระบบอินเทอรเน็ตมีบทบาทอยางมากทั้งในหมูวัยรุนและวัยผูใหญ 
๒. โลกของอินเทอรเน็ตมีสารประโยชน ความบันเทิง ความรู และการสื่อสารมากมาย 
๓. ทุกวันน้ีเราจะสังเกตเห็นวามีอินเทอรเน็ตคาเฟแฝงอยูในธุรกิจหลายประเภท 
๔. ในรานอาหาร โรงแรม สปา หางสรรพสินคา และโรงพยาบาลบางแหงมีมุมของอินเทอรเน็ตคาเฟ

ท้ังน้ัน  
๒๕. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 

๑. หัวขอการสนทนาเรื่องความเปนเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน 
๒. การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก 
๓. การแขงขันยิมนาสติกอยางตอเน่ืองและการสนับสนุนสงเสริมจากรัฐ 
๔. ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานตอเน่ือง  

๒๖. ประโยคในขอใดใชคําฟุมเฟอย 
๑. เขาคงจะหูแววไดยินไปเองวาฉันเรียกเขา 
๒. สาววัยรุนบางคนชอบสวมสรอยเล็กๆ ท่ีขอเทา 
๓. ครีมน้ีมีสรรพคุณในการที่จะทําการลบเลือนรอยแผลเปน 
๔. นักขาวรุมลอมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณเรื่องเครื่องบินตก  

๒๗. ขอใดใชภาษากํากวม 
๑. ผูปวยถูกยายไปจากหองพิเศษ 
๒. เจาหนาท่ีเข็นรถคนไขออกไปแลว 
๓. ผูท่ีบาดเจ็บเล็กนอย แพทยอนุญาตใหกลับบานได 
๔. เม่ือทานประสงคจะใชบริการของโรงพยาบาล โปรดทําตามขั้นตอน  

๒๘. สํานวนในขอใดมีความหมายตางจากกลุม 
๑. ปากวาตาขยิบ   ๒. ปากเหยี่ยวปากกา 
๓. ปากหวานกนเปรี้ยว   ๔. ปากปราศรัยนํ้าใจเชือดคอ  

๒๙. สํานวนในขอใดใชเติมในชองวางของขอความตอไปน้ีไมได 
 “ฉันเตือนเธอแลววาอยาไปทะเลาะกับคนเลวๆ อยางน้ัน มีแตผลเสีย เหมือนเธอ ...........” 

๑. เอาไมซีกไปงัดไมซุง   ๒. เอาทองไปรูกระเบื้อง 
๓. เอาเน้ือหนูไปปะเนื้อชาง  ๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ  

๓๐. ขอใดใชสํานวนตางประเทศ 
๑. แมของฉันถูกลอตเตอรี่บอย 
๒. นิตยสารที่ออกใหมขายดีเปนพิเศษเพราะถูกใจวัยรุนมาก 
๓. กองภูมิใจมากที่ถูกเลือกใหเปนผูแทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน 
๔. คนที่ถูกผึ้งจํานวนมากรุมตอยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไมออก 
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๓๑. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน 
๑. ถาพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม 
๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกวาอาหารรสจืดๆ 
๓. คนไขบางคนรับไมไดเลยกับการกินอาหารรสจืดชืด 
๔. ผูประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใชเกลือโพแทสเซียมแทน  

๓๒. ราชาศัพทในขอใดใชเติมในชองวางไดถูกตอง 
  “พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา .................... โดยรถพระที่น่ังจากพระที่น่ังอัมพรสถาน

พระราชวังดุสิต ไป .................... ในงาน “มัดหม่ีมัดใจเด็ก” ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา” 
๑. เสด็จ ทรงเปนประธาน  ๒. เสด็จ ทรงเปนองคประธาน 
๓. เสด็จฯ เปนประธาน   ๔. เสด็จฯ เปนองคประธาน  

๓๓. พาดหัวขาวขอใดไมแสดงความเห็น 
๑. ทีมเศรษฐกิจเรงมือฉุดความเชื่อม่ันตางชาติ 
๒. ผวาการเมืองระหวางประเทศถึงจุดเดือด 
๓. สินคาโภคภัณฑรวงระนาว นักเก็งกําไรหงอย 
๔. ผิดคาดตลาดหุนอเมริกันพุงทะยานกวา ๔๘๐ จุด  

๓๔. ขอความตอไปน้ีเปนคําประพันธชนิดใด 
  “ขาไหวพระบาทสามองคพระอิศวรผูทรงอุสุภราชฤทธ์ิรอนขาไหวพระนารายณสี่กรทรงครุฑเขจร

จะปราบอรินทรเรืองรงค” 
๑. กาพย ๒. กลอน ๓. โคลง ๔. ฉันท  

๓๕. ขอความตอไปน้ีขาดขอมูลใดเก่ียวกับเทศกาลอาหาร 
  “ล้ิมลองความอรอยอยางหลากหลายของ “เม่ียงหลากรส” เชน เม่ียงผักโขม เม่ียงปลาดุก และอีก

มากมาย ท่ีหองอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน” 
๑. สถานที่จัดงาน ๒. เวลาที่แนนอน ๓. ชื่องาน ๔. ตัวอยางอาหาร  

๓๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี 
 “ความสามัคคีน้ันอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือ
การอยูเปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกันไมเสียหาย แตอยูท่ีจิตใจของเรา ถาเราใชหลัก
วิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน” 
๑. การไมขัดแยงกันกอใหเกิดความสามัคคี 
๒. ตามปกติทุกสังคมยอมมีความขัดแยงกัน 
๓. ความขัดแยงอาจเปนประโยชนหากเรารูจักแกไขดวยปญญา 
๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแกไขความขัดแยงไดทุกอยาง 
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๓๗. คุณสุชัยบอกลูกคาวา “บางคนบอกผมวาอยากจะติดตั้งกาซเอ็นจีวี แตกลัวจะมีปญหาอ่ืนๆ ตามมา ความ
จริงแลวถารถของคุณไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณท่ีไดมาตรฐานโดยคนติดตั้งท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แลวละก็ รับรองไมมีปญหาอ่ืนๆ ตามมา” 

 ขอใดตรงกับคํากลาวของคุณสุชัย 
๑. อยาเพิ่งกลัว ถายังไมไดลองติดตั้ง 
๒. ไมมีปญหา ถาผูเชี่ยวชาญติดตั้งใหตามมาตรฐาน 
๓. อยาลังเลใจ เชิญติดตั้งไดทันที 
๔. ไมมีปญหา แตตองใหเราติดตั้งให  

๓๘. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปน้ี 
  “คนสวนใหญไมคอยรูตัว ยังคงอยากไดอะไรที่มากขึ้นๆ ไมวาจะเปนเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง หรือ

ความรัก และก็มักจะไมไดดังใจนึก ความทุกขก็ยิ่งมีมากขึ้นตามวัยท่ีมากขึ้นดวย” 
๑. คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ยอมมีความอยากไดมากขึ้นตามวัย 
๒. ถาคนเรามีความอยากไดไมมีท่ีสิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข 
๓. คนสวนใหญอยากไดของบางอยางแลวไมได จึงเกิดความทุกขใจ 
๔. สวนใหญความทุกขของคนเกิดจากความอยากไดเงินทองเกียรติยศ  

๓๙. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปน้ี 
  “วันน้ีไดรับคําสั่งใหยายท่ีน่ังทํางานไปอยูใกลๆ เจานาย คงตองเหน่ือยแนเลย ถาตองเกร็งอยู

ตลอดเวลาทํางาน” 
๑. ผูพูดกลัวเจานาย   ๒. ผูพูดไมอยากทํางานหนัก 
๓. ผูพูดรูวาเจานายดุ   ๔. ผูพูดไมอยากเครียดเวลาทํางาน  

๔๐. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปน้ี 
  “ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสําหรับ ๔ โรคที่ใกลตัวคนเมืองกรุง คือ โรคหัวใจ 

โรคอวน โรคเครียด และโรคภูมิแพ” 
๑. คนกรุงเทพฯ สวนหน่ึงเปนโรคอวน 
๒. คนกรุงเทพฯ เปนโรคเครียดไดงาย 
๓. คนกรุงเทพฯ เปนคนที่มีโรคมากกวาคนเมืองอ่ืน 
๔. ผูคนมักเปนโรคภูมิแพเพราะความแออัดในเมืองกรุง  

๔๑.  ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปน้ี 
  “คุณแมมักพูดเสมอวามีเพื่อนดี ทุกคนมีนํ้าใจ เก้ือกูล ชวยเหลือกัน คุณแมพบปะสังสรรค นัดกิน

ขาวกับเพื่อนๆ เปนประจํา ยิ่งตางคนตางเกษียณแลวก็มีเวลาวางมากขึ้น” 
๑. แมเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี ๒. เพื่อนของแมไมตองทํางานประจํา 
๓. แมไปทัศนาจรกับเพื่อนๆ บอยๆ  ๔. เพื่อนของแมตางดูแลทุกขสุขกัน 
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๔๒. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความตอไปน้ี 
  โลกมีลักษณะคลาย  หนังสือ 

อยูกับบานเปรียบถือ  น่ิงไว 
เริ่มทองเท่ียวน่ันคือ  เริ่มอาน 
เที่ยวหน่ึงหนาหน่ึงให  เรื่องรูตางกัน 
๑. สงเสริมใหรักการอาน  ๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ 
๓. สนับสนุนใหเดินทางทองเท่ียว ๔. ใหขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียว  

๔๓. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความนี้ 
  “เสนใยอาหารหรือท่ีเรียกวาไฟเบอร แมจะไมใชสารอาหารแตเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย มีอยูมากในพืช 

ผัก ผลไม ธัญพืชตางๆ ในพืชแตละชนิดจะมีปริมาณและชนิดของเสนใยอาหารตางกัน เพื่อใหรางกาย
ไดรับเสนใยอาหารอยางสมํ่าเสมอจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบดวยผักเปนประจํา และ
ควรรับประทานผลไมสด ซึ่งจะใหเสนใยอาหารมากกวาการดื่มนํ้าผลไม นอกจากนี้ควรรับประทาน
อาหารประเภทถั่วเมล็ดแหง และขาวซอมมือเปนประจํา” 
๑. ใหขอมูลเก่ียวกับแหลงอาหารที่มีไฟเบอรจํานวนมาก 
๒. อธิบายประโยชนของเสนใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม 
๓. แนะนําอาหารที่ทําใหรางกายไดรับไฟเบอรอยางตอเน่ือง 
๔. เชิญชวนใหคนทุกวัยรับประทานผลไมสดแทนการดื่มนํ้าผลไม  

ใหใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๔๔-๔๕ 
 ๑) ปจจุบันหัตถกรรมที่ผลิตจากกระดาษเสนใยพืชกําลังไดรับความนิยมอยางกวางขวาง นอกจาก

กระดาษสาแลว ยังมีเสนใยจากพืชอ่ืนๆ อีก เชน ใยสับปะรด กาบกลวย เปลือกขาวโพด มูลชาง 
ฟางขาว ผักตบชวา ฯลฯ  

 ๒) เพราะเปนผลิตภัณฑท่ีแลเห็นความสวยงามของเสนใยจากธรรมชาติ 
 ๓) วัสดุจากธรรมชาติเหลาน้ีมีอยูมากมายในเมืองไทย เปนการเพิ่มมูลคาดวยวิธีงายๆ จากภูมิปญญา

ทองถ่ิน  
 ๔) ลงทุนนอย เกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม มีการสรางงานสรางรายไดใหแกทองถ่ิน  
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. ภูมิปญญาทองถ่ิน   ๔. อาชีพของชุมชน 
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๔๖.  ใจความสําคัญของขอความตอไปน้ีอยูท่ีสวนใด 
 ๑) พลาสติกเปนวัสดุท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน  
 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. ขอใดท่ีขอความตอไปน้ีไมไดกลาวถึง 
  “ผลิตภัณฑปโตรเคมีชวยใหเรามีของใชท่ีน่ิมขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุนและทนทานยิ่งขึ้น สามารถทํารูปแบบ

และสีสันไดหลากหลายดังใจ สามารถใชแทนวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ี
นับวันจะรอยหรอลงไปทุกที” 
๑. ขอเดนของผลิตภัณฑปโตรเคมี ๒. ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเคมี 
๓. ประเภทของผลิตภัณฑปโตรเคมี ๔. ความสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเคมี  

๔๘. จากขอความตอไปน้ี ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  “ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขายอมสบายใจเมื่อไดอยูในวงการที่นิยมความถนัด

ของเขาเพราะทําใหเขาเปนคนเดน มีความสําคัญในวงการนั้น แตเขาจะรูสึกดอยเม่ือเขาไปในวงการที่
มิไดรูสึกยกยองวิชาหรือความสามารถของเขา” 
๑. ทุกคนพอใจที่จะไดเปนคนสําคัญ 
๒. คนเราเดนดังไมไดในทุกวงการ 
๓. บุคคลในบางวงการไมนิยมผูดอยกวาตน 
๔. คนที่มีความสามารถอาจรูสึกดอยเม่ือขาดคนยกยอง  

ใชขอความตอไปน้ีตอบ ขอ ๔๙-๕๐ 
  “ไขหวัดใหญพบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเปนพิเศษ แตอัตราการตายมักจะพบใน

ผูปวยท่ีมีอายุมากกวา ๖๕ ป หรือผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต  
เปนตน 

  การฉีดวัคซีนเปนวิธีท่ีปองกันไดผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอน
โรงพยาบาล ลดโรคแทรกซอน และลดการหยุดงาน 

  ไขหวัดเปนการติดเชื้อไวรัสท่ีทําใหเกิดอาการน้ํามูกไหล มีไขไมสูง สวนไขหวัดใหญเปนการติด
เชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผูปวยจะมีอาการคอนขางเร็ว ไขสูงกวาไขหวัด 
ปวดศีรษะอยางรุนแรง ปวดกลามเน้ือ ออนเพลีย”  

๔๙. ขอความขางตนไมไดกลาวถึงเรื่องใด 
๑. วิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูท่ีไมไดฉีดวัคซีน 
๒. ความแตกตางของโรคไขหวัดและโรคไขหวัดใหญ 
๓. ระหวางปวยดวยโรคไขหวัดใหญผูปวยจะปฏิบัติงานไมได 
๔. ไขหวัดใหญเปนโรคซ้ําเติมผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจําตัวอยูแลว  
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๕๐. ขอใดกลาวไมถูกตองตามขอความขางตน 
๑. ไขหวัดใหญเปนโรคอันตรายมากสําหรับผูสูงอายุ 
๒. คนวัยเด็กเปนไขหวัดใหญจํานวนมากกวาคนวัยอ่ืนๆ 
๓. คนในวัยหนุมสาวจะติดเชื้อโรคไขหวัดใหญนอยท่ีสุด 
๔. ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญอาจทําใหเสียชีวิตได  

อานขอความตอไปน้ีแลวตอบ ขอ ๕๑-๕๓ 
  “ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาววาภาวะโลกรอนไมไดกอใหเกิดความหายนะเพียงอยางเดียว แต

จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือท่ีสามารถประหยัดพลังงานจากการทําความรอนไดมากขึ้น นัก
เดินเรือสามารถใชทางลัดไปขั้วโลกเหนือไดเพราะนํ้าแข็งละลาย พื้นที่ปาไมในโลกอาจขยายตัวขึ้น ใน
บางประเทศ เชน แคนาดา รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโนมวาจะไดรับประโยชนจากภาวะ
โลกรอนมากที่สุดคือจะไดรับผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจํานวนมากเชื่อวาหากโลกอุนขึ้น 
พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีสิ่งเลวราย อันเปนผล
จากภาวะโลกรอนเกิดขึ้นในประเทศเหลาน้ี”  

๕๑. ขอใดท่ีขอความขางตนกลาวถึง 
๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น 
๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่ประเทศเหลาน้ีไดรับ 
๓. รายชื่อท้ังหมดของประเทศที่จะไดรับประโยชนจากภาวะโลกรอน 
๔. ตัวอยางประโยชนท่ีประเทศทางซีกโลกเหนือจะไดรับจากภาวะโลกรอน  

๕๒. ขอความที่วา “หากโลกอุนขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น” มีความหมายตามขอใด 
๑. การมีพื้นที่เพาะปลูกเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ 
๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ 
๓. เม่ืออากาศอุนขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป 
๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนเดิมจะเปนผลิตผลของเขตหนาวซึ่งกลายเปนเขตรอน  

๕๓. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน 
๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึ้นเม่ืออากาศอุนขึ้น 
๒. ประเทศเหลาน้ีจะลดคาใชจายดานพลังงานการทําความรอนลงได 
๓. แมประเทศเหลาน้ีจะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกรอน แตก็จะไดประโยชนจากภาวะความ

รอนน้ันดวย 
๔. ชีวิตความเปนอยูของผูคนจะเปลี่ยนไป เพราะไมคุนเคยกับการเพาะปลูกพืชผลท่ีอยูในเขตรอนมา

กอน 
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๕๔. ในขอความตอไปน้ี ก. คืออะไร 
 “ก. ทําจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถ่ัวเหลือง 
 ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี 
 ก. มีรสอรอยและมีกล่ินหอมของงาดํา 
 ก. ทุกหยดใหคุณคาทางโภชนาการ” 

๑. ขนมอบที่ทําจากถั่วเหลืองและงาดํา ๒. เครื่องดื่มท่ีทําจากถั่วเหลืองและงาดํา 
๓. อาหารคาวที่ทําจากถั่วเหลือง ๔. อาหารเสริมท่ีทําจากงาดํา  

๕๕. การฟงในขอใดมีจุดมุงหมายตางกับขออ่ืน 
๑. วันดีฟงถายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล 
๒. วันเพ็ญฟงการอภิปรายเรื่องใชชีวิตอยางไรใหพอเพียง 
๓. วันรุงฟงวิทยุรายการตลาดเชาขาวสด 
๔. วันงามฟงเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป  

๕๖.   “วินัยฟงรายการวิทยุ มีขอความตอนหนึ่งวา “ตลอดชีวิตท่ีผานมาเราจะรูสึกวาเรายังมีไมพอ ตองมี
น่ันมีน่ีเสียกอน แลวเราจะอ่ิมจะเต็ม สิ่งหน่ึงท่ีเราไมเคยไดรับการสอนก็คือ ไมวาเราจะพัฒนา
ความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักใหไดมากสักเทาใดก็ตาม นํ้าในแกวไมมีวันเต็ม 
เพราะความอยากในใจเราไมเคยหยุด” หลังจากฟงแลว เขาบอกกับตนเองวา ผูพูดตองการใหคนเราลด
ความตองการของตัวเองลงเพื่อความสุขในชีวิต” 

 จากสถานการณในขอความขางตนแสดงวาวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟงระดับใด 
๑. เขาใจจุดประสงคของผูพูด ๒. รับรูขอความไดครบถวน 
๓. บอกไดวาสิ่งท่ีฟงนาเชื่อถือ ๔. ประเมินไดวาสิ่งท่ีฟงมีประโยชน  

๕๗. ขอใดเปนคําพูดท่ีประธานในที่ประชุมควรใชเม่ือตองการจะสรุปความเห็น 
๑. วันน้ีเราไดใชเวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแลว ผมคิดวาเราควรตัดสินใจไดแลว 
๒. ความคิดเห็นของผูเขาประชุมทุกทานลวนนาสนใจ ผมจึงคิดวาจะรับไวพิจารณาในโอกาสตอไป 
๓. ขอคิดเห็นตางๆ ท่ีผูเขาประชุมไดเสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได ผมจึงขอประมวลความ

คิดเห็นใหท่ีประชุมพิจารณา 
๔. การประชุมครั้งน้ีเราไดเปดโอกาสใหทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางจุใจ ผมจึงขอใหยุติการแสดง

ความคิดเห็น  
๕๘. คําพูดในขอใดไมมีความหมายเชิงตําหนิ 

๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใชวาจะสกปรกไปเสียทุกราน 
๒. กระเปาใบน้ีจะเกทีเดียว ถาหากใบเล็กกวาน้ีสักหนอย 
๓. ผาไทยบางชนิดถาซักรวมกับผาสีออนแลวคุณจะเสียใจ 
๔. ฝมือทําอาหารของคุณทําใหฉันไมตองหาวิธีลดนํ้าหนักเลย 
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๕๙.  “ดาราหญิงผูหน่ึงแสดงบทรายไดสมจริงจนผูดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตามตลาดแมคาก็ไมขายให 
สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครที่ดาราผูน้ีแสดง สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน” 

 คําพูดในขอใดแสดงวาทักษะในการดูของสุดาถูกตอง 
๑. ยายคนนี้ใจรายมาก ลูกไมควรเอาอยาง 
๒. ลูกอยาไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเทาน้ัน 
๓. แมวาเราเลิกดูละครเรื่องน้ีเถอะ คนอะไรรายจนทนไมไหวแลว 
๔. ลูกตองเขาใจนะวาน่ีเปนการแสดง ลูกดูเขาแลวลองคิดดูวาทําตัวอยางน้ันเหมาะไหม 

๖๐. จากขอความตอไปน้ี คําใดไมสามารถใชเปนคําหลักในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเรื่อง พายุงวงชาง 
  “พายุงวงชางมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา พายุนาคเลนนํ้า หรือพวยนํ้า ในทองถ่ินบางแหงเรียกวา ลม

งวงหรือลมหัวกุด” 
๑. งวงชาง ๒. พวยนํ้า ๓. ลมงวง ๔. นาคเลนนํ้า  

๖๑. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน 
๑. แผนดินไหวที่มณฑลเสฉวน เปนเรื่องธรรมดาๆ ของธรรมชาติท่ีไมมีใครคาดถึง 
๒. ผลพวงที่เราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใตดินขึ้นมาใช ทําใหเปลือกโลกใตดินมีชองวางขึ้นมากมาย 
๓. แผนดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ํามือคนมี ๓ อยางคือ การทดลองระเบิดปรมาณูใตดิน การกักเก็บนํ้าใน

เขื่อนและการระเบิดเหมืองแร 
๔. ในอนาคตแผนดินไหวจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เพราะแผนดินไหวแตละครั้งมีผลกระทบ

ตอเปลือกโลก  
๖๒. รายงานทางวิชาการสวนใดที่ใชภาษาไมเหมาะสม 
 ๑) พริกเปนสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรูจักดี 
 ๒) นักวิจัยพบวาพริกมีสารแคปไซซินสูง สารน้ีมีฤทธ์ิในการลดความเจ็บปวด 
 ๓) และชวยระบบการยอย และการไหลเวียนของโลหิต ปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง  
 ๔) ตอนหลังนักวิจัยก็พบอีกวา สารตัวน้ีมีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทําใหชวยลดนํ้าหนักตัว

ไดดวย 
 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒ ๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔  
๖๓. ขอความสวนใดในจดหมายกิจธุระตอไปน้ีไมจําเปนตองกลาวถึง 
 ๑) ดวยชมรมวิทยาศาสตรจะจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองในงานสัปดาห

วิทยาศาสตร ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 ๒) ซึ่งการแขงขันโตวาทีจําเปนตองมีคณะกรรมการการตัดสินเพื่อหาผูชนะ  
 ๓) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทานเปนกรรมการตัดสินการโตวาทีรอบชิงชนะเลิศ 
 ๔) ในวันพุธท่ี 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 ติดตอท่ี nmt-school@hotmail.com 
๔. บรรยายพิเศษเรื่อง “พนวิกฤตดวยความคิดสรางสรรค” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑ สอบถามและซื้อบัตรไดท่ี 

Thai Ticket Major ทุกสาขา  
๖๕. ขอใดใชศัพทเฉพาะในการประชุมแทนขอความที่ขีดเสนใตไดถูกตอง ตามลําดับ 
  “ในการประชุมเพื่อจัดงานวันภาษาไทยแหงชาติประจําป ๒๕๕๒ ของสมาคมครูภาษาไทย ผูทํา

หนาที่พิจารณาเรื่องที่อยูในวาระการประชุม ไดอภิปรายเพื่อกําหนดแนวการจัดกิจกรรมตางๆ และ
เสนอใหผูทําหนาที่ควบคุมการประชุมแตงตั้งคณะบุคคลทําหนาท่ีจัดแสดงนิทรรศการการประกวด
ผลงานวิชาการของครูภาษาไทย” 
๑. ผูเขาประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ ๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ 
๓. ผูเขาประชุม รองประธาน คณะกรรมการ ๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ  

๖๖. ขอใดเปนพรรณนาโวหาร 
๑. วัดโบราณแลตะคุมๆ อยูในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสงาสงบ ทึมทึบดวยมานฝนอยู

เน่ินนาน 
๒. หมูบานอันไกลโพนมีวัดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ ชาวบานตางพากันเดินทางจากบาน

ใกลเคียงเพื่อมารวมบุญ 
๓. เมืองสามทาวปรากฏเรื่องราวในตํานานเกาท่ีจารึกไวในคัมภีรใบลาน วาอยูไกลไปในหุบเขา

หางไกล อันชนตางเผาไมเคยเขาไปถึง 
๔. เมืองอันใหญกวางเปนที่ตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝายอรัญวาสี เปนแหลงศึกษา

พระไตรปฎกสําหรับภิกษุจากเมืองใกลเคียง  
๖๗. ขอความตอไปน้ีไมใชวิธีอธิบายตามแบบใด 
  “โรคอุบัติซ้ํา” เปนโรคที่กลับมาระบาดใหม หลังจากเคยเกิดขึ้นแลวหายไปหรือพบหลังจากที่ไม

เคยมีการระบาดในพื้นที่เดิมมาเปนเวลานาน เชน โรคเทาชาง ไขทรพิษ เปนตน 
๑. นิยาม   ๒. ใหตัวอยาง 
๓. เปรียบเทียบ   ๔. กลาวซ้ําโดยใชถอยคําอ่ืน  

๖๘. ขอใดเปนการบรรยาย 
๑. จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนใหไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญ

ภัย” 
๒. พลพายตางโลตัวอยางสะพรึบพรอม เราเรงใหเรือพุงโลดไปในสายน้ําอันเชี่ยวกราก 
๓. ประชาชนปลอยใจใหไหลเล่ือนไปกับกระแสน้ํา ความปราดเปรียวของเรือระดับพระกาฬ และเสียง

พากยอันเราระทึก 
๔. สายฝนกระหน่ําหนาวจนเจ็บหนา แตไมสามารถสยบเสียงเฮที่เปนจังหวะของคนดู ผสานกับเสียงฮุย

เสียงจวงของพลพาย 
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๖๙. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปน้ี 
  “ใจคนก็เหมือนกับกลองถายรูป / ถาไมมีความเอาใจใสหรือความตั้งใจ ก็เหมือนกับการถายรูปโดย

ไมไดปรับศูนยใหดี / ภาพก็ไมชัด” 
๑. ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน ๒. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป 
๓. ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ๔. ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน  

๗๐. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออ่ืน 
๑. วิเชียรชอบอากาศบริสุทธ์ิในตอนเชา เขาเลือกการเดินไปทํางาน 
๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร การเรียนของเขาตกลงมาก 
๓. วิวิธแข็งแรงและรูปรางดูดีขึ้น เขาเลนแบดมินตันทุกวัน 
๔. วิธูมีมนุษยสัมพันธดี เขาเปนที่รูจักของเพื่อนๆ และอาจารยในโรงเรียน  

๗๑. สํานวนในขอใดมีการใชเหตุผล 
๑. ปงปลาประชดแมว ๒. เกลียดตัวกินไข ๓. ตบหัวลูบหลัง ๔. พล้ังปากเสียศีล  

๗๒. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปน้ี 
  “เด็กเกงเรียนดีมีความประพฤติเรียบรอย ก็มีโอกาสเสี่ยงตอพฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร 

ไดเชนกัน เพราะมีไอคิวสูงแตอาจมีอีคิวต่ํา ควบคุมตนเองไมได รับรูอารมณตนเองและอารมณผูอ่ืนได
ไมดีนัก จึงปรับตัวอยูในโลกความเปนจริงไดยาก” 
๑. เด็กฉลาดจะไมมีปญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร 
๒. พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอรเปนปญหาสําคัญของสังคม 
๓. ปญหาจากเกมคอมพิวเตอรเกิดกับเด็กที่ควบคุมตนเองไมได 
๔. เด็กที่ปรับตัวอยูในโลกความเปนจริงไดจะไมมีปญหาเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบ  

อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม ขอ ๗๓-๗๔ 
  “ประเทศผูนําเขาท่ัวโลกสนใจขั้นตอนการผลิตสินคามากขึ้น โดยใชมาตรการที่ไมใชภาษีเปนขอกีด

กันทางการคาดวย เชน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปนตน ผูนําเขาอาจนําประเด็นการเผาตอซังหรือฟางขาว ซึ่งทําลายสิ่งแวดลอมมาเปนขอกีดกันทาง
การคาได เกษตรกรจึงควรปรับตัว และพัฒนาวิธีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจุดแข็งให
สินคาขาวไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกได”  

๗๓. ขอความขางตนเปนทรรศนะประเภทใด 
๑. ขอเท็จจริง   ๒. คุณคา 
๓. ขอเท็จจริงและนโยบาย  ๔. คุณคาและนโยบาย  

๗๔. ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะ ตามลําดับ 
๑. ท่ีมา ขอสนับสนุน ขอสรุป ๒. ขอสนับสนุน ขอสรุป ท่ีมา 
๓. ท่ีมา ขอสรุป ขอสนับสนุน ๔. ขอสนับสนุน ท่ีมา ขอสรุป 
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๗๕. ขอใดมีการโนมนาวใจนอยที่สุด 
๑. หองพักสไตลสวนตัว พรอมสระวายนํ้า และโฮมเธียเตอรทันสมัยในหองน่ังเลน 
๒. หองพักแบบเดอลุกซในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแหงหน่ึงของไทย 
๓. หองพักกวางขวางในบรรยากาศที่คุณประทับใจตลอดไป 
๔. หองพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาหของคุณและสมาชิกในครอบครัว  

๗๖. ขอใดไมใชบทโฆษณาที่มีสารโนมนาวใจ 
๑. โรงเรียนอนุบาลนําสมัย ดูแลบุตรหลานของทานใหมีสุขภาพดี อบอุนใจไรกังวล 
๒. การบริหารกายเปนกิจกรรมที่มีลีลาเชื่องชา แตชวยการไหลเวียนของโลหิตและทําใหจิตแจมใส 
๓. รถยกรถขุดปศาจทรงพลัง กราวแกรงทุกพื้นที่ ทนทาน ไมมีวันตายตลอดการใชงาน 
๔. ละครเรื่องใหมโดยนักแสดงมืออาชีพ เน้ือหาสนุกสนานไดสาระ ยกระดับจิตใจ  

๗๗. ขอใดเปนการเรียงลําดับประเด็นความคิดท่ีเหมาะสมสําหรับเรียงความเรื่อง “การแตงกายของงิ้ว” 
ก. ลวดลายที่ปกบนเสื้อผาสื่อความหมายถึงความเปนมงคลและความถูกตอง ดีงาม เชน นกกระสา 

หมายถึง การมีอายุม่ันขวัญยืน 
ข. สิ่งสําคัญมากอยางหน่ึงของการแสดงงิ้วก็คือ เสื้อผา เครื่องแตงกาย ท่ีมีรายละเอียดบงบอกสถานะ

ของตัวละคร 
ค. เสื้อผาสีเหลืองออนเปนสัญลักษณของกษัตริย สีแดงเปนของเสนาบดีหรือจอมทัพ สวนสีเขียวเปน

ชุดสําหรับขุนนางฝายบุน 
ง. เครื่องประดับที่จําเปนอีกอยางหน่ึงก็คือ ศิราภรณซึ่งประดับดวยหมวกประเภทตางๆ มงกุฎและ

เครื่องตกแตงอ่ืนๆ 
๑. ข. – ค. – ก. – ง. ๒. ค. – ก. – ข. – ง. ๓. ง. – ข. – ก. – ค. ๔. ก. – ข. – ค. – ง.  

๗๘. ขอความตอไปน้ีขอใดควรเปนลําดับที่ ๔ 
ก. ธุรกิจสวนมากใชโสตทัศนูปกรณ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบรวมกันของเสียงและสายตา 
ข. โสตทัศนูปกรณเปนเครื่องชวยในการมองเห็นของผูฟง 
ค. อันตรายอยางยิ่งถาคุณจะลดบทบาทตัวเอง แลวมอบบทพระเอกใหแกโสตทัศนูปกรณ 
ง. ทําใหเกิดความเขาใจหรือความเชื่อในจุดท่ีคุณตองการทําใหเห็น 
๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  

๗๙. ขอความตอไปน้ีเหมาะจะเปนสวนใดของเรียงความเรื่อง “อุดมการณของชาวจีนในเมืองไทย” 
  “ในบรรดากลุมชาวจีนที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูในเมืองไทยดังกลาว ชาวจีนแตจ๋ิวนับเปนกลุมท่ีมี

จํานวนมากที่สุด รองลงมาเปนชาวจีนฮกเกี้ยน รองลงมาอีกคือชาวจีนไหหลําและชาวจีนกวางตุง สวน
ชาวจีนแคะนั้นมีจํานวนนอยท่ีสุด” 
๑. สวนนําเรื่อง   ๒. ประเด็นสําคัญของเรื่อง 
๓. สวนขยายความ   ๔. สวนสรุปเรื่อง 
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๘๐. ถาเรียงลําดับคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปน้ีจนครบถวน ขอใดเปนขั้นตอนที่ตอจากขอ ๕ ตามโจทย 
๑. ตมนํ้าในหมอดวยไฟกลาง แลวใสตะไครใบมะกรูด 
๒. ลางหอยแมลงภู ปูมา กุง และปลาหมึกใหสะอาด 
๓. ปรุงรสดวยนํ้าปลา มะนาว พริกขี้หนู แลวเสิรฟรอนๆ 
๔. แลวจึงใสกุง ปลาหมึก และเห็ดฟาง 
๕. เม่ือนํ้าเดือดจัดใสหอยแมลงภูและปูมา 
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    ว่ิงเรี่ยเรี่ยนาเอ็นดู 
๓. กระรอกหางพัวพู    โพรงไมอยูคูไลตาม ๔. เลียงผาอยูภูเขา    หนวดพรายเพราเขาแปลปลาย  

๘๓. คําประพันธตอไปน้ีมีวรรณศิลปเดนตามขอใด 
  แอกงอนออนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย 
 บัลลังกบดเหล่ียมเปนเรือนเก็จ กระจกพื้นกระจังเพชรบัวหงาย 

๑. การเลนคํา การเลนเสียงวรรณยุกต ๒. การสรรคํา การใชภาพพจน 
๓. สัมผัสพยัญชนะ การเลนจังหวะ ๔. การใชไวพจน การใชคําอัพภาส  

๘๔. คําประพันธตอไปน้ีไมใชกลวิธีใดในการแตง 
  อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป  เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา 
 ใครใครเห็นไมเปนที่จําเริญตา เขาจะพากันเยยใหอับอาย 

๑. ความเปรียบ ๒. สัมผัสพยัญชนะ ๓. การซ้ําคํา ๔. การเลนคํา  
๘๕. ขอใดใชภาพพจน 

๑. จะแวะหาถาทานเหมือนเม่ือเปนไวย    ก็จะไดรับนิมนตขึ้นบนจวน 
๒. อายุยืนหม่ืนเทาเสาศิลา    อยูคูฟาดินไดดังใจปอง 
๓. โอเชนน้ีสีกาไดมาเห็น    จะลงเลนกลางทุงเหมือนมุงหมาย 
๔. จนดึกดาวพราวพรางกลางอัมพร    กระเรียนรอนรองกองเม่ือสองยาม  

๘๖. ขอความตอไปน้ีใชภาพพจนก่ีแหง 
  ผลเดื่อเม่ือสุกไซร มีพรรณ 

ภายนอกแดงดูฉัน ชาดปาย 
ภายในยอมแมลงวัน หนอนบอน 
ดุจดั่งคนใจราย นอกน้ันดูงาม 
๑.  ๑ แหง ๒.  ๒ แหง ๓.  ๓ แหง ๔.  ๔ แหง 
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อานคําประพันธตอไปน้ี แลวตอบคําถาม ขอ ๘๗-๘๘ 
  งานก็ตองถูกงด นํ้าตาทวมรถท่ีผอนมาหลายป 

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 มันดําลองนํ้าไปชางไวเหลือ 
๒. ตล่ิงเบื้องบูรพาศาลาลาน  เรือขนานจอดโจษกันจอแจ 
๓. ถึงวัดแจงแสงจันทรจํารัสเรือง แลชําเลืองเหลียวหลังหล่ังนํ้าตา 
๔. พี่เรงเตือนเพื่อนชายพายกระโชก ถึงสามโคกตองแดดยิ่งแผดแสง  

๙๐. ขอใดไมใชบทเจรจา 
๑. เม่ือติดคุกทุกขถึงเจาทุกเชาค่ํา ตองกลืนกลํ้าโศกเศราน้ันเหลือแสน 

ซ้ําขุนชางคิดคดทําทดแทน มันดูแคลนวาพี่น้ียากยับ 
๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยูวาผัว นองน้ีกลัวบาปทับเม่ือดับจิต 

หญิงเดียวชายครองเปนสองมิตร ถามิปลิดเสียใหเปล้ืองไมตามใจ 
๓. แตน่ิงดูกิริยาเปนชานาน หาวาขานตอบโตอยางไรไม 

ท้ังรักทั้งแคนแนนฤทัย ความอาลัยปนปวนยวนวิญญา 
๔. ดวยขุนชางอางวารับสั่งให ใครจะขัดขืนไวก็กลัวผิด 

จนใจจะมิไปก็สุดฤทธ์ิ ชีวิตอยูใตพระบาทา  
๙๑. จากคําประพันธตอไปน้ี ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูด 
  พระพี่พระผูผาน ภพอุต ดมเอย 
 ไปชอบเชษฐยืนหยุด รมไม 

เชิญราชรวมคชยุทธ เผยอเกียรติ ไวแฮ 
 สืบกวาสองเราไสร สุดสิ้นฤามี 

๑. กลาหาญ ๒. เจาโวหาร ๓. สุภาพ ๔. ถอมตน 
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๙๒. คําประพันธตอไปน้ีมีจุดประสงคตามขอใด 
  ถึงจนทนสูกัด กินเกลือ 
 อยาเที่ยวแลเน้ือเถือ พวกพอง 
 อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์ 
 โซก็เสาะใสทอง จับเน้ือกินเอง 

๑. ใหรูจักอดทน ๒. ใหรูจักประมาณตน ๓. ใหรูจักรักศักดิ์ศรี ๔. ใหรูจักชวยเหลือตนเอง  
๙๓. ขอใดไมไดกลาวถึงอาวุธในการตอสู 

๑. พวกพลพาชีตีกระทบ  รําทวนสวนประจบโถมแทง 
๒. นายกองแกวงดาบวาบวับ ตางขับพลวิ่งเขาชิงชัย 
๓. โรมรุกบุกไปแตลําพัง  ไลหลังพวกพลเขารณรงค 
๔. บางเปาชุดจุดยิงปนใหญ  ฉัตรชัยมณฑกนกสับ  

อานคําประพันธตอไปน้ีแลวตอบคําถาม ขอ ๙๔-๙๕ 
๑. อยาโศกนักพักตรนองจะหมองศรี    เจาผันหนามาน่ีจะบอกให 
๒. ทรงพระชรานักหนาแลว    ทูลกระหมอมเมียแกวจงหักใจ 
๓. ลูกเอยมีกรรมก็จําไป    เงินเฟองเบ้ียไพก็ไมมี 
๔. รูตัวชั่วแลวแกวกลอยใจ    โมโหมืดไปไมทันคิด  

๙๔. ขอใดมีนํ้าเสียงของผูพูดตางกับขออ่ืน 
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. คําสอนตอไปน้ี ขอใดเปนการกระทําหรือลักษณะที่ควรละเวน 
๑. ใครเกะกะระราน อดกลั้น ๒. เท็จและจริงจานเจือ คละเคลา 
๓ รอบคอบชอบแลผิด กอนพรอง ๔. เหินหางโมหะรอน ริษยา  

๙๗. ขอใดไมใชคําสอนเฉพาะผูเปนหัวหนาเทาน้ัน 
๑. ความลับอยาใหทาส  จับที 

ปกปดมิดจงดี  อยาแผร 
๒. ดูขาดูเม่ือใช  งานหนัก 

ดูมิตรพงศารัก  เม่ือไร 
๓. ซอนเง่ือนงํานํ้าขุน  ขังใน 

ภายนอกทําแจมใส  สดหนา 
๔. จัดทําโทษแกผู  ผิดฉกรรจ น้ันนา 
 ใจจุงเมตตามัน  มากไว   
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๙๘. ขอใดแสดงความเชื่อท่ียังปรากฏในปจจุบัน 
๑. เครื่องอาวุธสุดหามอยาขามกราย อยานอนซายสตรีมักมีภัย 
๒. อน่ึงเขฬะอยาถมเม่ือลมพัด ไปถูกสัตวเสื่อมมนตดลคาถา 
๓. วาเชาตรูสุริโยอโณทัย  ตื่นนอนใหหามโมโหอยาโกรธา 
๔. ท้ังไมลําค้ําเรือนแลเขื่อนคอก ใครลอดออกอัปลักษณเสียศักดิ์ศรี 

๙๙. ขอใดแสดงบทบาทสําคัญของชาวนาไดชัดเจน 
๑. เขาเปนสุขเรียบเรียบเงียบสงัด มีปวัตนเปนไปไมวิตถาร 
๒. เกิดเพราะการเก็บเก่ียวดวยเคียวใคร    ใครเลาไถคราดฟนพื้นแผนดิน 
๓. เชาก็ขับโคกระบือถือคันไถ สําราญใจตามเขตประเทศถิ่น 
๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต หางยามผินตามใจเพราะใครเอย  

๑๐๐. คําสอนในขอใดไมสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบัน 
๑. อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี เม่ือบุญมีคงจะมาอยางปรารมภ 
๒. อยาเกียจครานการสตรีจงนิยม จะอุดมสินทรัพยไมอับจน 
๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอยาไปไหน จุดไตไฟเขาไปสองในหองกอน 
๔. จะผัดหนาทาแปงแตงอินทรีย ดูฉวีผิวเน้ืออยาเหลือเกิน 

 

เฉลย 
 
๑. ๑. ๒. ๒. ๓. ๒. ๔. ๔. ๕. ๑. ๖. ๓. ๗. ๓. ๘. ๒. ๙. ๓. ๑๐. ๔. 
๑๑. ๒. ๑๒. ๔. ๑๓. ๔. ๑๔. ๒. ๑๕. ๔. ๑๖. ๑. ๑๗. ๑. ๑๘. ๔. ๑๙. ๑. ๒๐. ๒. 
๒๑. ๑. ๒๒. ๓. ๒๓. ๓. ๒๔. ๓. ๒๕. ๔. ๒๖. ๓. ๒๗. ๒. ๒๘. ๒. ๒๙. ๓. ๓๐. ๓. 
๓๑. ๔. ๓๒. ๑. ๓๓. ๑. ๓๔. ๑. ๓๕. ๒. ๓๖. ๔. ๓๗. ๒. ๓๘. ๒. ๓๙. ๒. ๔๐. ๓. 
๔๑. ๓. ๔๒. ๓. ๔๓. ๓. ๔๔. ๔. ๔๕. ๔. ๔๖. ๒. ๔๗. ๓. ๔๘. ๓. ๔๙. ๑. ๕๐. ๓. 
๕๑. ๔. ๕๒. ๒. ๕๓. ๔. ๕๔. ๒. ๕๕. ๔. ๕๖. ๑. ๕๗. ๓. ๕๘. ๑. ๕๙. ๔. ๖๐. ๑. 
๖๑. ๔. ๖๒. ๔. ๖๓. ๒. ๖๔. ๒. ๖๕. ๔. ๖๖. ๑. ๖๗. ๓. ๖๘. ๑. ๖๙. ๒. ๗๐. ๓. 
๗๑. ๔. ๗๒. ๑. ๗๓. ๔. ๗๔. ๑. ๗๕. ๔. ๗๖. ๒. ๗๗. ๑. ๗๘. ๓. ๗๙. ๓. ๘๐. ๔. 
๘๑. ๓. ๘๒. ๔. ๘๓. ๓. ๘๔. ๔. ๘๕. ๒. ๘๖. ๓. ๘๗. ๒. ๘๘. ๑. ๘๙. ๓. ๙๐. ๓. 
๙๑. ๔. ๙๒. ๓. ๙๓. ๓. ๙๔. ๔. ๙๕. ๔. ๙๖. ๒. ๙๗. ๓. ๙๘. ๓. ๙๙. ๒. ๑๐๐.๓. 
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การเขียน 
 
เทคนิคการทําขอสอบการเขียนภาษาไทย O-NET 
 การเขียนเปนทักษะสําคัญอยางหนึ่งในการสื่อสารใหสัมฤทธิ์ผล การเขียนจึงตองถูกตอง ชัดเจน เพราะถา
สะกดผิด อาจทําใหความหมายผิด เกิดผลเสียหายตอธุรกิจหรือกิจการงานตางๆ ได นอกจากนี้ในขอสอบ O-NET 
ออกขอสอบเรื่องการเขียนสะกดคําตรงๆ 3-5 ขอทุกป  
 การเขียนหรือสะกดคําในภาษาไทยผิด มีสาเหตุหลายประการ พอสรุปไดดังน้ี 
 1. สะกดผิดเพราะใชแนวเทียบผิด 
  มีคําหลายคําท่ีออกเสียงใกลเคียงกัน เมื่อนําไปเขียนก็อาศัยเทียบกับคําท่ีจําเสียงได ท้ังๆ ท่ีสะกดไม
เหมือนกัน จึงทําใหเขียนคําท่ีนําไปเทียบนั้นผิดไป 
  ตัวอยางคําท่ีเขียนโดยใชแนวเทียบผิด มีดังน้ี 
  อนุญาติ (อนุญาต)  เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา ญาติพ่ีนอง 
  สังเกตุ (สังเกต)  เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา เหตุ 
  โอกาศ (โอกาส)  เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา อากาศ 
  วิจารย (วิจารณ) เขียนผิด เพราะไปเทียบกับคําวา อาจารย  
 2. สะกดผิดเพราะออกเสียงผิด 
  การออกเสียงไมชัด ออกเสียงผิดไปก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการสะกดผิด 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 คําท่ีออกเสียงเหมือนกัน แตเขียนตางกัน และความหมายก็ตางกัน  
   ตัวอยางเชน กานท แปลวา กลอน 
   กาฬ แปลวา ดํา 
   กาญจน แปลวา ทอง 
   กานต แปลวา ท่ีรัก 
  2. คําพองรูป คือ คําท่ีเขียนเหมือนกัน ความหมายตางกัน 
   ตัวอยางเชน เพลา อานวา เพ-ลา แปลวา เวลา 
   เพลา อานวา เพลฺ-า แปลวา  แกนลอรถ 
 4. สะกดผิดเพราะไมเขาใจหลักการใชสระบางคํา ดังนี้ 
  1. หลักการประวิสรรชนีย 
   1. คําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต และเปนคําหลายพยางค พยางคท่ีออกเสียง อะ ตอง    
ประวิสรรชนีย เชน สรณะ  อมตะ  อิสระ ศิลปะ  มรณะ 
   2. คําเดิมท่ีเปนคําประสม แลวเสียงคําหนากรอนไปเปนเสียง อะ ตองประวิสรรชนีย เชน 
    สาวใภ กรอนเปน สะใภ 
    ตาวัน กรอนเปน ตะวัน 
    ฉันนั้น กรอนเปน ฉะนั้น 
    เฌอเอม กรอนเปน ชะเอม 
    หมากมวง กรอนเปน มะมวง 
   3. คําท่ีเปนคําไทยแท ออกเสียง อะ เต็มมาตรา เชน ทะนาน  มุทะลุ  คะนอง  ทะนง  สะดวก  
  2. หลักการใช บัน - บรร 
   1. บัน  
     “บันดาลลงบันได  บันทึกใหดูจงดี 
    รื่นเริงบันเทิงมี  เสียงบันลือสนั่นดัง” 
   2. บรร 
    ใชในคําแผลงท่ีแผลงมาจาก 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. ใชในภาษาอื่นท่ัวไป เชน ปรานี นีออน มิชชันนารี ญ่ีปุน อะแซหวุนกี้ กวนอู ละติน โปรดปราน 
    2. ใชเปนตัวสะกดในคําบาลี สันสกฤต ท่ีมีตัวสะกดในแมกน เชน อาตมัน ปกษิน ขันติ กานดา 

อานวา “กาน” เปนคําพองเสียง 
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  4. การใชตัวการันต 
   ตัวการันต คือ พยัญชนะที่มีทัณฑฆาต (    ) กํากับ ไมอานออกเสียง  
   เชน  ปรัศว อาน ปรัด 
     เลห อาน เลห 
   การใชตัวการันตมีหลักดังนี้ 
   1. คําไทยแทสวนมากไมใชตัวการันต 
   2. ตัวสะกดท่ีเปนตัวควบ ไมออกเสียงตัวควบ  
    เชน  จักร  อาน  จัก 
     เนตร  อาน  เนด 
     กอปร  อาน  กอบ 
   3. พยัญชนะที่มีตัวตาม คือ มีตัวสะกดนํามาขางหนา เมื่อใชทัณฑฆาตกับตัวตาม ตัวสะกดท่ี
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 
     ใฝใจใหทานนี้ นอกในมีและใหมใส 
    ใครใครของยองใย อันใดใชอยาใหลหลง 
    ใสกลสะใภใบ ท้ังต่ําใตและใหญยง 
    ใกลใบและใชจง ใชใหคงคําบังคับ 
   6. การใชไมยมก 
    1. ใชเขียนคําซํ้า เชน กินมากๆ พูดบอยๆ 
    2. ไมใชเครื่องหมายไมยมกในคํารอยกรอง เชน รอนรอนสุริยโอ อัสดง 
    3. ไมเขียนซํ้าคําท่ีเปนคําตางชนิด เชน นายมามาที่นี่เสมอ 
    4. ไมใชไมยมกซํ้าคําภาษาตางประเทศที่ออกเสียงซํ้า เชน นานา (คําภาษาบาลี) 
    5. ไมควรใชไมยมกขามประโยค  
     เชน นายใบไปบานนางสาวสมเจตน นางสาวสมเจตนยินดีมาก 
     อายแดงกัดอายดาง อายดางวิ่งหนี  
   7. หลักการผันวรรณยุกต 
    ขอสังเกต 
    1.  อักษรกลางคําเปนผันไดครบทุกเสียง มีรูปวรรณยุกตและเสียงวรรณยุกตตรงกัน 
    2.  อักษรสูงคําตายผันไดนอยเสียงท่ีสุด 
    3. อักษรตํ่าจะมีเสียงวรรณยุกตสูงกวารูปวรรณยุกตช้ันหนึ่ง ยกเวนเสียงจัตวา เพราะไมมี
เสียงใดสูงไปไดกวานั้นอีกแลว 
    4. อักษรตํ่าจะใชไมตรีไมได อักษรตํ่าเสียงตรีจะใชวรรณยุกตโทเทานั้น  
     เชน วุยวาย  ผิด  ตองเขียน วุยวาย จึงจะถูก 
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ตัวอยางขอสอบ O-NET เรื่องการเขียนสะกดคํา 
 
1. ขอใดมีคําท่ีเขียนผิดทุกคํา 
 1) กะทะ  กะเพาะ 2) กะทันหัน  กะทิ  3) กะเพาะ  กะพง 4) กะเพรา  กะลา 
 
 เฉลย 1) กะทะ ผิด ท่ีถูกเขียน กระทะ 
   กะเพาะ ผิด ท่ีถูกเขียน กระเพาะ 
  2) กะทันหัน ถูก กะทิ ถูก 
  3) กะเพาะ ผิด กะพง ถูก 
  4) กะเพรา ถูก กะลา ถูก 
 ตอบ 1) ผิดท้ังสองคํา 
   กะทะ → เขียน กระทะ  กะเพาะ → เขียน  กระเพาะ 
 
2. ขอใดมีคําสะกดผิด 
 1) ฉันจะทําบุญกรวดนํ้าไปใหญาติพ่ีนอง 2) เธอทําอะไรใหคิดถึงกาลเทศะไวบาง 
 3) จงทําเครื่องหมายกากบาทขอท่ีถูกตอง 4) เสียงระฆังดังกังวานไปทั่วท้ังบริเวณ 
 
 เฉลย 1) กรวดนํ้า ถูก 
  2) กาละเทศะ ผิด ท่ีถูกเขียน กาลเทศะ 
  3) กากบาท ถูก 
  4) กังวาน ถูก 
 ตอบ 2) กาละเทศะ ผิด  ท่ีถูกเขียน กาลเทศะ 
 
3. ขอใดเขียนถูกทุกคํา 
 1) ควินนิน  คลินิค 2) คอมมิวนิสต  โควตา 3) คอนเสิรต  คอนแวน 4) คุกก้ี  เคก 
 
 เฉลย 1) ควินนิน ผิด ท่ีถูกเขียน ควินิน 
   คลินิค ผิด ท่ีถูกเขียน คลินิก 
  2) คอมมิวนิสต ถูก โควตา ถูก 
  3) คอนเสิรต ถูก 
   คอนแวน ผิด ท่ีถูกเขียน คอนแวนต 
  4) คุกก้ี ผิด  ท่ีถูกเขียน คุกก้ี 
   เคก ผิด ท่ีถูกเขียน เคก 
 ตอบ 2) เขียนถูกท้ังสองคํา คือ คอมมิวนิสต โควตา 
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4. ขอใดไมมีคําท่ีสะกดผิด 
 1) เขาเปนคนที่เช่ือโชคลางมาก 2) พอฉันมีเครื่องลางของขลังมาก 
 3) เขาแสดงความจํานงคอยางนี้ 4) นี่คือเพชรท่ีเจียระนัยมาแลวอยางดี 
 
 เฉลย 1) โชคลาง ถูก 
  2) เครื่องลาง ผิด ท่ีถูกเขียน เครื่องราง 
  3) จํานงค ผิด ท่ีถูกเขียน จํานง → จง 
  4) เจียระนัย ผิด  ท่ีถูกเขียน เจียระไน 
 ตอบ 1) โชคลาง ถูก 
 
5. คําวา “สาบ” ขอใดเขียนผิด 
 1) ทะเลสาป 2) เหม็นสาบ 3) สาปแชง 4) คําสาป 
 
 เฉลย 1) ทะเลสาป ผิด ท่ีถูกเขียน ทะเลสาบ 
  2) เหม็นสาบ ถูก 
  3) สาปแชง ถูก 
  4) คําสาป ถูก 
 ตอบ 1) ทะเลสาบ ผิด ท่ีถูกเขียน ทะเลสาบ 
 
6. ขอใดมีคําพองเสียง 
 1) เรือโคลงเคลงขณะที่โคลงเรือ 2) ดอกไมสีขาวเปนสีท่ีฉันชอบ 
 3) ในเพลาเย็นคนก็เริ่มเพลาลง 4) เขาทองรูปสระอยูขางสระเอีย 
 
 เฉลย 1) อานวา เรือโคลฺ-ง  โค-ลง เรือ 
  2) สีขาว สีท่ีฉันชอบ “สี” ไมใชคําพอง แตเปนคําเดียวกัน 
  3) เพ-ลา  เพลฺ-า 
  4) อานวา สะ–หระ สะ–หระ 
 ตอบ 4) 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 สิ่งท่ีเปนกลุมกอนแตกหัก 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 ช่ือตนไม 
 
9. ขอใดมีคําท่ีสะกดผิด - 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 ท่ีถูกเขียน สับปลับ 
   สาบสูญ เขียนถูก 
   สับปะรส ผิด ท่ีถูกเขียน สับปะรด 
  2) ขบวน  ขมีขมัน เขียนถูก 
   ขันทสกร ผิด ท่ีถูกเขียน ขัณฑสกร 
  3) ตานขโมย  ตมโคลง เขียนถูก 
   ตระเวณ ผิด ท่ีถูกเขียน ตระเวน 
  4) เขียนถูกทุกคํา 
 ตอบ 1) สะกดผิด - ถูก - ผิด 
   สับปรับ - สาบสูญ - สับปะรส 
 
10. ขอใดสะกดผิดทุกคํา 
 1) คลินิค  พลาสติก  ลิฟต  2) รีสอรต  ฟารม  เคานเตอร 
 3) ฟลม  เทคนิค  มอเตอรไซด 4) เสริฟ  คอนกรีด  คริสตมาส 
 
 เฉลย 1) คลินิค ผิด ท่ีถูกเขียน คลินิก 
  2) และ  3)  สะกดถูกทุกคํา 
  4) เสริฟ ผิด ท่ีถูกเขียน เสิรฟ 
   คอนกรีด ผิด ท่ีถูกเขียน คอนกรีต 
   คริสตมาส ผิด ท่ีถูกเขียน คริสตมาส 
 ตอบ 4) สะกดผิดทุกคํา 
 
11. ขอใดใชรูปวรรณยุกตผิด 
 1) ชอบไหมคะ 2) ขอบคุณนะคะ 3) บอกใหแลวจะ 4) ขอสอบงายไหมจะ 
 
 เฉลย 1), 3) และ 4) ใชรูปวรรณยุกตถูกตอง 
  2) ขอบคุณนะคะ ผิด ท่ีถูกเขียน ขอบคุณนะคะ 
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12. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) ศิลปวัตถุ  กัลปาวสาน  กุศลกรรมบท 2) ศิลปลักษณะ  กิจจะลักษณะ  วิสัญญีแพทย 
 3) ศิลปะปฏิบัติ  อิริยาบถ  วิภัติปจจัย 4) ศิลปะวิทยา  กรรมวาจาจารย  คริสตศักราช 
 
 เฉลย 1) กัลปาวสาน ผิด ท่ีถูกเขียน กัลปาวสานต 
   กุศลกรรมบท ผิด ท่ีถูกเขียน กุศลกรรมบถ 
  2) ถูกทุกคํา 
  3) ศิลปะปฏิบัติ  ผิด ท่ีถูกเขียน ศิลปปฏิบัติ 
   วิภัติปจจัย ผิด ท่ีถูกเขียน วิภัตติปจจัย 
  4) ศิลปะวิทยา ผิด ท่ีถูกเขียน ศิลปวิทยา 
   คริสตศักราช ผิด ท่ีถูกเขียน คริสตศักราช 
 ตอบ 2) ถูกทุกคํา 
 
 การเขียนใหมีประสิทธิภาพ ผูเขียนจะตองมีความรูในเรื่องท่ีตนเขียน ตั้งจุดประสงคในการเขียนไวแจมแจง 
รูจักเลือกรูปแบบใหเหมาะแกเนื้อหา ใชถอยคําสํานวนไดเหมาะสมและมีความหมายชัดเจน 
 กระบวนการเขียนท่ีดี ใชภาษาสื่อความหมายไดดี ชัดเจน กะทัดรัด เหมาะแกระดับผูอาน และเหมาะแก
รูปแบบการเขียน แตงประโยคสมบูรณ ลําดับความไมวกวน เขียนหนังสืออานงาย สะกดการันตถูกตอง เวนวรรคตอน
เพ่ือชวยใหอานไดดี และขึ้นยอหนาใหมไดเหมาะสมกับเนื้อความแตละตอน มีความสัมพันธระหวางยอหนา 
 
รูปแบบการเขียนในภาษาไทย 
 รูปแบบการเขียนในภาษาไทยมีมาก อาจแบงใหญๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ รอยแกว และรอยกรอง แตท่ี
จะกลาวถึงในท่ีนี้ คือ รอยแกวท่ีเปนเรียงความ ยอความ และจดหมาย 
 1. การเขียนเรียงความ เรียงความประกอบดวย หัวขอ ความนํา ตัวเรื่อง และสวนสรุป ในการเขียน
เรียงความ ควรทําโครงเรื่องกอนเพ่ือใหเรียงความมีเอกภาพ เรียงลําดับความคิดดีและชวยใหแบงยอหนาได
ถูกตองดวย 
 2. การยอความ ผูยอความจะรับสารจากตนเรื่อง แลวเก็บสาระสําคัญของเรื่องสงตอไปใหผูอื่นทราบ ใน
การเก็บสาระสําคัญอาจมีแตขอเท็จจริง หรืออาจมีท้ังขอเท็จจริง ความคิดเห็น และความรูสึกดวยก็ได 
 3. เขียนจดหมาย แบงจดหมายสวนตัวกับจดหมายกิจธุระ  
  - จดหมายสวนตัว การใชภาษาขึ้นอยูกับความสัมพันธสวนตัว 
  - จดหมายกิจธุระ มีจดหมายท่ัวไป กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การใชภาษาตองคํานึงถึง
ความสุภาพ ใชภาษาเขียนหรือภาษาแบบแผน ไมใชภาษาแสลงหรือภาษาพูด 
 4. การเขียนเชิงกิจธุระ มักใชกรอกแบบฟอรมตางๆ ตามท่ีหนวยงานกําหนดให เพ่ือนํามาใชเปนประโยชน
ของหนวยงานนั้น 
 5. การเขียนประกาศแจงความ เปนการแจงขาวสารขอมูลใหสาธารณชนทราบโดยผานสื่อตางๆ 
 6. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เปนการเขียนเสนอผลงานการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดยอางอิง
หลักฐานขอมูลตางๆ 
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ตัวอยางขอสอบ  
1. ขอใดเวนวรรคตอนไดดีที่สุดในการเขียน 
 1) คําวา / “ปริญญา” / หมายถึง / บัตรท่ีแสดงวิทยฐานะ / ของผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาแลว 
 2) คุณยายคนนี้อายุ 90 กวา / แลวแตแข็งแรงดี / เดินเหินคลองแคลวไมเคยเจ็บปวยเปนอะไรเลย 
 *3) ในวาระขึ้นปใหมนี้ / ขอใหทานและครอบครัวจงเจริญดวยจตุรพิธพร / คือ / อายุ / วรรณะ / สุขะ /

พละ / เปนนิตยเทอญ 
 4) บริษัทการบินสํารองท่ีนั่งไวเผ่ือบุคคลสําคัญท่ี / มีความจําเปนจะตองเดินทางอยางกะทันหัน / และไมได

จองท่ีนั่งไวลวงหนา  
2. การเขียนเรียงความเรื่อง “เทคโนโลยีกับการศึกษา” ควรเนนเรื่องใด 
 1) การเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 *2) การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน 
 3) การช้ีใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 4) การพัฒนาเทคโนโลยีชวยพัฒนาการเรียนการสอนดวย  
3. “มนุษยเทานั้นท่ีจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งของท่ีไมใชแลวใหเกิดประโยชน มาสรางสรรคสิ่งใหม จากของ 

เหลานี้กันเถิด เพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีของเราเอง” ขอความขางตนนาจะเปนสวนสรุปของเรียงความเรื่องใด 
 1) การรณรงคเพ่ือสิ่งแวดลอม 2) ขยะ : ปญหาหนึ่งของประเทศ 
 3) ทรัพยากรมีจํากัด ประหยัดใชใหมาก *4) วัสดุเหลือใช : ปญหาและการกําจัด  
4. ขอความใดนาจะเปนสวนสรุปของเรียงความเรื่อง “เวลาเปนของมีคา” 
 1) เวลา คือ คณะละครสัตว มันเก็บขาวของและยายไปที่อื่นเสมอ 
 2) กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป วันและวัยยอมลวงลําดับไป ผูเห็นภัยแหงมรณะ พึงทําบุญอันนําสุขมาให 
 3) บอยครั้งท่ีทานไมมีเวลาสําหรับมิตร แตใหเวลาทั้งหมดท่ีมีแกศัตรู จงเปลี่ยนพฤติกรรมของทานเสียแต

วันนี้ 
 *4) จงใชวันนี้ใหดีท่ีสุด เพราะพรุงนี้เปนเพียงคําสัญญาบนเศษกระดาษ เมื่อวานเปนเพียงเช็คท่ียกเลิก แต

วันนี้คือเงินสดในมือ 
 
 การเขียนแสดงความรูสึกจากประสบการณ 
 ในการเขียนแสดงความรูสึก เรามักใชการเขียนพรรณนา ซ่ึงเปนการเขียนท่ีมุงใหเห็นภาพหรือลักษณะท่ี
ละเอียดลออ และเดนชัดขึ้นของสิ่งใดส่ิงหนึ่งมากกวาท่ีคํานึงถึงเรื่องราว 
 การเขียนแสดงความรูสึกจากประสบการณใหไดดี ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ชางสังเกต คือ สังเกตท้ังความรูสึกของตนเองและของผูอื่น 
 2. สํารวจวาความรูสึกน้ันเกิดจากสาเหตุใด เชน รูสึกสุขสงบ และสบายใจ เพราะไดอยูทามกลาง
ธรรมชาติท่ีสดช่ืนสวยงาม 
 3. รูจักสรรคํามาใชแสดงความรูสึกน้ันใหสมจริง ทําใหผูอานเกิดความรูสึก เกิดอารมณสะเทือนใจ 
  การใชถอยคําแสดงความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1. ใชถอยคําแสดงอารมณความรูสึกตรงๆ (ความหมายนัยตรง) 
  2. ใชถอยคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบ (ความหมายนัยประหวัด) 
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ตัวอยางขอสอบ  
1.  “ลมหนาวพัดผะแผวแววหวัดหวิว ตนออพลิ้วลูใบไหวผวา 
 ผ้ึงภมรวะวอนเคลาพวงผกา  แสวงหาน้ําหวานสําราญใจ”  
 คําประพันธขางตนนี้เปนงานเขียนแสดงจินตนาการประเภทใด 
 1) การเขียนบรรยายเชิงสรางสรรค *2) การเขียนพรรณนาภาพและความรูสึก 
 3) การเขียนแสดงพฤติกรรมในแบบคิดคํานึง 4) ถูกทุกขอ  
2. การเขียนแสดงจินตนาการประเภทการเขียนบรรยายเชิงสรางสรรคนั้น ผูเขียนใชจินตนาการปรุงแตงเรื่องราว

ธรรมดาใหเปนเรื่องท่ีนาสนใจโดยวิธีใด 
 1) สรางจุดสุดขึ้น 2) สรางจุดขัดแยง *3) แฝงแงคิด 4) วางโครงเรื่อง   
3. ขอความตอไปนี้ไมอาจใชเปนสวนใดของเรียงความ 
  “วัยรุนเปนวัยของความเปลี่ยนแปลง ความไมมั่นคงทางดานจิตใจของวัยรุนมีตัวแปรหลายตัวท่ีสําคัญ 

คือความรูสึกท่ีมีคุณคาในตนเอง ครอบครัวสวนหนึ่งวัดคุณคาของเด็กท่ีการเรียนปญหาหลักของวัยรุนจึงมี
อยูสองเรื่อง คือ ปญหาภายในครอบครัวและปญหาการเรียน หากเด็กรูสึกวาตนเองไมมีคา จะทําใหเกิดผล   
อื่นๆ ตามมามากมาย เชน ขาดเปาหมายในชีวิต ถูกเพ่ือนชักจูงในทางที่ผิด เปนตน” 

 1) คํานํา 2) เนื้อเรื่อง 3) สวนขยาย *4) สรุป 
 
 การเขียนเชิงกิจธุระ 
 การกรอกแบบฟอรมชนิดตางๆ 
 แบบฟอรม เปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นโดยเวนชองวางใหกรอกขอมูลท่ีตองการทราบ เพ่ือใหความสะดวกทั้งแก
ผูใชและผูรวบรวมในการนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนตอไป 
 แบบฟอรมมี 4 ชนิด ดังนี้ 
 1. แบบฟอรมท่ีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูมาติดตอไดใชจุดประสงค คือ เพ่ือให
ความสะดวกแกผูมาติดตอ หนวยงานเองก็ไดขอมูลครบ จัดเก็บใหเปนระเบียบและคนหาไดงาย 
 2. แบบฟอรมท่ีผูอื่นขอความรวมมือใหกรอก คือ “แบบสอบถาม” นักวิจัยใชเพ่ือใหไดขอมูลท้ังท่ีเปน
ขอเท็จจริง และทรรศนะของกลุมประชากรที่ตองการ 
 3. แบบฟอรมท่ีใชในองคการ คือ แบบฟอรมท่ีหนวยงานจัดทําขึ้นเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดใช เชน 
แบบฟอรมใบลา แบบฟอรมลงทะเบียนรายวิชา แบบฟอรมชนิดนี้ใหความสะดวก ท้ังแกผูกรอก ผูเก็บ และได
รายละเอียดครบ 
 4. แบบฟอรมสัญญา เปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหความสะดวกแกคูสัญญา ไมตองเรียบเรียงถอยคําเอง 
เปนเอกสารท่ีมีผลผูกมัดทางกฎหมาย จึงตองกรอกดวยความระมัดระวัง และเขาใจเงื่อนไขขอผูกมัดตางๆ        
ใหละเอียด ถาไมเขาใจตองปรึกษาผูรูหรือนักกฎหมายเสียกอน  
 
 ขอควรสังเกต 
 ตองระวังไมลงนามในแบบฟอรมสัญญาท่ียังไมไดกรอกขอความเปนอันขาด 
 



ภาษาไทย (50) __________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 
 ตัวอยางขอสอบ 
 ขอใดคือประโยชนท่ีแทจริงของแบบฟอรม 
 1) ใหขอมูลถูกตอง 2) ไดขอมูลครบถวน *3) ใหความสะดวก 4) เปนหลักฐานอางอิงได   
 
 ขอควรสังเกต 
 คุณสมบัติท่ีผูกรอกแบบฟอรมไมจําเปนตองมี คือ การเรียงลําดับความไมใหสับสน เพราะแบบฟอรมท่ี     

ทําขึ้นจะลําดับความใหอยูแลว 
 
 การเขียนประกาศ 
 การประกาศ เปนการแจงขาวสารใหสาธารณชนทราบอยางท่ัวถึง โดยผานสื่อสาธารณะ เชน วิทยุ 
โทรทัศน ปายประกาศ ประกาศบางเรื่องนอกจากแจงใหทราบแลวยังใหปฏิบัติตามดวย เชน ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศประกวดราคา 
 1. วิธีเขียนประกาศ ตองแสดงจุดประสงคใหแจมชัด มีรายละเอียดอยางพอเพียง เพราะผูรับสารจาก
ประกาศไมสามารถสอบถามผูออกประกาศไดสะดวกนัก ควรบอกหมายเลขโทรศัพท หรือสถานที่ใหติดตอสอบถาม
ไวดวย 
 2. การเขียนประกาศที่ไมเปนทางการ เนนท่ีจุดประสงคใหชัดเจน มีรายละเอียดเทาท่ีจําเปน ใชประโยคสั้นๆ 
ใหไดใจความกระชับ 
 3. การเขียนประกาศอยางเปนทางการ ใหบอกวาเปนประกาศขององคการใด เรื่องอะไรเนื้อความท่ีประกาศ 
ประกาศ ณ วัน เดือน ป ใด และระบุหนวยงานที่ออกประกาศโดยลงนามบุคคลหรือไมก็ได 
 
 ตัวอยางขอสอบ 
  ประกาศอยางเปนทางการเรียงลําดับองคประกอบอยางไร 
   ก. หนวยงานที่ประกาศ ง. วัน เดือน ป ท่ีประกาศ  
   ข. เรื่องท่ีประกาศ 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 คุณสมบัติท่ีตองการใหชัด 
 3. ประกาศเชิญชวนใหชม ใหฟง ตองระบุ เรื่อง วัน เวลา สถานท่ีใหชัดเจน 
 4. ประกาศขายที่ดิน ควรระบุ ขนาดเน้ือท่ี ท่ีตั้งของท่ีดิน 
 5. ประกาศขายหรือใหเชาอาคารสถานที่ ควรระบุ ทําเลท่ีตั้ง และสิ่งท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีลักษณะ
ของอาคารสถานที่ เชน ขนาดหอง จํานวนหอง จํานวนช้ัน 
 6. การใชภาษา ตองกระชับ ชัดเจน 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
 1. ประกาศในขอใดท่ีมีขอบกพรองมากที่สุด 
  1) เรียนบัญชีทางไปรษณีย 6 เดือนจบ ติดตอตู ปณ. 79 
  *2) ตองการพนักงานขายประจําหาง 200 อัตรา ติดตอฝายบุคคล 
  3) แอร ... เงินสดลดพิเศษ เงินผอนไมมีเงินดาวน ติดตอ 0-2345-6789 
  4) ขายตึกแถว 4 ช้ัน พรอมท่ีดิน ใกลตลาดแจมเจริญ ติดตอเจาของตลาด 
 
 2. ขอใดไมเปนการเขียนเชิงกิจธุระ 
  *1) รายไดรัฐนาหวง สรรพากรเก็บภาษีไดต่ํากวาเปา (เปนรายงานขาว) 
  2) ขายสวนอาหารพรอมอุปกรณและสิ่งกอสราง 
  3) รับสมัครพนักงานหญิงวุฒิพาณิชย อายุไมเกิน 23 ป 
  4) เรียนภาษาอังกฤษแบบใหมดวยตนเองทางไปรษณีย ไดผลแนนอน 
 
 3. ขอมูลในประกาศรับสมัครงานขอใดจําเปนนอยที่สุด 
  1) ตําแหนงและงานที่ประสงคจะใหผูสมัครงานทํา 
  2) คุณสมบัติท่ีตองการ เชน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ฯลฯ 
  *3) เงินเดือนท่ีผูสมัครจะไดรับ หรือใหผูสมัครกําหนดเงินเดือนเอง 
  4) สถานท่ีติดตอและเอกสารสําคัญ เชน หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ 
 
 หลักการสื่อสารผานจดหมาย 
 1. ประเภทของจดหมาย 
  1.1 จดหมายสวนตัว เปนจดหมายถึงเพ่ือน ญาติ ครู เพ่ือสงขาวคราวถามสารทุกขสุข เลาเรื่องราวท่ี
นารู นาสนใจใหทราบ ตลอดจนขอความชวยเหลือกัน 
 
      คําขึ้นตน -  เรียน  
     คําลงทาย -  ขอแสดงความนับถือ  
 
   ยกเวน ใหใช 
   1. นายกรัฐมนตรี 
   2. ประธานองคมนตรี คําขึ้นตน - กราบเรียน 
   3. ประธานรัฐสภา คําลงทาย - ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 
   4. ประธานศาลฎีกา 
  
 ตัวอยางขอสอบ 
  คําขึ้นตน ลงทาย และการใชสรรพนามในจดหมายสวนตัวขึ้นอยูกับสิ่งใดเปนสําคัญ 
  1) ฐานะทางสังคมของผูเขียนและผูรับ 2) วัยวุฒิ คุณวุฒิ ท้ังของผูเขียนและผูรับ 
  *3) ความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูรับ 4) ตําแหนงหนาท่ีของท้ังผูเขียนและผูรับ 
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  1.2 จดหมายกิจธุระ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนจดหมายที่ติดตอกันเกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน กิจธุระตางๆ เชน นัดหมาย ขอเขาชมกิจการ ขอความชวยเหลือ สมัครงาน ขอคําแนะนําเก่ียวกับการ
งานตางๆ เปนตน จดหมายกิจธุระนั้น บุคคลใชเขียนติดตอกับบุคคล หรือบริษัท หางราน องคการตางๆ ก็ได 
 
  ตัวอยางขอสอบ 
  ในการเขียนจดหมายสมัครงาน ควรลงทายจดหมายอยางไรจึงจะเหมาะสม 
  1) ดิฉันหวังวาผูจัดการคงจะมีเมตตา รับดิฉันเขาทํางานในแผนกนี้ ดิฉันจะทํางานใหอยางซ่ือสัตยสุจริต 
  2) ดิฉันหวังวาผูจัดการคงจะรับดิฉันเขาทํางานในแผนกนี้ เพราะดิฉันมีความสามารถที่จะทําใหบริษัท

กาวหนาได 
  *3) ดิฉันหวังวาผูจัดการคงจะสนใจ และเรียกดิฉันเขาสัมภาษณในเร็ววันนี้ กรุณาติดตอดิฉันไดตามท่ีอยู

ขางบนนี้ 
  4) ดิฉันขออาราธนาใหคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลใหผูจัดการและครอบครัวมีความสุขความเจริญ  

ย่ิงๆ ขึ้นไปคะ 
 
  1.3 จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่บริษัท หางราน และองคการตางๆ เขียนติดตอกันเกี่ยวกับพาณิชยกิจ 
และการเงิน   
 ขอสังเกต 
 การเขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจ การสงสารจะตองแจมแจงชัดเจน ใชรูปแบบจดหมายธรรมดาก็ได 
แตมักนิยมใชตามแบบจดหมายราชการ คือ มีเรื่อง และเมื่อลงนามแลวเขียน ช่ือ นามสกุล ตัวบรรจงไวใน
วงเล็บ ถามีตําแหนงก็จะเขียนไวใตวงเล็บอีกทีหนึ่ง 

 
  1.4 จดหมายราชการ หรือหนังสือราชการ เปนจดหมายที่สวนราชการหนึ่งมีไปถึงอีกสวนราชการหนึ่ง 
หรือถึงบุคคล บริษัท หางราน องคการตางๆ ก็ได ขอความในจดหมายเปนหลักฐานทางราชการ มีสภาพผูกมัด
ถาวร ใชอางอิงได จดหมายราชการจะตองมีเลขท่ีของจดหมาย และมีการลงทะเบียนรับ–สง ตามระเบียบงาน  
สารบรรณ (สารบรรณ คือ หนังสือท่ีเปนหลักฐาน)   
   ตัวอยางขอสอบ 
  จดหมายแบบราชการจะเรียงลําดับสวนประกอบของจดหมายตามขอใด 
  *1) เรื่อง คําขึ้นตน อางถึง (ถามี) สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี) 
  2) คําขึ้นตน เรื่อง อางถึง (ถามี) สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี) 
  3) เรื่อง อางถึง (ถามี) สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี) คําขึ้นตน 
  4) อางถึง (ถามี) สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี) คําขึ้นตน เรื่อง 
 
 2. กลวิธีการเขียนจดหมาย 
  ลายมือชัดเจน เรียบรอย อานงาย ใชภาษาถูกตองตามความนิยม ใชกลวิธีการเขียนถูกตองตาม
อัธยาศัยของผูรับจดหมาย และตามแบบฟอรมท่ีรับรองกัน 
  กลวิธีสําคัญในการเขียนจดหมายใหมีประสิทธิผลมี 2 ประการ คือ 
  2.1 การเขียนโดยใชถอยคําตรงไปตรงมา ใชในการเขียนจดหมายกิจธุระ ธุรกิจ และจดหมาย
ราชการ ใชถอยคําสุภาพ กระชับ สละสลวย ไมออมคอม เพ่ือใหผูรับจดหมายทราบเรื่องอยางรวดเร็ว เขาใจทันที 
และสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง 
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  2.2 การเขียนเชิงสรางสรรค ใชในการเขียนจดหมายสวนตัวท่ีตองการแสดงไมตรีจิต รักษามนุษย-
สัมพันธ ในการเขียนเชิงสรางสรรคผูเขียนจะตองเรียบเรียงถอยคําใหเกิดความรูสึกท่ีดี เลือกคําชวนอาน ถาตอง
แจงขาวราย ตองระมัดระวังใหมาก อาจแจงขาวเปนขั้นๆ เพ่ือใหผูรับเตรียมใจไวกอนจะไดรับขาวรายแรง 
 
  ตัวอยางขอสอบ  
   ก. ชมรมวรรณศิลปจะจัดการสนทนาเชิงวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมซีไรตใหอะไรแกสังคม” 
   ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง 
   ค. ในการน้ีชมรมใครขอใชหองประชุม 303 ในการจัดการสนทนาดังกลาวดวย 
   ง. ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 303 
   จ. โดยไดเชิญนายอภิวัฒน มีทรัพย และนางนริทร สุดสวย มาเปนวิทยากร 
  ถาเปนจดหมายของนักศึกษาถึงผูบริหารสถาบันเพ่ือขอใชสถานท่ี 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 ท่ีสะอาดเรียบรอย สีสุภาพ 
  3.2 ใชหมึกดําหรือน้ําเงิน ไมใชดินสอดําหรือหมึกแดงเขียน ลายมือชัดเจน ไมขีดฆา ขูดลบ หรือขีดทับ 
  3.3 จดหมายที่ติดตอเปนทางการ จะตองศึกษาใหดีวาควรเขียนถึงใครจึงจะถูกตองตามหนาท่ี และ

จะตองสะกดชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนงใหถูกตองดวย 
  3.4 จดหมายสวนตัว อาจใชภาษาระดับกันเองถาสนิทสนมกันมาก แตก็ควรใหสํารวมกวาการพูด 

เพราะเปนสื่อท่ีคางคา 
  3.5 ใชคําข้ึนตนและคําลงทาย ใหเหมาะแกผูรับจดหมาย 
  3.6 จาหนาซองใหชัดเจน เขียนจังหวัด และเลขหมายแขวงไปรษณียไวบรรทัดสุดทายดวยตัวโต 

หรือขีดเสนใต 
  3.7 เขียนชื่อและที่อยูของผูสง ไวท่ีมุมซองบนดานซาย หรือหลังซอง 
  3.8 ผนึกดวงตราไปรษณียากร ไวท่ีมุมซองบน ดานขวา 
  3.9 เม่ือรับจดหมายแลวควรรีบตอบ การไมตอบจดหมายถือเปนการเสียมารยาท คลายสัมพันธท่ีดีตอกัน  
 
  ตัวอยางขอสอบ  
  ประธานนักเรียนโรงเรียนแหงหนึ่ง เขียนจดหมายถึงผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ เพ่ือขออนุญาตนํา

นักเรียนเขาชมหอสมุดวชิรญาณ ใชกระดาษเขียนจดหมายสีมวงออน มีลายดอกไมประปราย เขียนดวย
ลายมือท่ีสวยงามเปนระเบียบ เขียนคําขึ้นตนวา “เรียนผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ” และลงทายวา 
“ขอแสดงความนับถือ” สอดซองจดหมายราชการตราครุฑ สงทางไปรษณีย ขอใดเปนขอบกพรองที่สุด
ในการส่ือสารดวยจดหมายนี้ 

  1) การสงจดหมายโดยไมมีผูรับรอง *2) วัสดุท่ีใชในการเขียนจดหมาย 
  3) ภาษาท่ีใชในการข้ึนตนและลงทาย 4) การเขียนจดหมายดวยลายมือแทนการพิมพ 
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การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ คือ การเขียนเสนอผลการศึกษาคนควาอยางมีระบบโดยอางอิงหลักฐานท่ีมา
อยางมีแบบแผน ผูเสนอรายงานจะตองเขาใจวิธีจดบันทึกขอมูลหรือขอความรูจากแหลงตางๆ ดวย 
 
 วิธีการจดบันทึก 
 หลักสําคัญของการจดบันทึก คือ เก็บขอมูลใหถูกตอง ระบุแหลงท่ีมาใหชัดเจน และจดบันทึกอยางมี
ระบบ ในการจดบันทึกอาจใชอักษรยอหรือเครื่องหมายที่ผูจดคิดขึ้นเองได 

 
 ขอสังเกต 
 การจดบันทึกเปนกระบวนการรับสาร ผูจดจึงใชอักษรยอหรือเครื่องหมายที่คิดขึ้นเองได แตถาเขียน
บันทึกซ่ึงเปนกระบวนการสงสารถึงผูอื่น ก็ไมควรใช นอกเสียจากอักษรยอหรือเครื่องหมายนั้นเปนท่ีรูจักและ
ใชกันอยูโดยทั่วไป 

 
 1. วิธีจดบันทึกจากการฟง 
 ผูจดจะตองเลือกจดเฉพาะประเด็นสําคัญ โดยแยกใจความออกจากพลความ เมื่อจดบันทึกแลว ควรรีบ
เรียบเรียง เพราะผูจดยังจําขอความบางตอนที่ไมไดจดไวได จะไดเพ่ิมเติมใหครบถวนสมบูรณไดถูกตอง 
 
ตัวอยางขอสอบ 
 
 1. ขอใดใชศัพทในการจดบันทึกการประชุมไมถูกตอง 
  1) เรื่องนี้ท่ีประชุมลงมติดวยการลงคะแนนลับ 
  2) กรรมการไดอภิปรายเรื่องนี้อยางกวางขวาง 
  *3) ท่ีประชุมมีญัตติใหทุนการศึกษาแกนายเอกรินทร คําศัพท (ตองแก “ญัตติ” เปน “มติ”) 
  4) ประธานกลาวเปดประชุมแลวขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาระที่ 1 
 
 2. การจดบันทึกในขอใดควรจดเฉพาะขอความสําคัญของผูพูดเปนคนๆ ไป 
  1) การบรรยาย   2) การประชุม  
  3) การสัมมนา   *4) การอภิปรายเปนคณะ 
 
 2. วิธีจดบันทึกจากการอาน 
  ผูจดจะตองทราบวิธีการบอกแหลงท่ีมา วิธีการจดบันทึกขอความ และรูปแบบในการจดบันทึก ดังน้ี 
  การบอกแหลงที่มา เพ่ือแสดงมารยาท และเปนประโยชนในการแสดงหลักฐานอางอิง จะตองบอก
แหลงท่ีมาใหเปนระบบเดียวกัน ถาเขียนไวทายหนารายงาน เรียกวา เชิงอรรถ ดังตัวอยาง 
 
 วิภา กงกะนันทน. 2523. วรรณคดีศึกษา. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช), หนา 10. 
 ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช. 2507. สี่แผนดิน เลม 1. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร), หนา 53. 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2505. นิทานโบราณคดี. (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ), หนา 53. 
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 การนําเสนอแหลงท่ีมาทายรายงานเรียกวา หนังสืออางอิง หนังสืออุเทศ เอกสารอางอิง และถามีหลาย
เลมตองเรียงตามตัวอักษร เรียกวา บรรณานุกรม ดังตัวอยาง 
 
 คึกฤทธ์ิ 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. การบอกแหลงท่ีมาของขอความท่ีใชอางอิงในงานเขียน คือ การเขียนเชิงอรรถตองระบุหนาท่ีขอความ
นั้นปรากฏอยู สวนการบอกแหลงท่ีมาท่ีเปนบรรณานุกรมน้ันเปนการอางท้ังเลม ไมตองระบุหนา ถาจะระบุให
ระบุจํานวนหนาท้ังหมดของหนังสือเลมนั้น 
 2. การบอกแหลงท่ีมาจากหนังสือพิมพตองระบุวันท่ี จากวารสารหรือนิตยสารตองระบุเดือน และจาก
หนังสือเลม ระบุแต พ.ศ. ท่ีพิมพหนังสือเลมน้ัน 

 
ตัวอยางขอสอบ 
 
 พิจารณาขอมูลตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1–3  
   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.  
 1. ขอมูลในรายการท่ี 1 ผูแตงช่ือเนาวรัตน เปนรูปแบบของการเขียนหนังสืออางอิงแบบใด 
  1) บทความในสารานุกรม 2)  บทความในหนังสือ 
  3) บทความในวารสาร *4) บทความในหนังสือพิมพ  
 2. รมไทร ในรายการที่ 1 เปนช่ือของอะไร 
  1) หนังสือ *2) วารสาร 3) บทความ 4) เรื่องแปล  
 3. รายการหนังสืออางอิงท้ัง 4 เลม นาจะนําไปประกอบการทํารายงานเรื่องใด 
  1) อาหารเพื่อคุณภาพ 
  2) นมและผลิตภัณฑนม 
  *3) คุณคาทางอาหารที่ไดจากนมมารดา 
  4) นมผงเล้ียงทารก : ความสูญเปลาของประเทศยากจน  
 4. ขอใดบอกแหลงท่ีมาจากอินเทอรเน็ตไดถูกตอง 
  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. (วันท่ีคนขอมูล : 5 กุมภาพันธ 2542) 
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 ข้ันตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เลือกหัวขอเรื่อง ควรเลือกเรื่องท่ีผูทํารายงานสนใจมากที่สุด และเปนเรื่องท่ีคนควาไดสะดวก 
 2. กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของเรื่อง ผูทํารายงานตองรูทิศทางวาตนจะทํารายงานเรื่องอะไร 
เพ่ืออะไร และลึกซ้ึงกวางขวางเพียงใด 
 3. คนควาและรวบรวมความรู ดวยการฟง การอาน และการหาประสบการณตรงดังกลาวขางตน 
 4. การวางโครงเรื่อง คือ การแยกหัวขอเรื่องออกเปนหัวขอยอยๆ เมื่อเติมรายละเอียดแลวจะไดรายงาน
ท้ังเรื่อง การวางโครงเรื่องมีประโยชน คือ ทําใหทราบวาจะเขียนเรื่องอะไร เขียนไปทางใด สั้นยาวขนาดไหน 
เรียงลําดับเรื่องไดถูก ไมสับสน และสําคัญท่ีสุด คือ ทําใหไมเขียนออกนอกเรื่อง 
 การวางโครงเรื่องควรทํา 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 รางโครงเรื่อง ใหเขียนหัวขอตางๆ ลงไปโดยยังไมตองเรียงลําดับเรื่อง 
 ข้ันที่ 2 กําหนดโครงเรื่อง มีขั้นตอนดังน้ี 
 - พิจารณาจัดเรียงลําดับหัวขอเรื่องกอนหลัง 
 - จัดความสัมพันธของเรื่องใหดี 
 - แกไขภาษาใหถูกตอง 
 
ตัวอยางขอสอบ 
 
 1. ในการเขียนรายงานทางวิชาการ เมื่อไดขอมูลและรางโครงเรื่องแลว ควรทําอยางไรตอไปตามลําดับ 
  1) แกไขภาษา พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ และเรียงลําดับหัวขอท่ีควรอธิบายกอนหลัง 
  *2) เรียงลําดับหัวขอท่ีควรอธิบายกอนหลัง พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ และแกไขภาษา 
  3) เรียงลําดับหัวขอท่ีควรอธิบายกอนหลัง แกไขภาษา และพิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ 
  4) พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ แกไขภาษา และเรียงลําดับหัวขอท่ีควรอธิบายกอนหลัง  
 2. ท่ียกมาขางลางนี้เปนตัวอยางของอะไร 
   1. ความนํา 
   2. ลักษณะและชนิดของนกนางนวล 
    2.1 ลักษณะท่ัวไป 
    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 2) การขยายพันธุ 
  3) ศัตรูของนกนางนวล 4) ชนิดตางๆ ของนกนางนวล  
 4. จากขอ 2 ขอใดควรวางเรียงลําดับใหม 
  1) นกนางนวลกินอะไร 2) การขยายพันธุ 
  *3) ศัตรูของนกนางนวล 4) ชนิดตางๆ ของนกนางนวล 
 
 หลักสังเกตลักษณะภาษาที่ใชในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 1. ใชภาษาระดับทางการ คือ กระชับ ชัดเจน และสุภาพ 
 2. ใชสํานวนภาษาสามัญ ไมใชสํานวนการประพันธ 
 3. ใชการบรรยาย คือ บรรยายเสนอขอมูลท่ีศึกษาคนความาได ไมใชการพรรณนาที่มุงใหภาพใหอารมณ 
 

ตัวอยางขอสอบ O-Net  
1. ขอใดใชภาษาในงานเขียนรายงานทางวิชาการไดเหมาะสมที่สุด 
 1) ตึกระฟาท้ังหลายเปนอุปสรรคขวางกั้นมิใหลมพัดเขาสูตัวเมือง 
 2) ถายังมีฝุนและควันมากเชนนี้ กรุงเทพฯ ก็คงมิใชเมืองฟาอมรอีกตอไป 
 *3) ฝุนท่ีเกิดจากการกอสรางและควันจากโรงงานลอยอยูท่ัวไปในอากาศ 
 4) สิ่งกอสรางเหลานี้เปนตัวการสําคัญท่ีสกัดก้ันไมใหฝุนละอองกระจายไปในมุมกวาง  
2. ขอใดใชภาษาไมเหมาะสมในการเขียนรายงาน 
 1) ปรอทวัดไขท่ีนิยมใชกันนั้นทําดวยหลอดแกวขนาดเล็ก 
 2) ปรอทวัดไขเปนเทอรโมมิเตอรชนิดหนึ่งซ่ึงใชวัดอุณหภูมิของรางกาย 
 *3) ถาคุณเปนไข ระดับปรอทในหลอดแกวเล็กๆ จะคอยๆ สูงขึ้นทีละนิด 
 4) การใชหลังมือแตะหนาผากยอมไมอาจบอกไดแนนอนวาผูปวยมีไขหรือไม 
 * ขอ 3 ใชภาษาระดับสนทนา จึงไมเหมาะสมในการเขียนรายงาน  
3. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน 
 1) แผนดินไหวที่มณฑลเสฉวน เปนเรื่องธรรมดาๆ ของธรรมชาติท่ีไมมีใครคาดถึง 
 2) ผลพวงท่ีเราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใตดินขึ้นมาใช ทําใหเปลือกโลกใตดินมีชองวางขึ้นมากมาย 
 3) แผนดินไหวที่เกิดขึ้นจากน้ํามือคนมี 3 อยางคือ การทดลองระเบิดปรมาณูใตดิน การกักเก็บน้ําในเขื่อน 

และการระเบิดเหมืองแร 
 *4) ในอนาคตแผนดินไหวจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เพราะแผนดินไหวแตละครั้งมีผลกระทบตอเปลือกโลก  
4. รายงานทางวิชาการสวนใดท่ีใชภาษาไมเหมาะสม 
  1. พริกเปนสมุนไพรท่ีคนไทยทุกคนรูจักดี  
  2. นักวิจัยพบวาพริกมีสารแคปไซชินสูง สารน้ีมีฤทธ์ิในการลดความเจ็บปวด  
  3. และชวยระบบการยอยและการไหลเวียนของโลหิต ปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง  
  4. ตอนหลังนักวิจัยก็พบอีกวา สารตัวน้ีมีผลในเรื่องเพ่ิมการเผาผลาญไขมัน ทําใหชวยลดน้ําหนักตัวไดดวย 
 1) สวนท่ี 1 2) สวนท่ี 2 3) สวนท่ี 3 *4) สวนท่ี 4 
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5. ขอความสวนใดในจดหมายกิจธุระตอไปนี้ไมจําเปนตองกลาวถึง  
 1) ดวยชมรมวิทยาศาสตรจะจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ระหวางวันท่ี 22-24 กุมภาพันธ 2553 / 2) ซ่ึงการแขงขันโตวาทีจําเปนตองมี
คณะกรรมการการตัดสินเพ่ือหาผูชนะ / 3) ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญทานเปนกรรมการตัดสินการโตวาที
รอบชิงชนะเลิศ / 4) ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หองประชุม  

 1) สวนท่ี 1 *2) สวนท่ี 2 3) สวนท่ี 3 4) สวนท่ี 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 ติดตอท่ี nmt-school@hotmail.com 
 4) บรรยายพิเศษเรื่อง “พนวิกฤตดวยความคิดสรางสรรค” 5 ก.พ. 2553 สอบถามและซื้อบัตรไดท่ี      

Thai Ticket Major ทุกสาขา 
 

ตัวอยางขอสอบ O-NET ชุดการเขียน 
 
1. เอกสารประเภทใดที่ผูเขียนไมตองลงช่ือ 
 1) หนังสือสัญญา   2) หนังสือภายในหนวยงาน 
 3) เอกสารติดตอกับหนวยงานภายนอก *4) แบบสอบถามที่ผูอื่นขอความรวมมือใหตอบ  
2. การอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลในขอใดไมตองระบุวันท่ีและเดือน 
 *1) หนังสือ 2) สัมภาษณ 3) อินเทอรเน็ต 4) หนังสือพิมพ  
3. คําในขอใดท่ีใชเติมในชองวางแลวไดใจความสมบูรณถูกตอง 
  คณะทูตสยาม .................... แรก .................... สมัยรัตนโกสินทรท่ีเดินทางไปยังประเทศ-

ตะวันตก .................... ท่ีเคยมีคณะทูตสมัยอยุธยาเดินทางไปยุโรปครั้งสุดทายใน .................... สมเด็จพระ-
นารายณมหาราช 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 
  .................... ความรูพ้ืนฐานท้ังหมดท่ีผาน 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. จงเรียงลําดับคําประพันธท้ัง 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. หากปายบอกทางไปอุทยานแหงชาติเขาใหญมีเนื้อท่ีจํากัด ควรเพ่ิมขอความใดตอจากลูกศรช้ีทางเพ่ือท่ีจะ

สื่อสารไดอยางชัดเจน 
 1) เขาใหญแหงชาติ 2) อุทยานแหงชาติ *3) อุทยานฯ เขาใหญ 4) อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
9. เครื่องหมายตอไปนี้มีช่ือท่ีถูกตองอยางไร (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) อัยการไกลเกลี่ยใหคูกรณียอมความเพ่ือคดีจะไดไมยืดเย้ือ 
 2) ผูตองหายอมจํานนตอหลักฐาน จึงรับสารภาพวากระทําความผิด 
 3) ผูเขาประกวดยินยอมใหนําภาพถายไปลงโฆษณาได 
 *4) นักกีฬายอมรับวาเขาตั้งใจฝกซอมอยางหนักจึงไดรับชัยชนะในครั้งน้ี  
11. ขอใดใชคําผิดความหมาย 
 1) เขายืนกรานวาจะตอสูคดีใหถึงท่ีสุด 
 *2) เจาหนาท่ีตรวจตราความเรียบรอยกอนผนึกซอง 
 3) อยาทําตัวเหลวไหลไมตั้งใจเรียนแลวจะเสียใจภายหลัง 
 4) เอกลักษณอยางหนึ่งของคนไทยที่ชาวตางชาติช่ืนชอบคือรอยยิ้มท่ีเปนมิตร  
12. ประโยคในขอใดวางตําแหนงของคําขยายไมถูกตอง 
 1) แกงเหลืองของภาคใตคือแกงสมท่ีใสขมิ้น 
 2) อาวุธสําคัญท่ีผูกอการรายใชยิงเจาหนาท่ีคือปนเอ็ม 16 
 *3) กลุมตัวอยางจะเปนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอายุ 16–21 ป 
 4) นักเรียนหญิงจํานวนมากแจงความจํานงเขาฟงการบรรยายเรื่องความรักของวัยรุน  
พิจารณาแผนภูมิตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 13-14 

นายรัก + นางเอื้อ สมสกุลดี

นายสามารถ
+

นางสวัสดี
น.ส.สมหวัง นายรักเกียรติ

+
นางกนกพร

นางสมศรี
+

นายสมัคร เกงจริง

ด.ช.เดชา ด.ญ.เอื้อย ด.ช.เอม ด.ช.เกง ด.ช.กลา ด.ช.สม ด.ญ.สาว ด.ช.ศักด์ิ   
13. นางเอื้อมีหลานยายกี่คน 
 *1) 3 คน 2) 5 คน 3) 6 คน 4) 8 คน  
14. ผูใชนามสกุล “สมสกุลดี” มีก่ีคน 
 1) 10 คน *2) 12 คน 3) 14 คน 4) 17 คน 
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ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายขวา
ขวาซาย

15. ตารางตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบกรอกขอความใด 
     1) ใบมอบตัวเขาเรียน 
     2) ใบขอกูเงินจากธนาคาร 
     3) ใบขออนุญาตขับขี่ยานยนต 
     *4) ใบขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
 
16. ตารางตอไปนี้เก่ียวกับเรื่องใด   

ลําดับที่ รายการ จํานวนกิโลกรัม รอยละ 
1 เศษผลไม 10 33 
2 เศษพืชผัก 15 50 
3 น้ํา 5 17 
 รวม 30 100   

 1) ขยะที่ท้ิงในแตละวัน   2) สวนผสมของเครื่องดื่มบางชนิด 
 *3) อัตราสวนของปุยหมัก   4) ผลพลอยไดจากการเกษตร  
17. เรียงลําดับขอความในขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
  ก. กลาวคือทรงปฏิเสธวา 
  ข. ไมมีสิ่งอื่นท่ีเปนตัวตนของเราอยูอีก 
  ค. นอกจากขันธ ๕ ท่ีจัดเปนกายกับจิตของเราแลว 
  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 ดุสิดาน่ังชันเขาอยูริมระเบียงแหงนดูดาวดวยความรูสึกเหงาๆ 

ขณะนั้นเธอรูสึกวามีใครเดินมาและเอื้อมมือมาลูบศีรษะเธอเบาๆ พอนั่นเอง” 
 1) อาการภาษา 2) กาลภาษา 3) สัมผัสภาษา *4) ปริภาษา  
19. ขอความตอไปนี้ควรอยูสวนใดของเรื่อง 
  สัญลักษณแบบแผนนี้มีความหมายเปนท่ีเขาใจของผูอานท่ัวไป อาทิ กาเปนสัญลักษณของผูต่ําศักดิ์ 
 1) การเปดเรื่อง 2) การปดเรื่อง *3) สวนขยายของเรื่อง 4) ประเด็นหลักของเรื่อง  
20. สวนของแบบฟอรมการขอกูยืมเพ่ือการศึกษาตอไปนี้ ตองกรอกขอมูลของบุคคลใด   

คนที่ ชื่อ-สกุล อายุ จบการศึกษาชั้น ขณะนี้กําลังทําอะไร 
1     
2     
3     
4       

 1) บิดา มารดา 2) ผูปกครอง *3) พ่ีนอง 4) ผูขอกูยืม 
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การอาน 
 
 การอาน เปนการพัฒนาทักษะการรับสารเพ่ือพัฒนาตัวเองหลายดาน  
 - ดานความรู เชน การอานหนังสือเรียน หนังสือพิมพ 
 - ดานคุณธรรม เชน หนังสือธรรมะ นิทานท่ีเปนคติธรรม 
 - 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 การอานท่ีผูอานสามารถรูเรื่องยอ ลําดับเหตุการณตางๆ และเลาใหผูอื่นฟงได 
 3. การอานวิเคราะห คือ การอานท่ีผูอานพิจารณาสวนตางๆ ของเรื่องท่ีอานใหเขาใจอยางละเอียดถี่ถวน 
 4. การอานแปลความ คือ การอานท่ีรูความหมายคําศัพทตางๆ ท่ีปรากฏในเรื่องท่ีอาน 
 5. การอานตีความ คือ การอานท่ีผูอานคิดคนวาผูเขียนตองการใหผูอานเกิดความคิดหรือความรูสึกอะไรบาง 
 
ตัวอยางขอสอบเก่ียวกับการอาน 
 
 1.  “วัฏจักรเวียนไปไมสิ้นสุด เปนมนุษยอยาทะนงหลงสังขาร 
  ยามรุงโรจนสดใสก็ไมปาน ยอมถึงวารดับไปไมยืนยง” 
  คําประพันธขางตนแสดงเจตนาของผูเขียนตรงกับขอใด 
  1) โนมนําเขาหาศาสนา   *2) แนะใหคิด 
  3) แสดงความหวงใย   4) ระบายความอัดอั้นตันใจ  
 2. ขอใดเปนการอานท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1) สุดาอานแลวรูวาเรื่องนี้มีท่ีมาจากไหน  
  2) สุรียอานแลวรูวาตัวละครเปนตัวเอก 
  *3) สุภาอานแลวรูวาสาระสําคัญของเรื่องคืออะไร  
  4) สุพจนอานแลวรูวาตอนจบของเรื่องจะเปนอยางไร  
   
 ขอสังเกต การอานรอยกรอง ขอสอบ O-NET มักจะออกมาในรูปของการใหตัวอยางคําประพันธมาแลว
ถามเก่ียวกับแนวคิด ความเช่ือ คานิยม หรือเปรียบเทียบกับสํานวนตางๆ หรือเปนการวิเคราะหเก่ียวกับโวหาร
ภาพพจนตางๆ ตามท่ีเรียนมา 
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หลักทั่วไปในการอานพิจารณางานประพันธ 
 ลักษณะของงานประพันธ 
 งานประพันธ หมายถึง งานท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น โดยใชภาษาท่ีสละสลวย ถายทอดใหเปนเรื่องราวท้ัง
รอยแกวและรอยกรอง 
 งานประพันธมี 2 ระดับ คือ ระดับที่เปนวรรณกรรมและวรรณคดี 
 วรรณคดี คือ งานประพันธท่ีใชภาษาและรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา มีความกลมกลืนกันอยางมีศิลปะ 
 วรรณกรรม คือ งานประพันธท่ัวไป ซ่ึงยังไมมีการยอมรับวาเปนงานประพันธท่ีมีคุณลักษณะทาง
วรรณศิลปถึงขั้นวรรณคดี 
 
องคประกอบสําคัญของงานประพันธ 
 องคประกอบสําคัญของงานประพันธ ไดแก เนื้อหาและรูปแบบ 
 เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวท่ีผูประพันธถายทอดใหผูอานรับรู อาจเปนขอเท็จจริงท่ีนําเสนอโดยปรุงแตง   
ขึ้นใหมหรือไดจากประสบการณ ทรรศนะหรืออารมณความรูสึก 
 รูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการนําเสนอเนื้อหา ท้ังท่ีรับรูไดดวยตาและความรูสึก 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 ท่ีไดจากการวิเคราะหตามวิธีการทางภาษาและความเห็นสวนตัว) 
  การวินิจ หมายถึง การตรวจตรา พิจารณา 
  การวินิจสาร หมายถึง การพิจารณาสวนประกอบตางๆ ของสาร คือ งานประพันธท่ีไดวิเคราะห
แยกแยะไว 
  ในทางปฏิบัติ การวิเคราะหและวินิจ มักจะทําควบคูกันไป เพราะบางครั้งเมื่อถึงขั้นวินิจก็อาจพบวา มี
บางอยางท่ียังไมไดแยกแยะไวในขั้นวิเคราะห จําตองแยะแยกสวนนั้นออกมาพิจารณาในขั้นวินิจ 
  การวินิจมักจะมี 2 วิธี คือ พิจารณาโดยอาศัยหลักการซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปกับพิจารณาโดยใชความ
คิดเห็นของผูวินิจประกอบ  
 การพิจารณาโดยอาศัยหลักการซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
 โดยทั่วไปสิ่งท่ีนํามาวินิจพิจารณามีสวนใหญๆ 5 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 
 1. รูปแบบ งานประพันธนั้นเปนรูปแบบใด เปนบทความ สารคดี บันเทิงคดี นิราศ บทละคร 
 2. เนื้อหา พิจารณาวาสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนขอคิดเห็น สวนใดแสดงอารมณความรูสึก 
  - สวนท่ีเปนขอเท็จจริง มีความนาเช่ือถือเพียงใด เพราะเหตุใด 
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  - สวนท่ีเปนขอคิดเห็น มีความสมเหตุสมผลเพียงใด เหมาะแกสภาพและกาลเวลาอยางไรหรือไม 
  - สวนท่ีแสดงอารมณความรูสึก สามารถโนมนาวความรูสึกของผูอานอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานประพันธอื่นท่ีมีรูปแบบหรือมีลักษณะเดียวกันหรือคลายกัน 
 3. เจตนารมณของผูเขียน ผูเขียน (ผูสงสาร) ตองการใหอะไรแกผูอาน (ผูรับสาร) เชน ตองการใหความรู 
แสดงขอคิด เสนอแนะ ติเตียน ช่ืนชม ปลุกระดมความรูสึก หรือตองการใหมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางไร 
 4. วิธีนําเสนอ ผูเขียนใหรูปแบบถูกตองตามหลักและความนิยมเพียงใดอยางไร ใชถอยคําสํานวนถูกตอง
เหมาะสม มีกลวิธีในการเรียกความสนใจ และสรางอารมณความรูสึกอยางไร การใชขนาด ลักษณะตัวอักษร 
ภาพประกอบ และการจัดหนาเหมาะสมหรือดีเดนอยางไร 
 5. สาระสําคัญ ผูเขียนเสนอสาระสําคัญท่ีสุดและสาระสําคัญรองๆ อยางไร  
 3. การประเมินคา (ช้ีใหเห็นคุณคาดานภาษาและประโยชนดานอื่นๆ) 
  คุณคาของงานประพันธมี 2 อยาง ไดแก คุณคาดานวรรณศิลปกับคุณคาดานสังคม 
  คุณคาดานวรรณศิลป คือ คุณคาท่ีไดจากความไพเราะ ความราบรื่น และความงามของภาษา ซ่ึงเห็น
ไดชัดจากงานประพันธประเภทรอยกรอง เชน การใชคําสัมผัสสระ สัมผัสอักษร การเลนคํา การใชโวหารภาพพจน
หรือการเสนอเปนกลบท เปนตน สําหรับงานประพันธท่ีเปนรอยแกวนั้นคุณคาดานวรรณศิลปมักปรากฏในรูปการ
ใชถอยคําท่ีสละสลวยราบรื่น กินใจ เราใจ และเนื้อหาผูกกระชับตามหลักตรรกวิทยา และแบบอยางการใชภาษา 
  คุณคาดานสังคม คือ คุณคาท่ีไดจากประโยชนของเนื้อหา เชน เนื้อหาที่แสดงประวัติความเปนมา 
ความรูตางๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ช้ีนําสังคมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปนตน 
  การประเมินคาจึงเปนขั้นสุดทายของการพิจารณางานประพันธ ผูประเมินจะสรุปดวยความคิดเห็นของ
ตนเองโดยใชขอมูลสําคัญท่ีไดจากการวินิจเปนสิ่งสนับสนุน และมักเปนขอสรุปสั้นๆ เชน สรุปวาดีมาก ก็อางวา
เพราะเหตุใด (จากท่ีวินิจไว) หรือสรุปวา ดีพอประมาณ ก็อาจอางขอสนับสนุนทางดี และยกขอท่ีวินิจวาไมดี     
มาประกอบใหเห็นชัด เปนตน  
 นอกจากนั้นการอานยังตองพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 
 1. แนวคิด คือ สาระสําคัญท่ีผูเขียนตองการสื่อใหผูอานไดรับรู ผูเขียนใชแนวคิดหรือสาระสําคัญเปน
แนวทางผูกเรื่องหรือแสดงความคิดอื่นๆ ท่ีสอดแทรกอยูในเรื่องก็ได แนวคิดอาจมีลักษณะเปนท้ังรูปธรรมและ
นามธรรม เชน ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติ บานเมือง เกษตรกร ผูใชแรงงาน การศึกษา เศรษฐกิจ ความรัก 
ความสามัคคี ความประพฤติทุจริตคิดมิชอบ เปนตน 
  การวินิจแนวคิดของเรื่องยังขึ้นอยูกับความสามารถ และประสบการณเฉพาะตัวของผูอานเปนอันมาก 
  วรรณกรรมเรื่องเดียวกัน ผูอานแตละคนอาจมองเห็นแนวคิดไมตรงกัน แมบุคคลคนเดียวกันหากได
อานงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งซํ้าอีกในเวลาตอมา อาจพบแนวคิดตางกันไปในแตละครั้งท่ีอานก็ได 
  ความสามารถจับแนวคิดท่ีแทจริงของเรื่องอยางถูกตองก็จะอานไดท้ังอรรถ ท้ังรส เกิดความเพลิดเพลิน
และภูมิปญญา การอานวรรณกรรมจึงจําเปนตองพิจารณาหาแนวคิดของเรื่องใหไดเสียกอนเสมอ 
 2. คานิยม คือ ความรูสึกนึกคิดหรือความเช่ือของบุคคลในสังคมเกี่ยวกับความหมายหรือความสําคัญของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ท่ีมีตอตนหรือกลุมของตน คานิยมจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลดานความเช่ือ
หรือไมเช่ือ ความพอใจหรือความรังเกียจ การเลือกปฏิบัติหรือการงดเวนปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งตางๆ 
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  คานิยมอาจถายทอดแกกันระหวางคนรุนเดียวกันหรือตางรุน โดยการปลูกฝง สั่งสอน ช้ีแนะ หรือการ
เห็นแบบอยาง 
  คานิยมมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมอยางใกลชิด โดยที่ตางเปนแบบแผนการดํารงชีวิต คานิยมแสดง
ถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม เชน คนไทยมีคานิยมรักความเปนอิสรเสรี ซ่ึงเปนสวนดีทําใหคนไทยรักษาเอกราชของ
ชาติไวไดตลอดมา แตการถือปฏิบัติเชนนี้มักเกินเลยขอบเขตอันสมควร ทําใหคนไทยหยอนระเบียบวินัยในการอยู
รวมกัน เชน ไมเคารพกฎจราจรหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมจนเกิดคํากลาวท่ีวาอยูอยางไทย 
หรือทําอะไรไดตามใจเปนไทยแท 
  คานิยมท่ีแทรกอยูในวรรณกรรมสังเกตเห็นไดงายกวาแนวคิด เพราะคานิยมปรากฏชัดจากพฤติกรรม
ตัวละคร 
 3. ความเชื่อ คือ ความรูหรือความรูสึกท่ีผูอานเช่ือวาเปนไปได ความเช่ืออาจมีจริงหรือไมมีจริง แตผูอาน
เช่ือแลววามีไดจริง หรือเปนไปไดจริง 
 
 * ขอสอบเกี่ยวกับการอานจะคอนขางยากท่ีจะเลือกบอกไดวาขอใดถูกหรือขอใดผิด ดังนั้นนักเรียนตองใช
วิธีอานมากๆ และอานบอยๆ จะจับความไดรวดเร็วเปนไปโดยธรรมชาติ 

 
 

ตัวอยางขอสอบ O-NET 
 
1. ขอใดไมมีคําไวพจน 
 1)  พูดหยาบกระทบคน ก็ตองทนซึ่งหยาบคาย 
  เจรจากับเขาราย ฦวาเขาจะตอบดี 
 2)  ไกฟามาตัวเดียว เดินทองเท่ียวเลี้ยวเหลี่ยมเขา 
  เหมือนพรากจากนงเยาว เปลาใจเปลี่ยนเหลี่ยวหานาง 
 *3)  เบ้ืองหนาคือหญิงสาว พลิ้วอาภรณสีขาวไรเดียงสา 
  มีดวงดาววาวใสในแววตา โปรยประกายปรารถนาเปนดอกไม 
 4)  เดือนจรัสโพยมแจมฟา ผิบไดเห็นหนา 
  ลอราชไซรดูเดือน ดุจแล  
2. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “ฝนเปนสายปรายโปรยเมื่อใกลคํ่า ฟาร่ําคํารณอยูเลื่อนลั่น 
 แปลบประกอยปลายคุงทุงสุพรรณ ลมกระชั้นกระโชกกระชากแรง” 
 *1) สี 2) เสียง 3) การเคลื่อนไหว 4) แสง  
3. ขอใดไมแสดงภาพความขัดแยง 
 1) สูงโยงโกงกํ้าต่ําตอย   *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 “เหตุฉะนี้กระหมอมฉันผูช่ือวาชาลีจึงเผาอยูแตหางๆ อยางหีนเพศ     

พอพักตรตน” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) เพศท่ียากไร 2) เพศท่ีออนแอ 3) เพศท่ีเขมแข็ง *4) เพศท่ีต่ําชา 
 
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 8-9    
  “สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
 ดวยใฝรักใหเกินพักตรา  จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย”    
8. ตัวละครในคําประพันธนี้มีอารมณความรูสึกตรงกับขอใด 
 1) โกรธ - เคียดแคน   2) ชํ้าใจ - นอยใจ  
 3) นอยใจ - สงสารตนเอง  *4) แคนเคือง - ทุกขใจ    
9. คําประพันธขางตนกลาวถึงความรูสึกของตัวละครใด 
 1) มาหยารัศมี 2) สการะวาดี *3) จินตะหรา 4) บุษบา  
10. คําประพันธตอไปนี้มีความหมายตรงกับขอใด 
  “คํายอยกยองเท้ียร  ทุกประการ 
 พักตรจิตผิดกันประมาณ  ยากรู” 
 1) หนาซ่ือใจคด 2) ยกยอปอปน *3) รูหนาไมรูใจ 4) ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ  
11. ขอใดกลาวถึงประเพณีท่ีตางกับขออื่น 
 *1)  ครั้นแลวลงมาศาลาใหญ พระสงฆลงไปอยูพรอมหนา 
  พลายแกวอุมไตรไปวันทา ขรัวบุญใหบรรพชาเปนเณรพลัน 
 2)  ขาจะใหลูกขาสิบหาช่ัง ขันหมากมั่งนอยมากไมจูจ้ี 
  ผาไหวสํารับหนึ่งก็พอดี หอมีหาหองฝากระดาน 
 3)  จึงจอดเรือเขาหนาสะพานใหญ ตาผลวิ่งไปเอาไมก้ัน 
  เสียเงินทองใหขึ้นไปพลัน ขนขันหมากขึ้นบนบันได 
 4)  จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง มโหรีแซซองประสานซอ 
  ขับกลอมซอมเสียงสําเนียงนวล โหยหวนโอดลั่นสนั่นหอ 
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12. คําประพันธในขอใดแสดงนาฏการชัดเจนที่สุด 
 1) เจาลืมนอนซอนพุมกระทุมต่ํา    เด็ดใบบอนชอนน้ําท่ีไรฝาย 
 2) เงยหนาขึ้นเถิดเจาพิมเพ่ือน    แกมเปอนมาจะเช็ดน้ําตาให 
 *3) สุวรรณหงสทรงพูหอย    งามชดชอยลอยหลังสินธุ 
 4) ดอกไมรองปองปบสนั่นปา    ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน  
13. สิ่งท่ีกวีกลาวถึงในขอใดตางกับขออื่น 
 1) นาคาหนาดังเปน    ดูเขมนเห็นขบขัน 2) มังกรถอนพายพัน    ทันแขงหนาวาสุกรี 
 3) เลียงผางาเทาโผน    เพียงโจนไปในวารี *4) หางไกวายแหวกวาย    หางไกคลายไมมีหงอน  
14.  “หลับเถิดนะคนดีตรงนี้หนอ ใจแมพอเพ่ือนวางไวตางหมอน 
 คุณความดีมีมาเปนอาภรณ นอนเถิดนอนนิ่งสนิทนิจนิรันดร”  
 ขอใดไมปรากฏในบทกลอนนี้ 
 1) ความดี 2) ความรัก 3) ความตาย *4) ความหวงใย  
15. ขอใดสะทอนลักษณะความเช่ือท่ีตางจากขออื่น 
 1)  ขออารักษหลักประเทศนิเวศวัง เทพท้ังเมืองฟาสุราลัย 
  ขอฝากนองสองรามารดาดวย เอ็นดูชวยปกครองใหผองใส 
 *2)  ระวังตัวกลัวตอตะเคียนขวาง เปนเยี่ยงอยางผูเฒาเลาสนอง 
  วาผีสางผีสางตะเคียนคะนอง ใครถูกตองแตกตายลงหลายลํา 
 3)  เห็นเกินรอยบางปลาสรอยอยูทายเรือ คลื่นก็เฝอฟูมฟองคํานองพราย 
  เห็นจวบจนบนเจาเขาสํามุก จงชวยทุกขถึงท่ีจะทําถวาย 
 4)  ขาแตงตั้งสังเวยเคยคํานับ เชิญมารับเครื่องมัจฉะมังสา 
  จะขอทางกลางทะเลกับเทวา แลวตีมาลอลั่นสนั่นดัง  
16. คําสอนในขอใดแตกตางจากขออื่น 
 1) อยาเทาแขวนเทาคางใหหางกาย    อยากรีดกรายกรอมเพลาะเที่ยวเราะเริง 
 *2) เห็นผูดีมีทรัพยประดับแตง    อยาทําแขงวาสนากระยาหงัน 
 3) เมื่อยามยิ้มย้ิมไวแตในพักตร    อยาย้ิมนักเสียสงาพาสลาย 
 4) อยาลืมตัวมัวเดินใหเพลินจิต    ระวังปดปกปองของสงวน  
17. ขอใดสะทอนคานิยมในแนวโลกุตระ 
 1) พระบิดาดํารัสคาดคากระหมอมฉานพันตําลึงทอง 
 *2) บพิตรมาปลิดปลงพระโอรสทั้งสองพระองคใหเปนทาสขาดแกชอาจารย 
 3) ท้ังกิริยามารยาทที่ผาดผายดูนี้ก็อาจอง    สมเปนสกุลประยูรพงศกษัตรา 
 4) ขาบาทนี้เปนขาชวงใชของพฤฒาจารย    ดั่งฤๅจะสามารถอาจหาญขึ้นไปรวมบังลังกรัตนราชาอาสน  
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18. ขอใดไมสะทอนความเช่ือในหลักไตรลักษณ 
 1)  โลกมนุษยนี้ไมมีท่ีแนนอน ประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวรอนชางแปรผัน 
  โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไดทุกวัน สารพันหาอะไรไมย่ังยืน 
 2)  อนัตตาใชวาของตนแท คงจะแตบาปบุญเจาคุณเอย 
  ชีวิตนี้ก็ไมมีประกันเลย   อยาเฉยเมยหมั่นคิดอนิจจา 
 3)  อันทุกขโศกโรคภัยในมนุษย ไมรูสุดสิ้นลงท่ีตรงไหน 
  เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจาเยาวมาลย 
 *4)  อันปวงกรรมทําไวในปางหลัง เปนพืชยังปางนี้ใหมีผล 
  หวานพืชดีมีผลดีแกตน   หวานพืชช่ัวกลั้วผลท่ีขนแคน  
19. คําวา “วิสัย” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
 1) วิสัยโลกโศกสุขทุกขธุระ    ยอมพอปะไปกวาจะอาสัญ 
 2) หนึ่งเอ็นดูผูท่ีมีความชอบ    รางวัลตอบตามวิสัยเจาไอศวรรย 
 *3) นางพระยาวากูเปนผูหญิง    ไมรูสิ่งศึกเสือเหลือวิสัย 
 4) ฝายโยธาขาเฝาชาวผลึก    เมื่อเกิดศึกซอนหนีตามวิสัย  
20. ขอใดมีน้ําเสียงท่ีตางจากขออื่น 
 1) คนสามเทาเฒาชราถาเขาทัก    ควรท่ีจักคบไวก็ใหเอา 
 *2) ของสิ่งใดเจาวางามตองตามเจา    ผูใดเลาจะไมงามตามเสด็จ 
 3) คําโบราณทานวาคิดผิดตํารา    ไปเบ้ืองหนาจะลําบากไดยากเย็น 
 4) เดินตามรอยผูใหญหมาไมกัด    ทานรูชัดผิดถูกคิดมากอน  
21. คําประพันธตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใดมากที่สุด 
  “ย้ิมหวานน้ําตาลอาย  มดมลายเหมือนตองมนตร 
 ในยิ้มท่ีแยบยล  อาจซอนเขี้ยวจะเค้ียวคุณ” 
 1) ปากอยางใจอยาง 2) ปากหวานกนเปรี้ยว 3) ปากวาตาขยิบ *4) ปากปราศรัยใจเชือดคอ  
22. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ 
  “ย่ิงกาวหนาสามารถอาจกุมโลก ย่ิงวิโยคยิ่งวินาศอาฆาตเฆี่ยน 
 เอาชนะธรรมชาติอาจพากเพียร เอาชนะใจเจียนจะขาดใจ” 
 1) สั่งสอน *2) ใหแงคิด 3) ใหกําลังใจ 4) แสดงอุดมการณ  
23. ขอใดไมถูกตองตามเนื้อความในคําประพันธตอไปนี้ 
  “เสียสินสงวนศักดิ์ไว  วงศหงส 
 เสียศักดิ์สูประสงค  สิ่งรู 
 เสียรูเรงดํารง  ความสัตย ไวนา 
 เสียสัตยอยาเสียสู  ชีพมวยมรณา” 
 1) ตองยอมเสียทรัพยสินเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีของวงศตระกูล 
 2) ตองใหความสําคัญในการแสวงหาความรูย่ิงกวาศักดิ์ศรี 
 *3) ตองยอมใหความรูเพ่ือรักษาความสัตย 
 4) ตองรักษาความสัตยย่ิงกวาชีวิต 
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24. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ 
  “รุงโปรยสีคลี่ดาดดาษทองฟา เพียงปลอบวาแววหวังยังไมสิ้น 
 แมนโลกมวลลวนมีแตสีนิล เหนือแผนดินยังมีรุงสีทอง” 
 1) เตือนใจ 2) ปลอบใจ *3) ใหกําลังใจ 4) จรรโลงใจ  
25. ขอใดกลาวถึงประเพณีท่ีแตกตางจากขออื่น 
 1)  ครานั้นจึงโฉมเจาพลายแกว ครั้งถึงกําหนดแลวจึงนัดหมาย 
  บอกแขกปลูกเรือนเพ่ือนผูชาย มายังบานทานยายศรีประจัน 
 2)  หนุมสาวเคียงขางเขานั่งอัด พระสงฆเปดตาลปตรซัดน้ําโร 
  ปรําลงขางสีกาหาหกโอ  ทานยายโพสาวนํานํ้าเขาตา 
 *3)  แลวขึ้นเขาไกรลาสดั่งราชหงส ใหสระสรงธาราสุดาสมร 
  แลวทรงเครื่องจินดาคานคร บทจรเบ้ืองยางขึ้นปรางคชัย 
 4)  จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง มโหรีแซซองประสานซอ 
  ขับกลอมซอมเสียงสําเนียงนวล โหยหวนโอดลั่นสนั่นหอ  
26. ขอใดแสดงวาความสัมพันธของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมทางวัตถุ 
 *1) ตัวยากอยากจะไปอาศัยเขา ถึงเปนญาติก็เปลาเหมือนผูอื่น 
 2) ผูใหญนอยนั่งลอมอยูพรอมหนา นําขาวปลามาเลี้ยงเคียงขนม 
 3) บานเรือนเรียงเคียงกันทุกวันนี้ เหมือนหนึ่งพ่ีนองสนิทรวมจิตใจ 
 4) คบนักปราชญนั่นแหละดีมีกําไร ทานยอมใหความสบายหลายประตู  
27. คําประพันธตอไปนี้สะทอนคานิยมเรื่องใดในสังคมไทย 
  “ธงสีทองผองสงาธงราชา  รูปครุฑพาหประจําองคคงอมตะ 
 เดนอยูกลางธงสีเหลืองเรืองฤทธะ หมายคือพระทรงชัยของไทยเรา” 
 *1) ความเปนสมมติเทพ    2) ความเปนมงคลแหงสี  
 3) ความจงรักภักดี   4) ความเปนอมตะ  
28. ขอใดมีวัตถุประสงคในการศึกษาท่ีแตกตางกับคําประพันธตอไปนี้ 
  “รูกลแกแพชนะรูประมาณ รูรอนราญราวีใหมีชัย” 
 1) รูวิสัยไตรภูมิพงศาวดาร รูจักวานยาสิ้นระบิลไม 
 2) รูสืบขาวราวเรื่องบานเมืองอื่น หนึ่งคนตื่นเซ็งแซรูแกไข 
 3) รูดูดินถิ่นท่ีจะดีราย  รูอุบายเกลี้ยกลอมใหพรอมใจ 
 *4) รูเรียนเขียนหนังสือลายมือเอก ลูกคิดเลขนับประมูลคิดคูณหาร  
29. ขอใดเปนหลักปฏิบัติสําคัญที่สุดท่ีขาราชการไทยในสมัยโบราณตองยึดถือ 
 1)  อันซ่ึงเกิดมาเปนรูปกาย ไมเวนตายดวยพรหมลิขิต 
  จะอาสาพระองคผูทรงฤทธิ์ กวาจะสิ้นชีวิตในครั้งน้ี 
 2)  จงพากเพียรเรียนไวจะไดทราบ ท้ังกลอนกาพยการกลปรนนิบัติ 
  หนึ่งแข็งออนผอนผันใหสันทัด ตามกษัตริยสุริยวงศดํารงดิน 
 *3)  ถึงกิจใดของขัดอัชฌาสัย  แมจะไดเปนประโยชนแกทรงศักดิ์ 
  รีบอาสาทุกเรื่องอยาเย้ืองยัก มิควรพักบายเบี่ยงหลีกเลี่ยงงาน 
 4)  ขอแตใหเสนาพฤฒาจารย สมัครสมานสามัคคี 
  อยาเห็นแกตัวมักพะวง   ลุมหลงริษยาไมควรท่ี 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ___________________________________ภาษาไทย (69) 

 
30. ขอใดสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในดานท่ีแตกตางจากขออื่น 
 1) ทีละแปลงทีละแปลงคอยแปลงเปลี่ยน จากทางเกวียนเปนทางกวางตัดกลางแหลง 
 2) สมัยนี้หองแถวเรียกทาวนเฮาส อยูเรือนเหยาหรูตระการวิมานฝน 
 3) ท่ีเพลงเก่ียวเคยกลอมกระทอมทุง เปนเพลงกรุงเกริ่นชาวสวนอาหาร 
 *4) แมหางไกลก็เคยเพรียกเรียกนองพ่ี กลับแปลกหนาไปทุกทีแมบานใกล  
31. ขอใดไมสะทอนบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา 
 *1)  ถึงวัดกกรกรางอยูขางซาย เปนรอยรายปนพมาท่ีฝาผนัง 
  ถูกทะลุปรุไปแตไมพัง  แตโบสถยังทนปนอยูยืนนาน 
 2)  อายศัตรูรูความจะตามมา แมจะพาเจาไปฝากขรัวนากไว 
  แลวพากันดั้นถัดไปวัดเขา เห็นสมภารคลานเขาไปกราบไหว 
 3)  ดวยไดไปเคารพพระพุทธรูป ท้ังสถูปบรมธาตุพระศาสนา 
  เปนนิสัยไวเหมือนเตือนศรัทธา ตามภาษาไมสบายพอคลายใจ 
 4)  ตายายรักใครใครจะทัน ตัวนั้นบวชเขาเปนเณรนาน 
  เลาเรียนขอมไทยวองไวดี แปลคัมภีรเปรื่องปราดออกฉาดฉาน  
32. คําประพันธตอไปนี้สะทอนเรื่องใดเดนชัดที่สุด 
  “ปางกอนเคยรวมน้ํา ใจจิต 
 ไถทาสเปลี่ยนชีวิต ปลดให 
 เคยเปนมิ่งเมียสนิท หลายชาติ มานา 
 ในชาตินี้จึงได เสพพรอมครองกัน” 
 1) คานิยมและวัฒนธรรม   2) ความเช่ือและสังคม 
 *3) คานิยมและความเชื่อ    4) วัฒนธรรมและสังคม  
33. ขอใดเปนสาระของขอความตอไปนี้ 
  “คนมีหรือคนจนก็มีความซ้ือสัตยพอๆ กัน หรือไมมีความซ่ือสัตยพอๆ กัน แคคนจนมองโลกจากแงมุม

ทางศีลธรรม ในขณะที่คนมีมองโลกจากแงมุมของเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย” 
 1) คนมีกับคนจนไมแตกตางกัน 2) คนมีกับคนจนเปนท้ังคนดีและไมดีไดเทาๆ กัน 
 *3) คนมีกับคนจนมองโลกจากแงมุมท่ีแตกตางกัน 4) คนมีเปนคนที่มีเหตุผลในขณะที่คนจนมีศีลธรรม  
34. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนขอความตอไปนี้ 
  “กวาหินจะผานกระบวนการแปรรูปมาถึงมือเราตองเสียคาใชจายสูง และมีการสูญเสียในกระบวนการ

ผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งตอครึ่ง เรานําหินมาใชในปริมาณเทาใด ก็มีหินในจํานวนเทากันท่ีสูญเสียไป 
ดังนั้นในการใชหินทุกครั้ง จงคิดใหหนักอยางหิน” 

 1) กระตุนใหเห็นคุณคาของหิน *2) เรียกรองใหใชหินอยางคุมคา 
 3) เตือนใหคิดวาหินอาจจะหมดไปจากโลก 4) ช้ีใหเห็นความสิ้นเปลืองในการผลิตหิน  
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35. ขอใดคือความหมายของ “ภาษา” ตามท่ีผูเขียนกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
  “เมื่อขาพเจาพูดก็หมายความวาขาพเจาเลือกคําท่ีจะกลาวออกไปตามท่ีนึกไว ถาผูฟงเขาใจตรงกับท่ี

ขาพเจาตองการ คําพูดนั้นก็เปนภาษาระหวางขาพเจากับผูฟง เมื่อขาพเจาเขียนหนังสือ ก็หมายความวา
ขาพเจาถายทอดเอาคําพูดซ่ึงนึกไวออกมาเปนตัวหนังสือ ถาผูอานเขาใจตรงกับท่ีขาพเจาตองการ ตัวหนังสือ
นั้นก็เปนภาษาระหวางขาพเจากับผูอาน คราวนี้ตางวาขาพเจาพูดออกไปหรือขีดเขียนเปนตัวหนังสือขึ้น ผูฟง
หรือผูอานไมเขาใจ คําพูดหรือตัวหนังสือท่ีปรากฏอยูนั้นก็ไมเปนภาษา” 

 *1) เครื่องมือสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 2) คําพูดและตัวหนังสือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร 
 3) คําพูดหรือตัวหนังสือท่ีผูสงสารและผูรับสารรับรูรวมกัน 
 4) ขอความท่ีผูสงสารกําหนดใหผูรับสารรับรู  
36. ขอใดคือสารของขอความตอไปนี้ 
  “ชางเคยรวมรบเคียงขางกษัตริยเพ่ือปกปองผืนแผนดินไทย วันนี้ชางไทยใกลสูญพันธเนื่องจากถูกใช

แรงงานอยางหนัก การทารุณและการเลี้ยงดูอยางผิดธรรมชาติ ทําใหชางไทยตองเจ็บปวย พิการและทยอย
ตายเฉลี่ยปละ 50 เชือก จากจํานวนชางท่ัวประเทศที่มีไมถึง 5000 เชือก ชางเปนสัตวขนาดใหญ การ
รักษาพยาบาลซับซอนยุงยาก มีขอจํากัดเรื่องยาและอุปกรณ ปญหาดังกลาวจึงย่ิงทําใหชางมีจํานวนนอยลง” 

 1) ความสําคัญของชางไทย  *2) สาเหตุท่ีทําใหชางไทยลดจํานวนลง 
 3) ปญหาเรื่องการรักษาพยาบาลชางไทย 4) สถานภาพของชางไทยในปจจุบัน  
37. ขอใดเปนแนวคิดของผูเขียนขอความตอไปนี้ 
  “ถาหากคําพยากรณเก่ียวกับการขยายตัวของประชากรของโลกเปนความจริง และแบบแผนของ

พฤติกรรมของมนุษยไมเปลี่ยนแปลง ท้ังวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็ไมอาจชวยใหสภาพความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมฟนตัวกลับคืนมาได หรือแมแตความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนสวนใหญในโลก ก็คงจะไม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น” 

 1) อนาคตของโลกกําลังถดถอยเพราะประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
 2) สิ่งแวดลอมและความยากจนเปนปญหาท่ีแกไมได 
 *3) อนาคตเปลี่ยนแปลงได ถาคนเราปรับเปลี่ยนการกระทํา 
 4) เราไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหาสิ่งแวดลอมไดในอนาคต  
38. ขอใดเปนพรรณนาโวหาร (O-Net 52) 
 *1) วัดโบราณแตละคุมๆ อยูในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสงาสงบทึมทึบดวยมานฝนอยูเน่ินนาน 
 2) หมูบานอันไกลโพนมีวัดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ ชาวบานตางพากันเดินทางจากบานใกลเคียง

เพ่ือมารวมบุญ 
 3) เมืองสามทาวปรากฏเรื่องราวในตํานานเกาท่ีจารไวในคัมภีรใบลาน วาอยูไกลไปในหุบเขาหางไกล อันชน

ตางเผาไมเคยเขาไปถึง 
 4) เมืองอันใหญกวางเปนท่ีตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝายอรัญวาสี เปนแหลงศึกษาพระไตรปฎก 

สําหรับภิกษุจากเมืองใกลเคียง  
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39. ขอความตอไปนี้ไมใชอธิบายตามแบบใด 
  “โรคอุบัติซํ้า เปนโรคที่กลับมาระบาดใหม หลังจากเคยเกิดขึ้นแลวหายไปหรือพบหลังจากท่ีไมเคยมีการ

ระบาดในพื้นท่ีเดิมมาเปนเวลานาน เชน โรคเทาชาง ไขทรพิษ เปนตน” 
 *1) นิยาม   2) ใหตัวอยาง  
 3) เปรียบเทียบ   4) กลาวซํ้าโดยใชถอยคําอื่น  
40. ขอใดเปนการบรรยาย 
 *1) จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนใหไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตรธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญภัย” 
 2) พลพลายตางโลตัวอยางสะพรึบพรอม เราเรงใหเรือพุงโลดไปในสายน้ําอันเช่ียวกราก 
 3) ประชาชนปลอยใจใหไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ํา ความปราดเปรียวของเรือระดับพระกาฬ และเสียงพากย

อันเราระทึก 
 4) สายฝนกระหน่ําหนาวจนเจ็บหนา แตไมสามารถสยบเสียงเฮที่เปนจังหวะของคนดู ผสานกับเสียงฮุย 

เสียงจวงของพลพาย  
41. คําพูดในขอใดไมมีความหมายเชิงตําหนิ 
 *1) อาหารที่ขายตามรถเข็นใชวาจะสกปรกไปเสียทุกราน 
 2) กระเปาใบนี้จะเกทีเดียว ถาหากใบเล็กกวาน้ีสักหนอย 
 3) ผาไทยบางชนิดถาซักรวมกับผาสีออนแลวคุณจะเสียใจ 
 4) ฝมือทําอาหารของคุณทําใหฉันไมตองหาวิธีลดน้ําหนักเลย  
42. “ดาราหญิงผูหนึ่งแสดงบทรายไดสมจริงจนผูดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตามตลาดแมคาก็ไมขายให สุดา

กับลูกสาวอายุ 10 ขวบ ดูละครที่ดาราผูนี้แสดงสุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน” คําพูดในขอใดแสดงวา
ทักษะในการดูของสุดาถูกตอง 

 1) ยายคนนี้ใจรายมาก ลูกไมควรเอาอยาง 
 2) ลูกอยาไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเทาน้ัน 
 3) แมวาเราเลิกดูละครเรื่องนี้เถอะ คนอะไรรายจนทนไมไหวแลว 
 *4) ลูกตองเขาใจนะวานี่เปนการแสดง ลูกดูเขาแลวลองคิดดูวาทําตัวอยางนั้นเหมาะไหม  
43. จากขอความตอไปนี้ คําใดไมสามารถใชเปนคําหลักในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เรื่อง พายุงวงชาง 
  “พายุงวงชางมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา พายุนาคเลนน้ํา หรือพวยน้ํา ในทองถิ่นบางแหงเรียกวา ลมงวง 

หรือลมหัวกุด” 
 *1) งวงชาง 2) พวยน้ํา 3) ลมงวง 4) นาคเลนน้ํา  
44. ในขอความตอไปนี้ ก. คืออะไร 
  “ก. ทําจากถ่ัวเหลืองท้ังเมล็ดซ่ึงจมูกถ่ัวเหลือง 
  ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี 
  ก. มีรสอรอยและมีกลิ่นหอมของงาดํา 
  ก. ทุกหยดใหคุณคาทางโภชนาการ” 
 1) ขนมอบที่ทําจากถ่ัวเหลือง และงาดํา *2) เครื่องดื่มท่ีทําจากถ่ัวเหลืองและงาดํา 
 3) อาหารคาวที่ทําจากถ่ัวเหลือง 4) อาหารเสริมท่ีทําจากงาดํา  
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45. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
  ความสามัคคีนั่นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยู

เปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกันไมเสียหาย แตอยูท่ีจิตใจของเรา ถาเราใชหลักวิชาและ
ความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน 

 1) การไมขัดแยงกันกอใหเกิดความสามัคคี 
 2) ตามปกติทุกสังคมยอมมีความขัดแยงกัน 
 3) ความขัดแยงอาจเปนประโยชนหากเรารูจักแกไขดวยปญญา 
 *4) หลักวิชาและความปรองดองสามารถแกไขความขัดแยงไดทุกอยาง  
46. คุณสุชัยบอกลูกคาวา “บางคนบอกผมวาอยากจะติดตั้งแกสเอ็นจีวี แตกลัวจะมีปญหาอื่นๆ ตามมา      

ความจริงแลวถารถของคุณไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน โดยคนติดตั้งท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดาน
แลวละก็ รับรองไมมีปญหาอื่นๆ ตามมา” ขอใดตรงกับคํากลาวของสุชัย 

 1) อยาเพ่ิงกลัว ถายังไมไดลองติดตั้ง *2) ไมมีปญหา ถาผูเช่ียวชาญติดตั้งใหตามมาตรฐาน 
 3) อยาลังเลใจ เชิญติดตั้งไดทันที 4) ไมมีปญหา แตตองใหเราติดตั้งให  
47. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปนี้ 
  “คนสวนใหญไมคอยรูตัว ยังคงอยากไดอะไรที่มากขึ้นๆ ไมวาจะเปนเงินทองเกียรติยศช่ือเสียง หรือความรัก 

และก็มักจะไมไดดังใจนึก ความทุกขก็ย่ิงมีมากขึ้นตามวัยท่ีมากขึ้นดวย” 
 1) คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ยอมมีความอยากไดมากขึ้นตามวัย 
 *2) ถาคนเรามีความอยากไดไมมีท่ีสิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข 
 3) คนสวนใหญอยากไดของบางอยางแลวไมได จึงเกิดความทุกขใจ 
 4) สวนใหญความทุกขของคนเกิดขากความอยากไดเงินทองเกียรติยศ  
48. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้ 
  วันนี้ไดรับคําสั่งใหยายท่ีนั่งทํางานไปอยูใกลๆ 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 
  “คุณแมมักพูดเสมอวามีเพ่ือนดี ทุกคนมีน้ําใจ เก้ือกูล ชวยเหลือกัน คุณแมพบปะสังสรรค นัดกินขาวกับ

เพ่ือนๆ เปนประจํา ย่ิงตางคนตางเกษียณแลวก็มีเวลาวางมากขึ้น” 
 1) แมเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี 2) เพ่ือนของแมไมตองทํางานประจํา 
 *3) แมไปทัศนาจรกับเพ่ือนๆ บอยๆ 4) เพ่ือนของแมตางดูแลทุกขสุขกัน 
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51. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความตอไปนี้ 
  โลกมีลักษณะคลาย หนังสือ 
 อยูกับบานเปรียบถือ นิ่งไว 
 เริ่มทองเท่ียวนั่นคือ เริ่มอาน 
 เท่ียวหนึ่งหนาหนึ่งให เรื่องรูตางกัน 
 1) สงเสริมใหรักการอาน   2) เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ 
 *3) สนับสนุนใหเดินทางทองเท่ียว 4) ใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว  
52. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความตอไปนี้ 
  เสนใยอาหารหรือท่ีเรียกวาไฟเบอร แมจะไมใชสารอาหารแตเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย มีอยูมากในพืชผัก 

ผลไม ธัญพืชตางๆ ในพืชแตละชนิดจะมีปริมาณและชนิดของเสนใยอาหารตางกัน เพ่ือใหรางกายไดรับเสน
ใยอาหารอยางสม่ําเสมอจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบดวยผักเปนประจํา และควรรับประทาน 
ผลไมสดซ่ึงจะใหเสนใยอาหารมากกวาการดื่มน้ําผลไม นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารประเภทถั่วเมล็ดแหง 
และขาวซอมมือเปนประจํา 

 1) ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงอาหารท่ีมีไฟเบอรจํานวนมาก 
 2) อธิบายประโยชนของเสนใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม 
 *3) แนะนําอาหารที่ทําใหรางกายไดรับไฟเบอรอยางตอเนื่อง 
 4) เชิญชวนใหคนทุกวัยรับประทานผลไมสดแทนการดื่มน้ําผลไม 
 

เฉลยตัวอยางขอสอบ O-NET 
  
1. 3) 2. 4) 3. 2) 4. 4) 5. 3) 6. 3) 7. 4) 8. 4) 9. 3) 10. 3) 
11. 1) 12. 3) 13. 4) 14. 4) 15. 2) 16. 2) 17. 2) 18. 4) 19. 3) 20. 2) 
21. 4) 22. 2) 23. 3) 24. 3) 25. 3) 26. 1) 27. 1) 28. 4) 29. 3) 30. 4) 
31. 1) 32. 3) 33. 3) 34. 2) 35. 1) 36. 2) 37. 3) 38. 1) 39. 1) 40. 1) 
41. 1) 42. 4) 43. 1) 44. 2) 45. 4) 46. 2) 47. 2) 48. 2) 49. 3) 50. 3) 
51. 3) 52. 3) 
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ตัวอยางขอสอบ O-NET 
 
ฝกอานจับใจความ ตีความ วินิจสาร จากขอสอบ O+A-NET หลายๆ ป  
1. ขอใดไมใชบทเจรจา 
 1)  เมื่อติดคุกทุกขถึงเจาทุกเชาคํ่า ตองกลืนกล้ําโศกเศราน้ันเหลือแสน 
  ซํ้าขุนชางคิดคดทําทดแทน มันดูแคลนวาพ่ีนี้ยากยับ 
 2)  ถึงตัวไปใจยังนับอยูวาผัว นองนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต 
  หญิงเดียวชายครองเปนสองมิตร ถามิปลิดเสียใหเปลื้องไมตามใจ 
 *3)  แตนิ่งดูกิริยาเปนชานาน  หาวาขานตอบโตอยางไรไม 
  ท้ังรักท้ังแคนแนนฤทัย  ความอาลัยปนปวนยวนวิญญา 
 4)  ดวยขุนชางอางวารับสั่งให ใครจะขัดขืนไวก็กลัวผิด 
  จนใจจะมิไปก็สุดฤทธิ์  ชีวิตอยูใตพระบาทา  
2. จากคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูด 
  “พระพ่ีพระผูผาน ภพอุต ดมเอย 
 ไปชอบเชษฐยืนหยุด รมไม 
 เชิญราชรวมคชยุทธ เผยอเกียรติ ไวแฮ 
 สืบกวาสองเราไสร สุดสิ้นฤามี” 
 1) กลาหาญ 2) เจาโวหาร 3) สุภาพ *4) ถอมตน  
3. ขอใดท่ีขอความตอไปนี้ไมไดกลาวถึง 
  “ผลิตภัณฑปโตรเคมีชวยใหเรามีของใชท่ีนิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุนและทนทานยิ่งขึ้น สามารถทํารูปแบบ

และสีสันไดหลากหลายดังใจ สามารถใชแทนวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวัน     
จะรอยหรอลงไปทุกที” 

 1) ขอเดนของผลิตภัณฑปโตรเคมี 2) ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเคมี 
 *3) ประเภทของผลิตภัณฑปโตรเคมี  4) ความสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเคมี  
4. จากขอความตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  “ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขายอมสบายใจเมื่อไดอยูในวงการท่ีนิยมความถนัดของเขา 

เพราะทําใหเขาเปนคนเดน มีความสําคัญในวงการนั้น แตเขาจะรูสึกดอยเมื่อเขาไปในวงการที่มิไดรูสึกยกยอง
วิชาหรือความสามารถของเขา” 

 1) ทุกคนพอใจที่จะไดเปนคนสําคัญ  
 2) คนเราเดนดังไมไดในทุกวงการ 
 *3) บุคคลในบางวงการไมนิยมผูดอยกวาตน 
 4) คนท่ีมีความสามารถอาจรูสึกดอยเมื่อขาดคนยกยอง 
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พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 5-6  
  ไขหวัดใหญพบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเปนพิเศษ แตอัตราการตายมักจะพบในผูปวยท่ีมี

อายุมากกวา 65 ป หรือผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เปนตน 
  การฉีดวัคซีนเปนวิธีท่ีปอนกันไดผลมากท่ีสุด สามารถลดอัตราการติดเช้ือลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 

ลดโรคแทรกซอน และลดการหยุดงาน 
  ไขหวัดเปนการติดเช้ือไวรัสท่ีทําใหเกิดอาการน้ํามูกไหล มีไขไมสูง สวนไขหวัดใหญเปนการติดเช้ือของ

ระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจจะลามลงไปปอดผูปวยจะมีอาการคอนขางเร็ว ไขสูงกวาไขหวัด ปวดศีรษะอยาง
รุนแรง ปวดกลามเนื้อออนเพลีย  

5. ขอความขางตนไมไดกลาวถึงเรื่องใด 
 *1) วิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูท่ีไมไดฉีดวัคซีน 
 2) ความแตกตางของโรคไขหวัดและโรคไขหวัดใหญ 
 3) ระหวางปวยดวยโรคไขหวัดใหญผูปวยจะปฏิบัติงานไมได 
 4) ไขหวัดใหญเปนโรคซํ้าเติมผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจําตัวอยูแลว  
6. ขอใดกลาวไมถูกตองตามขอความขางตน 
 1) ไขหวัดใหญเปนโรคอันตรายมากสําหรับผูสูงอายุ 
 2) คนวัยเด็กเปนไขหวัดใหญจํานวนมากกวาคนวัยอื่นๆ 
 *3) คนในวัยหนุมสาวจะติดเช้ือโรคไขหวัดใหญนอยที่สุด 
 4) ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญอาจทําใหเสียชีวิตได 
 
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 7-8   
  “ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาววาภาวะโลกรอนไมไดกอใหเกิดความหายนะเพียงอยางเดียว แตจะมี

ประเทศในแถบซีกโลกเหนือท่ีสามารถประหยัดพลังงานจากการทําความรอนไดมากขึ้น นักเดินเรือสามารถใช
ทางลัดไปขั้วโลกเหนือไดเพราะน้ําแข็งละลาย พ้ืนท่ีปาไมในโลกอาจขยายตัวขึ้นในบางประเทศ เชน แคนาดา 
รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโนมวาจะไดรับประโยชนจากภาวะโลกรอนมากท่ีสุด คือจะไดรับ
ผลผลิตทางเกษตรเพ่ิมขึ้น เพราะนักวิจัยจํานวนมากเช่ือวาหากโลกอุนขึ้น พ้ืนท่ีเพาะปลูกก็จะเกิดมีทาง    
ขั้วโลกเหนือมากขึ้น แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีสิ่งเลวราย อันเปนผลจากภาวะโลกรอนเกิดขึ้นในประเทศ
เหลานี้”  

7. ขอใดท่ีขอความขางตนกลาวถึง 
 1) ประเภทของผลผลิตทางเกษตรท่ีจะบังเกิดขึ้น 
 2) ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกรอนท่ีประเทศเหลานี้ไดรับ 
 3) รายช่ือท้ังหมดของประเทศที่จะไดรับประโยชนจากภาวะโลกรอน 
 *4) ตัวอยางประโยชนท่ีประเทศทางซีกโลกเหนือจะไดรับจากภาวะโลกรอน  
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8. ขอความท่ีวา “หากโลกอุนขึ้น พ้ืนท่ีเพาะปลูกก็จะเกิดมีทางข้ัวโลกเหนือมากขึ้น” มีความหมายตามขอใด 
 1) การมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ 
 *2) ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ 
 3) เมื่ออากาศอุนขึ้น พ้ืนท่ีซ่ึงเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป 
 4) ผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนเดิมจะเปนผลิตผลของเขตหนาวซึ่งกลายเปนเขตรอน  
9. คําประพันธตอไปนี้มีจุดประสงคตามขอใด 
  “ถึงจนทนสูกัด กินเกลือ 
 อยาเท่ียวแลเนื้อเถือ 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 เจาผันหนามาน่ีจะบอกให 
  ข. ทรงพระชรานักหนาแลว ทูลกระหมอมเมียแกวจงหักใจ 
  ค. ลูกเอยมีกรรมก็จําไป  เงินเฟองเบี้ยไพก็ไมมี 
  ง. รูตัวช่ัวแลวแกวกลอยใจ โมโหมืดไปไมทันคิด  
11. ขอใดมีน้ําเสียงของผูพูดตางกับขออื่น 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. *4) ง.  
12. ขอใดสะทอนความเช่ือ 
 1) ก. 2) ข. *3) ค. 4) ง.  
13. คําสอนตอไปนี้ ขอใดเปนการกระทําหรือลักษณะท่ีควรละเวน 
 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. ขอใดแสดงความเช่ือท่ียังปรากฏในปจจุบัน 
 1) เครื่องอาวุธสุดหามอยาขามกราย    อยานอนซายสตรีมักมีภัย 
 2) อนึ่งเขฬะอยาถมเมื่อลมพัด    ไปถูกสัตวเสื่อมมนตดลคาถา 
 *3) วาเชาตรูสุริโยอโณทัย    ตื่นนอนใหหามโมโหอยาโกรธา 
 4) ท้ังไมลําคํ้าเรือนแลเขื่อนคอก    ใครลอดออกอัปลักษณเสียศักดิ์ศรี  
16. ขอใดแสดงบทบาทสําคัญของชาวนาไดชัดเจน 
 1) เขาเปนสุขเรียบเรียงเงียบสงัด    มีปวัตนเปนไปไมวิตภาร 
 *2) เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวดวยเคียวใคร    ใครเลาไถคราดฟนพ้ืนแผนดิน 
 3) เชาก็ขับโคกระบือถือคันไถ    สําราญใจตามเขตประเทศถิ่น 
 4) ยืดหางยามยักไปตามใจจินต    หางยามผินตามใจเพราะใครเอย  
17. คําบรรยายตอไปนี้กลาวถึงเวลาใด 
  ดาวเดือนเลื่อนลับยุคันธร    จะใกลแสงทินกรอโณทัย 
 1) จวนพลบ 2) จวนค่ํา 3) จวนดึก *4) จวนรุง  
18. ขอความใดเปนคําพูดของตัวละครอยางเห็นไดชัด 
 *1) อัญขยมบังคมบรมบาท    บําบวงเทวราชรังสรรค 
 2) ท้ังแพะแกะโคกระทิงมหิงสา    สิ่งละพันนานานอยใหญ 
 3) จําปากลิ่นตลบอบอวลไป    ลําดวนช่ืนชูใจกลิ่นกระจาย 
 4) พรอมหมูเสนาพานริน    สิ้นท้ังทหารนอยใหญ  
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 ขอความท่ีขีดเสนใตหมายถึงใคร เรียงตามลําดับ 
  “ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียม่ิงก็มีสอง 
 มีบาวไพรใชสอยทั้งเงินทอง พ่ีนองขางพอก็บริบูรณ” 
 1) พลายแกว  นางวันทอง  นางลาวทอง  ขุนแผน 2) พลายงาม  นางศรีมาลา  นางสรอยฟา  ขุนไกร 
 *3) พระไวย  นางสรอยฟา  นางศรีมาลา  ขุนแผน 4) ขุนแผน  นางวันทอง  นางลาวทอง  ขุนไกร  
21. ขอความท่ีวา “สุดแตวาจิตพิศวาส ก็นับเปนวงศญาติกันได” มีความหมายตรงกับขอใด 
 *1) ความผูกพันทางใจทําใหเปนญาติกันได 
 2) เครือญาติควรมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 
 3) ความรักท่ีลึกซ้ึงของชายหญิงเปรียบดังความรักของเครือญาติ 
 4) ความรักอยางดื่มด่ําของสามีภรรยาเทียบเทากับความรักของพ่ีนอง 
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22. ขอใดเปนความคิดเห็น 
  ก. ทองฟามืดครึ้ม    ข. ฝนตกแนในเย็นนี้ 
  ค. ทุกครั้งท่ีฝนตกน้ําจะทวมซอยเสมอ ง. ทําใหตองถอดรองเทาลุยน้ํา 
 1) ก. *2) ข. 3) ค. 4) ง.   
23. ความเปรียบตอไปนี้หมายถึงใคร 
  “อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย ยอมอาสัญลงเพราะลูกเปนแทเท่ียง” 
 *1) นางมัทรีกับสองกุมาร   2) ทาวดาหากับนางบุษบา 
 3) ทาวกะหมังกุหนิงกับวิหยาสะกํา 4) พระบิดาของพระเวสสันดรกับพระเวสสันดร  
24. คําประพันธตอไปนี้ใชลีลาการแตงประเภทใด 
  “สงครามครานี้หนัก  ใจเจ็บ ใจนา 
 เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ  อกโอ 
 ลูกตายฤใครเก็บ  ผีฝาก พระเอย 
 ผีจักเทงท่ีโพล  ท่ีเพลใครเผา” 
 1) เสาวรจนี 2) นารีปราโมทย 3) พิโรธวาทัง *4) สัลปงคพิสัย  
25. ขอใดแสดงใหเห็นวาเปนพิธีกรรมอยางเดนชัด 
 *1) ครั้นครบเจ็ดรอบตามตํารับ จึงดับเทียนโบกควันให 
 2) แลวอํานวยอวยพรศรีสวัสดิ์ สองกษัตริยจงเปนสุขา 
 3) มหรสพครบสิ่งสิ้นท้ังนั้น ก็เลนขึ้นพรอมกันทันใด 
 4) ใหสองทรงศรีวิกายานุมาศ อํามาตยเดินเคียงเปนคูคู  
26. ขอความใดอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี้ 
  พระแกลวใสกล    เด็ดดอกโกมล    ทัดทานเกษี 
 1) มีการหามปรามกัน   2) เปนการกระทําท่ีมุงราย 
 3) ใชดอกไมเปนสื่อความรัก  *4) เหตุเกิดในสวนหรือใกลสระ  
27.   “เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลามทะลุตลอดสัน 
 นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาษแดงดั่งแทงควาย 
 ขอใดท่ีไมปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1) มโนภาพ 2) การเคลื่อนไหว 3) การเลียนเสียง *4) การกลาวเกินจริง  
28. คําประพันธตอไปนี้วรรคใดไมแสดงการเคลื่อนไหว 
  “ท่ีน้ําอับลับชองมองเห็นพ้ืน ปลานอยนอยลอยดื่นดูหลากหลาย 
 พนน้ําเปนละอองตองแมลงตาย ตกเรี่ยรายเปนภักษานาเอ็นดู” 
 *1) วรรคท่ี 1 2) วรรคท่ี 2 3) วรรคท่ี 3 4) วรรคท่ี 4  
  
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ___________________________________ภาษาไทย (79) 

29. “การนวดเปนการใชแรงจากภายนอกมาชวย มีจุดมุงหมายเพ่ือกระตุนใหกลามเนื้อท่ีหดเกร็งคางอยูคลายตัว 
ซ่ึงจะสงผลใหการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองในบริเวณกลามเน้ือนั้นดีขึ้น” “นั้น” ตรงกับขอความในขอใด
มากที่สุด 

 1) กลามเนื้อ   2) กลามเนื้อท่ีหดเกร็ง 
 *3) กลามเนื้อท่ีหดเกร็งคางอยู  4) กลามเนื้อท่ีหดเกร็งคางอยูคลายตัว  
30.  “การอานฟงท้ังเขียนและการพูด  ยอมเปนบทพิสูจนอยามองผาน 
 เปนกลไกประจําวันอันยืนนาน ผูใชการไดดียอมมีชัย” 
 คําประพันธบทนี้สื่อสารตรงกับประเด็นใดท่ีสุด 
 1) การใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพยอมใหประสิทธิผลแกผูใช 
 2) การส่ือสารทุกประเภทมีความจําเปนตอทุกอาชีพและทุกวงการ 
 3) การส่ือสารที่เปนประโยชนยอมมีท้ังฝายสงและฝายรับ 
 *4) ทักษะการใชภาษาสําคัญตอการดําเนินชีวิต เปนประโยชนแกผูใชเปน  
31. สาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้คืออะไร 
  “ฟงอะไรฟงใหชัดถนัดหู ฟงใหรูฟงใหเปนเฟนความหมาย 
 ฟงใหถูกฟงกอนตอบโดยแยบคาย ฟงดวยกายใจถึงกันนั้นฟงดี 
 ฟงอะไรใครครวญคิดดวยจิตวาง ฟงทุกอยางฟงทุกคนจนถวนถ่ี 
 ฟงแลวทวงติดชมเพ่ือเกื้อวจี ฟงเชนนี้ลวนเลอเลิศเกิดปญญา” 
 1) การฟงมีหลายรูปแบบ   2) การฟงกอใหเกิดปญญา 
 *3) วิธีฟงท่ีเปนประโยชน   4) การใชความคิดในขณะที่ฟง  
32.  “หมอแพทยวาปวยไข ลมคุม 
 โหรวาเคราะหแรงรุม โทษให 
 แมมดวาผีกุม ทําโทษ 
 ปราชญวากรรมเองไซร กอสรางมาเอง” 
 สารัตถะสําคัญของโคลงบทนี้คืออะไร 
 1) ตางคนยอมตางความคิด  2) แตละคนมีความคิดเปนอิสระ 
 3) เรื่องเดียวกันอาจมีความเห็นตางกัน *4) การแสดงทัศนะยอมสัมพันธกับความถนัด  
33. “ขี้ผ้ึงน้ํามันไพลใชบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก รักษาเทาแตก บรรเทาอาการวิงเวียน” ขอความนี้มี

ขอเท็จจริงตรงกับขอใด 
 1) ขี้ผ้ึงนี้แกอาการขัดยอก  2) ขี้ผ้ึงนี้ใชทาถูกนวด 
 *3) ขี้ผ้ึงนี้มีสวนผสมของไพล  4) ขี้ผ้ึงน้ีเปนของเหลว  
34. “ความรักและการเอาใจใสดูแลจากพอแมเปนโอสถวิเศษยิ่งกวายาขนานใดในโลก” ประเด็นใดไมสามารถ

อนุมานวาเก่ียวของกับขอความขางตน 
 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 ชาติเช้ือ 
 โฉดฉลาดเพราะคําขาน ควรทราบ 
 หยอมหญาเหี่ยวแหงเรื้อ บอกรายแสลงดิน 
 *1) ผลยอมมาจากเหตุ   2) กิริยาวาจาเปนสิ่งสําคัญ 
 3) การกระทําใดๆ ยอมีสิ่งตามมา 4) ธรรมชาติมีความสัมพันธกับมนุษย  
38. ขอใดกลาวถึงขอความตอไปนี้ไมถูกตอง 
  “ความยุติธรรมคือการกระทําท่ีชอบดวยเหตุผลนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน ทุกหนทุกแหง บางคน

เขาใจวาความยุติธรรมเปนเรื่องท่ีผูใหญเปนผูให ตนเปนผูรับ ความเขาใจเชนนี้ผิด อันท่ีจริงความยุติธรรม
เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนจะตองมีใหแกกัน” 

 1) มีนิยามศัพท   *2) เปนบรรยายโวหาร  
 3) มุงโนมนาวใจ   4) มีคําสําคัญคือความยุติธรรม  
39. ขอใดสอดคลองกับขอความนี้ “ในกระแสแหงยุติธรรมา    ยากจะหาความเกษมเปรมใจ” 
 1) ในโลกนี้หาความยุติธรรมไดยาก 2) ความหวังไมสัมพันธกับความยุติธรรม 
 3) การตัดสินมีท้ังฝายสมหวังและผิดหวัง *4) ไมมีใครจะพอใจในเรื่องเดียวกัน  
40. ขอความตอไปนี้สรุปไดตามขอใด 
   คนดีชอบแกไข คนจัญไรชอบแกตัว 
 คนช่ัวชอบทําลาย คนมักงายชอบทิ้ง 
 1) ทําสิ่งใดไดสิ่งนั้น   2) สังคมยอมมีท้ังคนดีและคนชั่ว 
 *3) นิสัยนําไปสูพฤติกรรม   4) สังคมมีคนหลากหลายลักษณะ  
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41. สาระสําคัญของโคลงบทนี้คืออะไร 
  “ฝูงคนกําเนิดคลาย คลึงกัน 
 ใหญยอมเพศผิวพรรณ แผกบาง 
 ความรูอาจเรียนทัน กันหมด 
 ยกแตช่ัวดีกระดาง ออนแกฤาไหว” 
 1) ทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน  *2) จิตสํานึกและความประพฤติยากท่ีจะแก 
 3) การศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต 4) แมจะมีกําเนิดตางกันแตการศึกษาชวยใหเทาเทียมกัน  
42. ผูประพันธโคลงบทนี้ตองการสื่อถึงสิ่งใด 
  “ไหวศรีพนมรุงแหลง บุรีรัมย 
 สูสุรินทรถ่ินธรรม ถ่ินชาง 
 ศรีสะเกษยโสฯ สัม- ฤทธ์ิมุก ดาหารเฮย 
 เลาะเลียบลําโขงขาง เขตเขาอุบลฯ” 
 1) จังหวัดสําคัญในภาคอีสาน  2) สถานท่ีทองเท่ียวในภาคอีสาน 
 3) จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน  *4) เสนทางการเดินทางจากบุรีรัมยไปยังอุบลราชธานี  
43. สาระสําคัญของขอความตอไปนี้คืออะไร 
  แลกเหรียญโทรศัพท 2 บาท 
  ถามทาง 5 บาท 
  ถามหาคน 10 บาท 
 ท้ังหมดใช “ขอบคุณ” แทนได 
 1) “ขอบคุณ” เปนคําพูดท่ีมีราคา 
 2) ปจจุบันน้ําใจถูกเปลี่ยนไปเปนเงินทอง 
 *3) พึงมีมารยาทเมื่อไดรับความอนุเคราะห 
 4) การหาโอกาสเพิ่มรายไดจากเรื่องเล็กๆ นอยๆ ยอมเปนไปได 
 

เฉลยตัวอยางขอสอบ O-NET 
  
1. 3) 2. 4) 3. 3) 4. 3) 5. 1) 6. 3) 7. 4) 8. 2) 9. 3) 10. 3) 
11. 4) 12. 3) 13. 2) 14. 3) 15. 3) 16. 2) 17. 4) 18. 1) 19. 2) 20. 3) 
21. 1) 22. 2) 23. 1) 24. 4) 25. 1) 26. 4) 27. 4) 28. 1) 29. 3) 30. 4) 
31. 3) 32. 4) 33. 3) 34. 2) 35. 2) 36. 1) 37. 1) 38. 2) 39. 4) 40. 3) 
41. 2) 42. 4) 43. 3) 
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ภาพพจน 
 
1. อุปมา 

 การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ใชคําเช่ือมเหลานี้ “เหมือน ราว ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ดั่ง 
เฉก เชน เพียง เพ้ียง 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 
   ขาขอนบหมูพระศรา - พกทรงคุณา – นุคุณประดุจรําพัน “ประดุจรําพัน” หมายความวา “ตามท่ี
ไดกลาวมาขางตน” 
   จะขอพระบุตรีมียศ ใหโอรสขานอยดังจินดา “ดังจินดา” หมายความวา สมตามท่ีมุงหมายไว หรือ
ใหสมใจนึก 
2. อุปลักษณ 
 การเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง มีวิธีสังเกต 2 วิธีไดแก 
 1. มีคําวา “คือ” “เปน” และมีนัยเชิงเปรียบเทียบ เชน เธอคือนางฟาในใจ 
 2. ละคําวา “คือ” “เปน” เชน ทะเลดาว, เพชรนํ้าคาง 
  “น้ําตาหลั่งเปนสายเลือด” ขอความน้ีมิไดมุงหมายจะเปรียบลักษณะของน้ําตาวาเหมือนสายเลือด แต
เนนย้ําเชิงปริมาณวา รองไหใจจะขาด ประโยคนี้เปนอติพจน 
  
 ความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปลักษณ คือ ......................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
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3. บุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน 
การสมมุติสิ่งตางๆ ใหมีกิริยาอาการ ความรูสึกเหมือนมนุษย เชน พระจันทรย้ิม ฯลฯ 

4. อติพจน (บางอาจารยใช .................................................) 
 การเปรียบเทียบโดยการกลาวขอความท่ีเกินจริง มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณวามีมากเหลือเกิน มี
เจตนาเนนขอความท่ีกลาวน้ันใหมีน้ําหนักย่ิงขึ้น เชน รอนตับแตก คอแหงเปนผง 

ดูผิวสินวลละอองออน มะลิซอนดูดําไปหมดสิ้น 
สองเนตรงามกวามฤคิน นางน้ีเปนปนโลกา 

  
 สังเกตงายๆ อติพจน คือ ............................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
5. นามนัย 
 การใชคําหรือวลีท่ีบงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดส่ิงหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งน้ันท้ังหมด เชน 
ใช หัวหงอก แทน คนเฒาคนแก หัวดําแทน คนหนุมคนสาว, มันไปฉุดมารดาเอามาไวอายหัวใสขมเหงไมเกรง
หนาในท่ีนี้ใช “หัวใส” เพ่ือเรียกแทนตัวขุนชาง, พระบาทไทโททรง ในท่ีนี้ใช “พระบาท” เพ่ือเรียกแทนกษัตริย 
6. สัญลักษณ 
 การใชสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เปนการสรางจินตภาพซึ่งใชรูปธรรมชักนําไปสูความหมายอีกช้ันหนึ่ง สวน
ใหญมักจะเปนท่ีเขาใจในสังคม เชน จามจุรี แทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
7. ปฎิพากษ 
 การนําเอาคําและความหมายที่ไมสอดคลองกันและดูเหมือนจะขัดแยงกันมารวมไวดวยกันเพ่ือใหเกิดผล
ทางความหมายเปนพิเศษ เชน น้ําผึ้งขม คาวน้ําคาง ศัตรูคือยากําลัง 
8. สัทพจน  
 ภาพพจนสัทพจน เพราะฉะนั้นถาบทรอยกรองที่ยกมาใหนักเรียนอานมีคําเลียนเสียง เชน ครืนโครม หึ่งหึ่ง 
ใหนับเปนภาพพจนแบบสัทพจนดวย 
9. อุปมานิทัศน  
 การเปรียบเทียบโดยยกเรื่องราวหรือนิทานมาประกอบ ขยาย หรือแนะโดยนัยใหผูอานผูฟงเขาใจแนว 
ความคิด หลักธรรม หรือความประพฤติท่ีสมควรไดแจมแจงย่ิงขึ้น เชน 
  นิทานเรื่อง คนตาบอดคลําชาง เปนอุปมานิทัศนช้ีใหเห็นวา คนท่ีมีประสบการณ หรือภูมิหลังตางกัน
ยอมมีความสามารถในการรับรูความเช่ือและทัศนคติตางกัน  
  โคลงโลกนิติบทท่ีวาดวย หนูทารบราชสีห เปนอุปมานิทัศน แสดงใหเห็นวา คนโงหรือคนพาลที่ดอยทั้ง
กําลังกายและกําลังปญญาบังอาจขมขูทาทายผูมีกําลังเหนือวาตนทุกดานแตผูท่ีถูกทากลับเห็นวา ถาตนลดตัวลงไป
เก่ียวของดวยเทากับเอาพิมเสนไปแลกเกลือ จึงหลีกเลี่ยงเสีย ปลอยใหคนโงซ่ึงมีความอหังการน้ันพายแพแก
ตนเอง 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอใดใชภาพพจน 
 1)  แขกเตาเคลาคูเคียง เรียงจับไมใชปกหาง   
  เรียงคะนึงถึงเอวบาง  เคยแนบขางรางแรมรอน  
 2)  ปกษีมีหลายพรรณ  บางชมกันขันเพรียกไพร  
  ย่ิงฟงวังเวงใจ  ลวนหลายหลากมากภาษา  
 3)  ลมชวยรวยกลิ่นนอง หอมเรื่อยตองคลองนาสา  
  เคลือบเคลนเห็นคลายมา เหลียวหาเจาเปลาวังเวง  
 4)  พิกุลบุนนาคบาน  กลิ่นหอมหวานซานขจร  
  แมนนุชสุดสายสมร  เห็นจะวอนออนพ่ีชาย 
  
 สังเกตจากคําตอบ ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
  
2. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1) สําเภาแลนระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแกว 
 2) ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล 
 3) หวานลอมดวยคํายอชักเอาแมน้ําท้ังหาเขามาลอ 
 4) สวนพระทองรอยช่ังท้ังคูพิศดูเห็นบุรุษโทษสิบแปดประการ  
3. ภาพพจนประเภทใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “ดูน้ําวิ่งกลิ้งเช่ียวเปนเกลียวกลอกกลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนบางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียนดู

เปลี่ยนเปลี่ยนควางควางเปนหวางวน” 
 1) อุปมา 2) อุปลักษณ 3) บุคคลวัต 4) การเลียนเสียงธรรมชาติ  
4. ขอใดไมใชอติพจน 
 1) การเวกหรือวิเวกรอง    ระงมสวรรค 
 2) เนื่องเนิ่นเนินแนวไศล    สูงไสวหวายฟา ชรอ่ําอาหาวหน 
 3) ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร    ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
 4) ถึงจะวิดวักตักตวงทุกคํ่าคืนทิวาวัน    ถึงจะทดทอระหัดหันเขาทุงนาปา  
5. ขอใดใชวิธีการเสนอภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน 
 1) จนไกเถ่ือนเตือนขันสนั่นแจว    ดุเหวาแววหวาดหมายวาสายสมร 
 2) หนาวังหรือจะสั่งดวยนะนก    ใหแนบอกของพี่รูวาโหยไห 
 3) ดอกไมรองปองปบสนั่นปา    ใหแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน 
 4) นาคสะดุงรุงรังกระดึงหอย    ใบโพธ์ิรอยระเรงอยูเหงงหงั่ง 
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 6-7 
 ก. ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร    ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
 ข. อกพ่ีกลัดหนองพี่หมองดังคลองแสนแสบ    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 

 ลดาดินติณชาติหลับใหล ตื่นขึ้นไหวไหวในลมหนาว 
 หยาดยอยพลอยน้ําคางแวววาว ราวทาแกวแหวนแดนดิน 
 สายธารดั่งนาฬิกาแกว  แววแววจอกจอกเซาะซอกหิน 
 เงียบเงียบกรวดทรายไหลริน กลิ้งกระแสสินธุแขงเวลา  
9. การเปรียบเทียบอุปลักษณมีก่ีแหง 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
10. โวหารภาพพจนชนิดใดไมมีในบทประพันธนี้ 
 1) อุปมา 2) บุคคลวัต 3) อธิพจน 4) สัทพจน  
11. คําประพันธตอไปนี้ ใชภาพพจนตามขอใด 
  “เมฆขาวหนาวเดือนดาว    ออมหาวหอมลอมจันทรหมอง 
 น้ําคางตกเนืองนอง  ตองน้ําตาบาซึมดิน” 
 1) นามนัยและอติพจน 2) อติพจนและบุคคลวัต 3) บุคคลวัตและนามนัย 4) อุปลักษณและอติพจน  
12. 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 
 มองดาวเฟยมเย่ียมพักตรลักษณลํายอง จากคันฉองชลาลัยใสสะอาง” 
 1) บุคคลวัตและอุปลักษณ  2) สัญลักษณและอติพจน 
 3) บุคคลวัตและสัญลักษณ  4) อุปลักษณและอติพจน 
  
 ทบทวนคําสนธิหนอย บทประพันธขางตนนี้มีคําสนธิก่ีคํา 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
  
14. คําประพันธตอไปนี้ใชโวหารภาพพจนชนิดใดตามลําดับ 
  “ปูนิ่มนอยนอนนิ่งทอดท้ิงคราบ เจาหอยกาบแกะรอยกับหอยโขง 
 บางคอมขดคุดคูเหมือนอยูโยง  บางเดินโดงธุดงคดนไปตนเดียว” 
 1) บุคคลวัต อุปมา อุปมา และอุปลักษณ 2) สัญลักษณ บุคคลวัต อุปมา และอุปมานิทัศน 
 3) บุคคลวัต บุคคลวัต อุปมา และบุคคลวัต 4) นามนัย อติพจน อุปมา และนามนัย  
15. ขอใดใชโวหารภาพพจนตางกับตัวอยางท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 
  “ขลุยจะครวญหวนโหยขึ้นโรยฟา   หอบเอาไอศวรรยาลงมาให” 
 1) วงของน้ําทําประกายกับสายแดด    รอนจะแผดเผาทรายพริบพรายพราง 
 2) ขอสายทิพยกระซิบบอกดอกไมบาน    เลานิทานท่ีอยากฟงอยางปราณี 
 3) นกเอี้ยงเอยนกเอี้ยงเฝาเลี้ยงโค    มาพาโลเลี้ยงควายเก็บไรกิน 
 4) ฟงสายน้ําพร่ําเพลงบรรเลงรับ    ปลุกกมลคนหลับใหกลับตื่น  
16. ขอใดมิใชภาพพจนท่ีกลาวในทํานองเดียวกับสํานวนวา “คอแหงเปนผง” 
 1) มีสองตานี้สุดรู    ท่ีจะดูสีดามารศรี 
 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  ท่ีเสาตระการมีชีวา 
  บางครั้งเอยวาจา  อันลึกลับและสับสน 
 2)  โฉมสองเหมือนหยาดฟา ลงดิน 
  งามเงื่อนอัปสรอินทร   สูหลา 
 3)  สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด งามละมายคลายอูฐกระหลาปา 
  พิศแตหัวตลอดเทาขาวแตตา ท้ังสองแกมกัลยาดังลูกยอ 
 4)  ณ ยามสายัณหตะวันยิ่งยอย แนะเรงเทาหนอยทยอยเหยียบหนา 
  ตะแลกแตกแตกจะแหลกแลวจา กระดงรีบมาเถอะรับขาวไป  
20. ขอใดมีภาพพจนมากชนิดที่สุด 
 1) มองซิมองทะเล เห็นลมคลื่นเหจูบหิน บางครั้งมันบาบ่ิน กระแทกหินดังครืนๆ 
 2) ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหม ไฉนจึงตื่นและสะอื้นอยูร่ําไป 
 3) ยามหลับใหลชั่วคืน ก็ถูกคลื่นฝนปลุกฉันรัญจวน ใจฉันจึงเรรวน มิเคยจะหลับไปกับทะเล 
 4) ทะเลหัวใจของเรา มีรักอยูภายใน ดูซิเปนไปได จิตใจเหมือนดังทะเลครวญ  
21. ขอใดมีภาพพจนมากกวาขออื่น (ไมนับภาพพจนท่ีซํ้า) 
 1)  ฟงตนไมสายน้ํายํ้าใหหยุด 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) อุดมการณย่ิงใหญดุจไฟพราว    กลางหมอกขาวเธอมีคาเทาตาวัน 
 3) น้ําหลากเช่ียวเบ้ืองลางทางแสนเลว    นัยนตาพราดวยเปลวแตกประกาย 
 4) เราฝนถึงวันพรุงวันรุงสวย     ท่ีจะกาวเดินดวยความแนนหนัก 
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23.  “สามพานสามพองสู เพ็ญพิสาข 
 สามภพสามพบสภา- วะพรอม 
 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 เกิดมาเพ่ือแขงขัน 
  บางจะไมสูกอนเมฆ บางอยากสูตะวัน 
 4.  ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหมไฉนจึงตื่น 
  บางครั้งยังสะอื้น  ทะเลมันตื่นอยูร่ําไป  
25. ขอใดใชสัญลักษณ 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
26. ขอใดมีคําใชเลียนเสียงธรรมชาติ 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
27. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4. 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 28-31 
 1.  ไผซอออเอียดเบียดออด ลมลอดไลเลี้ยวเรียวไผ 
  ออดแอดแอดออดยอดไกว  แพใบไลน้ําลําคลอง 
 2.  ลมหนาวเริ่มลองมาจากฟาแลว พรมจูบแผวเจาพระยาโรยฟาฝน 
   คลื่นคลี่เกลียวแกวมวนกับนวลจันทร กระซิบสั่งซานกระเซ็นเปนลํา 
 3.  อยากใหลมลูริ้วทิวไมราบ และนกฉาบเฉวียนวกผกผันผาย 
   ลอยฉวัดกวัดกวักเหมือนทักทาย บรรเลงรายรูรับการกลับมา 
 4.  มโหรีจากราวปามาเรื่อยรี่ ราชินีแหงน้ําคางจะหางหัน 
  ฝกตอยติ่งแตกจังหวะประชันกัน จักจ่ันจ่ีเจ้ือยรับเรื่อยรอง  
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28. ขอใดดีเดนในดานศิลปะการใชคําท่ีมีเสียงทําใหเกิดจินตภาพชัดเจนที่สุด 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
29. ขอใดมีการใชบุคลาธิษฐาน 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
30. ขอใดมีการใชอุปลักษณ 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
31. ขอใดท่ีแสดงใหเห็นความปรารถนาดีของกวี 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 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) เสนอขอคิดท่ีลึกซ้ึง 
 3) สะทอนอารมณออนไหว  4) แสดงความเปนไปของชีวิต  
34. คําใดเปนสื่อสําคัญของเนื้อหาในบทประพันธนี้ 
 1) หมอก 2) ตะวัน 3) ลั่นทม 4) น้ําคาง 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 35-36 
 1. ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร    ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
 2. อกพ่ีกลัดหนองพี่หมองดังคลองแสนแสบ    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
แยมย้ิมหยอกเอินกัน 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) ยามยํ่าคํ่าไปกับสายฝน    ตามเสียงอึ่งอึงอลดังหนาแนน 
 2) สวบสาบยวบยาบเหยียบราบแบน    โลดแลนหลืบหลุบตะครับควา 
 3) สบายนิดหนึ่งท่ีฝนก็ผลันรุง    ตื่นสะดุงเขาประดังระฆังกอง 
 4) เห็ดเพาะกรอบขมอรอยดี    แกงแซบอีหลีกับหนอไม  
40. ขอใดใชการเปรียบเทียบแบบเดียวกับ “ทะเลภูผาเบื้องหนาดูวางและเวิ้งวาง” 
 1) เธอคือลูกของฉัน   2) รอยยิ้มของนางพญาเยือกเย็นประดุจนํ้าแข็ง 
 3) ลูกเปนแกวตาของแม   4) นับดาวเปนเพ่ือนสนิทของกานดา  
41.  “ฉันมองคลื่นรื่นเรเขาเหฝง พร่ําฝากฝงภักดีไมมีสอง 
 มองดาวเฟยมเย่ียมพักตรลักษณลํายอง 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 ในยามคํ่า 
 ใหงามขํา เก็บดาว ใสตะกรา 
 เลือกดาว ดวงแพรว ทําแกวตา 
 และเอามา ฝากคน ตาบอดเอย  
42. ขอใดมิใชกลวิธีท่ีใชในคําประพันธขางตน 
 1) การซํ้าคํา 2) การเลนคํา 3) การหลากคํา 4) การเลียนเสียงธรรมชาติ  
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43. ขอใดมิใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน 
 1) มโนภาพที่งดงาม   2) ความอลังการของภาษา  
 3) แนวคิดท่ีสรางสรรค   4) จินตนาการท่ีเหนือจริง  
44. ขอใดเปนลักษณะเดนที่สุดของคําประพันธตอไปนี้ 
  “เควงควางใบไมปลิว ละลิ่วหลนลงบนดิน 
 เอื่อยเอื่อยธารไหลริน มิรูสิ้น ณ หนใด  
 เปรียบดังชีวิตนี้ มิมีท่ีจะพักใจ 
 อางวางรางฤทัย กวาชีพดับลงลับสูญ” 
 1) การหลากคํา 2) สัมผัสสระ 3) สัมผัสพยัญชนะ 4) การใชความเปรียบเทียบ  
45. คําประพันธตอไปนี้ใชกลวิธีการแตงเดนชัดที่สุดตามขอใด 
  “ปรารถนาพาชัยใหชวงโชติ ถลาโลดหยัดยืนคลื่นลูกใหม 
 รวมความหวังท้ังปวงเปนดวงไฟ มีธงชัยทาบทาไวควาครอง” 
 1) ใชคํางาย ใหจินตนาการ  2) ใชภาพพจน ใหอารมณความรูสึก  
 3) ใชคําไพเราะกินใจ ใหภาพแจมชัด 4) ใชการเลนสัมผัส ใหเสียงเสนาะ 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 3) 3. 2)  4. 4) 5. 2) 6. 4) 7. 1) 8. 1) 9. 1) 10. 3) 
11. 2) 12. 1) 13. 1) 14. 3) 15. 3) 16. 3) 17. 3) 18. 3) 19. 1) 20. 4) 
21. 4) 22. 3) 23. 4) 24. 4) 25. 3) 26. 1) 27. 4) 28. 1) 29. 2) 30. 4) 
31. 3) 32. 1) 33. 1) 34. 4) 35. 4) 36. 1) 37. 2) 38. 4) 39. 1) 40. 3) 
41. 1) 42. 4) 43. 2) 44. 4) 45. 2) 
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แกนเรื่องและแนวคิดในคําประพันธ 
 
 1. จับคําสําคัญ (keyword) ในคําประพันธใหได 
 2. หาคําสําคัญในคําประพันธใหตรงกับตัวเลือก 
 ใจความสําคัญในคําประพันธ โดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพและกลอนแปด มักจะปรากฏในบาทสุดทายหรือวรรค
สุดทาย 
 

แบบฝกหัด 
 
1. ขอใดเปนสาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ 
  “เปรมปรีดิ์ท่ีไผฟอน ลมดง 
 ปลิวลิ่วใบลอยลง ตอหนา 
 ไตรลักษณนั่นคือมง- คลคู คิดนา 
 มองท่ัวถึงพึงกลา แจมจาพุทธธรรม” 
 1) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนมงคลชีวิต 2) ธรรมชาติแสดงใหเห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา 
 3) ใบไผท่ีรวงหลนแสดงใหเห็นความเปนอนิจจัง 4) ผูเห็นไตรลักษณคือผูมีความสุขตามธรรมชาติ  
2. สาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด  
 “ขณะผูมีบุญทานขุนเคือง ไปหาเรื่องเทากับวาไปหาหวาย” 
 1) กลานักมักบ่ิน 2) เอามือไปซุกหีบ 3) จระเขขวางคลอง 4) น้ําเช่ียวอยาขวางเรือ  
3. ขอใดคือสาระสําคัญของบทประพันธนี้  
  “ตั้งใจจะทําดีมีหรือนั้น  ประเดี๋ยวสิกลับหันกระทําช่ัว 
 บอนทําลายตัวเองไมเกรงกลัว ไมตองสืบหาตัวผูทําลาย” 
 1) ไมมีใครตั้งใจทําดีไดตลอด  2) ไมมีใครทําลายเราไดนอกจากตัว 
 3) การทําช่ัวเปนการทําลายตัวเอง 4) การไมซ่ือสัตยตอตนเองเปนสิ่งท่ีไมดี  
4. คําประพันธตอไปนี้มีแนวคิดหลักท่ีเดนชัดตามขอใด 
  “พรากหายใชพรากราง นิรันดรกาล 
 มีพรากมีพบพาน  เพ่ือนพอง 
 ชิงโศกโศกพาผลาญ  เผาจิต 
 วันหนึ่งนั้นจักตอง  กลับรายกลายดี” 
 1) แนะใหตั้งตนอยูในความไมประมาท 2) ใหเช่ือมั่นวาคนดี ตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม 
 3) ปลอบใจวา สุข ทุกขคือธรรมดาของชีวิต 4) ใหกําลังใจวาชีวิตยังมีความหวัง 
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5. ขอใดคือแนวคิดสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ 
  “ก็จริงอยูผูหญิงใชดอกไม และก็ใชผูชายใชผาหิน 
 ตางก็คือสิ่งท่ีมีชีวิน  อยูบนธรณินเปนแผนดินเดียว” 
 1) ผูหญิงและผูชายตางก็มีชีวิต แตมีธรรมชาติท่ีแตกตางกัน 
 2) ผูหญิงและผูชายมีความแข็งแกรงเทาเทียมกัน ในฐานะสิ่งมีชีวิต 
 3) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกัน และตองพ่ึงพาอาศัยกัน 
 4) ผูหญิงและผูชายตางก็มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเสมอกัน  
6. ขอใดแสดงแนวคิดท่ีตรงกับคําประพันธตอไปนี้มากที่สุด 
  “ชนใดมีชาติขา เลวทราม 
 เพียรอุตสาหพยายาม หมั่นหมั้น 
 อยูบดอยูฝนความ รูแก ตนเฮย 
 กลับยศใหญย่ิงช้ัน เชนเช้ือผูดี” 
 1) รูสิ่งใดไมสูรูวิชา    รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี 
 2) ดูผิวพรรณสรรพางคอยางคุลา    แตวิชาพางามข้ึนครามครัน 
 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) ขอใหถึงซ่ึงนิพพาน  
8.  “ฉันอยูเพ่ือความฝนอันเพริศแพรว เมื่อโลกแผวหลุดพนคนหลอกหลอน 
 เมื่ออามิสฤทธิแรงแทงทองปอนด มิอาจคลอนใจคนใหหมนมัว” 
 ขอใดเปนความปรารถนาที่สําคัญของผูแตงบทประพันธนี้ 
 1) ชีวิตท่ีดีกวา   2) สังคมปราศจากคนชั่ว 
 3) โลกในความฝน   4) สังคมท่ีไมเห็นแกเงิน  
9. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตง 
  “พาทีมีสติรั้ง รอคิด 
 รอบคอมชอบแลผิด กอนพรอง 
 คําพูดพางลิขิต เขียนราง เรียงแฮ 
 ไพเราะเสนาะตอง โสตท้ังหางภัย” 
 1) ใหระวังคําพูด   2) ใหพูดไพเราะออนหวาน 
 3) ใหเตรียมตัวกอนพูด   4) ใหพิจารณาคําพูด 
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10. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ 
  “จากใจรวงใจแรงเปนลานลาน ถึงใจดานใจดํานํ้าใจหิน 
 วาเลือดเล็ดเม็ดขาวท่ีเจากิน จงถวิลทุกขเทวษทุเรศราว” 
 1) เตือนสติ 2) ปลุกจิตสํานึก 3) โนมนาวใจ 4) สรางคานิยม  
11. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ 
  “ย่ิงกาวหนาสามารถอาจกุมโลก ย่ิงวิโยคยิ่งวินาศอาฆาตเฆี่ยน 
 เอาชนะธรรมชาติอาจพากเพียร เอาชนะใจเจียนจะขาดใจ” 
 1) สั่งสอน 2) ใหแงคิด 3) ใหกําลังใจ 4) แสดงอุดมการณ  
12. คําประพันธตอไปนี้มีวัตถุประสงคตามขอใดมากที่สุด 
  “หากใจเจางามบริสุทธ์ิผุดผอง ปากเขาท่ีปาวรองไมเสียหาย 
 ดีหรือช่ัวตนรูตนไมจนตาย  ใชจะคลายเสื่อมคาราคาคน” 
 1) สอนใหทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ  2) แนะนําใหทําความดีตอไป 
 3) เตือนไมใหตอบโตการนินทา 4) ใหกําลังใจใหมั่นคงในการทําความดี  
13. ขอความใดไปนี้ใหขอคิดในเรื่องใดชัดเจนมากที่สุด 
  “สังเวชธารมาที่อาศัย  ถึงสรางใหมช่ือยังธารมาหมอง 
 เหมือนทุกขพ่ีถึงจะมีจินดาครอง มงกุฎทองสะอิ้งมาใสกาย 
 อันตัวงามยามนี้ก็ตรอมอก  แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย” 
 1) เงินทองทําใหเกิดทุกข   2) เงินทองซื้อความสุขไมได 
 3) เงินทองไมใชสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต 4) เงินทองเปนของนอกกายหาใหมไดเสมอ  
14. คําประพันธตอไปนี้แสดงคานิยมในเรื่องใด 
  “ผจญคนมักโกรธดวย ไมตรี 
 ผจญหมูทรชนดี ตอตั้ง 
 ผจญคนจิตโลภมี ทรัพยเผ่ือ แผนา 
 ผจญคนอสัตยใหย้ัง หยุดดวยสัตยา” 
 1) การตอสูเพ่ือความดี   2) การตอสูกับความช่ัวรายท้ังปวง 
 3) การเอาชนะความช่ัวดวยความดี 4) การเอาชนะบุคคลที่คิดรายตน  
15. คําประพันธตอไปนี้แสดงคานิยมเก่ียวกับอะไร 
  “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)  ซ่ึงดนตรีตีคาไวถึงแสน  เพราะหวงแหนกําชับไวคับขัน 
  ใชประสงคตรงทรัพยสิ่งสุวรรณ จะปองกันมิใหไพรไดวิชา 
 3)  เราเปนสุริยวงศพรหมมินทร จะใหโลกดูหมิ่นนั้นจนใจ 
  สูตายไมเสียดายชีวัน   จะยอทอตอมันกระไรได 
 4)  แมฆาตายอํามาตยฝายราษฎร จะขอดคอนวามันมาแลวฆาฟน 
  จะปลอยไปไหมันสูดูสักพัก  ใหเห็นศักดาเดชทุกเขตขัณฑ  
17. ขอใดแสดงวาความสัมพันธของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมทางวัตถุ 
 1) ตัวยากอยากจะไปอาศัยเขา    ถึงเปนญาติเปลาเหมือนผูอื่น 
 2) ผูใหญนอยนั่งลอมอยูพรอมหนา    นําขาวปลามาเลี้ยงเคียงขนม 
 3) บานเรือนเรียงเคียงกันทุกวันนี้    เหมือนหนึ่งพ่ีนองสนิทรวมจิตใจ 
 4) คบนักปราชญนั่นแหละดีมีกําไร    ทานยอมใหความสบายหลายประตู  
18. ขอใดมีความคิดคํานึงของผูรําพันนิราศในสวนของเนื้อหาแปลกกวาขออื่น 
 1)  หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน 
  คิดอนงคองคเอวอร  ผมประบาอาเอี่ยมไร 
 2)  แมลงภูคูเคียงวาย  เห็นคลายคลายนาชมเชย 
  คิดความยามเมื่อสม  สนิทเคลาเจาเอวบาง 
 3)  พิศดูหมูมัจฉา  วายแหวกมาในสาคร 
  คะนึงนุชสุดสายสมร  มาดวยพ่ีจะดีใจ 
 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 
 กรอบหนากรอบทองมังกรเก้ียว 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) ท่ีรักกันสรรเสริญเจริญสิ้น ท่ีชังนินทาแถลงทุกแหงหน 
 3) หอมบุปผามาลัยไมย่ิงยืน ไมชูช่ืนเชนรสพจมาน 
 4) อันลมปดีแตเพราะเสนาะหู ท่ีจะสูลมปากยากหนักหนา  
23. ขอใดไมสอดคลองกับเนื้อหาในคําประพันธตอไปนี้ 
  “คํายอยกยองเท้ียร ทุกประการ 
 พักตรจิตผิดประมาณ อยากรู 
 เร็วรักผลักพลันขาน คํากลับ พลันฤๅ 
 สามสวนควรแลวผู พะพองพึงแคลง” 
 1) นี่หรือรักจะมินาเปนราคิน    แตช่ือดินเจียวยังกลายเปนหลายคํา 
 2) อันมนุษยหาสุดแกใครไม    มันกลับกลอกนอกในเปนหนักหนา 
 3) นี่รูปดีใจช่ัวตัวซุกซน    ไมเปนผลคบยากลําบากใจ 
 4) เหมือนคบคนคําหวานรําคาญครัน    ถาพลั้งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล  
24. คําประพันธตอไปนี้แสดงวาผูพูดไมมีลักษณะตามขอใด 
  “ฝายเราเลาก็สามพารา เปนใหญในชวาแวนแควน 
 ถึงทัพจรกาลาสํานั้น  พ่ีไมพรั่นใหมาสักสิบแสน 
 จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป” 
 1) มุงมั่นจะเผด็จศึกใหไดโดยเร็ว 2) วางแผนการรบอยางรอบคอบ 
 3) หยิ่งทะนงในความยิ่งใหญของตน 4) เช่ือมั่นในกําลังความสามารถของตน  
25. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี้ 
  “ถึงปากคลองเขากองฟนไวเปนแถว ตลอดแนวมะพราวรายท้ังซายขวา 
 พวกชาวบานบางตัดจากบางตากปลา น้ําในนาตากใหแหงเปนแปลงไป” 
 1) ชาวบานทํานาเกลือ   2) ชาวบานทํานํ้าตาล  
 3) ขนาดของชุมชน   4) ภูมิประเทศของชุมชน  
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26. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูดในคําประพันธตอไปนี้ 
  พระคุณเอยจะคิดดูมั่งเปนไรเลา วามัทรีนี้เปนขาเกาแตกอนมาดั่งเงาตามพระบาทก็เหมือนกัน นอกกวา

นั้นท่ีแนนอน คือนางไหนอันสนิทชิดใชแตกอนกาลยังจะติดตามพระราชสมภารมาบางละหรือ ไดแตมัทรีท่ี
แสนดื้อผูเดียวดอก ไมรูจักปลิ้นปลอกพลิกไพลเอาตัวหนี  

 1) จงรักภักดี 2) ไมเห็นแกตัว 3) ขาดเหตุผล 4) เจาโวหาร  
27. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย 
 1) ท้ังซุมเสามณฑปกระจกแจม    กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย 
 2) หอมควันธูปเทียนตรลบอยูอบอาย    ฟุงกระจายรื่นรื่นท้ังหองทอง 
 3) มีรมโพธ์ิรุกขังเปนรังรื่น    พิกุลช่ือชอบังพระสุริยฉาย 
 4) เห็นขนเมนพ่ียังหมายเสียดายนาง    เจาเคยสรางสอยเสนกระเด็นราย  
28. ขอใดแสดงคานิยมแตกตางจากขออื่น 
 1) เขาเปนเศรษฐีมีขาไท    อยากีดขวางหลีกไปใหเขามา 
 2) อันสมบัติยศยิ่งศฤงคาร    ใชจะเปนแกนสารอยาสงสัย 
 3) ท้ังญาติมิตรคิดเหมือนอยางเพ่ือนชน    ครั้นยามจนจืดเปรี้ยวไมเหลียวแล 
 4) คําบุราณทานวาเหล็กแข็งกระดาง    เอาเงินงางออนตามความประสงค  
29. ขอใดสะทอนความเช่ือท่ีแตกตางจากขออื่น 
 1) พอลมแดงแรงเร็วเหมือนเปลวไฟ    พัดธงชัยสามทัพหักพับลง 
 2) ปกษาแสกแถกบินไปบูรพา     พระผวากอดนางพรางประคอง 
 3) นางรูวายาหยูกมิถูกตอง    ดวยมีของคุมองคไมหลงใหล 
 4) แมงมุมชักใยไตตีอก    ใหวิตกหวาดหวั่นพรั่นพรั่นจิต  
30. ขอใดไมสะทอนความเช่ือของผูพูด 
 1) ดังหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย    เห็นผิดระบอบบุราณมา 
 2) งดอยูอยาเสด็จสักเจ็ดวัน    ถาพนนั้นก็เห็นไมเปนไร 
 3) สุดแทแตบุญกับกรรม    จะฟงคําโหรานั้นหาไม 
 4) ตนเปนไทไมควรไปคบทาส    คนตางชาติไมสนิทอยาชิดชอบ 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 2) 4. 4) 5. 4) 6. 2) 7. 2) 8. 4) 9. 1) 10. 2) 
11. 2) 12. 4) 13. 2) 14. 3) 15. 3) 16. 3) 17. 1) 18. 4) 19. 2) 20. 1) 
21. 1) 22. 2) 23. 3) 24. 2) 25. 3) 26. 3) 27. 3) 28. 2) 29. 3) 30. 3) 
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จินตภาพ 
 
การประพันธบทรอยกรองแตละบทมีจุดประสงคเดนๆ 3 ประการ 
 1. แสดงภาพ 
 2. แสดงอารมณ   
 3. แสดงความคิด 
 1. บทประพันธท่ีมีเนื้อความมุงแสดงภาพ 
  จินตภาพ / มโนภาพ / ภาพ คือภาพท่ีเกิดขึ้นในใจมีภาพเคลื่อนไหว, แสงสี เสียง กลิ่น รส สัมผัส เชน 
   ตีเขาปบรับโปกสองมือปด ประจบติดเตะผางหมัดขวางหวือ 
 กระหวัดหวิดหวิวผวาเสียงฮาฮือ คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง 
 2. บทประพันธท่ีมีเนื้อความมุงแสดงอารมณ เชน 
   เพรางายวายเสพรส    แสนกําสรดอดโอชา 
  อิ่มทุกขอิ่มชลนา  อิ่มโศกาหนานองชล 
  เวรามาทันแลว  จึงจําแคลวแกวโกมล 
  ใหแคนแสนสุดทน  ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย 
 3. บทประพันธท่ีทีเนื้อความมุงแสดงความคิด 
  บทประพันธบางบทมุงแสดงความคิด คือแสดงอุดมการณ อุดมคติ คติธรรม สัจธรรม ขอสอบมักใชคํา
วาแสดงความคิดอันลึกซ้ึง เชน 
   โทษทานผูอื่นเพ้ียง    เมล็ดงา 
  ปองติฉินนินทา  หอนเวน 
  โทษตนเทาภูผา  หนักย่ิง 
  ปองปดคิดซอนเรน  เรื่องรายหายสูญ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอใดไมใชการพรรณนาฉากทองเรื่อง 
 1) มืดมัวท่ัวทิศทุกตําบล    ลมวนพัดซํ้ากระหน่ํามา 
 2) โหเกรียววิ่งกรูจูเขาลอม    ไลออมเลี้ยวลัดสกัดหนา 
 3) อยางยูงสูงหักกระจัดกระจาย    ฝุนทรายปลิวกลุมคลุมเวหา 
 4) เย็นฉ่ําน้ําไหลมาหลั่งหลั่ง    ลนหลั่งถ่ังชะงอนกอนภูผา  
2. ฉากของเรื่องในขอใดเปนภาพเดียวกันกับความท่ีวา 
  “บุหลันเลื่อยลอยฟาไมราคี    ราศีสองสวางดั่งกลางวัน” 
 1) ครั้นถึงวันเพ็ญ    ท่ีเปนอุโบสถ 
 2) สุริยโสมสนานอรร-    ณพพรางสะอางศรี 
 3) โสมสองสนองชุษณปกษ    สุภลักษณลํายองคราว 
 4) ฟาท่ีนี่แผวผองกองประภาส    ริ้วทองลาดแลรอบขอบคิ้วหาว 
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3. ขอความใดบงชัดวาเปนเวลากลางคืน 
 1) แสงอัจกลับตามอรามเรือน    คนเกลื่อนนอนนั่งระวังไสว 
 2) กระดั่งพรวนลวนสักหลาดทับ    ดาวประดับดวงเดนดูสลอน 
 3) ท่ีนอนนอยหนานอนออนดี    มีหมอนขางคูประคองเคียง 
 4) หิ่งหอยหรือจะแขงแสงพระจันทร    อยาปนน้ําใหหลงตะลึงเงา  
4. ขอใดแสดงเวลาตางจากขออื่น 
 1) พ้ืนนภางคเผือดาว    แสงเงินขาวจับฟา 
 2) ดาวเดือนก็เลือนลับ    แสงทองพยับโพยมหน 
 3) พอแสงสุริยงเธอเยื้องรถบทจร    ทิพากรยอแสงคลาไคล 
 4) แสงทองระรองรุง    ระวิปรุงชโลมสรรพ  
5. ขอใดใหจินตภาพการเปลี่ยนแปลงของฉาก 
 1) ราตรีกลีกลพิโรธ    หฤโหดกระหึมลม 2) มืดตื้อกระพือพิรุณพรม    และฤเราจะแยแส 
 3) น้ําคางพระพรางโปรย    ชลโชยชะดอกใบ 4) ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย    ระพิจาทิวาแทน  
6. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน 
 นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย” 
 1) สี 2) เสียง 3) กลิ่น 4) ภาพเคลื่อนไหว  
7. ขอใดท่ีไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน 
 นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย” 
 1) มโนภาพ 2) การเคลื่อนไหว 3) การเลียนเสียง 4) การกลาวเกินจริง  
8.  “บางผลิตดอกออกชอขึ้นชูชัน แสงพระจันทรจับแจมกระจางตา 
 ย่ีสุนกุหลาบมะลิซอน  ซอนชูชูกลิ่นถวิลหา 
 ลําดวนกวนใจใหไคลคลา  สาวหยุดหยุดชาแลวยืนชม 
 ถัดถึงกระถางอางน้ํา  ปลาทองวายคล่ําเคลาคลึงสม 
 พนน้ําดําลอยถอยจม  นาชมชักคูอยูเคียงกัน” 
 ขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตนนี้ 
 1) แสง 2) เสียง 3) กลิ่น 4) การเคลื่อนไหว  
9. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “ฝนเปนสายปรายโปรยเมื่อใกลคํ่า ฟาร่ําคํารณอยูเลื่อนลั่น 
 แปลบประกายปลายคุงทุงสุพรรณ ลมกระชั้นกระโชกกระชากแรง” 
 1) สี 2) แสง 3) เสียง 4) 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) ท้ังพญาคชสารชาติฉัททันตทะลึ่งถลันรองวะแหวๆ 
 4) ท้ังพญาพาฬมฤคราชเสือโครงคะครางครึ้มกระหึมเสียง  
12. ขอใดไมแสดงอาการเคลื่อนไหว 
 1) จําปาหนาแนนเนื่อง    คลีบกลีบเหลืองเรืองอราม 
 2) ไมเทาเจาโฉมฉาย    หมตาดพรายกรายกรมา 
 3) ประยงคทรงพวงยอย    ระยายอยหอยพวงกรอง  
 4) มะลิวัลยพันจิกจวง    ดอกเปนพวงรวงเรณู  
13. การพรรณนาความในขอใดแสดงนาฏการ 
 1) ผีเสื้อสวยแตมสีท่ีกลีบแกม 2) ชมพูแยมแดงระยับสลับมวง 
 3) กามเกสรออนฉ่ําน้ําผ้ึงรวง  4) หยาดหยดพวงพุมระยาจากคาคบ  
14. คําประพันธในขอใดกลาวถึงเสียงและการเคลื่อนไหว 
 1) ผีเสื้อสวยแตมสีท่ีกลีบแกม    ชมพูแยมแดงระยับสลับมวง 
 2) ไมเทาเจาโฉมฉาย    หมตาดพรายกรายกรมา 
 3) ฝกตอยติงแตกจังหวะประชันกัน    จักจ่ันจ่ีเจ้ือยรับเรื่อยรอง 
 4) ดอกไมปาปรุงกลิ่นประทิ่นปา    อบบุหงามาลัยท่ัวไพรกวาง  
15. คําประพันธในขอใดกลาวถึงเสียงและความเคลื่อนไหว 
 1) รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี   2) ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน 
 3) สุดเสนาะเสียงนกซ่ึงผกโผน 4) ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 3) 3. 1) 4. 3) 5. 4) 6. 3) 7. 4) 8. 2) 9. 1) 10. 2) 
11. 2) 12. 1) 13. 4) 14. 3) 15. 3)  
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กลวิธีการประพันธ 
  
กลวิธีการประพันธ สามารถแบงไดดังนี้ 
1. การเลนเสียงสัมผัส 
 การเลนเสียงสัมผัสมี 2 ชนิด คือการเลนเสียงสัมผัสสระ และการเลนสัมผัสพยัญชนะ นอกจากนี้ยังมีการ
เลนเสียงวรรณยุกตอีกประเภทหนึ่ง  
  การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ (หรือสัมผัสอักษร) 
   เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง เมื่อมัวหมองมิตรมองหมนเหมือนหมูหมา 
  เมื่อไมมีมิตรหมางเมินไมมองมา เมื่อมอดมวยแมหมูหมาไมมามอง 
  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 
  เงยหนาขึ้นเถิดเจาพิมเพ่ือน แกมเปอนจะเช็ดน้ําตาให 
 อยาโศกนักเลยเจาอยาเศราไป ดวงใจพี่ไมลืมคําสัญญา 
3. การสรรคํา 
 การสรรคํา หมายถึงบทรอยกรองนั้นมีการใชคําท่ีมีศักดิ์สูง เชน การใชคําบาลีสันสกฤตคําสมาส หรือคําท่ีมี
การตกแตงใหอลังการ 
4. การเลนคํา 
 การเลนคําคือการนําคําท่ีทีรูปหรือเสียงพองกันหรือใกลเคียงกันมาเลนในเชิงเสียงและความหมาย มีหลายวิธี 
เชน การเลนคําพองรูปพองเสียง การเลนคําหลายความหมาย เปนตน นอกจากนั้นยังมีการเลนคําอัพภาสอีกดวย 
  เลนคําพองเสียง 
   วาพลางทางชมคณานก โผนผกจับไมอึงมี่ 
  เบญจวรรณจับวัลยชาลี เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา 
  นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา 
  จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี  
  เลนคําหลายความหมาย 
   ถาเธอตบหนาฉันวันละครั้ง ก็พอช่ังน้ําหนักความรักได 
  แตนี่เธอตบตาระอาใจ  ลวงเรื่อยไปใครเลาเขาจะทน 
  เลนคําอัพภาส 
  คําอัพภาส คือ คําซํ้าประเภทหนึ่งท่ีกรอนเสียงพยางคหนาเปนสระอะ เชน 
   สาดปนไฟยะแยง แผลงปนยะยุง พุงหอกใหญคะควาง ขวางหอกซัดคะไขว 
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  การเลนคําซํ้า, การซํ้าคํา 
  การเลนคําซํ้าหรือการซํ้าคําคือการใชคําเดียวกันกลาวซํ้าหลายแหงในบทประพันธหนึ่งบท เพ่ือย้ําความ
ใหหนักขึ้น การซํ้าคําในแงวรรณศิลปมักจะซํ้าคําท่ีสําคัญ ซ่ึงจะชวยสรางความชัดเจนหนักแนนของสารท่ีกวี
ตองการสื่อ 
  สุดสายตานัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล สุดโสตแลวท่ีแมจะซับทราบฟงสําเนียง สุดสุรเสียงท่ีแมจะร่ําเรียก
พิไรรอง สุดฝเทาท่ีแมจะเย้ืองยองยกยางลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด จะไดพานพบ
ประสบรอยพระลูกนอยแตสักนิดไมมีเลย 
  ระวัง! การเลนคําซํ้าหรือการซํ้าคํา ไมใช การใชคําซํ้า การใชคําซํ้า คือคําคําเดียวกันนํามากลาว 2 ครั้ง 
เชน แดงๆ นอยๆ แดดรอนรอน 
  การหลากคํา 
  การหลากคําคือการเลือกใชคําไวพจนหรือคําท่ีมีความหมายเหมือนกันหลายคําในบทรอยกรองบทเดียวกัน 
เชน 
   หลานลมแลหลานราพณท้ัง หลานปลา 
  หลานมนุษยบุตรมัตสยา  นเรศพอง 
  ยลหางอยางอยางมัจฉา  กายเศวต สวาแฮ 
  นาม........ปอง   ก่ึงหลาบาดาล 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. โคลงตอไปนี้บาทใดใชสัมผัสอักษรชัดที่สุด 
  “รอนอากาศอาบน้ํา บรรเทา 
 รอนแดดพอแฝงเงา รมได 
 รอนในอุราเรา เหลือหลีก 
 รอนอกราคหมกไหม หมนเพ้ียงเพลิงรุม” 
 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) พ่ีคลื่นไสไสชางใหยางยก  4) เสียงโกงกางกองกึงไปถึงดิน  
4. ขอใดไมมีการใชคําท่ีแสดงความหมายตรงกันขาม 
 1) กระจุกกระจายไปพรายพรอย 2) สอดเดนแซมดอยดอกสรอยสรวง 
 3) เหลื่อมหลืบลึกตื้นหมื่นหลืบลวง 4) หลากหองหลายหวงเกินลวงรู  
5. ขอใดมีการเลนคําพองเสียง 
 1)  เสียงสรวลระรี่นี้  เสียงแกวพ่ีหรือเสียงใคร 
  เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพ่ีตามมา 
 2)  นางนวลนวลนารัก  ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน 
  แกวพ่ีนี้สุดนวล  ดั่งนางฟาหนาใยยอง 
 3)  งามทรงวงดั่งวาด  งามมารยาทนาดกรกราย 
  งามพริ้มย้ิมแยมพราย  งามคําหวานลานใจถวิล 
 4)  เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา 
  อิ่มทุกขอิ่มชลนา  อิ่มโศกาหนานองชล  
6. ขอใดมีการซํ้าคําท่ีมีความหมายเหมือนกันทุกคํา 
 1) ท้ังหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว    ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น 
 2) เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพ่ีรอรา    แตรอทารั้งทุกขมาตามทาง 
 3) ระกํากายมาถึงทายระกําบาน    ระกํายานนี้ก็ยาวนะอกเอย 
 4) ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา    เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง 
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7. ขอใดมีลักษณะการซํ้าคําแตกตางกับขออื่น 
 1)  ตาตอตาตองกันสรางฝนใฝ ใจตอใจกระจางแจงจุดแสงสวาง 
   มือตอมือเกาะกุมกวาดหลุมพราง เทาตอเทากาวยางหนทางยาว 
 2)  ลืมเสียงแคนแลนแตบแลเหลียว ลืมขาวเหนียวปลาแดกเหมือนแปลกหนา 
   ลืมกระท้ังยอดกระถินท่ีชินชา ลืมเปลวแดดแผดกลาอยูกลางลาน 
 3)  กลาแดดจากลาพายุกลาตน กลาตานทนรอนลมระดมกลา 
   ครั้นกลาแข็งแปลงยัดย่ิงอัตรา ชาวนามาถอนทํากลากําไป 
 4)  เลิกความคิดขันแขงปรุงแตงจิต เลิกชีวิตวุนวายในทุกท่ี 
  เลิกเดือดรอนดิ้นรนคนไยดี ไมตองมีปรารถนาในอารมณ  
8. ศิลปะการประพันธขอใดใชอัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ 
 1)  ชะโดดุกกระดี่โดด  สลาดโลดยะหยอยหยอย 
  กระเพ่ือมน้ําพะพร่ําพรอย กระฉอกฉานกระฉอนชล 
 2)  พลหัวหนาพะกัน  แกวงตาวฟนฉะฉาด    แกวงดาบฟนฉะฉัด 
  ซองหอกซัดยะยุง  ซองหอกพุงยะยาย 
 3) เกลากลอนใสชักครุคระ มุงจะจะจากปรุโปรง    แลตะละโลงลอดฟา 
 4) ท้ังยุงชุมรุมกัดปดเปรี๊ยะประ เสียงผัวะผะพ่ึบพ่ับปุบปบแปะ  
9. ขอใดไมมีคําอัพภาส 
 1) ลอยละลิ่วปลิวไปไพรระหง  2) แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับครา 
 3) กุหลาบงามหอมระรื่นช่ืนนาสา 4) เจาละเลยเรรอนไปหนไหน  
10. ขอใดมีลักษณะของกลบท 
 1) ใหพลกลองเวฬู    ปูเปนสะพานผานชล    เรงเดินพลขามฟาก 
 2) สลับเพลาพิศพรายพรอย    ชายไหวยอยยะยาบ    ชายแครงทาบเครือวัลย 
 3) เสื้อแดงก่ําสีดําแกม    หมากสุกแปมมวงแซมปน     หมูพหลพลมาหาญ 
 4) เฒาชราเดินทะลุดทะลาดเหยียบพลาดลมผลุง    เครือเถาสะดุงหลุดจากขอพระกร  
11. ตางแกลวสรรตัวกลั่นสรรพ แลนโจมทัพไลจับทัน จูเขาฟนจับคันฟาด 
 ลมกลิ้งดาษลงกลาดดื่น ขุนมาพ้ืนขุนหมื่นพัน ตัวล่ําสันตางลั่นศร 
 ตั้งมือรอนโตมรรํา 
 การเลนสัมผัสพยัญชนะและสระในคําประพันธนี้ มีคุณคาทางวรรณศิลปอยางไร 
 1) เปนแบบฉบับฉันทลักษณประเภทกลบท 2) แสดงภาพการปะทะรุนแรงนาพรั่นพรึง 
 3) ใหภาพความเคลื่อนไหวรวดเร็วเราอารมณ 4) สรางความตื่นตาตื่นใจในความพรอมรบ  
12. ขอใดมีกลวิธีการแตงไมเขาพวก 
 1) อัมพรพรายธงชายงอน    เฉลิมงามสงครามสยอน 
 2) หมากสุกแปมมวงแซมปน    หมูพหลมาพลหาญ 
 3) ทายคชงาทาขอเงื้อ    เช้ือคนหาญชาญคําแหง 
 4) ขาศึกยลขนสยอง    รองบันทึกเริงบุกทัพ 
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13. ขอใดใชกลวิธีการประพันธตางกับคําประพันธตอไปนี้ “โผตนนั้นผันตนไปตนโนน” 
 1) เกลี้ยงสมกลมแสงแจมแจงเกลี้ยง 2) แสงเดือนสองดาวสกาวเดน 
 3) ท้ังเลือดเรนท้ังเล็นไรงูใหญนอย 4) ตะวันจาระอาออนสะทอนจิต  
14. ขอใดใชกลวิธีการแตงท่ีแตกตางกับคําประพันธ 
  “สลัดไดใดสลัดนอง แหนงนอน  ไพรฤๅ 
 เพราะเพ่ือมาราญรอน เศิกไส 
 สละสละสมร เสมอช่ือ  ไมนา 
 นึกระกํานามไม แมนแมนทรวงเรียม” 
 1) ถึงบางพังน้ําพังลงตลิ่ง     โอชางจริงเหมือนเขาวานิจจาเอย 
 2) มิตรจิตขอใหมิตรใจจร    ใจสมรขอใหซ่ือเหมือนช่ือบาง 
 3) ท้ังจากท่ีจากคลองเปนสองขอ    ท้ังจากอน้ันก็ขึ้นในคลองขวาง 
 4) คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว    เหมือนเปลาเปลี่ยวคับใจในไพรกวาง 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 3) 4. 4) 5. 2) 6. 1) 7. 3) 8. 2) 9. 4) 10. 3) 
11. 1) 12. 1) 13. 4) 14. 2)  
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ฉันทลักษณ 
 
1. โคลงสุภาพ 

  โคลงสี่สุภาพ 
  เสียงลือเสียงเลาอาง    อันใด พ่ีเอย 
 เสียงยอมยอยศใคร ท่ัวหลา 
 สองเขือพ่ีหลับใหล ลืมตื่น ฤาพ่ี 
 สองพ่ีคิดเองอา อยาไดถามเผือ (นับ....................) 
  โคลงสองสุภาพ 
  ๐๐๐ เอก โท    ๐ เอก ๐๐ โท    เอก โท ๐๐ (๐๐) 
  โคลงสามสุภาพ 
  ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ เอก โท ๐ เอก ๐๐ โท เอก โท ๐๐ (๐๐) 
2. ฉันท 
 ลักษณะเดนของฉันทคือคําครุลหุ ดังน้ัน ฉันทจึงมีเสียงหนักเสียงเบา ปกติขอสอบมักจะถามอินทรวิเชียร
ฉันทมากท่ีสุด เพราะอินทรวิเชียรฉันทมีจังหวะเหมือนกาพยยานี คืออานจังหวะ 2-3 / 3-3 ถาอานไดจังหวะ 2-3 / 
3-3 ใหออกเสียงดูวามีเสียงหนักเบาหรือไม ถามี ก็ตอบอินทร เชียรฉันท ถาอานแลวเสียงเสมอกัน ก็ตอบกาพยยานี 
  อินทรวิเชียรฉันท 11 
   องคใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธ์ิธสันดาน เคล็ดลับจําครุ-ลหุ 
  ตัดมูลกเลศมาร  บมิหมนมิหมองมัว ................................................................ 
  วสันตดิลกฉันท 14     ................................................................
   ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท ธะวิสุทธศาสดา ................................................................
  ตรัสรูอนุตระสมา-  ธิณโพธิบัลลังก  ................................................................ 
      ................................................................ 
3. กาพย 
  กาพยยานี 11  
   สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ 
  เพียงหงสทรงพรหมินทร ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม (นับ....................) 
  กาพยฉบัง 16 
   เห็นกวางยางเย้ืองชําเลืองเดิน เหมือนอยางนางเชิญ 
  พระแสงสําอางขางเคียง เขาสูงฝูงหงสลงเรียง 
  เริงรองกองเสียง สําเนียงนาฟงวังเวง (นับ....................) 
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  กาพยสุรางคนางค 28 
   เกิดมาเปนคน หนังสือเปนตน   
  วิชาหนาเจา ถาแมนไมรู 
  อดสูอายเขา เพ่ือนฝูงเยาะเยา   
  วาเงาวาโง (นับ......................) 
4. กลอนแปด 

  รูของเธอมีไวใหชายหลง    รูของเธอมั่งคงทรงศักดิ์หรู 
 รูของเธอดูเดนเห็นดํารู รูของเธอใสตางหูดูสวยดี (นับ......................) 
5. ราย 

  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 
  วะวาบท่ีเวิ้งวุง วิจิตรจํารัสจํารูญรุงเปนสีรุงพุงพนเพียงคัคนัมพร 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
ตอนที่ 1 
1.  ก. คนคาวคลุงคลุกคดหมดคา “คน” ข. คนสะเปะคนสะปะคละกันยุง 
 ค. คนคอนคนคนแคะคนคนกันเละ ง. คนขุดคนเคนคลั่งกันนังนุง 
 ขอความท้ังสี่วรรคขางตนนี้นํามาเรียงใหมเปนรอยกรองไดตามขอใด 
 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. ท่ัวแสนโกฏิจักรวาลไกล 
  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 
 แหลงเพ้ียงพกพัง แลนา” 
 1) แรมทางกลางเถื่อนหางเพ่ือนหาฝูงหนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมี 
 2) ใจหาญตายกอนเจาเปนเพ่ือนตายคลึงเคลาคูหนารักใจบารนี 
 3) ยามพ่ีคิดถึงนองยาจงหันพักตรามองจันทรแจมหลาธาตรี 
 4) เจ็บรักเจ็บจากชํ้าเจ็บเยียวยากนาเจ็บใครคืนหลังเหลียวสูเหยา  
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. เบ้ืองหนาชีวิตมนุษยนั้น คิดเปรียบไดดุจดังสนามรกเรียวหนามหรือความมืด ฟงดูเถิด...เรายังตองฝาขามไป  
2. ขาวเหนียวหนาปลาแหง ขนมหมอแกง วุนสังขยาใสถาดวางไว หนาสมภารรอประเคน  
3. องคพระอานนททานเลาวา ขาพเจาไดฟงมาแลวดังน้ี สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคชินสีห ผูโลกนาถจอมธรรม 

ประทับ ณ เขตวันวิหาระอันอนาถ บิณธิกไซรจัดสรางอยางดี สาวัตถีใหเปนท่ีสถิตสุขา  
4. ไปเก็บสะตอมาหลายๆ ชอไวจ้ิมน้ําพริก ท่ีเหลือก็ผัดพอน้ําขลุกขลิกตําเครื่องขยี้ขยิกใหทันมื้อเย็น  
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) 2. 3) 3. 1) 4. 4) 5. 2) 6. 2)  
 
ตอนที่ 2 
1. กาพยสุรางคนางค 28 2. กาพยยานี 11 3. กาพยฉบัง 16  
4. กาพยสุรางคนางค 28 5. อินทรวิเชียรฉันท 11 6. กาพยยานี 11  
7. กาพยสุรางคนางค 28 8. อินทรวิเชียรฉันท 11 9. กาพยยานี 11  
10. โคลงสี่สุภาพ 
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แบบฝกหัด 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2 
  “กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน 
 กระจิบกระจาบปน แปลกเปลา 
 กระสากระสังสน เสียดสัก  สูแฮ 
 กระรอกกระเรียนเขา ยองแหยงอาหาร”  
1. คําประพันธบทนี้เดนที่สุดในดานใด 
 1) ภาพพจน   2) สัมผัสพยัญชนะ 
 3) สัมผัสสระ   4) จังหวะ  
2. คําประพันธบทนี้มีลักษณะท่ีไมตรงตามผังฉันทลักษณมากที่สุดในเรื่องใด 
 1) คําเอก คําโท สลับท่ีกัน  2) ใชคําเอกโทษ 
 3) ใชคําโทโทษ   4) ใชคําตายแทนคําเอก 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4 
  “ศรเนตรเสียบเนตรคน คมขํา 
 ศรสําเนียงตรึงกรรณ  เสียบซํ้า 
 ศรโฉมแมยิงยัน  ยายาก 
 ตองผูใดอกชํ้า  เฉกทาวสาดศร”  
3. ความไพเราะของโครงบทนี้ไมไดมาจากศิลปะการประพันธขอใด 
 1) การซํ้าคํา   2) การซํ้าความ 
 3) การเลนเสียง   4) ความเปรียบ  
4. ใจความท่ีถูกตองสมบูรณที่สุดในโครงขางตนคือขอใด 
 1) ผูหญิงท่ีงามพรอมท้ังตา เสียง และรูปรางจะผูกมัดหัวใจชายได 
 2) ผูหญิงท่ีจัดวางามตองมีตาสวย น้ําเสียงไพเราะ และรูปรางดี 
 3) ดวงตานํ้าเสียง และรูปรางของผูหญิงสามารถกําจัดคนชั่วไดเหมือนศรของพระราม 
 4) ดวงตา น้ําเสียง และรูปรางของผูหญิง สามารถรักษาแผลท่ีถูกศรของพระรามได 
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5-6 
 ก. ดังตรลบโลกแล    ฤๅบรางรูแพ    ชนะผูใดดาน 
 ข. พระตรีโลกนาถแผว    เผด็จมาร    เฉกพระราชสมภาร    พ่ีนอง 
 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) การซํ้าคํา   4) จังหวะ 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 11-12 
  “เทาหนอเทาท้ังท้ังลายังกลากาว ทําหนาท่ีของเทาเพ่ือเจาของ 
 เจาของเทาเลาท้ังทุกขสุดร่ํารอง มิประคองรางขึ้นใหมก็อายเทา”  
10. คําประพันธขางตนมีลักษณะเดนในขอใด 
 1) เลนสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 2) เลนคําเลนความหมาย 
 3) ใชถอยคําทําใหเกิดภาพ  4) ซํ้าคํายํ้าความหมาย 
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11. คําประพันธนี้มีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด 
 1) ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 
 2) ชวยตนเองกอนแลวพระเจาจะชวยทาน 
 3) อยายืมจมูกคนอื่นหายใจ  
 4) ตนเปนท่ีพ่ึงของตน  
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 2) ตักเตือนผูทําผิด 
 3) ตองการปรับปรุงสังคม  4) สะทอนภาพสังคม 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 2) 4. 1) 5. 1) 6. 3) 7. 3) 8. 2) 9. 2) 10. 4) 
11. 4) 12. 1) 13. 3) 14. 4)  
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อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 
 1. ผูทรงพระราชนิพนธ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงไดเคามาจาก อิเหนาเล็ก 
 2. ลักษณะคําประพันธเปน กลอนบทละคร 
 3. ผูนําเรื่องอิเหนามาเลาใหเจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎคือ ยายยะโว 
 4. เจาฟากุณฑลทรงนิพนธ อิเหนาใหญ เจาฟามงกุฎทรงนิพนธ อิเหนาเล็ก 
 5. อิเหนาคําฉันท เปนผลงานของ หลวงสรวิชิต (หน) 
 6. บทละครเรื่องอิเหนาฉบับพระราชนิพนธของ ร.2 ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดของบท
ละครรํา 
 7. ร.1 ทรงพระราชนิพนธเรื่อง ดาหลัง ซ่ึงไดเคาเรื่องมาจากอิเหนาใหญ 
 8. ขนบของการแตงบทละครในวรรณคดีไทย คือ 
  1. ขึ้นตนดวย เมื่อนั้น สําหรับตัวละครกษัตริย บัดนั้น สําหรับตัวเสนาอมาตย 
  2. บอกช่ือเพลงท่ีเหนือฟองมัน บอกจํานวนคํากลอน (1 คํากลอนมี 2 วรรค) ท่ีทายบทบอกชื่อเพลง 
หนาพาทยตอจากจํานวนคํากลอน 
  3. มีบทลงสรง 
  4. มีบทชมเครื่องแตงกาย ชมชาง ชมมา ชมรถ 
 9. เรื่องอิเหนามีเคาโครงเรื่องมาจาก ประวัติศาสตรของชวา ท่ีเรียกวา นิทานปนหยี 
 10. เรื่องอิเหนา มีลักษณะพิเศษคือ ใชช่ือตัวละครเปนภาษาชวา มีคําภาษาชวาปะปนอยูมาก แตฉากและ
สภาพชีวิตความเปนอยูในเรื่องเปนแบบไทย 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2 
  “หวังเปนเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 จะขอพระบุตรีมียศ   ใหโอรสขานอยดังจินดา 
 อันกรุงไกรไอศูรยท้ังสอง   จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา 
 ขอพํานักพักพ่ึงพระเดชา   ไปกวาชีวันจะบรรลัย”  
1. คําประพันธขางตนใชภาพพจนก่ีแหง 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
2. ขอใดไมใชน้ําเสียงท่ีปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1) ออนนอม 2) ถอมตน 3) ยําเกรง 4) ทะนงในศักดิ์ศรี  
3.  “ประการหนึ่งถาวาชาวันไป ทัพใหญจะมาพรอมยังดาหา 
 จะตองหักหนักมือโยธา  เห็นจะยากยิ่งกวานี้ไป” 
 ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดเดนชัดที่สุด 
 1) กระตือรือรน 2) ไมประมาท 3) ไมยอทอ 4) มองการณไกล 
 
ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 4-5 
 ก.  แลวรีบจัดพลรณยุทธ  ตั้งท่ีนามครุฑปกษา 
  วางกองเย้ืองกันเปนฟนปลา ใหโยธาคอยชิงชัย 
 ข.  ทําคายหนาคายตั้งบรรจบ    ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น 
  ชักปกกาขึ้นไปถึงกัน   ผูกราวสามช้ันขันชะเนาะ 
 ค.  พอไดศุภฤกษก็ลั่นฆอง  ประโคมคึกกึกกองทองสนาม 
  ประโรหิตฟนไมขมนาม   ทําตามตําราพิชัยยุทธ 
 ง.  ครั้นถึงเนินทรายชายทุง แวนแควนแดนกรุงดาหา 
  จึงไดหยุดกองทัพตั้งพลับพลา ท่ีตองนามครุฑาเกรียงไกร  
4. ขอใดเปนกิจกรรมท่ีตางจากขออื่น 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
5. ขอใดไมปรากฏความเช่ือดานการทําสงคราม 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
6. “วาพลางทางสั่งหลวงพล    เรงแบงคนผอนครัวเสียจงได” จากขอความในบทละครเรื่องอิเหนา หลวง

พละกําลังจะตองทําสิ่งใด 
 1) จัดลําดับใหคนทยอยกันเขาพักอาศัยในเมือง 
 2) โยกยายผูคนท่ีอยูเปนครอบครัวออกจากเมือง 
 3) จัดแยกทหารเปนหมวดเปนกองเพ่ือเตรียมรบขาศึก 
 4) ยอมใหประชาชนผัดเวลาในการสงสวยขาวปลาอาหาร 
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7. ขอใดเปรียบเทียบถึง “แมนวิหยาสะกํามอดมวย พ่ีก็คงตายดวยโอรสา” 
 1) ดั่งหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย    เห็นผิดระบอบบุราณมา 
 2) พ่ีดังพฤกษาพนาวัน    จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา 
 3) หวังเปนเกือกทองรองบาทา    พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 4) ทนตแดงดังแสงทับทิม    เพริศพริ้มเพรารับกับขนง  
8. ขอใดใชโวหารอติพจน 
 1) ตายระดับทับกันดังฟอนฟอง    เลือดนองทองชางเหลวไหล 
 2) พระกริ้วโกรธนักดังอัคคี    แกวงกระบี่ขี่ขับมาท่ีนั่ง 
 3) นกแกวจับแกวพาที    เหมือนแกวพ่ีท้ังสามสั่งความมา 
 4) หวังเกือกทองรองบาทา    พระผูวงศเทวาอันปรากฏ  
9. คําประพันธมีศัพทท่ีมีความหมายเหมือนกันกี่คํา 
  “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 เวรส่ิงใดเลยแตหนหลัง 
  เสียแรงเรืองฤทธีมีกําลัง มาวอดวายชีวังแตยังเยาว  
 4)  เมื่อนั้น  ระเดนมนตรีชาญสนาม 
  พระกรกรายฉายกริชติดตาม ไมเข็ดขามครามถอยคอยรับ 
 
 
 
 
  



 

ภาษาไทย (116) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

13. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1)  กรุงกษัตริยขอขึ้นก็นับรอย   เราเปนเมืองนอยกะจิหริด 
  ดั่งหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย เห็นผิดระบอบบุราณมา 
 2)  อันกรุงไกรไอศูรยท้ังสอง จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา 
  ขอพํานักพักพ่ึงพระเดชา  ไปกวาชีวันจะบรรลัย 
 3)  เมื่อนั้น   ทาวกะหมังกุหนิงแข็งขัน 
  ไดฟงกริ้วโกรธดังเพลิงกัลป จึงกระช้ันสีหนาทไป 
 4)  เซ็งแซสังขฆองกลอง  ชางรองเรียกมันสนั่นปา 
  เสียงโกลนกระทบแผงขางมา ดังวาเสียงพยุอึงอล  
14. ขอใดไมมีการเลนคําและอุปมาโวหาร 
 1) นางนวลจับนางนวลนอน    เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา 
 2) จากพรากจับจากจํานรรจา    เหมือนจากนางสการะวาตี 
 3) แขกเตาจับเตารางรอง    เหมือนรางหองมาหยารัศมี 
 4) พระกริ้วโกรธนักดังอัคคี    แกวงกระบี่ขี่ขับมาท่ีนั่ง  
15. ขอใดไมมีเนื้อความเปนสํานวน 
 1) พ่ีดังพฤกษาพนาวัน    จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา 
 2) เสียแรงเรืองฤทธีมีกําลัง    มาวอดวายชีวังแตยังเยาว 
 3) จึงใหยกธงอัปรา    โยธายั้งหยุดพรอมกัน 
 4) ซ่ึงเกิดศึกสาเหตุเภทภัย    ก็เพราะใครทําความไวงามพักตร 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 4) 4. 3) 5. 2) 6. 2) 7. 2) 8. 1) 9. 3) 10. 4) 
11. 2) 12. 3) 13. 2) 14. 4) 15. 2) 
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นิราศนรินทรคําโคลง 
 
 1. ผูประพันธคือ นายนรินทรธิเบศร (อิน) มหาดเล็กหุมแพร รับราชการวังหนาในสมัยรัชกาลท่ี 2 แตงเมื่อ
คราวตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษซ่ึงทรงยกทัพไปปราบพมาท่ียกมาตีเมืองชุมพรเมื่อ พ.ศ 2352 
 2. ลักษณะคําประพันธเปนโคลง 4 สุภาพ 143 บท มีรายสุภาพนํา 1 บท 
 3. ลักษณะของนิราศคือ คําประพันธท่ีพรรณนาถึงการเดินทางท่ีกวีตองจากคนรัก มักนําธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม เหตุการณท่ีกวีไดพบเห็นมาเปรียบเทียบกับหญิงคนรัก หรือพรรณนาความรูสึกท่ีเก่ียวกับความรัก 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1.  “โคลงเรื่องนิราศนี้ นรินทรอิน 
 รองบาทบวรวังถวิล วาไว 
 บทใดปราชญปวงฉิน เชิญเปลี่ยน แปลงพอ 
 ปรุงเปรียบเสาวคนธไล เลือกลิ้มดมดู”  
 น้ําเสียงของผูประพันธโคลงบทนี้ ตรงกับขอใด 
 1) ไมมั่นใจในฝมือการประพันธ 2) ถอมตน 
 3) มั่นใจในฝมือการประพันธ  4) อวดตน  
2. แผนแผนผางเมืองเมรุ “เมืองเมร”ุ หมายถึงขอใด 
 1) สวรรค 6 ช้ัน 2) พรหมโลก 16 ช้ัน 3) เขาพระสุเมรุ 4) สวรรคช้ันดาวดึงส  
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  คํ่าเชา 
 เจดียระดะแซง  เสียดยอด 
 ยลยิ่งแสงแกวเกา  แกนหลาหลากสวรรค” 
 กวีไดนําคําไทยมาใชแทนคําบาลีสันสกฤตอยางเหมาะเจาะ ขอใดมิไดเปนตัวอยางของคํากลาวน้ี 
 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  กํ่าฟาเฟอนจันทร” 
 โคลงบทนี้สะทอนศิลปะแขนงใด 
 1) จิตรกรรม 2) สถาปตยกรรม 3) ประติมากรรม 4) นาฏกรรม   
7.  “โฉมควรจักฝากฟา ฤๅดิน ดีฤๅ 
 เกรงเทพไทธรณิน ลอบกล้ํา 
 ฝากลมเล่ือนโฉมบิน บนเลา นะแม 
 ลมจะชายชักชํ้า ชอกเนื้อเรียมสงวน” 
 โคลงบทนี้ใชโวหารใด 
 1) อุปมา 2) บุคคลวัต 3) อติพจน 4) อุปลักษณ  
8.  “จากมามาล่ิวล้ํา ลําบาง 
 บางย่ีเรือราพลาง พ่ีพรอง 
 เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน มานา 
 บางบรับคําคลอง คลาวนํ้าตาคลอ” 
 ขอใดกลาวถึงโคลงบทนี้ ไมถูกตอง 
 1) ใชโวหารบุคคลวัต   2) มีการซํ้าคํา 
  3) ใชสัมผัสอักษรทุกบาท   4) ไมมีลักษณะนิราศ  
9.  “เห็นจากจากแจกกาน  แกมระกํา 
  ถนัดระกํากรรมจํา  จากชา 
  บาปใดท่ีโททํา  แทนเทา ราแม 
  จากแตคาบนี้หนา  พ่ีนองคงถนอม” 
 โคลงบทนี้ดีเดนเรื่องใด 
 1) การใชโวหารอติพจน   2) การเลนคํา 
 3) การใชโวหารบุคคลวัต   4) การซํ้าคํา  
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10.  “พันเนตรภูวนาถตั้ง ตาระวัง ใดฮา 
 พักตรส่ีแปดโสตฟง 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 จิตชํ้า 
 โฉมแมพิมลพวง มาเลศ กูเฮย 
 มือแมวีเดียวล้ํา ย่ิงล้ําลมพาน” 
 โคลงบทนี้ใชโวหารใด 
 1) อุปมาและอุปลักษณ   2) อุปลักษณและอธิพจน 
 3) อธิพจนและบุคคลวัต   4) อุปมาและบุคคลวัต  
13.  “ตราบขุนศิริขน    ขาดสลาย แลแม 
 รักบหายตราบหาย หกฟา 
 สุริยจันทรขจาย จากโลก ไปฤๅ 
 ไฟแลนลางสี่หลา หอนลางอาลัย” 
 ขอใดกลาวถึงโคลงบทนี้ไมถูกตอง 
 1) หกฟา หมายถึง สวรรคหกช้ัน ไดแก จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามะ ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี 
 2) สี่หลา หมายถึง ทวีปท้ังสี่ ไดแก อุตตรกุรุทวีป บุพพวิเทหทวีป ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป 
 3) ใชโวหารอธิพจน 
 4) มีการเลนคํา 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 1) 5. 1) 6. 2) 7. 3) 8. 4) 9. 2) 10. 3) 
11. 4) 12. 2) 13. 4) 
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มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี 
 
 1. ผูแตงเวสสันดร กัณฑมัทรี คือ เจาพระยาพระคลัง (หน) 
 2. แนวคิดของกัณฑมัทรี คือ แสดงใหเห็นถึงความรักความหวงใยของแมท่ีมีตอลูกและความซื่อสัตย
จงรักภักดีท่ีภริยามีตอสามี 
 3. ลักษณะคําประพันธ รายยาวแทรกคาถาบาลี 
 4. รายยาวเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลอนเทศน 
 5. ลักษณะของรายยาวคือ บทหนึ่งมีก่ีวรรคก็ได นิยมตั้งแต 5 วรรคขึ้นไปแตละวรรคไมกําหนดจํานวนคํา 
สัมผัสบังคับคือคําทายวรรคสัมผัสกับคําใดก็ไดในวรรคตอไป นิยมมีสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและอักษร มีคาถาบาลี
แทรกเปนชวงๆ มักจบดวยคําสรอยวา ดังนี้แล นั้นแล ฉะนี้ ดังน้ี นี้เถิด นั้นเถิด แลวแล 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. “แตแมเท่ียวเซ ซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศ ท่ัวประเทศทุกราวปา สุดสายนัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล 

สุดโสตแลวท่ีแมจะซับทราบฟงสําเนียง สุดสุรเสียงท่ีแมจะร่ําเรียกพิไรรอง สุดฝเทาท่ีแมจะเย้ืองยองยกยาง
ลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด จะไดพานพบประสบรอยพระลูกนอยแตสักนิดไมมีเลย...” 

 ขอใดมิใชความดีเดนของคําประพันธขางตน 
 1) ใชการซํ้าคํา   2) ใหความสะเทือนอารมณ 
 3) มีสัมผัสในทั้งสระและอักษร 4) ใชการเลนคํา  
2. ขอใดมิใชลางสังหรณท่ีพระมัทรีพบกลางปา 
 1) พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสายพระอัสสุชล 
 2) ไมท่ีมีผลเปนพุมพวง ก็กลับเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร 
 3) ท้ังแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกหนแหง ท้ังขอบฟาก็ดาดแดงเปนสายเลือด 
 4) ท้ังสามสัตวก็มาเนื่องนอนสกัดหนา  
3. “พระพ่ีเจาท้ังสามของนองเอย จงมีจิตคิดกรุณาสังเวชบาง ขอเชิญลวงครรไลใหหนทางพนาวันอันสัญจร แก

นองท่ีวิงวอนอยูนี้เถิด” ขอใดมิใช “พระพ่ีเจาท้ังสาม” 
 1) พญาไกรสรราชสีห 2) พญาคชสีห 3) พญาเสือโครง 4) พญาเสือเหลือง  
4. ขอใดใชภาพพจนตางจากพวก 
 1) มีอุปไมยเสมือนหนึ่งลูกทรายทรามคะนอง ปองท่ีจะชมแมเมื่อสายัณห 
 2) เจามิเคยไดความยากยางเทาลงเหยียบดิน ริ้นก็มิไดไตไรก็มิไดตอม 
 3) เสมือนหนึ่งลูกหงสเหมราชปกษิณ ปราศจากมุจลินทไปตกคลุกในโคลนหนอง 
 4) โหยสําเนียงดั่งเสียงสังคีตขับประโคมไพร 
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5. “โอ เหตุไฉนเหงาเงียบเม่ือยามนี้ 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 เม่ือเราแรกจากไอศวรรยมาอยูดงก็ปลงจิตมิไดคิดจิตเปนสอง หวังจะเปนเกือกทอง

ฉลองบาทยุคลทั้งคูแหงพระคุณผัวกวาจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผี” ขอความขางตนสะทอนคานิยมใด 
 1) ความซ่ือสัตยจงรักภักดีของภริยาท่ีทีตอสามี 2) ความอดทนของภริยา 
 3) ความรักอันยิ่งใหญของภริยาท่ีมีมอบใหสามี 4) ความรักของแมท่ีมีตอลูก  
8. ขอความในขอ 7 ใชโวหารใด 
 1) อุปมา 2) บุคคลวัต 3) อุปลักษณ 4) อติพจน  
9. พระเวสสันดรกลาวคําบริภาษแสดงความหึงหวงพระมัทรีเพราะเหตุใด 
 1) เบ่ียงเบนความสนใจพระมัทรีใหลืมความเศราโศก  
 2) โกรธพระมัทรีท่ีกลับมาผิดเวลา 
 3) ระแวงพระมัทรีจะไปคบชายอื่น  
 4) นอยใจพระมัทรีท่ีไมปรนนิบัติ  
10. “สมเด็จอรไทเธอเที่ยวตะโกนกูกูกอง พระพักตรเธอฟูมฟองนองไปดวยน้ําพระเนตรเธอโศกา จึงตรัส

วาโอโอเวลาปานฉะนี้เอยจะมิดึกด่ืน...” ขอความนี้มีลักษณะเดนในเรื่องใด 
 1) การใชสัมผัสสระ   2) การใชสัมผัสอักษร 
 3) การใชสัมผัสวรรณยุกต  4) การใชโวหารภาพพจน  
11. “อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลยยอมจะอาสัญลงเพราะลูกเปนแทเที่ยง” ขอความตอนนี้สะทอน

แนวคิดใด 
 1) แมยอมรักและหวงลูกเทาชีวิต แมยอมตายเพื่อปกปองลูก 
 2) แมจะตายตาหลับเมื่อเห็นลูกไดดี 
 3) แมตองตรอมใจตายถาลูกประพฤติตัวไมดี 
 4) แมตองตายเพราะลูกอกตัญู  
12. ขอใดมีน้ําเสียงตางจากขออื่น 
 1) เออก็เมื่อเชาเจาจะเขาปานาสงสารปานประหนึ่งวาจะไปไมได ทํารองไหฝากลูกมิรูแลว ครั้นคลาดแคลว

เคลื่อนคลอยเขาสูดง ปานประหนึ่งวาจะหลงลืมลูกสละผัวตอมืดมัวจึงกลับมา 
 2) เออนี่เจาเท่ียวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไมในไพรวันสารพันท่ีจะมี ท้ังฤๅษีสิทธ์ิวิทยาธรคนธรรพ

เทพารักษผูมีพักตรอันเจริญ เห็นแลวก็หนาเพลิดเพลินไมเมินได 
 3) อันวาพระยานางสิเปนหนอกษัตริยจะไปไหนก็เคยมีแตกลดกลั้นพานจะเกรงแสงสุริยันไมคลาเคลื่อน เจา

รักเดินดวยแสงเดือนชมดาวพลาง ไดน้ําคางกลางคืนช่ืนอารมณสมคะเน 
 4) พระนองเอย พ่ีจะเลาใหเจาฟงก็สุดใจ ดวยเจามาแตปาไกลยังเหนื่อยนัก พ่ีเห็นวาความรอนความรักจะ

รุกอก ดวยสองดรุณทารกเปนเพ่ือนไร 
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13. “เจาจะเอาปาชัฏหรือมาเปนปาชา จะเอาพระบรรณศาลานี่หรือเปนบริเวณพระเมรุทอง จะเอาแตเสียง

สาลิกาอันร่ํารองนั่นหรือมาเปนกลองประโคมใน จะเอาแตเสียงจักจ่ันและเรไรอันร่ํารองนั่นหรือมาตางแตร
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) จึงตรัสวาน้ําเอยเคยมาเปยมขอบเปนไรจ่ึงขอดขนลงขุนหมอง 
 2) พระพายเจาเอยเคยมาพัดตองกลีบอุบล พากล่ินสุคนธขจรรสมารวยรื่นเปนไรจึงเสื่อมหอมหายชื่นไมเฉื่อยฉ่ํา 
 3) ฝูงปลาเอยเคยมาผุดคล่ําดําแฝงฟอง บางก็ขึ้นลองวายอยูลอยเลื่อนชมแสงเดือนอยูพรายๆ เปนไรจึงไม

วายเวียนวง 
 4) ท้ังสมเด็จอมรินทรเจาฟาสุราลัยอันเปนใหญในดาวดึงสวรรค ก็มาโปรยปรายทิพยบุปผากรอง ท้ังพวง

แกวและพวงทองก็โรยรวงจากกลีบเมฆกระทําสักการบูชาแกสมเด็จนางพระยามัทรี 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 2) 4. 2) 5. 1) 6. 3) 7. 1) 8. 3) 9. 1) 10. 3) 
11. 1) 12. 4) 13. 3) 14. 1) 15. 4) 
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ลิลิตตะเลงพาย 
 
 1. ผูทรงนิพนธคือ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงมีพระนามเดิมวา พระองค
เจาวาสุกรี เปนพระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
 2. ผูชวยเหลือในการประพันธคือ พระองคเจากปษฐาขัตติยกุมาร 
 3. จุดมุงหมายในการแตงครั้งนี้คือ เพ่ือจารึก 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 ลมพายุท่ีเกิดแตเวรกรรม พัดฉัตรของพระมหาอุปราชาหักเปนลางราย แตโหร
ทํานายวา เกิดตอนเย็นเปนลางดี 
 8. “เสด็จประทับเกยชัยในฉายาไมประดู อยูเหนือจอมปลวกหลวง” เปนการตั้งทัพแบบครุฑนาม 
 9. สมเด็จพระนเรศวรตั้งคายแบบประทุมพยูห 
 10. “ชวงชวลิตพางผล สมเกลี้ยงกลกุกอง ฟองฟาฝายทักษิณ ผินแวดวงตรงทัพนับคํารบสามครา เปน
ทักษิณาวรรตเวียน...” รายตอนนี้กลาวถึง พระบรมสารีริกธาตุลอยอยูบนทองฟาเหนือกองทัพไทย 
 11. “จ่ึงชไมมาตยา 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. ช่ือเครื่องประดับมา เชน อาน, สายเหา, สายงอง, สายถือ, โกลน, พนัง, ตาบ 
  ช่ือเครื่องประดับชาง เชน วลัย, รัตคน, สัปคับ, ซองหาง, ขายกรอง, ลาดพัสตร 
  ช่ือปนโบราณ เชน ทองปราย, มณฑก, จารง, นกสับ, คาบหิน, คาบศิลา, ขานกยาง, คาบชุด, นกคุม 
 17. คํา ศ เขาลิลิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปศัพทโดยการสนธิกับ อิศ เพ่ือใชในการประพันธ ความหมาย 
ยังคงเดิม เชน กมล + อิศ - มรณาศ นคร + อิศ - นคเรศ ชย + อิศ - ชเยศ 
 18. คําอัพภาส คือ คําท่ีมีพยางคซํ้ากัน แลวกรอนเสียงแรกเปนเสียงอะ เชน ครืนครืน-คะครืน, เครง
เครง-คะเครง, รื่นรื่น-ระรื่น 
 19. คําแผลงท่ีปรากฏในเรื่อง เชน ทง-ทุง, เทง-ท้ิง, พยูห-พยุหะ, เศิก-ศึก, ดั่ง-ดัง, พรรเหา-พหุ 
 20. ลักษณะนิราศ อยูในตอน พระมหาอุปราชาคร่ําครวญถึงนางสนมระหวางเดินทาง 
 21. “ตางประชิดฟอนฟน ตางประชันฟอนฟาด ลวนสามารถมือทัด ลวนสามารถมือทาน ผลาญกันลงเต็ม
หลา ผรากันลงเต็มแหลง แบงกันตายลงครัน ปนกันตายลงมาก ตากเต็มทงเต็มเถ่ือน ตากเต็มเผ่ือนเต็มผง ท่ี
ยังคงบมิอยู ท่ียังอยูบมิหยอน ตางตอกรฮึกฮือ ตางตอมือฮึกฮัก” รายตอนนี้เปนกลบท ช่ือ หงสสะบัดหาง 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1.  “สงครามครานี้หนัก  ใจเจ็บ ใจนา 
 เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ  อกโอ 
 ลูกตาย ฤ ใครเก็บ  ฝฝาก พระเอย 
 ผีจักเทงท่ีโพล  ท่ีเพลใครเผา” 
 ลักษณะทางวรรณศิลปขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1) การซํ้าคํา   2) การเลนเสียง 
 3) การใชภาพพจน   4) การสรางอารมณสะเทือนใจ  
2. แมเจาครามเคราะหกาจ จงอยายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สามอินทรียสรางเคราะหลักษณะสังคมท่ีมิได

สะทอนอยูในคําประพันธขางตนไดแกขอใด 
 1) คานิยม 2) จารีต 3) ความเช่ือ 4) วัฒนธรรมการแตงกาย  
3. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1) งามสองสุริยราชล้ํา    เลอพิศ นาพอ 
 2) สละสละสมร    เสมอช่ือ ไมนา 
 3) ธุมากรเกิดกระลบ อบอลเวงฟากฟา ดูบรูจักหนา หนึ่งสิ้นแสงไถง 
 4) มงกุฎทรงเทริดเกศ อยางอิศเรศรามัญ สรรเปนรูปอุรเคนทร 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 4-6 
  “เหตุนี้ผิวเชาช่ัว ฉุกเข็ญ 
 เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท 
 อยาขุนอยาลําเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย 
 พระจักลุลาภได เผด็จเสี้ยนศึกสยาม”  
4. ลักษณะการทํานายของโหรในลิลิตตะเลงพายตรงกับสํานวนในขอใด 
 1) ปากเปนเอก   2) กันไวดีกวาแก 
 3) ขายผาเอาหนารอด   4) รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี  
5. คําทํานายดังกลาวแสดงลักษณะเดนที่สุดในดานใดของโหร 
 1) เจาเลห 2) มีไหวพริบ 3) ซ่ือสัตย 4) จงรักภักดี  
6. ขอใดมิไดเก่ียวเนื่องกับคําประพันธขางตน 
 1) ประเพณีในราชสํานัก   2) ความเช่ือทางไสยศาสตร 
 3) เวลาในการทําสงคราม   4) ความสัมพันธระหวางเจากับขา  
7. คําวา “พิริยะ” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
 1) ผลพระพิริยะสํา    เร็จลุ ลวงแฮ 2) พายพระพิริยะแพ    พายน้ําใจจง 
 3) เสด็จไรพิริยะราญ    อรินาศ ลงมา 4) บําเพ็ญพิริยะพน    พรรณนา 
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 8-9 
  “ณรงคนเรศวรดาว ดัสกร 
 ใครจักอาจออกรอน รบสู 
 เสียดายแผนดินมอญ พลันมอด มวยแฮ 
 เหตุบมีมือผู อื่นตานทานเข็ญ”  
8. ผูแตงมีน้ําเสียงอยางไร 
 1) ช่ืนชมวีรกรรมอันกลาหาญของสมเด็จพระนเรศวร 
 2) ยินดีท่ีพมาตองเสียเมืองบางเพราะชอบรุกรานไทยกอน 
 3) เห็นใจพมาท่ีตองแพสงครามเพราะขาดผูมีฝมือ 
 4) เศราใจท่ีพมาไมรูจักคัดเลือกแมทัพมีฝมือจึงพายแพไทย  
9. ขอความขางตนใชภาพพจนประเภทใด 
 1) กลาวเกินจริง 2) บุคลาธิษฐาน 3) อุปลักษณ 4) สัญลักษณ 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 10-13 
  “พอวายวรวากยอาง โอษฐพระ 
 ดาลมหาวาตะ ต่ืนฟา 
 ทรหึงทรหวลพะ- พานพัด หาวแฮ 
 หอบธุมางคจางฟา จรัสดาวแดนสมร”   
10. คําท่ีขีดเสนใตขอใดเปนโวหารแบบภาพพจน 
 1) วายวรวากย 2) ตื่นฟา 3) ทรหึงทรหวล 4) หอบธุมางค  
11. โคลงบทนี้ปรากฏลักษณะใดเดนชัดที่สุด 
 1) ใชคําตายแทนตําแหนงเอกหลายแหง 2) ใชโทโทษ 
 3) ใชคําเกินบังคับ   4) ใชคําอัพภาส  
12. จากคําประพันธขางตนขอใดมิใชคํากริยา 
 1) วาย 2) ดาล 3) หาว 4) หอบ  
13. โคลงบาทใดไมมีคําบาลีสันสกฤตปนอยู 
 1) บาทที่ 1 2) บาทที่ 2 3) บาทที่ 3 4) บาทที่ 4 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 14-16 
  “อาจอมจักรพรรดิผู เพ็ญยศ 
 แมพระเสียเอารส แกเสี้ยน 
 จักเจ็บอุระระทด ทุกขใหญ หลวงนา 
 ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค 
  ณรงคนเรศวรดาว ดัสกร 
 ใครจักอาจออกรอน รบสู 
 เสียดายแผนดินมอญ พลันมอด มวยแฮ 
 เหตุบมีมือผู อื่นตานทานเข็ญ” 
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14. ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของพระมหาอุปราชาซ่ึงปรากฏอยูในบทรําพันท่ียกมา 
 1) ขี้ขลาด 2) เคารพบิดา 3) รับผิดชอบตอหนาท่ี 4) รักแผนดินเกิด  
15. จากขอความท่ียกมา เราอาจคาดคะเนความรูสึกอะไรท่ีซอนเรนอยูในจิตใจของพระมหาอุปราชา 
 1) ความกลัวตาย 2) ความกลัวแพ 3) ความกลัวเสียหนา 4) ความกลัวบิดาผิดหวัง  
16. คําวา “เสี้ยน” ในโคลงที่ยกมาเปนภาพพจนประเภทใด 
 1) อุปมา   2) อุปลักษณ 
 3) การกลาวเกินจริง   4) การกลาวนอยแตกินความมาก 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 1) 3. 4) 4. 4) 5. 2) 6. 3) 7. 3) 8. 3) 9. 2) 10. 4) 
11. 1) 12. 3) 13. 3) 14. 1) 15. 4) 16. 2) 
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บทละครพูดคําฉันท เรื่องมัทนะพาธา 
 
 1. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องมัทนะพาธาคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเริ่มพระราช
นิพนธเมือวันท่ี 2 กันยายน 2466 ขณะทรงพระประชวรและประทับอยู ณ พระราชวังพญาไท จากน้ันไดเสด็จไป
พักแรมตามท่ีตางๆ ก็ไดทรงพระราชนิพนธเรื่องมัทนะพาธาจนจบสมบูรณเมื่อ 18 ตุลาคม 2466 
 2. ลักษณะคําประพันธเปน บทละครพูดคําฉันท 
 3. ท่ีมาของเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงคิดเคาโคลงเรื่องขึ้นเอง มิไดนําเรื่องหรือ
ตัดตอนมาจากเรื่องใดๆ ตั้งพระทัยใหเปนตํานานแหงดอกกุหลาบ 
 4. มัทนะพาธา มาจากภาษาสันสกฤตแปลวา ความเจ็บหรือความเดือดรอนแหงความรัก 
 5. ฉันท คือ คําประพันธประเภทรอยกรองที่มีบังคับครุและลหุ 
 6. คําครุหรือคําหนัก คือ คําทุกคําท่ีมีตัวสะกดหรือคําท่ีประสมกับสระเสียงยาว 
 7. คําลหุหรือคําเบา คือ คําทุกคําท่ีไมมีตัวสะกดและประสมกับสระเสียงสั้น 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําเคาโครงเรื่องมัทนะพาธามาจากที่ใด 
 1) ทรงจินตนาการข้ึนเอง   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. ขอใดไมมีคําท่ีมีความหมายวา “ผูหญิง” 
 1)  หากวาพระองค  มีพระประสงคอยูเพียงจะให  
  นงคราญฉลอง  รองพระบาทไซร  ขาอาจผูกใจ  ไวดวยมนตร 
 2)  มิใหนงรัตน  ดื้อดึงขึ้งขัด  ซ่ึงพระอัชฌา 
  บังคับใหยอม  ประนอมเปนขา  บาทบริจา  ริกาเทวัญ 
 3)  รูปเจาวิไลราว สุระแสรงประจิตประจักษ 
  มิควรจะรางรัก เพราะพะธูพิถีพิถัน 
 4)  อาฟงดนูเถิด สุขะรื่นระเริงระรวย 
  พอใหดนูนี้ สุวคนธะมากมาย  
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5.  “ความรักละเหี่ยอุระระทด    เพราะมิอาจจะคลอเคลีย” 
  “ความรักระทดอุระระเหี่ย    ฤจะหายเพราะเคลียคลอ” 
 ขอใดใชเทคนิคการประพันธเหมือนขอความขางตน 
 1)  จริงฤๅนะเจาสุมะทะนา วจะเจาแถลงความ 
  ขาขอแถลงวะจะนะตาม สุระเทวะโปรดปราน 
 2)  รักจริงมิจริงฤก็ไฉน  อรไทบแจงการ 
  รักจริงมิจริงก็สุระชาย   ชยะโปรดสถานใด 
 3)  พ่ีรักและหวังวธุจะรัก  และบทอดบทิ้งไป 
   พระรักสมัครณพระหทัย  ฤจะทอดทิ้งเสีย 
 4)  โอรูปวิไลยะศุภะเลิศ  บมิควรจะใจแข็ง 
  โอรูปวิไลยะมละแรง   ละก็จําจะแข็งใจ  
6. ขอใดมีการเลนคํา 
 1)  ขาขอเพียงแตให  มุรทรงพระการุญ 
   ใหขาไดทําคุณ  และประโยชนบอยูหมัน 
 2)  อาเทพศักดิ์สิทธ์ิซ่ึง  พระจะลงพระอาญา 
   ขาเปนแตเพียงขา  บมิมุงจะอวดดี 
 3)  หมอมฉันสดับมะธุระถอย ก็สํานึกเสนาะคํา 
   แตตองทํานูลวะจะนะซ้ํา ดุจะไดทํานูลมา 
 4)  ย่ิงฟงพะจีศรี  ก็ระตีประมวลประมูล 
   ย่ิงขัดก็ย่ิงพูน  ทุขะทวมระทมหะทัย  
7.  “กินแลวระงับตรี พิธะโทษะหายหมด 
   คือลมและดีลด ทุษะเสมหะเสื่อมสรรพ 
  อีกท้ังเจริญกา- มะคุณาภิรมยนันท 
  เย็นในอุราพลัน และระงับพยาธี” 
 ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด 
 1) ลักษณะของดอกกุพชกะ  2) พิษของดอกกุหลาบ 
 3) สรรพคุณทางยาของดอกกุหลาบ 4) มายาวินวางยานางมัทนา  
8.  “ดวยอํานาจอิทธ์ิฤทธี อันประมวลมี ณ ตัวกูผูแรงหาญ 
 กูสาปมัทนานงคราญ ใหจุติผาน ไปจากสุราลัยเลิศ” 
 ขอใดอนุมานไมไดจากขอความขางตน 
 1) “กู” เปนผูเห็นแกตัว   2) “กู” เปนผูมีฤทธ์ิ 
 3) “กู” เปนเทพบนสรวงสวรรค 4) “กู” ตั้งมั่นอยูในความยุติธรรม 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 4) 3. 2) 4. 4) 5. 4) 6. 2) 7. 3) 8. 4) 
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เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนตอนขุนชางถวายฎีกา 
 
 1. เสภา คือ การขับลํานําเปนเรื่องราว ใชกลับเปนเครื่องประกอบจังหวะ 
 2. เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสร วาเปนยอดของกลอนสุภาพท่ีมีความ
ไพเราะดีเลิศท้ังเนื้อเรื่องและกระบวนกลอน 
 3. สันนิษฐานบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนแตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
 4. ผูทรงรวบรวมเรื่องขุนชางขุนแผน ท้ังสิน 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
เย่ียมโดยเฉพาะกระบวนกลอนที่สื่ออารมณสะเทือนใจดังในตอนที่นางวันทองรําพันความทุกขใจของนาง 
 11. แนวคิดท่ีปรากฏในตอนขุนชางถวายฎีกา ไดแก ความรักของแมท่ีมีตอลูก ความจงรักภักดีตอองค
พระมหากษัตริย และบุคคลยอมเปนไปตามผลกรรม 
 12. จุดเดนของเรื่องขุนชางขุนแผน ตามทัศนะของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
คือ เปนเรื่องท่ีไมเปนไปตามใจหวัง ผูอานไมสามารถคาดคะเนเรื่องราววาจะเปนไปอยางไร และเมื่อเรื่องดําเนินไป
ก็ไมเปนดังท่ีผูอานคาดหวังเอาไว 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1.  “ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียม่ิงก็มีสอง 
 มีบาวไพรใชสอยทั้งเงินทอง พ่ีนองขางพอก็บริบูรณ” 
 คําท่ีขีดเสนใตหมายถึงใคร 
 1) สรอยฟาและศรีมาลา   2) ลาวทองและสายทอง 
 3) แกวกิริยาและลาวทอง   4) สรอยทองและลาวทอง  
2. ขอใดสะทอนความเช่ือเรื่อง “ฤกษยาม” 
 1) คะเนนับย่ํายามไดสามครา    ดูเวลาปลอดหวงทักทิน 
 2) ใชพรายถอดกลอนถอนลิ่ม    รอยทิ่มถอดหลุดไปจากท่ี 
 3) จุดเทียนสะกดขาวสารปราย    ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนผาง 
 4) จ่ึงรายมนตรามหาสะกด    เสื่อมหมดอาถรรพท่ีฝงอยู  
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3. ลักษณะนิสัยใดท่ีจมื่นไวยมีเหมือนขุนแผน 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. ขอใดมิใชสาเหตุท่ีทําใหเกิดโศกนาฏกรรมแกนางวันทอง 
 1) ขุนแผนขาดความเมตตา ไมรับนางวันทองมาอยูดวย 
 2) จมื่นไวยไมเคารพกฎหมายบานเมือง 
 3) นางวันทองเปนหญิงสองใจ 
 4) พระพันวษาทรงพิโรธที่นางวันทองไมตัดสินใจ  
6.  “วาตั้งแตวันนี้สืบตอไป หนาท่ีของผูใดใหรักษา 
 ถาประมาทราชการใหนําพา ปลอยใหใครเขามาในลอมวง” 
 ราชการท่ีกลาวถึงในขอความนี้คือเรื่องใด 
 1) การจัดขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค 
 2) การอารักขาพระเจาแผนดิน ในเวลาเสด็จประพาสหรือในเหตุบางประการ เชน เมื่อพระเจาแผนดินทรง

พระประชวร 
 3) การปฏิบัติหนาท่ีในราชการสงคราม 
 4) การอารักขาพระเจาแผนดิน ในสนามรบ  
7. คําวา “ลอมวง” ในขอ 6 ตรงกับสํานวนไทยขอใด 
 1) จัดพรอมลอมวง 2) ลอมวงตรงจุด 3) จุกชองลอมวง 4) ออมคอมลอมวง   
8. ขอใดมิใชลางสังหรณท่ีเกิดแกนางวันทอง 
 1) ฝนวา พลัดไปในไพรเถ่ือน  2) ใตเตียงเสียงหนูก็กุกกัก 
 3) แมงมุมทุมอกท่ีริมฝา   4) พระจันทรจรแจมกระจางดี 
9. “ชอบผิดพอจงคิดคะนึงตรอง  อันตัวนองมลทินหาสิ้นไม 
 ประหนึ่งวาวันทองนี้สองใจ  พบไหนก็เปนแตเชนนั้น 
  ท่ีจริงใจถึงไปอยูเรือนอื่น   คงคิดคืนท่ีหมอมเปนแมนมั่น 
  ดวยรักลูกรักผัวเปนพัวพัน   คราวนั้นก็ไปอยูเพราะจําใจ 
  แคนคิดดวยมิตรไมรักเลย   ยามมีท่ีเชยเฉยเสียได 
  เสียแรงรวมทุกขยากกันกลางไพร กินผลไมตางขาวทุกเพรางาย 
  พอไดดีมีสุขลืมทุกขยาก   ก็เพราะหากหมอมมีซ่ึงท่ีหมาย 
  วานักก็เครื่องเคืองระคาย   เอ็นดูนองอยาใหอายเขาอีกเลย” 
 คําประพันธนี้ มีน้ําเสียงใด 
 1) ประชดประชัน 2) รําพึงรําพัน 3) ขอความเห็นใจ 4) ตัดพอตอวา 
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10. ขอใดไมมีสํานวนไทยปะปนอยู 
 1) มันเหมือนวัวเคยขามาเคยขี่    ถึงบอกกูวาดีหาเช่ือไม 
 2) ดวยเปนขาลักไปไทลักมา    เห็นเบื้องหนาจะอึงแมจึงหาม 
 3) จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู    ใหลูกกอดดกอยูแตก่ิงเดียว 
 4) ดุเหวาเราเสียงสําเนียงกอง    ระฆังฆองขานแขงในวังหลวง  
11. “ประจําต้ังเครื่องอานอยูงานพัด” 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) ยํ่ายาม คือการตีกลองหรือฆองถี่ๆ หลายครั้งเพ่ือบอกเวลาสําหรับเปลี่ยนยามในเวลากลางคืน 
 2) ยํ่ายามไดสามครา หมายถึง เวลาตีสาม 
 3) ทักทิน หมายถึงวันช่ัวรายตามตําราไสยศาสตร 
 4) ยํ่ายาม หมายถึงการท่ียามเดินย่ําไปตรวจตราความเรียบรอยในเวลากลางคืน  
15. ความเปรียบเทียบในขอใด หมายถึงบุคคลตางจากขออื่น 
 1) ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา 
 2) ดังเพชรนิลเกิดขึ้นในอาจม 
 3) เหมือนแมลงวันวอนเคลาท่ีเนาช่ัว มาเกลือกกลั้วปทุมมาลยท่ีหวานหอม 
 4) ดอกมะเดื่อฤๅจะเจือดอกพะยอม  
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 1) 3. 3) 4. 3) 5. 3) 6. 2) 7. 3) 8. 4) 9. 4) 10. 4) 
11. 3) 12. 2) 13. 1) 14. 4) 15. 2)  
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สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
 
 1. ผูแตงเรื่องสามกกฉบับภาษาจีนคือ หลอกวานจง (ลอกวนตง) ซ่ึงไดเคาโครงเรื่องมาจากจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตรจีนของตันซ่ิว และใชอรรถาธิบายของผวยซงจือ ประกอบรวมถึงตํานาน นิทานเกาๆ และ
จินตนาการของตนแตงเติม กลายเปนเรื่องสามกกจ่ีทงซกเอี้ยนหงี ซ่ึงหมายความวา นิทานแสดงความหมายของ
จดหมายเหตุสามกกสําหรับสามัญชน เรียกสั้นๆ วาสามกกเอี้ยนหงี 
 2. ผูแปลสามกกฉบับภาษาไทยคือ เจาพระยาพระคลัง (หน) ประมาณกอน พ.ศ 2348 
 3. วรรณคดีสโมสรยกยองเรื่องสามกกวาเปนยอดของความเรียงประเภทนิทาน 
 4. กกท้ังสาม ไดแก จกกก (กกฮั่นของเลาป) วุยกก (ของทายาทโจโฉ) งอกก (ของซุนกวน) 
 เตียวเลี้ยวเปนผูท่ีกวนอูเคยชวยชีวิตเอาไว ไดเขามาเกลี้ยกลอมกวนอูใหยอมจํานนโดยใหเห็นเหตุผลวา 
กวนอูไมสมควรยอมตายตอนนี้เพราะ 
  1. ถากวนอูตาย เลาปเตียวหุย ก็ตองตายตาม 
  2. ยังมีหนาท่ีท่ีตองปกปองคุมครองครอบครัวเลาป 
  3. รักษาชีวิตคอยทาเลาป เพ่ือจะชวยกันคิดการทํานุบํารุงแผนดินใหอยูเย็นเปนสุข 
 กวนอูคลอยตามจึงถามเตียวเลี้ยววาจะใหทําประการใด เตียวเลี้ยวเกลี้ยกลอมกวนอูใหอยูกับโจโฉ โดยอาง
ประโยชน 3 ขอ ดังนี้ 
  1. จะไดชวยเหลือเลาป เตียวหุยทํานุบํารุงแผนดินตามคําสัตยสาบาน 
  2. จะไดอยูปฏิบัติพ่ีสะใภท้ังสองมิใหเปนอันตราย 
  3. ใชฝมือชวยทํานุบํารุงพระเจาเหี้ยนเตใหครองราชยสืบไป 
 กวนอูตอรองขอสัญญา 3 ขอ ดังนี้ 
  1. ขอเปนขาพระเจาเหี้ยนเต 
  2. ขอปฏิบัติตอพ่ีสะใภท้ังสอง หามผูใดเขาออกถึงประตู และขอเบี้ยหวัดของเลาปท่ีเคยไดรับ
พระราชทานมาใหแกพ่ีสะใภ 
  3. ถารูวาเลาปอยูท่ีใด จะไปหาทันทีโดยไมตองขออนุญาตโจโฉ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. เหตุใดกวนอูจึงสวมเสื้อท่ีโจโฉใหไวขางในแลวสวมเสือตัวเกาท่ีเลาปใหทับอีกทีหนึ่ง 
 1) รักษาน้ําใจโจโฉแตก็บอกใหรูวายังภักดีกับเลาป 2) เพ่ือบอกวาจงรักภักดีท้ังสองคน 
 3) เพ่ือเอาตัวรอดไมใหโจโฉระแวง 4) กวนอูเปนคนขี้ลืม  
2. เหตุการณใดท่ีทําใหโจโฉคิดวา “กวนอูก็คิดรักเลาปอยูมิไดขาด” 
 1) กวนอูสวมเสื้อของเลาปทับเสื้อท่ีโจโฉให 
 2) กวนอูบอกแกโจโฉวาจะขี่มาเซ็กเธาวท่ีโจโฉใหไปหาเลาปทันทีเมื่อรูขาววาเลาปอยูท่ีใด 
 3) กวนอูไมสูรบกับทหารของเลาป 
 4) กวนอูไมเคยลวงเกินภรรยาของเลาป 
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3. กวนอูไดตอบแทนคุณของโจโฉอยางไร 
 1) ชวยชีวิตของโจโฉจากการลอบสังหารของขาศึก 2) ออกรบกับทัพของซุนกวนจนไดรับชัยชนะ 
 3) ปลอยโจโฉใหหนีไปเมื่อคราวแตกทัพเรือ 4) ชวยโจโฉใหหนีจากการติดตามของจิวย่ี  
4. “อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปกยังข้ึนไมพรอม แมเราจะนิ่งไวใหอยูในรังฉะนี้ ถาขนข้ึนพรอมแลวก็จะบิน

ไปทางไกลได” ผูกลาวขอความนี้คือใคร หมายถึงใคร 
 1) เลาป, โจโฉ 2) โจโฉ, เลาป 3) โจโฉ, อวนเสี้ยว 4) อวนเสี้ยว, โจโฉ  
5. อวนเสี้ยวไมยกทัพไปชวยเลาปโดยอางเหตุใด 
 1) เตรียมกองทัพไมทัน   2) หวงบุตรคนสุดทองท่ีปวยอยู 
 3) ไมอยากเปนศัตรูกับโจโฉ  4) มีกําลังทหารไมพอ  
6. ซุนฮกและมอกาย คาดคะเนวาจะมีผูมาปลนคายในตอนค่ํา จากเหตุการณใด 
 1) ลมพายุพัดถูกธงชัยของโจโฉหัก 2) กองสอดแนมมารายงาน 
 3) สายลับในกองทัพเลาปสงขาวมาบอก 4) โหรประจําตัวทํานาย  
7. กวนอูไมคิดเอาใจออกหางเลาปเพราะเหตุใด 
 1) เลาปมีคุณมากกวาโจโฉ 
 2) เลาปเปนเช้ือพระวงศ 
 3) เลาปมีคุณแกกวนอูกอนและเปนพ่ีนองรวมสาบาน 
 4) โจโฉเปนศัตรู  
8. เหตุผลสําคัญที่สุดท่ีโจโฉไมฆาและไมระแวงกวนอูคือขอใด 
 1) กวนอูมีความสัตยซ่ือกตัญู 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) 6. 1) 7. 3) 8. 1) 9. 1) 10. 3) 
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กาพยเหเรือ 
 
 1. ผูทรงนิพนธ เจาฟาธรรมมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ พระราชโอรสองคท่ี 1 ในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 
 2. ลักษณะคําประพันธ กาพยหอโคลง โคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามดวยกาพยยานีหลายบท 
 3. จุดประสงคการแตงใชเหเรือในกระบวนพยุหยาตราชมารค 
 4. เรือพระท่ีนั่งท่ีกองทัพเรือถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสครองราชย
ครบ 50 ป ช่ือ เรือพระท่ีนั่งนารายณทรงสุบรรณ 
 5. ทํานองการเหมี 3 ชนิด คือ สวะเห ชาลวะเห มูลเห 
 6. เนื้อหาประกอบดวยการเหชมกระบวนเรือ เหชมปลา เหชมไม เหชมนก เหครวญ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1-2 
  นาวาแนนเปนขนัด ลวนรูปสัตวแสนยากร 
 เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 
 เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 
 พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา 
1. ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน 
 1) ภาพ 2) เสียง 3) แสงสี 4) อารมณ  
2. ภาพสะทอนดานใดไมไดปรากฏอยูในคําประพันธขางตน 
 1) วัฒนธรรมพื้นบาน 2) ศิลปะ 3) ประเพณี 4) วรรณกรรม  
3. ขอใดแสดงจินตภาพตางจากขออื่น 
 1) คชสีหท่ีผาดเผน    ดูดั่งเปนเห็นขบขัน 2) ดนตรีมี่อึงอล    กองกาหลพลแหโหม 
 3) กรีธาหมูนาเวศ    จากนคเรศโดยสาชล 4) สมรรถชัยไกรกาบแกว    แสงแวววับจับสาคร  
4. ขอใดใชภาพพจน 
 1)  แขกเตาเคาคูเคียง     เรียงจับไมไซปกหาง 
  เรียมคะนึงถึงเอวบาง     เคยแนบขางรางแรมรอน 
 2)  ปกษีมีหลายพรรณ     บางชมกันขันเพรียกไพร 
  ย่ิงฟงวังเวงใจ      ลวนหลายหลากมากภาษา 
 3)  ลมชวยรวยกลิ่นนอง หอมเรื่อยตองคลองนาสา 
  เคลือบเคลนเห็นคลายมา เหลียวหาเจาเปลาวังเวง 
 4)  พิกุลบุนนาคบาน  กลิ่นหอมหวานซานขจร 
   แมนนุชสุดสายสมร  เห็นจะวอนออนพ่ีชาย  
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5.  “เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา 
 อิ่มทุกขอิ่มชลนา อิ่มโศกาหนานองชล” 
 ขอใดไมใชลักษณะเดนของบทประพันธขางตน 
 1) ใชถอยคําท่ีมีเสียงและจังหวะประดุจดนตรี 
 2) ใชถอยคําไดดุลของเสียงและความหมาย 
 3) ใชถอยคําท่ีทําใหเกิดความรูสึกและจินตนาการได 
 4) ใชถอยคํางายๆ สั้นๆ พรรณนาใหเกิดความสะเทือนอารมณ 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 6-8 
 ก.  ชมดวงพวงนางแยม บานแสลมแยมเกสร 
   คิดความยามบังอร  แยมโอษฐย้ิมพริ้มพรายงาม 
 ข.  พิกุลบุนนาคบาน  กลิ่นหอมหวานซานขจร 
   แมนนุชสุดสายสมร  เห็นจะวอนออนพ่ีชาย 
 ค.  ลําดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอายอบสบนาสา 
   นึกถวิลกลิ่นบุหงา  รําไปเจาเศราถึงนาง 
 ง.  พุดจีบกลีบแสลม  พิกุลแกมแซมสุกรม 
   หอมชวยรวยตามลม  เหมือนกลิ่นนองตองติดใจ  
6. ขอใดมีการคิดคํานึงของกวีในสถานการณท่ีแปลกจากขออื่น 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
7. ขอใดเอยถึงช่ือดอกไมมากที่สุด 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
8. ขอใดกลาวถึงสาระสําคัญของดอกไมแตกตางจากขออื่น 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง. 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-11 
 ก.  ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง 
  เหมือนอุบะนวลละออง เจาแขวนไวใหเรียนชม 
 ข.  สาวหยุดพุทธชาด  บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป 
  นึกนองกรองมาลัย  วางใหพ่ีขางท่ีนอน 
 ค.  เต็งแตวแกวกาหลง บานบุษบงสงกลิ่นอาย 
   หอมอยูไมรูหาย  คลายกลิ่นผาเจาตาตรู 
 ง.  ลําดวนหวนหอมตรลบ   กลิ่นอายอบสบนาสา 
  นึกถวิลกลิ่นบุหงา  รําไปเจาเศราถึงนาง  
9. ขอใดแสดงความสัมพันธอันลึกซ้ึงของกวีกับนางอันเปนท่ีรัก 
 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. 4) ขอ ง.  
12. ขอใดไมแสดงอาการเคลื่อนไหว 
 1) จําปาหนาแนนเนื่อง    คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม  
 2) ไมเทาเจาโฉมฉาย    หมตาดพรายกรายกรมา 
 3) ประยงคทรงพวงหอย    ระยายอยหอยเปนพวง 
 4) มะลิวัลยพันจิกจวง    ดอกเปนพวงรวงเรณู 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 13-14 
 ก.  เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
   กระแหแหหางชาย  ดั่งสายสวาทคลาดจากสม 
 ข.  น้ําเงินคือเงินยวง  ขาวพรายชวงสีสําอาง 
   ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสีทอง  
 ค.  นางนวลนวลนารัก  ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน 
   แกวพ่ีนี้สุดนวล  ดั่งนางฟาหนาใยยอง 
 ง.  หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน 
    คิดอนงคองคเอวอร  ผมประบาอาเอี่ยมไร  
13. คําประพันธในขอใดท่ีพรรณนาเนื้อหาตางกับขออื่น 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
14. คําประพันธในขอใดกวีไมใชภาพพจน 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
15. รูปสัตวท่ีโขนเรือพระท่ีนั่งในกาพยเหเรือ สะทอนคานิยมเก่ียวกับพระมหากษัตริยในแงใด 
 1) ทรงเปนศูนยรวมใจของพสกนิกรท้ังมวล 
 2) พระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญสมกับเปนสมมุติเทพ 
 3) ความเจริญรุงเรืองของบานเมืองเปนเพราะพระบารมี 
 4) การยอพระเกียรติเปนเนื้อหาหลักประการหนึ่งของวรรณคดี  
16. ขอใดมีท่ีมาจากวรรณคดีอินเดีย 
 1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว    ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 2) สมรรถชัยไกรกาบแกว     แสงแวววับจับสาคร 
 3) คชสีหท่ีผาดเผน    ดูดั่งเปนเห็นขบขัน 4) มังกรถอนพายพัน    ทันแขงหนาวาสุกี  
17. เรือลําใดเปนเรือพระท่ีนั่งในปจจุบัน 
 1) ก่ิงแกวแพรวพรรณราย    พายออนหยับจับงามงอน 
 2) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว    ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 
 3) สุวรรณหงสทรงพูหอย    งามชดชอยลอยหลังสินธุ 
 4) เรือสิงหวิ่งเผนโผน    โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง 
18. ขอใดมิใชพาหนะของพระพรหม พระนารายณ พระพาย 
 1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว   2) สุวรรณหงสทรงพูหอย 
 3) เรือมาหนามุงน้ํา   4) นาคาหนาดังเปน 
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19. ขอใดมีศัพทท่ีเปลี่ยนความหมายในปจจุบัน 
 1) เรือริ้วทิวธงสลอน    สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 2) เหิมหื่นช่ืนกระมล    ยลมัจฉาสารพันมี 
 3) ปลาทุกทุกขอกกรม    เหมือนทุกขพ่ีท่ีจากนาง 4) แตพ่ีนี้อาวรณ    หอนเห็นเจาเศราใจครวญ  
20. ขอใดมิไดสะทอนถึงวัฒนธรรมไทย 
 1) เพียนทองงามดั่งทอง    ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
 2) คิดอนงคองคเอวอร    ผมประบาอาเอี่ยมไร 
 3) คิดคะนึงถึงนงราม    ผิวเหลืองกวาจําปาทอง 
 4) หวีเกลาเจาสระสาง    เสนเกศสลวยรวยกลิ่นหอม  
21. ขอใดกลาวถึงสัตวตางชนิดจากขออื่น 
 1) โนรีสีปานชาด    เหมือนชางฉลาดวาดแตมลาย 2) น้ําเงินคือเงินยวง    ขาวพรายชวงสีสําอาง 
 3) แกมชํ้าชํ้าใครตอง    อันแกมนองชํ้าเพราะชม 4) หางไกวายแหวกวาย    หางไกคลายไมมีหงอน  
22. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1) เนื้อออนออนแตช่ือ    เนื้อนองหรือออนท้ังกาย 2) นวลจันทรเปนนวลจริง    เจางามพริ้งย่ิงนวลปลา 
 3) นั่งแนบแอบเอวบาง    หอนแหหางวางเวนวัน 4) แกมชํ้าชํ้าใครตอง    อันแกมนองชํ้าเพราะชม  
23.  “ชะแวงแฝงฝงแนบ ชะวาดแอบแปบปนปลอม 
 เหมือนพ่ีแอบแนบถนอม จอมสวาทนาฏบังอร” 
 กาพยตอนนี้มีช่ือปลากี่ช่ือ 
 1) 1 ช่ือ 2) 2 ช่ือ 3) 3 ช่ือ 4) 4 ช่ือ  
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 
 ขอใดมีคําท่ีมาจากภาษาชวา 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ค. และ ง. 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 1) 3. 2) 4. 1)  5. 1) 6. 2) 7. 4)  8. 1) 9. 2) 10. 3) 
11. 4) 12. 3) 13. 3) 14. 4) 15. 2) 16. 1) 17. 3) 18. 4) 19. 2) 20. 4) 
21. 1) 22. 3) 23. 3) 24. 3) 25. 3)  
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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 บานเมืองท่ีรูรักสามัคคี รวมกันเปนหมูคณะ เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน จะสามารถปองกันรักษาบานเมืองใหมีความมั่นคงเปนปกแผน แตถาขาดวิจารณญาณ หลงเช่ือคํายุยง
ของศัตรู จนแตกความสามัคคีก็จะทําใหสูญสิ้นบานเมืองไดโดยงาย 
 7. กษัตริยลิจฉวี แหงแควนวัชชีปกครองโดยระบบสามัคคีธรรม 
 8. ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงใหแกกษัตริยลิจฉวี ไดแก อปริหานิยธรรม 
 9. อปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว มีอยู 7 
ประการไดแก 
  1. หมั่นประชุมกันเปนประจํา 
  2. เขาประชุมและเลิกประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
  3. ปฏิบัติตามสัมมาจารีต ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งท่ีบัญญัติไว 
  4. เคารพ เช่ือฟงผูเปนใหญ 
  5. ไมประทุษรายขมเหงบุตรีและภริยาของผูอื่น 
  6. เคารพสักการะพระเจดียท่ีผูคนนับถือบูชา 
  7. คุมครองปองกันพระอรหันตในแควนวัชชี 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอใดมิใชขอคิดจากเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท 
 1) แสดงใหเห็นโทษของการแตกความสามัคคี 
 2) ควรใชวิจารณญาณใครครวญกอนท่ีจะตัดสินใจเรื่องใดๆ 
 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 เช่ือฟงผูเปนหัวหนา ไมประทุษรายขมเหงบุตรภริยาผูอื่น 
 3) บวงสรวงบูชาเจดียท่ีคนนับถือ 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 บอกเช้ือเชิญสรรพ 
  สุภาพมหาชนชม 
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8.  “เสด็จกิจประการกัลป  ปนพลันประกาศทํา 
 ปพพาชนียกรรม  ดุจราชโองการ” 
 ความตอนนี้หมายถึงขอใด 
 1) การโกนผมเพ่ือออกบวช  2) การโกนผมประจานแลวเนรเทศออกจากเมือง 
 3) การตัดผมเพ่ือสะเดาะเคราะห 4) การเฆ่ียนตีแลวโกนผมประจาน  
9.  “ดั่งนั้นณหมูใด ผิบไรสมัครมี 
 พรอมเพรียงนิพัทธนี  รวิวาทระแวงกัน 
  หวังเทอญมิตองสง สยคงประสบพลัน 
  ซ่ึงสุขเกษฒสันต หิตะกอบทวีการ” 
 คําประพันธในขอใดมีความหมายเหมือนคําประพันธขางตน 
 1)  เหลาไหนผิไมตรี  สละลี้ณหมูตน 
   กิจใดจะขวายขวน  บมิพรอมมิเพรียงกัน 
 2)   พึงหมายสมัครเปน  มุขเปนประธานเอา 
   ธูรท่ัวณตัวเรา  บมิเห็นณฝายเดียว 
 3)   ควรยกประโยชนย่ืน 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) 7. 3) 8. 2) 9. 4) 10. 3) 
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ไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ 
 
 1. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องไตรภูมิพระรวงคือ พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย เมื่อครั้นทรงเปนอุปราช
ครองเมืองศรีสัชนาลัย 
 2. “พระรวง” ในท่ีนี้ เปนคําเรียกกษัตริยในราชวงศสุโขทัย 
 3. เรื่องไตรภูมิพระรวงเดิมช่ือ ไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถา 
 4. ไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถามีความหมายวา เรื่องราวของโลกทั้ง 3 ไดแก กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ 
 5. กามภูมิ คือ โลกของผูท่ียังติดอยูในกามกิเลส แบงออกเปน 2 ภูมิไดแก สุคติภูมิและอบายภูมิ (ทุคติภูมิ) 
 6. สุคติภูมิ คือ ภูมิดินแดนฝายดีหรือฝายเจริญ ไดแก มนุสสภูมิหรือโลกมนุษย และสวรรคภูมิหรือ
ฉกามาพจรภูมิ หมายถึงสวรรคหกช้ัน 
 7. ฉกามาพจรคือ โลกสวรรค มีหกช้ันไดแก จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตว
สวัตตี 
 8. อบายภูมิคือ ภูมิดินแดนฝายไมดีหรือฝายเสื่อม มี 4 ภูมิคือ นรกภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ และ
ดิรัจฉานภูมิ 
 9. รูปภูมิคือ ภูมิของพรหมท่ีมีรูป มีท้ังสิน 16 ช้ันเรียกวา 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 เปนท่ีเกิดของพระอนาคามี คือผูท่ีจะไมมาสูกามภูมิอีก 
 10. อรูปภูมิคือ ดินแดนของพรหมไมมีรูป มีแตจิตหรือวิญญาณ มี 4 ช้ันไดแก 
  1. อากาสานัญจายตนภูมิ  2. วิญญาณัญจายตนภูมิ 
  3. อากิญจัญญายตนภูมิ  4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 
 11. จุดมุงหมายของเรื่องไตรภูมิพระรวง ช้ีใหเห็นถึงความไมเท่ียงแทของไตรภูมิ ช้ีนําใหมนุษยแสวงหาทาง
แหงความหลุดพนสูโลกกุตรภูมิหรือนิพพานท่ีอยูเหนือกระแสแหงการเวียนวายตายเกิด 
 12. ลักษณคําประพันธ ความเรียงรอยแกว 
 13. เนื้อเรื่องของไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ กลาวถึง กําเนิดของมนุษยตั้งแตอยูในครรภมารดา ซ่ึงอยู
ดวยความลําบากจนคลอด 
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ศัพทนารู 
 ขั้นตอนกําเนิดทารกในครรภมารดา 
 1. กลละ เมือก รูปแรกท่ีปฏิสนธิในครรภมารดา 
 2. อัมพุทะ ดั่งน้ําลางเนื้อ 
 3. เปหิ ขนดั่งตะกั่วอันเช่ือมอยูในหมอ 
 4. ฆนะ แข็งเปนกอนดั่งไขไก 
 5. เบญจสาขาหูด เปนตุมออกได 5 แหงดั่งหูด  
    เริม ไช ชอน ดุน 
  ลมกรรมชวาต ลมอันเกิดแตกรรม คือ ลมเบงของมารดาเวลาคลอดบุตร 
  เอือน พยาธิในทอง ภาษาถิ่นใต เอือน แปลวา ตืด 
  ท่ีเรว ปาชา 
  นะแนง ย่ิงนัก 
  หอน เคย 
  เหง ทับ, ขม 
  อยูธรหอย โคลงเคลงไปมา ทรงตัวไมได 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. “ฝูงสัตวท้ังหลายอันเกิดในไตรภพนี้ แมนวามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดั่งวาพระญามหาจักรพรรดิราชนั้น ก็ดี ดั่ง

พระอินทรเจาตรัยตรึงษพิภพก็ดี ดั่งพระพรหมก็ดี ท้ังน้ีบหอนจะอยูมั่นคงในยศศักดิ์สมบัติเหลาน้ีไดเลยสัก
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” เปนวรรณกรรมท่ีอิงความเช่ือของศาสนาใด 
 1) พุทธ 2) คริสต 3) ฮินดู 4) อิสลาม  
4. การเกิดในยุคพระศรีอาริยเปรียบเสมือนการไดเกิดในทวีปใด 
 1) อุตรกุรุทวีป 2) บูรพวิเทหทวีป 3) ชมพูทวีป 4) อมรโคยานทวีป  
5. ทวีปท่ีเปนท่ีเกิดของพระพุทธเจา พระจักรพรรดิราช และพระอรหันตไดแกทวีปใด 
 1) อุตรกุรุทวีป 2) บูรพวิเทหทวีป 3) ชมพูทวีป 4) อมรโคยานทวีป  
6. “ฝูงยมบาลเอาเชือกเหล็กแดงอันลุกเปนเปลวไฟไลกระหวัดรัดตัวเขา แลวตระบิดใหคอเขานั้นขาด

ออก เม่ือแลหัวเขาดวนอยูดังนั้นไสรบัดเด๋ียวก็บังเกิดหัวอันหนึ่งข้ึนมาแทนเลา” ขอความนี้ใชคําแสดง
จินตภาพตามขอใด 

 1) สื่อถึงสีและเสียง   2) สื่อถึงสัมผัสและเสียง 
 3) สื่อถึงความเคลื่อนไหวและสัมผัส 4) สื่อถึงความเคลื่อนไหว สี สัมผัส  
7. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1) สีสมบูรณงามดั่งมองอันสุกเหลืองเรืองเปนท่ีพ่ึงใจฝูงชายทุกคนแล 
 2) นิ้วตีนนิ้วมือเขานั้นกลมงามนะแนง เล็บมือเล็บตีนเขานั้นงามดั่งนํ้าครั่ง 
 3) หนาเขานั้นหมดเกลี้ยงปราศจากมลทินหาฝาหาไฝบมิได 
 4) แลเห็นหนาเขาไสรดุจดั่งพระจันทรวันเพ็งบูรณนั้น  
8.  วรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอชาวไทยในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ทําใหเกรงกลัวตอบาป ละช่ัว ทําความดี 
 2) ความเช่ือเรื่องสวรรค ทําใหคนไทยนิยมทําบุญเพ่ือขึ้นสวรรค 
 3) ความเช่ือเรื่องการทํางาน 
 4) ความเช่ือเรื่องการบําเพ็ญบารมี  
9. การจัดเตรียมดอกไมธูปเทียนใสมือผูวายชนมกอนปดฝาโลง มีวัตถุประสงคใด 
 1) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปขอขมาตอยมบาล 
 2) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระจุฬามณีเจดียท่ีสถิตอยู ณ สวรรคช้ันดาวดึงส 
 3) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระพรหม 
 4) ใหผูวายชนมนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระศรีอาริยเมตไตรย  
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10. ขอใดมิใชช่ือท่ีไดรับอิทธิพลจากเรื่องไตรภูมิพระรวง 
 1) พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 2) สวนมิสกวัน 
 3) สวนปารุสกวัน   4) เรือพระท่ีนั่งสุวรรณหงส  
11. กําเนิดของมนุษยในครรภมารดาท่ีพรรณนาไวในไตรภูมิพระรวงเริ่มจากขอใด 
 1) อัมพุทะ 2) เปสิ 3) กลละ 4) ฆนะ  
12. “ดุจด่ังลิงเม่ือฝนตก แลนั่งกํามือเซาเจาอยูในโพลงไมนั้นแล” ขอความนี้เปรียบเทียบถึงสิ่งใด 
 1) ทารกท่ีขดตัวอยูในครรภมารดาท่ีเต็มไปดวยน้ําเลือดน้ําเหลือง 
 2) คนท่ีทําบาปตองถูกกักขังในคุกท่ีแคบๆ เปยกแฉะ 
 3) ทารกท่ีถูกกักขังอยูในครรภมารดาอันรอน 
 4) ทารกท่ีขดตัวอยูในครรภมารดาตองเจ็บปวดยามมารดาเดินหรือนอน  
13. “ลมกรรมชวาต” หมายถึงขอใด 
 1) ลมพายุท่ีเกิดแตกรรม พัดใหผูคนลมตายจํานวนมาก 
 2) ลมเกิดแตกรรม คือลมเบงของมารดาในเวลาคลอดบุตร 
 3) ลมพายุหมุนท่ีทําลายบานเรือนและชีวิตมนุษย 
 4) ลมท่ีพัดอยูในนรก  
14. “ดุจด่ังลูกทรายอันพึ่งออกแล อยูธรหอยผิบมิดุจด่ังคนอันเมาเหลา” ขอความนี้เปรียบเทียบถึงขอใด 
 1) ทารกท่ีอยูในครรภมารดาอันรอน 2) ทารกท่ีขดตัวอยูในครรภมารดาอันคับแคบมืดมิด 
 3) ทารกท่ีโคลงเคลงไปมาอยูในทองแม 4) ทารกท่ีตองทนเจ็บปวดอยูในครรภมารดา  
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 1) 4. 1) 5. 3) 6. 4) 7. 3) 8. 1) 9. 2) 10. 4) 
11. 3) 12. 1) 13. 2) 14. 3) 
 

 


