เอกสารประกอบการสอน วชาภาษาไทย
ิ
อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑-๒
ลดาดินติณชาติหลับใหล
ตื่นขึ้นไหวไหวในลมหนาว
หยาดยอยพลอยน้ําคางแวววาว
ราวทาแกวแหวนแดนดิน
สายธารดั่งนาฬิกาแกว
แววแววจอกจอกเซาะซอกหิน
เงียบเงียบกรวดทรายไหลริน
กลิ้งกระแสสินธุแขงเวลา
๑. การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณมีกี่แหง
๑) ๑ แหง
๒) ๒ แหง
๓) ๓ แหง
๔) ๔ แหง
๒. โวหารภาพพจนชนิดใดไมมีในบทประพันธนี้
๑) อุปมา
๒) บุคคลวัต
๓) อธิพจน
๔) สัทพจน
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๓. คําที่ขีดเสนใตในขอใดมีความหมายหลากหลายที่สุด
๑) คางเบือน เบือนหนามา
ไมงามเทาเจาเบือนชาย
๒) นางนวล นวลนารัก
ไมนวลพักตรเทาทรามสงวน
๓) ถึงบางขัน ขันหทัยไวกับนอง
แตก็ตองพรากมามันนาขัน
๔) สายหยุด หยุดกลิ่นสิ้นแลวหรือ รักเธอคือสายหยุดเมื่อยามสาย
๔. ขอความตอไปนี้ขอใดมีเนื้อหาของการเปรียบเทียบตางกับขออื่น
๑) นวลจันทรเปนนวลจริง เจางามพริ้งยิ่งนวลปลา
๒) แกมช้ําช้ําใครตอง
อันแกมนองช้ําเพราะชม
๓) หางไกวายแหวกวาย
หางไกคลายไมมีหงอน
๔) เนื้อออนออนแตชื่อ
เนื้อนองฤาออนทั้งกาย

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๕-๖
ก. พระพายรําเพยพัดมาฉิวเฉื่อย เรไรระรี่เรื่อยรองอยูหริ่งๆ
ข. ทั้งสองขางเปนโขดเขินขอบคันขึ้นกั้นไว ทั้งเวลาก็เย็นลงไรๆ จะค่ําแลว
ค. ตนหวาใหญใกลอาราม งามดวยกิ่งกานประกวดกัน ใบชอุมประชุมชอเปนฉัตรชั้น
ง. ทั้งรัศมีพระสุริโยทัยสองอยูรางๆ ขึ้นเรืองฟา เสียงชะนีเหนี่ยวไมใหหาละหอยโหย
๕. การพรรณนาธรรมชาติในขอใดแสดงอารมณสะเทือนใจมากที่สุด
๑) ขอ ก
๒) ขอ ข
๓) ขอ ค
๔) ขอ ง
๖. ขอใดไมปรากฏสัมผัสสระภายในวรรค
๑) ขอ ก
๒) ขอ ข
๓) ขอ ค
๔) ขอ ง
๗. ขอใดมีจุดมุงหมายในการสงสารตางกับขออื่น
๑) ระลอกน้ําระรินรวย
ระยับพริบระยิบพราว
๒) พี่เล็งแลดูกระแสสายสมุทร ละลิ่วสุดสายตาเห็นฟาขวาง
๓) ไกฟามาตัวเดียว
เดินทองเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา
๔) อันคดอื่นหมื่นคดกําหนดแน เวนเสียแตใจมนุษยสุดกําหนด
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๘. คําประพันธตอไปนี้เปนฉันทชนิดใด
แลสูงก็แสงศศิสวาง พิศพางพิมานแมน
แลโลกก็ลวนสมุทรแดน
ขจิจดอุไรชล
๑) ภุชงคประยาตฉันท
๒) วสันตดิลกฉันท
๓) อินทรวิเชียรฉันท
๔) สัททุลวิกกีฬิตฉันท
๙. จากคําประพันธในขอ ๘ ขอใดอนุมานความไดอยางสมบูรณ
๑) ความงามของดวงจันทร
๒) ธรรมชาติยามค่ําคืน
๓) ทะเลยามเดือนหงาย
๔) ทิวทัศนยามกลางคืน
๑๐. ในเรื่องขุนชางขุนแผน ขอใดกลาวถึงพฤติกรรมของชาวอยุธยาในประเด็นตางกับขออื่น
๑) เสกขมิ้นวานยาเขาทาตัว
๒) คะเนนับย่ํายามไดสามครา
๓) จุดเทียนสะกดขาวสารปราย
๔) สะเดาะดาลบานเปดหนาตางกาง

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๑-๑๒
ผูใดทํากรรมใดไวจะไดรับผลของกรรมนั้น การกอทุกขโทษแกผูอื่นเปนการทํากรรมทางกาย ทางวาจา
และทางใจดวย เพราะใจตองกอขึ้นกอนจึงจะออกมาทางกาย ทางวาจา เพราะฉะนั้นความคิดนั่นแหละจึงเปน
ตัว กอกรรมที่สํ า คัญ อย า วา แต จะถึ งกับแสดงออกแล วจึ ง จะเปนกรรมเลย เพีย งแต คิ ดอยู ในใจไม ทันได
แสดงออกหรือปกปดเสียไมแสดงออกก็ยังเปนกรรมแลวอยางแนนอนใหคุณใหโทษแกตนเองแลวอยาง
แนนอน ฉะนั้นจึงตองระวังความคิดหรือใจนั่นแหละใหดี พยายามทําสติใหติดตอเพื่อจะไดดูใจตนเองได
ติดตอกันใหมากที่สุด
๑๑. ขอใดเปนแนวคิดหลัก
๑) ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
๒) ใจเปนตนทางแหงกรรม
๓) กรรมทุกอยางเกี่ยวเนื่องกัน
๔) ใจเปนกาย นายเปนบาว
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๑๒. ขอความนี้ใชการขยายความดวยวิธีใด
๑) ยกตัวอยาง
๒) ใชเหตุผล
๓) โตแยง
๔) เปรียบเทียบ

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๓-๑๔
การรูความจริงของธรรมชาติจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เมื่อเรารูแลวเราก็จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายได
ถูกตอง เหมือนกับในทางวิทยาศาสตรฝายวัตถุที่คนพบความจริงคือกฎธรรมชาติบางอยางหรือบางสวน เมื่อ
คนพบแลวก็นําเอากฎธรรมชาติบางสวนนั้นมาใชทําอะไรตางๆ ได เชน การสรางสิ่งประดิษฐตางๆ ตั้งแต
เรือกลไฟ รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอร
๑๓. ขอใดเปนวิธีสงสารของขอความนี้
๑) การนําเขาเรื่อง
๒) การสรุปโดยใหเหตุผล
๓) การแสดงขอมูลรายละเอียด
๔) การขยายเนื้อเรื่องพรอมทั้งตัวอยาง
๑๔. ใจความสําคัญของขอความนี้คือขอใด
๑) การรูกฎสําคัญของธรรมชาติ
๒) การประจักษในความสําคัญของธรรมชาติ
๓) การใชประโยชนจากความจริงของธรรมชาติ
๔) การประดิษฐสิ่งของสําคัญจากการคนพบกฎธรรมชาติ
๑๕. สาระสําคัญของโคลงนี้คืออะไร
กานบัวบอกลึกตื้น
ชลธาร
มารยาทสอสันดาน
ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคําขาน
ควรทราบ
หยอมหญาเหี่ยวแหงเรื้อ
บอกรายแสลงดิน
๑) ผลยอมมาจากเหตุ
๒) กิริยาวาจาเปนสิ่งสําคัญ
๓) การกระทําใดๆ ยอมมีสิ่งตามมา
๔) ธรรมชาติมีความสัมพันธกับมนุษย
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๑๖. ขอใดกลาวถึงขอความตอไปนี้ไมถูกตอง
ความยุติธรรมคือการกระทําที่ชอบดวยเหตุผลนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน ทุกหนทุกแหง
บางคนเขาใจวาความยุติธรรมเปนเรื่องที่ผูใหญเปนผูใหตนเปนผูรับ ความเขาใจเชนนี้ผิด อันที่จริง
ความยุติธรรมเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนจะตองมีใหแกกัน
๑) มีนิยามศัพท
๒) เปนบรรยายโวหาร
๓) มุงโนมนาวใจ
๔) มีคําสําคัญคือความยุติธรรม
๑๗. ขอใดสอดคลองกับขอความนี้
ในกระแสแหงยุติธรรมา
ยากจะหาความเกษมเปรมใจ
๑) ในโลกนี้หาความยุติธรรมไดยาก
๒) ความหวังไมสัมพันธกับความยุติธรรม
๓) การตัดสินมีทั้งฝายสมหวังและผิดหวัง
๔) ไมมีใครจะพอใจในเรื่องเดียวกัน
๑๘. ขอความตอไปนี้สรุปไดตามขอใด
คนดีชอบแกไข
คนจัญไรชอบแกตัว
คนชั่วชอบทําลาย
คนมักงายชอบทิ้ง
๑) ทําสิ่งใดไดสิ่งนั้น
๒) สังคมยอมมีทั้งคนดีและคนชั่ว
๓) นิสัยนําไปสูพฤติกรรม
๔) สังคมมีคนหลากหลายลักษณะ
๑๙. สาระสําคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
ฝูงคนกําเนิดคลาย
คลึงกัน
ใหญยอมเพศผิวพรรณ
แผกบาง
ความรูอาจเรียนทัน
กันหมด
ยกแตชั่วดีกระดาง
ออนแกฤๅไหว
๑) ทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน
๒) จิตสํานึกและความประพฤติยากที่จะแก
๓) การศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
๔) แมจะมีกําเนิดตางกันแตการศึกษาชวยใหเทาเทียมกัน
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๒๐. ผูประพันธโคลงบทนี้ตองการสื่อถึงสิ่งใด
ไหวศรีพนมรุงแหลง บุรีรัมย
สูสุรินทรถิ่นธรรม
ถิ่นชาง
ศรีสะเกษยโสฯสัมฤทธิ์มุก ดาหารเฮย
เลาะเลียบลําโขงขาง
เขตเขาอุบลฯลฯ
๑) จังหวัดสําคัญในภาคอีสาน
๒) สถานที่ทองเที่ยวในภาคอีสาน
๓) จังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกัน
๔) เสนทางการเดินทางจากบุรีรัมยไปยังอุบลราชธานี
๒๑. สาระสําคัญของขอความตอไปนี้คืออะไร
แลกเหรียญโทรศัพท ๒ บาท
ถามทาง
๕ บาท
ถามหาคน
๑๐ บาท
ทั้งหมดนี้ใช “ขอบคุณ” แทนได
(ปายหนารานคาแหงหนึ่ง)
๑) “ขอบคุณ” เปนคําพูดที่มีราคา
๒) ปจจุบันน้ําใจถูกเปลี่ยนไปเปนเงินทอง
๓) พึงมีมารยาทเมื่อไดรับความอนุเคราะห
๔) การหาโอกาสเพิ่มรายไดจากเรื่องเล็กๆ นอยๆ ยอมเปนไปได
๒๒. การสงสารในขอใดมีเจตนาตางกับขออื่น
๑) ใครบางที่อยูค้ําฟา
๒) ใครจะไปกับอาจารยบาง
๓) ใครบางเห็นเปนอยางอื่น
๔) ใครมีขอสงสัยในเรื่องนี้บาง
๒๓. จุดประสงคของการกลาวในขอใดตางกับขออื่น
๑) สารพัดโรคาอยาย่ํายี
ใหคับคั่งมั่งมีทุกวันคืน
๒) จงกลอมเกลี้ยงเลี้ยงกันใหยืนยง กวาจะปลงชีวิตชีวาลัย
๓) ใหเจาไปสวัสดีมีชัย
อยาเจ็บไขเดินทางไปกลางปา
๔) แมจงอยูสุขเปนนิรันดร
อันตรายราคีอยามีพาน
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๒๔. ขอความตอไปนี้ใชโวหารชนิดใด
ดอกสีแดงของตนหางนกยูงสองขางทางผานตาไปอยางรวดเร็ว รถเคลื่อนที่ไปขางหนาเหมือน
ลอยไปในอากาศ ในตัวของกะทิเบาโหวงเหมือนกลองเปลา ยังไงยังงั้น
๑) บรรยาย และ อุปมา
๒) พรรณนา และ อุปมา
๓) บรรยาย และ สาธก
๔) พรรณนา และ สาธก
๒๕. การพรรณนาความในขอใดแสดงนาฏการ
๑) ผีเสื้อสวยแตมสีที่กลีบแกม
๒) ชมพูแยมแดงระยับสลับมวง
๓) กานเกสรออนฉ่ําน้ําผึ้งรวง
๔) หยาดหยดพวงพุมระยาจากคาคบ
๒๖. คําประพันธตอไปนี้มีลักษณะการใชภาษาแบบใด
ทางเลือกคือทางหลัก
จะตายหนักหรือตายเบา
เพื่อนคิดจะเปนเขา
หรือขนนกที่ลองลอย
สายน้ํามิรอทา
และเวลามิรอคอย
ควรที่จะลาถอย
หรือเดินลาเขาฝานํา
๑) ภาษาเชิงพรรณนา
๒) ภาษาเชิงปฏิพากย
๓) ภาษาเชิงไวพจน
๔) ภาษาเชิงอธิบาย
๒๗. เรียงลําดับขอความในขอตอไปนี้ใหถูกตอง
ก. กลาวคือทรงปฏิเสธวา
ข. ไมมีสิ่งอื่นที่เปนตัวตนของเราอยูอีก
ค. นอกจากขันธ ๕ ที่จัดเปนกายกับจิตของเราแลว
ง. ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการมีอยูของอัตตา
๑) ค ง ก ข
๒) ง ก ค ข
๓) ง ค ก ข
๔) ข ค ก ง
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๒๘. ขอความนี้ไมมีอวัจนภาษาประเภทใด
“ฟ า คื น นี้ ง ามนั ก มี ด วงดาวระยิ บ พริ บ พราว ดุ สิ ด านั่ ง ชั น เข า อยู ริ ม ระเบี ย งแหงนดู ด าวด ว ย
ความรูสึกเหงาๆ ขณะนั้นเธอรูสึกวามีใครเดินมาและเอื้อมมือมาลูบศีรษะเธอเบาๆ พอนั่นเอง”
๑) อาการภาษา
๒) กาลภาษา
๓) สัมผัสภาษา
๔) ปริภาษา
๒๙. ขอความตอไปนี้ควรอยูสวนใดของเรื่อง
สัญลักษณแบบแผนนี้มีความหมายเปนที่เขาใจของผูอานทั่วไป อาทิ กาเปนสัญลักษณของผูต่ําศักดิ์
๑) การเปดเรื่อง
๒) การปดเรื่อง
๓) สวนขยายของเรื่อง
๔) ประเด็นหลักของเรื่อง
๓๐. สวนของแบบฟอรมการขอกูยืมเพื่อการศึกษาตอไปนี้ ตองกรอกขอมูลของบุคคลใด
คนที่
๑
๒
๓
๔
๑)
๒)
๓)
๔)

ชื่อ-สกุล

อายุ

จบการศึกษาชั้น

ขณะนี้กําลังทําอะไร

บิดา มารดา
ผูปกครอง
พี่นอง
ผูขอกูยืม
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พิจารณาผังมโนภาพแลวตอบคําถามขอ ๓๑-๓๒
เสียง
โครงสรางของภาษา
ความหมาย
มีชีวิต
ภาษา
มีพลังในการงอกงามมิรูจบ
สัญลักษณของหมูชน

๓๑. ขอใดเหมาะสมที่จะเปนชื่อผังมโนภาพ
๑) วิวัฒนาการของภาษา
๒) องคประกอบของภาษา
๓) ความหมายของภาษา
๔) ลักษณะสําคัญของภาษา
๓๒. ขอใดไมปรากฏในผังมโนภาพขางตน
๑) ภาษามีระบบ
๒) ภาษามีความงดงาม
๓) ภาษาแสดงเอกลักษณ
๔) ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
๓๓. ขอใดใชคําศัพทในการประชุมไมถูกตอง
๑) ประธานขอใหผูชวยเลขานุการนับคะแนนเสียงจากสมาชิกที่ลงมติดวยวิธีการยกมือ
๒) ประธานขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2549 หลังจากมีการแกไขแลว
๓) ประธานสรุปญัตติของที่ประชุมวาใหเลื่อนการจัดทัศนศึกษาออกไปอีก ๒ เดือน
๔) ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องประธานขอใหเหรัญญิกชี้แจงรายรับ–รายจายของการจัดงาน
ปใหมที่ผานมา
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๓๔. ในการประชุม เหตุการณใดไมถูกตอง
๑) ประธานกลาวเปดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก มีผูมาประชุม ๕ คน จากจํานวน
กรรมการทั้งหมด ๘ คน
๒) รองประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาวันนี้ประธานปวยกะทันหัน ดังนั้นรองประธานจะทําหนาที่
แทนประธานในครั้งนี้
๓) ในการประชุมมีผูสังเกตการณหลายคนที่เสนอความคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมในวันงาน
๔) ประธานกํา ลังให ที่ ประชุ มลงมติเ รื่องในงานวั นลอยกระทงหลั งจากมีกรรมการออกจากห อง
ประชุมไปจนเหลือผูเขาประชุมเพียง ๖ คน จากกรรมการ ๙ คน
๓๕. ขอใดมีทั้งขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
๑)
กําลังสงครามครั้งนี้
ดูทียิ่งยวดกวดขัน
พรุงนี้นาที่จะโรมรัน
พระทรงธรรมจงทราบฝาธุลี
๒)
สมเด็จพระบิดาใหหาพี่
ใชแตครั้งนี้นั้นหาไม
ถึงสองครั้งพี่ขัดรับสั่งไว
ยังมิไดบอกเจาใหแจงการ
๓)
อันระเดนมนตรีกุเรปน
ก็ขัดของเคืองกันเปนขอใหญ
ไปอยูเมืองหมันหยากวาปไป
ที่ไหนจะยกพลมา
๔)
แมนมิยกพลไกรไปชวย
ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคคี
แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย
๓๖. ขอใดมีนัยเปนคําถาม
๑) อันความรักของแมมิแปรผัน
รักใครทันเทียบคาหาที่ไหน
๒) อันความกรุณาปราณี
จะมีใครบังคับก็หาไม
๓) อันหญิงหนึ่งชายสองแมตองใจ ก็หาไมควรของของรักใคร
๔) อันหญิงชายหมายรักสมัครสมาน เจาจงขานจะเลือกเขาหรือเราแน
๓๗. ขอใดไมมีความหมายโดยนัย
๑) เด็กๆ ฝกใชมือขวาเขียนหนังสือ
๒) มือขวาของสมศักดิ์มีแผลเปนบนหลังมือ
๓) คนสวนมากใชมือขวาทํางานที่สําคัญเสมอ
๔) ผูอํานวยการใชมือขวาของเขาทํางานชิ้นนี้
๓๘. ขอใดสื่อความหมายนัยตรง
๑) คนที่เขาตามตรอกออกตามประตูยอมปลอดภัยเสมอ
๒) งานชางสุรินทรปนี้เปนงานชางจริงๆ ชางก็มาก คนชมก็มาก
๓) เรือลํานี้ขึ้นคานแลว เพราะเจาของใชเรือที่เพิ่งตอมาใหมแทน
๔) บรรดาเพื่อนๆ มักมาลมทับเขา ทําใหเขาไมสามารถตั้งตัวได
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๓๙. ขอใดที่อนุมานไมไดจากขอความตอไปนี้
ตั้งแตลูกๆ ของสมศรีสามารถทํางานเลี้ยงตัวเองได เธอก็เลิกทํากิจการรับซื้อของเกา และไปเขาวัด
ฝกนั่งสมาธิ
๑) สมศรีเคยทํางานเลี้ยงดูลูกๆ
๒) ลูกๆ ชวยกันเลี้ยงดูสมศรี
๓) สมศรีสนใจการนั่งสมาธิ
๔) สมศรีเคยมีรายไดจากการซื้อขายของเกา
๔๐. ขอใดที่อนุมานไมไดจากขอความตอไปนี้
นองของชัยวัฒนสอบเขาไดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเดียวกับเขา ซึ่งเกินความคาดหมาย
ของทุกคนในครอบครัว
๑) ชัยวัฒนมีนองชาย
๒) นองของชัยวัฒนเรียนไมเกง
๓) ชัยวัฒนเรียนในระดับอุดมศึกษา
๔) คนในครอบครัวไมคิดวานองจะสามารถสอบเขาเรียนคณะแพทยศาสตร
๔๑. วิธีการอนุมานในขอใดตางกับขออื่น
๑) นักเรียนคนนั้นอาจสอบตก เขาฟงคําอธิบายไมทัน เขาเรียนก็สาย
๒) คนมาชมการแสดงมากเกินความคาดหมายจนเกิดความแออัด อาจมีคนเปนลมได
๓) ผูปกครองกับครูประจําชั้นรวมมือกันดูแลบุตรหลานดีเชนนี้ นักเรียนคงมีผลการเรียนดีขึ้น
๔) อาจารยที่ปรึกษาอธิบายวิธีทําแบบทดสอบเกือบชั่วโมง นักเรียนนาจะเขาใจไดแจมแจง
๔๒. ขอใดไมมีเจตนาสอนโดยตรง
๑) อันวาจาคารมคมกวามีด
จะใชกรีดควรยั้งอยาพลั้งเผลอ
๒) อันเพชรดีมีคาราคายิ่ง
สงใหลิงจะรูคาราคาหรือ
๓) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก
๔) อันความรูรูกระจางแตอยางเดียว แตใหเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล
๔๓. ขอใดแสดงพันธกิจของภาษาตางกับขออื่น
๑) รูจักเพียงพอกอสุขทุกเมื่อ
๒) ทั้งนี้เริ่มมีผลแตบัดนี้
๓) ดูระเบียบการไดที่นี่
๔) เที่ยวบินนี้งดสูบบุหรี่
๔๔. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
๑) ศิลปวัตถุ กัลปาวสานต กุศลกรรมบท
๒) ศิลปะปฏิบัติ กิจจะลักษณะ วิสัญญีแพทย
๓) ศิลปะลักษณะ อิริยาบถ วิภัติปจจัย
๔) ศิลปะวิทยา กรรมวาจาจารย คริสตศักราช
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๔๕. ขอใดมีคําที่สะกดถูกสลับกับคําที่สะกดผิด
๑) กระทง กะเถิบ กระโถน กระถาง
๒) เสียงกริ่ง เมาก่ํา เกรียวกราว ฟนกราม
๓) ยิงกราด เกรี้ยวกาด หยาบกราน ยืนกราน
๔) กระพริบตา ใบกระเพรา กะทัดรัด กระเทย
๔๖. เสียงวรรณยุกตขอใดตางกับขออื่น
๑) ทรงธรรมล้ํามะนุษ๒) ฤทธิรุทมหาศาล
๓) บําเพ็ญพะลีการ
๔) ทุกอยางงามตามวิสัย
๔๗. ขอใดมีจํานวนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวนอยที่สุดโดยไมนับเสียงซ้ํา
๑) สุดสายตาขาเห็นเปนทุงเวิ้ง
๒) ในโลกนี้มีอะไรเปนไทยแท
๓) ของไทยแนนั้นหรือคือภาษา
๔) ชลลนเจิ่งแผนดินหมองรองครวญคร่ํา
๔๘. พยางคทายขอใดมีเสียงสระตรงกับพยางคที่ขีดเสนใต “จราจร จลาจล”
๑) ถนน ถนอม
๒) ขนอน โขนง
๓) ฉลอง ฉงน
๔) สนม สนน
๔๙. ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายนอยที่สุดโดยไมนับเสียงซ้ํา
๑) จงจําไววาอนาคตที่สดใสตองเริ่มตนเดี๋ยวนี้
๒) จงมองหาโอกาสที่ซอนอยูในอุปสรรคที่เผชิญ
๓) จงจําไววาคําพูดที่ออนหวานชวยสมานใจไดดี
๔) จงวางดินสอกับกระดาษโนตไวขางโทรศัพททุกเครื่อง
๕๐. เสียงของคําในขอใดตางกับขออื่น
๑) หลบหลีก
๒) รับรอง
๓) ปกปด
๔) นัดแนะ
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๕๑. ขอใดมีคํานาม
๑) วางยา วางเบ็ด
๒) หมดเปลือก หมดตัว
๓) กลับใจ กลับคํา
๔) จากจร จากพราก
๕๒. ขอใดเปนคํากริยาทุกคํา
๑) กล้ํากลืน กําสรด เถลิง
๒) กัลบก แถลง ขมา
๓) บัณฑูร อนุมัติ สมดุล
๔) สลอน สัมมาคารวะ อนุมาน
๕๓. ขอใดไมมีคําบุพบท
๑) เขากลับถึงบานไดเพราะโชค
๒) อุทกภัยครั้งทําความเสียหายเกือบทั่วประเทศ
๓) ความออนนอมเปนคุณสมบัติของคนดี
๔) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรวมทําบุญ ณ วัดกลาง
๕๔. ประโยคตอไปนี้ละคําในหมวดใด “มะมวงนี้เพิ่งหลนจากตนเมื่อเชา”
๑) วิสามานยนาม
๒) สกรรมกริยา
๓) ลักษณนาม
๔) สันธาน
๕๕. คําในขอใดสามารถอานตอเนื่องกันเปนคูใหมที่มีความหมายไดทุกคํา
๑) รังวัดใจดีปลีกลวยแขกเตา
๒) แกวตาน้ําใจหายใจดําเสีย
๓) บัตรเชิญชวนชมชื่นใจรื่นรมย
๔) รายเรียงรอยกรองน้ําขาวแปงฝุน
๕๖. คําในขอใดที่สลับตําแหนงแลวไมเปนคําประสม
๑) อยาใจรอนเพราะจะรอนใจกันภายหลัง
๒) แมบานไปทํางานที่บานแมทุกๆ วัน
๓) ฉันใจหายจนหายใจไมทั่วทอง
๔) เขาดีใจจนตัวลอยที่น้ํามันลอยตัว
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๕๗. ขอใดมีอักษรนํามากที่สุด
๑) เปรียบปราชญปรีชาญาณ เกิดอยู ไหนนา
๒) สองพี่คิดเองอา
อยาไดถามเผือ
๓) จึงตรัสประภาษปราศรัย
มาในปาไมใบหนา
๔) พังพลายหลายหมูซรอง
ในเถื่อนทองรองระงม
๕๘. ขอใดไมมีเสียงอักษรควบไมแท
๑) ผูสมัครรับเลือกตั้งกําลังกลาวปราศรัยหาเสียง
๒) เศรษฐีใจบุญบริจาคเงินชวยเหลือเด็กกําพรา
๓) การตัดไมทําลายปาเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
๔) จันทรุปราคาเปนปรากฏการณอยางหนึ่งของธรรมชาติ
๕๙. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา
๑) ลอดลายมังกร สิงหสาราสัตว น้ําทา
๒) โมโหโกรธา ดั้งเดิม ปางกอน
๓) เสกสรรค เก็บงํา บาปบุญคุณโทษ
๔) วิชาความรู ขาวปลาอาหาร แมไมมวยไทย
๖๐. ขอใดมีคําที่สลับคําแลวไมเปนคําซอน
๑) ปนปลอม ยียวน
๒) รอนเร เลือนราง
๓) ทนทาน โลมเลา
๔) กลับกลอก ลอกเลียน
๖๑. ขอใดใชเครื่องหมายไมถูกตอง
๑) คัมภีรภาพ (คําพีระพาบ) ความลึกซึ้ง
๒) “ไวตาแลค” ผลิตภัณฑเสริมแคลเซียมและวิตามินดีสําหรับเด็ก
๓) ผูสนใจสั่งใบซื้อสินคามาไดที่ตู ป.ณ. ๑๕๕๕ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๔) เปดสอนหลักสูตรธุรกิจความงาม สนใจสมัครเรียนไดทุกวัน โทรฯ ๐๒-๙๒๒๕๕๕๕
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๖๒ – ๖๓
การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมมีทางไดผลจริงถาทอดทิ้งฐานของการพัฒนา คือ มโนกรรม เปนอันวา
อารยธรรมปจจุบันที่มีตะวันตกเปนตัวแทนนี้เจริญมาดวยแนวคิดพื้นฐาน คือ ความมุงหมายเพื่อพิชิตธรรมชาติ
แตปจจุบันตะวันตกกลับติเตียนความคิดนี้ ซึ่งเปนแนวคิดของบรรพบุรุษของตนเอง
๖๒. ขอความนี้มีคําสมาสกี่คํา
๑) ๓ คํา
๒) ๔ คํา
๓) ๕ คํา
๔) ๖ คํา
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๖๓. ขอความนี้มีคําซอนกี่คํา
๑) ๒ คํา
๒) ๓ คํา
๓) ๔ คํา
๔) ๕ คํา
๖๔. ขอใดไมตองใชไมยมก
๑) อาจารยเรียกนักเรียนเปนคนคนไป
๒) เขาวาจะไปแตไปไปก็ลืมจนเพลินทําอยางอื่น
๓) ผูจัดการใหเตรียมหองหองนี้ไวรับรองแขก
๔) ฉันนั่งนั่งนอนนอนอยูในบานจนรูสึกเบื่อ
๖๕. ขอใดใชคําผิดความหมาย
๑) ประชาชนบริจาคเงินรวมกองทุนการกุศล
๒) ชายหนุมกําลังสอดสายสายตาหาคนรัก
๓) เกิดอุปทวเหตุมีคนเสียชีวิตจํานวนมาก
๔) พระภิกษุสมชายไดลาสิกขาบทเมื่อเดือนที่แลว
๖๖. ขอใดมีขอบกพรองตางกับขออื่น
๑) อิสรภาพก็ตกเปนของเขาในที่สุด
๒) เรื่องนี้ดูยังไงก็ยังไมคอยเขาใจ
๓) มีผูคนมารวมกันเยอะแยะเลย
๔) อยาลืมนะวันพรุงนี้เชิญไปงานดวยกัน
๖๗. ขอใดมีความหมายบอกเฉพาะจํานวน
๑) เบญจเพส
๒) เบญจพรรณ
๓) เบญจางคประดิษฐ
๔) เบญจรงค
๖๘. ประโยคขอใดไมมีขอบกพรอง
๑) บุคคลควรมีมารยาทในการสื่อสาร
๒) เมื่อสองสหายมาพบกัน ความดีใจก็เกิดขึ้น
๓) ขอสอบชุดนี้ไมยากที่จะทําความเขาใจเลย
๔) รัฐบาลบรรลุขอตกลงในการเจรจากับเพื่อนบาน
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๖๙. ประโยคใดไมกระชับ
๑) สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ทุกคนควรชวยปองกันภัยตางๆ ไดแก อัคคีภัย โจรภัย และอุทกภัย
๓) สนามกอลฟรุกล้ําเขตพื้นที่ปา และแยงน้ําจากแหลงชลประทาน
๔) ประชากรทั่วโลกลวนแสวงหาความสุข ความสบายในการดําเนินชีวิตดวยกันทุกคน
๗๐. ในขอความนี้มีประโยคที่สมบูรณกี่ประโยค
พิธีกระทําสัตยสาบานตอกษัตริยนี้ เปนพิธีของศาสนาพราหมณที่ไดเขาไปมีบทบาทอยูในราชสํานัก
ของกษัตริยรัฐสังคมทาสของสมัยนครหลวง
๑) ๑ ประโยค
๒) ๒ ประโยค
๓) ๓ ประโยค
๔) ๔ ประโยค
๗๑. การเขียนประกาศในขอใดไมชัดเจน
๑) ใหเชาอาคารพาณิชย ๓ ชั้น ๒ คูหา หนาสนามบินสุวรรณภูมิ สนใจติดตอที่นี่
๒) มหาวิทยาลัยจะใชระเบียบว าดวยคาหนวยกิตใหมสําหรั บนักศึ กษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐
เปนตนไป
๓) พบกระเปาสตางคในรถแท็กซี่ฟาแดงทะเบียน ยน ๑๒๔๕ กรุงเทพมหานคร ผูใดเปนเจาของ
ติดตอ ๐๘๖-๒๓๒๕๕๔๔
๔) รับซื้อของโบราณ ของสะสมมีคาทุกอยาง เหลาฝรั่ง งาชาง และเครื่องเงิน ติดตอ ๐๘๖-๒๓๒๕๕๔๔
๗๒. ขอใดเปนภาษาแบบแผน
๑) คุณก็รูดีวาเราตองรวมมือกัน
๒) เขาก็เปนคนมีน้ําใจคนหนึ่งทีเดียว
๓) ขาราชการตองปฏิบัติตามคําสั่งเจานาย
๔) บรรดาชายและหญิงลวนอุทิศตนเพื่อสังคม
๗๓. สํานวนใดมีความหมายวาเปนศัตรู
๑) ลิ้นกับฟน
๒) เกลือจิ้มเกลือ
๓) ขมิ้นกับปูน
๔) ขิงก็รา ขาก็แรง
๗๔. สํานวนในขอใดมีแนวคิดในทํานองเดียวกัน
๑) ปากหวานกนเปรี้ยว, ปากวาตาขยิบ
๒) ลูกไมหลนไมไกลตน, ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม
๓) พบไมงามเมื่อขวานบิ่น, เรือลมเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก
๔) ชีปลอยปลาแหง, เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง
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๗๕. ขอใดมีคําที่ไมใชคําราชาศัพท
๑) ทอดพระเนตร ที่ประทับ รับประทาน
๒) ลาดพระบาท บวนพระโอษฐ เครื่องตน
๓) ฉลองพระองค ทรงกีฬา ทรงธรรม
๔) พระยอด พระพิมพ พระแทน
๗๖. เลือกขอที่ถูกตองเพื่อเติมลงในชองวาง
“พระเจาหลานเธอยังทรงพระเยาว จึง....................”
๑) ไมโปรดที่จะประทับนิ่งนานๆ
๒) ทรงไมโปรดที่จะประทับนิ่งนานๆ
๓) ไมทรงโปรดที่จะประทับนิ่งนานๆ
๔) ทรงไมโปรดที่จะทรงประทับนิ่งนานๆ
๗๗. ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา
๑) เสกสรร ทันตกรรม โลกหลา
๒) เจตจํานง อนันตคุณ ราชดําริ
๓) อริยสงฆ วรรณคดี สามเวท
๔) เจตภูมิ ปางบรรพ ทิวาราตรี
๗๘. ขอใดมีคําสนธิ
๑) สุบินนิมิต สัมมาวาจา คิลานเภสัช
๒) นภาดล โสตวิเวก ประชาบดี
๓) นิลุบล สรรพสามิต มโนภาพ
๔) วิทยาสาร ปญญาคุณ วจีวิภาค
๗๙. ขอความตอไปนี้ใสเครื่องหมายไดกี่แหง
เขามีรายไดจากการขายของเล็กนอยในกรุงเทพ เดือนหนึ่งมีเงินรายไดไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท จาก
การขายผลไมหลายชนิด เชน มะมวง แตงโม ฝรั่ง
๑) ๔ แหง
๒) ๕ แหง
๓) ๖ แหง
๔) ๗ แหง
๘๐. ขอใดเปนคําไวพจนของคําวา “สุนทรี”

๑)
๒)
๓)
๔)

วิโรจน ชัชวาล
ดําเกิง จรัส
พิลาส ลํายอง
สุขุมาล พจมาน
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สรปภาษาไทย
ุ
๑.

โครงสรางพยางค นักเรียนยังจําไดไหมคะ ?
โครงสรางพยางคมี
๑. พยัญชนะ
๒. สระ
๓. วรรณยุกต
แลวอะไรคะ ที่เปนเอกลักษณของชาติไทย
⇒ วรรณยุกตคะ (ชนะเลิศ! ที่ตอบถูก)
๒. พยัญชนะทาย บางพยางคมี บางพยางคไมมีก็ได นะคะ
๓. โครงสรางพยางคเหมือนหรือตางกันใหดูที่พยัญชนะทาย
พยางคใด มี เสียงพยัญชนะทายนั้นคือพยางคปด
พยางคใด ไมมี เสียงพยัญชนะทายเปนพยางคเปด
๔. ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด มีทั้งรูปและเสียง แตขอสอบจะเนนเสียงนะคะ
๕. พยัญชนะมี ๔๔ รูป จัดเปนเสียงมี ๒๑ เสียง เพราะหลายรูปนั้นนับเปนเสียงเดียว
เชน ท ธ ฑ ฒ ฐ ถ ทั้ง ๖ รูปนับเปนเสียงเดียว คือเสียง ทอ
(มินาละถึงเหลือจํานวนเสียงนอย ก็เพราะอยางนี้นี่เอง)
๖. พยัญชนะตน ๔๔ รูป แบงเปน ๓ หมู เรียกวาอักษร ๓ หมู หรือ ไตรยางศ
๗. อักษรกลาง ทองวา ไก จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอง
(ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ)
๘. อักษรสูง
ทองวา ผี ฝาก ถุง ขาว สาร ให ฉัน
(ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ)
๙. อักษรต่ําคู
ทองวา พี่ แฟน เธอ คง แซว เฮีย ชั้น
(พ ภ ฟ ธ ฑ ฒ ท ค ฅ ฆ ซ ฮ ช ฌ)
๑๐. อักษรต่ําเดี่ยว ทองวา งู ใหญ นอน อยู ณ ริม วัด โม ฬี โลก
(ง ญ ณ น ย ร ว ม ฬ ล)
๑๑. ที่เรียกอักษร ต่ําคู เพราะเสียงจะเหมือนอักษรสูงเปนคูๆ เชน ผ กับ พ
๑๒. เสียงควบกล้ําของไทยดั้งเดิมจะมี ๑๑ เสียง
ตร พร ปร กร คร
พล ปล กล คล
กว คว
เสียง /พล/ เชน “ครูชอบรองเพลง กับนองพลับ ชอบเลนดอกไมเพลิง”
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๑๓. ถาขึ้นตนดวยอักษรตัวอื่นจะเปนเสียงควบกล้ําจากตางประเทศ
เชน บร บล ฟร ฟล ดร
บร เชน “ครูใชผงซักฟอกยี่หอ บรีส”
บล เชน “น้ําหวานเฮลสบลูบอย”
ฟร เชน “ใครๆ ก็ชอบของฟรี”
ดร เชน “ครูไดเปนดรัมเมเยอร”
๑๔. ควบกล้ําไมแท มี ๒ แบบ
๑. ไมออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหนา เชน จริง สราง สรอย
๒. ทร ออกเสียงเปน ซ เชน ทรวด ทรง ทราบ ทราม ทราย
๑๕. ทร สามารถเปนทั้งควบกล้ํา แท และควบกล้ํา ไมแท ได
เชน นิทรา (แท) ทรวดทรง (ไมแท)
๑๖. สระมี ๒๑ รูป
๑๗. อักษรไทยที่เปนสระไดมี อ ว ย
๑๘. เสียงสระมี ๒๑ เสียง
๑๙. สระเดี่ยวมี ๑๘ เสียง จัดเปนคูได ๙ คูสระ ๑๘ เสียงมันจับคูเปนคูกันแลว ๙ คู
๒๐. สระประสมมี ๓ เสียง เอีย อัว เอือ ทองวา เมียกลัวเรือ
๒๑. อํา ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ถูกจัดวาเปนพยางค ไมใชสระ
๒๒. อํา ใอ ไอ เอา มีตัวสะกดเสมอ ทองวา จําใจไปเอา
๒๓. อํา สะกดดวย ม อ + อะ + ม
๒๔. ใอ สะกดดวย ย อ + อะ + ย
๒๕. ไอ สะกดดวย ย อ + อะ + ย
๒๖. เอา สะกดดวย ว อ + อะ + ว
๒๗. สระสามารถออกเสียงไมตรงกับรูปได เชน รูปยาวออกเสียงสั้น รูปสั้นออกเสียงยาว
๒๘. ทาน ออกเสียงเปน ทั่น
๒๙. กิโล ออกเสียงเปน กีโล
๓๐. สระบางรูป ไมออกเสียง ก็ได เชน เหตุ ธาตุ
๓๑. สระลดรูป คือรูปสระหายไป เชน ตน สระโอะหายไป โตะ + น = ตน
๓๒. สระเปลี่ยนรูป คือสระเปลี่ยนเปนรูปสระอื่น
เชน วัด เปลี่ยนจากสระอะเปนไมหันอากาศ วะ + ด = วัด
๓๓. เมื่อมี ตัวสะกด เขามาจะเกิดการ ลดรูป และ เปลี่ยนรูป
๓๔. วรรณยุกตมี ๔ รูป ๕ เสียง เสียงสามัญไมมีรูป
วรรณยุกต คือ เสียงดนตรีเปนเอกลักษณของภาษาไทยดวยนะ
“จงภูมิใจเถิดเปนไทย…มีวรรณยุกตใชไมเหมือนชาติอื่น”
๓๕. ทุกพยางคในภาษาไทยตองมีเสียงวรรณยุกตเสมอ
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๓๖. เปลี่ยนรูปวรรณยุกตจะเปลี่ยนความหมายทันที
เชน ปา ปา ปา ปา ปา (คืนนี้ปามาดึกจัง)
๓๗. วรรณยุกตมีในภาษาไทยและจีน
๓๘. ตัวอักษรไทยที่ไมสามารถใชเปนตัวสะกดไดมี ๗ ตัว ไมใชผีฝากถุงขาวสาร นะคะ
คือ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ ทองวา ผี ฝาก เฌอ เอม ให ฉัน ฮะ
๓๙. ตัวสะกดมีกี่แมคะ เสียงตัวสะกดมีอยู ๘ เสียง ๘ แม แมกบ กับ แมกด เปนเสียงอะไร
แมกด เสียง /ต/ แมกบ เสียง /ป/
๔๐. แมกด คือ เสียง /ต/
๔๑. แมกบ คือ เสียง /ป/
๔๒. คําที่ไมเคยไปบวกกับคําใดเลย เรียกวา คํามูล เชน ทุเรียน แตทุเรียนก็สามารถแปลงรางเปน
คําประสมก็ได
๔๓. ทุเรียนกวน เปนคําประสม เพราะเกิดจาก ทุเรียน + กวน
๔๔. คํามูลมีหลายพยางคก็ได เชน ดิฉัน มะละกอ ขจี ฯลฯ (ตองพูดพรอมกันทั้ง ๓ พยางค มะละกอ
แยกจากกันไมได)
๔๕. คําประสม คําซอน คําซ้ํา คําสมาส คําสนธิ คํา ๕ คําที่กลาวมา เกิดจากการรวมกันของคําตั้งแต
๒ คําขึ้นไป เปนการสรางคําใหมขึ้นมาใหม
“สม ซอน ซ้ํา” แตงงานกันที่ไทย แต สมาส สนธิ แตงงานกันที่อินเดีย
๔๖. คําประสมกับคําซอนหนาตาจะคลายๆ กัน
(เฮ! ครูขาแลวหนูจะสังเกตอยางไร)
๔๗. ผูคน เรือแพ พอแม เปน คําซอน เพราะความหมายตองเหมือน ตองคลายและ ตองตรงขาม
๔๘. ผูแทน เรือดวน พอครัว เปนคําประสม เพราะความหมายไมเหมือน ไมคลาย และ ไมตรงขาม
๔๙. คํา ๒ คําที่เอามาซอนกันตองมีความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามก็ได
๕๐. คํา ๒ คําที่เอามาประสมตองมีความหมาย ไมเหมือนกัน ไมคลายกัน และไมตรงขาม
๕๑. คําซอนเอามารวมกันแลวจะไมเกิดความหมายใหม แตคําประสมเอามารวมกันแลวจะเกิด
ความหมายใหม
๕๒. คําประสมความหมายหลักอยูที่คําหนา (คําตน) เชน บานเชา (ความหมายตองอยูที่บานกอน)
๕๓. ความหมายของคําซอนอยูที่คําทั้งสองไมมีใครเดนกวาใคร
๕๔. ถาขอสอบถามวาโครงสรางคําประสมดูอยางไร
ก็ใหดูแตละคําวา เปน นาม กริยา หรือ วิเศษณ เอามารวมกัน เชน
รถไฟ เกิดจาก นาม + นาม
เรือดวน เกิดจาก นาม + วิเศษณ
ตมยํา เกิดจาก กริยา + กริยา
๕๕. ถาขอสอบถามวาโครงสรางคําซอนดูอยางไร
ใหดูที่คําสองคํา ความหมายเหมือนกัน คลายกันหรือตรงขามกัน
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๕๖. คําซ้ําตองเปนคําเดียวกันจึงจะซ้ําได “ยางลบลบกระดาษขาด”
คําวาลบเปนคําซ้ําไมไดเพราะ เปนคนละคํา คนละความหมาย
๕๗. ถาถามวาคําซ้ําขอใดตางจากขออื่น ใหดูวาคําซ้ําคํานั้นความหมายแปลวาอะไร หรือดูในดาน
หนาที่วาขยายอะไร ขยายนามหรือขยายกริยา
๕๘. คําสมาสเกิดจากการชน คําสนธิเกิดจากการเชื่อม ทองวา สมาสชน สนธิเชื่อม
๕๙. ธรรมศาสตรเปนคําสมาส มาจาก ธรรม + ศาสตร
๖๐. จุฬาลงกรณเปนคําสนธิ มาจาก จุฬา + อลงกรณ
ABAC ไมไดเปนคําสมาสนะคะ
๖๑. คําสนธิเวลาแยกแลว สวนใหญคําหลังจะขึ้นตนดวย อ. อางนะคะ
๖๒. คําสมาสสนธิเกิดจากการรวมกันของภาษาบาลี สันสกฤตเทานั้น หามเอาภาษาอื่นปน ไทย
เขมร อังกฤษ ปนไมได
๖๓. การทับศัพทคําภาษาตางประเทศ จะทับศัพทไดก็ตอเมื่อภาษาไทยยังไมไดมีบัญญัติไว
๖๔. วิธีการดูสํานวนตางประเทศมักจะขึ้นตนดวย กรรม หรือเปนลักษณะ Passive Voice
เชน ภราดรถูกเชิญโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ตองแกเปน “คณะกรรมการจัดการแขงขันเชิญภราดร”
๖๕. การใชคําฟุมเฟอย มีคําดังตอไปนี้ ก็จัดเปนสํานวนตางประเทศ
มีการ มีความ ในการ ในความ ใหการ ใหความ ทําการ ทําความ
ทองวา มี ใน ให ทํา คูณดวย การและความ
“ครูมีความยินดีกับนักเรียน” ฟุมเฟอยไป พูดแคนี้ก็พอ “ครูยินดีกับนักเรียน”
๖๖. ความหมายของคําแบงออกเปน ๒ ดาน
๑. ความหมายนัยตรง
๒. ความหมายนัยเปรียบเทียบ
“คืนนี้มีดาวเต็มทองฟา” ดาวคือความหมายนัยตรง
“งานเลี้ยงคืนนี้มีดาวเดินกันเต็มงาน” ดาวเปนความหมายเปรียบเทียบ
๖๗. ความหมายนัยเปรียบเทียบ มักเรียกอีกอยางวา ความหมายโดยนัย หรือ ความหมายโดยอุปมา ก็ได
๖๘. ใชคําผิดหนาที่ เชนตัวอยางตอไปนี้
“เขาพัฒนาการหมูบานของเขา”
พัฒนาการ (X) ผิดหนาที่ ตองใชพัฒนา (√) ตําแหนงนี้ตองใสกริยาจึงจะถูก
“ฉันไปหลับนอน หรือนอนหลับบานเขา”
(นอนหลับคะ ถาหลับนอนละก็ คํานี้ผิดความหมาย)
๖๙. คําเชื่อมเราหมายถึงบุพบท สันธาน และประพันธสรรพนาม
๗๐. บุพบทเชื่อมคํา
๗๑. สันธานเชื่อมประโยค
๗๒. ประพันธสรรพนาม (ผู, ที่, ซึ่ง, อัน) ใชเชื่อมในประโยคความซอน
๗๓. แก + ผูรับ
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๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.

๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

๙๓.
๙๔.

กับ + ทํารวมกัน
แด + ผูรับที่เปนอาวุโส
สันธานมี ๔ ดานหลัก คือ และ หรือ แต เพราะ
และ ใชเชื่อมความคลอยตามกัน “ฉันชอบกินขนมและดูหนังไปพรอมๆ กัน”
หรือ ใหเลือก “คุณจะกินขาวหรือซักผา”
แต ใชในประโยคขัดแยง “แมคะนองลี่อยากประกวดแตนองลี่กลัวคะ”
เพราะ ใชเชื่อมความเปนเหตุเปนผล “นักเรียนของครูทุกคนสอบติดเพราะนักเรียนขยัน”
และ หรือ แต เพราะ สามารถทําหนาที่เชื่อมคํา เหมือนเปนบุพบทก็ได
ประโยคตางชนิด หรือชนิดของประโยค หมายถึง ความเดียว ความรวม ความซอน
เดียว แปลวา หนึ่ง, รวม แปลวา สอง, ซอน แปลวา ขยาย และสวนขยายก็เปนประโยค
ประโยคความเดียว ตองมีกริยาตัวเดียว ประธานตัวเดียว
ประโยคความเดียวสามารถมีสวนขยายยาวๆ ได แตสวนขยายนั้นตองเปนแค กลุมคํา หรือ วลี
เชน “แมวนอยตัวอวนจับหนูนาตัวเขื่องได ๒ ตัว”
ประโยคความรวม ใหดูที่มีสันธานเชื่อม
ประโยคความซอนใหดู ผู ที่ ซึ่ง อัน วา ให จน เพื่อ เชื่อม
ประโยคความรวมตองเจอเลข ๒ ไมประธาน ๒ ตัว ก็กริยา ๒ ตัว
S๑V๒ / S๒V๑ / S๒V๒
ประโยคความซอน
ซอนแปลวาขยาย โดยสวนขยายนั้นเปนประโยค
“พอฉันทํางานหนักจนตองเขาโรงพยาบาล”
(พอฉันทํางานหนัก หนักแคไหนคะ หนักจนตองเขาโรงพยาบาลเลยนะเธอ)
ประโยคความซอน หลังคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน จะเปนประโยคขยาย
ประโยคความรวมกับความซอน สามารถละตัวเชื่อมได
ประโยคกรรม ก็คือประโยคที่เอากรรมขึ้นตนหนาประโยค
ภาษามี ๕ ระดับ
๑. พิธีการ → เปนภาษาที่สูง สละสลวย ไพเราะ
๒. ทางการ → ภาษาที่ลงทายดวยการ เชน ราชการ วิชาการ
๓. กึ่งทางการ
๔. ไมเปนทางการ
๕. กันเอง
(เวลาพูดกับกระเปารถเมลใชระดับ ไมเปนทางการ ถากระเปารถเมลเปนแฟนเรา ใชกันเอง)
ระวัง! ระดับที่อยูติดกันจะใชสับสน
ระดับ ๒ กับ ระดับ ๓ ระดับ ๔ กับ ระดับ ๕
ทางการกับกึ่งทางการ
กึ่งทางการจะเปนคําที่มีภาษาปาก ภาษาพูดปนอยู
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๙๕. ไมเปนทางการกับกันเอง
แตกตางตรงที่ ไมเปนทางการใชกับคนไมสนิท กันเองใชกับคนสนิท
๙๖. โวหารทางรอยแกวมี ๗ ชนิด
๙๗. บรรยายโวหาร คือการเลาเรื่อง เหตุการณ เรื่องราว วาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
๕ W (WHO WHAT WHERE WHEN WHY) ลักษณะเหมือนรายงานขาว
๙๘. พรรณนาโวหาร จะเนนใหรายละเอียดของภาพ บุคคล วัตถุ สถานที่
จําวามี ๔ ว. วิเศษณ วิจิตร วิลิศมาหรา เวอรๆ จําไววาภาษาเหมือนนวนิยาย
๙๙. อธิบายโวหาร ตองพยายามเขียนหรือพูดใหผูรับสารเขาใจ
๑๐๐. สาธกโวหาร คือการยกตัวอยาง
๑๐๑. เทศนาโวหาร คือการสั่งสอน
๑๐๒. อุปมาโวหาร คือการเปรียบเทียบ
๑๐๓. อภิปรายโวหาร คือการโนมนาวใจ
๑๐๔. กลวิธีอธิบายมี ๖ ชนิด
๑. นิยาม
๒. ยกตัวอยาง
๓. อธิบายตามลําดับขั้น
๔. ใหเหตุผล
๕. เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง
๖. กลาวซ้ํา ดวยถอยคําที่งายๆ
๑๐๕. การลําดับคําและการขยายความในประโยค คําขยายตองวางไวหลังคําหลัก
๑๐๖. แตบางครั้งคําขยายอยูหางคําหลักก็ได
เชน “สมชายกินน้ําจุ” (จุขยายกิน)
๑๐๗. ผู ที่ ซึ่ง อัน ตองขยายคํานามที่อยูขางหนา แสดงวา
คําขางหนาคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน ตองเปนคํานาม
๑๐๘. การเขียนรายงานหรือเรียงความ ตองขึ้นตนดวย
คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
๑๐๙. คํานํา จะตองปูพื้นกวางๆ ของภาพรวม อยาใหรายละเอียด
๑๑๐. เนื้อเรื่อง เปนการใหขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยาง
๑๑๑. สรุป คือการขมวดปมสําคัญ ใหขอคิด สรางความประทับใจใหเราไงคะ
(เหมือนตอนจบของละครที่สรางความประทับใจ)
๑๑๒. ประโยคฟุมเฟอยหรือประโยคไมกระชับ ตองตัดคําที่แปลเหมือนกันทิ้งไป
เชน “เครื่องบินตกที่เวียดนามผูโดยสารตายหมด ไมมีใครรอด” คําวาไมมีใครรอดไมตองใส
๑๑๓. ระวัง! ๘ คําตอไปนี้ “มี ใน ให ทํา คูณดวย การ และความ” มักจะฟุมเฟอย
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๑๑๔. ประโยคไมสมบูรณ คือ
ประโยคที่อาจจะขาดประธาน กริยาหรืออาจจะขาดอีก ๑ ประโยคก็ได
(อานแลวรูสึกวาแลวไงตอละ)
๑๑๕. การพูดในที่ประชุม ก็เหมือนกับการสนทนาระหวางบุคคล
(นึกถึงอกเขาอกเราอยาตําหนิหรือวิจารณผูอื่นในทางลบ)
๑๑๖. ทองศัพทเกี่ยวกับการประชุมใหดี
๑๑๗. ระเบียบวาระที่ ๑ ๒ ๓ เรียงลําดับใหถูกตองนะคะ
๑๑๘. วาระที่ ๑ เปนการรับรองการประชุมครั้งกอน
๑๑๙. วาระที่ ๒ เปนการสะสางเรื่องเกา
๑๒๐. วาระที่ ๓ ประชุมเรื่องใหม
๑๒๑. ถาเปนเรื่องที่ประธานแจงใหทราบตองพูดกอนวาระ ๑
๑๒๒. ประเด็นการโตแยง คือ หัวขอหรือเรื่องที่กําลังเถียงกันอยูมักอยูในรูปประโยคคําถาม
เชน “ควรใชภาษาไทยสอบคัดเลือกในการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมหรือไม”
๑๒๓. โครงสรางประโยค
ใหดูการเรียงลําดับของประธาน กริยา กรรม และสวนขยาย วาใครมากอนมาหลัง
เชน “แมวอวนนอนในกะละมัง” จะเรียงโครงสรางเปน ประธาน ขยายประธาน กริยา
บุพบท สถานที่
๑๒๔. อกรรมกริยา คือ
กริยาไมตองการกรรมมารับ เชน ยืน นอน เดิน นั่ง
๑๒๕. สกรรมกริยา คือ กริยาที่ตองการกรรมมารับ จึงจะเปนประโยคที่ครบสมบูรณฟงแลวรูเรื่อง
เชน กิน ตองมีกรรมมารับวากินอะไร เชน ฉันตัด....ตัดไรคะ (งง)
๑๒๖. กลุมคํากับคําประสมแตกตางตรงที่
กลุมคํา
ไมไดเกิดความหมายใหม
คําประสม เกิดความหมายใหม
๑๒๗. พอครับ เปนอะไรคะ → ตอบ กลุมคํา
๑๒๘. พอคา เปนอะไรคะ → ตอบ คําประสม
๑๒๙. เกงนักใชไหมงั้น พอนอน เปนอะไรคะ → ตอบ ประโยค
๑๓๐. “พองรูป รูปเหมือน พองเสียง เสียงเหมือน พองทั้งรูปพองทั้งเสียง เหมือนทั้งรูป เหมือนทั้ง
เสียงแตความหมายไมเหมือน” ถาความหมายเหมือนกันเราเรียกวา ”ไวพจน”
พองรูป คือ รูปเหมือน เชน เพลารถ กับ เพลาเย็น
๑๓๑. พองเสียง คือ เสียงเหมือน
เชน การ กาล กาฬ การณ กาญจน กานต กานท
๑๓๒. พองทั้งรูปพองทั้งเสียง คือ
เหมือนทั้งรูปเหมือนทั้งเสียงแตความหมายไมเหมือน เชน ไกขัน ขันน้ํา
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๑๓๓. คําที่มีความหมายเหมือนกันเรียกวา ไวพจนหรือพองความหมาย หรือหลากคําก็ได
เชน นภา เวหา หาว โพยม แปลวาทองฟา
๑๓๔. ภาพพจนตองมีการเปรียบเทียบอยาไปใชผิดระหวาง ภาพพจน กับ ภาพลักษณ นะคะ
๑๓๕. อุปมา เปรียบโดยใชคําวาเหมือน
๑๓๖. อุปลักษณ เปรียบโดยใชคําวา เปน คือ หรือไมตองใสเปนกับคือก็ได “เธอคือลมหายใจ”
๑๓๗. นอกจากอุปมาจะใชเหมือนแลว ยังมีคําดังตอไปนี้
เสมือน เปรียบเสมือน ดุจ เปรียบดุจ ประดุจ ประหนึ่ง เพียง ราวกับ เฉก เชน เลห ละมาย
คลาย ฯลฯ
(มีนักรอง ๒ คนของอารเอส ที่เปนอุปมา นักเรียนวาเปนใครคะ)
ตอบวา ดังกับปาน
๑๓๘. ระวัง! มีคําวาเปนกับคือ บางครั้งก็ไมใชอุปลักษณ
เชน “ฉันเปนครู” อยางนี้ไมไดเปรียบเทียบ
๑๓๙. อุปลักษณแบบไมตองใสเปนกับคือ
เชน “เพชรน้ําคาง” เปรียบน้ําคางใสเปนเพชร
๑๔๐. บุคคลวัต หรือบุคคลสมมติ คือ การทําสิ่งที่ไมใชคนใหมีกริยาเหมือนคน
เชน “ฟาหัวเราะเยาะขา”
๑๔๑. อติพจน คือ การกลาวเปรียบเทียบเกินความจริง
เชน “ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจ”
๑๔๒. อวพจน คือ การกลาวเปรียบเทียบนอยกวาความเปนจริง
เชน “ขนมกอนนี้เล็กเทาขี้ตา”
๑๔๓. สัทพจน คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ
เชน “เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟาฟาด”
๑๔๔. ปฏิพากย คือ การกลาวโดยใชคําขัดแยงกัน
เชน “จักรวาลวุนวายไรสําเนียง”
๑๔๕. อุปมานิทัศน คือ การเปรียบเทียบโดยใชประโยคยาวๆ หรือเรื่องราวยาวเขามาเปรียบเทียบ เชน
“กรุงรัตนโกสินทร ถาเปรียบเปนตนไมก็คือตนไมเพิ่งแตกมาจากหนอ แขนงของตนเกา
ลําตน ราก ใบ ยังออนนัก ศัตรูชอบมาโยกคลอนฉุดกระชากใหรากขาด ไมหยุดไมหยอน”
แบบนี้ถือวาใชคําเปรียบเทียบโดยใชประโยคยาวมาก
๑๔๖. ภาพชัดเจนในวรรณคดี ดูจากใชคําขยาย คําวิเศษณมากๆ ยิ่งใสภาพพจนยิ่งเห็นภาพชัดเจน
๑๔๗. เสียงไพเราะหรือเลนเสียง หมายถึง สัมผัสอักษร สัมผัสสระ
๑๔๘. การใชคํากวีโวหาร คือ ใชคําหรูหรา ภาษาวิจิตรที่กวีใชแตงคําประพันธ
เชน “สุวรรณสุกเลื่อมแกว”
๑๔๙. เลนคํา เชน “ถึงบางจากจากไปใจระบม” เลนคําวา จาก
๑๕๐. ซ้ําคํา คือ ทุกตัวจะความหมายเดียวกัน
เชน “ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”
“เก็บตะวันที่เคยสองฟา เก็บเอามาเก็บไวในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแหงแสงยิ่งใหญ”
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๑๕๑. หลากคําก็คือไวพจน หรือ พองความหมาย นั้นเอง
เชน กุญชร ไอยรา คช หัตถี ทั้งหมดแปลวา ชาง
๑๕๒. จินตภาพ คือ ภาพที่อยูในจินตนาการ โดยกวีตองแตงทําใหผูอาน อานแลวเกิดภาพใหได
จินตภาพมี ๓ ประการ
๑. จินตภาพดานเสียง เชน “ปะโทนปะโทนปะโทนโทน”
๒. จินตภาพดานภาพ เชน “สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ”
๓. จินตภาพเคลื่อนไหว เชน “ลมระเริงลูหวิวพลิ้วระลอก”
๑๕๓. ใชคําที่มีจังหวะดุจดนตรี
เชน “วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว” (จังหวะจะแบงไดทีละ ๓ ไดเทาๆ กัน)
๑๕๔. ดุลเสียงและดุลความหมายเรียกอีกชื่อวาประโยคขนานความ
เชน “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” (ในแตละวรรคมีคําวา ใน มี เทากัน และตําแหนงเดียวกัน)
๑๕๕. ถาโจทยถามวา ขอใดพรรณนาตางจากขออื่น มีหลักในการดูดังตอไปนี้
๑. กวีกําลังพูดถึงสิ่งที่เปนคนหรือไมใชคน
๒. กวีกําลังพูดถึงวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ
๓. กวีพูดถึงนางอันเปนที่รักหรือกษัตริย
๔. กวีมีการเปรียบเทียบหรือไมไดเปรียบเทียบ
๕. เกิดจินตภาพหรือไม
๑๕๖. ความเชื่อในวรรณคดีจะมี ๒ แนวคือ พุทธศาสตรกับไสยศาสตร
๑๕๗. สิ่งที่กวีจะพรรณนาถึงก็คือ ดอกไม ปลา นก ตนไม ภูเขา ทะเล ลําธาร วัง วัด บานเรือน ฯลฯ
๑๕๘. การพรรณนาฉากก็คือ พรรณนาสิ่งแวดลอมและสถานที่
๑๕๙. สิ่งที่ไมใชฉากคือตัวละคร
๑๖๐. การเปลี่ยนแปลงของฉากก็คือ การเปลี่ยนเวลาเชาเปนบาย บายเปนเย็น, กลางวันเปนกลางคืน
กลางคืนเปนกลางวัน
๑๖๑. คําราชาศัพท คํานามเติมพระ กริยาเติมทรง
๑๖๒. พระบรมราช / พระบรม ใชกับ กษัตริย (พระราชวงศลําดับที่ ๑)
๑๖๓. พระราช ใชกับราชวงศลําดับที่ ๒
๑๖๔. พระ ใชกับราชวงศลําดับที่ ๓, ๔, ๕
๑๖๕. ทรง บวก ได ๓ อยาง
ทรง + กริยาธรรมดา → ทรงวิ่ง
ทรง + นามธรรมดา → ทรงชาง
ทรง + นามราชาศัพท → ทรงพระราชนิพนธ
๑๖๖. ทรง หามบวกกับ กริยาราชาศัพท
๑๖๗. เสด็จพระราชดําเนิน ใชกับ พระมหากษัตริย และเจานายลําดับชั้น ๒
๑๖๘. เสด็จ ใชกับ เจานายลําดับที่ ๓, ๔, ๕
๑๖๙. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย (ทูลเกลาฯ ถวาย) ใชกับถวายของเล็กๆ
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๑๗๐. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย (นอมเกลาฯ ถวาย) ใชกับของใหญๆ
๑๗๑. ทรงมี ทรงเปน ตองตามดวยคําสามัญธรรมดา หามเปนคําราชาศัพท เชน ทรงเปนอาจารย
๑๗๒. ถา มี กับ เปน ตองบวกดวยคําราชาศัพท เชน เปนพระราชนัดดา
๑๗๓. ถวายการตอนรับใชไมได ใหใช เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
๑๗๔. กาพยฉบังมี ๑๖ พยางค
OOOOOO
OOOO
OOOOOO
๑๗๕. กาพยสุรางคนางคมี ๒๘ พยางค
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
๑๗๖. กาพยยานีมี ๒๒ พยางค
OOOOO
OOOOOO
OOOOO
OOOOOO
๑๗๗. กลอนแปดมี ๓๒ พยางค
OOOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOOOO
๑๗๘. โคลงสี่สุภาพมี ๓๐ พยางคถาใสคําสรอยก็จะเปน ๓๒ และ ๓๔ พยางคตามลําดับ
OOOOO
OO(OO)
OOOOO
OO
OOOOO
OO(OO)
OOOOO
OO(OO)
๑๗๙. โคลงสามสุภาพจะมี ๒๑ พยางค
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOO(OO)
๑๘๐. อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ จะมี ๒๒ พยางค โดยที่ตําแหนง ๓ ๖ ๗ ๙ เปนลหุ ที่เหลือเปนครุ
๑๘๑. การจับใจความสําคัญ ตองจับใหไดหลักๆ วา ใคร ทําอะไร และทําไมถึงทําอยางนั้น ก็คือ
WHO WHAT WHY
๑๘๒. การตีความ ก็คือ
การตีความหมายที่ผูเขียนกําลังสื่อถึงเราวาเขากําลังจะบอกอะไรกับเราโดยตองตีใหใกลเคียง
ความจริงใหมากที่สุด เชน ถาเขาบอกวา “ขาพเจารูสึกโชคดีที่พอขาพเจามาขึ้นฝงที่เมืองไทยถาไปขึ้นที่ประเทศ
อื่น ชีวิตขาพเจาคงไมไดเปนอยางนี้แนๆ” อยางนี้เราตองตีความวา ผูพูดเห็นวาประเทศไทยดีกวาประเทศ
เพื่อนบาน
ครูขอใหนักเรียนทุกคนตีความและจับใจความใหเปน ฝกทําขอสอบบอยๆ เราก็จะเกง และมี
ทักษะมากขึ้น เพราะในการสอบแตละครั้งจะมีขอสอบเกี่ยวกับการตีความ และจับใจความเปนจํานวนมาก
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พยางค
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

๗.
๘.

เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว ตรงขามกับเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา
ครูลิลลี่อยากถามหนูวา “สุวรรณมาศ” มีเสียงพยัญชนะตนกี่เสียง
ตอบ ๔ เสียง คือ /ส/ - /ว/ - /น/ - /ม/
ตัว “ทร” พบทั้งในภาษาเขมรและสันสกฤต
“ทร” ในเขมร : ทราบ ไทร ทรุดโทรม แทรก ฉะเชิงเทรา ทรวง ทรง ฯลฯ
“ทร” ในสันสกฤต : มัทรี ทรัพย อินทรีย นนทรี ฯลฯ
หนูๆ คะ เคยทํางาน อยาง “คลองแคลว” ไหมคะ คุณครูลิลลี่อยากทราบวา
“คลองแคลว” มีโครงสรางพยางคดานใดเหมือนกันบางคะ
ตอบ “คลอง” “แคลว”
๑. มีตัวสะกดทั้งสองพยางค
๒. มีเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําทั้งสองพยางค
๓. ออกเสียงสระเสียงสั้นทั้งสองพยางค
๔. วรรณยุกตเสียงโทเหมือนกันทั้งสองพยางค
“กระทรวงสาธารณสุข” กับ “กระทรวงคมนาคม”
ชื่อกระทรวงใดมีจํานวนพยางคมากกวากันคะ
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข นับไดตั้ง ๗ พยางค
การออกเสียงในภาษาไทย มี ๔ ขอหลักๆ คือ
๑. ออกเสียงเดี่ยวๆ “เรียงพยางค”
“ปริยาย” อานวา ปะ-ริ-ยาย (อานวา ปริ-ยาย นาเกลียดแย!)
๒. ควบกล้ํา
“มะปราง” อานวา มะ-ปราง
๓. อักษรนํา
“ขนม” อานวา ขะ-หนม
๔. สมาส
“ราชการ” อานวา ราด-ชะ-กาน (ไมใช ราด-กาน)
เสียงควบกล้ําที่มาจากภาษาอังกฤษ มักจะขึ้นตนดวย บล บร ดร ฟร ฟล ทร
“ฤ” อานวา รึ มีคาเทากับเสียง “ร”
ถาทําหนาที่เปนเสียงพยัญชนะตน ก็ตองอานวา “รึ”
เชน ฤดู คฤหาสน ฤทัย พฤหัส นฤมล ฤษี คฤหัสถ
ถาคําวา “อังกฤษ” ฤ ทําหนาที่เปนสระเพราะไปผสมกับ ก และตัวสะกด ษ
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๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.
๑๖.

อังกฤษ

พยัญชนะไมออกเสียง (มีดวยเหรอ! ขี้เกียจทํางานไมอยากใชเสียง )
พราหมณ = ห ณ ไมออกเสียง
จริง
= ร
ไมออกเสียง
หลาย
= ห ไมออกเสียง
คนางค
= ค ไมออกเสียง
วิทยายุทธ = ธ
ไมออกเสียง
มิตร
= ร
ไมออกเสียง
โทรม
= ทร ไมออกเสียง เปลี่ยนเปนเสียงใหมคือ /ซ/
เลนเสียงคูสระ เปนอยางไรคะคุณครู
ตอบ หมายถึง มีเสียงคูสั้น-ยาว อยูดวยกัน เชน
“สุวรรณหงสทรงพูหอย” มีการเลนเสียงคูสระ อุ อู ตรง สุ กับ พู
“น้ําใจ น้ํามัน น้ําสุก น้ําซุป” น้ําจะออกเสียงสั้นหมด
“ควบควาย” ว ในคํา “ควบ” กับ “ควาย” เหมือนกันไหม
ว ในคําวา “ควบ” เปนสระอัว แต ว ในคําวา “ควาย” เปน พยัญชนะควบกล้ํา
คําตาย ตองสะกดดวย แม กบด ทองสูตรวา “ใครกบฏมันตองตาย”
คําเปน ตองสะกดดวย แม มนงยว ทองสูตรวา “มะนงยะเวอะ เปนสาวชาวพมา เปนมือขวา
ของอองซานซูจี ขายธูปหอมแถวเจดียชเวดากอง” (ไมใชเจดียสามองคนะคะ)
ถาตัวสะกดไมมี เชน “กระทะ” จะเปน คําตาย เพราะประสมสระเสียงสั้น
วิธีการจํา ทองวา “อายุสั้น มันก็ตาย”
ถาตัวสะกดไมมี เชน “ปูนา” จะเปน คําเปน เพราะประสมสระเสียงยาว
วิธีการจํา ทองวา “อายุยืนยาว มันก็เปน”
“อยูที่เรียนรู อยูที่ยอมรับมัน” มีคําเปนคําตายเทาไรคะ
ตอบ คําเปน = ๘ คํา อยู ที่ เรียน รู อยู ที่ ยอม มัน
คําตาย = ๑ คํา รับ
ชื่อโรงเรียนตอไปนี้ใครเปนศิษยเกา
เซนตโยฯ
เซนตหลุยส
เซนตคาเบรียล
เซนตจอหน
เซนตฟรังฯ
เซนตดอมินิก
“เซนต” ในชื่อโรงเรียนอะไรบาง ออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย ชื่อใดบางออกเสียงแบบ

“เซนต” มาจาก “Saint” อานตามภาษาอังกฤษวา “เซน” ถาอานตามอักขรวิธีไทย จะอานตรง
ตามรูปที่เห็นวา เซนต อานวา “เซน”
หนูรูแลวคะครูลิลลี่ ขอตอบวา “เซนตโยฯ, เซนตคาเบรียล, เซนตฟรังฯ, เซนตหลุยส อานแบบ
อักขรวิธีไทย” แต “เซนตจอหน กับ เซนตดอมินิก อานแบบอังกฤษ” แลวครูอยากถามวา โรงเรียนเกาคุณครู
อานแบบไหน “เซนตลุกซ” ไงจะ
๑๗. “ที่ ลุม” หนูเห็นวรรณยุกตไหม เขาใสไมเอก แตออกเสียงโท แสดงวาเราสามารถออกเสียง
วรรณยุกต ไมตรงกับรูปก็ได
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๑๘. เสียงนาสิก คืออะไร ก็แปลนาสิกใหไดกอนสิคะ
นาสิก แปลวา จมูก
เสียงนาสิก คือเสียงที่เปลงออกมาแลวขึ้นจมูก มี ๓ เสียง ม น ง
ทองวา มนง นาสิก แตไมเกี่ยวกับ มะนงยะเวอะ เดอ!
๑๙. นักเรียนทราบใชไหมคะวา อักษรไทย ๗ ตัว ไมสามารถเปนตัวสะกดไดมีอะไรบาง
ตอบ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ
ครูลิลลี่มีสูตรการจําเกๆ มาฝากอีกแลวฮะ ใหหนูๆ ทองวา
“ผีฝาก________________________________________________________________”
๒๐. ครูอยากคุยกับหนูวา “สัญลักษณ” “ญ” ตัวนี้ ทําหนาที่เปนทั้งตัวสะกดและพยัญชนะตน
หนูเชื่อครูไหม
สัญลักษณ อานวา สัน-ยะ-ลัก
“ญ” เปนตัวสะกด ออกเสียง /น/ ในแม กน
“ญ” เปนพยัญชนะตน ออกเสียง /ย/ อานวา “ยะ”
๒๑. “ฤกษ” กับ “เทอด” มีอะไรเหมือนกัน (อยาตอบนะคะวามีอักษรเหมือนกันจะโดนไมใชนอย)
ตอบ สระ เออ เหมือนกัน กับ เสียงวรรณยุกต โท เหมือนกัน
๒๒. “น้ํา นอย แพ ไฟ” เอาเปนวาครูจะถามวา สี่กุมาร โอย! ไมใช สี่พยางค ใครมีองคประกอบของ
พยางค ๓ สวนเอง
ใหตอบวา แพ เพราะแพมีแค ๑. พยัญชนะ ๒. สระ ๓. วรรณยุกต
เขาขาดเรื่อง ตัวสะกด เขาจึงแพไป (ฮิฮิ)
แต น้ํา นอย ไฟ มีองคประกอบ ๔ สวน มีทั้ง
๑. พยัญชนะตน น้ํา = น
นอย = น
ไฟ = ฟ
๒. สระ
น้ํา = อะ
นอย = ออ
ไฟ = อะ
๓. วรรณยุกต
น้ํา = ตรี
นอย = ตรี
ไฟ = สามัญ
๔. ตัวสะกด
น้ํา = ม
นอย = ย
ไฟ = ย
๒๓. รูปสระตอไปนี้ขี้เกียจออกเสียงเหมือนกัน มีเหตุผล คือ เปนคําจากบาลี สันสกฤต แลวพยัญชนะ
ตัวไหนเปนตัวสะกด แลว สระ อิ อุ นั้นจะไมออกเสียง
ขัดสมาธิ
อานวา
ขัด-สะ-หมาด
ชาตินิยม
อานวา
ชาด-นิ-ยม
ยาธาตุ
อานวา
ยา-ทาด
โลกธาตุ
อานวา
โลก-กะ-ทาด
ตัวพยาธิ
อานวา
ตัว-พะ-ยาด
ญาติพี่นอง อานวา
ยาด-พี่-นอง
ประวัติ
อานวา
ประ-หวัด
เหตุ
อานวา
เหด
เกตุ
อานวา
เกด
มาตุ
อานวา
มาด
เมรุ
อานวา
เมน
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๒๔. ภาษาไทยนั้นนะคะนักเรียนมีหลักอยูขอหนึ่งของสระวา ออกเสียงสั้นเสียงยาวแลวความหมาย
อาจเปลี่ยนไปไดนะคะ เชื่อครูหรือไมลองมาดูกันเลยนะคะ สังเกตพยางคหนาลองออกเสียงไดทั้งสั้นทั้งยาว
แลวความหมายเปลี่ยนไปหรือไม
สัมพันธ
→
สามพัน (Three Thousand)
ปรับทุกข →
ปราบทุกข
วังหิน
→
วางหิน
มิดี
→
มีดี
วันนี้
→
วานนี้ (Yesterday จากตอนแรกวันนี้ Today)
ไขมัน
→
ขายมัน
ตักดิน
→
ตากดิน
ตะราง
→
ตาราง
กังขา
→
กางขา (แหกขา...!)
ถาขอสอบถามเรื่องโครงสรางของทั้ง ๕ โครงสรางนี้จะดูอยางไร
โครงสรางพยางค : ตองดูที่ตัวสะกด เสียงพยัญชนะตนเสียงเดี่ยวหรือควบกล้ํา สระเสียง
สั้นหรือยาว แลวสุดทายดูวามีหรือไมมีวรรณยุกตเสียงอะไร
โครงสรางคําประสม : ตองดูที่คํานาม - กริยา - วิเศษณ - บุพบท มาประสมกัน เชน
ตมยํา
= กริยา + กริยา
เรือดวน = นาม + วิเศษณ
โครงสรางคําซอน : ตองดูที่ความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน
พอแม
= ตรงขามกัน
บานเรือน = เหมือนกัน
พยางคปด = พยางคที่มีเสียงพยัญชนะทาย เชน นอง ยาย ลุง ฯลฯ
พยางคเปด = พยางคที่ไมมีเสียงพยัญชนะทาย เชน พี่ ตา ปา ฯลฯ
โครงสรางประโยค : ตองดูที่ การเรียงลําดับของ ประธาน กริยา กรรม และสวนขยาย
ใครมากอนมาหลัง
ถามวา “แมทําขนมปงไสไกอรอยมาก” มีโครงสรางประโยคเหมือนประโยคใด
ระหวาง “พี่สาวถักผาปูโตะสวยจริงๆ” กับ “คนสวนปลูกผักนานาชนิดที่หลังบาน”
ครูขอเฉลยวา โครงสรางประโยคที่เหมือนกับประโยคตัวอยางที่ใหมา คือ ประโยค “พี่สาว......” เพราะเรียง
ประธาน + กริยา + กรรม + ขยายกรรม + วิเศษณ + ขยายวิเศษณ
โครงสรางเหตุผล : ตองดูที่นําเอาประโยคเหตุ หรือผลวางไวหนา - หลัง
๑. ปฏิบัติตามกฎ
ชวยลดอุบัติเหตุ
(เหตุ + ผล)
๒. คนตายและติดคุก
เพราะสนุกคายาบา (ผล – เหตุ)
๓. บาหวยหวังรวยลัด จะวิบัติไมรูตัว
(เหตุ – ผล)
แต “บาหวยหวังรวยลัด” เราจะไมสามารถรูไดเลยวาประโยคนี้เปนเหตุหรือเปนผล
เราอาจจะบา! เสียกอนจะไดคําตอบ พอใสประโยค “จะวิบัติไมรูตัว” ทําใหรูเลยวา
ประโยค “บาหวย.....” เปนสาเหตุ ที่ทําใหคนเราหายนะไมรูตัว
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คาํ
๑. ระวังนะคะคําตอไปนี้ไมใชคําสมาส คําสมาส-สนธิ จะตองเปนภาษาบาลี-สันสกฤตเทานั้น
หามนําภาษาอื่นไมวาจะ เปนไทยแท เขมร อังกฤษ ปนไมไดนะคะ
พลเมือง
เพราะ เมือง
เปน คําไทย
ผลไม
เพราะ ไม
เปน คําไทย
คุณคา
เพราะ คา
เปน คําไทย
ทุนทรัพย
เพราะ ทุน
เปน คําไทย
ราชวัง
เพราะ วัง
เปน คําไทย
ราชดําเนิน เพราะ ดําเนิน เปน คําเขมร
พลความ
เพราะ ความ เปน คําไทย
พลเรือน
เพราะ เรือน เปน คําไทย
พระพุทธเจา เพราะ เจา
เปน คําไทย
ตรัสรู
เพราะ รู
เปน คําไทย
สรรพสิ่ง
เพราะ สิ่ง
เปน คําไทย
มูลคา
เพราะ คา
เปน คําไทย
ชํานาญการ เพราะ ชํานาญ เปน คําเขมร
เคมีภัณฑ
เพราะ เคมี
เปน คําอังกฤษ
ภูมิลําเนา
เพราะ ลําเนา เปน คําเขมร
เครื่องจักร
เพราะ เครื่อง เปน คําไทย
บายศรี
เพราะ บาย
เปน คําเขมร
กลเม็ด
เพราะ เม็ด
เปน คําไทย
กรมทา
เพราะ ทา
เปน คําไทย
เมรุมาศ
เพราะ มาศ
เปน คําเขมร
กระยาสารท เพราะ กระยา เปน คําเขมร
๒. คุณครูอยากถามหนูๆ วา คําตอไปนี้ใครเปนคํามูล คําประสม คําซอน คําสมาส คําสนธิ วลี
และประโยค
รถ รถไฟ รถรา ราชรถ
รถพี่ รถาภรณ รถเสยี
รถ
รถไฟ

= คํามูลเพราะเปนคําดั้งเดิม คําๆ เดียวยังไมเกิดการรวมคํากันขึ้น
= คําประสม เพราะเปนคํา ๒ คํานํารวมกันแลวเกิดความหมายใหม แตยังคงมี
เคาความหมายเดิม
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= คําซอน เพราะนําคํา ๒ คํา มาวางคูกัน เนนความไพเราะของเสียง รถราจัดเปน
คําซอนเพื่อเสียง
ราชรถ = คําสมาส เพราะเปนคํา ๒ คํา จากภาษาบาลี-สันสกฤต นํามาชนกัน โดยออก
เสียง อะ ระหวางคํา
รถาภรณ = คําสนธิ เพราะเปนคํา ๒ คํา ภาษาบาลี-สันสกฤต นํามาเชื่อมกัน โดยตรงรอยตอ
เกิดสระใหม
รถพี่
= วลี เพราะเปนกลุมคํา หรือประโยคที่ไมสมบูรณ ไมใชคําประสมเพราะไมได
เกิดความหมายใหม จะเปนประโยคก็ไมไดเพราะขาดภาคแสดง
รถเสีย = ประโยค เพราะมีทั้งภาคประธานและภาคแสดง
๓. คําประสมกับคําซอนเพื่อความหมาย หนาตาจะคลายๆ กัน นักเรียนวาคําทีมไหนเปนคําซอน
คําทีมไหนเปนคําประสม
ทีมลิเวอรพูล
ทีมแมนยูฯ
๑. บานเรือน
๑. บานเชา
๒. ผูคน
๒. ผูแทน
๓. จานชาม
๓. จานดาวเทียม
๔. ลูกหลาน
๔. ลูกคา
๕. พอแม
๕. พอครัว
๖. ใจคอ
๖. ใจดํา
๗. จิตใจ
๗. ติดใจ
๘. มืดค่ํา
๘. มืดหนา
๙. ชักนํา
๙. ชักใย
๑๐. ติดขัด
๑๐. ติดลม
๑๑. เรือแพ
๑๑. เรือดวน
ตกลงใหทีมแมนยูฯ หรือทีมลิเวอรพูล เปนคําซอน คําประสมกันคะ
ตอบ คําที่เปนผูเลน ๑๑ คน ในทีมลิเวอรพูล เปนคําซอน เพราะความหมายคงเดิม
คําที่เปนผูเลน ๑๑ คน ในทีมแมนยูฯ เปนคําประสม เพราะเกิดความหมายใหม
๔. ความแตกตางระหวางแมนยูฯ กับลิเวอรพูล เอย! ไมใช ความแตกตางระหวางคําประสมกับ
คําซอน คือ
รถรา

คาประสม
ํ
คาซ
ํ อน
๑. ตองเกิดความหมายใหม
๑. ไมไดเกดความหมายใหม
ิ

๒. ๒ คําที่มารวมกันตองมความหมาย
ี
๒. ๒ คําที่มารวมกัน ความหมาย
ไมเหมือน ไมคลาย และไมตรงขาม
ตองเหมือน ตองคลาย และตองตรงขาม
๓. น้ําหนักของคําเนนตวหน
ั า (คาต
ํ น) ๓. น้ําหนักของคําเนนทงั้ ๒ คาํ
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๕.

คําประสมสามารถมีความหมายใหม แปลเปรียบเทียบ จัดเขาขายเปนสํานวนก็ได เชน
คอตก
อาการที่หัวงุดลงมาแสดงอาการผิดหวัง
ออกนอกหนา แสดงความรูสึกใหปรากฏทางสีหนา แสดงอาการใหปรากฏอยางชัดแจง
จับตาย
จับตัวมาใหไดแมวาจะตองทําใหตาย
ตาคม
ตาที่มีลักษณะอยางของมีคม อาจบาดหรือแทงใจได
หัวนอก
ที่นิยมแบบฝรั่ง, ที่มีความคิดอานแบบฝรั่ง, ที่นิยมของที่ผลิตจากตางประเทศ
ปากแข็ง
พูดยืนยันหรือเถียงอยางดื้อดันไมยอมจํานนขอเท็จจริง
เดินหนา
กาวหนา หรือพัฒนา ลุลวงไป
มาใช
คนขี่มาสําหรับรับใช, คนเร็วสําหรับสงขาวสาร, คนรับใชติดตอ
แกะดํา
คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุมนั้นๆ (ใชในทางไมดี)
กาฝาก
คนที่ถวงความเจริญผูอื่น
แมวมอง
ผูที่คอยสังเกตหรือซุมดูวามีใครสวยหรือเลนกีฬาเกงแลวแนะนําใหวงการที่
เกี่ยวของ ชักชวนมาเปนดารา ประกวดความงาม หรือรวมแขงขันกีฬาเปนตน
หนามา
ผูที่ทําเลหเหลี่ยมเปนเหมือนคนซื้อหรือคนเลนการพนันเปนตน เพื่อเปนสื่อจูงใจ
ใหคนหลงซื้อหรือเลนการพนันดวย โดยปริยายใชเรียกคนที่หากินในลักษณะ
คลายคลึงเชนนั้น
ลูกหมอ
โดยปริยายหมายถึงผูที่มีวิชาชีพโดยสืบตอเชื้อสายกันมาหรือทํางานในสังกัด
นั้นๆ มาตั้งแตเดิม
ตีนแมว
โจร หรือพวกยองเบา
ถือหาง
เขาทางฝายที่ตนพอใจ (มาจากภาษาชนไก ยึดเอาไกตัวใดตัวหนึ่งในการตอรอง)
หัวหมุน
งง, สับสน, หัวหมุนเปนลูกขางก็วา
เจาะขาว
ตั้งใจเฉพาะ, มุงไปที่การทําขาว
ตายดาน
หมดความรูสึกทางสัมผัส, ไมมีความรูสึกเหมือนอยางที่เคยมี, โดยปริยาย
หมายความวา หยุดเจริญกาวหนาคิดอยูแคนั้น
ปดปาก
ไมพูดหรือไมใหพูด เชน ปดปากเงียบ พยานถูกฆาปดปาก
สั่งเสีย
เตือน, กําชับ, บอกใหเขาใจ
ใจแตก
ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
นอยใจ
รูสึกเสียใจที่ไมไดรับความเปนธรรมเปนตน
๖. โครงสรางคําประสม ใหดูที่วาคําประสมนั้นเกิดจากคํามูลที่เปน นาม กริยา วิเศษณ บุพบท
นํามารวมกัน เชน
เข็มกลัด, ขาวตม, สมตํา →
เกิดจาก นาม + กริยา
น้ําหวาน, ใจดํา, น้ําหอม →
เกิดจาก นาม + วิเศษณ
ตกแตง, ติดตั้ง, เลือกตั้ง →
เกิดจาก กริยา + กริยา
เบี้ยลาง, ของกลาง, นางใน →
เกิดจาก นาม + บุพบท
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๗.

โครงสรางคําซอนใหดูที่ คํา ๒ คูนั้นมีความหมายอยางไร เหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน
ความหมายเหมือนกัน = บานเรือน แสวงหา ผูคน จิตใจ มืดค่ํา โงเขลา อวนพี ฯลฯ
ความหมายคลายกัน = วัวควาย จานชาม ลูกหลาน โกรธแคน ใกลชิด ดูดดื่ม ไรนา ฯลฯ
ความหมายตรงขามกัน = ผิดถูก พอแม สูงต่ํา ชั่วดี ซื้อขาย ไดเสีย เท็จจริง สั้นยาว ฯลฯ
๘. คําซอนไมจําเปนตอง ๒ คําเสมอไป ตั้งแต ๓-๔ คํานํามาซอนกันก็ได
“ปูยาตายาย ตื้นลึกหนาบาง ใหญโตโอฬาร เยื่อใยไมตรี ปดบังซอนเรน
ปดกวาดเช็ดถู ลืมตาอาปาก อุปถัมภค้ําจุน เคารพนบนอบ ขับไลไสสง
ลมหายตายจาก ถวยโถโอชาม เสาะแสวงหา แตงเสริมเติมตอ”
๙. “ปูยาตายาย กูหนี้ยืมสิน ทําไรไถนา กอรางสรางตัว เกิดดอกออกผล” ครูลิลลี่อยากถามวา
คําซอนคําใดตางจากพวกในแงความหมาย
ตอบ ปูยาตายาย เพราะเกิดจากคําที่มีความหมายตรงขามกันแตคําซอนที่เหลือเกิดจากคําที่มี
ความหมายคลายๆ กัน
๑๐. ชนิดของคําที่สรางคําซอนตอไปนี้ใหนักเรียนลองหาวาใครสรางเหมือนคําวา “ปดกวาดเช็ดถู”
ระหวาง “ปดบังซอนเรน” กับ “ลืมตาอาปาก” ชนิดของคําเราก็ดูวาเปน นาม กริยา วิเศษณ ...
ตอบวา ปดกวาดเช็ดถู มีชนิดของคํา เหมือน ปดบังซอนเรน เพราะเกิดจากกริยา ๔ ตัว
เรียงติดกัน แต ลืมตาอาปาก เกิดจาก กริยา + นาม + กริยา + นาม
๑๑. คําเปน
คําตาย ใหดูตัวสะกดอันดับแรก
คําตาย สะกดดวยแมกก, แมกบ, แมกด = ทองวา กบด ใครกบฏมันตองตาย
คําเปน สะกดดวยแมกม, แมกน, แมกง, แมเกย, แมเกอว = ทองวา มนงยว (มะนงยะเวอะ)
๑๒. กรอนเสียง เชน หมากพราว → มะพราว (ทําใหเสียงสั้นลง หดลง)
๑๓. กลืนเสียง เชน อยางนี้
→ อยางงี้ (รวมเสียง)
๑๔. ตัดคํา
เชน คอนโดมิเนียม → คอนโด (ตัดบางพยางคออกไปเพื่อสะดวกใหพูดเร็วขึ้น)
๑๕. คําที่มีความหมายแคบกวาง เชน ผลไม กับ สม
ผลไม ความหมายกวาง สม ความหมายแคบ
๑๖. พองรูป = รูปเหมือน = เพลารถ เพลาเย็น (เวลาอานจะอานไมเหมือนกัน)
เพลารถ = ควบกล้ํา
เพลาเย็น = เพ-ลา
๑๗. พองเสียง = เสียงเหมือน = การ กาล กาฬ กานท กานต กาญจน
๑๘. พองทั้งรูปพองทั้งเสียง = เหมือนทั้งรูปเหมือนทั้งเสียง ทั้ง ๓ พองนี้ ความหมายจะ
ไมเหมือนกัน ถาความหมายเหมือนกันเราเรียกวาพองความหมาย (ไวพจน, หลากคํา) คําพองความหมาย
เชน กุญชร ไอยรา คช หัตถี = ชาง
๑๙. คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน = เคลื่อนยายกับโยกยาย ใชตางกัน เชน เคลื่อนยายกําลังพล
โยกยายตําแหนง
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๒๐. คําที่มีความหมายตรงขามกัน = สุริยัน - จันทรา ดวงอาทิตย - ดวงจันทร
(แตตองใชภาษาระดับเดียวกัน หาม! สุริยัน - ดวงจันทร)
๒๑. หามพูดภาษาวรรณคดีในชีวิตประจําวันนะคะ เชน คุณแมคะ ไปซื้อสุวรรณที่เยาวราชกันดี
ไหมคะ (ถาพูดแบบนี้อาจโดนแมฟาดไดคะ)
๒๒. ความหมายนัยตรง = แปลตรงตามพจนานุกรม
๒๓. ความหมายนัยเปรียบเทียบ = แปลไมตรงตัวมีความหมายอีกนัยหนึ่งที่สังคมไทยทั่วไปจะรูจักกัน
จับ = นัยตรง แปลวา สัมผัส
จับ = เปรียบเทียบ แปลวา หลอกใชใครคนใดคนหนึ่ง, หลอกกิน
เชน หลอนคิดจะจับลูกนักการเมือง
๒๔. คําซ้ําในวรรณคดี จะไมใสไมยมก (ๆ)
“เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู”
เขียน เรื่อยเรื่อย เรียงเรียง ไมตองเขียนเรื่อยๆ เรียงๆ
๒๕. คําสมาส-คําสนธิ สามารถรวมคํามากกวาสองคําขึ้นไปก็ได เชน
เอกอัครราชทูต
= เอก + อัคร + ราช + ทูต
พระบรมราโชบาย
= พระ + บรม + ราช + อุบาย
มหาพฤฒาราม
= มห + พฤฒ + อาราม
ไตรโลกนาถ
= ไตร + โลก + นาถ
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม = ราช + บพิธ + สถิต + มหา + สีมา + อาราม
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ประโยค
๑. มีนักเรียนกลุมใหญวิ่งหนาตาตื่นเหมือนโดนอะไรสักอยางหลอกหลอนมา เขามาถามครูลิลลี่วา
“ผมจะดูประโยคสํานวนตางประเทศไดอยางไรครับ ขนาดประโยคภาษาไทยยังยากเลยครับ” ครูลิลลี่ก็เกิดปญญา
ไดวาถาจะสอนใหเด็กๆ ดูประโยคที่มีสํานวนการเขียนแบบตางประเทศนั้นตองใหนักเรียนเจอหนาตาประโยค
ที่มีโครงสรางหรือสํานวนตางประเทศเอง เขาจะไดประมวลความคิดแลวนึกถึงความแตกตางกับการเรียง
ประโยคภาษาไทย
ตอไปนี้จะเลาถึงโครงสรางประโยคตางประเทศ ที่อยูในภาษาไทยนะคะ สังเกตดีๆ นะ
๑. สมบูรณถูกทําโทษโดยครูใหญ
๒. เรื่องนี้งายตอการเขาใจ
๓. งานเขียนของเขาเปนที่นาสนใจของคนหมูมาก
๔. ทุกสิ่งทุกอยางจบลงดวยความตายของตัวเอก
๕. เยาวชนเปนผูที่นํามาซึ่งความหวังของสังคม
๖. ปจจุบันการแพรระบาดของยาบาไดขยายตัวเพิ่มขึ้น
๗. วัคซีนชนิดนี้แมวาจะมีขอดี แตก็ไมควรใชในผูใหญวัยชรา
๘. ฉันไดยินขาววา เขาจะไปอังกฤษในอนาคตอันใกลนี้
๙. มันเปนอะไรที่สวยงามจนผมนึกไมถึง
๑๐. ผมเต็มใจใหความชวยเหลือเต็มที่
๑๑. ผลงานของคุณเปนที่นาพอใจมาก
๑๒. มันเปนการยากที่คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเอง
๑๓. เราขอแสดงความยินดีที่คุณนําความสําเร็จและนําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย
๑๔. งานกาวไกลไทยทําจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๑๕. ชาวตางชาติมักจะกลาววาวิชาภาษาไทยยากแกการเรียน
๑๖. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดนี้ถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา
๑๗. การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งนี้ทําใหประเทศไดรับความเสียหายมาก
๑๘. ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีอยูอยางเพียงพอตอการใชประโยชน
๑๙. การทองเที่ยวของไทยในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนไปสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒๐. ปจจุบันโทรศัพทไดวิวัฒนาการใหมีความสามารถในการใชที่ทันสมัยขึ้น
๒๑. โรคตับอักเสบในผูใหญมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาในเด็กเล็ก
๒๒. เราควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบางจะดีกวา
๒๓. วิธีทําไมยากเมื่อผักสุกตักออกแชน้ําเย็นเพื่อหยุดการสุกของผัก
๒๔. นวนิยายเรื่องคูกรรมแตงโดยทมยันตี
๒๕. มันเปนเวลาบายที่ขาพเจาเดินทางมาถึงสยามสแควร
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๒๖. ๒ โจรถูกจับเมื่อวานนี้ที่ชลบุรี
๒๗. ไมเปนการยากที่เราจะสงประวัติของเขา
๒๘. ในความคิดเห็นของผม ผมคิดวาหลอนเหมาะจะลงหนาปก
๒๙. เมื่อพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาปญหานี้นํามาซึ่งปญหา อีกหลายๆ ดาน
๓๐. รัฐบาลภายใตการนําของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ทํางานกันอยางแข็งขัน
๓๑. แดงเขาใจผิดดํามาก
๓๒. เขาเสียใจกับการสอบไลตกของเพื่อน
๓๓. หองน้ําเต็มไปดวยฝุน
๓๔. หลอนพบตัวเองอยูในหองคนเดียว
๓๕. หลอนซอนรางในชุดนอนสีขาว
๓๖. พี่เบิรดจะมาในเพลงแฟนจา
๓๗. มีหกโรครายที่คุกคามชีวิตของทารกนับลานในแตละป
๓๘. ฉันใชชีวิตอยูที่โคราชนานมาก
๓๙. สถานตากอากาศแหงนี้ไดรับความสนใจและการรูจักของคนเปนจํานวนมาก
๔๐. การเดินขบวนประทวงของนักศึกษาพมา เปนการปนปวนเสถียรภาพของรัฐบาล
ครู ว าพวกหนู ๆ คงจะเห็นตัวอยา งสํ า นวนการใชโ ครงสรา งของต างประเทศ ในประโยค
ภาษาไทยหลายคนอาจไดแนวคิด มุมมองหลากหลาย บางคนยังมองไมออก ไหนเราลองไปดูวิธีการแกใหเปน
ประโยคภาษาไทย นักเรียนจะไดเห็นความแตกตางระหวาง ตมยํากุงกับแฮมเบอรเกอร
๑. ครูใหญตีสมบูรณ (ตองเรียง ประธาน + กริยา + กรรม)
๒. เรื่องนี้เขาใจงาย (งายไปขยาย เขาใจ สวนขยายตองวางขางหลัง)
๓. คนหมูมากสนใจงานเขียนของเขา (ประธาน + กริยา + กรรม)
๔. เมื่อตัวเอกตาย ทุกสิ่งทุกอยางก็จบลง (ใชหลักประโยคความรวมเขามาชวย เมื่อ...ก็)
๕. เยาวชนเปนความหวังของสังคม (ใชกริยา เปน แสดงไปเลยวาเปนอะไร ไมตองใสนํามาซึ่ง)
๖. ปจจุบันยาบาแพรระบาดไดขยายตัวเพิ่มขึ้น (เราจะใหประธาน เปนผูแสดงอาการกระทําเลย)
๗. ..........แตก็ไมควรใชกับ ผูใหญวัยชรา (ใน ผูใหญวัยชรา จะเหมือนกับ in adult)
๘. ฉันไดยินขาววา เขาจะไปอังกฤษเร็วๆ นี้ (ในอนาคตอันใกลนี้ เปนสํานวนฝรั่ง)
๙. ผมนึกไมถึงวามันจะสวยงาม (ตองเรียงจากประธาน ผม เปนผูกระทําขึ้นตนประโยค)
๑๐. ผมเต็มใจชวยเหลือเต็มที่ (ไมตองใสพวกใหความ มีความ ในความ ทําความ)
๑๑. ผลงานของคุณนาพอใจมาก (การใส เปนที่ จะทําใหประโยคฟุมเฟอย ภาษาไทยไมนิยม
ทําใหประโยค ฟุมเฟอย)
๑๒. คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเองยาก (ยาก เปนสวนขยายตองวางขางหลัง)
๑๓. เรายินดีที่คุณประสบความสําเร็จและสรางชื่อเสียงมาสูประเทศไทย
๑๔. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจัดงานกาวไกลไทยทํา (ประโยคภาษาไทยจะเรียงแบบ
Active Voice)
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๑๕. ชาวตางชาติมักจะกลาววาวิชาภาษาไทยเรียนยาก (หามใช ยากแกการเรียน = Hard to learn)
๑๖. สมาชิกจับตามองคณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดนี้ (นักเรียนตองพลิกกลับไปกลับมา
ทั้งหนาประโยคสํานวนตางประเทศ และประโยคสํานวนไทย เพื่อจะไดเห็นความแตกตางนะคะ)
๑๗. ชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งนี้ทําใหประเทศเสียหายมาก (ตัด การนํา ทิ้ง ตัด ไดรับ
ความ ทิ้ง)
๑๘. ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีใชอยางเพียงพอ (ประโยคของเดิมจะจัดวาฟุมเฟอย)
๑๙. .......... ปรับเปลี่ยนเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ใชกริยา เปน จะถือวาเรามีกริยาการ
บอกสภาพ)
๒๐. ปจจุบันโทรศัพทมีวิวัฒนาการความสามารถที่ทันสมัยขึ้น (เพราะประโยคเดิมฟุมเฟอย
ตรง ใหมี ในการใช)
๒๑. ผูใหญที่เปนโรคตับอักเสบมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาเด็กเล็ก (ตัด ใน ทิ้ง และใช
สวนขยายวางขางหลัง)
๒๒. เราควรเลือกซื้อผักที่แมลงกัดกินเปนรูพรุน (ใชประโยคความซอนมาขยายผัก)
๒๓. .......... ตักออกแชน้ําเย็น เพื่อไมใหผักสุกเกินไป (หยุดการสุกของผัก เปนสํานวนเฉพาะ
ของฝรั่ง)
๒๔. ทมยันตีแตงนวนิยายเรื่องคูกรรม (ถา แตงโดย = Composed by)
๒๕. ขาพเจามาถึงสยามสแควรเวลาบาย (มันเปนเวลาบาย = สํานวนวา It’s)
๒๖. โจร ๒ คนถูกจับเมื่อวานนี้ที่ชลบุรี (ลักษณะภาษาไทยตองมีลักษณนามตามหลังจํานวนนับ)
๒๗. เราจะสงประวัติของเขาไมยากเลย (สวนขยายก็วางไวขางหลัง)
๒๘. ผมคิดวาหลอนเหมาะจะลงหนาปก (ในความคิดเห็นของผม = In my opinion)
๒๙. ........ ปญหานี้กอใหเกิดปญหาอีกหลายๆ ดาน (ใชคํานี้ แทน นํามาซึ่งจะดูดีกวา)
๓๐. รัฐบาลของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ทํางานกันอยางแข็งขัน (ภายใตการนํา = สํานวนตาง
ประเทศ)
๓๑. แดงเขาใจดําผิดมาก (ถาพูด เขาใจผิดดํา = misunderstand)
๓๒. เขาเสีย ใจที่เพื่อ นสอบไลตก (กั บการสอบไลตกของเพื่ อน เรีย งคําเปนกลุมคําแบบนี้
คนไทยไมนิยม)
๓๓. หองน้ํามีฝุนมาก (เต็มไปดวยฝุน = full of…)
๓๔. หลอนอยูในหองคนเดียว (พบตัวเอง = found herself)
๓๕. หลอนใสชุดนอนสีขาว (ซอนราง เปนสํานวนตางประเทศ)
๓๖. พี่เบิรดจะรองเพลงแฟนจา (จะมาในเพลง เปนสํานวนตางประเทศ)
๓๗. มีโรครายหกโรคที่คุกคามชีวิตของทารก.... (ภาษาไทยตองมีลักษณนามนะคะ)
๓๘. ฉันอยูโคราชนานมาก (ใชชีวิตอยู = สํานวนตางประเทศ)
๓๙. คนเป นจํ า นวนมากสนใจและรู  จักสถานตากอากาศแห งนี้ (ต อ งเรี ย งภาษาไทยแบบ
ActiveVoice)
๔๐. การเดินขบวนประทวงของนักศึกษาพมา ทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลปนปวน (ปนปวน
เปนสวนขยาย ตองวางไวขางหลัง)
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๒. ชนิดประโยค คือ ความเดียว ความรวม ความซอน
๓. ประโยคกรรม คือ เอากรรมวางหนาประโยค เชน “กระทงใบนี้คุณยายเย็บเอง” (กระทงถูกเย็บ)
๔. ประโยคละประธาน ละกรรม เชน “วันนี้แมจะกลับบานเย็นคงไมมีเวลาทํากับขาว พอจะทําเอง”
หนาคําวา “คง” ละคําวา “แม” (ประธาน) หลังคําวา “ทํา” ละคําวา “กับขาว” (กรรม)
๕. ประโยควางสวนขยายผิดที่ “สตรีมีครรภและเปนเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะแทงหรือมีลูกพิกล
พิการมาก”
มาก ไมควรจะขยาย “พิการมาก” ตองขยาย “เสี่ยงมาก” เพราะดูจากเนื้อความเธอทั้งมี
ครรภและเปนเบาหวานดวย นาจะมีความเสี่ยงมาก ตางหาก
๖. ประโยคที่มีโครงสรางเปนสํานวนตางประเทศ
๑. วางสวนขยายหนาคําหลัก
๒. ใชคําฟุมเฟอย เยิ่นเยอ
๓. วางกรรมขึ้นตนประโยค เขาขาย (Passive Voice)
๗. การโนมนาวใจ : หามออกคําสั่ง ขู บังคับ ประชดประชัน
๘. อุปนัย : การสรุปแบบไมแนนอน อาจจะเกิด หรือไมเกิดก็ได
๙. นิรนัย : การสรุปแบบแนนอน เกิดแนๆ
๑๐. อนุมานจากเหตุ → ผล เชน “กินยาไปแลว เดี๋ยวก็คงดีขึ้น”
๑๑. อนุมานจากผล → เหตุ เชน “ฉันปวดทองเหลือเกิน คงเปนเพราะสมตํามื้อเที่ยงแนๆ”
๑๒. อนุมานจากผล → ผล เชน “บราซิลเปนแชมปฟุตบอลโลกสมัยหนาก็คงครองแชมปอีก”
๑๓. ทรรศนะ : การแสดงความคิดเห็น ตรงกันขามกับขอเท็จจริง
๑๔. สกรรมกริยา = กริยาที่ตองการกรรมมาวางทาย เพื่อใหประโยคสมบูรณ : เขาฆา... (ตองใส
กรรมจึงจะรูเรื่อง)
๑๕. อกรรมกริยา = กริยาไมตองการกรรมมาวางทาย มันก็ทําใหประโยคสมบูรณแลว : เขานอน
(ไมตองการกรรม)
๑๖. ประโยคไมสมบูรณ = ขาดสวนใดสวนหนึ่ง ไมวาจะขาดประธาน ขาดภาคแสดง หรือขาด
อีก ๑ ประโยคก็ได เชน
“การเสนอผลงานวิจัยเมื่อวานนี้” ขาดภาคแสดง แลวไงตอละจะบอกอะไรหรือ
“มีอิทธิพลตอเยาวชนไทยเปนอยางมาก” ขาดประธาน ไมรูวาใครมีอิทธิพล
“แมวาเขาจะไมอานหนังสือ” ขาดอีก ๑ ประโยค มาตอใครครบสมบูรณ เพราะเรานํา
สันธานมาแลวตองมาเชื่อมประโยค ๒ ประโยค
๑๗. ประโยคฟุมเฟอย : มีความเกินเขามาโดยไมจําเปน ตองตัดทิ้งไป เพราะมันมีความหมาย
เหมือนกัน
“การก อสร า งในซอยนี้ นายช างผู ค วบคุมการกอสร างควรจะมาดู แลการก อสรา งบ า ง
เพื่อความเรียบรอยของงาน”
แกเปน “นายชางผูควบคุมการกอสรางในซอยนี้ควรจะมาดูแลบางเพื่อความเรียบรอยของงาน”
“เขาใหการชวยเหลือเด็กยากจน” → “เขาชวยเหลือเด็กยากจน”
แต “เขาใหการตอศาล” ประโยคนี้ถือวาใหการไมฟุมเฟอยเพราะใหเปนกริยาแท
การ = กรรม
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๑๘. ประโยคกํากวม = ตีความหมายไดมากกวา ๑ ความหมาย ความหมายไมชัดเจน
“แมบอกใหนองกินขาวเอง” ไมรูวา แมบอกเอง หรือ นองกินเอง
“หนังสือพิมพมาแลวตั้งแตเมื่อวาน” ไมรูวาหนังสือพิมพที่แปลวา newspaper หรือหนังสือ
book (หนังสือ พิมพ)
“นิดอานหนังสือที่เขาเขียนเองที่สโมสรทุกวัน” ไมรูวา อานที่สโมสร หรือ เขียนที่สโมสร
“ฉันอยากใหหัวหนาเห็นดวย” ไมรูวา ตกลงดวย หรือ ดูดวย
๑๙. ประโยคที่ไมสมเหตุสมผล : มีเหตุผลที่ไมเกี่ยวเนื่อง คนละเรื่องกันเลย
“ภาษาไทยเปนภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเปนของเราเอง”
ผิดตรงคําวา “ที่ดี” ไมคอยมีเหตุผลเลย แบบนี้ทุกภาษาในโลกเขาก็อางไดเหมือนกันวา เขาก็มี
ภาษาที่ดีเหมือนกันเพราะเขาก็มีตัวอักษรและตัวเลขเปนของตัวเอง
นักเรียนวาควรใหเหตุผลอยางไรดี ถาไมใชคําวา “ที่ดี” ครูคิดวาควรใชคําวา เอกลักษณ จึงจะ
เหมาะสมกวากัน เพราะมีตัวอักษรและมีตัวเลขเปนของตัวเองก็ตองเปนเอกลักษณ ลักษณะเฉพาะที่ไมมีใคร
เหมือน และไมเหมือนใคร
๒๐. ประโยคกํากวม
๑. ปจจุบันแพทยพยายามแนะนําการเลี้ยงเด็กใหไดขนาดพอดี
๒. ฉันไมชอบคนที่พูดมาก
๓. นายแดงจะรวมอภิปรายเรื่องความสะอาดที่หอประชุมในวันนี้
๔. อาหารจานนี้แมบอกใหนองกินเอง
๕. ชาวบานนิยมใชไมไผสานเขงใสปลาสงขายกันจนเปนที่รูจัก
๖. ขนมชั้นนี้ใครหยิบไป
๗. รอนจังขอผาเช็ดหนาหนอย
๘. คนเปนทําไมไมทํา
๙. เดี๋ยวนี้เขาใหญมาก
๑๐. ตาคุณเปนอะไร
๑๑. เย็นแลวถึงจะแกไขก็ไมทัน
๑๒. ฉันเห็นเหมือนคุณ
๑๓. บริษัทนี้ถาเงินหาย เจาหนาที่ตองออก
๑๔. ของมันๆ อยางนี้ใครจะไมชอบ
๑๕. ติดไฟหรือยัง
๑๖. หนังสือเลมนี้อานแลวชักติด
๑๗. โคชทีมชาติซอมนักกีฬาของเขา
๑๘. เราตองทํางานอยางมีแผน
๑๙. ขาวเย็นกินเย็นๆ
๒๐. เด็กอะไรก็ไมรูนิสัยเสียใชไมได
๒๑. เอางานชิ้นนี้ไปใหหัวหนาดูซิ ฉันอยากใหทานเห็นดวย
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๒๒. พอพี่ชายลุกขึ้น พวกหลอนก็ลุกไปตามเขา
๒๓. ใครตามตํารวจมา
๒๔. โจกอุนหรือยังคะ
๒๕. เขาเปนลูกติดแม
๒๖. พรุงนี้ไมวางมีนัดตองผาตัด
๒๑. ประโยคที่วางสวนขยายผิดที่
๑. หามเด็ดขาดนั่งหลังคารถไฟ
๒. ครูเปนทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมการศึกษาที่สําคัญ
๓. เขาเริ่มพัฒนาอยางเรงรีบเรื่องสาธารณูปโภคในหมูบาน
๔. ประวัติศาสตรแบบอาณานิคมไมนอย ใหอิทธิพลแกการศึกษาประวัติศาสตรไทย
๕. ปรากฏวาเด็กมีแผลฟกช้ําดําเขียวที่ตนขาจากการตรวจของแพทย
๖. กรุงเทพมหานครกําลังเรงแกไขอยางเรงดวนเรื่องปญหาน้ําทวมขัง
๗. มีนักศึกษาหลายคนเขารวมโครงการ “ถนนสีขาว” รวมทั้งชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
๘. เวลาอยูตอหนาธารกํานัลกิริยามารยาทควรระวังใหเรียบรอย
๙. พรานปาไดฆาชางตัวผูและตัวเมียซึ่งมีลูกออนเพื่อเอางาอยางอํามหิตในเขตจังหวัดอุทัยธานี
๑๐. ขาวซึ่งแพรหลายออกไปทั่วโลกที่นาสลดใจนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ
๑๑. ผูวาราชการจังหวัดไดกลาววาพฤติการณทาทายกฎหมาย ที่อุกอาจและโหดเหี้ยมเชนนี้
ไมไดเกิดขึ้น เปนครั้งแรก
๑๒. ทหารเหลานี้ไดรับคําสั่งใหหยุดยิงจากรัฐบาล
๑๓. พวกเขาไมไดตอสูตามที่ประกาศไวอยางสมศักดิ์ศรี
๑๔. เขาเปนคนดีถาเขาจะไมดื่มเหลา
๑๕. คนไทยในชุมชนเมืองนิยมอาหารตะวันตกซึ่งกอใหเกิดปญหาโรคอวนมาก
๑๖. คนไขคอยหมอทุกคน
๑๗. ครูลิลลี่ไปเยี่ยมสามีชั่วคราวที่อังกฤษ ๓ วัน
๑๘. การเดินทางใหความรูแกเราทางออม
๑๙. ฉันวิ่งออกมาเซ็นชื่อรับพัสดุดวยเทาเปลา
๒๐. ไฟไดดับลงกอนที่บานจะไหมหมดดวยฝมือของตํารวจดับเพลิง
๒๑. เขาเห็นเด็กนอยขางชายหนุมที่กําลังกระโดดโลดเตน
๒๒. เธอปลอบความทุกขเขาใหคลาย
๒๒. ประโยคอานแบงวรรคตอนผิด
๑. แมพระมา
๒. ยายนอยบนถึงเสมอ
๓. พี่แกวอยูไหน
๔. อยากันดีกวา
๕. นอยไปไหม
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๖. บานหลังนี้ขายใหลูกเขยคนอื่นไมเกี่ยว
๗. มีขาวพอกินไหม
๘. ฉันขายบานพี่
๙. อีกหากิโลกวาจะถึงรีบเดินเร็วเขา
๑๐. ถาครูตกลงไปนักเรียนจะเสียใจ
๑๑. ปลนรถทัวรระยอง-หนองคายคนขับไมยอมแจงตํารวจ
๑๒. ตอมาดินแดนสุวรรณภูมิที่ติดกับพมาก็กลายเปนเมืองขึ้น
๑๓. ผูชายใจเหี้ยม ใชเหล็กจิ้มหญิงตาบอด
๑๔. ชายผูนี้คืออาจารยนักแตงเพลงผูยิ่งใหญของไทย
๑๕. พี่เข็ดแลวขายเสื้อผาที่จตุจักรเพราะขาดทุน
๑๖. น้ํามันออกอยางนี้จะกินเขาไปไดอยางไร
๑๗. พี่สาวฉันไปอเมริกา ๔ ป กลับมาไมมีอะไรเหมือนเดิม
๑๘. พอไมพอก็ตองมาหานองติ๋มอยูเรื่อย
๑๙. ฉันไปเที่ยวนครสวรรคกับเพื่อนสองคน
๒๐. ออเนื้อสุนัขผมชอบกิน
๒๓. ประโยคฟุมเฟอย
๑. ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระไมเรียบทําใหเดินลําบาก
๒. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบานคนหลังหนึ่ง
๓. เด็กนอยรองตะโกนเสียงดังลั่น
๔. เขาถูกฆาตายที่หลังสวนเมื่อคืนวานนี้
๕. ขอทานไดโปรดกรุณารับทราบเรื่องนี้ดวย
๖. อนุชนรุนหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
๗. มติมหาชนสวนใหญไมอยากใหรัฐบาลขึ้นราคาน้ํามัน
๘. ครูลิลลี่ทําการสอบตั้งแต ๖ โมงเชา
๙. ฝนตกตลอดวันตั้งแตเชาจรดเย็นจึงทําใหน้ําทวม
๑๐. ผูคนกําลังกระทําการรณรงคเรื่อง ส.ส.ร.
๑๑. เขาเปนหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก
๑๒. ทานจะซื้อสินคาซึ่งมีราคาถูก
๑๓. เขามีความจําเปนตองรีบเดินทาง
๑๔. ศาสตรตางๆ ลวนอํานวยประโยชนแกผูเรียนรูดวยกันทุกวิชา
๑๕. นักกีฬาจีนวิ่งชนะเพื่อนรวมชาติเดียวกัน
๑๖. กลวยสุกนั้นนํามาทําเปนขนมไดหลายชนิด
๑๗. พบศพชายไทยไมทราบชื่อถูกยิงตามลําตัวนอนตายอยูริมถนนวิภาวดี
๑๘. คุณควรเอาใจใสดูแลกับใบหนาของคุณใหดีที่สุด
๑๙. นักธุรกิจชาวเดนมารกใหความสนใจที่จะมารวมลงทุนกับนักธุรกิจไทย
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๒๐. พอคาตางก็หลบเลี่ยงในเรื่องของการตั้งราคาสินคา
๒๑. อันที่จริงเรื่องที่ฉันเลาใหฟงนี้เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆ
๒๒. ผลสืบเนื่องอันเลวรายที่ตามมาคือกรุงเทพฯ น้ําทวมทั้งเมือง
๒๓. ขอเชิญผูสนใจชมประติมากรรมกลางแจงนี้ดวยตาตนเองที่ถนนสีลม
๒๔. โรงแรมขอขอบคุณที่ทานใหความสนใจในการใหบริการของเรา
๒๔. ประโยคตอไปนี้มีทั้งขอเท็จจริงและทรรศนะ
ใหลูกศิษยลองหาดูนะคะ
“น้ําที่รางกายตองการตองเปนน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราจึงควรดื่มน้ําที่ตมแลว”
ครูถามวา ทรรศนะอยูหนาหรือหลัง
ตอบวา อยูตรง “เราควรดื่มน้ําที่ตมแลว”
๒๕. ประกาศอยางเปนทางการตองขึ้นดวย
ประกาศ + หนวยงาน เชน ประกาศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง + ............ เรื่อง การปองกันโรคทางเดินอาหารฤดูรอนนี้
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บทความ
ในบทความระวังเจอตัวเลือกเปน หนาตา ความหมาย ใกลเคียงกันอาจทําใหเรางงได
ระวัง! นะคะ ครูจะขอยกตัวอยางที่มักออกขอสอบมาใหดูกัน
๑. แนะนํา
= ชี้แจงใหทําหรือปฏิบัติ, บอกใหรูจักตามธรรมเนียม
๒. ตําหนิ
= ติเตียน
๓. เตือนสติ
= เตือนใหรูตัว, เตือนใหไดสติ
๔. ขอรอง
= ขอใหชวยเหลือ, ขอใหทําตามที่ขอ
๕. วิงวอน
= เฝารองขอ, ร่ําขอ, ขอดวยอาการออด, เฝาขอรองใหทําตามประสงค
๖. บอก
= พูดใหรู, เลาใหฟง, บงใหรู
๑. สับสน
= ปะปนกัน, ยุงไมเปนระเบียบ
๒. ฟุงซาน
= ไมสงบ, พลานไป, สายไป
๓. วาวุน
= สับสน
๔. ฟนเฟอน
= หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, คุมดีคุมราย
๑. สบายใจ
= ไมมีทุกขไมมีรอน
๒. ประทับใจ
= ติดอกติดใจ, ฝงอยูในใจ
๓. กําลังใจ
= สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือรน พรอมที่จะเผชิญ
กับเหตุการณทุกอยาง
๔. ภาคภูมิใจ
= กระหยิ่มใจ, รูสึกวามีเกียรติยศ
๕. เห็นใจ
= เห็นน้ําใจวาเปนอยางไร เชน ดี หรือ ชั่ว, รวมรูสึกในความทุกขยาก
ของผูอื่น
๑. ประสาน
= ทําใหเขากันสนิท, เชื่อม
๒. ประมาณ
= กะหรือคะเนใหใกลเคียงจํานวนจริงหรือใหพอเหมาะพอควร, ราวๆ
๓. ประเมิน
= การประมาณคาหรือราคาเทาที่ควรจะเปน
๔. ประชุม
= มารวมกันหรือเรียกใหมารวมกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง,
มารวมพบกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึง
เอาสิ่งที่เปนประเภทเดียวกันมารวมไว
๑. กระแนะกระแหน = พูดกระทบหรือพูดเปนเชิงเสียดสี
๒. กระทบกระเทียบ = เปรียบเปรยใหกระทบถึง
๓. ประชดประชัน = พูดหรือทําเปนเชิงกระทบกระแทกแดกดัน
๔. ประจบประแจง = พูดหรือทําใหเขารักเขาชอบ
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๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

แจงใหทราบ
ถามใหตอบ
บอกใหทํา
ขมขื่น
ตัดพอ
เคียดแคน
ประชดประชัน
หวาดหวั่น
หวาดกลัว
คึกคัก

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.

ฮึกเหิม
ออนนอม
ถอมตน
ยําเกรง
ทะนงในศักดิ์ศรี
กระตือรือรน
ประมาท

=
=
=
=
=
=
=

๓. ยอทอ
๔. มองการณไกล

=
=

๑. หดหู
๒. เสียดาย

=
=

๓. รังเกียจ
๔. ปลงตก
๕. กลัว

=
=
=

แสดงใหรู, บอกใหรู
คําถาม
ออกคําสั่ง
รูสึกช้ําใจแตฝนไว เพราะไมสามารถแสดงออกมาได
พูดตอวาดวยความนอยใจ, พอก็ได
โกรธแคน, เคืองแคน
พูดหรือทําเปนเชิงกระทบกระแทก, แดกดัน
พรั่นกลัว, สะดุงกลัว, หวั่นหวาด
มีความรูสึกกริ่งเกรง, รูสึกสะดุงกลัว
แข็งแรง, กระปรี้กระเปรา, มีชีวิตชีวา, ลักษณะที่มีผูคนพลุกพลาน
เขาๆ ออกๆ มากกวาปกติ
ลําพองใจดวยความคึกคะนอง
แสดงกิริยาวาจาอยางมีคารวะ, ยอมแพ, สวามิภักดิ์
แสดงฐานะหรือความรูความสามารถต่ํากวาที่เปนจริง
เกรงกลัวเพราะเคารพนับถือ
ทะนง-ถือตัว หยิ่งในเกียรติของตัว ศักดิ์ศรี-เกียรติศักดิ์
รีบรอน, เรงรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝกใฝ, เรงรอน
ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว ความ
เลินเลอ, การขาดความระมัดระวัง
ไมคิดสูเพราะขาดกําลังใจ
คาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดถูกตองหรือใกลเคียง โดยอาศัย
เหตุผล หรือประสบการณ เปนตน, เห็นการณไกล
หอเหี่ยวไมชื่นบาน, สลดใจ
รูสึกอยากไดสิ่งที่เสียไปพลาดไป เปนตน ใหกลับคืนมา, รูสึก
พลาดโอกาสที่ควรจะมีจะได, รูสึกไมอยากใหเสียไปโดยไมได
ประโยชน, อาลัยถึงสิ่งที่จากไป
เกลียดเพราะรูสึกขยะแขยงหรือไมชอบใจ
พิจารณาจนเห็นจริงแลวปลอยไปตามสภาพ
รูสึกไมอยากประสบสิ่งที่ไมดีแกตัว, รูสึกหวาดเพราะคาดวาจะ
ประสบภัย
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๑. ใหความรู
๒. ใหกําลังใจ
๓. โนมนาวใจ
๔. จรรโลงใจ
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อธิบาย
บรรยาย
พรรณนา
วิเคราะห
สังเคราะห
สันนิษฐาน
ประเมินคา
เสนอแนะ

๖. ตีความ

๗. จับประเด็น

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.

เตือนสติ
สั่งสอน
ปลอบประโลม
ปลงอนิจจัง
กรรม
อนิจจัง

๓. สัจธรรม
๔. สังสารวัฏ

= ความรู-สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน, การคนควาหรือ
ประสบการณ
= กําลังใจ-สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือรนพรอม
ที่จะเผชิญกับเหตุการณทุกอยาง
= ชักชวนใหเห็นดีเห็นงามหรือใหโอนออนตาม
= จรรโลง-พยุงไวไมใหเซหรือไมใหลมลง, ผดุง, ค้ําชู, บํารุงรักษา
และเชิดชูไวไมใหเสื่อม
= ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง
= ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องใหฟง เปนตน, เลาเรื่อง
= กลาวเปนเรื่องเปนราวอยางละเอียดใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ
= ใครครวญ, แยกออกเปนสวนๆ เพื่อศึกษาใหถองแท
= สรางขึ้นใหม
= ลงความเห็นเปนการคาดคะเนไวกอน
= ประเมิน-กะประมาณคาหรือราคาเทาที่ควรจะเปน
= เสนอ-ยื่นเรื่องราวความเห็นเพื่อใหทราบใหพิจารณา หรือใหสั่ง
การแสดงใหเห็น, แนะ-ชี้ทางหรือวิธีการใหรูโดยตรงหรือโดยออม
= ชี้หรือกําหนดความหมาย, ใหความหมายหรืออธิบาย, ใชหรือ
ปรับใหเขาใจเจตนาและความมุงหมายเพื่อความถูกตอง, วิเคราะห
ถอยคําหรือถอยความในบทกฎหมายนิติกรรมสัญญา หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่มีปญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไมชัดเจน เพื่อกําหนด
ความหมายอันแทจริงของถอยคําหรือขอความนั้น
= ประเด็น-ขอความสําคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา,
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย อันเปนสาระสําคัญที่คูความยกขึ้น
เปนขออางไดในคดี
= เตือนใหรูตัว, เตือนใหไดสติ
= ชี้แจงใหเขาใจและบอกใหทํา
= ปลอบ-พูดเอาอกเอาใจใหคลายอารมณขุนหมอง
= รูสึกสังเวชใจวาไมนาจะเปนถึงเชนนั้น
= การ, การกระทํา, การงาน, กิจ, ผูถูกกระทํา
= ไมเที่ยง, ไมแนนอน, เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ, คําที่เปลงออกมา
แสดงความสงสารสังเวช เปนตน
= ความจริงแท
= การเวียนวายตายเกิด, สังสารวัฏ หรือวัฏสงสารก็ได
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๑.
๒.
๓.
๔.

คําคม
คําขวัญ
ภาษิต
สํานวน

=
=
=
=

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.

ขอสังเกต
คาดคะเน
ขอเตือนใจ
การตัดสินใจ
ประโยชนนิยม

=
=
=
=
=

๒. อํานาจนิยม

=

๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

วัตถุนิยม
สมัยนิยม
ถอมตัว
ทาทาย
รอบคอบ

=
=
=
=
=

๔.
๑.
๒.
๓.

ใจกวาง
แจง
เตือน
เสนอ

=
=
=
=

๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

สอน
บอกกลาว
แนะนํา
ตักเตือน
สั่งสอน

=
=
=
=
=

ถอยคําที่หลักแหลมชวนใหคิด
ถอยคําที่แตงขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อใหเปนสิริมงคล
ถอยคําหรือขอความที่กลาวตอกันมาชานานแลวมีความหมายเปนคติ
ถอยคําที่เรียบเรียง, โวหาร บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร,ถอยคํา
หรือขอความที่กลาวสืบ ตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรง
ตามตัวหรือมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู
สิ่งที่กําหนดไวใหสนใจเปนพิเศษ
คะเน-คํานวณเอาอยางหยาบๆ
เตือนใจ-สะกิดใจ, ทําใหระลึกได
ตัดสินใจ-ตกลงใจ
นิยมประโยชน, สิ่งที่มีผลใชไดดีสมกับที่คิดมุงหมายไว, ผลที่ได
ตามตองการ
นิยมอํานาจ-สิทธิ, อิทธิพลที่จะบังคับใหผูอื่นตองยอมทําตาม
ไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไม
การใหคุณคาแกสิ่งที่เปนรูปธรรมมากกวาสิ่งที่เปนนามธรรม
ความนิยมในแตละสมัย
แสดงฐานะหรือความรูความสามารถต่ํากวาที่เปนจริง
ชวนวิวาท, ชวนใหทดลองความรูความสามารถ
ทั่ว ถวนถี่ เชน พิจารณาอยางรอบคอบ, ระวังเหตุการณขางหนา
ขางหลังเสมอ, ไมเผอเรอ
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
แสดงใหรู, บอกใหรู, กระจาง, สวาง, ชัด
บอกใหรูลวงหนา, ทําใหรูตัว, ทําใหรูสํานึก, ทักไมใหลืม
ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เปนตน เพื่อใหทราบ ใหพิจารณา
หรือใหสั่งการ
บอกวิชาความรูให
รองบอกใหผูอื่นเปนพยานรับรูไว
ชี้แจงใหทําหรือปฏิบัติ, บอกใหรูจักกันตามธรรมเนียม
สั่งสอนใหรูสํานึกตัว
ชี้แจงใหเขาใจและบอกใหทํา
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มีความรักใคร, ปรานี
ปติยินดี
ถูกกัน, อาการที่วากระทบกระเทียบเหน็บแนมดวยความอิจฉา
ดูหมิ่น
เชิดชู
ปติยินดี
รูสึกเห็นใจในความเดือดรอนหรือความทุกขของผูอื่น, รูสึกหวงใย
ดวยความเมตตากรุณา
๔. เห็นใจ
= เห็นน้ําใจวาเปนอยางไร เชน ดีหรือชั่ว, รวมรูสึกในความทุกขยาก
ของผูอื่น
๑. ผิดคาด
= นึกไว, หมายไว, มักใชคูกับคะเน
๒. เสียดาย
= รูสึกอยากไดสิ่งที่พลาดไปเสียไป เปนตน ใหกลับคืนมา
๓. ตําหนิ
= ติเตียน
๑. ประชด
= แกลงทําใหเกินควรหรือพูดแดกดันเพราะความไมพอใจ
๒. โกรธแคน
= แคน-โกรธเจ็บใจอยูไมหาย
๓. ดูแคลน
= แสดงอาการเปนเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยามเขา
๔. เยยหยัน
= พูดหรือแสดงกิริยาดูถูกเยาะเยยใหไดอาย, ใหเจ็บใจใหโกรธ
๑. เห็นใจ
= เห็นน้ําใจวาเปนอยางไร เชนดี หรือชั่ว, รวมรูสึกในความทุกขยาก
ของผูอื่น
๒. คับของใจ
= คับใจ-อึดอัดใจ, รูสึกอัดอั้นตันใจ, รูสึกคับแคนอยูในอกในใจ
๓. สลดใจ
= รูสึกเศราใจแกมสังเวช, รูสึกหดหูใจ
๔. เสียใจ
= ไมสบายใจเพราะมีเรื่องไมสมประสงค หรือผิดประสงค
๑. หดหู
= อาการที่รูสึกหอเหี่ยวไมชื่นบาน, สลดใจ
๒. เสียดาย
= รูสึกอยากไดสิ่งที่พลาดไปเสีย ใหกลับคืนมา
๓. รังเกียจ
= เกลียดเพราะรูสึกขยะแขยงหรือไมชอบใจ เปนตน
๔. ปลงตก
= พิจารณาจนเห็นจริงแลวปลอยไปตามสภาพ
การตีความ คําศัพท ในกรณีที่เราไมรูจักศัพทตัวนั้นมากอน หนูจะทําอยางไร เปรียบเทียบกับชีวิตจริง
ถาสมมติตองทําความรูจักคนๆ หนึ่งภายในระยะเวลาอันแสนสั้น เราก็คงไดแตสังเกตจากการแตงกาย
การพูดจา รสนิยมของคนๆ นั้น เหมือนกับการแปลคําศัพทที่เราไมรูจัก ครูลิลลี่จะสอนใหดูบริบท
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

เอ็นดู
ชื่นชม
เสียดสี
เหยียดหยาม
ยกยอง
ชื่นชม
สงสาร

=
=
=
=
=
=
=
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บริบท คือ คําแวดลอม ลองมาตีความคําวา “บุหลัน” กันดีกวา วาแปลวาอะไร
“บุหลันเลื่อนลอยฟาไมราคี รัศมีสองสวางดังกลางวัน”
บุหลันตองเปนสิ่งที่อยูบนฟา มีแสงสวางเพราะดูจากคําวา ไมราคี และมีแสงมากดวยสองเหมือนกับ
แสงอาทิตยในเวลากลางวัน แสดงวาบุหลันจะตองอยูในเวลากลางคืน สรุปวา บุหลันตองเปนสิ่งที่มีแสงสวาง
ในเวลากลางคืนและมีแสงมากดวยนะคะ (นักเรียนตอบวาอะไรกันคะ ดาวเทียมไมใช) ขอเฉลยวา บุหลัน คือ
พระจันทร แบบนี้คือการตีความโดยดูจากบริบท นักเรียนตองฝกแบบนี้บอยๆ นะคะ
นักเรียนขาเวลาอานคําประพันธ หรือบทความก็ดี นักเรียนมักจะเจอคําถามที่วา “ใหแนวคิด ใหขอคิด
ดานใด” ครูจะลองใหหนูอานคําประพันธบทนี้เปนชีวิตสุนทรภูนะคะ
“เหมือนบายศรีมีงานทานถนอม
เจิมแปงหอมน้ํามันจันทนใหหรรษา
พอเสร็จการทานเอาลงทิ้งคงคา
ตองลอยมาลอยไปเปนใบตอง”
ครูอยากถามวากลอนบทนี้ใหแนวคิด ขอคิด ดานใด ถาครูมีตัวเลือกใหหนูจะเอาไหมคะ ตัวชวยคิด
ของครูมี ๔ คํา ใหหนูลองเลือกดูนะคะ
๑) พิธีกรรม
๒) ศิลปะไทย
๓) คําสอนทางศาสนาพุทธ
๔) ความเชื่อทางไสยศาสตร
แนวคิด หรือขอคิด จะไมเหมือนสาระสําคัญ แนวคิดจะซอนอยูภายในคําที่ผูเขียนไดแตง แตสาระ
สําคัญอยูตรงที่เราจับประเด็นไดไหมวาใคร ทําอะไร ทําไมถึงทําอยางนั้น
คําประพันธบทนี้ ถาถามวา สะทอนแนวคิดใด ตองตอบวา คําสอนทางศาสนาพุทธ เพราะคําประพันธ
บทนี้เปนเรื่อง อนิจจัง แลวใชกับการนําไปเปรียบเทียบกับ บายศรี วาตอนพิธีในวันงานเทศกาลผานมา ก็
กราบไหวบูชาบายศรี แตพอหมดความสําคัญบายศรีก็ไมมีคนมอง แสดงถึงความไมเที่ยงแทแนนอน เขา
ตั้งใจจะสอนผูอานวาคิดแนวนี้ไดไหม
ถาตอบ พิธีกรรม ศิลปะไทย หรือความเชื่อทางไสยศาสตรก็จะเปนการมองผิวเผินแตเปลือกภายนอก
เรียนภาษาไทยตองเรียนแบบวิเคราะหดวยไมใชการทองจําแตอยางเดียว คิดไปเถิดสมองคนเราจะไดมี
ศักยภาพเวลาเจอเรื่องราวรายๆ จะไดมีปญญา
การอานบทความ บางครั้งนักเรียนจะตองเจอคําที่มีความหมายไมตรงตัว เราจะทําอยางไรดี เชน
“ปากควรหารือกระเพาะเสมอ” ถาคุณครูจะถามวา “หารือ” จะหมายความวาอยางไร
๑) ประสาน
๒) ประมาณ
๓) ประเมิน
๔) ประชุม
กําลังมองอยูวาทานประชาจะมาตรวจหรือเปลา “หารือ” คํานี้แปลตรงๆ ไมได เพราะปากกับกระเพาะ
คุยกันไมไดจึงตัด ประชุม ออกเสียกอน
“การเลือกคําตอบในวิชาภาษาไทย ตองตัดตัว ไมใช ออกไปกอน” เหลือ ประสาน ประมาณ ประเมิน
เราก็มาดูบริบท ปาก กับ กระเพาะ เขาทําอาการ หารือ กันเหมือนเขาพูดคุยกัน เพราะทั้งสองเปนอวัยวะที่
ทํางานเกี่ยวของกันตองเจอกัน เพราะดูจากเขาใชคํา หารือ พูดคุย ฉะนั้น
คําตอบ คือ ประสาน จริงไหมคะนักเรียน (ใชคะ ทั้งสวย ทั้งเกง ลูกศิษยใครหวา)
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โวหารทางรอยแกว (กลวิธีการเขียน)
๑. อธิบาย = การทําใหผูรับสารเขาใจ มี ๖ วิธี
๒. บรรยาย = การใหขอมูล
๓. พรรณนา = การใหรายละเอียดของบุคคล วัตถุ สถานที่
๔. สาธก = ยกตัวอยาง
๕. เทศนา = สั่งสอน
๖. อุปมา = เปรียบเทียบ
๗. อภิปราย = โนมนาวใจ
ทรรศนะผูเขียน = ความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนอาจจะเปนการเดา ประเมิน หรือแนะนําสั่งสอน
ก็ได
อนุมาน
= คาดเดา
สาระสําคัญ
= ประเด็นสําคัญของเรื่องบทความวา ใคร ทําอะไร ทําไมถึงทํา
แนวคิด
= ความคิดที่ไดจากการอาน ฟงเรื่องนั้น ขอสอนใจประมาณนี้
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วรรณคดี
๑.
๒.

ไวพจนคําตระกูล “ไมใช” ที่มักใชในวรรณคดี วรรณกรรมบอยๆ คือ “บ หอน ไป ใช มิ วิ อะ”
ทิศทั้งแปด อยากรูจังวา หรดี พายัพ อาคเนย อยูตรงไหน ทองสูตรนี้ “อุ อี บู อา ทัก ห ประ พา”
แลวเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาแบบนี้
พายัพ

อุดร

บูรพา

ประจิม
หรดี

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อีสาน

ทักษิณ

อาคเนย

เสียงดุจดนตรี หมายถึง มีวรรณยุกตมากมาย หลายหลากเสียงในหนึ่งวรรค เชน
“โออนาถหนอเมืองไทยสมัยนี้ ”
มีเสียงวรรณยุกตเรียงลําดับดังนี้ โท เอก เอก จัตวา สามัญ สามัญ เอก จัตวา ตรี
“ปญจมหานที” แมน้ํา ๕ สายในอินเดียมีอะไรบาง
สรภู อจิรวดี คงคา มหิ ยมุนา
กลืนเสียง (รวม) เชน ดิฉัน
กลืนเสียงเปน ดั้น
อยางนี้
กลืนเสียงเปน อยางงี้
อยางไร
กลืนเสียงเปน อยางไง
กรอนเสียง (ตัด) เชน หมากมวง
กรอนเสียงเปน มะมวง
หมากพราว กรอนเสียงเปน มะพราว
ตัวขาบ
กรอนเสียงเปน ตะขาบ
แทรกเสียง (เสียงอะอยูกลาง) เชน
ลูกดุม → ลูกกระดุม
ลูกเดือก → ลูกกระเดือก
จังหวะดุจดนตรี คือ แบงจังหวะการอาน แบงชองไฟการอานใหลงตัวพอดีกัน เทาๆ กัน เชน
“วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว” แบงไดวรรคละ ๓ วนและวิ่ง คืนและวัน หวั่นและไหว
ครุ-ลหุ พยางคเสียงหนัก พยางคเสียงเบา
ลิลกับลี่ เปนคําครุทั้งสองพยางค
คําครุ คือ คําที่มีเสียงตัวสะกด จะเปนแมอะไรก็ได ไมแบงแบบ กบด หรือ มะนงยะเวอะ
ถาตัวสะกดไมมีขอใหประสมเสียงสระยาว อยางคําวา “ลี่” ก็ถือวาเปนพยางค
หนักแลว
คําลหุ คือ พยางคที่ไมมีเสียงตัวสะกดและตองผสมสระเสียงสั้นเทานั้น เชน มะลิ ทั้ง
มะ และ ลิ เปนลหุทั้งคู
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๑๐. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยในอดีตถึงปจจุบันมี ๒ ดานสําคัญ คือ
๑. รัฐจักร บํารุงดูแลบานเมืองใหสงบเรียบรอย ออกศึกทําสงคราม
๒. พุทธจักร บํารุงพระศาสนา
๑๑. บุคคล ๒ ทานที่กวีจะพรรณนาถึงก็มี
๑. กษัตริย
๒. นางอันเปนที่รัก
๑๒. สิ่งของที่ไมใชบุคคลที่กวีจะพรรณนาถึงก็มี
๑. วัฒนธรรม (มนุษยสรางขึ้น = วัด วัง บานเรือน การแตงกาย ประเพณี การละเลน)
๒. ธรรมชาติ (เกิดขึ้นเอง = ปลา ตนไม นก ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลําธาร)
๑๓. ความเชื่อที่กวีจะกลาวถึงมี ๒ แนว คือ
๑. พุทธศาสตร (เชื่อเรื่องกฏแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว)
๒. ไสยศาสตร (ภูตผีปศาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์)
๑๔. กลวิธีการแตง (กลวิธีการประพันธ) แบงออกเปน ๒ ดาน
๑. ภาพพจน
๑. อุปมา
๒. อุปลักษณ
๓. สัญลักษณ
๔. นามนัย
๕. บุคคลวัต
๖. สัทพจน
๗. อธิพจน
๘. อวพจน
๙. ปฏิพากย
๑๐. อุ ป มานิ ทั ศ น (เอ ! ครู ค ะอุ ป มากั บ อุ ป มานิ ทั ศ น ต  า งกั น อย า งไร อ อ ! อุ ป มา
เปรียบเทียบเปนคํา สวนอุปมานิทัศน เปรียบเทียบยาวๆ เปนประโยคยาวๆ)
๒. ความงามวรรณศิลป
๑. สัมผัสสระ
๒. สัมผัสอักษร
๓. สัมผัสวรรณยุกต
๔. จินตภาพ
๕. เสียงดุจดนตรี
๖. จังหวะดุจดนตรี
๗. ดุลเสียงและดุลความหมาย
๘. เลนคํา
๙. ซ้ําคํา
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๑๕.
๑๖.

๑๗.
๑๘.

๑๙.

๑๐. หลากคํา
๑๑. พองเสียง
๑๒. กวีโวหาร = อลังการทางภาษา คําวิจิตร คําวิลิศมาหรา ศัพทหรูหรา
๑๓. ภาพชัดเจน = ใหคําขยายมากๆ วิเศษณมากมาย ถามีการเปรียบเทียบเขามาชวย
จะทําใหภาพชัดเจน
พระบรมเดชานุภาพของกษัตริยดูไดจาก
๑. กองทัพที่ยิ่งใหญ
๒. เมืองขึ้นมากๆ
ฉันทลักษณของโคลง กลอน กาพย ฉันท ราย ที่ควรรู
๑. กาพยฉบัง
๒. กาพยสุรางคนางค
๓. กาพยยานี
๔. กลอนแปด
๕. กลอนหก
๖. โคลงสี่สุภาพ
๗. โคลงสามสุภาพ
๘. โคลงสองสุภาพ
๙. อินทรวิเชียรฉันท
๑๐. วสันตดิลกฉันท
๑๑. สยามมณีฉันท
๑๒. เปษณนาทฉันท
๑๓. รายกลบทกบเตนตอยหอย
๑๔. รายกลบทสลักเพชร
๑๕. รายกลบทยติภังค
๑๖. รายกลบทนาคบริพันธ
๑๗. รายยาว
ลักษณะนิราศ = เดินทาง → คิดถึงนาง → เปรียบเทียบ
วิถีชีวิตคนไทยในอดีต
๑. ครอบครัวขยาย
๒. ทํานา
๓. รักถิ่นฐานบานเกิด
๔. นิยมใหลูกหลานบวช
๕. เรียนหนังสือกับพระที่วัด
๖. นิยมใหบุตรหลานรับราชการ
ใชคําอัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ = “พลหัวหนาพะกันแกวงตาวฟนฉะฉาด แกวงดาบฟนฉะฉัด”
ฉะฉาด ฉะฉัด เปนอัพภาส และเลียนเสียงการฟนดาบดวย
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๒๐. เลนเสียง
สัมผัสสระ สัมผัสอักษร
เสียงไพเราะ
๒๑. ประโยคขนานความ = ดุลเสียงและดุลความหมาย
“ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”
๒ วรรคมีจํานวนคําเทากัน มีคําเดียวกันที่ตําแหนงเดียวกัน “ใน, มี”
๒๒. ซ้ําความ = “กูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู” ซ้ําความจะเปนซ้ําประโยค การซ้ําคําจะเปนคํา
๒๓. การสับเสียงสระและพยัญชนะ คือ คําผวน เชน “ฝนหา ฝาหน”
๒๔. “ดังตรลบโลกแล ฤๅบรางรูแพ ชนะผูใดดาล”
ดัง = ตรงนี้ไมไดเปรียบเทียบจึงไมใชอุปมา
๒๕. นาฏการ = การรายรํา จัดเปนจินตภาพเคลื่อนไหว
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