ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี
ความงามเชิงวรรณศิลป
n
o
p
q
r
s

การเล่นเสียงสัมผัส
การเล่นคํา (เล่นคําพ้อง)
การซ้ําคํา (เล่นคําซ้ํา)
จินตภาพ
การใช้คําที่มีเสียงและจังหวะดุจดนตรี
การดุลเสียงและดุลความหมาย

1. การเล่นเสียงสัมผัสแบ่งเป็น
สัมผัสสระ : เสียงสระและเสียงตัวสะกดเสียงเดียวกัน
1. อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
2. คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส
3. แต่น้ําผักต้มขมชมว่าหวาน
4. ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
5. ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
6. หนวดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตีน
7. มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
8. เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น
9. ดูประเทืองเรืองรองทองสาดส่อง
10. ไม่สมมาดเหมือนพี่คาดคะเนดู
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สัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะ : เสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
1. พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
2. น้ําค้างพราวปรายโปรยโรยละออง
3. กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
4 ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาญ
5. ลุกลี้ลุกลนนักชักระอา
6. อย่ารอราเร่งเร้าเข้าห้องเรียน
7. ที่โศกสุดเศร้าแสนเสน่หา
8. พี่จําใจจําจากเจ้าพรากมา
9. ดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก
10. แลลิงลมล้อลูกเล้าโลมเลี้ยง
สัมผัสวรรณยุกต์ :
“จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น
ดูสําคัญคั่นคั้นอย่างันฉงน
อย่าลามลวงล่วงล้วงดูเลศกล
ค่อยแคะคนค่นค้นให้ควรกาล”
“บึงบัวตุมตุ่มตุ้ม
สูงส่งทงทานลม
แมลงเม้าเม่าเมาฉม
รูรู่รู้ริมก้ม

กลางตม
ล่มล้ม
ซมซราบ
พาดไม้ไทรรอง”

ประลองฝมือ เรื่องการเลนเสียงสัมผัส
1.

“ฉับฉวยชกฉกช้ํา ฉุบฉับ
โถมทุบทุ่มถองทับ
ถีบท้าว
เตะตีต่อยตุบตับ
ตกตัก
หมดหมู่เมงมอญม้าว ม่านเมื้อหมางเมินฯ”
คําประพันธ์ข้างต้นมีลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ทั้งคู่ตามข้อใด
1) สัมผัสพยัญชนะ เลียนเสียงธรรมชาติ
2) เลียนเสียงธรรมชาติ เล่นคํา
3) สัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระในวรรค
4) สัมผัสสระในวรรค เล่นคํา
2.
“ตะวันรอนอ่อนแสงแฝงเหลี่ยมเขา
พยับเงาระยับแดดแสดสีสาย
กระทบหินหักเห็นเป็นเลื่อมพราย
แสนเสียดายตะวันดับลับเหลี่ยมลง”
คําประพันธ์บทนี้เด่นที่สุดในด้านใด
1) การให้ภาพ
2) การเล่นคํา
3) การเล่นสัมผัส
4) การให้อารมณ์สะเทือนใจ
3. คําประพันธ์ข้อใดที่มีสัมผัสอักษรมากที่สุด
1) คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ ระริกแคนรับสลับเสียงใส
2) บุรุษระริกขยิกต้อน
นรีรําร่อนระเริงร่า
3) ณ ยามสายัณห์ตะวันยิ่งย้อย แน่ะเร่งเท้าหน่อยทยอยเหยียบหนา
4) กล้าแดดจ้ากล้าพายุกล้าต้น
กล้าต้านทนร้อนลมระดมกล้า
เฉลย เรื่องการเล่นเสียงสัมผัส
1. 1) 2. 1) 3. 2)
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2. การเล่นคํา : การใช้คําๆ เดียว วางไปทั่วคําประพันธ์หลายจุดอย่างไม่เป็นระเบียบและความหมาย
ไม่เหมือนกัน
“ถึงบางพลัดยิ่งอนัตอนาถจิต
นิ่งพินิจนึกน่าน้ําตาไหล
ที่พลัดนางร้างรักมาแรมไกล
ประเดี๋ยวใจพบบางริมทางจร”
“เข้าลําคลองหัวรอตอระดะ
เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา

ดูเกะกะรอร้างทางพม่า
แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง”

“ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา
จึงเกิดโศกขัดขวางขึ้นกลางทรวง

เหมือนเกิดกรรมเกิดราชกาลหลวง
จะตักตวงไว้ก็เติบกว่าเกาะดิน”

การเล่นคําอัพภาส มีลักษณะดังนี้
คําอัพภาส คือ คําซ้ําประเภทหนึ่งที่กร่อนเสียงพยางค์หน้าเป็น “อะ” ลองดูคําชุดนี้ คือ “ยะแย้ง ยะยุ่ง
คะคว้าง คะไขว่” ในบทประพันธ์ต่อไปนี้
สาดปืนไฟยะแย้งแผลงปืนพิษยะยุ่งพุ่งหอกใหญ่คะคว้างขว้างหอกซัดคะไขว่
3. การซ้ําคํา : การใช้คําๆ เดียว วางซ้ําไปทั่วคําประพันธ์ จะอยู่ติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้ แต่การซ้ําคํานั้น
จะวางคําอย่างเป็นระเบียบและมีความหมายเหมือนกัน
ตัวอย่าง
“รอนรอนสุริยะโอ้
อัสดง
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง
ค่ําแล้ว
รอนรอนจิตจํานง
นุชพี่ เพียงแม่
เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว
คลับคล้ายเรียมเหลียว” (กาพย์เห่เรือ)
“การเวกหรือวิเวกร้อง
เสนาะมิเหมือนเสนาะฉันท์

ระงมสวรรค์
เสนาะซึ้ง”

“เรื่อยเรื่อยมารอนรอน
สนธยาจะใกล้ค่ํา
เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
ตัวเดียวมาพลัดคู่

ทิพากรจะตกต่ํา
คํานึงหน้าเจ้าตาตรู
นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย”

“ห้ามเพลิงไว้อย่าให้
ห้ามสุริยแสงจันทร์
ห้ามอายุให้หัน
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้

มีควัน
ส่องไซร้
คืนเล่า
จึ่งห้ามนินทา”

(เสนาะฉันท์)

(โคลงโลกนิติ)
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ประลองฝมือ เรื่องการเลนคํา-การซ้ําคํา
1.

ข้อความต่อไปนี้ ใช้กลวิธีใดในการแต่ง
“เห็นเขาตกเขาแตกมาตกลึก อนาถนึกแล้วน่าน้ําตาไหล
พี่ตกยากจากนางมากลางไพร
วิตกใจตกมาถึงคีรี”
1) เล่นคํา
2) อุปมาโวหาร
3) สร้างภาพอย่างละเอียด
4) สัมผัสมากเป็นพิเศษ
2. ข้อความที่ยกมานี้ใช้ศิลปะการประพันธ์อะไร
“กล้าแดดจ้ากล้าพายุกล้าต้น กล้าต้านทนร้อนลมระดมกล้า
ครั้นกล้าแข็งแปลงยัดยิ่งอัตรา
ชาวนามาถอนทํากล้ากําไป”
1) อุปมา
2) เล่นคํา
3) สร้างภาพละเอียด
4) เล่นอักษร
3. ก. งามทรงวงดังวาด
งามมารยาทนาดนวยกราย
งามพริ้มยิ้มแย้มพราย
งามคําหวานลานใจถวิล
ข. นกขมิ้นจับเถาขมิ้นเครือ คาบเหยื่อเผื่อลูกแล้วโผบิน
ค. เหตุไรร้องไห้อยู่ฮักฮัก
หรือแคลงรักแหนงใจไม่สนิท
ง. ไก่ป่าขันแจ้งอยู่แนวไพร เขี่ยคุ้ยขุยไผ่เป็นถิ่นถิ่น
ข้อใดใช้ศิลปะการเล่นคําเด่นที่สุด
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
เฉลย เรื่องการเล่นคํา-การซ้ําคํา
1. 1) 2. 2) 3. 2)
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4. จินตภาพ : ภาพที่เกิดในจินตนาการ โดยสังเกตจากคําที่ผู้ประพันธ์นํามาใช้ในบทประพันธ์ สังเกต
จากคํากริยา และคําวิเศษณ์ มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ภาพ (แสง สี)
2. เสียง
3. การเคลื่อนไหว (นาฏการ)
n จินตภาพด้านภาพ
“ไฟตะเกียงเรียงรอบพระมณฑป
กระจ่างจบจันทร์แจ่มแอร่มผา
ดอกไม้พุ่มจุดงามอร่ามตา
จับศิลาแลเลื่อมเป็นลายลาย
พระจันทร์ส่องต้องยอดมณฑปสุก
ใบหน้ามุขเงางามอร่ามฉาย
นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย พลุกระจายช่อช่วงดังดวงเดือน”
“สรวงสวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์ ผ่องประภัศร์พลอยหาวพราวเวหา”
“ขึ้นทรงรถทองผ่องพรรณ งามงอนอ่อนฉัน เฉกนาคราชกําแหง”
o จินตภาพด้านเสียง
“บ้างขึ้นบนขนส่งคนข้างล่าง
เสียงโฉ่งฉ่างชามแตกกระแทกขัน”
“ประจวบจนสุริยนเย็นพยับ
ปี่ระนาดฆ้องกลองประโคมดัง

ไม่ได้ศัพท์เซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์
ระฆังหงั่งหงั่งหง่างลงครางครึม”

“ นาคสะดุ้งรุงรังกระดึงห้อย
เสียงประสานกังสดาลกระดึงดัง

ใบโพธิ์ร้อยระเรงอยู่เหง่งหงั่ง
วิเวกวังเวงในหัวใจครัน”

p จินตภาพด้านการเคลื่อนไหว (นาฏการ)

“นกยางเลียบเหยียบปลานขาหยิก

เอาปากจิกบินฮือขึ้นเวหา

“จับคนบนสัปคับรับไม่ทัน

หม้อข้าวขันตกแตกกระจายราย”

“ตีเข่าปับรับโปกสองมือปิด
กระหวัดหวิวผวาเสียงฮาฮือ

ประจบติดเตะผางหมัดขว้างหวือ
คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง”
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ประลองฝมือ เรื่องจินตภาพ
1.

ข้อใดให้จินตภาพแตกต่างกับข้ออื่น
1) ดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกโลดแล่น
2) เห็นคล้ายคล้ายปลาว่ายเฉวียนฉวัด
3) กระทุงทองล่องเลื่อนค่อยเคลื่อนคลา
4) ร้องกรีดเกรียดเกรียวแซ่ดังแตรสังข์
2. ข้อใดใช้จินตภาพต่างจากข้ออื่น
1) ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น
2) กระจ้อยร่อยกระจิหริดจิดจิ๊ดจิ๋ว
3) แอ้อีออยสร้อยฟ้าสุมาลัย
4) ผะผัวะผะผุบผับปุบปับแปะ
3. ข้อใดให้จินตภาพต่างจากข้ออื่น
1) พื้นนภางค์เผือดดาว แสงเงินขาวจับฟ้า แสงทองจ้าจับเมฆ
2) พอสุริยงเธอเยื้องรถบทจร เย็นยอแสงสั่งทวีป
3) ดาวเดือนจะเลื่อนลับ
แสงทองพยับโพยมหน
4) แสงทองระรองรุ่ง
รวิปรุงชโลมสรรพ์
4. ข้อใดไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว
1) กระหวัดหวิดหวิวผวาเสียงฮาฮือ
คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง
2) บรรดาเพื่อนเตือนตื่นขึ้นเซ็งแซ่
บ้างจอแจจัดการประสานเสียง
3) เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ําระกําแฝง
ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ
4) ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก
กลักพริกพลิกตะแคงหงาย
เฉลย เรื่องจินตภาพ
1. 4) 2. 2) 3. 2)

4. 3)
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ประลองฝมือ เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป
1.

2.

3.

4.

5.

6.

คําประพันธ์ทุกประเภทบังคับเสียงสัมผัสประเภทใด
1) สัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสสระ
2) สัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสอักษร
3) สัมผัสในซึ่งเป็นสัมผัสสระ
4) สัมผัสในซึ่งเป็นสัมผัสอักษร
คําประพันธ์ในข้อใดไม่มีสัมผัสนอก
1) รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
2) โตรกธารละหานหิน
ศิขรินชโลธร
3) กิจใดจะขวายขวน
บมิพร้อมมิเพรียงกัน
4) อยากจะบอกคําว่ารักสักเท่าฟ้า หมดภาษาจะพิสูจน์พูดรักได้
คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ศิลปะการประพันธ์เด่นที่สุดตามข้อใด
“แลถนัดในเบื้องหน้าโน่น ก็เขาใหญ่ ยอดเยี่ยมโพยมอย่างพยับเมฆ มีพรรณเขียวขาวดําแดงดูดิเรก ดั่งราย
รัตนนพมณีแนมน่าใคร่ชม ครั้นแสงพระสุริยะส่องระดมก็ดูเด่นดั่งดวงดาว วาวแวววะวาบๆ ที่เวิ้งวุ้ง วิจิตร
จํารูญรุ่งเป็นสีรุ้งพุ่งพ้นเพิ่งคัคนัมพรพื้นนภากาศ บางก็ก่อเกิดก้อนประหลาดศิลาลายและละเลื่อมๆ ที่งอกง้ํา
เป็นแง่เงื้อม...”
1) สัมผัสสระ
2) สัมผัสพยัญชนะ
3) การใช้คําอัพภาส
4) การหลากคํา
ข้อใดมีการเล่นสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
1) พี่เล็งแลดูกระแสสายสมุทร
2) ละลิ่วสุดสายตาเห็นฟ้าขวาง
3) เป็นฟองฟุ้งรุ่งเรืองอยู่รางราง
4) กระเด็นพร่างพรายพราวราวกับพลอย
คําประพันธ์ในข้อใดสัมผัสอักษรมากที่สุด
1) คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ
ระริกแคนรับสลับเสียงใส
2) บุรุษระริกขยิกต้อน
นรีรําร่อนระเริงร่า
3) ณ ยามสายัณห์ตะวันยิ่งย้อย
แน่ะเร่งเท้าหน่อยทยอยเหยียบหนา
4) กล้าแดดจ้ากล้าพายุกล้าต้น
กล้าต้านทนร้อนลมระดมกล้า
ข้อใดมีการเล่นสัมผัสมากที่สุด
1) จะมาช่วงชิงกันดังผลไม้
อันจะได้นางไปอย่าสงกา
2) พระปิ่นภพกุเรปันธานี
ให้กะหรัดตะปาตีเป็นทัพขันธ์
3) สตรีใดในพิภพจบแดน
ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า
4) เราอย่าคอยเขาเลยนะหลานรัก ก้มพักตร์รบศึกไปดีกว่า
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7.

ข้อใดมีวิธีการใช้สัมผัสแตกต่างจากข้ออื่น
1) พระอินทรีย์เธอสั่นระรัวริก สะดุ้งพระองค์พลิกดั่งใครผลักให้พลัดแพลงเสียวๆ สยะแสยงยะเยือกเย็น
2) ฝูงทิชากรก็ร่อนรีบเข้ารังเรียง ได้ยินเสียงผีป่าโป่งโป้งเปิ่งกู้ก้องร้องกระหึม ผีผิวหึมฟังขนพอง เสียงชะนี
ร้องอยู่โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวามอก
3) บ้างก็เป็นวังวนวุ้งชะวากเวิ้ง บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ บ้างก็เป็นดะดุดะดั้นกระเด็นดาษ
ดั่งดวงแก้วตามทางแถวแนวท่อธาร ไหลสะๆ ซ่านสะเซาะโซม
4) เมฆหมอกปลิวอยู่เกลื่อนกลาด บนอากาศก็วิกลเป็นหมอกกลุ้มอัมพรชรอุ่มอับอลวนอลเวง เสียงคระ
โครมเครง ครื่นครั่น ฟ้าฝนสวรรค์ก็เฟื่องฟุ้งเป็นฟองฝอย
8. ข้อใดใช้คําเลียนเสียงธรรมชาติเป็นกลวิธีการประพันธ์
1) เสียงสกุณาร้องก้องกึกให้หวั่นหวาด
2) พระพายชายพัดบุปผชาติหอมระรวยมา
3) ตะแกก็กรนครืดครอกบนซอกผา
4) เฒ่าก็ปืนทะลุทะลาดขึ้นสูงชะง่อนเขา
9. ข้อใดมีวิธีเลียนเสียงธรรมชาติเป็นกลวิธีการประพันธ์
1) นกกระลางลางล้วงได้ด้วงจิก
ลูกอ้าปากริกร้องวอนแม่
2) ดุเหว่าจับเถาตําลึงแล
เห็นลูกสุกแดงแจ๋เข้าจิกกิน
3) หารังเรียกคู่อยู่กับดิน
หยุดกินวิ่งกรากกระต๊ากไป
4) ฟังต้นไม้สายน้ําย้ําให้หยุด
หยุดเสียทีเถิดมนุษย์หยุดสะสม
10. ข้อใดใช้คําเลียนเสียงธรรมชาติ
1) หวีดว้ายกระทายพลัดตกเหว
2) นกคุ่มเปรียวปรื๋อกระพือบิน
3) วิเวกแว่วกลองโยนตะโพนกระหึ่ม
4) เผลาะผลุดรากเลื้อยอะล่อนจ้อน
เฉลย เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์
1. 1) 2. 3) 3. 2) 4. 3)
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5. 2)

6. 3)

7. 2)

8. 3)

9. 3)

10. 1)

___________________________________________ภาษาไทย (61)

ประลองฝมือ เรื่องการเลนคํา
1.

ข้อใดมีลักษณะการซ้ําคําแตกต่างจากข้ออื่น
1) ตาต่อตาต้องกันสร้างฝันใฝ่
มือต่อมือเกาะกุมกวาดหลุมพราง
2) ลืมเสียงแคนแล่นแตรบ่แลเหลียว
ลืมกระทั่งยอดกระถินที่ชินชา
3) กล้าแดดจ้ากล้าพายุกล้าต้น
ครั้นกล้าแข็งแปลงยัดยิ่งอัตรา
4) เลิกความคิดขันแข่งปรุงแต่งจิต
เลิกเดือดร้อนดิ้นรนคนใยดี

ใจต่อใจกระจ่างแจ้งจุดแสงสว่าง
เท้าต่อเท้าก้าวย่างหนทางยาว
ลืมข้าวเหนียวปลาแดกเหมือนแปลกหน้า
ลืมเปลวแดดแผดกล้าอยู่กลางลาน
กล้าต้านทนร้อนลมระดมกล้า
ชาวนามาถอนทํากล้ากําไป
เลิกชีวิตวุ่นวายในทุกที่
ไม่ต้องมีปรารถนาในอารมณ์

ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 2-3
“สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ
เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา
เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา
ต้องไสยาอยู่กลางน้ําค้างพราว
ทั้งต้องน้ําอํามฤตเมื่อดึกเงียบ
แสนยะเยียบเนื้อเย็นเป็นเหน็บหนาว
ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําค้างพราว
ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
โอ้หนาวอื่นพอขืนอารมณ์ได้
แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น
ใครปะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง”
2. ข้อใดเป็นความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดของกวี
1) เศร้าหมอง
2) หดหู่
3) อาลัย
4) อ้างว้าง
3. คําประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้กลวิธีการแต่งที่เด่นที่สุดตามข้อใด
1) การซ้ําคํา
2) การหลากคํา
3) สัมผัสสระ
4) การใช้ความเปรียบ
4. ข้อใดมีการซ้ําคําที่มีความหมายเหมือนกันทุกคํา
1) ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําค้างพราว
ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
2) เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา
แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง
3) ระกํากายมาถึงท้ายระกําบ้าน
ระกําย่านนี่ก็ยาวนะอกเอ๋ย
4) ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา
เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง
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5. ข้อใดเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดที่สุดในบทกวีข้างล่างนี้
“เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงใคร
เสียงนุชพี่ฤๅใคร
ใคร่รู้
เสียงสรวลเสียงทรามวัย
นุชพี่ เพียงแม่
เสียงบังอรสมรผู้
อื่นนั้นฤๅมี”
1) เล่นสัมผัสอักษร
2) บุคคลวัต
3) อุปมา
4) การซ้ําคํา
6. คําประพันธ์นี้ใช้วิธีการแต่งแบบใด
“รอนรอนสุริยะโอ้
อัสดง
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง
ค่ําแล้ว
รอนรอนจิตจํานง
นุชพี่ เพียงแม่
เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว
คลับคล้ายเรียมเหลียว”
1) เล่นคํา
2) เล่นวรรณยุกต์
3) เลียนเสียงธรรมชาติ
4) เล่นอักษร
7. ข้อความที่ยกมานี้ใช้ศิลปะการประพันธ์อะไร
“กล้าแดดจ้ากล้าพายุกล้าต้น
กล้าต้านทนร้อนลมระดมกล้า
ครั้นกล้าแข็งแปลงยัดยิ่งอัตรา
ชาวนามาถอนทํากล้ากําไป”
1) อุปมา
2) เล่นคํา
3) สร้างภาพละเอียด
4) เล่นอักษร
8. ข้อใดมีการเล่นคําพ้องเสียง
1) เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร
เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพี่ตามมา
2) นางนวลนวลน่ารัก
ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน
แก้วพี่นี้สุดนวล
ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง
3) งามทรงวงดั่งวาด
งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแย้มพราย
งามคําหวานลานใจถวิล
4) เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกข์อิ่มชลนา
อิ่มโศกาหน้านองชล
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ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 9-10
ก.

เข้าลําคลองหัวรอตอระดะ
ดูเกะกะรอร้างทางพม่า
เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา
แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง
ข. เพรางายวายเสพรส
แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกข์อิ่มชลนา
อิ่มโศกาหน้านองชล
ค. เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์
ง.
ว่าพลางทางชมคณานก
โผนผกจับไม้อึงมี่
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
9. ข้อใดใช้คําพ้องรูปเด่นที่สุด
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
10. ความสัมพันธ์ระหว่างกวีกับผู้ที่กวีเขียนถึงในข้อใดต่างจากข้ออื่น
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
เฉลย เรื่องการเล่นคํา
1. 3) 2. 4) 3. 1)

4. 1)

5. 4)

6. 1)

7. 2)

8. 2)

9. 1)
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10. 3)

โวหารภาพพจน
การพรรณนาเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ภาพพจน์เป็นกลวิธีที่พบได้บ่อยในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
1. อุปมาโวหาร : การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง ในการเปรียบเทียบจะต้องมีคําเชื่อม
ที่มีความหมายว่า “เหมือน” อยู่ด้วยเสมอ ได้แก่ เสมอ เปรียบเสมือน ดุจ ประดุจ
เปรียบดุจ ดัง ดั่ง ปูน เพียง ราว เสมอ ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง กล ละม้าย คล้าย ครุวนา
เช่น เทียบ เทียม เล่ห์ ประเล่ห์ พ่าง ราวกับ เปรียบปาน ฉัน เปรียบด้วย ปิ้มปาน
ประหนึ่ง เฉก อุปมา ปาน ยิ่ง
โครงสร้างของอุปมา
คําที่ 1 (คําที่ต้องการเปรียบ)
ชีวิตของคนเรา
เขาพูดคล่อง
ตัวอย่าง

คําเชื่อม
เหมือน
ราวกับ

คําที่ 2 (คําที่นํามาเปรียบ)
รุ่งอรุณ
ท่องมาอย่างดี

“สายธารดั่งนาฬิกา
เงียบเงียบกรวดทรายไหลริน

แว่วแว่วจ๊อกจ๊อกเซาะซอกหิน
กลิ้งกระแสสินธุ์แข่งเวลา”

“ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์
บอกกับตัวเองเอาไว้
“จุดหมายในใจดับไปแล้วเพราะเธอทําลาย

ดังพายุที่โหมเข้าใส่
ความเจ็บต้องมีวันหาย”
เหมือนไฟตกน้ําลงไปไร้ประโยชน์”

“รักกันอยู่ขอบฟ้า
เสมือนอยู่หอแห่งเดียว
ชังกัน บ่ แลเหลียว
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง

เขาเขียว
ร่วมห้อง
ตาต่อ กันนา
ป่าไม้มาบัง”

เจ้างามเนตรประหนึ่งนัยนาทราย
เจ้างามนาสายลดังกลขอ
เจ้างามกรรณกลกลีบบุษบง

“เจ้างามพักตร์ผ่องเพียงบุหลันฉาย
เจ้างามขนงก่งละม้ายคันศรทรง
เจ้างามศอเหมือนคอสุวรรณหงส์
เจ้างามวงวิลาศเรียบระเบียบไร”

“ผมดําราวกับแมลงผึ้ง หน้าเปล่งปลั่งดั่งดวงจันทร์ เนตรประหนึ่งตากวางฟันเทียบไข่มุก
ริมฝีปากเพียงผลตําลึงสุก เสียงหวานปานนกโกกิลา เอวเหมาะเจาะไม่อวบเกินเวลาย่าง
เดินแคล่วคล่องมีสง่าเสมอช้างทรง”
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2. อุปลักษณ์ : การเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่ง ด้วยคําว่า “เป็น, คือ” หรืออาจละคําว่า “เป็น, คือ”
โครงสร้างของอุปลักษณ์
2.1 ใช้คําว่า “เป็น, คือ” ในการเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่ง
คําที่ 1 (คําที่ต้องการเปรียบ)
สามีฉัน
ชีวิต

คําเชื่อม
เป็น
คือ

คําที่ 2 (คําที่นํามาเปรียบ)
แมวเชื่องๆ ตัวหนึ่ง
ละครไม่มีใครรู้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไร

2.2 นําคํา 2 คําที่ต้องการเปรียบมาวางคู่กัน โดยไม่มีคําเชื่อมหรือคําใดๆ มาคั่น
(คําที่นํามาเปรียบอาจวางอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้)
ตัวอย่าง มรดกเลือด (คําที่นํามาเปรียบ คือ เลือด คําที่ต้องการเปรียบ คือ มรดก)
ทะเลหมอก (คําที่นํามาเปรียบ คือ ทะเล คําที่ต้องการเปรียบ คือ หมอก )
2.3 ปรากฏคําที่นํามาเปรียบเพียงคําเดียว โดยไม่ปรากฏแน่นอนว่าคํานั้นใช้หมายถึงคําใด ผู้อ่าน
จําเป็นต้องตีความเอาเอง
คําที่นํามาเปรียบ
ขอทานรัก
นางฟ้าตัวน้อยๆ ของแม่
บ่งหนามในอก
ตัวอย่าง

“แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เจ้าเป็นถ้ําอําไพขอให้พี่
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง

ความหมาย

พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
เชยผกาโกสุมประทุมทอง
เป็นราชสีห์สมคู่เป็นคู่สอง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป”

“เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง จะรักเธอไม่มีวันจางไปจากใจ”
“หากว่าเธอคือฟ้า ฉันคือทะเล
หากแผ่นฟ้าเป็นรักที่ซื่อตรง

จะเปรียบทะเลดั่งความมั่นคง
ทุกทุกสิ่งจะคงนิรันดร์”

“ดาวหิ่งห้อยน้อยน้อย
จับต้นลําพูพราว

ล่องลอยแวววับ
พร้อยพร้อยเพียงสกาว”

“แต่เขาเห็นเราเป็นเส้นหญ้า
จนใจแตกยับอัปประมาณ

อนิจจามาเหยียบเสียสะท้าน
มิขอทานรักนั้นจนวันตาย”

“หวังอีกครั้งคงยังไม่สาย
ถึงเมฆฝนคลื่นลมเกเร

พี่หวังเป็นทรายน้องเป็นทะเล
ทรายกับทะเลไม่เคยจากกัน”
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3. สัทพจน์ : การเปรียบเทียบโดยใช้คําเลียนเสียง สัตว์ ลม ฝน น้ํา ดนตรี หรือเสียงมนุษย์
ตัวอย่าง
“ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด
ลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่
ออดแอดแอดออดยอดไกว
แพใบไล้น้ําลําคลอง”
“คลองทองตีครุ้มครึ้ม
ท้าตะเติงเติงเสียง
เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง
แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น
“เสียงซอ อ๋อ อ่อ อ้อ
จับปี่เตร๋งเต้งเตง
ตรุย ตรุ๋ย ตรุ่ย ตรุ้ย เหนง
ฆ้องหน่อง หนอง หน่อง หน้อง

เดินเรียง
ครุ่มครื้น
การเวก
หวู่หวู้เสียงสังข์”
เอื่อยเพลง
เต่งต้อง
เหน่งเนง ระนาดแฮ
ผรึ่ง พรึ้ง พรึ่งตะโพน”

4. บุคคลวัต : การเปรียบเทียบโดยใช้จินตนาการสมมติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดมีชีวิตขึ้นมา หรือสมมติให้
สัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตทํากริยาอาการอย่างมนุษย์
ตัวอย่าง
“เสียงซากอิฐปูนสะอื้น
สะเทือนพื้นสุธาไหว”
“ทะเลไม่เคยหลับใหล

ใครตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น”

“เมื่อลมพัดใบไม้สะบัดโบกมือเรียกใคร เธอรู้บ้างไหมฉันวอนใบไม้โบกมือเรียกเธอ
เปรียบเป็นลิ้นใบไม้ก็ดิ้นบอกรักเสมอ ทุกใบบอกเธอแทนลิ้นฉันทุกวันเรื่อยไป”
“ความอิจฉาริษยาบ้า
ทั้งล่อลวงกรุณาปรานี

มาขโมยไปเร็วรี่
ไปเฆี่ยนตีแล้วฆ่าตาย”

“ลมหนาวเริ่มล่องมาจากฟ้าแล้ว
ลํานําจากเจ้าพระยามากล่อมใจ

พรมจูบแผ่วคลื่นพลิ้วระริ้วไหว
คิดถึงใครคนหนึ่งซึ่งไม่มี”

“ฟ้า ฟ้า ชวนหมู่ดาว
เหนื่อยไหมฟ้าคอยห่วงจันทร์

บอกกับเดือนแล้วเตือนตะวัน
เหนื่อยกันพักลงคงดี”
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5. อติพจน์ : การเปรี ย บเทีย บโดยการพู ดถึ ง สิ่ ง ที่เ กิ น จากความเป็ น จริ ง เพื่อ แสดงออกถึ งการใช้
อารมณ์ ความรู้ สึ ก และจิ น ตนาการอย่ า งเต็ ม ที่ (อติพ จน์ เป็ น การจิ น ตนาการอย่ า ง
ไร้ขอบเขตของกวี)
ตัวอย่าง
“จะเจ็บจําไปถึงปรโลก
ฤๅรอยโศกรู้ร้างจางหาย
จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย
อย่าหมายว่าจะให้หัวใจ”
“ตราบร่างป่นเปื่อยเป็นผงธุลี
เปี่ยมสุนทรีย์ดีงามท่ามกลาง

รักนี้อมตะอยู่อย่ารู้ร้าง
ระหว่างแหล่งหล้าฟ้าต่อกัน”

“ไม่อยากร้องไห้ให้ใครใครเห็น
น้ําตาทุกหยดเหมือนกรดทําลาย

กลัวจะเป็นเช่นอุทกภัย
ทุกสิ่งพินาศไปทั่วทั้งโลกา”

6. สัญลักษณ์ : การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง สาเหตุที่ใช้แทนกันได้เพราะมันมีความใกล้เคียงกันมาก
ตัวอย่าง
สีขาว แทน ความบริสุทธิ์
สีดํา แทน ความทุกข์ ความเศร้า
แพะ แทน คนที่รับผิดแทนบุคคลอื่น
7. นามนัย : การเปรียบเทียบโดยใช้คําซึ่งเป็น ส่วนประกอบเด่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวแทน
ความหมายของทั้ ง หมด
สิ่ ง ที่ นํ า มาเปรี ย บและความหมายที่ นํ า มาโยงนั้ น จะมี
ความสัมพันธ์กัน
ตัวอย่าง
“แมลงภู่คู่เคียงว่าย
เห็นคล้ายคล้ายน่าเชยชม
คิดความยามเมื่อสม
สนิทเคล้าเจ้าเอวบาง” (แทนสตรีอันเป็นที่รัก)
“กาลเวลาคร่าทุกสิ่งไปจากฉัน เหลือทิ้งไว้เพียงรอยย่นที่ขอบตา” (แทนความชรา)
8. ปฏิพากย์ : การเปรียบเทียบโดยใช้คําที่มีความหมายขัดแย้งกัน
ตัวอย่าง
“เสียงน้ําซึ่งกระซิบสาด
ปราศจากเสียง”
“จักรวาลวุ่นวาย
ไร้สําเนียง”
“พร่ามัวอยู่ในความสดใส
ปรากฏอยู่ในการปกปิด
ห่างไกลอยู่ในความใกล้ชิด
เงียบสนิทอยู่ในการกู่ร้อง”
9. อุปมานิทัศน์ : กลวิธีการสอนเรื่องราวทางศีลธรรมโดยการซุกซ่อนนัยแฝงไว้ในเรื่องที่เล่านั้นๆ
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ประลองฝมือ เรื่องโวหารภาพพจน
1.

2.

3.

4.

5.

ข้อใดมีภาพพจน์
1) ยามค่ําย่ําไปกับสายฝน
ตามเสียงอึ่งอึงอลดังหนาแน่น
2) สวบสาบยวบยาบเหยียบราบแบบ
โลดแล่นหลืบหลุบตะครุบคว้า
3) สบายนิดหนึ่งที่ฝันก็พลันรุ่ง
ตื่นสะดุ้งเขาประดังระฆังก้อง
4) เห็ดเผาะกรอบขบอร่อยดี
แกงแซ่บอีหลีกับหน่อไม้
คําประพันธ์ในข้อใดใช้ภาพพจน์
1) จะร่วมที่โต๊ะตั้งนั่งเสวย
เหมือนคุ้นเคยไม่รังเกียจคิดเดียดฉันท์
2) ก็ก้มรับเหมือนกับบังคมบาท
แล้วลีลาศเยื้องย่องไปห้องขวาง
3) อีกกระดูกคนโบราณที่นานครัน
ดูยืนยันเหมือนยังเปรตสังเวชใจ
4) อนิจจาเกิดมาไม่เหมือนคน
ช่างพิกลต่างๆ ทุกอย่างไป
ข้อใดใช้ภาพพจน์
1) เขาว่าน้องของเราเป็นเจ้าสาว
ไม่รู้ราวเรื่องเร่อมาเจอหอ
2) ดูเหย้าเรือนหาเหมือนอย่างไทยไม่
หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี
3) เดิมเป็นป่ามาเป็นวังตั้งประทับ
แล้วก็กลับไปเป็นป่าไม่ฝ่าฝืน
4) เนื้อเอ๋ยเนื้อเหลือเจ็บจนเล็บลิ
ยังปริปริปริ่มพร้อยเป็นรอยราย
ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์
1) คัคนานต์นฤราสร้าง
ราคิน
คือระเบียบรัตนทนิล
คาดไว้
2) พระพึงพิเคราะห์ผู้
ภักดี ท่านนา
คือพระยาจักรี
กาจแกล้ว
3) เกรงกระลับก่อรงค์
รั่วหล้า
คือใครจักคุมคง
ควรคู่ เข็ญแฮ
4) เพื่อพระเดโชชนะ
ศึกน้ํา
คือองค์อมิตรพระ
จักมอด เมือเฮย
ข้อใดใช้ภาพพจน์
1) แขกเต้าเคล้าคู่เคียง
เรียงจับไม้ไซ้ปีกหาง
เรียมคะนึงถึงเอวบาง
เคยแนบข้างร้างแรมนอน
2) ปักษีมีหลายพรรณ
บ้างชมกันขันเพรียกไพร
ยิ่งฟังวังเวงใจ
ล้วนหลายหลากมากภาษา
3) ลมชวยรวยกลิ่นน้อง
หอมเรื่อยต้องคลองนาสา
เคลือบเคล้นเห็นคล้ายมา
เหลียวหาเจ้าเปล่าวังเวง
4) พิกุลบุนนาคบาน
กลิ่นหอมหวานซ่านขจร
แม้นนุชสุดสายสมร
เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย
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6. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) หางนกยูงระย้าเรี่ยคลอเคลียน้ํา
แพนดอกฉ่ําช้อยช่อวรวิจิตร
2) ลมระเริงลู่หวิวพลิ้วระลอก
สัพยอกยอดไม้ไปลิ่วล่อง
3) ดอกไม้ป่าปรุงกลิ่นประทิ่นป่า
อบบุหงามาลัยทั่วไพรกว้าง
4) ระเมียรไม้ใบโบกสุโนกเกาะ
สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
7. ข้อความใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) ปิ่นเสียมสองสุริยชาติ
2) อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
3) พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
4) ช่วงชวลิตพ่างผล กลส้มเกลี้ยงกุก่อง
8. ข้อใดไม่ใช้โวหารภาพพจน์
1) พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
2) เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร
พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสําหรับดง
3) เสียสินสงวนศักดิ์ไว้
วงศ์หงส์
4) เพชรน้ําค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า เย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่
9. ข้อใดไม่ใช้โวหารภาพพจน์
1) ลมพัดเมฆผ่านพ้น ปลิวบน
2) ฝากเมฆสารสั่งน้อง ถนอมนวล
3) เมฆลอยเลื่อนเล่นล้อ หลีกลม
4) ฝากนุชแมกเมฆไว้ กลางโพยม
10. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) งามสองสุริยราชล้ํา เลอพิศ นาพ่อ
2) สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
3) ธุมากรเกิดกระลบ อบอลเวงฟากฟ้า ดูบ่รู้จักหน้าหนึ่งสิ้นแสงไถง
4) มงกุฎทรงเทริดเกศ อย่างอิศเรศรามัญ สรรเป็นรูปอุรเคนทร์
11. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) สําเภาแล่นระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแก้ว
2) ธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศล
3) หว่านล้อมด้วยคํายอชักเอาแม่น้ําทั้งห้าเข้ามาล่อ
4) ส่วนพระทองร้อยชั่งทั้งคู่พิศดูเห็นบุรุษโทษสิบแปดประการ
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12. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) จึ่งพระปิ่นปักธาษตรี
บุรีรัตนหงสา
2) เพราะพระหัตถ์หากป้อง
ปัดด้วยขอทรง
3) ครั้นพระบาทยินสาร
ธ ก็บรรหารตระบัด
4) เถลิงอยุธยาเย็นกล้า
ทั่วถ้วนทวยสยาม
13. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) เขาจัดแจงมโหรีมีให้ฟัง
เสนาะดังวังเวงบรรเลงลาน
2) มีลูกเหมือนหนึ่งมีมณีดวง
นี่มีมาให้เป็นห่วงให้สิ้นคิด
3) เห็นชีต้นปนประสกสีกากลุ้ม
โถมกระทุ่มฟองฟุ้งอยู่ผลุงผึง
4) แต่คนเดินพัลวันออกฟั่นเฟือน
จนจันทร์เคลื่อนรถคล้อยลับเมฆา
14. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น
1) คิดคะนึงถึงนงราม
ผิวเหลืองกว่าจําปาทอง
2) นวลจันทร์เป็นนวลจริง
เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา
3) ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา
ดังป่าช้าพงชัฎสงัดคน
4) โอ้น้ําใจในอุราทารกรรม
เหมือนน้ําดําอยู่ในหนองเป็นฟองคราม
15. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างชนิดจากข้ออื่น
1) ขึ้นทรงรถทองผ่องพรรณ งามงอนอ่อนฉัน เฉกนาคราชกําแหง
2) ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง
เลือดนองท้องช้างเหลวไหล
3) หวังเป็นเกือกทองรองบาทา
พระผู้วงศ์เทวาอันปรากฏ
4) เจ้างามเนตรประหนึ่งนัยนาทราย
เจ้างามขนงก่งละม้ายคันศรทรง
16. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่น
1) สมรรถไชยไกรกราบแก้ว
เรียบเรียงเคียงคู่จร
2) เล่ห์เลื่อนชลอดุสิตฐามารังสฤษฏิ์พิศนิยม
3) สกุนตลา
คลื่นสมุทรสุดฤทัยไหวปวง
4) ชมว่าวิไลงามตา
พอเห็นเต็มตา
17. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น
1) แสดงพระเดชฟุ้งฟ้า
2) มลายโลกอย่ามลายม้วย
3) อบอลเวงฟากฟ้า
4) เถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้า

แสงแวววับจับสาคร
ดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน
นมหาพิมานรมย์
ผิจะเทียบก็เทียมทัน
นางฟ้าแมกฟ้าจากสรวง
คือทรวงนางสะท้อนถอนใจ
ดั่งเทพธิดาองค์หนึ่ง
พลอยพารําพึง
เฟื่องด้าวดินไหว
อรรถอื้นอัญขยม
ดูบ่รู้จักหน้า หนึ่งสิ้นแสงไถง
ลือตรลบแหล่งหล้า โลกล้วนสดุดี
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18. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น
1) หอมจนหอบหัวใจไปเคว้งคว้าง
2) งามดั่งเปลวเพลิงป่ามานิรมิต
3) ขอกายเจ้าจงเป็นเช่นต้นไม้
4) เหมือนถูกกายกําบังกักขังใจ
19. ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างจากข้ออื่น
1) ลมระริ้วปลิวหญ้าคาระยาบ
2) สนละเมียดเสียดยอดขึ้นกอดฟ้า
3) ดอกหญ้ายิ้มหวานหวานกับลานหญ้า
4) แก้วเอียงกลีบเคลียน้ําค้างอย่างหงิมหงิม
20. ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น
1) เปรียบแรงคชสารปานกลจักร
ผาผลักชักลากราวหยากไย่
2) ใหญ่เทียบภูผาท่าดุดัน
เรี่ยวแรงแข็งขยันเชื่อควาญตน
3) งางอนอ่อนช้อยทุกรอยกลึง
ดูประหนึ่งกรกรายนางร่ายรํา
4) เหมือนมีชีวิตสถิตร่าง
ซุงแกะเป็นช้างย่างบาทได้
21. ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น
1) สงครามกษัตริย์ทรง
ภพแผ่น สองฤา
สองราชรอนฤทธิ์ร้า
เรื่องรู้สรรเสริญ
2) งามสองสุริยราชล้ํา
เลอพิศ นาพ่อ
พ่างพัชรินทรไพจิตร
ศึกสร้าง
3) ขุนเสียมสามรรถต้าน
ขุนตะเลง
ขุนต่อขุนไป่เยง
หย่อนห้าว
4) สองโจมสองจู่จ้วง
บํารู
สองขัตติยะสองขอชู
เชิดด้ํา
22. ความที่ว่า “เกิดแล้วก่อล่อแล้วเร้นเย็นแล้วร้อน” ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนเสนอภาพพจน์ต่างจากข้อใด
1) เสียงน้ําซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง
2) จักรวาลวุ่นวายไร้สําเนียง
3) อยู่ห่างไกลแต่ก็ใกล้ในคุณธรรม
4) วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว
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23. “หอมอยู่ไม่รู้หาย คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู”
คําประพันธ์ในข้อใดใช้ภาพพจน์วิธีเดียวกับตัวอย่างข้างต้นนี้
1) น้ําเงินคือเงินยวง
ขาวพรายช่วงสีสําอาง
2) รวยรินกลิ่นรําเพย
คิดพี่เคยเชยกลิ่นปราง
3) หอมหื่นรื่นรสเพียง
กลิ่นเนื้อนวลนาง
4) เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว
24. ภาพพจน์ประเภทใดไม่ปรากฏในคําประพันธ์ต่อไปนี้
“ดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียน
ดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหว่างวน”
1) อุปมา
2) อุปลักษณ์
3) บุคคลวัต
4) การเลียนเสียงธรรมชาติ
25. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้กลวิธีการแต่งเด่นชัดที่สุดตามข้อใด
“ปรารถนาพาชัยให้ช่วงโชติ
ถลาโลดหยัดยืนคลื่นลูกใหม่
รวมความหวังทั้งปวงเป็นดวงไฟ มีธงชัยทาบท้าไว้คว้าครอง”
1) ใช้คําง่าย ให้จินตภาพ
2) ใช้ภาพพจน์ ให้อารมณ์ความรู้สึก
3) ใช้คําไพเราะกินใจ ให้ภาพแจ่มชัด
4) ใช้การเล่นสัมผัส ให้เสียงเสนาะ
26. ข้อความตอนใดมีภาพพจน์ปรากฏอยู่เพียงชนิดเดียว
1) เสียงอุโฆษครื้นครั่นดั่งไฟบรรลัยกัลป์จะผลาญโลกให้ทําลายวายวินาศ
2) สะเทื้อนสะท้านเลื่อนลั่นอยู่ครืนครืนดุจประหนึ่งว่าปืนสักแสนนัดมากระหน่ํายิงอยู่เปรี้ยงๆ
3) เฒ่าก็ดีดนิ้วมือดังทะถับทะถับ ร้องสําทับด้วยวาจาว่า อเปหิ ฮ้าเฮ้ยเด็กน้อยถอยขยาย เสือร้ายจะเดินทาง
4) สรุปแล้วแก้วธัญญ์พืชพันธุ์นี้
คุณภาพมีศรีปานอาหารสวรรค์
ในพรรษานาอุดมสมบูรณ์ธัญญ์ ควรแก่สรรเสริญกราวคือชาวนา
27. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
“เมฆขาวหนาวเดือนดาว
อ้อมหาวห้อมล้อมจันทร์หมอง
น้ําค้างตกเนืองนอง
ต้องน้ําตาบ่าซึมดิน”
1) นามนัยและอติพจน์
2) อติพจน์และบุคคลวัต
3) บุคคลวัตและนามนัย
4) อุปลักษณ์และอติพจน์
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28. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
“ฉันมองคลื่นรื่นเร่เข้าเห่ฝั่ง
พร่ําฝากฝังภักดีไม่มีสอง
มองดาวเฟี้ยมเยี่ยมพักตร์ลักษณ์ลํายอง จากคันฉ่องชลาลัยใสสะอาง”
1) บุคคลวัตและอุปลักษณ์
2) สัญลักษณ์และอติพจน์
3) บุคคลวัตและสัญลักษณ์
4) อุปลักษณ์และอติพจน์
29.
“พิราบบินกลับมาหลังคาโบสถ์ พายุโหดยังกระหึ่มกระเหี้ยนหือ
เมื่อแก้วตกลงแตกก็แหลกรื้อ
แต่แก้วคือแก้วพร่างอยู่กลางใจ”
คําประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ชนิดใดบ้าง
1) สัญลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อุปลักษณ์
2) สัญลักษณ์ ปฏิพากย์ อุปลักษณ์
3) อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์
4) อุปลักษณ์ อติพจน์ อุปมา
30. ข้อใดใช้ภาพพจน์มากที่สุด
1) ไร้ฟูกถูกเนื้อวันทองอ่อน
เหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใส
เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร
พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสําหรับดง
2) บัดนี้เห็นท่วงทีกิริยาเจ้าก็เปลี่ยนแปลก
เล่ห์ประหนึ่งพึ่งมาเป็นแขกไม่คุ้นเคย
ไฉนจึงแกล้งนั่งเฉยให้เหินห่างเหมือนผู้อื่นฉะนี้
3) พันลึกล่มลั่นฟ้า
เฉกอสุนีผ่าหล้า
แหล่งเพี้ยงพกพัง
แลนา
4) ดาวระยับประดับฟ้าเพลานี้
เพชรราตรีส่องสกาว ณ หาวหน
ประชันแสงวะวับวาวพราวสกนธ์
มิแผกคนแข่งค่าบารมี
เฉลย เรื่องโวหารภาพพจน์
1. 2) 2. 3) 3. 2)
11. 3) 12. 2) 13. 1)
21. 2) 22. 4) 23. 3)

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

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

6. 4)
16. 3)
26. 3)

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

8. 1)
18. 1)
28. 1)

9. 1)
19. 1)
29. 1)
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10. 1)
20. 4)
30. 4)

ฉันทลักษณ
1. กาพย์
กาพย์เป็นคําประพันธ์ที่มีข้อบังคับเพียงการกําหนดคณะและสัมผัส
กาพย์มีระเบียบบังคับคล้ายฉันท์ แต่ไม่ได้บังคับ ครุและลหุ
1.1 กาพย์ยานี 11
1 บท มี 2 บาท ได้แก่ บาทเอกและบาทโท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคหน้า 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา

สัมผัสระหว่างบท

ดาวเดือนจะต่างเทียน
เมฆหมอกในเวหน
พฤกษาจะต่างฉัตร
ดอกไม้ในหิมพานต์

วิเชียรแก้วกลีบจงกล
จะต่างพู่และเพดาน
สุวรรณรัตน์อันไพศาล
จะต่างพุ่มอยู่เรียงราย

1.2 กาพย์ฉบัง 16
1 บท มี 1 บาท และมี 16 คํา บาทหนึ่งมี 3 วรรค วรรคแรก 6 คํา วรรคกลาง 4 คํา วรรคหลัง
6 คํา

สัมผัสระหว่างบท

อินทรชิตบิดเบือนกายิน
ทรงคชเอราวัณ
ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน
สีสังข์สะอาดโอฬาร
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1.3 กาพย์สุรางคนางค์ 28
1 บท มี 1 บาท และมี 7 วรรค แต่ละวรรคมี 4 คํา

สัมผัสระหว่างบท

พระยาปลัด
หัวหน้าครัวไทย
เลือกหานารี
แกล้งทําเต็มใจ

พระยายกกระบัตร
สันทัดเชี่ยวชาญ
น้ําใจกล้าหาญ
ทํารักสมัครสมาน
หว่านล้อมพวกลาว
รูปทรงส่งศรี
ที่พึ่งรุ่นสาว
ยกให้เจ้าลาว
จนชั้นพวกบ่าว
ชอบใครไป่ขืน

1.4 กาพย์ห่อโคลง (กาพย์ยานี 11 สลับกับโคลงสี่สุภาพ)
ลางนางอาบน้ําท่า
ทาขมิ้นเหลืองพึงชม
ทาแป้งแกล้งหวีผม
ผัดหน้านวลยวนใจชาย
ลางนางตักน้ําท่า
อาบองค์
ขัดขมิ้นเหลืองบรรจง
ลูบน้ํา
หวีเกล้าเอาเทริดทรง
ผมปีก
ผัดหน้านวลงามล้ํา
ยั่วเย้าใจชาย
2. กลอน
กลอนเป็นคําประพันธ์ที่มีการกําหนดคณะและบังคับสัมผัส แต่มีการกําหนดเสียงของวรรณยุกต์
2.1 กลอนสุภาพ (กลอนแปด)
กลอนสุภาพ 1 บท มี 2 บาท ได้แก่ บาทเอกและบาทโท แต่ละบาทมี 2 วรรค วรรคละ 8 คํา
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
จับให้มั่นคั้นหมายให้วายวอด
ช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัย
ตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งไร
ตรองจงได้สมประสงค์ที่ตรงดี
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3. โคลง
โคลงเป็นคําประพันธ์ที่มีข้อบังคับ คณะ สัมผัส คําเอก คําโท
3.1 โคลงสี่สุภาพ
1 บท มี 4 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค บาทที่ 1, 2 และ 3 วรรคหน้ามี 5 คํา วรรคหลังมี 4 คํา
ส่วนบาทที่ 4 วรรคหน้ามี 5 คํา วรรคหลังมี 4 คํา โคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจึงมีทั้งหมด 30 คํา
(ไม่นับคําสร้อย)
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใดพี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร
ทั่วหล้า
สองเขือพี่หลับใหล
ลืมตื่นฤๅพี่
สองพี่คิดเองอ้า
อย่าได้ถามเผือ
หมายเหตุ ท้ายบาทที่ 1 และ 3 ถ้าเนื้อความไม่สมบูรณ์ก็อนุญาตให้เติมคําสร้อยได้อีกแห่งละ 2 คํา
คําทั้ง 30 คํา ที่ใช้แต่งโคลงสี่สุภาพนี้ แบ่งเป็น 3 จําพวก คือ
คําสุภาพ คือ คําที่ไม่กําหนด เอก-โท จะมีหรือไม่มี ก็ได้ 19 คํา
คําเอก คือ คําที่บังคับ ไม้เอก หรือจะใช้คําตายแทนคําเอกก็ได้ มี 7 คํา หรือใช้
คําเอกโทษ
คําโท คือ คําที่บังคับให้มีไม้โท 4 คํา หรือใช้คําโทโทษ
คําเอกโทษ-คําโทโทษ
คําเอกโทษ : คํารูปเอก ที่ใช้แทน คําโท เช่น ใบย่า แทนคําว่า ใบหญ้า
คําโทโทษ : คํารูปโท ที่ใช้แทน คําเอก เช่น วิ่งเหล้น แทนคําว่า วิ่งเล่น
3.2 โคลงสองสุภาพ
พิศกรรณงามเพริศแพร้ว
อีกแก้มปรางทอง
ทํานองนาสิกไท้
เปรียบด้วยขอกาม
3.3 โคลงสามสุภาพ
อาบูใจเบิกบาน
ยอยศยิ่งใหญ่ต้อง
เสียงบรรสานจับปี่
กลกล่อมซ้อมเสียงซ้อม
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กลกลีบบงกชแก้ว
เทียบนา
คือเทพนิรมิตไว้

ฟังขับขานเพราะพร้อง
จิตเพี้ยงของหลาน
เรื่อยระรี่รับร้อง
ซาบซึ้งซึมใจ ยิ่งนา
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4. ร่าย
ร่ายสุภาพกําหนดไว้ว่า บทหนึ่งจะมีกี่วรรคก็ได้ แต่มักไม่น้อยกว่า 5 วรรค สัมผัสต่อกันไปเรื่อยๆ
โดยให้คําท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคําที่หนึ่ง หรือสอง หรือสาม ของวรรคหลังต่อไปจนจบ และเมื่อจะจบบทให้
ลงท้ายด้วยลักษณะของโคลงสองสุภาพ
สรวมสวัสดิวิชัย เกริกกรุงไกรเกรียงยศ เกียรติปรากฏขจรขจาย สบายทั่วแหล่งหล้า
ฝนฟ้าฉ่าชุ่มชล ไพศรพณ์ผลพูนเพิ่ม เหิ่มใจราษฎร์บําเทิง รื่นเริงรัฐมณฑล สกลราชอาณาเขต
ประเทศสยามชื่นช้อย ทุกข์ขุกเข็ญใหญ่น้อย นาศไร้แรงเกษม โสตถิ์เทอญ
5. ฉันท์ (เป็นคําประพันธ์ที่บังคับ ครุ และลหุ)
คําครุ : พยางค์ที่มีเสียงตัวสะกดในทุกมาตรา หากไม่มีตัวสะกดก็ต้องประสมสระเสียงยาว
คําลหุ : พยางค์ที่ไม่มีเสียงตัวสะกดและประสมด้วยสระเสียงสั้น รวมไปถึงพยางค์ บ่ ธ ณ
ก็จัดเป็นลหุเสมอ
5.1 อินทรวิเชียรฉันท์ 11
“วันนี้คณาศิษย์
สุจริตสมานฉันท์
พร้อมเพรียงประชุมกัน
อภิวาทนาการ
ด้วยจิตระลึกถึง
คุณะซึ่งคณาจารย์
เต็มใจประสิทธิ์สาร
วรเวทย์วิเศษศรี”
5.2 วสันตดิลกฉันท์ 14
“สามยอดตลอดระยะระยับ
ช่อฟ้าตระการกลจะหยัน
บราลีพิลาศศุภจรูญ
หางหงส์ผจงพิจิตรงอน

วะวะวับสลับพรรณ
จะเยาะยั่วทิฆัมพร
นภศูลประภัสสร
ดุจกวักนภาลัย”

5.3 วิชชุมมาลาฉันท์
“โอ้ว่าน่าเศร้า
เห็นหน้ากันอยู่
หลายพวกเผ่าพงศ์
วิบเดียววอดวาย

เมื่อเฝ้ามองดู
ผองผู้หญิงชาย
มาปลงปลิดหาย
ดิ่งดับลับพลัน”

5.4 ภุชงคประยาตฉันท์ 12
“อนงเพศมนัสพี
มิได้ดาบก็คว้าขวาน
มิได้มีดก็เอาไม้
กระหน่ําฟาดพิฆาตลาว

รสชาติศรีทหารชาญ
มิได้หอกก็คว้าหลาว
ตระบองใหญ่ตระบองยาว
เตลิดแล่น ณ แดนดง”

ภาษาไทย (78)____________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

แบบฝกหัด เรื่องพื้นฐานฉันทลักษณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ฝึกแยกวรรคของคําประพันธ์ให้ถูกต้องว่าเป็นคําประพันธ์ชนิดใด
1) กาพย์ยานี
2) กาพย์ฉบัง
3) กาพย์สุรางคนางค์ 4) กลอนสุภาพ
5) อินทรวิเชียรฉันท์
พระวัดรัตนมณีมีจริยวัตรงดงามเราควรประพฤติตามจะอยู่เย็นเป็นสุขสันต์
ฉันไปตลาดมากะจะหาอะไรกินเรียกเธอมิได้ยินรึจะไม่ไปด้วยกัน
การศึกษาไทยไม่ทันสมัยเหมือนต่างประเทศเพราะงบประมาณได้น้อยเกินเหตุจึงมีขอบเขตในการพัฒนา
คุณคิดอะไรอยู่ขณะดูละครรํา ผมคิดจะไปทํากระบะรถประกอบเอง
ไปเก็บสะตอมาหลายๆ ช่อไว้จิ้มน้ําพริกที่เหลือก็ผัดพอน้ําขลุกขลิกตําเครื่องขยี้ขยิกให้ทันมื้อเย็น
ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง ขนมหม้อแกง วุ้นสังขยา ใส่ถาดวางไว้หน้าสมภาร รอประเคน
ไปเที่ยวทะเลกันนะคะ วันอะไรดี น่าไปซะศุกร์นี้แหละ ก็ต้องตระเตรียมของ
องค์พระอานนท์ท่านเล่าว่า ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคชินสีห์ ผู้โลกนาถจอมธรรม์
ประทับ ณ เชตวันวิหารอันอนาถบิณฑกะไซร้ จัดสร้างอย่างดีที่ในสาวัตถี ให้เป็นที่สถิตสุขา
ชายใดไม่เที่ยวเทียวไปทุกแคว้นแดนไพรมิอาจประสบพบสุข
บอกแล้วก็ไม่เชื่อจะมิเหลืออะไรเลยคราวนี้ละเธอเอ๋ยฤจะเฉยก็ตามใจ
ทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทําเอง
ถือธรรมเชื่อกรรมยําเยงบาปชั่วกลัวเกรงทําแต่
กรรมดีทวีพร
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียงเริงร้องซ้องเสียงสําเนียงน่าฟังวังเวง
รนรอนอ่อนอัสดงพระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังน้ําครั่งแดงแฝงเมฆเขาเงาเมรุธร
ธรรมคือคุ ณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีป ชัชวาลแห่ งองค์พระศาสดาจารย์ส่อ งสัตว์สัน ดานสว่า ง
กระจ่างใจมล
สนุกสนานพินิจสะคราญระบําจําเรียงสนิทสํานานผสานสําเนียงก็พริ้งเพราะเพรียงจะเพลิดจะเพลิน
เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์นั้น คิดเปรียบได้ดุจดังสนามรกเรียวหนามหรือความมืด ฟังดูเถิด...เรายังต้องฝ่าข้ามไป
เอเชี่ยนเกมส์ครั้ง “สิบสาม” เปิดงานงดงามชาวโลกตื่นตาตื่นใจชื่นชมยกย่องชาติไทยชื่อเสียงลือไกล
จารึกเกียรติไว้...นิรันดร์
ข้อความข้างต้นถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะได้คําประพันธ์ตามข้อใด
1) ร่ายยาว
2) กลอนแปด
3) กาพย์ฉบัง
4) โคลงสามสุภาพ
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18. “หั่นเต้าหู้ลงทอดน้ํามันหยอดลงกระทะตั้งไฟกลางดีจ้ะเหลืองแล้วละตักขึ้นเร็ว”
ข้อความนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะได้คําประพันธ์ตามข้อใด
1) กาพย์ยานี
2) ร่ายสุภาพ
3) โคลงสามสุภาพ
4) อินทรวิเชียรฉันท์
19. ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้อง จะได้คําประพันธ์ตามข้อใด
“ขนมหวานข้าวและกับจัดสําหรับถวายพระอย่าหยิบกินนะคะประเดี๋ยวจะตกนรก”
1) โคลงสาม
2) กลอนหก
3) กาพย์ยานี
4) อินทรวิเชียรฉันท์
20. ข้อความต่อไปนี้ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคําประพันธ์ชนิดใด
“เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์นั้นคิดเปรียบได้ดุจดังสถานรกเรียวหนามหรือความมืดฟังดูเถิดเรายังต้องไต่เต้าไป”
1) ร่ายสุภาพ
2) กลอนหก
3) กาพย์ฉบัง
4) กาพย์สุรางคนางค์
21. ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะได้คําประพันธ์ตามข้อใด
“มากินขนมกันนะจ๊ะฉันจะสุขใจกินไปก็คุยไปจะสนุกและเบิกบาน”
1) กาพย์ยานี
2) โคลงสาม
3) กลอนสุภาพ
4) อินทรวิเชียรฉันท์
22. ข้อความต่อไปนี้ ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคําประพันธ์ตรงตามข้อใด
“พิเศษสารเสกสร้างรังสรรค์สารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณพรรณเพราเฉิดเลิศแล
ลายระยับสายสะอิ้งส่องสร้อยกรองทรวง”
1) โคลงสี่สุภาพและกลอนสุภาพ
2) กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ
3) กาพย์ฉบัง 16 และกลอนสุภาพ
4) กาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16
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23. ข้อความในอัญประกาศนี้จะนําไปแต่งคําประพันธ์ชนิดใดได้ทันที
“เธอควรจะรับฟังและก็นั่งสงบคํา”
1) กลอนสุภาพ
2) วสันตดิลกฉันท์
3) กาพย์ยานี
4) อินทรวิเชียรฉันท์
24. ข้อความต่อไปนี้ หากแยกวรรคให้ถูกต้องแล้วจะเป็นคําประพันธ์ชนิดใด
“ขุนมารสหัสสพหุพาหุวิชาวิชิตขลังขี่คีริเมขละประทังคชะเหี้ยมกระเหิมหาญ”
1) สัททุลวิกกีพิตฉันท์
2) วสันตดิลกฉันท์
3) มาลินีฉันท์
4) อิทิสังฉันท์
25.
“เพดานดาราระย้าย้อย ทองทับประดับพลอยเรืองอร่าม
อัจกลับแก้วมณีอัคคีตาม สว่างวามแวววับจับจินดา”
คําประพันธ์ข้างต้นจัดเป็นคําประพันธ์ชนิดใด
1) โคลง
2) ฉันท์
3) กลอน
4) กาพย์
เฉลย เรื่องพื้นฐานฉันทลักษณ์
1. 1) 2. 1) 3. 3)
11. 2) 12. 2) 13. 1)
21. 4) 22. 1) 23. 4)

4. 5)
14. 2)
24. 2)
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5. 3)
15. 3)
25. 3)

6. 1)
16. 3)

7. 5)
17. 3)

8. 2)
18. 1)

9. 2)
19. 3)

10. 5)
20. 4)

___________________________________________ภาษาไทย (81)

แนวขอสอบ เรื่องโคลงสี่สุภาพ
1.

ข้อใดผิดฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพบาทที่ 1
1) ในห้องมองมืดกลุ้ม คลุ้มควัน
2) เหมือนรู้ครูเถ้าเล่า เราเห็น
3) คนต้องดีจริงด้วย ใจตน
4) หนาวน้ําซ้ําเปียก
หน้าจ๋อย
2. บาทที่ 3 ของโคลงสี่สุภาพต่อไปนี้ ข้อใดแต่งถูกต้องตามผังบังคับทุกประการ
1) นารายณ์เนื่องนิทรสินธุ์ นานตื่น
2) นารายณ์เจื่องเจ้านิทร นานเนา แล้วเฮย
3) นารายณ์บรรทมสินธุ์ นานตื่น
4) นารายณ์เนาในสินธุ์ นานนับ แลนา
3. บาทที่ 4 ของโคลงสี่สุภาพข้อใดถูกต้องตามฉันทลักษณ์
1) เรืองรุ้งบรรเจิดหล้า ร่วงรุ้งคัคนานต์
2) เรืองมณีนพริ้ว ร่วงรุ้งรังสี
3) เรืองรามรุ่งรุ้งฟ้า ฟากฟ้าดินชม
4) เรืองลักษณ์เลิศปัญญา โลกซ้องสรรเสริญ
4. ข้อใดควรเป็นบาทสุดท้ายของโคลงต่อไปนี้
รัศมีก่องยิ่งแก้ว
สุริยกานต์
เลอพิศพร่างโอฬาร
เพริศแพร้ว
ประกายพรายแผ่ไพศาล
สว่างทั่ว ถิ่นแฮ
.........................
.........................
1) ยามเปรียบยิ่งดวงแก้ว พ้นแล้วอุปมา
2) ยังแผ่นดินเลิศแล้ว
พร่างพ้นสุรีย์ฉาย
3) ฉาบแผ่นดินให้แผ้ว
พ่างพื้นพิมานสถาน
4) ยิ่งแสงสุริยะแคล้ว
เลิศล้ําแสงฉาย

ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 5
เซอะซะซุ่มซ้ามไซร้ ไป่ควร
เงอะงะเกะกะกวน
จิตฟุ้ง
ทําใด .......... ยั่วยวน ความโกรธ เสมอนา
ชักแต่ดุด่ากลุ้ม
.......... ด้วยเซอะเซิง
5. ข้อใดเหมาะสมที่จะนํามาเติมในช่องว่างของคําประพันธ์ข้างต้นให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และความหมาย
1) มัก / เพราะ
2) เย้า / เนื่อง
3) ดุจ / อัน
4) ได้ / เกิด
เฉลย แนวข้อสอบเรื่องโคลงสี่สุภาพ
1. 3) 2. 1) 3. 2) 4. 3)

5. 1)

ภาษาไทย (82)____________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

ประลองฝมือ วิเคราะหคําประพันธ
วัฒนธรรมไทย
1.

2.

3.

4.

5.

ข้อใดเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม
1) ก้านแย่งยกดอกดูเด่นดี
2) ที่ฐานปัทม์รงค์ทองรองเรือง
3) กนกยอดลงยาราชาวดี
4) สิงห์คู่ลายเส้นดูเด่นโดด
คําประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของไทยประเภทใด
“โก้งโค้งกบกดซีกกรอบ ผ่าไม้ครอบคร่อมอกไก่ ไม้ข้างควายแขวะเป็นรู
สอดเสียบหนูแน่นขันขัด”
1) หัตถกรรม
2) ประติมากรรม
3) คหกรรม
4) สถาปัตยกรรม
บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมแขนงใด
“ดอกก้านแย่งช่อหกกระหนกเรียง
มุกดาเคียงดาดดอกเป็นดวงดี
กรอบหน้ากรองทองมังกรเกี้ยว
ฉลุเขี้ยวแมงทับสลับสี”
1) การแต่งกาย
2) การแกะสลักไม้
3) การจัดพุ่มดอกไม้ 4) การตกแต่งสถานที่
คําประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของไทยในด้านใด
“แสงโสมแสงแก้วส่อง
สุริยฉาย
อร่ามรัตนกุณฑลพราย
พร่างฟ้า
อุณหิสวิจิตรราย
ปัทมราช แลฤๅ
เจ็ดอุรุคเรียบหน้า
ผกเกล้าเกลื่อนหงอน”
1) การแต่งกาย
2) การวาดภาพ
3) การแกะสลัก
4) การก่อสร้าง
ข้อใดสะท้อนทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
1) เรียมคะนึงถึงเอวบาง เคยแนบข้างร้างแรมนาน
2) นึกน้องกรองมาลัย
วางให้พี่ข้างที่นอน
3) แก้วพี่นี้สุดนวล
ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง
4) เห็นฝูงยูงรําฟ้อน
คิดบังอรร่อนรํากราย

เฉลย วิเคราะห์คําประพันธ์ (วัฒนธรรมไทย)
1. 2) 2. 4) 3. 2) 4. 1) 5. 2)
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___________________________________________ภาษาไทย (83)

ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับกษัตริย์
1.

2.

3.

4.

5.

ข้อใดไม่ได้แสดงขนบประเพณีเกี่ยวกับกษัตริย์
1) สอดสังวาลเฉวียงองค์ มกุฏทรงเทริดเกศ
อย่างอิศเรศรามัญ
2) ปวงประนมนบเกล้า
งามเสงี่ยมเฟี้ยมเฝ้า
อยู่ถ้าทูลสนอง
3) แจ้งกิจจาตระหนัก
จึ่งพระปิ่นปักธาษตรี
บุรีรัตนหงสา ธ ก็บัญชาพิภาษ
4) เห็นฉัตรปักห้าชั้น
กั้นบนเบื้องหลังสาร
เขาก็ทราบการโดยขนาดว่าอุปราชขุนทัพ
คําประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมเรื่องใดในสังคมไทย
“ธงสีทองผ่องสง่าธงราชา
รูปครุฑพ่าห์ประจําองค์คงอมตะ
เด่นอยู่กลางธงสีเหลืองเรืองฤทธะ หมายคือพระทรงชัยของไทยเรา”
1) ความเป็นสมมติเทพ
2) ความเป็นมงคลแห่งสี
3) ความจงรักภักดี
4) ความเป็นอมตะ
ข้อใดแสดงเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ได้เด่นชัดที่สุด
1) ประโคมดุริยดนตรีแตรสังข์ทั้งปวงกึกก้องทั้งท้องพระโรงชัย
2) เสียงสังข์แตกแซ่ศัพท์มหามโหระทึกกึกก้องกลองชนะสนั่นเนียรนาท
3) พระคชินทเรศเศวตคชาก็เปล่งเสียงก้องโกญจศัพท์ประกาศกาหลคํารนนฤโฆษ
4) สําเนียงจตุรงคคณาม้ารถคชบทจรพล ก็อึงเอิกเพียงจะพกเพิกแผ่นพสุธาดลกัมปนาท
ข้อใดแสดงค่านิยมตรงกับภาษิตที่ว่า “อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง”
1)
ข้าพเจ้าเล่าเป็นข้าฝ่าพระบาท ธรรมมิกราชบพิตรอดิศร
คือพระนั่งเกล้ากษัตริย์ฉัตรนคร
โปรดบิดรลือดังทั้งแผ่นดิน
2)
ธนบดินทรปิ่นเกล้า
อยุธยา
ไตรภพจบโลกา
เขตแคว้น
เกรงพจน์บทอาชญา
นรนารถ
เป็นนิจกิจการแม้น
ชีพม้วยควรสนอง
3)
สรวมชีพรจนาสามิภักดิ์
เฉลิมศักดิ์บพิตรอดิศร
ไว้สําหรับกัปกัลป์นิรันดร
ให้ถาวรพิพัฒน์สวัสดี
4)
ขอเฉลิมเพิ่มพูนพระเกียรติยศ ยุคลบทบพิตรอดิศร
ถวัลยราชราชัยในนคร
ดังทินกรแจ่มฟ้าทั่วธาตรี
ข้อใดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
1) ล้วนยงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิย่อ ต่อสู้ศึกบมิหยอน
2) เพิ่มบําเหน็จเสร็จไซร้ ธให้เชิญพระอัยการศึก ปรึกษาโทษขุนทัพ
3) หวังผดุงบวรรัตน
ตรัสเยศ ยืนนา
ทํานุกพระศาสน์เกื้อ
ก่อสร้างแสวงผล
4) รู้เชิงพิชัยชาญ
ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรอนรณแผ้ว
แผกแพ้พังหนี

เฉลย วิเคราะห์คําประพันธ์ (ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับกษัตริย์)
1. 3) 2. 1) 3. 4) 4. 2) 5. 3)
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ความเชื่อเรื่องเวรกรรม
1.

ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้น่าจะมีอุปนิสัยในการกระทําเช่นใด
“ถือตามโบราณท่านว่ามา
ว่าว่ายน้ําเข้าหาจระเข้ใหญ่
ยากง่ายตายเป็นประการใด
ให้เป็นไปตามกรรมที่ทํามา”
1) ยอมรับชะตากรรมอย่างเต็มใจ
2) สู้ปัญหาโดยไม่หวั่นกลัว
3) ปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่สั่งสอน
4) เชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามพรหมลิขิต
2. ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น
1) คนเวรต่อเวรประทุษฐ์
ทวีโทษ
เอาอะเวรระงับหง้าย
อาจสิ้นสูญเวร
2) ฤๅปางก่อนเราเคยพรากสัตว์
ให้คู่เคล้าเขาพลัดฤๅไฉน
เวรามาเตือนภูวไนย
จึงพรากน้องไปให้จรกา
3) อันความทุกขาอาดูร
จงระงับดับสูญเสียดีกว่า
วิบากกรรมแล้วก็จําเวทนา
ไปตามเวราซึ่งทําไว้
4) ผู้ทําสิ่งอกุศล
กรรมติด ตามนา
ดุจจักรเกวียนเวียนแล้
ไล่ต้อนตีนโค
3. ข้อใดเป็นสาระสําคัญของคําประพันธ์ต่อไปนี้
“เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดง
ปลิวลิ่วใบลอยลง
ต่อหน้า
ไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนา
มองทั่วถึงพึงกล้า
แจ่มจ้าพุทธธรรม”
1) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นมงคลชีวิต
2) ธรรมชาติแสดงให้เห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
3) ใบไผ่ที่ร่วงหล่นแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจัง
4) ผู้เห็นไตรลักษณ์คือผู้มีความสุขตามธรรมชาติ
เฉลย วิเคราะห์คําประพันธ์ (ความเชื่อเรื่องเวรกรรม)
1. 1) 2. 1) 3. 1)
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___________________________________________ภาษาไทย (85)

ความเชื่อ-โชคลาง-ศาสนา
1.

2.

3.

4.

5.

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น
1) หากเทพสังหรให้ๆ
ธิราชรู้เป็นกล
2) พลบกยกเอาอุตดมโชค ชัยนา
3) โหรคระหึมฆ้องชัย
กึกก้อง
4) ของทิพย์เทพห่อนหาย เอมอิ่ม
ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น
1) อังคารเข้าเสาร์ทับแทบยับเยิน
ให้เผอิญพรากพลัดพระภัสดา
2) หรือมอดม้วยด้วยคลื่นไม่คืนเป็น
จึงเขม่นมิได้ขาดประหลาดลาง
3) อากาศลั่นครั่นครื้นเหมือนปืนก้อง กาก็ร้องวาวาท้องฟ้าเหลือง
4) วันเมื่อมเหสีจะมีเหตุ
ให้กระตุกนัยน์เนตรทั้งซ้ายขวา
ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น
1) เอาเทียนจุดบูชาแก่เทวัญ
ให้ป้องกันอันตรายในราวไพร
2) แต่รอยบาทอนุญาตไว้ยอดเขา
บุญของเราได้มาเห็นก็เย็นเศียร
3) พอถึงวัดจันทร์ตะวันพลบ
แวะเคารพรูปพระชินสีห์
4) เป็นเวรากรรมจึงจําจาก
ขอฝากมาหยารัศมี
ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น
1) ชะรอยว่าฝีปีศาจมันแกล้งแปลงมาขอทาน ตีประจานให้เจ็บใจจะขาด ขู่ต้อนตวาดกระทําเข็ญ
2) เจ้าเคยกระทํากรรมไว้เป็นไฉน จึ่งมาตกเข็ญใจไร้ยากอนาถา ให้พราหมณ์ชราร่างร้ายกาจ ตะแกมาทํา
สีหนาทโพยโบยตี
3) ได้บุญนั้น คือ ได้ความสบายความสุข ความสุขเรามีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่บริจาคเพราะรู้สึกสบายใจ
4) เมื่อโลภะ โทสะ โมหะไม่เกิด ผลที่ชั่วก็ไม่เกิดเท่านั้น... เพราะผลที่ชั่วไม่เกิดนั้นแลก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์
คําประพันธ์ในข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างไปจากข้ออื่น
1)
โอ้ตัวของเรา ชาติหลังนั้นเล่า ฆ่าเขาเป็นผี
จึงผูกเวรา ตามมาชาตินี้ ให้เขาฆ่าดี ถึงม้วยอาสัญ
2)
ร้อนจิตดังพิษเพลิงประดัง นางในคลุ้มคลั่ง จิ้งจกพลัดตกลงมา
ที่กลางประชุมทาสา ฝ่ายประจิมคลา ตําราว่าร้ายเต็มที
3)
กรรมเจ้าไม่วาย ตัวนางโฉมฉาย ชาติก่อนดุดัน
ทําแก่ฝูงสัตว์ ให้พลัดจากกัน จึงมาตามทัน ชาตินี้แลนา
4) เกิดชาติใดใดไปเบื้องหน้า น้องปรารถนาตั้งต่อทรงศักดิ์
ขอให้เป็นคู่อยู่ร่วมรัก
อย่าให้หักหันหน่ายคลายไมตรี

เฉลย วิเคราะห์คําประพันธ์ (ความเชื่อ-โชคลาง-ศาสนา)
1. 4) 2. 1) 3. 4) 4. 1) 5. 2)
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ทบทวนวรรณคดีวิจักษ์
1.

2.

3.

4.

5.

ข้อใดไม่ปรากฏลักษณะของนิราศ
1) แว่วเสียงสําเนียงบุหรงร้อง
ว่าเสียงสามนิ่มน้องเสน่หา
2) พระแย้มเยี่ยมม่านทองทัศนา เห็นแต่ป่าพุ่มไม้ใบบัง
3) คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว
เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
4) ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง
คะนึงนางพลางรีบโยธี
ข้อใดไม่ใช่ขนบของนิราศ
1) ปางอโศกใครไม่โศกพี่โศกจัด
โทมนัสกลัดใจในไพรเขียว
เดิมปางโศกโศกยิ่งโศกจริงเจียว ตั้งตาเหลียวหานางมากลางไพร
2) ดุกชะโดเทโพทั้งตะเพียน
สวายเวียนว่ายหาปลากระหมัน
อีกปลาหมอรอรักษาปลาไส้ตัน ปลานวลจันทร์คิดนวลเจ้ายิ่งเศร้าใจ
3) น่าเอ็นดูรู้ดีอารีอารอบ
ทําความชอบช่วยพยุงให้สูงศักดิ์
มาบรรลัยไปยังกําลังรัก
สงสารนักนางพร่ําร่ําโศกี
4) อันวิสัยในโลกโชคมนุษย์
ไม่สิ้นสุดเรื่องรักสมัครสมาน
ขอฝากจิตพิสมัยอาลัยลาน
ไว้วิมานในกระดาษที่วาดเอย
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิราศ
1) ประจวบจนถึงตําบลบ่อโศก
ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
2) เห็นลมอื้อจะใคร่สื่อสาราสั่ง
ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
3) สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง
ทั้งสองสิ่งอย่าให้ชิดพิสมัย
4) โอ้นกคู่ดูน่าจะผาสุก
พี่นี้ทุกข์เพราะจากเจ้างามขํา
ข้อใดมีนัยของการเปรียบต่างจากข้ออื่น
1) ดูเหมือนอุบะนวลละออง
เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม
2) นึกน้องกรองมาลัย
วางให้พี่ข้างที่นอน
3) หอมอยู่ไม่รู้หาย
คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู
4) นึกถวิลกลิ่นบุหงา
รําไปเจ้าเศร้าถึงนาง
ข้อใดแสดงถึงค่านิยม
1) เวลายิ้มหวานหยดฉันจดจํา
กายเธอต่ําแต่ก็พอเหมาะดี
2) อยากให้สาวน้อยจ้องมองตัวบ้าง
จึงแกล้งขว้างเศษไม้ใส่มวยผม
3) เธอสวมเสื้อเชียงใหม่วิไลลักษณ์
มีลายปักดอกแดงสุกแสงสี
4) เหมือนว่าเธอมีที่มุ่งหมาย
จึงแต่งกายนุ่งห่มให้คมสัน
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6. คําประพันธ์ข้อใดให้อารมณ์ต่างจากข้ออื่น
1) พระพายเจ้าเอ๋ยเคยมาพัดต้องกลีบอุบล
2) ฝูงปลาเอ๋ยเคยมาผุดคล่ําดําแฝงฟอง
3) พระสุรเสียงเธอเยือกเย็นระย่อทุกอกสัตว์
4) รัศมีพระสุริโยทัยส่องอยู่รางๆ ขึ้นเรืองฟ้า
7. ข้อใดเป็นคํากล่าวไม่ถูกต้อง
1) ทํานองสวดสรภัญญะใช้สวดคําประพันธ์ที่เป็นฉันท์
2) บทนมัสการอาจาริยคุณใช้คําประพันธ์อินทะวชิระฉันท์ในการแต่ง
3) กวีเปรียบพระคุณของพ่อกับเขาพระสุเมรุ พระคุณแม่เหมือนมหาสมุทร
4) คุณธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนคือความกตัญญูกตเวทีเพราะเป็นเครื่องหมายของคนดี
8. เทคนิคในการเขียนของ หลี่เชิน กับ จิตร ภูมิศักดิ์ ต่างกันตามข้อใด
1) หลี่เชินแต่งเป็นร้อยกรอง จิตรแต่งเป็นร้อยแก้ว
2) หลี่เชินแต่งเป็นร้อยแก้ว จิตรแต่งเป็นร้อยกรอง
3) หลี่เชินใช้วิธีเสมือนชาวนาบรรยายเรื่องของตนให้ผู้อ่านฟัง แต่จิตรบรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกร
วาดภาพให้คนชม
4) หลี่เชินบรรยายที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชม แต่จิตรใช้วิธีเสมือนชาวนาบรรยายเรื่องของตน
ให้ผู้อ่านฟัง
9.
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย ก็เพราะใครทําความไว้งามพักตร์
ครั้งหนึ่งก็ให้เสียวาจา
อายชาวดาหาอาณาจักร
คําที่ขีดเส้นใต้หมายถึงใคร
1) จรกา
2) อิเหนา
3) ท้าวดาหา
4) วิหยาสะกํา
10. ข้อใดมีความหมายตรงกับ “การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเลี้ยวหลอกหลอน”
1) ขับม้าไวว่องป้องประจัญ
เป็นเชิงชั้นชิงชัยในทีทวน
2) ว่าพลางทางกรายปลายทวน
รําร่ายเป็นกระบวนหวนหัน
3) โถมแทงแล้วแปลงเปลี่ยนกระบวน ทบทวนม้าที่นั่งไม่พลั้งผิด
4) กลับกลอกรําร่ายกรายพระแสง
ปะทะแทงลวงไปให้ใหลหลง
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11. คําประพันธ์ที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีน้ําเสียงเช่นไร
เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกว่าญาติ
ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได้
ถึงมาตรจะมาก็จําใจ
ด้วยกลัวภัยพระราชบิดา
1) เยาะเย้ย
2) โกรธเกรี้ยว
3) เหน็บแนม
4) น้อยใจ
12. ข้อใดแสดงความมุ่งมั่นและเล็งผลเลิศของท้าวกะหมังกุหนิงได้ชัดเจนที่สุด
1) อันระเด่นมนตรีกุเรปัน
ก็ขัดข้องเคืองกันเป็นข้อใหญ่
ไปอยู่เมืองหมันหยากว่าปีไป
ที่ไหนจะยกพลมา
2) แต่กาหลังสิงหัดส่าหรี
จะกลัวดีเป็นกระไรหนักหนา
ฝ่ายเราเล่าก็สามพารา
เป็นใหญ่ในชวาแว่นแคว้น
3) ถึงทัพจรกาล่าลํานั้น
พี่ไม้พรั่นให้มาสักสิบแสน
จะหักโหมโจมตีให้แตกแตน
พักเดียวก็จะแล่นเข้าป่าไป
4) เจ้าอย่าย่อท้อไม่พอที่
แต่เพียงนี้ไม่พรั่นหวั่นไหว
เอ็นดูนัดดาโศกาลัย
ว่ามิได้อรไทจะมรณา

ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 13-14
หวังเป็นเกือกรองบาทา พระผู้วงศ์เทวาอันปรากฏ
จะขอพระบุตรีมียศ
ให้โอรสข้าน้อยดังจินดา
อันกรุงไกรไอศูรย์ทั้งสอง
จะเป็นทองแผ่นเดียวไปวันหน้า
ขอพํานักพักพึ่งพระเดชา
ไปกว่าชีวันจะบรรลัยฯ
13. คําประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
1) 1 แห่ง
2) 2 แห่ง
3) 3 แห่ง
4) 4 แห่ง
14. ข้อใดไม่ใช่น้ําเสียงที่ปรากฏในคําประพันธ์ข้างต้น
1) อ่อนน้อม
2) ถ่อมตน
3) ยําเกรง
4) ทะนงในศักดิ์ศรี
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15. หัวใจชายหนุ่มมีความเด่นอย่างไรในแง่วรรณกรรม
1) เป็นนวนิยายที่เขียนในรูปแบบจดหมาย
2) สะท้อนชีวิตชายหนุ่มหัวใหม่อย่างละเอียด
3) ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการแต่งงานแบบคลุมถุงชน
4) วิจารณ์ความคิดของผู้ศึกษาจากต่างประเทศ
16. ข้อใดมิใช่ข้อคิดที่ได้จากนิทานเวตาล เรื่องที่ 10
1) ผู้มีความเพียรย่อมเอาชนะอุปสรรคได้
2) ความอดทนอดกลั้นเป็นคุณสมบัติของพระราชา
3) สติที่เตือนตนได้เป็นที่มาของความสําเร็จ
4) การใช้สติปัญญาไตร่ตรองก่อนพูดและทําเป็นสิ่งดี
17. สวรรค์ชั้นที่หกใน “รักบ่หายตราบหาย หกฟ้า” มีชื่อว่าอย่างไร
1) ปรนิมมิตวสวดี
2) นิมมานนรดี
3) จาตุมหาราชิกา
4) ดุสิตา
18. คําประพันธ์ต่อไปนี้ถอดความตามข้อใด
ชมแขคิดใช่หน้า
นวลนาง
เดือนตําหนิวงกลาง
ต่ายแต้ม
พิมพ์พักตร์แม่เพ็ญปราง จักเปรียบ ใดเลย
ขํากว่าแขไขแย้ม
ยิ่งยิ้มอัปสร
1) ใบหน้านางงดงามด้วยนวลปราง
2) ใบหน้านางงดงามดั่งดวงจันทร์เต็มดวง
3) ใบหน้านางงดงามเหนือกว่าดวงจันทร์
4) ใบหน้านางงดงามราวดวงจันทร์และนางอัปสร

อ่านคําประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 19-20
จากมามาลิ่วล้ํา
ลําบาง
บางยี่เรือราพลาง
พี่พร้อง
เรือแผงช่วยพานาง
เมียงม่าน มานา
บางบ่รับคําคล้อง
คล่าวน้ําตาคลอ
19. คําประพันธ์ดังกล่าวเด่นเรื่องใดมากที่สุด
1) การนําธรรมชาติที่พบเห็นเชื่อมโยงกับอารมณ์รัก
2) การแสดงอารมณ์อาลัยอาวรณ์
3) การใช้คําแสดงอารมณ์โศก
4) การใช้คําแสดงความน้อยใจ
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20. จุดมุ่งหมายของคําประพันธ์ดังกล่าวคือข้อใด
1) ต้องการให้หญิงคนรักเป็นห่วง
2) ต้องการให้ตนเองสบายใจ
3) ต้องการให้ธรรมชาติเป็นตัวแทนความในใจ
4) ต้องการให้หญิงคนรักรู้ถึงความรักความอาลัยที่มีต่อนาง
21. “อีกคําเพราะบรรสาน ฤดิแห่งประชาชน” เน้นมงคลด้วยความหมายใด
1) เอื้อเฟื้อเจือจุนแก่คนทั่วไป
2) ไม่เบียดเบียนแต่เสียสละด้วยใจยินดี
3) ใช้คําพูดผูกจิตใจชนทั้งหลาย
4) อนุโลมตามความประสงค์ไม่ขัดขวางประชาชน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 22-23

22.

23.

24.

25.

ก. ชูชกได้นางอมิตตดามาเป็นภรรยาเนื่องจากบิดาของนางยกนางให้แทนการใช้หนี้
ข. พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอพระราชทานพระนางมัทรี
ค. พระเจ้ากรุงสญชัยทรงไถ่ตัวสองกุมารจากชูชก ชูชกกินอาหารจนถึงแก่ความตายที่นครเชตุดร
ง. พระฤๅษีบอกทางไปเขาวงกตแต่ชูชก และพรรณนาหมู่สัตว์และพรรณไม้ตามเส้นทางให้ชูชกฟัง
จ. พระเวสสันดรทรงพระราชทานช้างปัจจัยนาค แล้วถูกชาวเมืองกล่าวโทษให้ขับออกจากพระนคร
ข้อใดเรียงลําดับเนื้อเรื่องในมหาชาติได้ถูกต้องที่สุด
1) ก. - จ. - ง. - ค. - ข.
2) ข. - ง. - ก. - จ. - ค.
3) จ. - ง. - ก. - ข. - ค.
4) จ. - ก. - ง. - ข. - ค.
ข้อใดบอกชื่อกัณฑ์ไม่ตรงกับข้อมูลของมหาชาติ
1) ก. อยู่ในกัณฑ์ชูชก
2) ข. อยู่ในกัณฑ์ทศพร
3) ง. อยู่ในกัณฑ์มหาพน
4) จ. อยู่ในกัณฑ์หิมพานต์
ข้อใดเป็นวรรณคดีที่แต่งด้วยโคลงและร่าย
1) ตะเลงพ่าย
2) มัทนะพาธา
3) นิราศพระบาท
4) มหาเวสสันดรชาดก
“สายสินธุ์ซึ่งนองพนานต์” ไหลมาจากทิศใด
1) พายัพ
2) ประจิม
3) อุดร
4) บูรพา
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26. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญให้พระมหาอุปราชารับคําท้ากระทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวร
1) ขัตติยมานะ
2) ฮึกเหิมในวีรกรรม
3) สถานการณ์ได้เปรียบ
4) ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
27.
สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร
เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกํานามไม้
แม่นแม้นทรวงเรียม
กลวิธีใดไม่มีในคําประพันธ์นี้
1) เล่นเสียงสัมผัส
2) เล่นเสียงธรรมชาติ
3) เล่นเสียงวรรณยุกต์
4) ใช้คําพ้องเสียงและคําซ้ํา
28.
งามสองสุริยราชล้ํา เลอพิศ นาพ่อ
พ่างพัชรินทร ไพจิตร ศึกสร้าง
ฤๅรามเริ่มรณฤทธิ์
รบราพณ์ แลฤา
ทุกเทศทุกทิศอ้าง
อื่นไท้ไป่เทียม
ใจความสําคัญของโคลงบทนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1) การปกป้องแผ่นดินของกษัตริย์
2) ความยิ่งใหญ่ของผู้นําทัพในการรบ
3) ความสวยงามของยุทธหัตถี
4) ศักดิ์ศรีของกษัตริย์ชาตินักรบ

จงอ่านกวีนิพนธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 29-31
นฤบดีโถมถีบสู้
ศึกธาร
ฟอนฟาดสุงสุมาร
มอดม้วย
สายสินธุ์ซึ่งนองพนานต์
หายเหือด แห้งแฮ
พระเร่งปรีดาด้วย
เผด็จเสี้ยนศึกกษัย
29. คําที่ขีดเส้นใต้ข้างต้นหมายความว่าอย่างไร
1) จระเข้
2) นาค
3) ข้าศึก
4) ศัตรู
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30. ตัวบทข้างต้นเป็นเหตุการณ์ตอนใดในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
1) การทําสงครามยุทธหัตถี
2) พระมหาอุปราชรําพึงถึงนาง
3) ลางร้ายของพระมหาอุปราช
4) พระสุบินของสมเด็จพระนเรศวร
31. ตัวบทที่ยกมาข้างต้นเป็นนิมิตที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป
1) พระมหาอุปราชจะไม่ได้กลับเมือง
2) สมเด็จพระนเรศวรจะชนะศึก
3) กษัตริย์ทั้งสองพระองค์จะทํายุทธหัตถี
4) จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับพระมหาอุปราช
32. คําประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ได้เอ่ยถึงบุคคลใด
งามสองสุริยราชล้ํา เลอพิศ นาพ่อ
พ่างพัชรินทรไพจิตร
ศึกสร้าง
ฤๅรามเริ่มรณฤทธิ์
รบราพณ์ แลฤๅ
ทุกเทศทุกทิศอ้าง
อื่นไท้ไปเทียม
1) พระมหาอุปราชา
2) พระอินทร์
3) พระเอกาทศรถ
4) ทศกัณฐ์
33. เออนี่เจ้าเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไม้ในไพรวันสารพันที่จะมี ทั้งฤๅษี สิทธิ์วิทยาธรคนธรรพ์
เทพารักษ์ผู้มีพักตร์อันเจริญ เห็นแล้วก็น่าเพลิดเพลินไม่เมินได้ หรือเจ้าปะผลไม้ประหลาดรสสดสุกทราม
เสวยไม่เคยกิน เจ้าฉวยชิมชอบลิ้นก็หลงฉันอยู่จึ่งช้า
ข้อใดสรุปข้อความในส่วนผู้พูดจากมหาเวสสันดรชาดกตอนนี้ไม่ถูกต้อง
1) แสดงความไม่พอพระทัย
2) คาดคะเนจากพฤติกรรมที่คุ้นเคย
3) ประสงค์ให้ผู้ฟังหันเหจากปัญหา
4) ใช้วาจายอกย้อนเหน็บแนม
34. “เสมือนหนึ่งลูกหงส์เหมราชปักษิณ ปราศจากมุจลินท์ไปตกคลุกในโคลนหนอง” หมายความว่าอย่างไร
1) เปรียบเหมือนลูกหงส์ ที่ปราศจากความสกปรกทั้งปวงแต่ต้องตกลงไปในสิ่งสกปรก
2) เปรียบเหมือนลูกนก ที่ต้องไปตกระกําลําบาก ซึ่งเปรียบเหมือนการตกไปในโคลนหนอง
3) เปรียบเหมือนลูกหงส์ ไร้มลทินใดๆ ทั้งปวงที่อาศัยยังสระใหญ่ในป่าหิมพานต์
4) เปรียบเหมือนลูกนกที่ต้องไปจากสระมุจลินท์และจะต้องไปตกระกําลําบาก
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35. คําประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครตามข้อใด
“นางก็เสด็จครรไลล่วงตําบลเที่ยวค้นหาพระลูกตามลําเนาเนินป่า ทุกสุมทุมพุ่มไม้พฤกษาป่าสูงยูงยาง
ใหญ่ไพรระหง พนัสแดนดงเย็นยะเยือกเงียบสงัดเหงา ได้ยินแต่เสียงดูเหว่าละเมอร้องก้องพนาเวศ พระกรรณ
เธอสังเกตว่าสองดรุณเยาวเรศเจ้าร้องขานอยู่แว่วๆ”
1) วังเวง
2) ว้าเหว่
3) หวาดหวั่น
4) วุ่นวาย
36.
“นางเสวยพระอาดูรพูนเทวษในพระอุรา น้ําพระอัสสุชลนาเธอไหลนองคลองพระเนตร ทรงพระกันแสง
แสนเทวษพิไรร่ํา ตั้งแต่ประถมยามค่ําไม่หย่อนหยุดแต่สักโมงยาม นางเสด็จไต่เต้าตามทุกตําบล ละเมาะไม้
ไพรชสณฑ์สิขริน ทุกห้วยธารละหานหินเหวหุบห้องคูหาวาส”
คําประพันธ์ข้างต้นนี้ให้รสอารมณ์ทางด้านใด
1) เสาวรจนี
2) นารีปราโมทย์
3) พิโรธวาทัง
4) สัลลาปังคพิสัย
37.
“บุญพี่นี้น้อยแล้วนะเจ้าเพื่อนยาก เจ้ามาตายจากพี่ไปในวงวัด เจ้าจะเอาป่าชัฏนี่หรือมาเป็นป่าช้า
จะเอาบรรณศาลานี่หรือเป็นบริเวณพระเมรุทอง จะเอาแต่เสียงสาลิกาอันร่ําร้องนั่นหรือมาเป็นกลองประโคม
ในจะเอาแต่เสียงจักจั่นและเรไรอันร่ําร้องนั่นหรือมาต่างแตรสังข์และพิณพาทย์...”
ข้อความจาก “มหาเวสสันดรชาดก” ข้อความนี้แสดงน้ําเสียงเชิงใด
1) ตัดพ้อ
2) คร่ําครวญ
3) เยาะเย้ย
4) ประชด
38.
“แต่แม่เที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศ ทั่วประเทศทุกราวป่า สุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็ง
แล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสําเนียง สุดสุรเสียงที่แม่จะร่ําเรียกพิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยก
ย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแค่สักนิด
ไม่มีเลย” ข้อความนี้มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ที่โดดเด่นในด้านใด
1) การเล่นคําและเสียงสัมผัส
2) การสร้างจินตภาพจากความเปรียบ
3) การสร้างอารมณ์สะเทือนใจ
4) การประพันธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
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39. “สุดสุรเสียงที่แม่จะร่ําเรียกพิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญา
สุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด” ข้อความนี้แสดงอารมณ์ใดของตัวละคร
1) เศร้าสร้อย
2) น้อยใจ
3) สิ้นหวัง
4) หวั่นหวาด
40. ความในข้อใดสร้างความสะเทือนใจให้แก่พระนางมัทรี จนทําให้
“ที่ความโศกก็เสื่อมสร่างสงบจิตเพราะเจ็บใจ”
1) สุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซึมทราบฟังสําเนียง
2) ถ้าเราทั้งสองนี้ยังมีชีวิตสืบไป อันสองกุมารนี้ไซร้ก็คงจะได้พบกันเป็นมั่นแม่น
3) เข้าเถื่อนเจ้าอย่าลืมพร้าได้หน้าเจ้าลืมหลังไม่แลเหลียว เที่ยวทอดประทับมากลางทาง
4) อกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อย ทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงลับไม้ สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้
41. เรื่องโคลนติดล้อแสดงทัศนะว่าประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะสาเหตุใด
1) การยืดถือแต่ประเพณีเดิม
2) การมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม
3) ความผิดพลาดล้มเหลวของการศึกษา
4) การเลือกอาชีพที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย
42. “เมื่อไรหนอ พวกหนุ่มๆ ของเราจึงจะเข้าใจได้บ้างว่า การเป็นชาวนา ชาวสวน หรือคนทํางานการอื่นๆ นั้น
ก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทํางานด้วยปากกาเหมือนกัน?
เมื่อไหร่จึงจะบังเกิดความรู้สึกเกียรติยศ
แห่งการงานอื่นๆ นอกจากงานที่ทําด้วยปากกา และพิมพ์ดีด?”
ข้อความในเรื่องโคลนติดล้อข้างต้นนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายจะสื่อสาระตามข้อใด
1) ทุกคนมีเกียรติยศเสมอกัน
2) ทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
3) พวกหนุ่มๆ ต้องการคําแนะนํา
4) ชาวนาชาวสวนเป็นแบบอย่างที่ดี
43. ข้อใดเป็นคําพูดของนางมัทนาขณะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
1) ข้าขอแถลงวะจะนะตาม
สุระเทวะโปรดปราน
2) โอ้โอ๋กระไรอะมระง้อ
มะทะนามิพอดี
3) ตูข้าสมัครฤมิสมัคร
ก็มิขัดจะคล้อยตาม
4) หม่อมฉันสดับมะธุระถ้อย
ก็สํานึกเสนาะคํา
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44.

บ้างได้แต่ยาผาย
บรรจุถ่ายจนถึงดี
เห็นโทษเข้าเป็นตรี
จึ่งออกตัวด้วยตกใจ
ข้อใดแปลข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง
1) รู้ว่าอาการไข้หนักมาก
2) กินยาถ่ายจนถ่ายไม่หยุด
3) ตกใจเพราะเห็นอาการของคนไข้
4) เห็นอันตรายของการให้ยามากเกินไป

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 45-47
อําไว้จนแก่กล้า
แพทย์อื่นมาก็ขัดขวาง
ต่อโรคเข้าระวาง
ตรีโทษแล้วจึ่งออกตัว
หินชาติแพทย์เหล่านี้
เวรามีมิได้กลัว
ทํากรรมนําใส่ตัว
จะตกไปในอบาย
เรียนรู้คัมภีร์ไสย
สุขุมไว้อย่าแพร่งพราย
ควรกล่าวจึ่งขยาย
อย่ายื่นแก้วแก่วานร
45. คําว่า “ตรีโทษ” ในข้อความข้างต้นหมายความว่าอย่างไร
1) อาการไข้หนัก
2) อาการป่วยสามประการ
3) โทษครั้งที่สาม
4) ความผิดสามประการ
46. ผู้แต่งแสดงความรู้สึกต่อแพทย์ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นเช่นไร
1) ประชดประชันโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง
2) แสดงให้เห็นว่าแพทย์เหล่านั้นเป็นบุคคลอันตรายโดยใช้น้ําเสียงแสดงความเจ็บแค้น
3) สาปแช่งให้แพทย์เหล่านั้นได้รับผลตามเวรกรรมที่กระทําไว้ด้วยน้ําเสียงเกลียดชัง
4) เหยียดหยามโดยชี้ว่าการทํากรรมที่เลวทรามเช่นนั้นจะทําให้ปราศจากความเจริญ
47. ข้อใดไม่ใช่หนทางป้องกันแก้ไขไม่ให้แพทย์มีพฤติกรรมที่กล่าวข้าวต้น
1) อย่าให้วิชาความรู้แก่คนที่ไม่รู้คุณค่า
2) เรียนรู้วิชาการแพทย์อย่างสุขุมรอบคอบ
3) ใช้ความรู้ทางการแพทย์ในเวลาที่เหมาะสม
4) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลที่เหมาะสม
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48.

เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
ตัวเดียวมาพลัดคู่
เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย
ข้อใดกล่าวถึงกาพย์เห่เรือบทนี้ได้ถูกต้อง
1) แสดงบรรยากาศและอารมณ์กลมกลืนกัน
2) พรรณนาเปรียบเทียบโดยไม่ใช้อุปมาโวหาร
3) ใช้โวหารอุปลักษณ์ได้โดดเด่น
4) รําพันความรู้สึกโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ
49. ข้อใดที่กวีผู้แต่งอ้างว่าเป็นต้นเหตุให้นางวันทองกราบบังคมทูลผิดพลาดจนต้องถูกประหาร
1) ความประหม่า
2) เคราะห์กรรม
3) ความเกรงกลัวพระราชอาญา
4) การตัดสินใจไม่เด็ดขาด
50. คําพูดของนางวันทองต่อไปนี้ ข้อใดไม่ได้ตัดพ้อผู้ฟังชัดเจนที่สุด
1) ชอบผิดพ่อจงคิดคะนึงตรอง
อันตัวน้องมลทินหาสิ้นไม่
ประหนึ่งว่าวันทองนี้สองใจ
พบไหนก็เป็นแต่เช่นนั้น
2) แค้นคิดด้วยมิตรไม่รักเลย
ยามมีที่เชยเฉยเสียได้
เสียแรงร่วมทุกข์ยากกันกลางไพร
กินผลไม้ต่างข้าวทุกเพรางาย
3) ที่จริงใจถึงไปอยู่เรือนอื่น
คงคิดคืนที่หม่อมเป็นแม่นมั่น
ด้วยรักลูกรักผัวยังพัวพัน
คราวนั้นก็ไปอยู่เพราะจําใจ
4) พอได้ดีมีสุขลืมทุกข์ยาก
ก็เพราะหากหม่อมมีซึ่งที่หมาย
ว่านักก็เครื่องเคืองระคาย
เอ็นดูน้องอย่าให้อายเขาอีกเลย

อ่านคําประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 51-52
มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง
จําจะตัดรากใหญ่ให้หล่นพรู
อีวันทองตัวมันเหมือนรากแก้ว
ใครจะควรสู่สมอยู่กลมเกลียว
51. คําประพันธ์ตรงกับสํานวนในข้อใด
1) หยิกเล็บเจ็บเนื้อ
2) เด็ดบัวไม่ไว้ใย
3) วัวหายล้อมคอก
4) ตัดไฟแต่ต้นลม
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จึงหึงหวงช่วงชิงยุ่งยิ่งอยู่
ให้ลูกดอกดกอยู่แต่กิ่งเดียว
ถ้าตัดโคนขาดแล้วใบก็เหี่ยว
ให้เด็ดเดี่ยวรู้กันแต่วันนี้
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52. วรรคที่ว่า “อีวันทองตัวมันเหมือนรากแก้ว” หมายถึงอะไร
1) วันทองเป็นผู้รับผลการกระทําทั้งหมด
2) วันทองเป็นต้นเหตุของเรื่องวุ่นวายทั้งหมด
3) วันทองเป็นผู้รู้ทั้งหมด
4) วันทองเป็นผู้ที่น่าสงสัยกว่าใครทั้งหมด
53. กวนอูซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องสามก๊กเป็นผู้มีคุณธรรมเด่นในเรื่องใด
1) ซื่อสัตย์ภักดีต่อผู้เป็นนาย
2) อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีคุณ
3) รักษาวาจาสัตย์เหนือกว่าชีวิต
4) แกล้วกล้าอย่างชายชาติทหาร
54. “ครั้นจะเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นนอก คนทั้งปวงจะครหานินทาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่า”
คําพูดนี้แสดงอุปนิสัยของกวนอูในข้อใด
1) จงรักภักดีต่อนาย
2) รู้จักประมาณตน
3) รู้จักถนอมน้ําใจคน
4) รู้จักกาลเทศะและบุคคล
55. “เล่าปี่นั้นเป็นคนมีสติปัญญา ถ้าละไว้ก็จะมีกําลังมากขึ้น อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อม”
หมายความว่าอย่างไร
1) เล่าปี่เป็นผู้มีกําลังยังไม่เต็มที่ เปรียบเหมือนนกที่ยังมีขนน้อย
2) เล่าปี่เป็นคนมีความรู้ แต่ปัจจุบันยังไม่พร้อมถ้าพร้อมจะเป็นคนที่เข้มแข็ง
3) เล่าปี่เป็นคนมีไหวพริบ ถ้าปล่อยปละละเลย จะทําให้เกิดอันตรายได้ในภายหลัง
4) เล่าปี่เป็นคนฉลาด ยิ่งนับวันจะยิ่งมีกําลัง ปัจจุบันเหมือนนกที่ยังบินได้ไม่สูงเนื่องจากยังมีความพร้อม
ไม่เต็มที่
56. วรรณคดีรสใดที่นายชิต บุรทัต ใช้น้อยที่สุดในการแต่งสามัคคีเภทคําฉันท์
1) เสาวรจนี
2) นารีปราโมทย์
3) พิโรธวาทัง
4) สัลลาปังคพิไสย
57. ข้อใดแสดงแก่นเรื่องของเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท์
1) ถือทิฐิมานสา
หสโทษพิโรธจอง
2) แยกพรรคสมรรคภิน
ทนสิ้นบปรองดอง
3) ขาดญาณพิจารณ์ตรอง
ตริมลักประจักษ์เจือ
4) เชื่ออรรถยุบลเอา
รสเล่าก็ง่ายเหลือ
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58.

แม้มากผิกิ่งไม้
ผิวใครจะใคร่ลอง
มัดกํากระนั้นปอง
พลหักก็เต็มทน
ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
1) ควรยกประโยชน์ยื่น
นรอื่นก็และเหลียว
2) แยกพรรคสมรรคภิณ
ทนสิ้นบปรองดอง
3) ดูบ้างและกลมเกลียว
มิตรภาพผดุงครอง
4) ควรชนประชุมเช่น
คณะเป็นสมาคม
59. เหตุที่แท้จริงที่ทําให้กษัตริย์ลิจฉวีแตกความสามัคคี คือข้อใด
1) ต่างองค์นําความมิงามทูล
พระชนกอดิศูร
แห่งธโดยมูล
ปวัตดิ์ความ
2) แตกร้าวกร้าวร้ายก็ป้ายปาม
ลุวรบิดรลาม
ทีละน้อยตาม
ณ เหตุผล
3) ฟั่นเผื่อเชื่อนัยดนัยตน
นฤวิเคราะหเสาะสน
สืบจะหมองมล
เพราะหมายใด
4) หลายอย่างต่างกลธขวนขวาย
พจนยุปริยาย
วัญจโนบาย
บเว้นครา
60. ข้อใดคือแก่นเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท์
1)
แม้มากผิกิ่งไม้
ผิวใครจะใคร่ลอง
มัดกํากระนั้นปอง
พลหักก็เต็มทน
2) เหล่าไหนผิไมตรี
สละลี้ ณ หมู่ตน
กิจใดจะขวายขวน
บ มิพร้อมมิเพรียงกัน
3) อย่าปรารถนาหวัง
สุขทั้งเจริญอัน
มวลมาอุบัติบรรลุไฉน บ ได้มี
4) ปวงทุกข์พิบัตรสรร- พภยันตรายกลี
แม้ปราศนิยมปรีติประสงค์ก็คงสม
61. “สมบัติอินทร์พรหมทั้งหลายก็ดี ถ้าจะเปรียบด้วยสมบัตินิพพานนั้น ประดุจเอาหิ่งห้อยมาเปรียบด้วย
ดวงจันทร์” ข้อความที่เป็นตัวเข้มหมายความว่าอย่างไร
1) มีความหมายน้อยนิดเปรียบเทียบมิได้
2) มีปริมาณน้อยนิดเปรียบเทียบมิได้
3) มีคุณค่าน้อยนิดเปรียบเทียบมิได้
4) มีราคาน้อยนิดเปรียบเทียบมิได้
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62. ...แล้วฝูงยมบาลเอาเชือกเหล็กแดงอันลุกเป็นเปลวไฟไล่กระหวัดรัดตัวเขา
แล้วเอาหัวเขาทอดลงในหม้อเหล็กแดงนั้นเมื่อแลหัวเขาด้วนอยู่ดังนั้นไสร้
ขึ้นมาแทนเล่า...
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของข้อความนี้
1) ใช้คําที่สื่อการเคลื่อนไหว
2) พรรณนาโดยใช้โวหารความเปรียบ
3) ใช้คําเร้าความรู้สึกได้อย่างน่ากลัว
4) ใช้คําคล้องจองเชื่อมร้อยคําอย่างไพเราะ
63. คําประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความหมายตรงกับข้อใด
พาทีมีสติรั้ง
รอคิด
รอบคอบชอบและผิด ก่อนพร้อง
คําพูดพ่างลิขิต
เขียนร่าง เรียงแฮ
ฟังเพราะเสนาะต้อง
โสตทั้งห่างภัย
1) คิดทุกอย่างที่พูด
2) พูดทุกอย่างที่คิด
3) เขียนร่างไว้ก่อนพูด
4) พูดตามที่เขียนร่างไว้
เฉลย ทบทวนวรรณคดีวิจักษ์
1. 2) 2. 3) 3. 3)
11. 4) 12. 3) 13. 3)
21. 3) 22. 4) 23. 2)
31. 3) 32. 3) 33. 2)
41. 2) 42. 2) 43. 4)
51. 2) 52. 2) 53. 1)
61. 2) 62. 2) 63. 1)

4.
14.
24.
34.
44.
54.

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

5.
15.
25.
35.
45.
55.

3)
1)
2)
3)
1)
3)

6.
16.
26.
36.
46.
56.

4)
2)
1)
4)
4)
2)

7.
17.
27.
37.
47.
57.

3)
1)
2)
2)
3)
2

แล้วตระบิดให้คอเขาขาดออก
บัดเดี๋ยวก็บังเกิดหัวอันหนึ่ง

8.
18.
28.
38.
48.
58.

4)
3)
2)
1)
1)
1)

9.
19.
29.
39.
49.
59.

2)
1)
1)
3)
2)
3)
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10.
20.
30.
40.
50.
60.

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

