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____________________________________________ ภาษาไทย (1)

ธรรมชาตของภาษา
ิ
ภาษา คือ ถ้อยคําที่มนุษย์ใช้สื่อความหมายกัน (พิจารณาตามรูปศัพท์จะหมายถึง “การพูด/กล่าว”)
เสียงกับความหมายที่ใช้แทนเสียงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ
เพราะเสียงใดจะ
หมายความว่าอย่างไรก็สุดแล้วแต่การตกลงกันของคนในแต่ละกลุ่ม เช่น “เท้า” ที่หมายถึงอวัยวะ คนอังกฤษใช้
คําว่า “FOOT” คนอินเดียใช้ “บาท”
 ภาษาเกิดจากมนุษย์สร้าง
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แม้คําที่เกิดขึ้นมาจากการเลียนเสียง
ธรรมชาติ ในแต่ละชาติก็ออกเสียงต่างกันเช่นเสียงรถหวูดรถไฟ คนไทยเลียนเสียงว่า ปู๊นๆ ชาวตะวันตกเลียน
เสียงว่า ชู ชู (Choo Choo)
 ภาษาพัฒนาไปพร้อมกับมนุษย์ สังเกตจาก เมื่อมนุษย์สร้างสิ่งใดขึ้นมาก็จะต้องมีภาษาหรือคําที่
สะท้อนความเจริญด้านนั้นๆ ออกมา เช่น ภาษาไทยของเราจะมีคําที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมาย แต่เรา
ไม่มีศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์เลย
 ภาษามีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งเกิดคําใหม่ หรือตายไปเพราะไม่มีผู้นํามาใช้ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เสียงและความหมาย กลายเป็นคําโบราณ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษา ได้แก่
- การพูดจากันในชีวิตประจําวัน เช่น การกร่อนเสียง หรือการกลมกลืนเสียง
- อิทธิพลของภาษาอื่น เช่น การยืมคํา การใช้สํานวนต่างประเทศ


ภาษาไทย (2)_____________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

การใช้สํานวนต่างประเทศ เป็นลักษณะการใช้คํา หรือประโยคที่ขัดต่อความนิยมของภาษาไทย
ทําให้การใช้ภาษาไทยไม่สละสลวย ดังนี้
1. การใช้จํานวนนับอยู่หน้าคํานาม โดยไม่ใช้ลักษณนาม เช่น 3 โจรบุกปล้นร้านทอง
2. การวางคําขยายไว้หน้าคําหลัก เช่น อมตะเพลงไทย, ทุกสภาพถนน
3. การลําดับคําผิดลักษณะ เช่น ส่งคืนหนังสือก่อนเวลา 21.00 น., เหมือนตุ๊กตาที่ผู้ถือปล่อย-มือ,
ตัวฉันหมดสติล้มลง
4. การใช้ ถูก + กริยาทั่วๆ ไป เช่น เอกสารเหล่านี้ถูกวางไว้ที่หน้าห้องเลขานุการ
5. การใช้ มันเป็น... หรือ มันเป็นอะไรที่... จะทําให้ภาษาไทยขาดความสละสลวยและไม่สุภาพ
6. การใช้ “ซึ่ง + กรรม” เช่น อย่าฆ่าซึ่งสัตว์ อย่าตัดซึ่งชีวิตมนุษย์ เป็นสํานวนแปลจากภาษาบาลี
7. การผูกประโยคฟุ่มเฟือยเพราะแปลมาคําต่อคํา เช่น การใช้ “มีความ, ทําการ + กริยา”
ซึ่งสามารถตัดออกไปได้โดยไม่เสียความ เช่น ฉันมีความยินดีที่เธอสอบติด → ฉันยินดีที่เธอสอบติด
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
- เกิดคําใหม่เพราะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น
- คําบางคํากลายเป็นคําโบราณ เช่น “ดิฉัน” เป็นคําที่ใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย แต่ในปัจจุบันผู้ชาย
ไม่ใช้คํานี้แล้ว กลับเป็นผู้หญิงที่นําคํานี้ไปใช้
เนื่องมาจากการเรียนภาษาของเด็ก เช่น เกิดภาษาสําหรับเด็กหรือเกิดการผูกประโยคแบบแปลกๆ
เช่น คําว่า หม่ํา หรือ หนูเปล่าทํา แทนที่จะพูดว่า “เปล่า หนูไม่ได้ทํา”
 เสียงวรรณยุกต์ไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา ชาติที่ภาษามีเสียงวรรณยุกต์ เช่น จีน ลาว และไทย
 หน่วยเสียงในภาษาประกอบให้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้ เราสามารถนําคํา กลุ่มคํา มาเรียงกันเป็น
ประโยคแล้วสามารถต่อประโยคให้เป็นหน่วยใหญ่ขึ้นได้อีกหลายๆ ประโยค ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เราสามารถสร้าง
ประโยคได้ไม่จํากัดจํานวนจากหน่วยเสียงในภาษาที่มีอยู่อย่างจํากัด

พันธกิจของภาษา
1. ภาษาช่วยธํารงสังคม
- มนุษย์ใช้ภาษาทักทายปราศรัย
- มนุษย์ใช้ภาษาแสดงกฎ ระเบียบของสังคม
- มนุษย์สามารถใช้ภาษาแสดงฐานะ บทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นได้
2. ภาษาแสดงความเป็นตัวตนของบุคคล
บุคคลแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างกัน เช่น ความคิด อุปนิสัย รสนิยม อารมณ์
ซึ่งภาษาที่แต่ละบุคคลใช้จะแสดงความเป็นตัวตนดังกล่าวออกมา
3. ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์ มนุษย์จะใช้ภาษาเก็บสะสม ถ่ายทอดความรู้ความคิด และประสบการณ์จาก
อดีต ปัจจุบัน ไปสู่อนาคตได้
4. ภาษาช่วยกําหนดอนาคต คือ มนุษย์สามารถใช้ภาษาวางแผน ร่างโครงการ ทําสัญญา พยากรณ์
ฯลฯ ได้
5. ภาษาช่วยจรรโลงใจและให้เกิดความชื่นบาน
ถ้ามนุษย์นําคํามาผูกเป็นประโยคให้มีความไพเราะ
ลึกซึ้ง เช่น บทร้อยกรอง สุภาษิต สํานวนต่างๆ ภาษาก็จะทําให้เกิดความจรรโลงใจและชื่นบานได้
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____________________________________________ ภาษาไทย (3)

ภาษามีอิทธิพลตอมนุษย
มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาเพราะไม่ได้คํานึงแต่เพียงว่า
ภาษาเป็นเพียงระบบสัญลักษณ์ที่
มนุษย์ใช้แทนสิ่งต่างๆ กลับสําคัญไปว่า คํากับสิ่งที่หมายถึงเป็นสิ่งเดียวกัน ส่งผลให้บางคนเชื่อในอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของคําบางคําและนํามาผูกเป็นเวทมนตร์ หรือเชื่อในความเป็นมงคลของคํานั้นๆ เช่น ชื่อไม้มงคล ;
ใบเงิน ใบทอง ต้นวาสนา มะยม มะขาม เรือนเศรษฐี ฯลฯ
ตัวอย่างข้อสอบ มนุษย์เป็นผู้ใช้ภาษาแต่เหตุใดมนุษย์จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษา
1) เพราะภาษามีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้าน
2) เพราะภาษามีอํานาจดลบันดาลบางสิ่งบางอย่างได้
3) เพราะมนุษย์ไม่ได้คํานึงว่าภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ เท่านั้น
4) เพราะภาษามีคําแฝงความหมายแสดงคุณสมบัติของสิ่งที่ถูกเรียก
ตอบ 3)

ภาษาไทย (4)_____________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

แบบฝกหัด
1.

ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา
1) ครูประจําชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม
2) คําว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคําประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก
3) คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ 2 ขวบพูดเก่งขึ้น ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมาก
4) เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคําภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้ เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มี
ในภาษาไทย
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1) ภาษาเป็นมรดกทางสังคม
2) ภาษาเป็นเครื่องจรรโลงวัฒนธรรม
3) ภาษาเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติ
4) ทุกชาติย่อมมีภาษาพูดและภาษาเขียนของตน
3. ข้อความต่อไปนี้แสดงให้เห็นลักษณะของภาษาตามข้อใด
“คนไทยเหนือใช้คําว่า “อู้” คนไทยอีสานใช้คําว่า “เว้า” คนไทยใต้ใช้คําว่า “แหลง” ในความหมาย
เดียวกับคําว่า “พูด” ในภาษาไทยกลาง”
1) ภาษามีระดับต่างกัน
2) ภาษาสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
4) ภาษาเป็นไปตามกําหนดของกลุ่มชน
4. เสียงพยางค์หลังในคําว่า “ยังไง” เปลี่ยนแปลงมาจาก “อย่างไร” ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงเสียงข้อใด
1) กร่อนเสียง ร
2) กร่อนเสียง ง
3) กลมกลืนเสียง ร ตามเสียง ง
4) กลมกลืนเสียง ง ตามเสียง ร
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5. ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยกําลังมีการเปลี่ยนแปลง
1) “มอง” ภาษาเหนือใช้ “ผ่อ” ภาษาอีสานใช้ “เบิ่ง” และภาษาใต้ใช้ “แล”
2) “เรือน รัก” ในภาษากรุงเทพฯ ออกเสียง “เฮือน ฮัก” ในภาษาเหนือ
3) “ส่งสินค้าออก” ปัจจุบันใช้ว่า “ส่งออกสินค้า”
4) “ดิฉัน” แต่เดิมทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้เป็นสรรพนามแทนตัว

เฉลย
1. 1)

2. 4)

3. 4)

4. 3)

5. 3)
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ระบบเสยงภาษาไทย
ี
1. หน่วยเสียง = หน่วยที่เล็กสุดในภาษา เป็นส่วนประกอบของพยางค์ แยกออกอีกไม่ได้
- แมว ประกอบด้วยหน่วยเสียง ดังนี้
เสียงพยัญชนะต้น
(ม)
เสียงสระ
(แอ)
เสียงพยัญชนะท้าย
(ว)
และเสียงวรรณยุกต์
(สามัญ)
2. หน่วยเสียงในภาษาไทยมี 3 ชนิด = หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียง
วรรณยุกต์
2.1 หน่วยเสียงสระ (เสียงแท้) คือ เสียงที่ออกมาจากลําคอโดยตรงไม่ถูกปิดกั้น แบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
สระเดี่ยว (เปล่งออกมาเสียงเดียว) .............................................................................
สระประสม (สระเดี่ยวสองเสียง) .................................................................................

อี
อื
อู

อา

สระประสมมีเพียง 3 เสียง เพราะ ..............................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

**รูป อํา ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เป็นอักษรแทนพยางค์ ไม่ได้แทนเสียงสระเท่านั้น .....................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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2.2 หน่วยเสียงพยัญชนะ (เสียงแปร) คือ เสียงที่ออกจากลําคอแล้วถูกปิดกั้นทางเดินลม มีหน่วย
เสียงน้อยกว่ารูปเขียน
หน่วยเสียงพยัญชนะต้น ปรากฏที่ต้นพยางค์ มี 2 ประเภท คือ
- เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว คือ เสียงพยัญชนะที่ปรากฏที่ต้นพยางค์มีเสียงเดียว แต่อาจเป็น
พยัญชนะ 2 รูปซ้อนกันได้ ซึ่งได้แก่ อักษรควบไม่แท้และอักษรนําบางชนิดซึ่งจะออกเสียงเป็นเสียงเดียว ดังนี้
สัญลักษณ์สากล
/k/
/kh/
/ŋ/
/c/
/ch/
/s/
/d/

รูปอักษร

สัญลักษณ์สากล
/t/
/th/
/n/
/b/
/p/
/ph/
/f/

รูปอักษร

สัญลักษณ์สากล

รูปอักษร

/m/
/r/
/y/ หรือ /j/
/w/
/l/
/h/
/?/

- เสียงพยัญชนะต้นประสม อักษรควบกล้ําแท้ ออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว 2 เสียงติดกัน
ไม่มีเสียงสระคั่น ของไทยแต่เดิมมี 11 เสียง ได้แก่ ก ค ป พ ต (.................................................) + ร ล ว
= (กร-) (กล-) (กว-) (คร-) (คล-) (คว-) (ปร-) (ปล-) (พร-) (พล-) (ตร-) จะมีเสียงควบกล้ําที่ขาดไป
4 เสียง ได้แก่ ................................................................................................................................
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย หรือพยัญชนะสะกด
หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเป็นเรื่องของ “หน่วยเสียง” ส่วนตัวสะกดเป็นเรื่องของการสะกดคํา
แต่สามารถเทียบเคียงกันได้ (เสียงและรูปเป็นอย่างละส่วนกันอย่าจําสับสน เช่น กร รูปสะกดด้วย ร แต่เสียง
เป็นเสียง น หรือ ใคร ไม่มีรูปสะกด แต่มีเสียง ย เป็นต้น) ในภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะท้ายอยู่ทั้งสิ้น 9 เสียง
ดังนี้ /ก/ /ด/* /บ/* /ง/ /น/ /ม/ /ย/ /ว/ /อ/*
วิธีจําพยัญชนะท้ายว่ารูปใดแทนเสียงใดให้ใช้การเทียบเสียงจากมาตราตัวสะกด
ถ้ามาตราเดียวกัน
เท่ากับเสียงเดียวกัน เช่น มด อาวุธ บท ยศ ประพาส ครุฑ วุฒิ ทั้งหมดนี้แทนด้วยเสียงพยัญชนะท้าย (-ด)
มาตรา แม่กด
***บางคําดูเหมือนมีตัวสะกด แต่จริงๆ คือ รูปสระไม่ใช่ตัวสะกด เช่น เมีย เบื่อ ผัว คําพวกนี้ไม่มี
เสียงตัวสะกด
##เสียง อ /?/ สามารถเป็นตัวสะกดได้ ต่อเมื่อเป็นพยางค์ในแม่ ก กา ที่มีสระเสียงสั้นทุกตัวและเป็น
คําหนัก เช่น ติ ดุ นะ เพียะ เลอะ จะจะ ชิชะ สมาธิ ฯลฯ
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2.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ (เสียงดนตรี) คือ ระดับเสียงสูง-ต่ําที่ปรากฏอยู่ในคําแล้วทําให้
ความหมายเปลี่ยน (สําคัญมากสําหรับภาษาไทย) ; ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า, เสือ เสื่อ เสื้อ เป็นต้น
อุปกรณ์ในการผันเสียงวรรณยุกต์ ประกอบด้วย
- ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่ สูง กลาง ต่ํา (ต่ําเดี่ยว ต่ําคู่))
- คําเป็น (พยางค์เป็น) คําตาย (พยางค์ตาย)
- หลักการผันเสียงวรรณยุกต์ (แนะนําให้นับนิ้วง่ายกว่า)
ตัวอย่าง คําคู่ใดต่างกันเฉพาะเสียงสระเท่านั้น
1) ทรัพย์ - ทราบ
2) เนิบ - นับ
3) หมั้น - ม่าน
4) โชค - ชัก
ตอบ 3)
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แบบฝกหัด
ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 1-5

1.

2.

3.

4.

5.

ก. โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์
ข. ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
ค. ท่านกําหนดจดไว้ในตํารา
ง. มีมาแต่โบราณช้านานครัน
ข้อใดมีเสียงสระประสม
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
ข้อใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบ
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
ข้อใดมีอักษรต่ําน้อยที่สุด (ไม่นับอักษรที่ซ้ํากัน)
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
ข้อใดมีอักษรนํา
1) ข้อ ก. และ ข.
2) ข้อ ข. และ ค.
3) ข้อ ค. และ ง.
4) ข้อ ง. และ ก.
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6. คําในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา
1) พุดตาน ถอดถอน มลพิษ
2) มดเท็จ คิดสั้น จัดการ
3) ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ์
4) สวดมนต์ จุดอ่อน ทรัพย์สิน

ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 7–10
ก. จะหาจันทร์กฤษณานั้นหายาก
ข. เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสน
ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน
ง. เสมอแม้นจันทร์แดงแรงราคา
7. ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
8. ข้อใดมีเสียงสระประสม
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
9. ข้อใดมีอักษรกลางมากที่สุด
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
10. ข้อใดมีจํานวนพยางค์มากที่สุด
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
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11. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงมากที่สุด
1) ภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางรก เรายกทัพฝ่ากล้าหาญ
2) ใครขวางฟันฟาดแหลกลาญ ล้างผลาญปี้ป่นวอดวาย
3) ชีวิตอุทิศเพื่อชาติ เราสู้เพื่อราษฎร์ทั้งหลาย
4) ชาติเสือแล้วต้องไว้ลาย ชาติชายแล้วต้องต่อกร
12. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ํา)
1) ยินคดีมีเรื่องน้อย ใหญ่ไฉน ก็ดี
2) ยังบ่ลงเห็นไป เด็ดด้วน
3) ฟังตอบสอบคําไข คิดใคร่ ครวญนา
4) ห่อนตัดสินห้วนห้วน เหตุด้วยเบาความ
13. ข้อใดประกอบด้วยคําหรือพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวทั้งหมด
1) ผูกงูด้วยมนตรา
2) วิทยาอาคมหมาย
3) ผูกสารบ่เคลื่อนคลาย
4) ด้วยเชือกบาศกระสันพัน
14. “เขาได้รับคําสอนว่าทําการค้าควรมีกําไรหาไม่ก็เหนื่อยแรงเปล่า” จากความนี้พยัญชนะท้ายเสียงใดมีจํานวน
มากที่สุด
1) /ม/
2) /น/
3) /ว/
4) /ย/
15. ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์ “มัวแต่พูดว่า ‘จะ จะ’ อยู่นั่นเองทําไม
ไม่ลงมือเสียที”
1) 7 พยางค์
2) 8 พยางค์
3) 9 พยางค์
4) 10 พยางค์
16. รูปพยัญชนะที่ทําหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นในข้อใดที่เป็นเสียงเดียวกัน
1) สัญลักษณ์
2) กัลยา
3) ราชรถ
4) วัยวุฒิ
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17. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดของพยางค์ต้นต่างจากเสียงพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดมา
1) ชัยภูมิ
2) นามรูป
3) กุลบุตร
4) คุณภาพ
18. ข้อใดไม่มีสระประสม
1) พิเคราะห์น้ําสมคําบุราณกล่าว
2) หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย
3) ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย
4) บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว
19. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง
1) ย่อเหลี่ยมเยี่ยมลอยบัลลังก์เลิศ
2) โอ่เทิดองค์ธาตุทิพย์ไอศูรย์
3) สีเทียนศรัทธาสง่าทูน
4) จํารูญจํารัสยอดฉัตรชัย
20. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ในข้อความ “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น”
1) หากใจมุ่งมั่นไร้แปรผัน
2) เด็กเก่งมักขวนขวายสร้างสรรค์
3) รีบเกี่ยวข้าวให้ทันวันเสาร์
4) บุกบั่นมุ่งสร้างบ้านชวนฝัน

เฉลย
1. 2)
11. 1)

2. 4)
12. 1)

3. 2)
13. 2)

4. 1)
14. 4)
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5. 2)
15. 3)

6. 3)
16. 4)

7. 4)
17. 3)

8. 2)
18. 1)

9. 3)
19. 2)

10. 1)
20. 4)
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คําไทยกับคํายืม
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่รวยภาษา เพราะนอกจากคําซึ่งเป็นของไทยเองแล้ว ยังมีการยืมคําจาก
ชาติต่างๆ เข้ามาใช้อย่างหลากหลาย ซึ่งการรับมาใช้นั้นก็จะปรับให้เข้ากับลักษณะทางภาษาไทย ถึงกระนั้น
คําที่รับมาใช้โดยตรงเลยก็มีให้เห็นอยู่มากเช่นกัน
โดยคําต่างประเทศที่ไทยรับมานั้นส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน อังกฤษ ทั้งนี้
การจะแยกคําในภาษาต่างๆ ออกจากกันนั้นมีหลักสังเกต ดังต่อไปนี้
หลักสังเกตคําไทย

มักเป็นคําพยางค์เดียวโดดๆ ;
พ่อ นั่ง ชม ดาว ลม พัด แรง

คําไทยแท้ไม่มีตัวการันต์
เพราะต้องการลดการออกเสียง
ยกเว้น ผี้ว์ (ผิว แม้นว่า ถ้าว่า)

ไม่นิยมควบกล้ํามีปรากฏบ้าง
เช่น คราด พร้า

สะกดตรงตามมาตรา
แต่พึงระวังคํายืมที่บังเอิญตรงกัน
เช่น วัน (ป่า) วังเวง (ข.)

โดดเดี่ยวไม่ควบกล้ํา
สะกดตรง
ไม่นิยมลงฆาต และเปลี่ยนรูป

คําไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปคํา
เช่น วัน (วันที่) ≠ วัน วนา พนา
(ป.) (ป่า)

คําไทยแท้ทําหน้าที่หลายอย่างเปลี่ยนตามบริบท เช่น
เขาฟัน (ก.) ต้นไม้ ≠ ฟัน (น.) ฉันหัก,
ขัน (น้ํา) ≠ (ไก่) ขัน ≠ (ขํา) ขัน

คํายืมบางคําเมื่อเขียนแล้วอาจสะกดตามมาตราเหมือน
คําไทยแท้ จําไว้ว่า "เราคนไทยต้องเข้าใจภาษาเรา"
(ถ้าไม่รู้ความหมายให้สงสัยว่าไม่ใช่)

หลักสังเกตคําบาลี สันสกฤต
1. มักเป็นคําหลายพยางค์ เช่น ขัตติยะ พละ สมณะ วิศวะ .........................................................
...................................................................................................................................................
2. หากเป็นพยางค์เดียวก็จะอ่านแยกพยางค์ได้ในบางครั้ง เช่น โลก โลกะ โลกา โลกีย์, วัน วน (วะนะ)
วนา พนา ฯลฯ
3. ส่วนใหญ่สะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น รถ บท กาล วาร (วาระ) นาถ ฯลฯ
4. มักมีการันต์ เนื่องด้วยคําบาลีสันสกฤตส่วนใหญ่จะมีหลายพยางค์ เมื่อเรารับมาใช้ก็ต้องการที่จะลด
จํานวนพยางค์ลง จึงจําเป็นต้องใช้ทัณฑฆาตให้สอดคล้องกับคําไทยที่ส่วนใหญ่เป็นคําโดด
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5. แผลงสระหรือพยัญชนะได้ เช่น
- สระเสียงสั้นเป็นยาว ...................................................................................................
...............................................................................................................................
- แผลง อิ เป็น เอ ........................................................................................................
...............................................................................................................................
- แผลง ว เป็น พ .........................................................................................................
...............................................................................................................................
- แผลง ต เป็น ด .........................................................................................................
...............................................................................................................................
- แผลง ป เป็น บ .........................................................................................................
...............................................................................................................................
6. ใช้ ศ ษ จะเป็นคําสันสกฤต นอกจากนี้จะมีเพียงไม่กี่คําที่มาจากภาษาอื่น เช่น
- คําไทยแท้ → .......................................................................................................
- ตะวันตก → .......................................................................................................
- คําเขมร → ศก (ผม) ศรี (ผู้หญิง)
*คําว่า ศรี ยังพบในสันสกฤต แปลว่า สิริ มิ่งขวัญ และชวา แปลว่า หมากด้วย
การแยกคําบาลีและสันสกฤต
บาลี

สันสกฤต

1. มีสระ 8 ตัว = อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2. มีอักษร 32 ตัว
3. ใช้อกั ษร ฬ ; ครุฬ กีฬา เขฬ กักขฬะ (หยาบ
คายมาก) โกวิฬาร
4. หากมีตัวสะกดต้องมีตัวตามเสมอ (มีหลักการ
แน่นอน)
5. ไม่ใช้ รร
6. ไม่นิยมเสียงควบกล้ํา

1. มีสระมากกว่าบาลี 6 ตัว คือ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
2. มีอักษรมากกว่าบาลี 2 ตัว คือ ศ ษ
3. ใช้อกั ษร ฑ ฒ ท ฏ แทน ฬ ; ครุฑ กรีฑา เขฏะ
กักขฏะ
4. ไม่มีตัวสะกดตัวตามแน่นอนเหมือนบาลี
5. คําไทยที่ใช้ รร มักมาจาก ร เรผะ ในสันสกฤต ;
ธรรม อรรณพ วรรณ สรรพ ครรชิต ครรภ์
6. มีระบบเสียงควบกล้ํา ; สตรี ปรารถนา สมัคร
มาตรา
7. สันสกฤตมักใช้ ห์ ; เคราะห์ สนเท่ห์
8. ใช้คําว่า สถา- ; สถานที่ สถาบัน
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วรรค

พยัญชนะวรรค (บาลี)
1

2

3

4

5

กะ
(คอ)
จะ
(เพดาน)
ฏะ
(ปุ่มเหงือก)
ตะ
(ฟัน)
ปะ
(ริมฝีปาก)
เศษวรรค
กฎการใช้ตัวสะกดตัวตาม
1. แถวที่ 1 สะกด 1, 2 ตาม ; จักก (ล้อรถ) จักขุ (ตา)
2. แถวที่ 3 สะกด 3, 4 ตาม ; อัคค (เลิศ) พยัคฆ (เสือ) วัฑฒ (เจริญ)
3. แถวที่ 5 สะกด ทุกตัวในวรรคตามได้ ยกเว้น ง สะกด ง ตาม-ไม่ได้ ; สัญชาติ สัณฐาน วันทา สังคม
กัญญา
4. ถ้าตัวสะกดอยู่ในเศษวรรค เช่น ย ล ส จะใช้เศษวรรคเป็นตัวสะกดตัวตาม ; อัยยิกา อัสสุชล ประภัสสร
มัลลิกา กัลยา
5. หาก ฬ หรือ ว สะกดใช้ ห ตามได้ ; วิรุฬห์ อาสาฬห์ ชิวหา
6. ห ใช้เป็นตัวตามเมื่อ พยัญชนะนาสิก (ง ญ ณ น ม) ; คิมหันต์ ปัญหา

พินิจคําต่อไปนี้ว่าคําใดเป็นคําบาลีหรือสันสกฤต
อาตมัน
พิสดาร
วัตถุ
หฤทัย
ศศิ

ศูนย์
วิตถาร
ทรัพย์
พรหม
โศก

สวัสดิ์
ศรี
กฤษดา
วิญญาณ
อมตะ

สัญญา
ศาสตร์
รัตติ
สถาบัน
ราตรี

ขันติ
มนตรี
ยุทธ
ทรรศนะ
ตฤณ

จุฬา
อัตตา
ภาพยนตร์
พฤศจิก
มฤค

ศตวรรษ
กีฬา
ศรัณยู
พิจิก
ภัตตะ

ภักดี
กรีฑา
วิทยา
วุฒิ
ปราชญ์

คําบาลี

มัธยม
พักตร์
เขต
อัศจรรย์
ปัญญา

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
คําสันสกฤต .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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หลักสังเกตคําเขมร
1. นิยมสะกดด้วย จ ญ ร ล ส และสะกดได้โดยไม่ต้องมีตัวตาม เช่น เท็จ ตรวจ ลําเค็ญ บําเพ็ญ จาร
ขจร ตําบล ตรัส จรัส
2. แผลงตามวิธีเขมร โดย
- แทรก ํ า, ํ าน, ํ าร, ํ าง เช่น เสร็จ → สําเร็จ, อวย → อํานวย, ชะ → ชําระ, ชือ → ชํางือ
(เจ็บไข้) ยกเว้น จรรจา → จํานรรจา เป็นสันสกฤต
- แผลง ผ → ประ → บรร, ข → กระ ช่น ผทม → ประทม → บรรทม, ขม่อม → กระหม่อม,
ชุม → ประชุม, จุ → ประจุ → บรรจุ ยกเว้น บรรหาร แผลงมาจาก บริหาร ในภาษาสันสกฤต
- เติม บัง, บํา, บัน เช่น ควร → บังควร, คม → บังคม, เพ็ญ → บําเพ็ญ, อาจ → บังอาจ
- แทรก -ะบ เช่น รํา → ระบํา, เรียบ → ระเบียบ
- เติม ป, ผ เช่น ราบ → ปราบ, ลาญ → ผลาญ
3. การควบกล้ํา คําเขมรมีคําควบกล้ําอยู่มาก เมื่อไทยยืมมาก็ทําให้อ่านออกเสียงได้หลายรูปแบบ อาทิ
ควบแท้ ควบไม่แท้ อักษรนํา และอ่านเรียงพยางค์ เช่น จมูก เสน่ง สนับเพลา ผกา ไผท ขจี เสวย เพลิง ถนน
แถง สกาว
หมายเหตุ*** จะสังเกตได้ว่ากริยาราชาศัพท์ที่ไม่ต้องใช้ประกอบกับคําอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้วไทยจะยืม
มาจากคําเขมร เช่น เสด็จ บรรทม ประชวร ตรัส สรวล ทูล โปรด

คํายืมภาษาอังกฤษ
1. การลากเข้าความ
Coffee
- กาแฟ
Commercial - กัมมาจล
Lemonade - น้ํามะเน็ด
Government - กัดฟันมัน
Pattern
- (ราช) ปะแตน
Telegraph
- ตะแล๊บแก๊บ
2. การทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทย เช่น
Shirt
- เชิ้ต
Taxi
- แท็กซี่
Suit
- สูท
Bonus
- โบนัส
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3. การบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้ในวงการต่างๆ เช่น
Revolution - ปฏิวัติ
Television
- โทรทัศน์
Vision
- วิสัยทัศน์
Engineer
- วิศวกร
Democracy - ประชาธิปไตย
4. การตัดคําให้สั้นลงแต่ยังได้ความหมายเดิม เช่น
Basketball - บาส
Microphone - ไมค์
Double
- เบิ้ล
Football
- บอล
คํายืมภาษาจีน
เกาลัด เก๋ง กงสี ก๊ก ขิม งิ้ว กะลอจี๊ โป๊ เฉ่ง แฮ ก๋วยเตี๋ยว กะหล่ํา ก๋ง เจ เจ้า เจ๊ง เซ้ง เฉาก๊วย ตู้ หุ้น
ปุ๋ย ตุ๋น เข่ง เขียม กุนเชียง กุยช่าย เจี๋ยน ตงฉิน บะหมี่ หวย ห้าง

คํายืมภาษาญี่ปุน
กิโมโน เกอิชา คามิคาเซ่ คาราเต้ เค็นโด้ ซามูไร ซูโม ยูโด กํามะลอ สุกี้ยากี้

คํายืมภาษาเปอรเซีย
กากี กุหลาบ ตรา บัดกรี ยี่หร่า ราชาวดี สนม องุ่น เกด ตาด คาราวาน ปสาน สักหลาด สุหร่าย

คํายืมภาษาชวา
แบหลา แดหวา สะตาหมัน สะการะ บุหรง วินันตู ระตู ลุสา พันตู โนรี บุหลัน ปั้นเหน่ง อิเหนา ละลัด
ยาหยี สาหรี
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แบบฝกหัด
1.

2.

3.

4.

5.

คําประพันธ์ต่อไปนี้มีคํายืมภาษาต่างประเทศกี่คํา (ไม่นับคําซ้ํา)
“พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์
จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ
กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร
จงเพิ่มพูนภูวนารักษาธรรม์”
1) 7 คํา
2) 8 คํา
3) 9 คํา
4) 10 คํา
คําภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คําไทยแทนได้
1) ภาพยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน
2) เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจํานวนเท่าใด
3) สมาชิกกําลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม
4) ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้
ข้อใดมีศัพท์บัญญัติจากคําภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
1) อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์
2) นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์
3) จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี
4) ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์
คําภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คําไทยแทนไม่ได้
1) จินดาทําข้อสอบหลายวิชาจนรู้สึกเบลอร์ไปหมด
2) จิตราเป็นดีไซเนอร์ประจําห้องเสื้อที่มีชื่อเสียง
3) จินตนาไปหาหมอเพื่อใช้แสงเลเซอร์รักษาผิวหน้า
4) จิตรลดาเป็นวิสัญญีแพทย์ระดับอินเตอร์ของโรงพยาบาลนี้
ข้อใดเป็นคําศัพท์บัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา
1) จุลทรรศน์ จุลินทรีย์ จุลกฐิน
2) สังคม สังเคราะห์ สังโยค
3) สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช
4) วิกฤตการณ์ วิจัย วิสัยทัศน์
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6. ข้อใดไม่มีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ก. วันจะจรจากน้องสิบสองค่ํา
ข. พอจวนย่ํารุ่งเร่งออกจากท่า
ค. รําลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา
ง. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย
1) ข้อ ก. และ ข.
2) ข้อ ก. และ ค.
3) ข้อ ข. และ ง.
4) ข้อ ค. และ ง.
7. ข้อใดมีคําที่มาจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด
1) จงเจริญชเยศด้วย
เดชะ
2) ปราชญ์แสดงดําริด้วย ไตรยางศ์
3) อ้าจอมจักรพรรดิ์ผู้
เพ็ญยศ
4) บัณฑิตวินิจเลิศ
แถลงสาร
8. คําประพันธ์ในข้อไม่มีศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต
1) เราจะตัดศึกใหญ่ให้ย่อย่น
2) ด้วยกําลังรี้พลเข้มแข็ง
3) แม้นไพรีหนีมือกลางแปลง
4) เห็นหักได้ไม่แคลงวิญาณ์

เฉลย
1. 4)

2. 1)

3. 1)

4. 3)

5. 4)

6. 3)

7. 4)

8. 1)
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การสรางคํา
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะคําโดด คําศัพท์พื้นฐานส่วนใหญ่มักมีพยางค์เดียว เช่น พ่อ แม่ แก่ เฒ่า
เขียว ขาว ดํา ฯลฯ โดยคําเหล่านี้เองที่มีลักษณะของคําที่เรียกว่า “คํามูล”
คํามูล = คําที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว อาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้
- คํามูลพยางค์เดียว ; หมู หมา กา ไก่
- คํามูลพยางค์สองพยางค์ ; สะดวก สบาย ขนม กะทิ กระทะ
- คํามูลพยางค์สามพยางค์ ; จะละเม็ด มะละกอ จระเข้ จ้าละหวั่น จั๊กจี้
- คํามูลพยางค์สี่พยางค์ ; โกโรโกโส ตะลีตะลาน คะยั้นคะยอ ลุกลี้ลุกลน
- คํามูลพยางค์ห้าพยางค์ ; สํามะเลเทเมา
เงื่อนไขของคํามูลถ้ามีหลายพยางค์ คือ
- แยกคําแล้วแต่ละพยางค์ไม่มีความหมาย ; อะคร้าว จิงโจ้
- บางพยางค์มีความหมาย ;
ตนุ ตะ แปลว่าทา ฉาบ ส่วนนุไม่มีความหมาย (ตะหฺนุ = เต่า, ตะนุ = ตน ตัว)
นาฬิกา นา คือ ที่นา ฬิ ไม่มีความหมาย กา คือนกสีดํา
- แต่ละพยางค์มีความหมายก็จริงแต่ความหมายรวมไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหมายเดิมเลย ;
มะละกอ → มะ = คํากร่อนมาจาก “หมาก”, ละ = แยก, กอ = กลุ่มต้นไม้
กระถาง → กระ = เต่ากระ ตกกระ, ถาง = ทําให้เตียน
นารี → นา = ที่นา, รี = เรียว ไม่กลม
จะสังเกตได้ว่า คําว่า มะละกอ กระถาง หรือนารี เมื่อแยกพยางค์ออกมาแล้วความหมายของ
แต่ละพยางค์ไม่ได้เกี่ยวกับความหมายที่เป็นอยู่เลย ไม่ได้เกิดจากการนําคําว่า มะ + ละ + กอ แต่แค่บังเอิญ
มีเสียงเดียวกันเท่านั้น
คําประสม = คําที่มีความหมายต่างกัน 2 คํามารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ แต่ละคําต้องมีเค้า
ความหมายเดิมอยู่ด้วยคําประสมอาจเกิดได้จากคําภาษาต่างประเทศก็ได้ จะต่างกับคํามูล 2 พยางค์ขึ้นไป ดังนี้
คําประสม เมื่อ - แยกคําแล้ว แต่ละคํามีความหมายในตัวเอง ; รถไฟ ตู้เย็น ..................................
...................................................................................................................................................
- คําที่แยกออกมามีเค้าความหมายอยู่ในความหมายใหม่อย่าง เตารีด ก็คือเครื่องใช้
ที่ให้ความร้อนได้คล้ายเตา นําไปใช้รีดผ้าให้เรียบ ซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละคําในความหมายเดิมเมื่อประกอบกัน
เป็นคําใหม่แล้วก็ยังมีเค้าความหมายอยู่ด้วย
โครงสร้างคําประสม = ให้พิจารณาจากชนิดของคําที่นํามาสร้าง เช่น รถไฟ (คํานาม + คํานาม), ใจแตก
(คํานาม + คํากริยา), ปากแข็ง (คํานาม + คําวิเศษณ์), เครื่องซักผ้า (คํานาม + คํากริยา + คํานาม)
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***ไม่ว่าคําประสมจะเกิดจากคํากี่ชนิดมาประกอบกันก็ตาม ให้จําไว้ว่า เมื่อมาประกอบกันแล้วจะเกิด
คําใหม่เพียงชนิดเดียวเท่านั้น เช่น
ใต้เท้า (บุพบท + นาม) → ประสมแล้วเป็นคําสรรพนาม
หายใจ (กริยา + นาม) → ประสมแล้วเป็นคํากริยา
***การทําโจทย์เรื่องคําประสม ต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าถามถึงอะไร เช่น ถ้าถามถึงโครงสร้าง คําว่า
ใต้เท้า ต้องตอบว่าเกิดมาจาก คําบุพบทและคํานาม แต่ถ้าถามชนิดของคํา ต้องตอบว่าเป็นคําสรรพนาม
คําซอน = การนําคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ตรงข้ามกัน มาวางซ้อนกัน ทําให้เกิดความหมายใหม่
หรือใกล้เคียงกับความหมายเดิม
จุดประสงค์การสร้างคําซ้อนเพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจน ดังนี้
- แยกคําที่มีเสียงพ้องกัน
ข้าทาส ฆ่าฟัน ราคาค่างวด
- เสริมความหมายคํา
เล็กน้อย นุ่มนิ่ม ขัดข้อง ขัดขืน อ่อนโยน อ่อนน้อม
- อธิบายคําภาษาถิ่น/ต่างประเทศ พัดวี เสื่อสาด ภูตผี ทรัพย์สิน ทองคํา แสวงหา เกี่ยวข้อง
โคลนตม มากหลาย เข็ดหลาบ ขนลุกขนพอง ดูแล ด้วยกัน
จับกุม แตะต้อง
คําซ้อนเพื่อความหมาย เกิดจากการนําคํามูลที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกันหรือตรงกันข้ามกัน
มาซ้อนกันมี 3 ลักษณะ
1. ความหมายเหมือนกันซ้อนกัน
รูปร่าง
ข้าทาส
พัดวี
ว่างเปล่า
มากหลาย
คอยท่า
พลัดพราก เลวทราม
สร้างสรรค์ ข่มเหง
2. ความหมายคล้ายกันซ้อนกัน
หน้าตา
เงินทอง
เพชรพลอย แขนขา
เรือแพ
ลูกหลาน
เสียดสี
กดขี่
ชื่อแซ่
วิ่งเต้น
เดือดร้อน ดูดดื่ม
3. ความหมายตรงกันข้ามกันซ้อนกัน
เป็นตาย
ร้ายดี
ดีชั่ว
ถี่ห่าง
ผิดชอบ
เท็จจริง
คําซ้อนเพื่อเสียง เกิดจากการประกอบคํามูลที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันและมีเสียงสระสัมพันธ์กัน
มาซ้อนกันเพื่อให้เกิดเสียงคล้องจอง ;
เปิดเปิง
โย้เย้
ขยุกขยิก
ขมุกขมัว
อุบอิบ
ยู่ยี่
งอแง
จู๋จี๋
จอแจ
สูสี
หยุมหยิม ยับยั้ง
ง่อนแง่น
โฉงเฉง
โขยกเขยก
เปาะแปะ
เรี่ยราด
ระริกระรี้
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การสลับตําแหน่งของคําซ้อน
1. สลับแล้วความหมายไม่เปลี่ยน
คร่ําครวญ เกี่ยวข้อง
แจกจ่าย
ขมขื่น
โศกเศร้า
สร้างสรรค์
2. สลับแล้วความหมายเปลี่ยนไป
แหลกเหลว แน่นหนา
อยู่กิน
เหยียดยาว มัวหมอง
โต้ตอบ
3. ไม่สามารถสลับได้เพราะเมื่อสลับแล้วไม่มีความหมาย ไม่ได้ความ ไม่นิยม
ยกย่อง
ค้ําจุน
โต้แย้ง
นุ่มนวล
ครั้งคราว
ท้อถอย
เลือกสรร
ตัดสิน
คอยท่า
ทอดทิ้ง
ปลอดโปร่ง
เขียวขจี
คําซ้ํา = การนําคํามูลที่มีรูป เสียง ความหมาย หน้าที่เหมือนกันมาซ้ํากัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อบอก
ลักษณะ บอกพหูพจน์ เพิ่มจํานวน บอกความถี่ (ความต่อเนื่อง) ไม่เจาะจง อ่อนลง เน้นย้ํา เปลี่ยนความหมาย
มีลักษณะ ดังนี้
- คําซ้ําที่ใช้ไม้ยมกแทน
เด็กๆ
เล็กๆ
น้อยๆ
เพื่อนๆ เกินๆ
ช้าๆ
เร็วๆ
สายๆ
บ่ายๆ
- คําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์
เร้วเร็ว เด๊กเด็ก เตี๊ยเตี้ย แด๊งแดง ข๊าวขาว เก๊าเก่า
- คําซ้ําที่มาจากคําซ้อน
ชั่วๆ ดีๆ หลบๆ ซ่อนๆ
ผิดๆ ถูกๆ
- ซ้ําอักษรหรือเสียงหน้าพยางค์หน้า (อัพภาสคํา)
ระเรื่อย ยะแย้ม ฉะฉาด วะวับ
ระริก
ระรื่น
หมายเหตุ บางคํามีเสียงซ้ํากันแต่มิใช่คําซ้ํา เพราะต้องใช้คู่กันเสมอ เช่น หลัดๆ หยกๆ ฉอดๆ ยองๆ
ปาวๆ (แต่นักวิชาการบางท่านก็บอกใช่)
นอกจากนี้ คําที่ออกเสียงซ้ํากันโดยไม่ใช้ไม้ยมก เช่น จะจะ (ชัดเจน กระจ่าง) หรือ คําต่างประเทศอื่นๆ
ที่เขียนซ้ํากันโดยไม่ใช้ไม้ยมก เช่น นานา (ต่างๆ) ปาปา มามา อิ๋งอิ๋ง เชาเชา ชิงชิง ช่วงช่วง ก็ไม่นับว่าเป็นคําซ้ํา
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แบบฝกหัด
1.

2.

3.

4.

5.

6.

คําซ้ําในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ
1) คนงานใหม่ขยันเป็นพักๆ เอาแน่ไม่ได้
2) นักเรียนอนุบาลหกล้มหัวเข่าแตก เลือดไหลซิบๆ
3) งานนี้ถึงจะได้เงินเดือนน้อย ก็ทําไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน
4) ถ้าเราวางแผนให้ดีตั้งแต่แรกๆ โครงการนี้ก็คงสําเร็จไปแล้ว
ข้อใดเป็นคําซ้อนทุกคํา
1) ซ้ําซ้อน ซ่อนรูป ซักฟอก
2) ถ่องแท้ ถี่ถ้วน ถากถาง
3) บีบคั้น เบียดเบียน เบาความ
4) แปรผัน เป่าหู โปรยปราย
ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคําประสมทั้ง 2 ส่วน
(1) บริเวณสวนกว้างขวาง / (2) มีสนามที่ได้รับการดูแลจากเทศบาลเมือง / (3) มีประติมากรรมเป็น
รูปเทพธิดาแสนงาม / (4) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา
1) ส่วนที่ 1 และ 4
2) ส่วนที่ 2 และ 3
3) ส่วนที่ 1 และ 3
4) ส่วนที่ 2 และ 4
ข้อใดมีคําประสมทุกคํา
1) คําขาด คําคม คําราม
2) เดินแต้ม เดินรถ เดินสะพัด
3) น้ําป่า น้ําไหล น้ํามือ
4) ติดลม ติดใจ ติดขัด
คําซ้ําในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ
1) ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ
2) คนที่ทําความผิดก็ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตํารวจจับได้
3) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ทําให้ฉันตกใจไม่หาย
4) ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ดื่นๆ จะไม่ปลอดภัย
ข้อใดใช้คําซ้อนได้ถูกต้อง
1) แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกตื่นสาย
2) พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนําพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี
3) หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ
4) ฝีมือในการทําอาหารร้านนี้ตกต่ํา ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก
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7.

ข้อใดมีคําที่ไม่ใช่คําประสมปนอยู่
1) ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง
2) ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ
3) ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้
4) น้ํากรด น้ําเกลือ น้ําข้าว น้ําเหลือง

เฉลย
1. 1)

2. 2)

3. 4)

4. 2)
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5. 3)

6. 3)

7. 2)
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คาสมาส
ํ
คําสมาส เป็นการสร้างคําใหม่ด้วยการประสมคํา/นําคํามารวมกันตั้งแต่ 2 คําขึ้นไป ซึ่งคําที่ใช้จะต้องเป็น
คําที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต แล้วเกิดเป็นคําที่มีความหมายใหม่ โดยการแปลความหมายของคํานั้นต้อง
เป็นการแปลความจากหลังไปหน้า
คําแขก

คําแขก

แปลจากหลังไปหน้า

เช่น .........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
คําสมาส เมื่อแบ่งตามลักษณะการสร้างคํา สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. คําสมาสแบบสมาส คือ
- การนําคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต มาประสมกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา **ยกเว้น
รูป -ะ หากมีให้ตัดรูปทิ้งแต่คงเสียงไว้ เช่น ศิลปะ + วิทยา → ศิลปวิทยา ................................................
...................................................................................................................................................
- การอ่านคํา ต้องอ่านให้มีเสียงสระเชื่อมติดกันตามรูป เช่น ภูมิศาสตร์ (พู-มิ-สาด) ราชการ
(ราด-ชะ-กาน)
- ระหว่างคําสมาสจะไม่ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต เช่น มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์
- คําว่า “วร” (วะระ, วอระ) เมื่อนํามาใช้สมาส สําหรับภาษาไทยจะแผลงเป็น “พระ” แล้วนํามา
ประกอบกับคําบาลี สันสกฤต อื่นๆ เช่น วรพักตร์ วรเนตร → พระพักตร์ พระเนตร
**แต่ให้ระวัง! การใช้ “พระ” ประกอบกับคําที่ไม่ใช่บาลี สันสกฤต จะกลายเป็นคําประสมทั่วไป เช่น
พระเก้าอี้ (เก้าอี้ คําจีน) พระเมรุมาศ (เมรุ คําบาลี แต่ มาศ เป็นคําเขมร) นอกจากนี้ เช่น ราชดําริ เคมีภัณฑ์
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ เป็นต้น

ภาษาไทย (26)____________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

ตรึกตรอง ลองทํา
ทิวากร
นิศาชล
สิทธิบัตร
เอกภาพ
อักษรศาสตร์
วัฒนธรรม
วิทยากร
อุทกภัย
อัคคีภัย

ทิวา + กร = พระอาทิตย์
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

วีรกรรม
ราชรถ
อุบัติเหตุ
ธรรมศาสตร์
ชีวภาพ
ธุรกิจ
ศิลปกรรม
มัจจุราช
ฆาตกร

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

2. คําสมาสแบบสนธิหรือกลมกลืนเสียง คือ
- การนําคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต มาเชื่อมกันอย่างมีระบบ เกิดการกลมกลืนเสียงและมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปคํา เช่น สุขาภิบาล (.................... + ....................)
ราโชบาย (.................... + ....................)
ภูมินทร์ (.................... + ....................)
- มี 3 ลักษณะ คือ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ และนิคหิตสนธิ
2.1 สระสนธิ
- การนําคําที่ลงท้ายด้วยสระมาประสมกับคําที่ขึ้นต้นด้วยสระ (อะ อา อิ อี อุ อู โอ)
- เมื่อสนธิกันแล้วสระที่มาประสมกันจะเปลี่ยนรูปไป มีหลักดังนี้
2.1.1 ตัดสระท้ายคําหน้า ใช้สระหน้าคําหลัง เช่น
ชลาลัย
วิทยาลัย
วชิราวุธ
มหรรณพ
มไหศวรรย์
วโรกาส
ชล + อาลัย

วิทย + อาลัย

วชิร + อาวุธ

มหา + อรรณพ

มหา + ไอศวรรย์

วร + โอกาส

พุทโธวาท

ภุชงค์

อเนก

เทวาลัย

มหัศจรรย์

ศิวาลัย

+

+

+

+

+

+
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2.1.2

ตัดสระท้ายคําหน้า แล้วใช้สระหน้าคําหลังเป็นตัวเปลี่ยนรูป ดังนี้
ะ+ะ→า

เช่น ราช (ะ) + อ (ะ) ธิราช = ราชาธิราช

- เทศ + อภิบาล = ............................... - ฐาน + อนุกรม = ....................................
- ทูต + อนุทูต = ............................... - ประชา + อธิปไตย = ....................................
- ปรม + อณู
= ............................... - ธรรม + อธิปไตย = ....................................
ะ + ิ → เ-

เช่น ราม (ะ) + อิศวร = ราเมศวร

- นร (ะ) + อิศวร = นเรศวร
- คช + อินทร์
- *โกสี + อินทร์ = ............................... - *ปรม + อินทร์
- มหา + อิสี
= ...............................
ะ + ุ → ู , โ-

-

ราช (ะ)+ อุบาย
ราชินี + อุปถัมภ์
สาธารณ + อุปโภค
นร + อุดม
*มัคค + อุเทศก์
2.1.3

รติ + อารมณ์
ธนู + อาคม
อธิ + อาศัย
อัคคี + โอภาส
จักขุ + อาพาธ

= ....................................
= ....................................

เช่น ราช (ะ) + อุปถัมภ์ = ราชูปถัมภ์

= ราโชบาย
- คุณ + อุปการ = ..................................
= ............................ - ราช + อุทิศ
= ..................................
= ............................ - ศิร + อุตม
= ..................................
= ............................ - นย + อุบาย = ..................................
= ............................
หากคําหน้าลงท้ายด้วยสระ อิ, อี ให้ตัดสระออกแล้วเปลี่ยนเป็น ย
อุ, อู ให้ตัดสระออกแล้วเปลี่ยนเป็น ว
ย, ว → กฎข้อ 2.1.1 หรือ 2.1.2

เช่น

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

รตย + อารมณ์
ธนว + อาคม
.......................................
.......................................
.......................................

รตยารมณ์
ธันวาคม
..............................................
..............................................
..............................................
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2.2 พยัญชนะสนธิ
- การนําคําบาลี สันสกฤต ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ มาประสมกับคําบาลี สันสกฤตที่
ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น [มนัส + มัย = มโนมัย] คําว่า มนัส ลงท้ายด้วยตัว ส ส่วนคําว่า มัย ขึ้นต้นด้วยตัว ม
นํา ส และ ม มาเชื่อมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งต่างกับสระสนธิ คือ การสนธิสระ ตัวท้ายคําแรกลงด้วยสระ และ
ตัวแรกคําท้ายขึ้น-ด้วยสระ เช่น [วิทย (ะ) + (อา) ลัย = วิทยาลัย] คําว่า วิทย ลงท้ายด้วยเสียงสระ อะ
ส่วนคําว่า อาลัย ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ อา มีหลักการดังนี้
2.2.1 คําที่ลงท้ายด้วย ส สนธิกับพยัญชนะให้เปลี่ยนเป็น โ- แล้วนําไปวางไว้กับ
พยัญชนะก่อนหน้า
- มนัส (ใจ) + มัย (ล้วนแล้วไปด้วย) = มโนมัย (สําเร็จด้วยใจ)
- มนัส + คติ = .................................. - มนัส + ธรรม = .........................................
- มนัส + กรรม = .................................. - รหัส + ฐาน = .........................................
- ศิรัส + เพฐน์ = .................................. - สรัส + ช
= .........................................
- มนัส + ภาพ = ..................................
2.2.2 หน่วยคําเติมหน้า (Prefix) ทุส/นิส สนธิกับพยัญชนะให้เปลี่ยน ส เป็น ร
- ทุส + ชน
= ทุร + ชน = ทุรชน
- ทุส + พิษ
= .........................................
- ทุส + ราช = .................................. - ทุส + ยุค
= .........................................
- ทุส + กันดาร = .................................. - ทุส + ยศ
= .........................................
- นิส + ทุกข์ = นิร +ทุกข์ = นิรทุกข์
- นิส + ภัย
= .........................................
- นิส + โทษ = .................................. - นิส + เทศ
= .........................................
2.3 นิคหิตสนธิ
- การนําคําบาลี สันสกฤตมาสนธิกับนิคหิต ( ˚ ) (ในภาษาบาลีเรียก “นิคหิต” ส่วนภาษา
สันสกฤตเรียก “นฤคหิต”) มีหลัก ดังนี้
2.3.1 นิคหิตสนธิกับสระ ให้เปลี่ยนนิคหิตเป็น ม แล้วจึงนําไปสนธิกัน เช่น
- สํ + อุทัย
= สม + อุทัย = สมุทัย
- สํ + อาทาน = .........................................
- สํ + อาคม = .................................. - สํ + อาบัติ = .........................................
- ศุภํ + อัสดุ = .................................. - สํ + อิทธิ
= .........................................
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2.3.2 นิคหิตสนธิกับพยัญชนะวรรค ให้เปลี่ยนนิคหิตเป็นพยัญชนะท้ายวรรคของ
พยัญชนะแรกคําท้ายที่นํามาสนธิ เช่น
- สํ + กร
= สัง + กร = สังกร
- สํ + เกต
= .........................................
- สํ + ขาร
= .................................. - สํ + คม
= .........................................
- สํ + ญาณ = .................................. - สํ + นิบาต = .........................................
- สํ + บัติ
= .................................. - สํ + ปทาน = .........................................
- สํ + ฐาน
= .................................. - สํ + ภพ
= .........................................
2.3.3 นิคหิตสนธิกับเศษวรรค ให้เปลี่ยนนิคหิตเป็น ง ก่อนสนธิ เช่น
- สํ + โยค
= สัง + โยค = สังโยค
- สํ + หรณ์
= .........................................
- สํ + วาส
= .................................. - สํ + หาร
= .........................................
- สํ + วร
= .................................. - สํ + สนทนา = .........................................
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แบบฝกหัด
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ข้อใดมีคําสมาสที่มีการสร้างคําต่างจากคําอื่นอยู่ด้วย
1) อาศรมบท กัลปพฤกษ์
2) อรรถศาสตร์ สัญประกาศ
3) ชาติวุฒิ นิธินาถ
4) มุนินทร์ ครุภัณฑ์
ข้อใดไม่มีคําสมาส
1) มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี
2) ไพร่ฟ้าประชาชี
ชาวบุรีก็ปรีดา
3) ผาสุกรุกขมูล
พูนสวัสดิ์ถาวร
4) เร่งพลโยธาพานรินทร์
เร่งรัดหัสดิน
ข้อใดไม่มีคําสมาส
1) วิสุทธโยธามาตย์เจ้า กรมขวา
2) หนึ่งชื่อราชโยธา เทพซ้าย
3) ตําแหน่งศักดิ์ยศถา เสถียรที่
4) คุมพยุหยาตราย้าย ย่างเข้าตามสถาน
ข้อใดมีคําสมาสที่มีการสร้างคําต่างกับข้ออื่น
1) ขับคเชนทร์สาวก้าว ส่ายเสื้องเทาทาง
2) สถานที่พุทธบาทสร้าง สืบไว้แสวงบุญ
3) สุธารสรับพระเต้า เครื่องต้นไปตาม
4) โดยเสด็จดําเนินแคล้ว คลาดคล้อยบทจร
การสร้างคําในข้อใดมีลักษณะต่างจากข้ออื่น
1) อุทกภัย คณิตศาสตร์ มนุษยชาติ
2) กาลเทศะ ธุรกิจ แพทยศาสตร์
3) อุณหภูมิ เทพบุตร ประวัติศาสตร์
4) ภัตตาคาร อรุโณทัย วชิราวุธ
คําในข้อใดมีการสนธิทุกคํา
1) อธิบดี คุณูปการ ราชทินนาม
2) ราชูปโภค รัติกาล อัคโยภาส
3) โภไคศวรรย์ อภิบาล มหรรณพ
4) ธันวาคม มหัศจรรย์ ปรมินทร์
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7.

ข้อใดไม่เป็นคําสมาสทุกคํา
1) วีรบุรุษ ทุนทรัพย์ นาฏศิลป์
2) เอกชน ปาฐกถา วาตภัย
3) ภาพยนตร์ บุตรทาน วิศวกรรม
4) โจรภัย ปิยมหาราช มยุรฉัตร
8. ข้อใดเป็นคําสมาสทุกคํา
1) เคหสถาน เพรงกรรม อากาศธาตุ
2) วิบากกรรม นวโลหะ ชัยมงคล
3) วีรกรรม ปฏิบัติการ อัญชุลี
4) ทัศนวิสัย ผลบุญ เพลิงกาล
9. ข้อใดไม่มีคําสมาส
1) ทหารเป็นผู้มีหน้าที่รบเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนมิให้ข้าศึกรุกราน
2) ประชาชนส่งไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2000 เป็นจํานวนมาก
3) ประธานในพิธีกล่าวคาถาอัญเชิญเทวดามาชุมนุมเพื่อเป็นมงคล
4) ชีวเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต
10. ข้อใดมีลักษณะเหมือนคําว่า “ราโชวาท”
1) วัฒนธรรม พลศึกษา ภารกิจ
2) ธุรการ พุทธคุณ อักษรศาสตร์
3) ธนาลัย มโหฬาร สุโขทัย
4) ครุภัณฑ์ สุนทรทาน สัณหจุฑา

เฉลย
1. 4)

2. 2)

3. 3)

4. 1)

5. 4)

6. 4)

7. 1)

8. 3)

9. 3)
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10. 3)

ประโยคและการรอยเร

ียงประโยค
สวนประกอบของประโยค
ประโยคมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง
- ภาคประธาน ประกอบด้วย บทประธานเป็นสําคัญ อาจจะมีบทขยายประธานหรือไม่ก็ได้
- ภาคแสดง ประกอบด้วย บทกริยา + บทกรรม + ขยายกรรม + ขยายกริยา
อันนี้ต้องรู้ : ภาคแสดง ≠ ตัวแสดง
- ภาคแสดง คือ บทกริยา + บทกรรม + ขยายกรรม + ขยายกริยา
- ตัวแสดง คือ หน้าที่ของกริยา ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแสดงในประโยค

ชนิดของประโยค
ประโยคความเดียว มีประธานตัวเดียว กริยาตัวเดียว
ประโยคความรวม มีประธานตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรือกริยาตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ดังนี้
- ประโยคความรวมที่ไม่มีหน่วยเชื่อม สังเกตจากมีหน่วยกริยาตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเรียงติดต่อกันไป
หรืออาจจะมีหน่วยนามแทรกระหว่างหน่วยกริยาก็ได้
ตัวอย่าง ปุกปุยหมาน้อยของฉันวิ่งไล่ตะครุบนกอยู่กลางสนามหญ้า
เขาค่อยๆ ประคองเธอเดินขึ้นบันไดมา
ฉันดูเขาแสดงละคร
พี่สอนน้องทําเลข
แม่ค้ากระเดียดกระจาดขายขนม
- ประโยคความรวมที่มีหน่วยเชื่อม สังเกตหน่วยเชื่อม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ทางความหมาย 6 ลักษณะ
ต่อไปนี้
• ความสัมพันธ์ทางเวลา
คําเชื่อมบอกเวลาก่อน ใช้นําหน้าประโยคที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดก่อน ได้แก่ หลังจาก พอ
ทันทีที่ หลังจากที่ พอเวลา ครั้น
ตัวอย่าง หลังจากทีเ่ ขาตื่นนอนแล้ว เขาก็ไปอาบน้ํา
ครั้นอาบน้ําเสร็จแล้ว เขาก็มาแต่งตัว
คําเชื่อมบอกเวลาภายหลัง ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดภายหลัง ได้แก่ ถึง ก่อน กว่า
ก่อนหน้า ก่อนที่ ตั้งแต่ก่อน ก่อนหน้าที่ เมื่อก่อนที่ เมื่อก่อน แล้ว แล้ว...ก็ แล้ว...เลย แล้ว...ก็เลย
ตัวอย่าง ฉันทําการบ้านเสร็จ ถึงไปดูโทรทัศน์
ตุ๊กไปหาเพื่อนแล้วเธอก็เลยไปซื้อของกับเขา
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คําเชื่อมบอกเวลาเดียวกัน ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดในเวลาเดียวกับประโยคหน้า
ได้แก่ เมื่อ ตอน ขณะ ในเวลา ระหว่างที่ ขณะที่
ตัวอย่าง เธอหัวเราะเมื่อเขาพูดจบ
ระหว่างทีเ่ ธอนอนหลับ มีคนโทรศัพท์มา 2 ราย
คําเชื่อมบอกเวลาเริ่มต้น ใช้หน้าประโยคที่แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประโยคหน้าเริ่มขึ้นเมื่อใด
ได้แก่ ตั้งแต่ ตั้งแต่ตอน ตั้งแต่ครั้ง ตั้งแต่เมื่อ
ตัวอย่าง ฉันรู้จักเขาตั้งแต่ครั้งเขายังเป็นครูบ้านนอก
คําเชื่อมบอกเวลาสิ้นสุด ใช้หน้าประโยคที่แสดงว่าเหตุการณ์ในประโยคหน้าสิ้นสุดลงเมื่อใด ได้แก่
จน กระทั่ง จนกว่า
ตัวอย่าง เขานั่งวาดรูปอยู่จนกระทั่งดวงตะวันลับขอบฟ้า
• ความสัมพันธ์ทางเหตุผล
คําเชื่อมบอกเหตุซึ่งบังเกิดผลคล้อยตาม ได้แก่ เพราะ เพราะว่า ทั้งนี้เพราะ ด้วยเหตุที่
โดยเหตุที่ เนื่องด้วย เนื่องจาก
ตัวอย่าง เขามาเพราะรักเธอ
คําเชื่อมบอกเหตุซึ่งเป็นเงื่อนไข ได้แก่ ถ้า หาก ถ้าหาก ต่อเมื่อ ในเมื่อ เว้นแต่ นอกจาก
เว้นเสียแต่ว่า
ตัวอย่าง ฉันจะไปแวะบ้านเธอถ้าฝนไม่ตก
ในเมื่อเขาเข้าเรียนสม่ําเสมอ เขาก็ย่อมสอบได้คะแนนดี
คําเชื่อมบอกเหตุซึ่งบังเกิดผลขัดแย้ง ได้แก่ แม้ ถึง แม้ว่า ทั้งๆ ที่ ถึงแม้ว่า ถึงหาก
ตัวอย่าง ถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้ว แต่ก็มีสุขภาพแข็งแรงดี
คําเชื่อมบอกผล ใช้นําหน้าประโยคที่แสดงผล ได้แก่ จึง เลย จน ดังนั้น ในที่สุด ถึงกับ ก็เลย
ด้วยเหตุนี้ เหตุฉะนี้ ฉะนั้น
ตัวอย่าง เขาตื่นเต้นมากถึงกับเป็นลมไปเลย
คําเชื่อมบอกเหตุผลที่เป็นจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ได้แก่ เพื่อ เพื่อที่ เพื่อว่า เผื่อ เผื่อว่า
สําหรับ ให้
ตัวอย่าง คุณแม่ดุน้องให้ฉันหายโกรธ
เขาเช่าที่สําหรับไว้รถลูกค้า
• ความสัมพันธ์แบบความหมายคล้อยตามกัน ใช้นําหน้าประโยคที่บอกความหมายทํานองเดียวกัน
ไม่ขัดกันกล่าวรวมกันได้ ได้แก่ ก็ และ ทั้ง ตลอดทั้ง
ตัวอย่าง เรื่องนี้สะท้อนภูมิปัญญาไทยตลอดทั้งแสดงสภาพสังคมในยุคสมัยนั้น
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• ความสัมพันธ์แบบความหมายขัดแย้งกัน ได้แก่ แต่ แต่ว่า ส่วน ทว่า ถึง

ตัวอย่าง เราเรียนกันอย่างคร่ําเคร่งอยู่ที่นี่ ส่วนน้องๆ ของเราเล่นสนุกกันอยู่ที่บ้าน
• ความสัมพันธ์แบบต่างเป็นตัวเลือก ได้แก่ หรือ หาไม่ มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น หรือไม่ก็
ตัวอย่าง เธอต้องขยันดูหนังสือให้มาก หาไม่จะสอบแข่งขันสู้เขาไม่ได้
• ความสัมพันธ์ทางการขยายความ
คําเชื่อมบอกการเปรียบเทียบ ใช้นําหน้าประโยคที่บอกความเปรียบเทียบ ได้แก่ กว่า เท่าที่
เท่ากับที่ อย่างกับ ราว ราวกับ ราวกับว่า กว่าที่ ประดุจดัง ดังหนึ่ง คล้ายๆ กับว่า เช่นเดียวกับ เสมือนหนึ่ง
คําเชื่อมบางคําอยู่ท้ายประโยค เช่น ฉันใด...ฉันนั้น อย่างไร...อย่างนั้น เพียงใด...เพียงนั้น
ตัวอย่าง เขาทําราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของบ้าน
เรารักชีวิตอย่างไร สัตว์ก็รักชีวิตอย่างนั้น
คําเชื่อมแสดงตัวอย่าง ใช้นําหน้าประโยคที่แสดงตัวอย่าง ได้แก่ เป็นต้นว่า เช่น ดังเช่น อาทิ
ตัวอย่าง เด็กๆ ควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เช่น ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน
คําเชื่อมบอกลักษณะ ใช้นําหน้าประโยคบอกลักษณะหรือวิธีการ ได้แก่ โดย
ตัวอย่าง เธอทํางานโดยไม่บ่น
เขามักจะซื้อของโดยจ่ายเงินสด
ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มีบทขยายเป็นประโยคเล็กซ้อนเข้ามา ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
- ประโยคเล็กขยายหน่วยนาม
สังเกตจากการใช้ประพันธสรรพนาม ที่ ซึ่ง อัน ผู้ นําหน้าประโยคเล็กที่เป็นประโยคขยายหน่วยนาม
ในประโยคใหญ่ ดังนี้
นาม
นามวลี
สรรพนาม
สรรพนามวลี
หน่วยนาม

ที่
ซึ่ง
อัน
ผู้

ประโยคเล็ก

ประโยคเล็กขยายหน่วยนามข้างหน้า

ตัวอย่าง - เธอชอบ ที่ เขาขับ รถ
(ประโยคเล็กขยายหน่วยนาม รถ ในประโยคใหญ่)
- นกน้อย ซึ่ง ร้องเสียงหวานไพเราะ เกาะกิ่งไม้ข้างหน้าต่างห้องฉัน
(ประโยคเล็กขยายหน่วยนาม นกน้อย ในประโยคใหญ่)
- อุบัติเหตุ อัน มีผลต่อสมอง อาจเกิดขึ้นได้
(ประโยคเล็กขยายหน่วยนาม อุบัติเหตุ ในประโยคใหญ่)

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

___________________________________________ภาษาไทย (35)

- ประโยคเล็กขยายหน่วยกริยา สังเกตจากการใช้คํา “ว่า, ที่” นําหน้าประโยคเล็กที่ขยายหน่วยกริยา
ในประโยคใหญ่
ตัวอย่าง - เธอบอกฉัน ว่า เขาจะไปต่างประเทศ
(ประโยคเล็กขยายหน่วยกริยา บอก ในประโยคใหญ่)
- ฉันดีใจ ที่ เขามาเยี่ยมฉัน
(ประโยคเล็กขยายหน่วยกริยา ดีใจ ในประโยคใหญ่)

ลําดับคําในประโยค
เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําการ
เรียงคําเข้าประโยคจึงสําคัญมาก
เพราะตําแหน่งของคําจะแสดงหน้าที่ของคํานั้นในประโยค
และแสดง
ความสัมพันธ์ของคํานั้นกับคําอื่นๆ ในประโยคด้วย
ตัวอย่าง น้ํามาปลากินมด (ปลาเป็นผู้กระทํา มดเป็นผู้ถูกกระทํา)
น้ําลดมดกินปลา (มดเป็นผู้กระทํา ปลาเป็นผู้ถูกกระทํา)
ข้อสังเกต
1. มีบ้างบางกรณีที่การเรียงคําต่างกัน แต่ความหมายของประโยคยังคงเดิม
เช่น แก้มเธอเปื้อนโคลน - โคลนเปื้อนแก้มเธอ
2. มีบ้างบางกรณีที่การเรียงคําต่างกัน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคํายังคงเหมือนเดิม
เช่น วันนี้ฉันไปพัทยา - ฉันไปพัทยาวันนี้
3. คําที่ผู้ส่งสารต้องการเน้น มักเป็นคําที่อยู่ต้นประโยค หรือท้ายประโยค
เช่น ผู้ถาม : เขาไปเชียงใหม่เมื่อไหร่
ผู้ตอบ : เขาไปเชียงใหม่เมื่อวานนี้
ผู้ถาม : เมื่อวานนี้เขาไปไหน
ผู้ตอบ : เมื่อวานนี้เขาไปเชียงใหม่
ในเรื่องทั่วๆ ไป ภาษาไทยนิยมใช้ประโยคสามัญซึ่งเรียงลําดับคําในประโยค ประธาน กริยา กรรม แต่เรา
ยังเรียงลําดับคําเป็นประโยคกรรม และประโยคกริยาด้วย ดังนี้
ประโยคกรรม มี 2 ลักษณะ คือ
1. มีประธานเป็นผู้ถูกกระทํา
- ถูก + กริยา ใช้ในเรื่องไม่ดี ไม่เป็นที่พอใจ เช่น เขาถูกลงโทษ ถ้านําไปใช้ในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น
ข้อสอบเหล่านี้ถูกรวบรวมโดยครูภาษาไทยจะถือว่าบกพร่องเพราะใช้สํานวนภาษาต่างประเทศ เพราะเรื่องทั่วๆ
ไปในภาษาไทยนิยมใช้ประธานเป็นผู้แสดงอาการ ควรแก้เป็น ครูภาษาไทยรวบรวมข้อสอบเหล่านี้
- ได้รับ + กริยา + จาก ใช้ในเรื่องดีเป็นที่พอใจ เช่น เขาได้รับเชิญจากสมาคมผู้ปกครองให้เป็น
วิทยากร
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2. มีกรรมอยู่ข้างหน้าประธาน เราจะใช้ประโยคลักษณะนี้เมื่อต้องการเน้นกรรม ไม่เน้นประธาน เช่น
ขนมถ้วยนี้น้องตักไว้เอง
ประโยคกรรมลักษณะนี้อาจละประธานไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ เช่น ตึก หลังโน้นสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว
ด้วยเงินบริจาค
ประโยคกริยา คือ ประโยคที่มีกริยา เกิด มี ปรากฏ บังเกิด อยู่ข้างหน้าประธาน
เช่น ปรากฏเงาประหลาดที่บริเวณชายป่าด้านนั้นเสมอ
มีข่าวหลายกระแสว่าบุคคลสําคัญของประเทศทั้งสองเจรจากันเพื่อยุติสงคราม

การรอยเรียงประโยค
ในการสื่อสาร
บางทีเราใช้เพียงประโยคเดียวก็สื่อความคิดได้แจ่มแจ้งชัดเจน
แต่ในบางโอกาสเรา
จําเป็นต้องใช้หลายประโยคร้อยเรียงกันให้เหมาะสมตามระเบียบของภาษา
ในการนี้เราควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ประโยคและการร้อยเรียงประโยคต่อไปนี้
การร้อยเรียงประโยคสามัญในภาษาไทยในกรณีที่มีครบทุกบทจะเป็นดังนี้
ภาคประธาน

ภาคแสดง

บทประธาน

ขยายประธาน

บทกริยา

บทกรรม

ขยายกรรม

ขยายกริยา

หญิง

สาว

ชอบ

กุหลาบ

แดง

มาก

เราอาจใช้กลุ่มคําเป็นบทขยายเพื่อให้รายละเอียดมากขึ้น ดังนี้
ภาคประธาน

ภาคแสดง

บทประธาน

ขยายประธาน

บทกริยา

บทกรรม

ขยายกรรม

ขยายกริยา

หญิง

สาวคนสวย

ชอบ

กุหลาบ

แดงเข้ม

มากที่สุด

หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค
เนื้อความและลักษณะถ้อยคําในประโยคที่ร้อยเรียงกันอยู่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน เนื้อความใน
ประโยคจึงจะมีเอกภาพ
เอกภาพ คือ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนถ้อยคําที่จะทําให้ประโยคต่อเนื่องเกี่ยวข้องกัน
การร้อยเรียงประโยคเกิดจากวิธีต่างๆ อันได้แก่ การเชื่อม การซ้ํา การละ และการแทน ดังนี้
ª การเชื่อม
ประโยคให้ต่อเนื่องกัน อาจใช้หน่วยเชื่อมซึ่งเป็นสันธาน หรือสันธานวลี เพื่อสัมพันธ์เนื้อความของ
ประโยคที่มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ดังได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องประโยคความรวม
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การซ้ํา
เป็นการแสดงความเกี่ยวข้องของประโยคใช้คําหรือกลุ่มคําที่กล่าวถึงบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์
การกระทํา หรือสภาพเดียวกันนั้นซ้ําๆ
เช่น ฉันซื้อผลไม้และขนมหวานจากสวนจตุจักร ตั้งใจจะเอาผลไม้มาฝากพี่ ส่วนขนมหวานจะฝากน้อง
ª การละ
คือ การไม่กล่าวถึงบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ การกระทํา หรือสภาพที่ได้กล่าวไปแล้ว เพราะไม่จําเป็น
ต้องกล่าวซ้ํา เพื่อให้การร้อยเรียงประโยคสละสลวยมากขึ้น ดังตัวอย่าง
เช่น น้องรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ขึ้นรถไปโรงเรียน
ประโยคที่ยกมานี้ละคําว่า น้อง ในประโยคหลังไว้ในฐานที่เข้าใจ
ª การแทน
คือ การนําคําหรือวลีอื่นมาแทนการซ้ําหรือการละ ดังตัวอย่าง
เช่น - คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้าน ท่านทั้งสองไปภูเก็ต
ประโยคนี้ใช้ “ท่านทั้งสอง” แทน “คุณพ่อคุณแม่”
- เวสสันดรชาดกประกอบด้วยคาถาถึงพันคาถา ชาดกเรื่องนี้จึงยาวที่สุด
ประโยคนี้ใช้ “ชาดกเรื่องนี้” แทน “เวสสันดรชาดก”
ª

ประโยคบกพรอง
การร้อยเรียงประโยคที่ดีควรหลีกเลี่ยงประโยคบกพร่องในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้
• ประโยคกํากวม คือ ประโยคที่ตีความหมายได้หลายแง่ ผู้รับสารอาจเข้าใจแตกต่างกันไปได้ ประโยค
กํากวมอาจจะเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
- ประโยคกํากวมเพราะเป็นคําประสมหรือไม่ใช่
เช่น คนขับรถออกจากบ้านแต่เช้า
“คนขับรถ” อาจเป็นคําประสม ซึ่งหมายถึงอาชีพหนึ่ง หรือเป็นประโยค คนแสดงกริยา
ขับรถก็ได้
- ประโยคกํากวมเพราะคําขยายขยายได้หลายที่
เช่น ฉันไม่ชอบคนที่พูดมาก
“มาก” อาจขยายคํากริยา “พูด” หรือขยายคํากริยา “ชอบ” จะแก้ไขความกํากวมได้โดยหยุด
จังหวะเสียงให้ถูก ถ้าหยุดหลังคํากริยา “พูด”มาก จะขยายกริยา “ชอบ” แต่ถ้าหยุดหลังคํากริยา “ชอบ” มาก
จะขยายกริยา “พูด”
- ประโยคกํากวมเพราะคํากริยา “ตาย”
เนื่องจากคํากริยา “ตาย” เป็นคํากริยาที่ใช้กับ คน สัตว์ ต้นไม้ หรือรถ ก็ได้ ดังนั้นถ้าข้างหน้า
กริยาคํานี้มีทั้ง คน สัตว์ และรถ อาจจะทําให้ผู้รับสารเข้าใจต่างกันได้
เช่น เขาขับรถชนต้นไม้ตาย
บางคนเข้าใจว่า เขาตาย บางคนเข้าใจว่า รถตาย และบางคนอาจจะเข้าใจว่า ต้นไม้ตาย
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- ประโยคกํากวมเพราะใช้โครงสร้างประโยค “ไม่ + กริยา + เหมือน + คํานาม”
เช่น เขาไม่หล่อเหมือนพ่อ
ความกํากวมเกิดจากคํากริยาที่ละไว้หลังคํานามนั้นปฏิเสธหรือไม่ เช่น ประโยคที่ยกมานี้
บางคนเข้าใจว่า พ่อหล่อ แต่บางคนเข้าใจว่า พ่อไม่หล่อ
- ประโยคกํากวมเพราะคําที่ใช้อาจเป็นได้หลายชนิดหรือหลายความหมาย
เช่น คนจับเชือกควรจะเป็นคนสาว
คําว่า “สาว” อาจเป็นคํากริยา หรือเป็นคําวิเศษณ์ก็ได้
• ประโยคไม่กระชับหรือไม่กะทัดรัดหรือเยิ่นเย้อ คือ ประโยคที่ใช้คําฟุ่มเฟือย ดังนี้
- การใช้คําเกินความจําเป็น เช่น การใช้ มีความ ทําการ กระทําการ เป็นการ นําหน้าคํากริยาซึ่ง
เราสามารถตัดคําเหล่านี้ออกโดยคงความหมายเดิมไว้ได้ครบถ้วน
เช่น มีความยินดี ทําการสัมภาษณ์ กระทําการซ่อมแซม
ควรใช้ว่า
ยินดี สัมภาษณ์ ซ่อมแซม จะกระชับกะทัดรัดกว่า
การใช้คําเกินความจําเป็นอาจจะเกิดจากการใช้คําเชื่อมหรือคําแทนโดยไม่จําเป็น หรือผูกประโยค
อย่างสํานวนภาษาต่างประเทศ
เช่น - อย่าฆ่าซึ่งสัตว์ อย่าตัดซึ่งชีวิตมนุษย์
- นักเรียนควรสนใจในการเรียน
- เขาได้รับความพอใจในการที่ได้รับเลือกเป็นประธาน
จะเห็นได้ว่าคําที่เป็นตัวหนาใช้เกินมา ตัดออกได้โดยไม่เสียความ
- การใช้คําหรือข้อความซ้ําความ สามารถตัดคําหรือข้อความที่ซ้ําความออกได้โดยที่ความหมาย
เหมือนเดิม
เช่น - อนุชนรุ่นหลัง
- ผลสืบเนื่องที่ตามมา
- แจกฟรีไม่คิดมูลค่า
• ประโยคไม่สอดคล้องหรือประโยคที่มีความหมายไม่สัมพันธ์
ประโยคไม่สอดคล้อง คือ ประโยคที่สัมพันธ์เนื้อความผิด หรือขาดสัมพันธภาพ ได้แก่ ประโยคที่ใช้
สันธานหรือคําเชื่อมประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อความผิดพลาด
เช่น - ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทํารายได้สูงให้แก่อําเภอนี้ และเป็นแหล่งผลิตปลาเค็มที่มีชื่อเสียง
ประโยคนี้ใช้คําเชื่อม “และ” ผิดพลาด ควรเปลี่ยนเป็น “ซึ่ง”
- เขาไม่เพียงแต่เป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงเท่านั้น บ้านของเขายังปล่อยให้ทรุดโทรม
คําเชื่อม “ไม่เพียงแต่...ยัง...ด้วย” ใช้เชื่อมประโยคที่มีเนื้อความสัมพันธ์ในทางเสริมความไป
ทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกัน ควรแก้ไขเป็น เขาไม่เพียงแต่เป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เขายังเป็นอาจารย์ที่มี
ลูกศิษย์ลูกหามากมายอีกด้วย
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• ประโยคไม่จบความ

ประโยคไม่จบความ คือ ประโยคที่เนื้อความยังไม่ครบ ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. ประโยคไม่สมบูรณ์ ในลักษณะต่อไปนี้
ประโยคที่ใช้คําเชื่อมของความซ้อน “ที่ ซึ่ง อัน ผู้” แต่ขาดภาคแสดงของประโยคหลักในลักษณะนี้
ถือว่า มีโครงสร้างเป็นกลุ่มคํา ไม่ใช่ประโยคความซ้อนสมบูรณ์ และเป็นประโยคไม่จบความ
เช่น - คนที่เชื่อมั่นในตนเองและไม่เคยหวังพึ่งผู้อื่นเลย
ประโยคที่ใช้คําเชื่อมของความซ้อน “ว่า” แต่ไม่มีภาคแสดงของประโยคเล็ก
เช่น - การขาดแคลนน้ําเพราะความแห้งแล้งทําให้พบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคท้องเสียจํานวนมาก
ในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียง
2. ประโยคที่เนื้อความไม่ครบ
ประโยคไม่จบความอาจจะอยู่ในลักษณะที่เนื้อความไม่ครบ ใช้คํากริยาบางคําที่ต้องมีคํากริยาอื่น
มาใช้ร่วมด้วยจึงจะครบความ
เช่น - นักวิทยาศาสตร์นําส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งสามารถใช้ทําสมุนไพรได้
กริยา “นํา” จะต้องมีคํากริยาอื่นมาใช้ร่วมด้วยจึงจะครบความ
เช่น - นักวิทยาศาสตร์นําส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งสามารถใช้ทําสมุนไพรได้ไปทํายา
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แบบฝกหัด
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว
1) ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ําตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน
2) ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ําตาลฟรักโทสมากเกินไป
3) การควบคุมอาหารมีความสําคัญมากเพราะทําให้น้ําหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว
4) การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารกลุ่มแป้ง
ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
1) ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
2) โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสื่อสารมากมาย
3) ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยู่ในธุรกิจหลายประเภท
4) ในร้านอาหาร โรงแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมุมของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
ทั้งนั้น
ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
1) หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
2) การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
3) การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ
4) ประเทศจีนให้ความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
1) เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง
2) เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเขียนสีรูปวงกลมม้วนคล้ายลายก้นหอย
3) หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4) คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2535
ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน
1) คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ
2) ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้คนเป็นไข้หวัด
3) เย็นนี้แม่บ้านจะทําแกงส้มดอกแคและผัดผักรวม
4) เชื่อกันว่าการรับประทานแกงร้อนๆ จะช่วยแก้ไข้หวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได้
ข้อใดไม่ใช่ประโยค
1) การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมีความพอเพียง
2) เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเท่านั้น
3) เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้
4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําให้คนสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน
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7.

ประโยคในข้อใดใช้คําฟุ่มเฟือย
1) เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา
2) สาววัยรุ่นบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ที่ข้อเท้า
3) ครีมนี้มีสรรพคุณในการที่จะทําการลบเลือนรอยแผลเป็น
4) นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เรื่องเครื่องบินตก
8. ข้อใดใช้ภาษากํากวม
1) ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ
2) เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
3) ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
4) เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทําตามขั้นตอน
9. ข้อใดใช้คําฟุ่มเฟือย
1) ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหล่ผึ่ง
2) คุณยายขอให้ฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแล้วต่อกัน
3) ฉันต้องทนฟังเขาชี้แจงเหตุผลแม้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) พ่อแม่ชื่นชมปีติยินดีที่ลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
10. เมื่อพิจารณาการใช้ภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารต่อไปนี้แล้ว ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ต่อจาก
ขั้นตอนที่ 4
1. ปั้นทอดมันเป็นแผ่นกลม นําไปทอดจนสุก
2. ใส่ไข่ไก่ ถั่วฝักยาวซอย ใบมะกรูดซอย นวดต่อไป
3. ผสมเนื้อปลากรายกับน้ําพริกแกงเผ็ด นวดให้เข้ากัน
4. พรมน้ําเกลือทีละน้อยขณะนวด แล้วนวดจนเหนียวได้ที่
5. ตักทอดมันขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ํามัน เสิร์ฟพร้อมอาจาด
1) ข้อ 1.
2) ข้อ 2.
3) ข้อ 3.
4) ข้อ 5.

เฉลย
1. 3)

2. 3)

3. 4)

4. 2)

5. 3)

6. 4)

7. 3)

8. 2)

9. 4)
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10. 4)

ภาษากับเหตุผล
ภาษาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ใช้แสดงเหตุผลและพัฒนาสมรรถภาพในการใช้เหตุผลของตน เพราะ
ในกระบวนการใช้เหตุผลจะมีขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน มนุษย์จึงควรต้องมีความเข้าใจในวิทยาการที่สําคัญที่เรียกว่า
“ตรรกวิทยา”

ความหมายของ “เหตุผล”
เหตุ คือ สิ่งที่เป็นต้นกําเนิด หรือทําให้เกิดสิ่งอื่นตามมา โดยจะเกิดจากปรากฏการณ์ หรือการกระทํา ซึ่ง
อาจเรียกว่า “สาเหตุ” หรือ “มูลเหตุ” ก็ได้
ผล คือ สิ่งที่เกิดตามมาจากเหตุ โดยผลของเหตุอย่างหนึ่ง อาจกลายเป็น เหตุของผลอีกอย่างหนึ่ง
ต่อเนื่องไป ซึ่งอาจเรียก “ผล” ว่า “ผลลัพธ์” ก็ได้
เหตุผล คือ ความคิดหลัก (กฎเกณฑ์ ข้อเท็จจริง ข้อมูล) ใช้สนับสนุน ข้อสรุป (ข้อสังเกต ข้อคิด
ข้อตัดสินใจ ข้อวินิจฉัย ข้อยุติ)
เนื่องจากเราใช้เหตุผลสนับสนุนข้อสรุป เราอาจเรียกว่าเหตุผลว่า “ข้อสนับสนุน” ก็ได้ บางกรณีส่วนที่
เป็นเหตุผล อาจเป็น “สมมติฐาน” หรือหลักความจริงที่ไม่ใช่หลักทั่วไปตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาเองว่า
เป็นจริง เช่น ทฤษฎีบทต่างๆ ในเรขาคณิต ที่ถูกสมมติขึ้นมาว่าเป็นจริงตามหลักคณิตศาสตร์ เป็นต้น
การแสดงเหตุผลต้องประกอบด้วย ............................................................................................

ภาษาที่ใชแสดงเหตุผล
ภาษาที่ใช้แสดงเหตุผลมี 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ใช้สันธานแสดงเหตุผล แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
1.1 เรียงเหตุก่อนผล ; เพราะ-จึง- -จึง- -ดังนั้น-จึง- โดยเหตุที่-จึง- -เป็นผลให้- -จน-ในที่สุด- -ถึงกับเพราะเธอมาฉันจึงไป
การทําศัลยกรรมเป็นผลให้เธอจมูกโด่ง ฯลฯ
1.2 เรียงผลก่อนเหตุ ; -เพราะ- -เนื่องด้วย- -โดยเหตุที่- -เป็นผลมาจากเธอสวยเพราะมีดหมอ
ฉันมีแฟนเป็นตํารวจโดยเหตุที่คาดไม่ถึง ฯลฯ
1.3 บอกสาเหตุซึ่งเป็นเงื่อนไข ; ถ้า, หาก, ต่อเมื่อ, ในเมื่อ, เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่ว่า,
ถ้าเผื่อว่า
ถ้าเธอมาฉันจะไป
ฉันจะไปต่อเมื่อเธอมา
ในเมื่อรักยังค้างคา รีบบอกมาให้ทําไง ฯลฯ
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1.4 บอกสาเหตุซึ่งเกิดผลขัดแย้ง ; แม้, ถึง + ประธาน, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้นว่า
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
แม้ว่าจะยิ้มแต่ก็ช้ําในใจ
ทั้งๆ ที่รู้อยู่ก็ยังรัก ฯลฯ
1.5 บอกผลลัพธ์ที่เป็นจุดประสงค์ ; เพื่อ, เผื่อ, สําหรับ
เพื่อเธอฉันจึงทํา
เผื่อเธอจะเหลียวมอง ฉันจึงได้ยืนอยู่ตรงนี้ ฯลฯ
2. ไม่ใช้สันธานแสดงเหตุผล สําหรับข้อความที่แสดงเหตุผลบ้างครั้งเมื่อไม่ต้องการแสดงความเป็น
เหตุผลที่ชัดเจนเกินไป อาจไม่มีคําสันธานปรากฏก็ได้ แต่โดยเนื้อความก็บ่งบอกได้ว่าส่วนใดคืออะไร วิธีการ
พิจารณาให้เราลองเติมคําสันธานเข้าไปในข้อความเหล่านั้นเอง เช่น
ฝนตก รถติด = เพราะฝนตก รถจึงติด (เหตุก่อนผล)
ดื่มอย่าขับ = หากดื่ม อย่าขับ (เงื่อนไข) หากดื่มจะเป็นเหตุให้เมา ผลก็คือ การห้ามขับรถ
วินัยเริ่มที่บ้าน สอนลูกหลานให้มีระเบียบ = เพราะว่าวินัยเริ่มที่บ้าน จึงควรสอนลูกหลานให้มีระเบียบ
3. สังเกตกลุ่มคําบ่งชี้โดยตรง เช่น เหตุผลก็คือ ข้อสรุปก็คือ
4. ใช้เหตุผลหลายประการประกอบกัน กรณีนี้ทําเพื่อเพิ่มน้ําหนักให้กับข้อสรุป เช่น
เพราะฝนตก รถติด ไฟดับ น้ําท่วมซอย ไฟไหม้บ้าน ฉันจึงมาพบเธอสาย
= ฝนตก รถติด ไฟดับ น้ําท่วมซอย ไฟไหม้บ้าน เป็น ..........................................................
ส่วน ฉันมาพบเธอสาย เป็น ..............................................................................................

กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน
การอนุมาน คือ กระบวนการหาข้อสรุปจากเหตุผล (เดาอย่างมีเหตุผล) ซึ่งการจะอนุมานเรื่องใดๆ ได้
หรือไม่ได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่กําหนดให้ มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้
- การอนุมานด้วยวิธีนิรนัย (Deduction) แสดงเหตุผลจากส่วนรวม →
ย่อย
สมเหตุสมผล/เป็นจริงแน่
อ้างหลักการ ยกกรณีเฉพาะมาเทียบ

มนุษย์ทุกคนต้องการปัจจัยสี่ ฉันเป็นมนุษย์ ฉันก็ย่อมต้องการปัจจัยสี่ (เป็นจริงแน่นอน 100%) นิรนัย
A

B

มนุษย์ทุกคน
ต้องการปัจจัยสี่

ฉันเป็นมนุษย์

= อนุมานได้ว่า ฉัน (ก็) ต้องการปัจจัยสี่
**A = อ้างหลักการ
(รวม = ทั่วๆ ไป)
B = กรณีเฉพาะที่นํามาเทียบ (ย่อย = กรณีย่อยๆ)

ภาษาไทย (44)____________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

→
รวม
- การอนุมานด้วยวิธีอุปนัย (Induction) แสดงเหตุผลจากส่วนย่อย
ยังสรุปไม่ได้ 100%
มองจากจุดย่อย รวมเรือ่ งย่อยเป็นความคิดตน

ปลาทูเป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ทะเลอื่นๆ ก็น่าจะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
(คิดไปเอง) อุปนัย
A
B

ปลาทูเป็น คิดไปเอง สัตว์ทะเลก็น่าจะ
อาหารทะเล
เหมือนปลาทู

= อนุมานได้ว่า สัตว์ทะเลอื่นๆ น่าจะเหมือนปลาทู
**A = มองจากจุดย่อย
B = คิดไปเอง

(ย่อย = กรณีย่อยๆ)
(รวม = ทั่วๆ ไป)

การแสดงทรรศนะ
การคิด คือ การทํางานของจิตใจหรือสมองในขณะที่พยายามหาคําตอบให้บางสิ่ง
ความคิด คือ ผลของการคิด
โดยทั้ง 2 กระบวนการข้างต้น สรุปได้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของการคิด และเป็นเครื่องแสดงความคิด
ซึ่งการแสดงความคิดนี้ คือ การแสดงทรรศนะ ด้วยเหตุที่ การคิดและความคิด มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
เราควรมองภาพให้ออกว่า ถ้าใครมีความสามารถทางภาษาสูง คนนั้นก็จะมีความสามารถทางการคิดสูงด้วย
เพราะอย่าลืมว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด และเป็นเครื่องถ่ายทอดความคิด ถ้าเรียบเรียงไม่ดีก็ถ่ายทอด
ไม่รู้เรื่อง
ทรรศนะ คือ ความคิดเห็น ≠ ข้อเท็จจริง การแสดงทรรศนะก็คือการแสดงความคิดเห็นออกมา จะมี
คําบ่งชี้ว่า เช่น น่าจะ คงจะ อาจจะ ควรจะ (ไม่ 100%)
ใช้คํากริยาหรือกลุ่มคํากริยา
ผมคิดว่า
ดิฉันเห็นว่า
เราเข้าใจว่า
ที่ประชุมมีมติว่า
ผมขอเสนอว่า
ข้าพเจ้าขอสรุปว่า

ภาษากับการแสดงทรรศนะ
ใช้คําหรือกลุ่มคํา
คง (จะ)
อาจ (จะ)
ควร (จะ)
น่า (จะ)
สมควร (จะ)
พึง (จะ)
มัก (จะ)

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

ใช้กลุ่มคําขยาย
อย่างไม่ต้องสงสัย
เป็นไปได้ยาก
อย่างเต็มความสามารถ
แน่นอน
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การโตแยง
การโต้แย้ง คือ การแสดงทรรศนะที่ต่างกัน (ดังนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเรื่องการแสดงทรรศนะได้)
โดยต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลมาสนับสนุนทรรศนะตนและคัดค้านทรรศนะของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างของการ
โต้แย้งจะประกอบด้วยทรรศนะที่มีข้อสรุปไม่ตรงกัน 2 ทรรศนะ และเหตุผลที่ผู้แสดงทรรศนะจะหามาหักล้าง
ทรรศนะของอีกฝ่าย
โต้แย้งจะมีเหตุผล ≠ โต้เถียงจะมุ่งเอาชนะและถืออารมณ์เป็นหลัก
การโต้แย้งกันนั้นหากไม่คํานึงถึงมารยาทก็จะทําให้บานปลายเป็นการโต้เถียงได้
ดังนั้นคู่โต้แย้งควรมี
มารยาทในการโต้แย้งแก่กัน
มารยาทในการโต้แย้ง ต้องคํานึงถึงวัจนภาษา (ภาษาพูด, เขียน) และอวัจนภาษา (กิริยาท่าทาง,
สัญลักษณ์)
- มารยาทการใช้อวัจนภาษา ให้คํานึงถึงมารยาทอย่างไทยไว้มากๆ คือ ไม่ก้าวร้าว เคารพผู้อาวุโส
ตําแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- มารยาทการใช้วัจนภาษา
1. ใช้ภาษานุ่มนวล สุภาพ เช่น ในความคิดผม ผมเห็นว่า...
2. ไม่ควรแสดงออก คือ ไม่แสดงออกด้วยภาษาหรือสีหน้าตรงๆ ว่าตนเองมีทรรศนะที่ตรงกันข้าม
เช่น ผมไม่เห็นด้วย, คุณกล่าวอย่างนี้ไม่ถูกต้อง, ความเห็นของคุณใช้ไม่ได้
3. ไม่บอกว่าตนดีกว่า เช่น ความคิดเห็นของผมดีกว่าของคุณ
4. จงพูดคําว่า “ขอ” ให้ชิน เช่น ขอให้ผมได้เสนอความคิดสักเล็กน้อย, ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมจากคุณ

การโนมนาวใจ
การโน้มน้าวใจเป็นกลวิธีที่จะทําให้ผู้รับสารยอมเปลี่ยนความเชื่อ ทรรศนะคติหรือค่านิยมของตน เป็น
การใช้ศิลปะการสื่อสาร ไม่ใช่บอกตรงๆ ซึ่งการโน้มน้าวใจนี้จะต้องไม่ใช่การบังคับหรือขู่เข็ญ
กลวิธี มีดังนี้
1. แสดงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ
2. แสดงความหนักแน่นของเหตุผล
3. แสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน
4. แสดงทางเลือกด้านดีและด้านเสีย
5. สร้างความหรรษาแก่ผู้รับสาร
6. เร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
ประเภทการโน้มน้าวใจ
1. คําเชิญชวน ใช้กับเรื่องที่ดี เช่น เชิญชวนทําบุญปล่อยโค-กระบือ ร่วมกันประหยัดพลังงาน
2. โฆษณา เอาไว้เสนอขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งเป็นได้ทั้งด้านบวกและลบ ต้องศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ อาจจะกล่าวเกินจริงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่เหมาะสม เช่น โฆษณานมผง สายการบิน ฯลฯ
3. โฆษณาชวนเชื่อ คือ โฆษณาที่กล่าวเกินจริงไม่คํานึงถึงความถูกต้องตามเหตุผลและข้อเท็จจริง เช่น
โฆษณาครีมหน้าเด้งใน 3 วัน, ลดความอ้วนภายใน 24 ชั่วโมง
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แบบฝกหัด
1.

ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากคนสู่คน / ด้วยเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ / และติดต่อกันได้ง่าย
1) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
2) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
3) ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
4) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน
2. ข้อใดมีการใช้เหตุผล
1) การแพทย์แผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตทั้งด้านการกินอาหาร และการ
ขับถ่าย
2) ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทย์แผนไทย
3) ถึงแม้ยาสมุนไพรหลายขนานจะให้ประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ถ้าไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรกิน
พร่ําเพรื่อ
4) คนไทยเรียนรู้และสืบทอดการใช้พืชสมุนไพรเป็นยาและอาหารจากบรรพบุรุษ คนเฒ่าคนแก่จํานวนมาก
มีสุขภาพดีและอายุยืน
3. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
1) บุญยืนไม่อยากไปโรงเรียน เขาไม่สบายและไม่มีการบ้านไปส่งครู
2) บุญเพ็ญร้องเพลงลูกทุ่งไพเราะมาก คุณครูส่งเธอเข้าแข่งขันกับโรงเรียนอื่น
3) บุญมาอ่านหนังสือเรียนทุกวัน เขาอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้ได้
4) บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ คุณพ่อคุณแม่ทํากิจการร้านอาหารอยู่ที่นั่น
4. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
มีข้อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ
ตั้งเป็น “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหม่มีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง อาทิ ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่น้อยกว่า 600,000 คน อําเภอทั้ง 3 ข้างต้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,135
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวม 249,096 คน
1) จังหวัดใหม่ควรชื่อ “จังหวัดฝาง” หรือไม่
2) เกณฑ์การตั้งจังหวัดใหม่เหมาะสมหรือไม่
3) พื้นที่ 3 อําเภอควรแยกมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่หรือไม่
4) รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหม่หรือไม่
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5. ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ
1) สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน
2) ศูนย์หัวใจให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
3) ตลาดน้ํากลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษ์ภาพชีวิตแบบโบราณ
4) กระจกส่องหน้าที่เพิ่มลูกเล่นเอาใจสุภาพสตรีผู้รักสวยรักงาม
6. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจตามข้อใด
หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การสร้างเสริมสุขภาพสภาพแวดล้อมดีเด่น
จนมีรางวัล 4 ปีซ้อนเป็นประกัน
1) แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2) ชี้ให้เห็นประโยชน์ของผู้รับสาร
3) นําเสนอจุดเด่นของสินค้า
4) ใช้คําเร้าอารมณ์

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 7-8
1. “ครูครับ ครูบอกชื่อบทละครผิดหรือเปล่าครับ”
2. “ครูครับ บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยนุราชหรือเปล่าครับ”
3. “ครูครับ บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยธิราชใช่หรือครับ”
4. “ครูครับ ครูช่วยบอกชื่อบทละครอีกทีได้ไหมครับ”
7. คํากล่าวของนักเรียนตามข้อใดเหมาะจะเติมในช่องว่างข้อความนี้
ครู
: “นักเรียนรู้ไหม สุนทรภู่ท่านแต่งวรรณคดีไว้หลายสิบเรื่อง
เรื่องเดียว คือ อภัยธิราช”
นักเรียน : ............................................................
ครู
: “เออ ใช่จ้ะ จริงของเธอ ขอบใจนะจ๊ะ”
1) ข้อ 1.
2) ข้อ 2.
3) ข้อ 3.
4) ข้อ 4.
8. คํากล่าวของนักเรียนตามข้อใดเป็นการกล่าวแย้งเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
1) ข้อ 1.
2) ข้อ 2.
3) ข้อ 3.
4) ข้อ 4.

แต่ที่เป็นบทละครมีเพียง
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9. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาต่อไปนี้
สาวน้อยหุ่นดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
คิดดี ทําดี คนนี้
ดื่มน้ําทับทิมพลอยแสงเป็นประจํา
1) มีรสชาติดี
2) เหมาะแก่คนรุ่นใหม่
3) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
4) เหมาะแก่สตรี
10. บุคคลตามข้อใดทําตามคําแนะนําวิธีป้องกันโรคระบาดที่ว่า “กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด”
- สุภาใช้ช้อนกลางตักแกงจืดเข้าปากตัวเอง
- สุภาพชอบดื่มแต่กาแฟร้อนใส่นม
- สุพิศใช้สบู่ฟอกมือทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
- สุพงศ์กินต้มยําที่เพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา
1) สุภาและสุภาพ
2) สุภาพและสุพิศ
3) สุพิศและสุพงศ์
4) สุพงศ์และสุภา
11. จากข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร
- ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อ ก. จากจีนมากกว่าเพราะเมล็ดโตกว่า
- ก. สายพันธุ์ไทยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสายพันธุ์จีน
- ผู้วิจัยพบว่า ก. สายพันธุ์ไทยทําเป็นแป้งที่มีคุณภาพมากกว่า
- ก. เป็นส่วนประกอบที่ใช้ทําขนมไทยหลายชนิด
- เจ้าของบึงมักตัดดอกขายมากกว่าจะรอจนกว่าจะได้ ก.
1) เมล็ดถั่วเหลือง
2) เมล็ดข้าวสาลี
3) เมล็ดทานตะวัน
4) เมล็ดบัว
12. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากคําพูดต่อไปนี้
“จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา 400 คน มีผู้อยู่ในเกณฑ์ดีเพียง 30 คน ไม่มีผู้ที่
ได้คะแนนในเกณฑ์ดีมากเลย อย่างนี้ไม่เรียกว่าวิกฤตได้อย่างไร”
1) ผู้พูดเห็นว่าผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยไม่น่าพอใจ
2) ผู้พูดวิตกว่าการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยถึงขั้นต้องปรับปรุง
3) ผู้พูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
4) ผู้พูดเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
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13. ข้อใดไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีการพูดประโยคต่อไปนี้ “น่าจะดีนะ เราจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย”
1) การประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตปลอดมลพิษ
2) การรณรงค์ให้ใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควันพิษในโรงงาน
3) การอนุญาตให้ค้าขายบนทางเท้าได้โดยไม่มีวันหยุด
4) การเปลี่ยนสถานีขนส่งเป็นสวนสาธารณะกลางเมือง
14. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
การทําพู่กันจีนจากขนสัตว์เริ่มด้วยการเลือกวัสดุ ทําความสะอาด สาง แล้วประกอบเข้ากับด้าม โดย
ต้องระวังให้ขนของปลายพู่กันเรียงเท่ากันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้น้ําหมึกเดินสม่ําเสมอ
1) คุณค่า
2) วิธีทํา
3) ชนิดของวัสดุ
4) ความประณีตในการทํา

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 15-16
เรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างเมื่อเราปลูกส้มแบบเกษตรอินทรีย์ เราไม่ได้ลงทุนมาก ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ไป
ไม่กี่พันบาท ชาวบ้านไม่เหม็นยาเคมี ไม่มีมลภาวะ สภาพร่างกายเราดีขึ้นทันตาเห็น ตอนแรกคิดว่าทํายาก
เดี๋ยวนี้รู้แล้ว อยากให้คนปลูกส้มแบบใช้สารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น
15. ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1) ผู้พูดเพิ่งเริ่มอาชีพเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก
2) ไร่ส้มอินทรีย์ทําได้ง่ายและได้ผลดีหลายด้าน
3) การปลูกส้มแบบใช้สารเคมีมีต้นทุนสูงกว่าแบบอินทรีย์มาก
4) ผู้พูดพอใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะไม่ต้องสูดดมสารเคมี
16. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้พูด
1) บอกกล่าวให้คนรู้จักผลงานเกษตรอินทรีย์ที่ตนทําอยู่
2) ตักเตือนให้คนระวังในการกินส้มที่ปลูกแบบใช้สารเคมี
3) ชักชวนเพื่อนเกษตรกรให้เปลี่ยนมาทําไร่แบบเกษตรอินทรีย์
4) แนะนําคุณค่าของส้มที่ได้จากไร่แบบเกษตรอินทรีย์
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 17-18
คนเราถึงจะเป็นใหญ่ปานใดก็ดี ยังคงมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่า ซึ่งถ้าเป็นผู้มีความคิดชอบก็จะต้องเคารพ
นับถือ แม้พระบรมศาสดาที่เรานิยมว่าประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งปวงก็ยังทรงแสดงคารวะต่อพระธรรม
17. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้เขียน
1) มีคุณธรรม
2) อ่อนน้อมถ่อมตน
3) มีความคิดเฉียบคม
4) มีความรู้ทางวิชาการสูง
18. ผู้เขียนใช้วิธีการนําเสนอตามข้อใด
1) ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง
2) เปรียบเทียบให้เห็นภาพ
3) อธิบายโดยการนิยาม
4) บรรยายให้รู้กระจ่างชัด
19. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
การไม่ กิ น อาหารเช้ า จะทํ า ให้ ร่ า งกายขาดพลั ง งานและจะมี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละความจํ า เพราะ
สารอาหารหลักที่ ให้พ ลังงานคื อกลู โคสจากอาหาร ดัง นั้นการกิ นอาหารเช้า จึงทํ าให้ สมองทํา งานได้ ดี
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะช่วยให้มีสมาธิในการเรียน
1) นักเรียนควรกินอาหารเช้าเพราะจะช่วยให้เรียนหนังสือได้ดีขึ้น
2) ผู้ใหญ่อาจงดอาหารเช้าได้เพราะไม่ได้อยู่ในวัยเรียน
3) ทุกคนควรกินอาหารเช้าเพราะจะช่วยการทํางานของสมอง
4) อาหารเช้ามีประโยชน์เพราะทําให้ร่างกายได้รับพลังงาน
20. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
ตําราอาหารจีนยกให้สาลี่เป็น “สุดยอดแห่งผลไม้” เนื่องจากมีรสชาติหวานเย็นและมีคุณค่าทางอาหาร
สูงเพราะมีธาตุอาหาร เช่น เบตาแคโรทีนและวิตามินซี สาลี่มีหลายพันธุ์ แต่ที่แพร่หลายก็คือสาลี่หอมและ
สาลี่หิมะ
1) ข้อมูลพันธุ์สาลี่
2) ประโยชน์ของสาลี่
3) วิธีการเลือกซื้อสาลี่
4) ความนิยมในการรับประทานสาลี่
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21. ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
เนื่องจากนักดําน้ําต้องทํางานอยู่ภายใต้ความกดดัน ต่อสู้กับกระแสน้ํา คลื่นลมความหนาวเย็น ความ
โดดเดี่ยว อันตรายจากสัตว์ทะเล และโรคที่เกิดขึ้นจากการดําน้ํา ดังนั้นผู้ที่จะทํางานใต้น้ําจะต้องเป็นผู้ที่
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ดี
1) ผู้ทํางานใต้น้ําทุกคนต้องมีร่างกายสมบูรณ์
2) ความโดดเดี่ยวทําให้นักดําน้ําเป็นโรคที่เกิดจากการดําน้ํา
3) กระแสน้ํา คลื่นลม และอุณหภูมิเป็นปัญหาในการทํางานใต้น้ํา
4) อุปสรรคในการทํางานใต้น้ําอาจผ่านพ้นไปได้เพราะความมีสติ
22. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
ถนนพหลโยธินเป็นชื่อทางหลวงที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางเหนือของไทยตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์แก่
พันเอก พระยาพหลพลหยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร ผู้นําการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 และอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย รัฐบาลให้ตั้งชื่อว่าถนนพหลโยธิน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493
1) ที่มาของชื่อถนน
2) ผู้ตั้งชื่อถนน
3) ปีที่สร้างถนน
4) ประโยชน์ใช้สอยของถนน
23. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
ไม่สําคัญหรอกว่าชีวิตนี้เคยล้มหรือไม่เคยล้ม แต่อยู่ที่ว่าสามารถลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มหรือไม่ บางคน
เพราะล้มจึงได้รู้ข้อผิดพลาด แล้วนําจุดที่เคยพลาดพลั้งนั้นมาทํากําไรให้ชีวิตในอนาคตจนลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง
1) ทุกคนล้วนแต่เคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแล้ว
2) การยอมแพ้อุปสรรคย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
3) การนําข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้
4) การฟื้นฟูกิจการที่ล้มเหลวให้ได้กําไรไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะกระทํา
24. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
1) วิเชียรชอบอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทํางาน
2) วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก
3) วิวิธแข็งแรงและรูปร่างดีขึ้น เขาเล่นแบดมินตันทุกวัน
4) วิธูมีมนุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆ และอาจารย์ในโรงเรียน
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25. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
เด็กเก่งเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็มีโอกาสเสี่ยงต่อพฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ได้
เช่นกันเพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอีคิวต่ําควบคุมตนเองไม่ได้ รับรู้อารมณ์ตนเองและอารมณ์ผู้อื่นได้ไม่ดีนัก
จึงปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ยาก
1) เด็กฉลาดจะไม่มีปัญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์
2) พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสําคัญของสังคม
3) ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้
4) เด็กที่ปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้จะไม่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบ

เฉลย
1. 1)
11. 4)
21. 2)

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

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

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

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

6. 4)
16. 3)

7. 2)
17. 4)

8. 2)
18. 1)

9. 1)
19. 2)

10. 3)
20. 3)
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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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___________________________________________ภาษาไทย (63)

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”
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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)
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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)
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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)

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

ภาษาไทย (102) __________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

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

ภาษาไทย (120) __________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

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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__________________________________________ภาษาไทย (153)

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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เกงข
็ อสอบ

ชุดที่ 1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ข้อใดสะกดถูกทุกคํา
1) เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปีแล้ว
2) ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านมียามรักษาการอยู่ตลอดเวลา
3) คนที่ซื้อทองรูปพรรณต้องจ่ายเงินค่ากําเหน็จด้วย
4) เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามว่าเข้าฌาณถึงขั้นไหนแล้ว
ข้อใดมีคําสะกดผิด
1) ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวประกายพรึก
2) ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยู่ประปราย
3) กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุ่นและจีนเรียกว่าเครื่องกํามะลอ
4) ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครัวต้องกระเบียดกระเสียน
ข้อใดมีน้ําเสียงเชิงตําหนิ
1) ผู้จัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆ ยกนิ้วให้
2) ชาวบ้านรู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดีว่าเขาร่ํารวยเพราะอะไร
3) ไม่ว่าแม่จะถามความเห็นกี่ครั้ง ลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม
4) เวลาจะไปพักผ่อนต่างจังหวัด คุณแม่ก็จัดแจงจองที่พักล่วงหน้า
คําคู่ใดมีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันทั้ง 2 พยางค์
1) รําฟ้อน ลุยฝน
2) ชื่นฉ่ํา ช้ําทรวง
3) หมอนหนุน หมุนหัน
4) คนจริง เข้าใจ
ข้อใดมีเสียงสระประสม
1) คนไทยนี้ดี
2) เป็นพี่เป็นน้อง
3) เมืองไทยเมืองทอง
4) เป็นของคนไทย
ข้อใดมีคําที่สร้างต่างจากข้ออื่น
1) รถรา พัดวี บ้านเช่า
2) ทรัพย์สิน ดินฟ้า ใหญ่น้อย
3) ทองคํา เกี่ยวข้อง ผู้คน
4) โคลนตม ดมดอม กลิ่นอาย
คําในข้อใดเป็นคําสมาสทุกคํา
1) ราชดําเนิน เยาวชน
2) เมรุมาศ จินตภาพ
3) จิตเวช สุริโยทัย
4) โทรทัศน์ ทุนทรัพย์
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8. ตํารวจ .................... จนจับคนร้ายได้และลงมือ .................... เพื่อทําสํานวนคดีส่งให้ศาล ....................
1) สืบสวน / ไต่สวน / สอบสวน
2) สืบสวน / สอบสวน / ไต่สวน
3) ไต่สวน / สอบสวน / สืบสวน
4) สอบสวน / สืบสวน / ไต่สวน
9. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสํานวนในข้อใด
“ครอบครัวของเขาถูกฟ้องล้มละลาย แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ยังใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยขับรถยนต์
ราคาแพงๆ กินอาหารภัตตาคาร”
1) จมไม่ลง
2) เจ้ายศเจ้าอย่าง
3) เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
4) กินข้าวร้อน นอนตื่นสาย
10. ข้อใดไม่เป็นประโยค
1) ทางการจีนยอมรับว่าเจ้าหน้าที่กระทําผิด
2) บุคคลที่มีพรสวรรค์มักได้รับการยกย่องจากผู้คน
3) ความเข้าใจกันช่วยให้สังคมสงบสุข
4) การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อลงชิงชัยในสนามระดับโลก
11. ประโยคในข้อใดต่อไปนี้บกพร่อง
1) เขาขับรถชนต้นไม้ตาย
2) แม้เขาไม่มีเงิน แต่ก็มักทําบุญ
3) นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจจะต้องดี
4) รัฐบาลมั่นใจว่าจะพาชาติไทยรอด
12. ประโยคในข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด
1) สปาขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการให้บริการของเรา
2) ความรักและความเข้าใจทําให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์
3) ก่อนรับประทานอาหารควรทําการล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
4) ขอเชิญร่วมทําบุญและฟังเทศน์มหาชาติด้วยตนเองที่วัดใหญ่พรุ่งนี้
13. ข้อใดใช้สํานวนต่างประเทศ
1) แม่ของฉันถูกลอตเตอรี่บ่อย
2) นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก
3) ก้องภูมิใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์
4) คนที่ถูกผึ้งจํานวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก
14. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
1) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นแก่เด็กมากกว่าผู้ใหญ่
2) ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกล่าวถึงเรื่องของผิวหนังแห้งก่อนครับ
3) ลูกน้อยควรจะใช้ครีมที่มีความเข้มข้น ไม่ใช้โลชั่นซึ่งผสมน้ํามาก
4) น้องหนูต้องใช้ครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบน้ํา ไม่เช่นนั้นผิวน้องหนูจะแห้งยิ่งขึ้น

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

__________________________________________ภาษาไทย (157)

15. ข้อใดเป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้แทนคํากริยาในวงเล็บได้ถูกต้องตามลําดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู) ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แล้ว
(ทักทาย) กับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
1) ทรงทอดพระเนตร ทรงทักทาย
2) ทรงทอดพระเนตร ทรงมีพระราชปฏิสันถาร
3) ทอดพระเนตร ทรงพระราชปฏิสันถาร
4) ทอดพระเนตร มีพระปฏิสันถาร
16. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
1) เขาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ตรวจพระราชหฤทัย
3) สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเป็นพระประธานในงานเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต
4) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มูลนิธิ
โรงพยาบาล
17. ประกาศในข้อใดบกพร่องที่สุด
1) เรียนการตลาดออนไลน์ 6 เดือนจบ ติดต่อ ตู้ ปณ. 84 วังทองหลาง
2) ต้องการพนักงานชาย รายได้ดี มีที่พัก พร้อมอาหารทุกมื้อ
3) คอมพิวเตอร์...เงินสดลดพิเศษ 02-123-4567
4) ให้เช่าแผงขายของในห้างรวยดี ติดต่อเจ้าของห้าง
18. เรียงความเรื่อง “หุ่นกระบอก” ควรเรียงลําดับเนื้อหาอย่างไรจึงจะเหมาะสม
1) วิธีการสร้าง วิธีการแสดง ที่มา วิธีการเก็บรักษา
2) วิธีการแสดง วิธีการสร้าง ที่มา วิธีการเก็บรักษา
3) ที่มา วิธีการสร้าง วิธีการแสดง วิธีการเก็บรักษา
4) วิธีการสร้าง ที่มา วิธีการแสดง วิธีการเก็บรักษา
19. รายงานทางวิชาการส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม
(1) การเข้าพักอาศัยอยู่กับคนในหมู่บ้านทําให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้น / (2) นักวิจัย
พบว่าต้องทําตัวเป็นคนอยู่ง่ายกินง่าย คลุกคลีตีโมงกับชาวบ้านเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย / (3) ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน เคารพสิทธิของเจ้าของพื้นที่ / (4) ไม่ทําสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติของชุมชน
และไม่ลบหลู่ความเชื่อของคนในท้องถิ่น
1) ส่วนที่ 1
2) ส่วนที่ 2
3) ส่วนที่ 3
4) ส่วนที่ 4
20. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
1) เวลาไม่สบายกะทันหันขึ้นมา ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
2) ผู้ที่เจ็บไข้ตอนกลางคืนมักพบเจอปัญหาเพราะไม่มีแพทย์เฉพาะทางคอยตรวจรักษา
3) หากผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหลังสองทุ่มไปแล้ว จะได้พบแต่แพทย์เวรซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ทั่วๆ ไป
4) โรงพยาบาลเปิด “ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจนถึงเวลา 24.00 น.
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21. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในคําประพันธ์ต่อไปนี้
ชนใดมีชาติเชื้อ เลวทราม
เพียรอุตส่าห์พยายาม หมั่นหมั้น
อยู่บดอยู่ฝนความ
รู้แก่ เกินแฮ
กลับยศใหญ่ยิ่งชั้น
เช่นเชื้อผู้ดี
1) คนเราควรตั้งอยู่ในความขยันหมั่นเพียร
2) การแสวงหาความรู้เป็นประจํานําไปสู่ความสําเร็จ
3) คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเป็นคนนิสัยดีได้
4) คนที่มีกําเนิดต่ําอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพให้สูงขึ้นได้
22. ข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล
1) งานสายสัมพันธ์ประจําปีของโรงเรียนเป็นงานที่ทุกคนรอคอย
2) งานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นงานที่ดีเพราะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
3) งานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนทําให้เพื่อนนักเรียนสมัยนั้นได้กลับมาพบกันอีก
4) มีผู้ร่วมงานสายสัมพันธ์มากมายส่งผลให้การจราจรบริเวณโรงเรียนติดขัด
23. คําประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทย
1) ยาตรยาตรบาทห่อนกระชั้น ช่วงเท้าเทาเสมอ
2) แก้วก่องทองสลับล้วน ร่วงรุ้งเรืองแสง
3) แห่อยู่สองข้างเข้า คู่คล้อยเคียงไคล
4) บังแทรกสองคู่สล้าย สลับริ้วฉัตรเรียง
24. คําประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงความเชื่อของคนไทย
1) ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอาชาติใหม่
2) ถ้าวาสนาเราเคยบํารุงรัก ก็จะเป็นภักษ์ผลสืบไป
3) กรรมเวรสิ่งใดดังนี้ ทูลพลางโศกีรําพัน
4) จะได้รองเบื้องบาทา ไปกว่าจะสิ้นชีวี
25. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง “ช้าง”
1) งามเร่งงามโทท้าว ท่านสู้ศึกสาร
2) สารทรงราชรามัญ ลงล่าง แลนา
3) ไพเราะราชสุภา ษิตสื่อ สารนา
4) ตรึกอกพกตกขว้ํา อยู่เบื้องบนสาร
26. ข้อใดตีความได้ตรงกับข้อความต่อไปนี้
ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู่
รวยเลิศหรูอยู่เรือนทองสองล้านสามสมบัติมากลากไม่ไหวใครจะปราม
สุดท้ายหามแต่ร่างเน่าเท่านั้นเอง
1) บางคนโชคดีได้ลาภยศและเงินทองโดยไม่มีใครขวางได้
2) คนเราไม่ควรโลภมากเอาแต่ตักตวงความร่ํารวย ในที่สุดก็แบกไม่ไหว
3) สมบัติทั้งหลายไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยู่เสมอ
4) คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพย์สินติดตัวไปไม่ได้
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27. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้แต่งคําประพันธ์ต่อไปนี้
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
1) สอนให้รู้จักเลือกใช้อาวุธและสติปัญญาให้ถูกเวลา
2) สอนเรื่องการใช้สติปัญญาและความรู้ให้ถูกจังหวะ
3) แนะนําวิธีการใช้อาวุธให้เกิดผลดีตามความปรารถนา
4) แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อให้คมกริบเหมือนมีสติปัญญาอยู่เสมอ
28. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1)
หนึ่งส้มเทพรส
หวานปรากฏรสแนบเนียน
ส้มเหม็นหล่นอาเกียรณ์
เปลือกบางอ่อนหนอนชอบใจ
2) อย่างหนึ่งส้มสันดาน
หมอใช้การยาสําคัญ
เรียกชื่อส้มเหมือนกัน
กินบได้ใช้ทํายา
3) ส้มหนึ่งสีผิวเหลือง
มาแต่เมืองตรังกานู
รสชาติก็พอดู
รสสนิทหวานปานตาลชิม
4) พรรณหนึ่งเรียกส้มจุก
ผลห่ามสุกดูสลอน
เปลือกบางคิดบังอร
โฉมแบบบางร่างอย่างเขียน
29. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
พระนักสิทธิ์พิศดูเป็นครู่พัก
หัวร่อหนักรูปร่างมันช่างขัน
เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันธุ์
กําลังมันมากนักเหมือนยักษ์มาร
กินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้
มันทําได้หลายเล่ห์อ้ายเดรฉาน
เขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปาน ถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอน
1) 1 แห่ง
2) 2 แห่ง
3) 3 แห่ง
4) 4 แห่ง
30. ข้อใดเหมาะจะเติมลงช่องว่างในโคลงสองสุภาพ 2 บทนี้
ของคาวพลันเสพแล้ว
ยามสุริยเคลื่อน ..........(ก)..........
ลับไม้หมดศรี
ของหวาน ..........(ข).......... ลูกไม้ หลายสิ่งเสาะหาได้
แต่ล้วนอย่างดี นักนอ
1) (ก) คล้อย (ข) นี่
2) (ก) ที่ (ข) พาน
3) (ก) คลาด (ข) เป็น
4) (ก) แคล้ว (ข) มี
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31.

“ใครลืมลืมใครใจรู้
ใครอยู่ใครไปใจเห็น
ใครสุขใครเศร้าเช้าเย็น
ใจเป็นที่แจ้งแห่งเรา
ใครชอบใครชังช่างเถิด
ใครเชิดใครชูช่างเขา
ใครเบื่อใครบ่นทนเอา
ใจเราร่มเย็นเป็นพอ”
จากบทประพันธ์ดังกล่าวเน้นเรื่องใด
1) การครองตน
2) การให้อภัย
3) การวางเฉย
4) การทําความดี
32. “คราวใดที่ได้เห็นมันเหยียบย่ําไปบนดอกอโศกซึ่งจมหายอยู่ภายใต้ฝ่าตีนอันโสมมของมัน
ข้าพเจ้ารู้สึก
ปวดร้าวคล้ายกับมันมาเหยียบย่ํากลางหัวใจ...โอ้อนิจจา แม้แต่เศษของดอกอโศกก็ไม่เห็น ดูประหนึ่งดอก
อันบอบบาง ถูกตีนอันหยาบของพวกมหาโจรเหยียบกระทืบเสียจนเป็นภัสมธุลี”
(กามนิต)
ข้อความข้างต้นปรากฏโวหารภาพพจน์ใดเด่นชัดที่สุด
1) อุปมา
2) อุปลักษณ์
3) สัทพจน์
4) บุคคลวัต
33.
“กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน
ยูงย่องยอดยูงยล
โยกย้าย
นกเปล้านกปลีปน
ปลอมแปลก กันนา
คล่ําคล่ําคลิ้งโคลงคล้าย
คู่เคล้าคลอเคลีย”
บทประพันธ์ดังกล่าวมีวรรณศิลป์ด้านใดเด่นชัด
1) เล่นคํา
2) ซ้ําคํา
3) สัมผัสสระ
4) สัมผัสอักษร
34. ข้อใดไม่ปรากฏในคําประพันธ์ต่อไปนี้
ฝนเป็นสายปรายโปรยเมื่อใกล้ค่ํา
ฟ้าร่ําคํารณอยู่เลื่อนลั่น
แปลบประกายปลายคุ้งทุ่งสุพรรณ
ลมกระชั้นกระโชกกระชากแรง
1) สี
2) แสง
3) เสียง
4) การเคลื่อนไหว
35. คําประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าทางวรรณศิลป์ตามข้อใด
ขึ้นทรงรถทองผ่องพรรณ
งามงอนอ่อนฉัน
เฉกนาคราชกําแหง
งามกงวงจักรรักต์แดง
งามกําส่ําแสง
งามดุมประดับเพชรพราย
1) การสรรคําใช้
2) การเสนอแนวคิด
3) การเล่นสัมผัส
4) การใช้ภาพพจน์
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ชุดที่ 2
36. ข้อใดให้จินตภาพที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
1) งามปราสาทผาดเยี่ยมโพยมมาน
ชัชวาลแก้ววะวาวตา
2) คณานกเริงร้องคะนองไพร
เสียงเรไรจักระจั่นสนั่นเนิน
3) จนแสงทองรองเรืองอร่ามฟ้า
พระสุริยาเยื้องเยี่ยมเหลี่ยมไศล
4) ฝูงกระโห้โลมาขึ้นคลาคล่ํา
บ้างผุดดําเคลื่อนคล้อยลอยสลอน
5) เหล่าละเมาะเกาะเกียนเหมือนเขียนวาด
งามประหลาดแลหลากดังฉากฉาย
37. ข้อใดไม่ใช้คําอัพภาส
1) พระอุ้มองค์นงลักษณ์ขึ้นเลียบเนิน
ละเลาะเดินด้วยแสงพระจันทร
2) หิมวันต์เลื่อนลั่นสะท้านสะเทือน
สาครเคลื่อนลูกละลอกกระฉอกฉาน
3) ดึกสงัดจัตุบาทสงบเงียบ
เย็นยะเยียบเยือกองค์พระทรงศร
4) สิงหราชดอดเดินดะดุ่มเดาะ
เมียงละเมาะหมายคู่จะสู่สม
5) โนรีสัตวาถลาร่อน
วะว้าว่อนเวียนระไวในไพรสัณฑ์
38. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์
1) ดังดวงจันทร์วันเพ็งเปล่งจํารัส
เป็นนวลผัดผิวฉวีไม่มีหมอง
2) เอาใบเขียวเคี้ยวตามรูปก็กลาย
เป็นนกแก้วแพรวพรายบินลําพอง
3) กอดบุตรีสี่พระโอษฐ์สะอื้นร่ํา
แปดเนตรน้ําหยดย้อยเป็นฝอยฝน
4) เทพบุตรครุฑาลงมาเล่น
ก็กินเป็นภักษาให้อาสัญ
5) บ้างโผโผนโจนจับบนกิ่งไม้
บ้างเลียบไล่ตามคู่เป็นคู่เคียง
39. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดบุคคลวัต
1) อยากให้รู้ว่ารักสักเท่าฟ้า
หมดภาษาจะพิสูจน์พูดรักได้
2) เอื้อมเด็ดบางดวงดาว
ไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกิน
3) ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรียะประ
เสียงผัวะผะพึ่บพั่บปุบปับแปะ
4) พิศขนงเหมือนกงเขาดีดฝ้าย
จมูกดูละม้ายคล้ายพร้าขอ
5) เย้ยทั้งฟ้าท้าทั้งดินสิ้นยําเกรง
หรือใครเก่งเกินข้าฟ้าดินกลัว
40. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) ว่ามีพญาสกุณา
ใหญ่โตมโหฬาร์
กายาเท่าเขาคีรี
2) พระชวนนวลนอน
เข็ญใจไม้ขอน
เหมือนหมอนแม่นา
3) จันทราคลาเคลื่อน
กระเวนไพรไก่เถื่อน เตือนเพื่อนขานขัน
4) เดชพระกุศลหนหลัง
สิ่งใดใจหวัง
ได้ดังมุ่งมาดปรารถนา
5) ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย
ไม้เรียวเจียวเหวย
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว
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41. ถ้าจัดเรียงวรรคให้ถูกต้อง ข้อใดเป็นคําประพันธ์ชนิดโคลงสองสุภาพ
1) ผู้ใดรู้ในทางธรรมให้ควรยําอย่าโวหาร
2) ครั้นทราบข่าวศึกฮึกหาญดังหนึ่งพระกาลมาใกล้
3) นายไพร่ใจกาจกล้าคอยจะใคร่ไล่คว้าจิกเกล้าเหล่าอสูร
4) ฉาวฉาวเปล่าประโยชน์โฆษณาจูงใจชาวประชาทั่วหน้ากัน
5) แม้นเรารวนเรเก้กังห่วงหน้าห่วงหลังจะพล้ําจะเพลี่ยงเสี่ยงภัย
42. ข้อใดเหมาะจะเติมลงช่องว่างในคําประพันธ์ต่อไปนี้
รอนรอนสุริเยศเจ้า
ยอแสง
เพียงพี่สิ้นสุดแรง
ร่ํา........(ก.).........
เดือนดาวเด่นดวงแสดง
ดาษเมฆ
ดูดั่งดวงหน้าน้อง
........(ข.).........หน้าเสน่หา
ก. 1) เรียก
2) ร้อง
3) ไห้
4) หา
ข. 1) แนบ
2) ดวง
3) โอ้
4) นวล
43. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคําประพันธ์ต่อไปนี้
สักวาพวงครามงามเหลือแสน
สวยเหมือนแม้นสตรีชาวสยาม
ลําต้นทอดอ่อนช้อยดั่งพลอยงาม
ดอกสีครามใบชอุ่มเป็นพุ่มพวง
1) ใช้คําง่าย
2) มีแนวคิดลึกซึ้ง
3) มีจินตภาพชัดเจน
4) เล่นสัมผัส
5) ใช้ภาพพจน์

5) เพรียก
5) น้อย

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 44 และข้อ 45
ก. เสียงโกลนกระทบแผงข้างม้า
ดังว่าเสียงพายุอึงอล
ข. ทรงเครื่องประดับสรรพเสร็จ
แล้วเสด็จย่างเยื้องยูรหงส์
ค. เห็นละหานธารน้ําไหลหลั่ง
ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี
ง. ผงคลีมืดคลุ้มชอุ่มควัน
รีบร้นพลขันธ์คลาไคล
44. ข้อใดมีลักษณะเด่นเรื่องโวหารเปรียบเทียบ
1) ข้อ ก. และข้อ ข.
2) ข้อ ก. และข้อ ค.
3) ข้อ ข. และข้อ ค.
4) ข้อ ข. และข้อ ง.
5) ข้อ ค. และข้อ ง.
45. ข้อใดมีทั้งจินตภาพด้านการเคลื่อนไหวและแสง
1) ข้อ ก. และข้อ ข.
2) ข้อ ก. และข้อ ค.
3) ข้อ ข. และข้อ ค.
4) ข้อ ข. และข้อ ง.
5) ข้อ ค. และข้อ ง.
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46. ข้อใดไม่มีน้ําเสียงแสดงอารมณ์ความรู้สึก
1) บุปผามาลีที่เคยบาน
ก็บันดาลลมโชยโรยร่วง
2) พระพายชายพัดมารื่นรื่น
ชูชื่นจิตวายคลายกระสัน
3) สายหยุดดอกย้อยห้อยพวงยาน
กลิ่นซาบซ่านนาสาดอกน่าเชย
4) เขี้ยวกระแตกลิ่นตลบอบอวล
ดังเชิญชวนให้สบายคลายกมล
5) ผีเสื้อร่อนว่อนอยู่ดูวิไล
งามกระไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองาม
47. ตัวละครตามข้อใดเศร้าโศกเสียใจด้วยสาเหตุที่ต่างกับข้ออื่น
1) ต่อแต่นี้ตายเป็นไม่เห็นกัน
ร่ําพลางโศกศัลย์โศกาลัย
2) อัปยศอดสูหมู่เสนา
ก็ฟูมฟายน้ําตาโศกาลัย
3) ต่างคนไพร่นายฟายน้ําตา
โศการ่ํารักขุนกระบินทร์
4) รําลึกถึงเชษฐาโศกาลัย
สะอื่นไห้ครวญคร่ํารําพัน
5) ลาแล้วลาเล่าเศร้าเสียใจ
ชลนัยน์คลอคลองหมองศรี
48. คําประพันธ์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าของห้องเป็นคนเช่นไร
ห้องแคบอุตส่าห์แอบไม่แออัด รู้จักจัดเครื่องเรือนไว้ใช้สอย
ตั้งกระโถนขันน้ําแลจอกลอย
ดูน้อยงามรับกับรูปคน
1) ขยัน
2) ตระหนี่
3) สูงอายุ
4) มีฐานะ
5) มีระเบียบ
49. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพ่อแม่ตามคําประพันธ์ต่อไปนี้
เป็นต้นไม้ให้ร่มห่มไออุ่น
เป็นหมอนนิ่มละมุนยามพักผ่อน
เป็นดั่งหมอเยียวยาเอื้ออาทร เป็นครูสอนอ่านเขียนให้เรียนรู้
1) ความเมตตา
2) ความเด็ดเดี่ยว
3) ความอ่อนโยน
4) ความรับผิดชอบ
5) ความเอาใจใส่
50. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคําประพันธ์ต่อไปนี้
สรวงสวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์
ผ่องประภัศร์พลอยหาวพราวเวหา
พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวัณณนา สมสมญาแห่งสวรรค์ชั้นกวี
1) พรรณนาความงามของสวรรค์
2) ชี้ให้เห็นความไพเราะของบทเพลง
3) ชื่นชมความสําคัญของกวีนิพนธ์
4) พรรณนาความวิจิตรของแก้วมณี
5) กล่าวถึงที่อยู่ของกวี
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51. คําประพันธ์ต่อไปนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า มาถนอม
สูงสุดมือมักตรอม
อกไข้
เด็ดแต่ดอกพะยอม
ยามยาก ชมนา
สูงก็สอยด้วยไม้
อาจเอื้อมเอาถึง
1) ความตั้งใจจริง
2) ความมีสติยั้งคิด
3) การรู้จักแก้ปัญหา
4) ความเพียรพยายาม
5) การรู้จักประมาณตน
52. ข้อใดสอดคล้องกับสัจธรรมที่ปรากฏในคําประพันธ์ต่อไปนี้
ภาษิตแต่เก่าก่อนท่านสอนชี้ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนปนกันอยู่
ถูกแล้วผิดพลาดหลงจงตรองดู มืดแล้วแจ้งมีอยู่คู่กันไป
1) เกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชน
ความทุกข์มิได้พ้นจนสักหน้า
2) อันกําเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
3) อันปวงกรรมทําไว้ในปางหลัง
เป็นพืชยังปางนี้ให้มีผล
4) อนัตตาใช่ว่าของตนแท้
คงก็แต่บาปบุญเจ้าคุณเอ๋ย
5) สกุลหงส์พงศ์ประยูรสกุลสูง
อย่าฝ่าฝูงกาพาลหวานปนขม
53. ข้อใดเป็นประเด็นสําคัญของคําประพันธ์ต่อไปนี้
อันหญ้าแพรกแตกหน่อก่อกิ่งก้าน
แดนกันดารแห้งแล้งทุกแห่งหน
ถึงถูกเหยียบทําลายซ้ําก็จําทน
ยังแตกต้นงอกใหม่ไม่รู้วาย
1) ความทรหด
2) ความอดกลั้น
3) ความต่ําต้อย
4) ความทุกข์ยาก
5) ความเปลี่ยนแปลง
54. ข้อใดเป็นแนวคิดของคําประพันธ์ต่อไปนี้
อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก
ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
จงฟังหูไว้หูคอยดูไป
เชื่อน้ําใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ
1) ความอดทนต่อการยั่วยุของผู้อื่นช่วยให้พ้นภัย
2) ความเชื่อคนง่ายทําให้ประสบกับความหายนะ
3) ความมีใจคอหนักแน่นเป็นสิ่งที่ควรยึดถือไว้เป็นคติ
4) ความไว้วางใจคนง่ายอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้
5) ความพยายามในการทํากิจการใดๆ อย่างแข็งขันย่อมเกิดผลดี
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55. คําประพันธ์ต่อไปนี้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใด
อักษรเรียบร้อยถ้อย
คําเพราะ
ผู้รู้อ่านสารเสนาะ
เรื่อยหรี้
บ่รู้อ่านไม่เหมาะ
ตรงเทิ่ง ไปนา
ทําให้โคลงทั้งนี้
ชั่วช้าเสียไป
1) รสของวรรณคดี
2) การอ่านกวีนิพนธ์
3) การแต่งคําประพันธ์
4) การศึกษาของผู้อ่าน
5) ความประณีตด้านการใช้ภาษา
56. ข้อใดเป็นแนวคิดของคําประพันธ์ต่อไปนี้
ไฉนเลยพระครูเรา
จะพูดเปล่าประโยชน์มี
เลอะเหลวนักละล้วนนี
รผลเห็น บ เป็นไป
เถอะถึงถ้าจะจริงแม้
ธ พูดแท้ก็ทําไม
แนะชวนเข้า ณ ข้างใน
จะถามนอก บ ยากเย็น
1) คําพูดของครูไร้สาระไม่น่าเชื่อถือ
2) การแอบพูดกันในที่ลับเป็นเรื่องน่าตําหนิ
3) ถ้าจะพูดเรื่องจริงควรพูดกันต่อหน้า
4) สงสัยว่าน่าจะมีการคบคิดกัน
5) เสียเวลาเปล่าที่จะพูดเรื่องเหลวไหล
57. ข้อใดไม่ปรากฏความเชื่อในเรื่องศึกสงคราม
1) ทําค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบ ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
2) พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง
ประโคมคึกกึกก้องท้องสนาม
3) ประโรหิตฟันไม้ข่มนาม
ทําตามตําราพิชัยยุทธ์
4) ชีพ่อก็เบิกโขลนทวาร
โอมอ่านอาคมคาถา
5) แล้วรีบรัดจัดพลรณยุทธ์
ตั้งที่นามครุฑปักษา
58. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อของคนไทย
1) พิเคราะห์ดูทั้งยามอัฐกาลก็บันดาลฤกษ์แรงเป็นหนักหนา
2) ส่วนเทพยดาเจ้าจอมสากลจึงมีทวยุบลบังคับแก่เทพยดาอันดับทั้งสามองค์
3) ทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหือดเป็นลางร้ายไปรอบข้าง
4) ถึงแม้นจะมิตรัสแก่นางมั่งมิเป็นการ จําจะเอาโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลง
5) เจ้าดวงมณฑาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแล
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59. ข้อใดแสดงค่านิยม
1) เจ้าอย่าดูถูกนะลูกรัก
ศัตรูรู้จักมิเป็นการ
2) อันการยุทธ์ยิงชิงชัย
หนักหน่วงน้ําพระทัยดูให้ดี
3) เมื่อไรหลานอ่านหนังสือออกก่อน
จึ่งจะสอนวิชาชาติทหาร
4) ช่วยดูเคราะห์หลานชายร้ายหรือดี
เดี๋ยวนี้เป็นกระไรอัยกา
5) เวลาบ่ายจะถวายพระเพลิงปลง
พร้อมพระวงศ์พงศ์พันธุ์น้อยใหญ่
60. ข้อใดแสดงค่านิยม
ก. ฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่าง
จันทร์กระจ่างทรงกลดหมดเมฆสิ้น
ข. เสียแรงเป็นลูกผู้ชายไม่อายเพื่อน จะพาแม่ไปเรือนให้จงได้
ค. ขอพระองค์จงทรงพระปรานี
ชีวีอยู่ใต้พระบาทา
ง. พี่ผิดพี่ก็มาลุแก่โทษ
จะคุมโกรธคุมแค้นไปถึงไหน
1) ข้อ ก. และข้อ ข.
2) ข้อ ก. และข้อ ค.
3) ข้อ ข. และข้อ ค.
4) ข้อ ข. และข้อ ง.
5) ข้อ ค. และข้อ ง.
61. ข้อใดกล่าวถึงเครื่องสูง
1) อภิรุมชุมสายสีประเทือง
ธงเทียวเขียวเหลืองล้วนใหม่ใหม่
2) สร้อยสะอิ้งสังวาลบานพับ
ตาบประดับมรกตสดใส
3) พระภูษาช่อชายเชิงกรวย
แย่งครุฑฉุดฉวยวาสุกรี
4) เจียระบาดตาดเงินเงาโง้ง
ปั้นเหน่งลายปรุโปร่งประดับพลอย
5) กรรเจียกแก้วแพรวพรายทั้งซ้ายขวา ทรงชฎาห้ายอดสอดสะดุ้ง
62. ข้อใดแสดงอารมณ์ของตัวละครต่างกับข้ออื่น
1) ทอดองค์ลงกับที่ไสยาสน์
ยอกรก่ายนลาฎาถวิลหา
2) พระผินผันบรรทมสะเทินอาย
กรก่ายเขนยนึกจนหลับไป
3) ให้อาลัยต้องจากไกลนงราม
ด้วยความปฎิพัทธ์พันทวี
4) พระบรรทมรําพึงถึงความรัก
ด้วยประจักษ์จงจิต ขนิษฐา
5) ให้โศกศัลย์รัญจวนถึงนวลน้อง นิ่งนึกตรึกตรองจนหลับไป
63. ข้อใดมีลักษณะเป็นบทรําพันนิราศ
1) นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน
แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคํา
2) แต่ทุกข์รักก็เป็นหนักถนัดอก
ถึงสักหกเจ็ดเกวียนก็เจียนเหลือ
3) อุราเรียมเกรียมตรมอารมณ์ร้อน
ระอาอ่อนนอกใจมิใคร่หาย
4) โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก
เสียดายนักนึกน่าน้ําตากระเด็น
5) จนไก่เถื่อนเตือนขันสนั่นแจ้ว
ดุเหว่าแว่วหวาดหมายว่าสายสมร
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64. ข้อใดไม่ปรากฏในคําประพันธ์ต่อไปนี้
ข้าศึกดูดาษเดียร ชระเมียรหมู่ดัสกร มอญพม่าดาดื่น เดินดุจคลื่นคลาฟองนองน่านในอรรณเวศ
ตรัสทอดพระเนตรเนืองบร
1) จินตภาพ
2) การเล่นคํา
3) สัมผัสพยัญชนะ
4) การใช้ภาพพจน์
5) การใช้ศัพท์วรรณคดี

ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 65-66
ก. ไพร่พลโห่ร้องเอาชัย เลื่อนลั่นสนั่นใน พิภพเพียงทําลาย
ข. ดุมหันหันเหียนเวียนวง กึกก้องก้องกง สะเทือนทั้งไพรไพรวัน
ค. พระพายวู่วู่สําเนียง หวีดหวีดประดังเสียง อึงอลทั่วทั้งปฐพี
ง. แหนแห่แตรสังข์กังสดาล หึ่งหึ่งฆ้องขาน เสียงกลองกระหึ่มครึ้มเสียง
จ. เสียงสนั่นครั่นครื่นสรวงสวรรค์ เปลวเพลิงพลุ่งพรรณ โรจน์ระงมเวียงชัย
65. ข้อใดมีจินตภาพด้านเสียงเพียงอย่างเดียว
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
5) ข้อ จ.
66. ข้อใดกล่าวถึงพาหนะ
1) ข้อ ก.
2) ข้อ ข.
3) ข้อ ค.
4) ข้อ ง.
5) ข้อ จ.

ใช้คําประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 67-68
1) โฉมงามทรามสุดสวาทพี่
ขอแต่เพียงได้พิงอิงองค์
2) หอมหวนชวนสูดอย่าพูดล่อ
เป็นความจริงหลอกหญิงง่ายกระไร
3) อันชายพูดคล่องคล่องเหมือนล่องน้ํา
พอเบื่อหน่ายวายหลงนงคราญ
4) แม้รักจริงหวานยิ่งบุหงาสวรรค์
รักร่วมชีวาไม่ราโรย
67. ข้อใดใช้คําไวพจน์มากที่สุด
1) ข้อ 1
3) ข้อ 3

ดาลฤดีจ่อจิตพิศวง
แนบอนงค์ขวัญฟ้ายาใจ
ฉันจะพอใจเชื่อนั้นหาไม่
พี่มิได้หลอกเจ้าเยาวมาลย์
ถ้อยคําว่าวอนล้วนอ่อนหวาน
ก็ทิ้งไปได้ปานผกาโรย
ยิ่งกว่าแก่นจันทน์อันหอมโหย
จะช่วยโชยกลิ่นสวาทไม่ขาดเอย
2) ข้อ 2
4) ข้อ 4
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68. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1) ข้อ 1
3) ข้อ 3

2) ข้อ 2
4) ข้อ 4

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 69-70
เดือนตกไปแล้ว ดาวแข่งแสงขาว ยิบๆ ยับๆ เหมือนเกล็ดแก้ว สอดสอยร้อยปักอยู่เต็มผ้าดําผืนใหญ่วูบวาบ
วิบวับส่องแสง ใหญ่แลน้อย ใกล้แลไกล บางดวงแสงหนาวดูเย็นนิ่ง บางดวงกระพริบพร่างพร้อยดั่งดาวใหญ่
น้อยแย้มยิ้มหยอกเอินกัน บางดวงสุกขาวเหมือนตาสาวน้อยลอบแลบ่าวหนุ่มอยู่หลังแม่ บางดวงก็เก่าหม่น
เหมือนถ่านไฟหมกเถ้า ก็มีพร้อมแล้ว
69. ข้อความข้างต้นนี้ใช้ศิลปะการประพันธ์ประเภทใดบ้าง
1) อุปมา และปฏิพากย์
2) อุปมา และบุคลาธิษฐาน
3) อัพภาส และบุคลาธิษฐาน
4) ปฏิพากย์ และอัพภาส
70. ข้อใดไม่ใช่ความเปรียบตามข้อความข้างต้นนี้
1) ดาวกับดวงตา
2) ดาวกับถ่านไฟ
3) ท้องฟ้ากับผ้าดํา
4) เดือนกับบ่าวหนุ่ม
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ชุดที่ 3
๗๑. ขอใดเขียนถูกทุกคํา
๑) ทุภิกขภัย นิมิต สังวร
๒) อภิชาต ฉันทญาติ เจียระไน
๓) จํานง ชมดชมอย นิวรณ
๔) พัสดี ประณีต กระทัดรัด
๗๒. ขอใดมีคําทุกคํามีจํานวนพยางคเทากับ “กลไก”
๑) ทิวทัศน ผลกรรม พลีชีพ
๒) กิจกรรม คุณภาพ จักจั่น
๓) เกียรติยศ ฆาตกรรม จัตุรัส
๔) กรมหลวง จิตแพทย ซอมซอ
๗๓. ขอใดมีคําที่มีเสียงสระตางกับขออื่น
๑) กะทันหัน ซักไซ อะไหล
๒) เยาววัย ไผท เผาพันธุ
๓) มักกะสัน บรรเทา ลําไย
๔) บรรลัย ยอมเยา สําปะหลัง
๗๔. ขอใดมีคําที่ประกอบดวยเสียงสระเดี่ยวทุกคํา
๑) สิ่งแวดลอมกําลังเสื่อมลงอยางมาก
๒) อันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยเอง
๓) โลกจะสวยงามไดดวยสองมือของคน
๔) จงมาพิทักษธรรมชาติ ลําธาร และปาไม
๗๕. ขอความตอไปนี้มีคําที่ประกอบดวยสระประสมกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
“จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น
อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู
ไมควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู
คนจะหลูลวงลามไมขามใจ
แมนจะเรียนวิชาทางคาขาย
อยาปากรายพูดจาอัชฌาสัย
จะซื้องายขายดีมีกําไร
ดวยเขาไมเคืองจิตระอิดระอา”
๑) ๕ คํา
๒) ๖ คํา
๓) ๗ คํา
๔) ๘ คํา
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๗๖. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกันมากที่สุด
๑) เรือชัยไววองวิ่ง รวดเร็วจริงยิ่งอยางลม
๒) เรือสิงหวิ่งเผนโผน โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง
๓) หวีเกลาเจาสระสาง เสนเกศสลวยรวยกลิ่นหอม
๔) ชะแวงแฝงฝงแนบ ชะวาดแอบแปบปนปลอม
๗๗. ขอใดมีคําที่มีตัวสะกดมากที่สุด
๑) อันบวงกรรมทําไวในปางหลัง เปนพืชยังปางนี้ใหมีผล
๒) หวานพืชดีผลดีมีแกตน หวานพืชชั่วกลั้วผลที่คับแคน
๓) อันความจริงขอนี้มีมาแลว ไมคลาดแคลวเปนอื่นทุกขหมื่นแสน
๔) จะเปลี่ยนชั่วใหดีมีมาแทน ถึงแมนแมนแมนไมเปลี่ยนไดเอง
๗๘. ขอใดมีจํานวนพยางคมากที่สุด
๑) คณะวิทยาศาสตร
๒) คณะมนุษยศาสตร
๓) คณะวิจิตรศิลป
๔) คณะแพทยศาสตร
๗๙. ขอใดมีจํานวนพยางคปดนอยที่สุด
๑) ลําพูรายพรายพรอยหิ่งหอยจับ
๒) สวางวับแวววามอรามเหลือง
๓) เสมอเม็ดเพชรรัตนจํารัสเรือง
๔) คอยประเทืองทุกขทัศนาชม
๘๐. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
๑) น้ําตาเปรียบเหมือนเพื่อน จะตักเตือนอนุสรณ
๒) เศราสุขทุกขมวยมรณ รื่นเริงใจใชน้ําตา
๓) ระบายความในใจจิต จึงเหมือนมิตรเสนหา
๔) คูทุกขคูชีวา เห็นใจฉันนิรันดรเอย
๘๑. ขอใดมีวรรณยุกตครบทุกเสียง
๑) บานใดไรสุข ทุกขครอบขังตราบสิ้น
๒) ชีวินไรสุข ทุกคนคิดหมนหมอง
๓) บานใดมีสุข ทั่วทุกคนใฝปอง
๔) พอแมพี่นอง มีสุขทุกนาที
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๘๒. ขอใดมีวรรณยุกตไมครบหาเสียง
๑) เหมอจองมองฟาหาดาวสอง
๒) จิตหมนหมองสองมือลาพาอดสู
๓) สิ่งเคยรักของที่หวงมาเปนศัตรู
๔) ชีวิตที่เหลืออยู คืออะไรไมรูเลย
๘๓. คําวา “กัน” ในขอใดเปนคําสรรพนาม
๑) พี่ไมชอบใหเธอกันคิ้ว
๒) กันดีกวาแก
๓) คนบานนี้ชอบตีกัน
๔) เด็กของเราถูกกันไมใหเขาไป
๘๔. คําวา “ที่” ในขอใดที่ทําหนาที่ตางกับขออื่น
๑) ความปรารถนาของเขาก็คือการไปอยูในที่หางไกลผูคน
๒) ผมรูจักชื่อเสียงของเขามานานแลวตั้งแตสมัยที่ยังเปนอาจารย
๓) ผมเคยสนทนาแบบผิวเผิน ๑ ครั้ง ตอนที่เขาเขามาทํางานใหมๆ
๔) คนเกงไมใชคนที่ไมเคยทําอะไรผิด แตหมายถึงคนที่ทําผิดพลาดแลวแกไขไดเร็ว
๘๕. ขอใดมีคําซึ่งเติมลงในชองวางไดถูกตอง
สิ่ งสํ าคั ญอยู ที่ การปลู กจิ ตสํ านึ ก _________ คนกลุ มนี้ ใ ห มีความรั บผิ ดชอบ _________ สั งคม
ซึ่ งก็ ค งจะไม ย ากจนเกิ น ไป ________ ส ว นใหญ มี ค วามตั้ ง ใจดี อ ยู แ ล ว _______ ขาดคนชี้ นํ า ทาง
ที่ถูกที่ควรใหเทานั้น
๑) จาก กับ ทั้งนี้ แม
๒) ของ ตอ เพราะ เพียงแต
๓) ของ แก เนื่องจาก หาก
๔) แก ใน นอกจากนี้ เวนแต
๘๖. ขอใดมีคําซึ่งเติมลงในชองวางไดถูกตอง
การประกันภัยอุบัติเหตุ ________ จะเปนการประกันภัยที่เอื้อประโยชน ________ ประชาชนให
ไดรับความคุมครองกรณีเสียชีวิต ________ ทุพพลภาพถาวร ________ อุบัติเหตุแตก็ไมไดรับความนิยม
๑) แม กับ และ จาก
๒) ถึงแม กับ หรือ ดวย
๓) แม แก หรือ จาก
๔) ถึงแม แก และ ดวย
๘๗. ขอใดอานแบบคําสมาสทุกคํา
๑) อธิกมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน
๒) สุขลักษณะ สุขภาพ สุขศาลา
๓) มูลฐาน มูลโค มูลนิธิ
๔) รสชาติ รสนิยม รสวรรณคดี
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๘๘. ขอใดมีคําสมาส
๑) คุณคา ราชวัง ผลไม ปรกติ
๒) กาลเวลา ดาษดื่น รอมรอ ผลผลิต
๓) ภูมิลําเนา มูลคา พลความ วิตถาร
๔) นามสมญา ศิลปกรรม โลกาภิวัตน สัปดาห
๘๙. ขอใดเปนคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา
๑) สุขาภิบาล ชิโนรส มกราคม
๒) มัคคุเทศก มรรคผล วิทยาลัย
๓) ประชาภิบาล ทูตานุทูต มหาศาล
๔) กันยายน ชานุมณฑล ประชาธิปไตย
๙๐. คําซ้ําในขอใดตางกับขออื่น
๑) ผูหญิงกับของสวยๆ งามๆ เปนของคูกัน
๒) งานนี้เปนการรวมตัวของพี่ๆ นองๆ ในวงการหนัง
๓) การจัดโตะอาหาร ผูจัดเลือกเอาเมนูเดนๆ ดังๆ มาเสนอ
๔) หากมีความรูงูๆ ปลาๆ ก็ไมสามารถเขาทํางานที่นี่ได
๙๑. คําซอนในขอใดมีความหมายตางกับขออื่น
๑) เมื่อเรารูสึกออนเพลียก็ตองพัก
๒) เขาบากบั่นมาชั่วชีวิตจึงพนจากความยากจน
๓) คนที่รางกายอวนพีใชวาจะมีสุขภาพดี
๔) ถาตองการชีวิตที่สงบก็ตองหลีกเลี่ยงความขัดแยงทั้งหลาย
๙๒. คําซอนในขอใดมีความหมายนัยตรงและนัยประหวัด
๑) ลูกทําตัวเหลวไหลอยางนี้ทําใหพอแมรอนอกรอนใจตลอด
๒) พายุไตฝุนลูกนี้ทําใหฝนตกไมลืมหูลืมตามาสามวันสามคืนแลว
๓) ผูหลักผูใหญเตือนอะไรก็ควรฟง ไมควรดื้อดึงตามใจตัว
๔) เขาเปนคนนาเชื่อถือเพราะมีพฤติกรรมคงเสนคงวา
๙๓. คําในขอใดมีความหมายนัยตรงและนัยประหวัดทุกคํา
๑) มือขวา มือแข็ง มือสะอาด
๒) มือออน มือตําลึง มือสกปรก
๓) มือเบา มือรอน มือใหม
๔) มือผี มือเกา มือจับ
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๙๔. ขอใดมีความหมายทํานองเดียวกันทุกคํา
๑) ตาโต ตาลุก ตาพอง
๒) ตาแหลม ตาสวาง ตาคม
๓) ตาลาย ตาฝาด ตาพรา
๔) ตาถั่ว ตาบอด ตาหวาน
๙๕. คําวา “ขวัญ” ในขอใดมีความหมายตางกับขออื่น
๑) ขวัญออน รับขวัญ
๒) เรียกขวัญ หมอขวัญ
๓) ขวัญขาว สูขวัญ
๔) ของขวัญ ขวัญใจ
๙๖. ความหมายของคําวา “กิน” ในขอใดมีลักษณะตางกับขออื่น
๑) เขานั่งกินที่
๒) แมวกินปลา
๓) เธอพูดกินใจ
๔) เจามือกินเรียบ
๙๗. ขอใดไมตองการคําตอบ
๑) ใครบางที่ไมอยากทํางานนี้
๒) ทําไมมากันตั้งมากมายอยางนี้นะ
๓) ทุกคนเตรียมพรอมกันแลวใชไหม
๔) เขาไมอยากเรียนวิชานี้จริงนะ
๙๘. ขอใดมีโครงสรางของประโยคตางกับขออื่น
๑) สถานที่นี้เปนเสมือนศูนยรวมใจของชาวไทย
๒) องคพระธาตุเปนรูปสี่เหลี่ยมสีขาวตบแตงดวยลวดลายวิจิตรทั้งองค
๓) ตํานานอุรังคธาตุกลาวไววาพระธาตุพนมถูกสรางขึ้นหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานไมนานนัก
๔) พระธาตุพนมเปนพระธาตุประจําปเกิด หนึ่งในจํานวนสิบสองแหงตามความเชื่อของชาวลานนา
๙๙. ขอใดเปนประโยคความรวม
๑) การทํางานกับคนนั้นเหมือนงาย แตไมงาย
๒) นักวิจัยตองเขาไปอยูรวมกับกลุมคนที่เขาจะศึกษา
๓) นองชายของผมนั่งเลนของเลนอยางเพลิดเพลิน
๔) ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณภาพสินคากับเงินที่ตองจายไป
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๑๐๐. ประโยคในขอใดตางกับขออื่น
๑) นิทานเรื่องนี้ใหคติวาผูฉลาดไมควรดูถูกผูที่ดอยกวา
๒) ผูที่จะเรียนปริญญาโทดานการตลาดควรจะมีประสบการณในการทํางานมากอน
๓) การศึกษาประวัติศาสตรมีความสําคัญตอการเรียนรูเหตุการณตางๆ ในโลก
๔) ประสบการณที่ล้ําคาที่สุดในมหาวิทยาลัยคือประสบการณจากการทํากิจกรรม
๑๐๑. ขอใดไมเปนประโยค
๑) เราตองตีราคาคุณคาของเวลาใหสูงไว
๒) การสูญเสียที่เราไมสามารถจะโทษผูอื่นไดนอกจากตัวเราเอง
๓) สิ่งสําคัญที่สุดของมนุษยคือไมปลอยเวลาใหเปลาประโยชน
๔) การเสียเวลาก็เทากับเสียทรัพย เสียหนทางแหงความกาวหนา
๑๐๒. ขอใดใชคําถูกตอง
๑) ชาตรีเปนผูหนึ่งที่เจนจัดในวิชาวิทยาศาสตร
๒) ควรสอดแทรกความรูรอบตัวใหแกนักเรียน
๓) พาณีจางชางมาแตงเติมบานใหมที่ถนนสาทร
๔) ไดมีการเก็บนมผงที่ปนเปอนสารกัมมันตภาพรังสี
๑๐๓. ขอใดใชคําไมถูกตอง
๑) สมบัติตาแข็งเพราะดื่มกาแฟหลายถวย
๒) สมชายตาขวางเมื่อเห็นลูกสาวนั่งคุยกับคนรัก
๓) สมศรีตาคมจึงเลือกของไดสวยและถูก
๔) สมศักดิ์ตาฟางเพราะอายุมาก
๑๐๔. ขอใดใชภาษาไดถูกตอง
๑) รสชาติอาหารที่นี่ถูกคอพวกเรา
๒) ชาวบานชวยกันปรับปรุงดินเพื่อสรางศาลาวัด
๓) ในที่สุดทุกคนออมชอมกันได
๔) เขาเปนคนที่คํานึงถึงผลประโยชนของตนเปนที่ตั้ง
๑๐๕. ประโยคในขอใดไมบกพรองในเรื่องการใชคํา
๑) ตามปกติเดือนนี้เปนเดือนที่มีอุทกภัยและวาตภัยชุกชุม
๒) การประกาศผลการสอบถูกรนจากเดือนเมษายนเปนเดือนมีนาคม
๓) ลูกสมเสร็จที่เกิดใหมในสวนสัตวเขาเขียวเรียกรองความสนใจจากผูชมไดอยางมาก
๔) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะเกิดพายุพัดกรรโชกในระยะสองสามวันนี้

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

__________________________________________ภาษาไทย (175)

เฉลย
ชุดที่ 1
1.
11.
21.
31.

3)
1)
3)
3)

2.
12.
22.
32.

4)
2)
1)
1)

3.
13.
23.
33.

2)
3)
4)
4)

4.
14.
24.
34.

4)
4)
4)
1)

37.
42.
47.
52.
57.
62.
67.

2)
ก. 2), ข. 1)
2)
2)
1)
2)
1)

5.
15.
25.
35.

3)
3)
3)
2)

38.
43.
48.
53.
58.
63.
68.

3)
2)
5)
1)
4)
4)
2)

6. 1)
16. 4)
26. 4)

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

8. 2)
18. 3)
28. 2)

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

10. 4)
20. 4)
30. 4)

ชุดที่ 2
36.
41.
46.
51.
56.
61.
66.

1)
3)
1)
5)
2)
1)
2)

39.
44.
49.
54.
59.
64.
69.

5)
1)
2)
3)
5)
2)
2)

40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.

4)
5)
5)
4)
4)
3)
3)

ชุดที่ 3
๗๑. ๓)
๘๑. ๑)
๙๑. ๒)
๑๐๑. ๒)

๗๒. ๑)
๘๒. ๒)
๙๒. ๔)
๑๐๒. ๔)

๗๓. ๔)
๘๓. ๓)
๙๓. ๑)
๑๐๓. ๓)

๗๔. ๔)
๘๔. ๑)
๙๔. ๑)
๑๐๔. ๓)

๗๕. ๑) ๗๖. ๓) ๗๗. ๑) ๗๘. ๒) ๗๙. ๔) ๘๐. ๑)
๘๕. ๒) ๘๖. ๓) ๘๗. ๑) ๘๘. ๔) ๘๙. ๑) ๙๐. ๔)
๙๕. ๔) ๙๖. ๒) ๙๗. ๒) ๙๘. ๓) ๙๙. ๑) ๑๐๐. ๓)
๑๐๕. ๒)



ภาษาไทย (176) __________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 26

