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ขอสอบ O-NET วิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ ๑-๕ 
 ก. โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย ข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา 
 ค. ทานกําหนดจดไวในตํารา ง. มีมาแตโบราณชานานครัน  
๑. ขอใดมีเสียงสระประสม 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๒. ขอใดมีคําท่ีออกเสียงอักษรควบ 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๓. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๔. ขอใดมีอักษรต่ํานอยที่สุด (ไมนับอักษรที่ซ้ํากัน) 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๕. ขอใดมีอักษรนํา 
 ๑. ขอ ก. และ ข.   ๒. ขอ ข. และ ค. 
 ๓. ขอ ค. และ ง.   ๔. ขอ ง. และ ก.  
๖. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา 
 ๑. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ  ๒. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ 
 ๓. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ ๔. สวดมนต จุดออน ทรัพยสิน 
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๗. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
 ๑. คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได 
 ๒. นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตก เลือดไหลซิบๆ 
 ๓. งานน้ีถึงจะไดเงินเดือนนอย ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน 
 ๔. ถาเราวางแผนใหดีตั้งแตแรกๆ โครงการน้ีก็คงสําเร็จไปแลว  
๘. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 ๑. ซ้ําซอน ซอนรูป ซักฟอก  ๒. ถองแท ถ่ีถวน ถากถาง 
 ๓. บีบคั้น เบียดเบียน เบาความ ๔. แปรผัน เปาหู โปรยปราย  
๙. ขอความตอไปน้ีสวนใดมีคําประสมทั้ง ๒ สวน 
 
  ๑)  บริเวณสวนกวางขวาง  /  ๒)  มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง  /  
  ๓)  มีประติมากรรมเปนรูปเทพธิดาแสนงาม  /  ๔)  มุมหน่ึงมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา 
 
 ๑. สวนที่ ๑ และ ๔   ๒. สวนที่ ๒ และ ๓ 
 ๓. สวนที่ ๑ และ ๓   ๔. สวนที่ ๒ และ ๔  
๑๐. ขอใดมีคําประสมทุกคํา 
 ๑. คําขาด คําคม คําราม   ๒. เดินแตม เดินรถ เดินสะพัด 
 ๓. นํ้าปา นํ้าไหล นํ้ามือ   ๔. ติดลม ติดใจ ติดขัด  
๑๑. ขอใดไมมีคําสมาส 
 ๑. วิสุทธโยธามาตยเจา    กรมขวา ๒. หน่ึงชื่อราชโยธา    เทพซาย 
 ๓. ตําแหนงศักดิ์ยศถา    เสถียรท่ี ๔. คุมพยุหยาตรายาย    ยางเขาตามสถาน  
๑๒. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางกับขออ่ืน 
 ๑. ขับคเชนทรสาวกาว  สายเสื้องเทาทาง ๒. สถานที่พุทธบาทสราง สืบไวแสวงบุญ 
 ๓. สุธารสรับพระเตา  เครื่องตนไปตาม ๔. โดยเสด็จดําเนินแคลว คลาดคลอยบทจร  
๑๓. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
 ๑. เขากินอาหารมังสวิรัติทุกวันพุธมาสามปแลว 
 ๒. ท่ีปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา 
 ๓. คนที่ซื้อทองรูปพรรณตองจายเงินคากําเหน็จดวย 
 ๔. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามวาเขาฌานถึงชั้นไหนแลว  
๑๔. ขอใดมีคําสะกดผิด 
 ๑. ดาวพระศุกรท่ีเห็นในเวลาเชามืดเรียกวาดาวประกายพรึก 
 ๒. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยูประปราย 
 ๓. กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุนและจีนเรียกวาเครื่องกํามะลอ 
 ๔. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครัวตองกระเบียดกระเสียน 



 
 

ภาษาไทย (4) ________________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

ใชขอความในพจนานุกรมตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๑๕-๑๖ 
 
 จวัก [จะหฺวัก] น. เครื่องใชตักแกงหรือตักขาว ทําดวยกะลามะพราว มีดามถือ, 
  กระจา จา หรือ ตวัก ก็วา.  
 จอ ๑ น. ชื่อปท่ี ๑๑ ของรอบปนักษัตร มีหมาเปนเครื่องหมาย.  
 จอ ๒ น. ผาขาวที่ขึงไวสําหรับเชิดหนังหรือฉายภาพยนตร เปนตน; โดย 
  ปริยายเรียกสิ่งท่ีมีลักษณะคลายคลึงเชนน้ัน เชน จอโทรทัศน.  
 จอ ๑ ก. เอาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเขาไปใกลหรือเกือบจดสิ่งอ่ืน เชน เอายาดมจอจมูก; 
  มุงอยูเฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง มักใชเขาคูกับคํา จด เปน จดจอ เชน 
  เขามีใจจดจอกับงาน.  
 จอคิว (ปาก) ว. ใกลถึงลําดับที่จะไดหรือจะเปน เชน เขาจอคิวขึ้นเปนหัวหนา. 
 จอ ๒ (ถ่ิน-อีสาน) น. ภาชนะสานชนิดหน่ึง รูปรางอยางกระดงมีไสสานเปน 
  ชองโคงอยูภายใน ใชเล้ียงตัวไหม. 
  
๑๕. มีคําท่ีเปนคําตั้งหรือแมคําก่ีคํา 
 ๑. ๓ คํา ๒. ๔ คํา ๓. ๕ คํา ๔. ๖ คํา  
๑๖. มีคําท่ีระบุวาใชเฉพาะแหงก่ีคํา 
 ๑. ๑ คํา ๒. ๒ คํา ๓. ๓ คํา ๔. ๔ คํา  
๑๗. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 ๑. จินดาทําขอสอบหลายวิชาจนรูสึกเบลอรไปหมด 
 ๒. จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อท่ีมีชื่อเสียง 
 ๓. จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา 
 ๔. จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลนี้  
๑๘. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา 
 ๑. จุลทรรศน จุลินทรีย จุลกฐิน ๒. สังคม สังเคราะห สังโยค 
 ๓. สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช ๔. วิกฤตการณ วิจัย วิสัยทัศน  
๑๙. ขอใดไมมีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
  ก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา 
  ข. พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทา 
  ค. รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา 
  ง. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย 
 ๑. ขอ ก. และ ข.   ๒. ขอ ก. และ ค. 
 ๓. ขอ ข. และ ง.   ๔. ขอ ค. และ ง.    
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๒๐. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
 ๑. เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ 
 ๒. นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ 
 ๓. รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเรื่อง 
 ๔. คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด ๕๐ บท  
๒๑. ขอความตอไปน้ีมีบุพบทและสันธานกี่คํา  
  คนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานที่มีความรูกวางขวางเพราะสามารถแสวงหา

ความรูไดจากแหลงตางๆ ท้ังหนังสือ วิทยุ โทรทัศน และคอมพิวเตอร  
 ๑. บุพบท ๑ คํา สันธาน ๓ คํา ๒. บุพบท ๒ คํา สันธาน ๓ คํา 
 ๓. บุพบท ๑ คํา สันธาน ๔ คํา ๔. บุพบท ๒ คํา สันธาน ๔ คํา  
๒๒. ขอความตอไปน้ีมีคํานามและคํากริยาหลักอยางละก่ีคํา (ไมนับคําซ้ํา)  
  การกูยืมจะมีประโยชนตอเม่ือเงินที่กูมาน้ันใชอยางมีคุณภาพและสรางรายไดเพื่อเพิ่มตนทุนของเงิน

จํานวนน้ัน  
 ๑. นาม ๔ คํา กริยา ๓ คํา  ๒. นาม ๕ คํา กริยา ๔ คํา 
 ๓. นาม ๖ คํา กริยา ๕ คํา  ๔. นาม ๗ คํา กริยา ๖ คํา 
๒๓. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
 ๑. เครื่องปนดินเผากอนประวัติศาสตรท่ีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปนดินเผาที่บานเชียง 
 ๒. เครื่องปนดินเผาที่บานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลายลายกนหอย 
 ๓. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 
 ๔. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลก เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒๔. ขอใดไมใชประโยคความซอน 
 ๑. คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติ 
 ๒. ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว อากาศที่เปล่ียนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด 
 ๓. เย็นน้ีแมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม 
 ๔. เชื่อกันวาการรับประทานแกงรอนๆ จะชวยแกไขหวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได  
๒๕. ขอใดไมใชประโยค 
 ๑. การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพตองมีความพอเพียง 
 ๒. เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเทาน้ัน 
 ๓. เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนใหเกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได 
 ๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําใหคนสามารถดูแลตัวเองใหอยูไดโดยไมเดือดรอน 
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๒๖. ขอใดมีนํ้าเสียงเชิงตําหนิ 
 ๑. ผูจัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆ ยกน้ิวให 
 ๒. ชาวบานรูตื้นลึกหนาบางเปนอยางดีวาเขาร่ํารวยเพราะอะไร 
 ๓. ไมวาแมจะถามความเห็นก่ีครั้ง ลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม 
 ๔. เวลาจะไปพักผอนตางจังหวัด คุณแมก็จัดแจงจองที่พักลวงหนา 
๒๗. คําทุกคําในขอใดใชไดท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา 
 ๑. ปนเกลียว ปดฉาก ถูกขา  ๒. ปดตา เฝาไข เปล่ียนมือ 
 ๓. วางใจ เปาป แกเคล็ด   ๔. ปนหัว กินตะเกียบ ลงคอ  
๒๘. ขอใดใชคําถูกตอง 
 ๑. เธอไดรับคําชมวาทํางานเกงมากจนใครๆ ยกมือให 
 ๒. การแสดงดนตรีกวาจะยกเลิกก็เกือบสองทุม 
 ๓. ผูมีรายไดต่ําไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได 
 ๔. ผูตองขังท่ีมีความประพฤติดีจะไดรับการยกโทษลงครึ่งหน่ึง  
๒๙. ขอใดใชคําฟุมเฟอย 
 ๑. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผึ่ง 
 ๒. คุณยายขอใหฉันกับญาติท่ีบุกรุกที่ดินเลิกแลวตอกัน 
 ๓. ฉันตองทนฟงเขาชี้แจงเหตุผลแมจะไมมีสวนไดสวนเสีย 
 ๔. พอแมชื่นชมปติยินดีท่ีลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
๓๐. ขอใดใชภาษากํากวม 
 ๑. เด็กขางบานว่ิงชนฉันหกลมปากแตก 
 ๒. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหนาท่ี 
 ๓. กวยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายราน 
 ๔. พวงมาลัยแบบนี้แมคาขายฉันพวงละ ๑๐ บาท  
๓๑. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปน้ี  
    พวกเราทํารายงานกันแทบตาย สวนเธอไมชวยทําอะไรเลยแมแตจะหาขอมูล พอเสร็จแลวจะมา 

.................... ขอลงชื่อวาทํากลุมเดียวกับเราไดอยางไร  
 ๑. เก็บดอกไมรวมตน   ๒. เก็บเบี้ยใตถุนราน 
 ๓. ตกกระไดพลอยโจน   ๔. ชุบมือเปบ  
๓๒. สํานวนในขอใดไมเก่ียวกับการพูด 
 ๑. พอกาวขาก็ลาโรง   ๒. ละเลงขนมเบื้องดวยปาก 
 ๓. ไปไหนมาสามวาสองศอก ๔. นํ้ารอนปลาเปน นํ้าเย็นปลาตาย 
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๓๓. ขอความตอไปน้ีสวนใดใชภาษาตางระดับกับสวนอ่ืน  
  ๑) สัตวหลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรูภัยธรรมชาติลวงหนาได / ๒) ฝูงมดที่       

กรูเกลียวกันขึ้นมาจากพื้นดิน บอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชาน้ี / ๓) ถาฝูงแมลงสาบพากัน   
ไตออกมาจากที่ซอนว่ิงพลานไปทุกทิศทุกทาง / ๔) เปนสัญญาณวาจะมีพายุและฝนฟาคะนอง
ตามมาแนๆ  

 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒ ๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔  
๓๔. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน 
 ๑. โรคผื่นภูมิแพผิวหนังอักเสบเปนโรคที่เกิดขึ้นแกเด็กมากกวาผูใหญ 
 ๒. ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกลาวถึงเรื่องของผิวหนังแหงกอนครับ 
 ๓. ลูกนอยควรจะใชครีมท่ีมีความเขมขน ไมใชโลชั่นซึ่งผสมนํ้ามาก 
 ๔. นองหนูตองใชครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบนํ้า ไมเชนน้ันผิวนองหนูจะแหงยิ่งขึ้น  
๓๕. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ 
 ๑. ในสภาวะปจจุบันพบวาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีปรากฏในกลุมคนอายุ ๓๕-๔๕ ป มีจํานวน

เพิ่มขึ้นทุกป 
 ๒. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงไมไดเปนโรคที่เกิดแกผูสูงอายุอีกตอไป 
 ๓. ในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ยังตีบไมมาก เราอาจไมรูสึกอาการใดๆ เลย 
 ๔. บอยครั้งท่ีอาการตางๆ จะเกิดขึ้นตอเม่ือหลอดเลือดหัวใจตีบไปสูงกวา ๗๐% ขึ้น  
๓๖. ขอใดเปนคําราชาศัพทท่ีใชแทนคํากริยาในวงเล็บไดถูกตองตามลําดับ  
    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ดู) ผลการดําเนินงานของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

แลว (ทักทาย) กับราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ  
 ๑. ทรงทอดพระเนตร ทรงทักทาย ๒. ทรงทอดพระเนตร ทรงมีพระราชปฏิสันถาร 
 ๓. ทอดพระเนตร ทรงพระราชปฏิสันถาร ๔. ทอดพระเนตร มีพระปฏิสันถาร  
๓๗. ขอใดเมื่อเติม “พระ” ขางหนาแลว ใชเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยไดทุกคํา 
 ๑. บรมราชานุสาวรีย บรมฉายาลักษณ บรมหฤทัย 
 ๒. บรมชนกนาถ บรมโกศ บรมวงศ 
 ๓. บรมหัตถเลขา บรมรูป บรมบพิตร 
 ๔. บรมมนเทียร บรมอัฐิ บรมเกศา  
๓๘. พาดหัวขาวขอใดแสดงความเห็นของผูเขียน 
 ๑. สว. ไมผาน พรก. ขึ้นภาษีนํ้ามัน 
 ๒. รมช. ศธ. เรงหาคนทําผิดรับนองใหม 
 ๓. ปด ๓ วัน ๓ ร.ร. ในเขต กทม. หวัดลาม 
 ๔. หว่ันโรคไขหวัดสุนัขครา “แพนดานอย”  
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๓๙. รายงานทางวิชาการสวนใดใชภาษาไมเหมาะสม  
  ๑) การเขาพักอาศัยอยูกับคนในหมูบานทําใหไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของคนเหลาน้ัน / ๒) 

นักวิจัยพบวาตองทําตัวเปนคนอยูงายกินงาย คลุกคลีตีโมงกับชาวบานเพื่อสรางความสนิทสนม
คุนเคย / ๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมูบาน เคารพสิทธิของเจาของพื้นที่ / ๔) ไมทําสิ่งท่ีขัดแยง
กับขอปฏิบัติของชุมชน และไมลบหลูความเชื่อของคนในทองถ่ิน  

 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒ ๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔  
๔๐. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน 
 ๑. เวลาไมสบายกะทันหันขึ้นมา ผูปวยตองไปพบแพทยโดยเร็วท่ีสุด 
 ๒. ผูท่ีเจ็บไขตอนกลางคืนมักพบเจอปญหาเพราะไมมีแพทยเฉพาะทางคอยตรวจรักษา 
 ๓. หากผูปวยไปโรงพยาบาลหลังสองทุมไปแลว จะไดพบแตแพทยเวรซึ่งสวนใหญเปนแพทยท่ัวๆ ไป 
 ๔. โรงพยาบาลเปด “ศูนยแพทยเฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจรักษาผูปวยนอก จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.  
๔๑. ขอความสวนใดเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ  
  ๑) พรอมกันน้ีผมขออนุญาตสงเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสินคามาใหดูเผื่อจะเปนประโยชนกับสมาชิก 

/ ๒) ท้ังน้ีไมไดหมายความวาทานจะตองดําเนินการผลิตตามหลักการใหมน้ีจึงจะสงสินคามาขายได 
/ ๓) รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับการพัฒนาสินคามีอยูอีกมากที่ศูนยฯ ถาทานแวะไปก็ยินดีตอนรับ / 
๔) หากทานมีขอของใจสามารถติดตอไดในเวลาทําการ ตามหมายเลขโทรศัพททายจดหมายนี้  

 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒ ๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔  
๔๒. ประกาศตอไปน้ีขาดความชัดเจนในเรื่องใด  

โรงพยาบาลชีวีสุขเปดบริการตรวจโรคนอกเวลา 
   สําหรับสตรีที่มีอาการวัยทอง และมีอาการประจําเดือนผิดปกติ 
   ตรวจโดยแพทยนรีเวชผูเชี่ยวชาญ ณ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ป 
   นัดหมายลวงหนา โทร. ๐๒๑๑๑๑๑๑๑  
 ๑. กลุมเปาหมาย ๒. สถานที่ติดตอ ๓. เวลาดําเนินการ ๔. ผูดําเนินการ  
๔๓. เม่ือพิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปน้ีแลว ขอใดเปนขั้นตอนที่ตอ

จากขอ ๔  
  ๑. ปนทอดมันเปนแผนกลม นําไปทอดจนสุก 
  ๒. ใสไขไก ถ่ัวฝกยาวซอย ใบมะกรูดซอย นวดตอไป 
  ๓. ผสมเน้ือปลากรายกับนํ้าพริกแกงเผ็ด นวดใหเขากัน 
  ๔. พรมน้ําเกลือทีละนอยขณะนวด แลวนวดจนเหนียวไดท่ี 
  ๕. ตักทอดมันขึ้นพักไวใหสะเด็ดนํ้ามัน เสิรฟพรอมอาจาด  
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๕. 
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๔๔. ขอความตอไปน้ีไมเหมาะที่จะเปนประโยคแรกในสวนใดของเรียงความเรื่อง “อาหารไทย”  
  วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยดังกลาว เกิดจากการประสานภูมิปญญาดานอาหารจากหลายๆ 

ชาติมาดัดแปลงใหเปนอาหารไทย  
 ๑. สวนนําเรื่อง ๒. สวนขยายความ ๓. สวนสรุปเรื่อง ๔. การยกตัวอยาง  
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ 45-46 
 

~๑~ 
พระอาจารยถวายพระอักษร 
พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ ๒ 
และเปนกวีในราชสํานัก 
ที่พระองคโปรดมาก 

 
 ~๒~ ~๓~ 
  กวีผูเปนเลิศในการ เกิดในรัชกาลที่ ๑ 
 แตงกลอนแปด มีผลงานทั้ง บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย 
 ประเภทนิราศ นิทาน บทละคร ในปจจุบัน ถวายตัวเปนขาใน 
 บทเสภาและสุภาษิต กรมพระราชวังหลังตั้งแตยังเด็ก 
 
 
 
 ~๔~ ~๕~ 
 ในรัชกาลตอมาไมไดรับ องคการยูเนสโกประกาศ  
 ราชการจึงออกบวช ไดรับ ยกยองใหเปนบุคคลสําคัญ 
 พระอุปการะจากสมเด็จฯ เจาฟา ที่มีผลงานดีเดนทางดาน 
 กรมขุนอิศเรศรังสรรค วัฒนธรรมระดับโลก 
 ชวงนี้แตงวรรณคดี 
 ไวหลายเรื่อง 
  
๔๕. ขอใดเปนการเรียงลําดับขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก” 
 ๑. ๓ – ๕ – ๒ – ๑ – ๔   ๒. ๒ – ๓ – ๑ – ๔ – ๕ 
 ๓. ๒ – ๕ – ๓ – ๑ – ๔   ๔. ๓ – ๑ – ๔ – ๒ – ๕  
๔๖. ขอมูลสวนใดมีความสําคัญนอยท่ีสุดสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก” 
 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๓ ๓. สวนที่ ๔ ๔. สวนที่ ๕  
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๔๗. ขอใดนํามาเติมในชองวางตอไปน้ีตามลําดับแลวไดความเหมาะสม  
  .................... ขอใหเลขานุการอานรายชื่อ .................... และรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว หลังจาก

น้ันก็ดําเนินการประชุมไปตาม .................... ตอไป  
 ๑. ท่ีปรึกษา ผูมีสิทธ์ิเขาประชุม ญัตติตางๆ ๒. ประธาน ผูเขาประชุม ระเบียบวาระ 
 ๓. ประธาน ผูจัดประชุม ประเด็นตางๆ ๔. ท่ีปรึกษา องคประชุม เรื่องสําหรับประชุม  
๔๘. ขอใดใชพรรณนาโวหาร 
 ๑. ฝนตกกระหน่ําจนลืมหูลืมตาไมขึ้น เสื้อผาเปยกปอนลีบเขาแนบลําตัว 
 ๒. ไฟฟาดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟาลมเอียงลงมาตามๆ กันรวม ๑๐ ตน 
 ๓. ก่ิงไมหักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง 
 ๔. รถยนตจอดน่ิงอยูหลายคัน แลนตอไปไมไดตองรอใหพายุสงบกอน  
๔๙. ขอใดใชบรรยายโวหาร 
 ๑. นักรองประสานเสียงเปลงเสียงพรอมเพรียงกันเปนสามระดับตามทํานองที่ฝกฝนมาอยางดี 
 ๒. เพลงเอกของรายการกระหึ่มกองหอประชุม สะกดคนฟงใหเคลิบเคล้ิม 
 ๓. เสียงเปยโนไลเรียงขึ้นลงอยางแจมใส ชวนใหนึกถึงละอองนํ้าท่ีโปรยปรายลงมา 
 ๔. ทํานองเพลงตอนทายเบาหวิววูบหายจนคนฟงตองกล้ันหายใจตามไปดวย  
๕๐. ขอความตอไปน้ีใชวิธีอธิบายตามขอใด  
    คําวาสึนามิในภาษาญี่ปุนหมายถึงคล่ืนอาวจอดเรือ (harbor wave) เน่ืองจากประเทศญี่ปุนมีภูมิ

ประเทศเปนเกาะมีชายฝงทะเลยาว ตามชายฝงมีอาวใหญนอยอยูมาก หากเปนอาวแคบๆ ซึ่งเปนที่
จอดเรือ ความรุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเทา  

 ๑. นิยาม และใหตัวอยาง   ๒. นิยาม และใหเหตุผล 
 ๓. ใหตัวอยาง และเปรียบเทียบ ๔. ใหเหตุผล และเปรียบเทียบ  
๕๑. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปน้ี  
    เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมแพรระบาดอยางรวดเร็วจากคนสูคน / ดวยเปนเชื้อไวรัสท่ีทําให

เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ / และติดตอกันไดงาย  
 ๑. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป ๒. ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน 
 ๓. ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน ๔. ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน 
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๕๒. ขอใดมีการใชเหตุผล 
 ๑. การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตท้ังดานการกินอาหารและ

การขับถาย 
 ๒. ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพร และใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทยแผนไทย 
 ๓. ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรค แตถาไมจําเปนควรหลีกเล่ียง ไมควร

กินพร่ําเพรื่อ 
 ๔. คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษ คนเฒาคนแก

จํานวนมากมีสุขภาพดีและอายุยืน  
๕๓. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออ่ืน 
 ๑. บุญยืนไมอยากไปโรงเรียน เขาไมสบาย และไมมีการบานไปสงครู 
 ๒. บุญเพ็ญรองเพลงลูกทุงไพเราะมาก คุณครูสงเธอเขาแขงขันกับโรงเรียนอ่ืน 
 ๓. บุญมาอานหนังสือเรียนทุกวัน เขาอยากเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหได 
 ๔. บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศ คุณพอคุณแมทํากิจการรานอาหารอยูท่ีน่ัน  
๕๔. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปน้ี  
    มีขอเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ ๓ อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ ฝาง แมอาย ไชย

ปราการ ตั้งเปน “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหมมีเกณฑท่ีตองพิจารณาหลายอยาง อาทิ ควรมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน อําเภอทั้ง ๓ ขางตนมีพื้นที่
รวมท้ังสิ้น ๒,๑๓๕ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวม ๒๔๙,๐๙๖ คน  

 ๑. จังหวัดใหมควรชื่อ “จังหวัดฝาง” หรือไม 
 ๒. เกณฑการตั้งจังหวัดใหมเหมาะสมหรือไม 
 ๓. พื้นที่ ๓ อําเภอควรแยกมาตั้งเปนจังหวัดใหมหรือไม 
 ๔. รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหมหรือไม  
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๕๕-๕๖  
   ปญหารุนพี่ใชความรุนแรงกับนักศึกษาใหมเกิดขึ้นเปนประจําทุกป ท้ังๆ ท่ีกอนปการศึกษาใหมจะ
เริ่มขึ้น ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีคําแนะนําไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแนวทางการรับ
นองที่จะไมสรางปญหา ตอจากน้ีผูเก่ียวของคงตองวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหาระยะยาว เพราะ
ไมวาจะเปนรุนพี่รุนนองตางก็เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ   

๕๕. ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะตามลําดับ 
 ๑. ท่ีมา ขอสรุป ขอสนับสนุน ๒. ท่ีมา ขอสนับสนุน ขอสรุป 
 ๓. ขอสนับสนุน ขอสรุป ท่ีมา ๔. ขอสนับสนุน ท่ีมา ขอสรุป  
๕๖. การแสดงทรรศนะขางตนของผูเขียนเกิดจากขอใด 
 ๑. ความรู ๒. ความเชื่อ ๓. คานิยม ๔. ประสบการณ  
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๕๗. ขอใดไมมีการโนมนาวใจ 
 ๑. สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน 
 ๒. ศูนยหัวใจใหบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 ๓. ตลาดนํ้ากลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษภาพชีวิตแบบโบราณ 
 ๔. กระจกสองหนาท่ีเพิ่มลูกเลนเอาใจสุภาพสตรีผูรักสวยรักงาม  
๕๘. ขอความตอไปน้ีไมใชกลวิธีโนมนาวใจตามขอใด  
    หมูบานทามกลางธรรมชาติรมรื่น อากาศบริสุทธ์ิ เหมาะแกการสรางเสริมสุขภาพ สภาพแวดลอม

ดีเดนจนมีรางวัล ๔ ปซอนเปนประกัน  
 ๑. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของขอมูล ๒. ชี้ใหเห็นประโยชนของผูรับสาร 
 ๓. นําเสนอจุดเดนของสินคา ๔. ใชคําเราอารมณ  
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๕๙-๖๐  
   ๑. “ครูครับ ครูบอกชื่อบทละครผิดหรือเปลาครับ” 
   ๒. “ครูครับ บทละครเรื่องน้ันชื่ออภัยนุราชหรือเปลาครับ” 
   ๓. “ครูครับ บทละครเรื่องน้ันชื่ออภัยธิราชใชหรือครับ” 
   ๔. “ครูครับ ครูชวยบอกชื่อบทละครอีกทีไดไหมครับ”   
๕๙. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเหมาะจะเติมในชองวางขอความนี้ 
 ครู  : “นักเรียนรูไหม สุนทรภูทานแตงวรรณคดีไวหลายสิบเรื่อง แตท่ีเปนบทละครมีเพียง 
    เรื่องเดียว คือ อภัยธิราช” 
 นักเรียน : “...............................................................” 
 ครู  : “เออ ใชจะ จริงของเธอ ขอบใจนะจะ” 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔.  
๖๐. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลท่ีถูกตอง 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔.  
๖๑. นองพูดวา “เชาน้ีขอกาแฟแกวเดียว ขนมปงแผนหน่ึงเหมือนทุกวันก็พอแลว กินมากเดี๋ยวอวน ตองรีบไป

ทํางานดวย จะสายแลว” 
 คําพูดของพี่ตามขอใดไมสัมพันธกับคํากลาวของนองขางตน 
 ๑. กวาจะถึงม้ือกลางวันก็อีกหลายชั่วโมง จะไมมีสมาธิทํางานนะ 
 ๒. พี่เตรียมนํ้าเตาหูใสลูกเดือยใหแลว ไมก่ีแคลอรีหรอก มีประโยชนกวากาแฟ 
 ๓. กินอาหารใหครบ ๕ หมู แลวออกกําลัง ก็ทําใหสุขภาพดีได 
 ๔. ตื่นใหเร็วกวาเคยหนอย ก็จะมีเวลากินขาวเชาได 
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๖๒. คุณสุชาติอธิบายแกผูท่ีมาขอคําปรึกษาวา  
    “ถาวันไหนคุณเกิดกลัวผีอยางจับจิตจับใจอีก ก็ใหตั้งสติดีๆ ระลึกถึงคําท่ีผมพูดในวันน้ีวา 

ความกลัวน้ันเกิดจากใจของเราเอง เราคิดเอาเองวาเราเห็นหรือไดยินสิ่งแปลกๆ ท่ีเรนลับ โดยเฉพาะ
เวลาอยูคนเดียวหรืออยูลําพังในที่มืด ท้ังหมดน้ันเกิดจากจินตนาการของเราโดยแท”  

 คําพูดของผูฟงตามขอใดตอไปน้ี แสดงวาคําพูดของคุณสุชาติบรรลุวัตถุประสงค 
 ๑. ดิฉันจะลองทําดูกอน เผื่อจะไดผลบาง ท้ังๆ ท่ีก็ยังกลัวอยูนะคะ 
 ๒. คุณคะ คุณมีคาถากันผีบางไหม ดิฉันอยากไดคาถาที่ผีกลัว 
 ๓. ท่ีคุณพูดก็อาจจะจริง แตดิฉันก็ยังไมกลาเสี่ยงอยูดี 
 ๔. คุณไมเคยเจอผีคุณก็พูดไดซีคะ เวลาเจอแลวจะต้ังสติไดอยางไรละคะ  
๖๓. ขอใดไมจําเปนตองอางถึงในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง ๒ รายการ  
    รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา. ๒๕๔๙. คลังคํา. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้น

ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). ๑๑๓๔ หนา.  
 ๑. คํานําหนาชื่อผูแตง และครั้งท่ีพิมพ ๒. คํานําหนาชื่อผูแตง และจํานวนหนา 
 ๓. สํานักพิมพ และจํานวนหนา ๔. ครั้งท่ีพิมพ และสํานักพิมพ  
๖๔. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปน้ี  
   สาวนอยหุนดี ย้ิมแยมแจมใส 
   คิดดี ทําดี คนนี้ 
   ดื่มน้ําทับทิมพลอยแสงเปนประจํา  
 ๑. มีรสชาติดี   ๒. เหมาะแกคนรุนใหม 
 ๓. มีประโยชนตอสุขภาพ  ๔. เหมาะแกสตรี  
๖๕. บุคคลตามขอใดทําตามคําแนะนําวิธีปองกันโรคระบาดที่วา “กินของรอน ใชชอนกลาง ลางมือใหสะอาด” 
  - สุภาใชชอนกลางตักแกงจืดเขาปากตัวเอง 
  - สุภาพชอบดื่มแตกาแฟรอนใสนม 
  - สุพิศใชสบูฟอกมือทุกครั้งเม่ือกลับถึงบาน 
  - สุพงศกินตมยําท่ีเพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา 
 ๑. สุภา และสุภาพ   ๒. สุภาพ และสุพิศ 
 ๓. สุพิศ และสุพงศ   ๔. สุพงศ และสุภา 
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๖๖. จากขอความตอไปน้ี ก. คืออะไร  
  - ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ก. จากจีนมากกวาเพราะเมล็ดโตกวา 
  - ก. สายพันธุไทยมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสายพันธุจีน 
  - ผูวิจัยพบวา ก. สายพันธุไทยทําเปนแปงท่ีมีคุณภาพมากกวา 
  - ก. เปนสวนประกอบที่ใชทําขนมไทยหลายชนิด 
  - เจาของบึงมักตัดดอกขายมากกวาจะรอจนกวาจะได ก.  
 ๑. เมล็ดถ่ัวเหลือง ๒. เมล็ดขาวสาลี ๓. เมล็ดทานตะวัน ๔. เมล็ดบัว  
๖๗. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปน้ี  
    “จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา ๔๐๐ คน มีผูอยูในเกณฑดีเพียง ๓๐ คน 

ไมมีผูท่ีไดคะแนนในเกณฑดีมากเลย อยางน้ีไมเรียกวาวิกฤตไดอยางไร”  
 ๑. ผูพูดเห็นวาผลการทดสอบทักษะการใชภาษาไทยไมนาพอใจ 
 ๒. ผูพูดวิตกวาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยถึงขั้นตองปรับปรุง 
 ๓. ผูพูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 
 ๔. ผูพูดเห็นวาไมมีประโยชนท่ีจะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย  
๖๘. ขอใดไมนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหมีการพูดประโยคตอไปน้ี  
   “นาจะดีนะ เราจะไดชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมดวย”  
 ๑. การประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมเปนเขตปลอดมลพิษ 
 ๒. การรณรงคใหใชเตาเผาขยะแบบไรควันพิษในโรงงาน 
 ๓. การอนุญาตใหคาขายบนทางเทาไดโดยไมมีวันหยุด 
 ๔. การเปลี่ยนสถานีขนสงเปนสวนสาธารณะกลางเมือง  
๖๙. ในขอความตอไปน้ี “หัวใจของธุรกิจน้ี” มีความหมายตามขอใด  
    หัวใจของธุรกิจน้ีแตกตางจากที่อ่ืนซึ่งอาจจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑท่ีดีเลิศบาง ขยายเครือขาย

อยางกวางขวางบาง สวนเราตองยืนหยัดใหไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  
 ๑. ความม่ันคงขององคกร  ๒. คุณภาพของสินคา 
 ๓. ความมีสัมพันธภาพที่ดี  ๔. การเติบโตของธุรกิจ  
๗๐. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี  
    การทําพูกันจีนจากขนสัตวเริ่มดวยการเลือกวัสดุ ทําความสะอาด สาง แลวประกอบเขากับดาม 

โดยตองระวังใหขนของปลายพูกันเรียงเทากันอยางเปนระเบียบ เพื่อใหนํ้าหมึกเดินสมํ่าเสมอ  
 ๑. คุณคา   ๒. วิธีทํา 
 ๓. ชนิดของวัสดุ   ๔. ความประณีตในการทํา 
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ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๗๑-๗๒  
   เรารูสึกไดถึงความแตกตางเม่ือเราปลูกสมแบบเกษตรอินทรีย เราไมไดลงทุนมาก ตั้งแตตนปมาใช
ไปไมก่ีพันบาท ชาวบานไมเหม็นยาเคมี ไมมีมลภาวะ สภาพรางกายเราดีขึ้นทันตาเห็น ตอนแรกคิดวาทํา
ยาก เดี๋ยวน้ีรูแลว อยากใหคนปลูกสมแบบใชสารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น   

๗๑. ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 
 ๑. ผูพูดเพิ่งเริ่มอาชีพเกษตรกรรมเปนครั้งแรก 
 ๒. ไรสมอินทรียทําไดงายและไดผลดีหลายดาน 
 ๓. การปลูกสมแบบใชสารเคมีมีตนทุนสูงกวาแบบอินทรียมาก 
 ๔. ผูพูดพอใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะไมตองสูดดมสารเคมี  
๗๒. ขอใดเปนเจตนาของผูพูด 
 ๑. บอกกลาวใหคนรูจักผลงานเกษตรอินทรียท่ีตนทําอยู 
 ๒. ตักเตือนใหคนระวังในการกินสมท่ีปลูกแบบใชสารเคมี 
 ๓. ชักชวนเพื่อนเกษตรกรใหเปล่ียนมาทําไรแบบเกษตรอินทรีย 
 ๔. แนะนําคุณคาของสมท่ีไดจากไรแบบเกษตรอินทรีย  
อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม ขอ ๗๓-๗๔  
   คนเราถึงจะเปนใหญปานใดก็ดี ยังคงมีผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่ใหญกวา ซึ่งถาเปนผูมีความคิดชอบก็
จะตองเคารพนับถือ แมพระบรมศาสดาที่เรานิยมวาประเสริฐกวามนุษยท้ังปวงก็ยังทรงแสดงคารวะตอ
พระธรรม   

๗๓. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูเขียน 
 ๑. มีคุณธรรม   ๒. ออนนอมถอมตน 
 ๓. มีความคิดเฉียบคม   ๔. มีความรูทางวิชาการสูง  
๗๔. ผูเขียนใชวิธีการนําเสนอตามขอใด 
 ๑. ยกตัวอยางประกอบใหเห็นจริง ๒. เปรียบเทียบใหเห็นภาพ 
 ๓. อธิบายโดยการนิยาม   ๔. บรรยายใหรูกระจางชัด  
๗๕. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปน้ี  
    การไมกินอาหารเชาจะทําใหรางกายขาดพลังงาน และจะมีผลตอการเรียนรูและความจํา เพราะ

สารอาหารหลักที่ใหพลังงานคือกลูโคสจากอาหาร ดังน้ัน การกินอาหารเชาจึงทําใหสมองทํางานได
ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะชวยใหมีสมาธิในการเรียน  

 ๑. นักเรียนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยใหเรียนหนังสือไดดีขึ้น 
 ๒. ผูใหญอาจงดอาหารเชาไดเพราะไมไดอยูในวัยเรียน 
 ๓. ทุกคนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยการทํางานของสมอง 
 ๔. อาหารเชามีประโยชนเพราะทําใหรางกายไดรับพลังงาน 
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๗๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี  
    ตําราอาหารจีนยกใหสาล่ีเปน “สุดยอดแหงผลไม” เน่ืองจากมีรสชาติหวานเย็นและมีคุณคา

ทางอาหารสูงเพราะมีธาตุอาหาร เชน เบตาแคโรทีนและวิตามินซี สาล่ีมีหลายพันธุ แตท่ีแพรหลายก็
คือ สาล่ีหอมและสาลี่หิมะ  

 ๑. ขอมูลพันธุสาล่ี   ๒. ประโยชนของสาล่ี 
 ๓. วิธีเลือกซื้อสาล่ี   ๔. ความนิยมในการรับประทานสาลี่  
๗๗. ขอใดไมสอดคลองกับขอความตอไปน้ี  
    เน่ืองจากนักดํานํ้าตองทํางานอยูภายใตความกดดัน ตอสูกับกระแสน้ํา คล่ืนลม ความหนาวเย็น 

ความโดดเดี่ยว อันตรายจากสัตวทะเล และโรคที่เกิดขึ้นจากการดํานํ้า ดังน้ัน ผูท่ีจะทํางานใตนํ้า
จะตองเปนผูท่ีแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ มีสติ มีการตัดสินใจในการแกปญหาไดดี  

 ๑. ผูทํางานใตนํ้าทุกคนตองมีรางกายสมบูรณ 
 ๒. ความโดดเดี่ยวทําใหนักดํานํ้าเปนโรคที่เกิดจากการดํานํ้า 
 ๓. กระแสน้ํา คล่ืนลม และอุณหภูมิเปนปญหาในการทํางานใตนํ้า 
 ๔. อุปสรรคในการทํางานใตนํ้าอาจผานพนไปไดเพราะความมีสติ  
๗๘. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี  
    ถนนพหลโยธินเปนชื่อทางหลวงที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางเหนือของไทย ตั้งชื่อเปน

อนุสรณแกพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) หัวหนาคณะราษฎร ผูนําการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย รัฐบาลให
ตั้งชื่อวา ถนนพหลโยธิน เม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  

 ๑. ท่ีมาของชื่อถนน   ๒. ผูตั้งชื่อถนน 
 ๓. ปท่ีสรางถนน   ๔. ประโยชนใชสอยของถนน  
๗๙. ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปน้ี  
    ไมสําคัญหรอกวาชีวิตน้ีเคยลมหรือไมเคยลม แตอยูท่ีวาสามารถลุกขึ้นไดทุกครั้งท่ีลมหรือไม 

บางคนเพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาด แลวนําจุดท่ีเคยพลาดพลั้งน้ันมาทํากําไรใหชีวิตในอนาคต จน
ลุกขึ้นยืนไดอีกครั้ง  

 ๑. ทุกคนลวนแตเคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแลว 
 ๒. การยอมแพอุปสรรคยอมไมกอใหเกิดประโยชนอะไร 
 ๓. การนําขอผิดพลาดมาเปนบทเรียนทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได 
 ๔. การฟนฟูกิจการที่ลมเหลวใหไดกําไรไมใชเรื่องเหลือวิสัยท่ีจะกระทํา 
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๘๐. ผูเขียนเจตนาจะใหแนวคิดตามขอใด  
    ธรรมดาภาษาของชาติท่ีกําลังเจริญยอมจะเดินไปขางหนาเสมอ แตถาเดินเขาปาเขารกหนักเขา

ก็ถวงความเจริญลงไป  
 ๑. ธรรมชาติของภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลง ๒. ความเจริญของชาติบานเมืองอยูท่ีภาษา 
 ๓. ภาษาเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีขอบเขต ๔. ชาติท่ีกําลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาดวย  
๘๑. ขอใดเหมาะจะเติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ ๒ บทน้ี  
   ของคาวพลันเสพแลว ยามสุริยเคล่ือน .................... 
  ลับไมหมดศรี 
   ของหวาน .................... ลูกไม หลายสิ่งเสาะหาได 
  แตลวนอยางดี นักนอ  
 ๑. (ก) คลอย,   (ข) น่ี   ๒. (ก) ท่ี,   (ข) พาน 
 ๓. (ก) คลาด,   (ข) เปน   ๔. (ก) แคลว,   (ข) มี  
๘๒. ขอความตอไปน้ีเม่ือจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณจะเปนคําประพันธชนิดใด  
    เสด็จพนทวาเรศขามคูเวียงหว่ันฤทัยทานเพียงจักวาพระองคก็ออนเอียงเอนอาสนอกระรัวมัว

หนาสั่นสานเสียวแสยง  
 ๑. โคลง ๒. กลอน ๓. ฉันท ๔. ราย  
๘๓. คํากลาวในขอใดไมตองการคําตอบจากคูสนทนา 
 ๑. น่ีลูกเตาของใครไดไหนมา ดูหนาตายิ้มยองผองแผว 
 ๒. ยังเล็กนักไดสักก่ีเดือนแลว ลูกแกวจงแถลงแจงกิจจา 
 ๓. ใครแกงฟกขึ้นมาเวลานี้  ไปหาตัวมาน่ีอยาไดชา 
 ๔. ถาหนุมแนนแมนเหมือนแตกอนไซร จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี  
๘๔. ขอใดใชสัมผัสเพียงชนิดเดียว 
 ๑. พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง ๒. งามประหลาดเลิศลํ้าเลขา 
 ๓. อรชรออนแอนทั้งอินทรีย ๔. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย  
๘๕. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด 
 ๑. ชมพนมพนาเวศหวย    เหวหิน ๒. ทุกเซาะซอกศีขริน    รองนํ้า 
 ๓. จักชวนแมสรงสินธุ    แสนสนุก ๔. สนานอุทกทาถํ้า    เถ่ือนทองแถวธาร 
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๘๖. ขอใดไมใชภาพพจน 
 ๑. หน่ึงสมเทพรส   หวานปรากฏรสแนบเนียน 
  สมเหม็นหลนอาเกียรณ  เปลือกบางออนหนอนชอบใจ 
 ๒. อยางหน่ึงสมสันดาน   หมอใชการยาสําคัญ 
  เรียกชื่อสมเหมือนกัน   กินบไดใชทํายา 
 ๓. สมหน่ึงสีผิวเหลือง   มาแตเมืองตรังกานู 
  รสชาติก็พอดู   รสสนิทหวานปานตาลชิม 
 ๔. พรรณหนึ่งเรียกสมจุก  ผลหามสุกดูสลอน 
  เปลือกบางคิดบังอร   โฉมแบบบางรางอยางเขียน  
๘๗. คําประพันธตอไปน้ีใชภาพพจนก่ีแหง  
   พระนักสิทธ์ิพิศดูเปนครูพัก หัวรอหนักรูปรางมันชางขัน 
  เม่ือตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ กําลังมันมากนักเหมือนยักษมาร 
  กินคนผูปูปลาหญาใบไม มันทําไดหลายเลหอายเดรฉาน 
  เขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลล้ินเปนปาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน  
 ๑. ๑ แหง ๒. ๒ แหง ๓. ๓ แหง ๔. ๔ แหง  
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๘๘-๘๙  
   ไปถามปราชญบพรอง พาที 
  เปรียบดั่งเภรีตี จ่ึงครื้น 
  คนพาลพวกอวดดี จักกลาว 
  ถามบถามมันฟน เฟองถอยเกินถาม   
๘๘. ผูแตงไมใชกลวิธีตามขอใด 
 ๑. ซ้ําคํา ๒. เลนคํา ๓. ภาพพจน ๔. สัมผัสพยัญชนะ  
๘๙. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง 
 ๑. สอนไมใหเปนคนพูดโออวด ๒. แนะใหคบนักปราชญท่ีสงวนคําพูด 
 ๓. สอนมิใหเอาอยางคนอวดดี ๔. แนะใหเปนผูฟงมากกวาเปนผูพูด  
๙๐. ขอความตอไปน้ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับเรื่องอะไร  
  หัวลานไดหวี  ตาบอดไดแวน  
 ๑. การไดรับของที่พนสมัย  ๒. การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ 
 ๓. การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได ๔. การไดรับของที่ปราศจากคุณคา 
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๙๑. ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธตอไปน้ี  
   อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 
  สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย  
 ๑. สอนใหรูจักเลือกใชอาวุธและสติปญญาใหถูกเวลา 
 ๒. สอนเรื่องการใชสติปญญาและความรูใหถูกจังหวะ 
 ๓. แนะนําวิธีการใชอาวุธใหเกิดผลดีตามความปรารถนา 
 ๔. แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อใหคมกริบเหมือนมีสติปญญาอยูเสมอ  
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๙๒-๙๓ 
 ๑. อันผัวพี่ดีเหลือเปนเน้ือหนอ เห็นตอจะบุญหนักศักดิ์ใหญ 
  รูปรางนอยจอยอรอยใจ  จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง 
 ๒. เออคะกระนั้นและจริงอยู  รูปรางผัวกูไมสูเหมาะ 
  ท่ีไหนจะงามพรอมเหมือนหมอมเงาะ ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม 
 ๓. ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง 
  ดีแตจะมาพานรานทาง  ไมอดสูใจบางหรืออยางไร 
 ๔. จึงออกมาวากับลูกสาว  ชางทําความงามฉาวอีคนชั่ว 
  เสียยศเสียศักดิ์ไมรักตัว  เลือกผัวไดเงาะเห็นเหมาะใจ  
๙๒. ขอใดไมมีนํ้าเสียงประชด 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔  
๙๓. ขอใดไมไดกลาวถึงบุคคลที่ ๓ 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔.  
๙๔. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร 
 ๑. ครั้นอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์ ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย 
 ๒. บุษบาจะงามสักเพียงไร  จึงตองใจระตูทุกบุรี 
 ๓. เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน แลวจึงคอยผันผอนมากรุงศรี 
 ๔. แมนงามเหมือนจินตะหราวาตี ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก  
๙๕. ขอใดตีความไดตรงกับขอความตอไปน้ี  
   ลาภยศถาบรรดาดีท่ีมีอยู รวยเลิศหรูอยูเรือนทองสองลานสาม 
  สมบัติมากลากไมไหวใครจะปราม สุดทายหามแตรางเนาเทาน้ันเอง  
 ๑. บางคนโชคดีไดลาภยศและเงินทองโดยไมมีใครขวางได 
 ๒. คนเราไมควรโลภมากเอาแตตักตวงความร่ํารวย ในที่สุดก็แบกไมไหว 
 ๓. สมบัติท้ังหลายไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยูเสมอ 
 ๔. คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพยสินติดตัวไปไมได  
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๙๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปน้ี  
   ชนใดมีชาติเชื้อ  เลวทราม 
  เพียรอุตสาหพยายาม   หม่ันหม้ัน 
  อยูบดอยูฝนความ   รูแก เกินแฮ 
  กลับยศใหญยิ่งชั้น   เชนเชื้อผูดี  
 ๑. คนเราควรตั้งอยูในความขยันหม่ันเพียร 
 ๒. การแสวงหาความรูเปนประจํานําไปสูความสําเร็จ 
 ๓. คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเปนคนนิสัยดีได 
 ๔. คนที่มีกําเนิดต่ําอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพใหสูงขึ้นได  
๙๗. คําประพันธในขอใดกลาวถึงสิ่งท่ีแสดงวัฒนธรรมไทย 
 ๑. ยาตรบาทหอนกระชั้น  ชวงเทาเทาเสมอ 
 ๒. แกวกองทองสลับลวน  รวงรุงเรืองแสง 
 ๓. แหอยูสองขางเขา   คูคลอยเคียงไคล 
 ๔. บังแทรกสองคูสลาย   สลับริ้วฉัตรเรียง  
๙๘. คําประพันธในขอใดไมแสดงความเชื่อของคนไทย 
 ๑. ชาติน้ีมึงมีแตสองหัตถ  จงไปอุบัติเอาชาติใหม 
 ๒. ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก  ก็จะเปนภักษผลสืบไป 
 ๓. กรรมเวรสิ่งใดดังน้ี   ทูลพลางโศกีรําพัน 
 ๔. จะไดรองเบื้องบาทา   ไปกวาจะสิ้นชีวี  
๙๙. ขอใดมีชื่อดอกไมมากท่ีสุด 
 ๑. ชมสรอยฟาสารภียี่สุนเทศ ๒. พิกุลบุนนาคนมสวรรค 
 ๓. ก่ิงกาหลงชงโคมะลิวัลย  ๔. เกดแกวจําปามหาหงส  
๑๐๐. ขอใดไมไดกลาวถึง “ชาง” 
 ๑. งามเรงงามโททาว  ทานสูศึกสาร 
 ๒. สารทรงราชรามัญ  ลงลาง  แลนา 
 ๓. ไพเราะราชสุภา  ษิตสื่อ  สารนา 
 ๔. ตรึกอกพกตกขว้ํา  อยูเบื้องบนสาร 
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เฉลยภาษาไทย O-NET’๕๓ 
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สรุปภาษาไทย 
 
 ๑. โครงสรางพยางค  นักเรียนยังจําไดไหมคะ?  
  โครงสรางพยางคมี 
  ๑. พยัญชนะ  
  ๒. สระ  
  ๓. วรรณยุกต  
   แลวอะไรคะ ท่ีเปนเอกลักษณของชาติไทย  
          วรรณยุกตคะ (ชนะเลิศ ! ท่ีตอบถูก)  
 ๒. พยัญชนะทาย บางพยางคมี บางพยางคไมมีก็ได นะคะ  
 ๓. โครงสรางพยางคเหมือนหรือตางกันใหดูท่ีพยัญชนะทาย  
   พยางคใด มี เสียงพยัญชนะทายน้ันคือพยางคปด  
   พยางคใด ไมมี เสียงพยัญชนะทายเปนพยางค เปด  
 ๔. ท้ังพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด มีท้ังรูปและเสียง แตขอสอบจะเนนเสียงนะคะ  
 ๕. พยัญชนะมี ๔๔ รูป จัดเปนเสียงมี ๒๑ เสียง เพราะหลายรูปน้ันนับเปนเสียงเดียว  
   เชน ท ธ ฑ ฒ ฐ ถ ท้ัง ๖ รูปนับเปนเสียงเดียว คือ เสียง ทอ 
   (มินาละถึงเหลือจํานวนเสียงนอย ก็เพราะอยางน้ีน่ีเอง) 
 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 ช้ัน 
    (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. ท่ีเรียกอักษร ตํ่าคู 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. ถาขึ้นตนดวยอักษรตัวอ่ืนจะเปนเสียงควบกล้ําจากตางประเทศ  
  เชน บร บล ฟร ฟล ดร  
    บร เชน “ครูใชผงซักฟอกยี่หอบรีส” 
   บล เชน “นํ้าหวานเฮลสบลบูอย”  
   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. สระเด่ียวมี 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 คือ รูปสระหายไป เชน ตน สระโอะหายไป โตะ + น = ตน 
 ๓๒. สระเปลี่ยนรูป คือ สระเปลี่ยนเปนรูปสระอื่น 
   เชน วัด เปล่ียนจากสระอะเปนไมหันอากาศ วะ + ด = วัด 
 ๓๓. เม่ือมี ตัวสะกด เขามาจะเกิดการ ลดรูป และ เปลี่ยนรูป 
 ๓๔. วรรณยุกตมี ๔ รูป ๕ เสียง เสียงสามัญไมมีรูป 
  วรรณยุกต คือ เสียงดนตรีเปนเอกลักษณของภาษาไทยดวยนะ 
   “จงภูมิใจเถิดเปนไทย…มีวรรณยุกตใชไมเหมือนชาติอื่น” 
 ๓๕. ทุกพยางคในภาษาไทยตองมีเสียงวรรณยุกตเสมอ 
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 ๓๖. เปล่ียนรูปวรรณยุกตจะเปลี่ยนความหมายทันที 
   เชน ปา ปา ปา ปา ปา (คืนน้ีปามาดึกจัง)  
 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. ตัวสะกดมีก่ีแมคะ 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. คําท่ีไมเคยไปบวกกับคําใดเลยเรียกวา 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 คําท่ีกลาวมา เกิดจากการรวมกันของคําต้ังแต 
๒ คําขึ้นไป เปนการสรางคําใหมขึ้นมาใหม  
   “สม ซอน ซ้ํา” แตงงานกันที่ไทย แต สมาส สนธิ แตงงานกันที่อินเดีย 
 ๔๖. คําประสมกับคําซอนหนาตาจะคลายๆ กัน  
   (เฮ! ครูขาแลวหนูจะสังเกตอยางไร) 
 ๔๗. ผูคน เรือแพ พอแม เปนคําซอน เพราะความหมายตองเหมือน ตองคลาย และตองตรงขาม  
 ๔๘. ผูแทน เรือดวน พอครัว เปนคําประสม เพราะความหมายไมเหมือน ไมคลาย และไมตรงขาม  
 ๔๙. คํา ๒ คําท่ีเอามาซอนกันตองมีความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามก็ได 
 ๕๐. คํา ๒ คําท่ีเอามาประสมตองมีความหมาย ไมเหมือนกัน ไมคลายกัน และไมตรงขาม 
 ๕๑. คําซอนเอามารวมกันแลวจะไมเกิดความหมายใหม แตคําประสมเอามารวมกันแลวจะเกิด
ความหมายใหม 
 ๕๒. คําประสมความหมายหลักอยูท่ีคําหนา (คําตน) เชน บานเชา (ความหมายตองอยูท่ีบานกอน)  
 ๕๓. ความหมายของคําซอนอยูท่ีคําท้ังสองไมมีใครเดนกวาใคร  
 ๕๔. ถาขอสอบถามวาโครงสรางคําประสมดูอยางไร 
   ก็ใหดูแตละคําวา เปนนาม กริยา หรือวิเศษณ เอามารวมกัน เชน 
    รถไฟ เกิดจาก นาม + นาม  
    เรือดวน เกิดจาก นาม + วิเศษณ  
    ตมยํา เกิดจาก กริยา + กริยา  
 ๕๕. ถาขอสอบถามวาโครงสรางคําซอนดูอยางไร 
   ใหดูท่ีคําสองคํา ความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน  
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 ๕๖. คําซ้ําตองเปนคําเดียวกันจึงจะซ้ําได “ยางลบลบกระดาษขาด” 
   คําวาลบเปนคําซ้ําไมได เพราะเปนคนละคํา คนละความหมาย  
 ๕๗. ถาถามวาคําซ้ําขอใดตางจากขออ่ืน ใหดูวาคําซ้ําคําน้ันความหมายแปลวาอะไร หรือดูในดาน    
หนาที่วาขยายอะไร ขยายนามหรือขยายกริยา  
 ๕๘. คําสมาสเกิดจากการชน คําสนธิเกิดจากการเช่ือม ทองวา สมาสชน สนธิเช่ือม  
 ๕๙. ธรรมศาสตร เปนคําสมาส มาจาก ธรรม + ศาสตร  
 ๖๐. จุฬาลงกรณเปนคําสนธิ มาจาก จุฬา + อลงกรณ  
    ABAC ไมไดเปนคําสมาสนะคะ  
 ๖๑. คําสนธิเวลาแยกแลว สวนใหญคําหลังจะขึ้นตนดวย อ. อางนะคะ  
 ๖๒. คําสมาสสนธิเกิดจากการรวมกันของภาษาบาลี สันสกฤตเทาน้ัน หามเอาภาษาอื่นปน ไทย 
เขมร อังกฤษ ปนไมได 
 ๖๓. การทับศัพทคําภาษาตางประเทศ จะทับศัพทไดก็ตอเม่ือภาษาไทยยังไมไดมีบัญญัติไว 
 ๖๔. วิธีการดูสํานวนตางประเทศมักจะขึ้นตนดวย กรรม หรือเปนลักษณะ Passive Voice  
   เชน ภราดรถูกเชิญโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน  
   ตองแกเปน “คณะกรรมการจัดการแขงขันเชิญภราดร”  
 ๖๕. การใชคําฟุมเฟอย มีคําดังตอไปน้ี ก็จัดเปนสํานวนตางประเทศ  
   มีการ มีความ ในการ ในความ ใหการ ใหความ ทําการ ทําความ  
   ทองวา มี ใน ให ทํา คูณดวย การและความ  
  “ครูมีความยินดีกับนักเรียน” ฟุมเฟอยไป พูดแคน้ีก็พอ “ครูยินดีกับนักเรียน”  
 ๖๖. ความหมายของคําแบงออกเปน ๒ ดาน  
  ๑. ความหมายนัยตรง  
  ๒. ความหมายนัยเปรียบเทียบ  
   “คืนน้ีมีดาวเต็มทองฟา” ดาว คือ ความหมายนัยตรง  
   “งานเลี้ยงคืนน้ีมีดาวเดินกันเต็มงาน” ดาวเปนความหมายเปรียบเทียบ  
 ๖๗. ความหมายนัยเปรียบเทียบ มักเรียกอีกอยางวา ความหมายโดยนัย หรือความหมายโดยอุปมา ก็ได  
 ๖๘. ใชคําผิดหนาท่ี เชนตัวอยางตอไปน้ี 
   “เขาพัฒนาการหมูบานของเขา”  
    พัฒนาการ (X) ผิดหนาท่ี ตองใชพัฒนา (√) ตําแหนงน้ีตองใสกริยาจึงจะถูก 
   “ฉันไปหลับนอน หรือนอนหลับบานเขา”  
    (นอนหลับคะ ถาหลับนอนละก็ คําน้ีผิดความหมาย)  
 ๖๙. คําเช่ือมเราหมายถึงบุพบท สันธาน และประพันธสรรพนาม 
 ๗๐. บุพบทเชื่อมคํา 
 ๗๑. สันธานเชื่อมประโยค 
 ๗๒. ประพันธสรรพนาม (ผู, ท่ี, ซึ่ง, อัน) ใชเชื่อมในประโยคความซอน  
 ๗๓. แก + ผูรับ  
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 ๗๔. กับ + ทํารวมกัน  
 ๗๕. แด + ผูรับที่เปนอาวุโส  
 ๗๖. สันธานมี ๔ ดานหลัก คือ และ หรือ แต เพราะ  
 ๗๗. และ ใชเชื่อมความคลอยตามกัน “ฉันชอบกินขนมและดูหนังไปพรอมๆ กัน”  
 ๗๘. หรือ ใหเลือก “คุณจะกินขาวหรือซักผา” 
 ๗๙. แต ใชในประโยคขัดแยง “แมคะนองล่ีอยากประกวดแตนองล่ีกลัวคะ”  
 ๘๐. เพราะ ใชเชื่อมความเปนเหตุเปนผล “นักเรียนของครูทุกคนสอบติดเพราะนักเรียนขยัน”  
 ๘๑. และ หรือ แต เพราะ สามารถทําหนาท่ีเชื่อมคํา เหมือนเปนบุพบทก็ได  
 ๘๒. ประโยคตางชนิด หรือชนิดของประโยค หมายถึง ความเดียว ความรวม ความซอน  
   เดียว แปลวา หน่ึง, รวม แปลวา สอง, ซอน แปลวา ขยาย และสวนขยายก็เปนประโยค  
 ๘๓. ประโยคความเดียว ตองมีกริยาตัวเดียว ประธานตัวเดียว 

 ๘๔. ประโยคความเดียวสามารถมีสวนขยายยาวๆ ได แตสวนขยายน้ันตองเปนแค กลุมคํา หรือวลี 
เชน “แมวนอยตัวอวนจับหนูนาตัวเขื่องได ๒ ตัว”  

 ๘๕. ประโยคความรวมใหดูท่ีมีสันธานเชื่อม  
 ๘๖. ประโยคความซอนใหดู ผู ที่ ซึ่ง อัน วา ให จน เพื่อ เชื่อม 
 ๘๗. ประโยคความรวมตองเจอเลข ๒ ไมประธาน ๒ ตัว ก็กริยา ๒ ตัว 
   S๑V๒ / S๒V๑ / S๒V๒ 
 ๘๘. ประโยคความซอน 
   ซอนแปลวาขยาย โดยสวนขยายน้ันเปนประโยค 
   “พอฉันทํางานหนักจนตองเขาโรงพยาบาล” 
   (พอฉันทํางานหนัก หนักแคไหนคะ หนักจนตองเขาโรงพยาบาลเลยนะเธอ) 
 ๘๙. ประโยคความซอน หลังคําวา ผู ท่ี ซึ่ง อัน จะเปนประโยคขยาย  
 ๙๐. ประโยคความรวมกับความซอน สามารถละตัวเชื่อมได  
 ๙๑. ประโยคกรรม ก็คือ ประโยคที่เอากรรมขึ้นตนหนาประโยค 
 ๙๒. ภาษามี ๕ ระดับ 
   ๑.  พิธีการ -> เปนภาษาที่สูง สละสลวย ไพเราะ  
   ๒.  ทางการ -> ภาษาที่ลงทายดวยการ เชน ราชการ วิชาการ ธุรการ ธุรกิจ  
   ๓.  ก่ึงทางการ  
   ๔.  ไมเปนทางการ  
   ๕.  กันเอง 
  (เวลาพูดกับกระเปารถเมลใชระดับ ไมเปนทางการ ถากระเปารถเมลเปนแฟนเรา ใชกันเอง)  
 ๙๓. ระวัง! ระดับที่อยูติดกันจะใชสับสน  
   ระดับ ๒ กับ ระดับ ๓  ระดับ ๔ กับ ระดับ ๕ 
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 ๙๔. ทางการกับกึ่งทางการ 
   ก่ึงทางการจะเปนคําท่ีมีภาษาปาก ภาษาพูดปนอยู 
 ๙๕. ไมเปนทางการกับกันเอง  
   แตกตางตรงที่ ไมเปนทางการใชกับคนไมสนิท กันเองใชกับคนสนิท  
 ๙๖. โวหารทางรอยแกวมี ๗ ชนิด 
 ๙๗. บรรยายโวหาร คือ การเลาเรื่อง เหตุการณ เรื่องราว วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 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 คือ การยกตัวอยาง  
 ๑๐๑. เทศนาโวหาร  คือ การส่ังสอน  
 ๑๐๒. อุปมาโวหาร  คือ การเปรียบเทียบ  
 ๑๐๓. อภิปรายโวหาร  คือ การโนมนาวใจ  
 ๑๐๔. กลวิธีอธิบายมี ๖ ชนิด  
   ๑. นิยาม 
   ๒. ยกตัวอยาง  
   ๓. อธิบายตามลําดับขั้น 
   ๔. ใหเหตุผล 
   ๕. เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง  
   ๖. กลาวซ้ํา ดวยถอยคําท่ีงายๆ  
 ๑๐๕. การลําดับคําและการขยายความในประโยค คําขยายตองวางไวหลังคําหลัก  
 ๑๐๖. แตบางครั้งคําขยายอยูหางคําหลักก็ได 
   เชน “สมชายกินนํ้าจุ” (จุขยายกิน) 
 ๑๐๗. ผู ที่ ซึ่ง อัน ตองขยายคํานามที่อยูขางหนา แสดงวา  
   คําขางหนาคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน ตองเปนคํานาม  
 ๑๐๘. การเขียนรายงานหรือเรียงความ ตองขึ้นตนดวย  
   คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป  
 ๑๐๙. คํานํา จะตองปูพื้นกวางๆ ของภาพรวม อยาใหรายละเอียด  
 ๑๑๐. เน้ือเรื่อง เปนการใหขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยาง  
 ๑๑๑. สรุป คือ การขมวดปมสําคัญ ใหขอคิด สรางความประทับใจใหเราไงคะ  
   (เหมือนตอนจบของละครที่สรางความประทับใจ)  
 ๑๑๒. ประโยคฟุมเฟอยหรือประโยคไมกระชับ ตองตัดคําท่ีแปลเหมือนกันทิ้งไป  
   เชน “เครื่องบินตกที่เวียดนามผูโดยสารตายหมด ไมมีใครรอด” คําวาไมมีใครรอดไมตองใส  
 ๑๑๓. ระวัง! ๘ คําตอไปน้ี “มี ใน ให ทํา คูณดวย การ และความ” มักจะฟุมเฟอย  
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 ๑๑๔. ประโยคไมสมบูรณ คือ  
   ประโยคที่อาจจะขาดประธาน กริยาหรืออาจจะขาดอีก ๑ ประโยคก็ได  
   (อานแลวรูสึกวาแลวไงตอละ)  
 ๑๑๕. การพูดในที่ประชุม ก็เหมือนกับการสนทนาระหวางบุคคล  
   (นึกถึงอกเขาอกเราอยาตําหนิหรือวิจารณ ผูอ่ืนในทางลบ) 
 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 น่ัง 
 ๑๒๕. สกรรมกริยา คือ กริยาท่ีตองการกรรมมารับ 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 ขันนํ้า  
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 ๑๓๓. คําที่มีความหมายเหมือนกัน เรียกวา ไวพจนหรือพองความหมาย หรือหลากคําก็ได 
   เชน นภา เวหา หาว โพยม แปลวา ทองฟา  
 ๑๓๔. ภาพพจนตองมีการเปรียบเทียบอยาไปใชผิดระหวาง ภาพพจน กับ ภาพลักษณ นะคะ 
 ๑๓๕. อุปมา เปรียบโดยใชคําวา เหมือน 
 ๑๓๖. อุปลักษณ  เปรียบโดยใชคําวา เปน คือ หรือไมตองใสเปนกับคือก็ได “เธอคือลมหายใจ”  
 ๑๓๗. นอกจากอุปมาจะใชเหมือนแลว ยังมีคําดังตอไปน้ี 
   เสมือน เปรียบเสมือน ดุจ เปรียบดุจ ประดุจ ประหน่ึง เพียง ราวกับ เฉก เชน เลห ละมาย 
คลาย ฯลฯ 
   (มีนักรอง ๒ คนของอารเอส ท่ีเปนอุปมา นักเรียนวาเปนใครคะ) 
   ตอบวา ดังกับปาน 
 ๑๓๘. ระวัง! มีคําวาเปนกับคือ บางครั้งก็ไมใชอุปลักษณ  
   เชน “ฉันเปนครู” อยางน้ีไมไดเปรียบเทียบ  
 ๑๓๙. อุปลักษณแบบไมตองใสเปนกับคือ  
   เชน “เพชรนํ้าคาง” เปรียบนํ้าคางใสเปนเพชร 
 ๑๔๐. บุคคลวัต หรือบุคคลสมมติ คือ การทําสิ่งท่ีไมใชคนใหมีกริยาเหมือนคน  
   เชน “ฟาหัวเราะเยาะขา”  
 ๑๔๑. อติพจน คือ การกลาวเปรียบเทียบเกินความจริง  
   เชน “ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจ”  
 ๑๔๒. อวพจน คือ การกลาวเปรียบเทียบนอยกวาความเปนจริง  
   เชน “ขนมกอนน้ีเล็กเทาขี้ตา”  
 ๑๔๓. สัทพจน  คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ  
   เชน “เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟาฟาด”  
 ๑๔๔. ปฏิพากย คือ การกลาวโดยใชคําขัดแยงกัน  
   เชน “จักรวาลวุนวายไรสําเนียง”  
 ๑๔๕. อุปมานิทัศน คือ การเปรียบเทียบโดยใช ประโยคยาวๆ หรือเรื่องราวยาวเขามาเปรียบเทียบ เชน  
   “กรุงรัตนโกสินทร ถาเปรียบเปนตนไมก็คือ ตนไมเพิ่งแตกมาจากหนอ แขนงของตนเกา 
ลําตน ราก ใบ ยังออนนัก ศัตรูชอบมาโยกคลอนฉุดกระชากใหรากขาด ไมหยุดไมหยอน” 
   แบบนี้ถือวาใชคําเปรียบเทียบโดยใชประโยคยาวมาก  
 ๑๔๖. ภาพชัดเจนในวรรณคดี ดูจากใชคําขยาย คําวิเศษณมากๆ ย่ิงใสภาพพจนย่ิงเห็นภาพชัดเจน  
 ๑๔๗. เสียงไพเราะหรือเลนเสียง หมายถึง สัมผัสอักษร สัมผัสสระ  
 ๑๔๘. การใชคํากวีโวหาร คือ ใชคําหรูหรา ภาษาวิจิตรท่ีกวีใชแตงคําประพันธ  
   เชน “สุวรรณสุกเล่ือมแกว” 
 ๑๔๙. เลนคํา เชน “ถึงบางจากจากไปใจระบม” เลนคําวา จาก  
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 ๑๕๐. ซ้ําคํา คือ ทุกตัวจะความหมายเดียวกัน  
   เชน “ท้ังหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”  
     “เก็บตะวันที่เคยสองฟา เก็บเอามาเก็บไวในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแหงแสงยิ่งใหญ”  
 ๑๕๑.  หลากคําก็คือ ไวพจน หรือพองความหมาย น้ันเอง  
   เชน กุญชร ไอยรา คช หัตถี ท้ังหมดแปลวา ชาง  
 ๑๕๒. จินตภาพ คือ ภาพที่อยูในจินตนาการ โดยกวีตองแตงทําใหผูอาน อานแลวเกิดภาพใหได  
   จินตภาพมี ๓ ประการ  
  ๑. จินตภาพดานเสียง เชน “ปะโทนปะโทนปะโทนโทน”  
  ๒. จินตภาพดานภาพ เชน “สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ”  
  ๓. จินตภาพเคลื่อนไหว เชน “ลมระเริงลูหวิวพล้ิวระลอก”  
 ๑๕๓. ใชคําท่ีมีจังหวะดุจดนตรี  
  เชน “วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว” (จังหวะจะแบงไดทีละ ๓ ไดเทาๆ กัน)  
 ๑๕๔. ดุลเสียงและดุลความหมายเรียกอีกชื่อวาประโยคขนานความ  
  เชน “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” (ในแตละวรรคมีคําวา ใน มี เทากัน และตําแหนงเดียวกัน)  
 ๑๕๕. ถาโจทยถามวา ขอใดพรรณนาตางจากขออ่ืน มีหลักในการดูดังตอไปน้ี  
  ๑.  กวีกําลังพูดถึงส่ิงที่เปนคนหรือไมใชคน 
  ๒.  กวีกําลังพูดถึงวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 
  ๓.  กวีพูดถึงนางอันเปนที่รักหรือกษัตริย 
  ๔.  กวีมีการเปรียบเทียบหรือไมไดเปรียบเทียบ 
  ๕.  เกิดจินตภาพหรือไม 
 ๑๕๖. ความเชื่อในวรรณคดีจะมี ๒ แนว คือ พุทธศาสตร กับไสยศาสตร  
 ๑๕๗.  สิ่งท่ีกวีจะพรรณนาถึงก็คือ ดอกไม ปลา นก ตนไม ภูเขา ทะเล ลําธาร วัง วัด บานเรือน ฯลฯ  
 ๑๕๘.  การพรรณนาฉากก็คือ พรรณนาส่ิงแวดลอมและสถานที่  
 ๑๕๙.  ส่ิงที่ไมใชฉาก คือ ตัวละคร 
 ๑๖๐.  การเปลี่ยนแปลงของฉากก็คือ การเปลี่ยนเวลาเชาเปนบาย บายเปนเย็น, กลางวันเปนกลางคืน 
กลางคืนเปนกลางวัน 
 ๑๖๑. คําราชาศัพท  คํานามเติมพระ กริยาเติมทรง  
 ๑๖๒. พระบรมราช / พระบรม ใชกับ กษัตริย (พระราชวงศลําดับที่ ๑)  
 ๑๖๓. พระราช ใชกับราชวงศลําดับท่ี ๒  
 ๑๖๔. พระ ใชกับราชวงศลําดับที่ ๓, ๔, ๕  
 ๑๖๕. ทรง บวกได ๓ อยาง 
    ทรง + กริยาธรรมดา → ทรงวิ่ง 
    ทรง + นามธรรมดา → ทรงชาง 
    ทรง + นามราชาศัพท → ทรงพระราชนิพนธ 
 



 
 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_________________________________________ภาษาไทย (31) 

 ๑๖๖. ทรง หามบวกกับ กริยาราชาศัพท 
 ๑๖๗. เสด็จพระราชดําเนิน ใชกับ พระมหากษัตริย และเจานายลําดับช้ัน ๒  
 ๑๖๘. เสด็จ ใชกับ เจานายลําดับที่ ๓, ๔, ๕  
 ๑๖๙. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย (ทูลเกลาฯ ถวาย) ใชกับถวายของเล็กๆ  
 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 พยางค ถาใสคําสรอยก็จะเปน ๓๒ และ ๓๔ พยางค ตามลําดับ  
     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 ท่ีเหลือเปนครุ  
 ๑๘๑. การจับใจความสําคัญ ตองจับใหไดหลักๆ วา ใคร ทําอะไร และทําไมถึงทําอยางน้ัน ก็คือ 
WHO WHAT WHY 
 ๑๘๒. การตีความ ก็คือ 
  การตีความหมายที่ผูเขียนกําลังสื่อถึงเราวาเขากําลังจะบอกอะไรกับเราโดยตองตีใหใกลเคียง
ความจริงใหมากที่สุด เชน ถาเขาบอกวา 
  “ขาพเจารูสึกโชคดีท่ีพอขาพเจามาขึ้นฝงท่ีเมืองไทยถาไปขึ้นที่ประเทศอื่น ชีวิตขาพเจาคงไมได
เปนอยางน้ีแนๆ” 
  อยางน้ีเราตองตีความวา ผูพูดเห็นวาประเทศไทยดีกวาประเทศเพื่อนบาน   
  ครูขอใหนักเรียนทุกคนตีความและจับใจความใหเปน ฝกทําขอสอบบอยๆ เราก็จะเกง และมี
ทักษะมากขึ้น เพราะในการสอบแตละครั้งจะมีขอสอบเกี่ยวกับการตีความ และจับใจความเปนจํานวนมาก  
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พยางค 
 

 ๑. เสียงพยัญชนะตนเด่ียว ตรงขามกับเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา  
 ๒. ครูลิลล่ีอยากถามหนูวา “สุวรรณมาศ” มีเสียงพยัญชนะตนก่ีเสียง  
   ตอบ ๔ เสียง คือ /ส/ - /ว/ - /น/ - /ม/  
 ๓. ตัว “ทร” พบทั้งในภาษาเขมรและสันสกฤต  
   “ทร” ในเขมร : ทราบ ไทร ทรุดโทรม แทรก ฉะเชิงเทรา ทรวง ทรง ฯลฯ  
   “ทร” ในสันสกฤต : มัทรี ทรัพย อินทรีย นนทรี ฯลฯ  
 ๔. หนูๆ คะ เคยทํางานอยาง “คลองแคลว” ไหมคะ คุณครูลิลล่ีอยากทราบวา  
   “คลองแคลว” มีโครงสรางพยางค ดานใดเหมือนกันบางคะ  
   ตอบ  “คลอง”  “แคลว” 
   ๑.  มีตัวสะกดทั้งสองพยางค  
   ๒.  มีเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําท้ังสองพยางค  
   ๓.  ออกเสียงสระเสียงสั้นทั้งสองพยางค  
   ๔. วรรณยุกตเสียงโทเหมือนกันทั้งสองพยางค  
 ๕. “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)  
 ๖. เสียงควบกล้ําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ มักจะขึ้นตนดวย บล บร ดร ฟร ฟล ทร  
 ๗. “ฤ” อานวา รึ มีคาเทากับเสียง “ร”  
 ถาทําหนาท่ีเปนเสียงพยัญชนะตน ก็ตองอานวา “รึ”  
    เชน ฤดู คฤหาสน ฤทัย พฤหัส นฤมล ฤษี คฤหัสถ 
 ถาคําวา “อังกฤษ” ฤ ทําหนาท่ีเปนสระ เพราะไปผสมกับ ก และตัวสะกด ษ  
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 ๘. 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 เปล่ียนเปนเสียงใหม คือ /ซ/ 
 ๙. เลนเสียงคูสระ เปนอยางไรคะคุณครู  
   ตอบ หมายถึง มีเสียงคูสั้น-ยาว อยูดวยกัน เชน  
   “สุวรรณหงสทรงพูหอย” มีการเลนเสียงคูสระ อุ อู ตรง สุ กับ พู  
 ๑๐. “นํ้าใจ นํ้ามัน นํ้าสุก นํ้าซุป” นํ้าจะออกเสียงส้ันหมด  
 ๑๑. “ควบควาย” ว ในคํา “ควบ” กับ “ควาย” เหมือนกันไหม  
   ว ในคําวา “ควบ” เปนสระอัว แต ว ในคําวา “ควาย” เปนพยัญชนะควบกล้ํา  
 ๑๒. คําตาย ตองสะกดดวย แม กบด ทองสูตรวา “ใครกบฏมันตองตาย”  
  คําเปน ตองสะกดดวย แม มนงยว ทองสูตรวา “มะนงยะเวอะ เปนสาวชาวพมา เปนมือขวาของ
อองซานซูจี ขายธูปหอมแถวเจดียชเวดากอง” (ไมใชเจดียสามองคนะคะ)  
 ๑๓. ถาตัวสะกดไมมี เชน “กระทะ” จะเปน คําตาย เพราะประสมสระเสียงส้ัน  
   วิธีการจํา ทองวา “อายุส้ัน มันก็ตาย”  
  ถาตัวสะกดไมมี เชน “ปูนา” จะเปน คําเปน เพราะประสมสระเสียงยาว  
   วิธีการจํา ทองวา “อายุยืนยาว มันก็เปน” 
 ๑๔. “อยูท่ีเรียนรู อยูท่ียอมรับมัน” มีคําเปนคําตายเทาไรคะ 
   ตอบ คําเปน = ๘ คํา อยู ที่ เรียน รู อยู ที่ ยอม มัน  
    คําตาย = ๑ คํา รับ 
 ๑๕. ชื่อโรงเรียนตอไปน้ีใครเปนศิษยเกา 
   เซนตโยฯ  เซนตหลุยส 
   เซนตคาเบรียล  เซนตจอหน 
   เซนตฟรังฯ  เซนตดอมินิก  
   “เซนต” ในชื่อโรงเรียนอะไรบาง ออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย ชื่อใดบางออกเสียงแบบ
อังกฤษ  
   “เซนต” มาจาก “Saint” อานตามภาษาอังกฤษวา “เซน” ถาอานตามอักขรวิธีไทย จะอาน
ตรงตามรูปที่เห็นวา เซนต อานวา “เซน”  
   หนูรูแลวคะครูลิลล่ี ขอตอบวา “เซนตโยฯ, เซนตคาเบรียล, เซนตฟรังฯ, เซนตหลุยส         
อานแบบอักขรวิธีไทย” แต “เซนตจอหน กับ เซนตดอมินิก อานแบบอังกฤษ” แลวครูอยากถามวา โรงเรียนเกา
คุณครูอานแบบไหน 
   “เซนตลุกซ” ไงจะ 
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 ๑๖. “ท่ี ลุม” หนูเห็นวรรณยุกตไหม เขาใสไมเอก แตออกเสียงโท แสดงวาเราสามารถออกเสียง
วรรณยุกตไมตรงกับรูปก็ได 
 ๑๗. เสียงนาสิก คืออะไร ก็แปลนาสิกใหไดกอนสิคะ  
   นาสิก แปลวา จมูก 
   เสียงนาสิก คือ เสียงท่ีเปลงออกมาแลวขึ้นจมูก มี ๓ เสียง ม น ง  
   ทองวา มนง นาสิก แตไมเก่ียวกับ มะนงยะเวอะ เดอ! 
 ๑๘. นักเรียนทราบใชไหมคะวา อักษรไทย ๗ ตัว ไมสามารถเปนตัวสะกดไดมีอะไรบาง  
   ตอบ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ 
  ครูลิลล่ีมีสูตรการจําเกๆ มาฝากอีกแลวฮะ ใหหนูๆ ทองวา  
   “ผีฝาก_________________”  
 ๑๙. ครูอยากคุยกับหนูวา “สัญลักษณ” “ญ” ตัวน้ี ทําหนาท่ีเปนทั้งตัวสะกดและพยัญชนะตน หนูเชื่อ
ครูไหม  
  สัญลักษณ อานวา สัน-ยะ-ลัก  
  “ญ” เปนตัวสะกด ออกเสียง /น/ ในแม กน  
  “ญ” เปนพยัญชนะตน ออกเสียง /ย/ อานวา “ยะ”  
 ๒๐. “ฤกษ” กับ “เทอด” มีอะไรเหมือนกัน (อยาตอบนะคะวามีอักษรเหมือนกันจะโดนไมใชนอย)  
   ตอบ สระ เออ เหมือนกัน กับ เสียงวรรณยุกต โท เหมือนกัน  
 ๒๑. “นํ้า นอย แพ ไฟ” เอาเปนวาครูจะถามวา สี่กุมาร โอย! ไมใช สี่พยางค ใครมีองคประกอบของ
พยางค ๓ สวนเอง 
   ใหตอบวา  แพ  เพราะแพ มีแค ๑. พยัญชนะ ๒. สระ ๓. วรรณยุกต  
   เขาขาดเรื่อง ตัวสะกด เขาจึงแพไป (ฮิฮิ)  
   แต นํ้า นอย ไฟ มีองคประกอบ ๔ สวน มีท้ัง  
  ๑. พยัญชนะตน  นํ้า  = น นอย  = น ไฟ = ฟ 
  ๒. สระ  นํ้า = อะ นอย = ออ ไฟ = อะ 
  ๓. วรรณยุกต นํ้า = ตรี นอย = ตรี ไฟ = สามัญ 
  ๔. ตัวสะกด  นํ้า = ม นอย = ย ไฟ = ย 
 ๒๒. รูปสระตอไปน้ีขี้เกียจออกเสียงเหมือนกัน มีเหตุผล คือ เปนคําจากบาลี สันสกฤต แลวพยัญชนะ
ตัวไหนเปนตัวสะกด แลว สระอิ อุ น้ันจะไมออกเสียง  
   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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 ๒๓. ภาษาไทยนั้นนะคะนักเรียนมีหลักอยูขอหน่ึงของสระวา ออกเสียงสั้นเสียงยาวแลวความหมาย
อาจเปลี่ยนไปไดนะคะ เชื่อครูหรือไมลองมาดูกันเลยนะคะ สังเกตพยางคหนาลองออกเสียงไดท้ังสั้นทั้งยาว 
แลวความหมายเปลี่ยนไปหรือไม 
   สัมพันธ  → สามพัน (Three Thousand)  
   ปรับทุกข  → ปราบทุกข 
   วังหิน  → วางหิน 
   มิดี  → มีดี 
   วันน้ี  → วานน้ี (Yesterday จากตอนแรกวันน้ี Today)  
   ไขมัน  → ขายมัน  
   ตักดิน  → ตากดิน 
   ตะราง  → ตาราง  
   กังขา  → กางขา (แหกขา...!)  
  ถาขอสอบถามเรื่องโครงสรางของทั้ง ๕ โครงสรางน้ีจะดูอยางไร 
 โครงสรางพยางค  : ตองดูท่ีตัวสะกด เสียงพยัญชนะตนเสียงเดี่ยวหรือควบกล้ํา สระเสียงสั้นหรือยาว 
แลวสุดทายดูวามีหรือไมมีวรรณยุกตเสียงอะไร  
 โครงสรางคําประสม : ตองดูท่ีคํานาม - กริยา - วิเศษณ - บุพบท มาประสมกัน เชน  
   ตมยํา = กริยา + กริยา 
   เรือดวน = นาม + วิเศษณ 
 โครงสรางคําซอน : ตองดูท่ีความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน  
   พอแม = ตรงขามกัน 
   บานเรือน = เหมือนกัน 
 พยางคปด = พยางคท่ีมีเสียงพยัญชนะทาย เชน นอง ยาย ลุง ฯลฯ 
 พยางคเปด = พยางคท่ีไมมีเสียงพยัญชนะทาย เชน พี่ ตา ปา ฯลฯ 
 โครงสรางประโยค : ตองดูท่ี การเรียงลําดับของประธาน กริยา กรรม และสวนขยาย ใครมากอนมาหลัง 
  ถามวา “แมทําขนมปงไสไกอรอยมาก” มีโครงสรางประโยคเหมือนประโยคใด ระหวาง “พี่สาว
ถักผาปูโตะสวยจริงๆ” กับ “คนสวนปลูกผักนานาชนิดท่ีหลังบาน” 
  ครูขอเฉลยวา โครงสรางประโยคที่เหมือนกับประโยคตัวอยางที่ใหมา คือประโยค “พี่สาว......” 
เพราะเรียง ประธาน + กริยา + กรรม + ขยายกรรม + วิเศษณ + ขยายวิเศษณ 
 โครงสรางเหตุผล : ตองดูท่ีนําเอาประโยคเหตุหรือผล วางไวหนา-หลัง 
  ๑. ปฏิบัติตามกฎ  ชวยลดอุบัติเหตุ (เหตุ + ผล) 
  ๒. คนตายและติดคุก เพราะสนุกคายาบา (ผล - เหตุ) 
  ๓. บาหวยหวังรวยลัด จะวิบัติไมรูตัว (เหตุ - ผล)  
 แต “บาหวยหวังรวยลัด” เราจะไมสามารถรูไดเลยวาประโยคน้ีเปนเหตุหรือเปนผล  
 เราอาจจะบา! เสียกอนจะไดคําตอบ พอใสประโยค “จะวิบัติไมรูตัว” ทําใหรูเลยวา ประโยค            
“บาหวย.....”  เปนสาเหตุ ท่ีทําใหคนเราหายนะไมรูตัว 
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คํา 
 
 ๑. ระวังนะคะคําตอไปน้ีไมใชคําสมาส คําสมาส - สนธิ จะตองเปนภาษาบาลี - สันสกฤตเทาน้ัน 
หามนําภาษาอื่นไมวาจะเปนไทยแท 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 คําตอไปน้ีใครเปนคํามูล คําประสม คําซอน คําสมาส คําสนธิ วลี และ
ประโยค  

รถ รถไฟ รถรา ราชรถ 
รถพี่ รถาภรณ รถเสีย  

 
  รถ = คํามูล เพราะเปนคําดั้งเดิม คําๆ เดียวยังไมเกิดการรวมคํากันขึ้น 
  รถไฟ = คําประสม เพราะเปนคํา ๒ คํา นํามารวมกันแลวเกิดความหมายใหม แตยังคงมีเคา
ความหมายเดิม 
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  รถรา = 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 นํามาเช่ือมกัน โดยตรงรอย     
ตอเกิดสระใหม 
  รถพี่ = วลี เพราะเปนกลุมคํา หรือประโยคที่ไมสมบูรณ ไมใชคําประสม เพราะไมไดเกิด
ความหมายใหม จะเปนประโยคก็ไมได เพราะขาดภาคแสดง 
  รถเสีย =  ประโยค เพราะมีท้ังภาคประธานและภาคแสดง 
 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  คําท่ีเปนผูเลน ๑๑ คน ในทีมลิเวอรพูล เปนคําซอน เพราะความหมายคงเดิม  
    คําท่ีเปนผูเลน ๑๑ คน ในทีมแมนยูฯ เปนคําประสม เพราะเกิดความหมายใหม  
 ๔. ความแตกตางระหวางแมนยูฯ กับลิเวอรพูล เอย! ไมใช ความแตกตางระหวางคําประสมกับ   
คําซอน คือ  

คําประสม คําซอน 
๑. ตองเกิดความหมายใหม 
๒. ๒ คําท่ีมารวมกันตองมีความหมาย 
 ไมเหมือน ไมคลาย และไมตรงขาม 
๓. นํ้าหนักของคําเนนตัวหนา (คําตน) 

๑. ไมไดเกิดความหมายใหม 
๒. ๒ คําท่ีมารวมกัน ความหมาย 
 ตองเหมือน ตองคลาย และตองตรงขาม 
๓. นํ้าหนักของคําเนนทั้ง ๒ คํา 
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 ๕. คําประสมสามารถมีความหมายใหม แปลเปรียบเทียบ จัดเขาขายเปนสํานวนก็ได เชน  
  คอตก อาการที่หัวงุดลงมาแสดงอาการผิดหวัง 
  ออกนอกหนา แสดงความรูสึกใหปรากฏทางสีหนา แสดงอาการใหปรากฏอยางชัดแจง 
  จับตาย จับตัวมาใหไดแมวาจะตองทําใหตาย 
  ตาคม ตาที่มีลักษณะอยางของมีคม อาจบาดหรือแทงใจได 
  หัวนอก ท่ีนิยมแบบฝรั่ง, ท่ีมีความคิดอานแบบฝรั่ง, ท่ีนิยมของที่ผลิตจากตางประเทศ 
  ปากแข็ง พูดยืนยันหรือเถียงอยางดื้อดันไมยอมจํานนขอเท็จจริง 
  เดินหนา กาวหนา หรือพัฒนา ลุลวงไป 
  มาใช คนขี่มาสําหรับรับใช, คนเร็วสําหรับสงขาวสาร, คนรับใชติดตอ 
  แกะดํา คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุมน้ันๆ (ใชในทางไมดี) 
  กาฝาก คนที่ถวงความเจริญผูอ่ืน 
  แมวมอง ผูท่ีคอยสังเกตหรือซุมดูวามีใครสวยหรือเลนกีฬาเกงแลวแนะนําใหวงการที่

เก่ียวของ ชักชวนมาเปนดารา ประกวดความงาม หรือรวมแขงขันกีฬาเปนตน 
  หนามา ผูท่ีทําเลหเหล่ียมเปนเหมือนคนซื้อหรือคนเลนการพนันเปนตน เพื่อเปนสื่อ      

จูงใจใหคนหลงซื้อ หรือเลนการพนันดวย โดยปริยายใชเรียกคนที่หากินใน
ลักษณะคลายคลึงเชนน้ัน 

  ลูกหมอ โดยปริยายหมายถึงผูท่ีมีวิชาชีพโดยสืบตอเชื้อสายกันมาหรือทํางานในสังกัด
น้ันๆ มาตั้งแตเดิม 

  ตีนแมว โจร หรือพวกยองเบา 
  ถือหาง เขาทางฝายท่ีตนพอใจ (มาจากภาษาชนไก ยึดเอาไกตัวใดตัวหน่ึงในการตอรอง) 
  หัวหมุน งง, สับสน, หัวหมุนเปนลูกขางก็วา 
  เจาะขาว ตั้งใจเฉพาะ, มุงไปที่การทําขาว 
  ตายดาน หมดความรูสึกทางสัมผัส, ไมมีความรูสึกเหมือนอยางที่เคยมี, โดยปริยาย

หมายความวา หยุดเจริญกาวหนาคิดอยูแคน้ัน 
  ปดปาก ไมพูดหรือไมใหพูด เชน ปดปากเงียบ พยานถูกฆาปดปาก 
  ส่ังเสีย เตือน, กําชับ, บอกใหเขาใจ 
  ใจแตก ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว 
  นอยใจ รูสึกเสียใจที่ไมไดรับความเปนธรรมเปนตน 
 ๖. โครงสรางคําประสม ใหดูท่ีวาคําประสมนั้นเกิดจากคํามูลท่ีเปน นาม กริยา วิเศษณ บุพบท นํามา
รวมกัน เชน 
   เข็มกลัด, ขาวตม, สมตํา → เกิดจาก นาม + กริยา 
   นํ้าหวาน, ใจดํา, นํ้าหอม → เกิดจาก นาม + วิเศษณ 
   ตกแตง, ติดตั้ง, เลือกตั้ง → เกิดจาก กริยา + กริยา 
   เบี้ยลาง, ของกลาง, นางใน → เกิดจาก นาม + บุพบท 
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 ๗. โครงสรางคําซอนใหดูท่ี คํา ๒ คูน้ันมีความหมายอยางไร 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 กูหน้ียืมสิน ทําไรไถนา กอรางสรางตัว เกิดดอกออกผล” ครูลิลล่ีอยากถามวา      
คําซอนคําใดตางจากพวกในแงความหมาย 
   ตอบ  ปูยาตายาย เพราะเกิดจากคําท่ีมีความหมายตรงขามกัน แตคําซอนที่เหลือเกิดจาก
คําท่ีมีความหมายคลายๆ กัน 
 ๑๐. ชนิดของคําท่ีสรางคําซอนตอไปน้ีใหนักเรียนลองหาวาใครสรางเหมือนคําวา “ปดกวาดเช็ดถู” 
ระหวาง “ปดบังซอนเรน” กับ “ลืมตาอาปาก” ชนิดของคําเราก็ดูวาเปน นาม กริยา วิเศษณ ...  
   ตอบวา ปดกวาดเช็ดถู มีชนิดของคําเหมือน ปดบังซอนเรน เพราะเกิดจากกริยา ๔ ตัว  
เรียงติดกัน แต ลืมตาอาปาก เกิดจาก กริยา + นาม + กริยา + นาม 

๑๑. คําเปน  
  คําตาย 
   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 อยางน้ี → อยางง้ี (รวมเสียง)  
 ๑๔. ตัดคํา เชน คอนโดมิเนียม → คอนโด (ตัดบางพยางคออกไปเพื่อสะดวกใหพูด
เร็วขึ้น) 
 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 ท้ัง ๓ พองน้ี ความหมายจะไมเหมือนกัน 
ถาความหมายเหมือนกันเราเรียกวา พองความหมาย (ไวพจน, หลากคํา) คําพองความหมาย เชน กุญชร 
ไอยรา คช หัตถี = ชาง 
 ๑๙. คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน = เคล่ือนยายกับโยกยาย ใชตางกัน เชน เคล่ือนยายกําลังพล    
โยกยายตําแหนง 

ใหดูตัวสะกดอันดับแรก 



 
 

ภาษาไทย (40) _______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

 ๒๐. คําที่มีความหมายตรงขามกัน = สุริยัน - จันทรา ดวงอาทิตย - ดวงจันทร  
  (แตตองใชภาษาระดับเดียวกัน หาม! สุริยัน - ดวงจันทร)  
 ๒๑. หามพูดภาษาวรรณคดีในชีวิตประจําวันนะคะ เชน คุณแมคะ ไปซื้อสุวรรณที่เยาวราชกันดีไหมคะ 
(ถาพูดแบบนี้อาจโดนแมฟาดไดคะ) 
 ๒๒. ความหมายนัยตรง = แปลตรงตามพจนานุกรม  
 ๒๓. ความหมายนัยเปรียบเทียบ = แปลไมตรงตัวมีความหมายอีกนัยหน่ึงท่ีสังคมไทยทั่วไปจะรูจักกัน 
   จับ = นัยตรง แปลวา สัมผัส  
   จับ = เปรียบเทียบ แปลวา หลอกใชใครคนใดคนหนึ่ง, หลอกกิน 

เชน หลอนคิดจะจับลูกนักการเมือง  
 ๒๔. คําซ้ําในวรรณคดี จะไมใสไมยมก (ๆ)  
   “เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู”  
   เขียน เรื่อยเรื่อย เรียงเรียง ไมตองเขียน เรื่อยๆ 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. มีนักเรียนกลุมใหญว่ิงหนาตาตื่นเหมือนโดนอะไรสักอยางหลอกหลอนมา เขามาถามครูลิลล่ีวา 
“ผมจะดูประโยคสํานวนตางประเทศไดอยางไรครับ ขนาดประโยคภาษาไทยยังยากเลยครับ” ครูลิลล่ีก็เกิด   
ปญญาไดวาถาจะสอนใหเด็กๆ ดูประโยคที่มีสํานวนการเขียนแบบตางประเทศนั้นตองใหนักเรียนเจอหนาตา
ประโยคที่มีโครงสรางหรือสํานวนตางประเทศเอง เขาจะไดประมวลความคิดแลวนึกถึงความแตกตางกับการ
เรียงประโยคภาษาไทย 
  ตอไปน้ีจะเลาถึงโครงสรางประโยคตางประเทศ ท่ีอยูในภาษาไทยนะคะ สังเกตดีๆ นะ  
  ๑. สมบูรณถูกทําโทษโดยครูใหญ 
  ๒. เรื่องน้ีงายตอการเขาใจ 
  ๓. งานเขียนของเขาเปนที่นาสนใจของคนหมูมาก 
  ๔. ทุกสิ่งทุกอยางจบลงดวยความตายของตัวเอก 
  ๕. เยาวชนเปนผูท่ีนํามาซึ่งความหวังของสังคม 
  ๖. ปจจุบันการแพรระบาดของยาบาไดขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  ๗. วัคซีนชนิดน้ีแมวาจะมีขอดี แตก็ไมควรใชในผูใหญวัยชรา 
  ๘. ฉันไดยินขาววา เขาจะไปอังกฤษในอนาคตอันใกลน้ี 
  ๙. มันเปนอะไรที่สวยงามจนผมนึกไมถึง 
  ๑๐. ผมเต็มใจใหความชวยเหลือเต็มท่ี 
  ๑๑. ผลงานของคุณเปนที่นาพอใจมาก 
  ๑๒. มันเปนการยากที่คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเอง 
  ๑๓. เราขอแสดงความยินดีท่ีคุณนําความสําเร็จและนําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย 
  ๑๔. งานกาวไกลไทยทําจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
  ๑๕. ชาวตางชาติมักจะกลาววาวิชาภาษาไทยยากแกการเรียน 
  ๑๖. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดน้ีถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา 
  ๑๗. การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งน้ีทําใหประเทศไดรับความเสียหายมาก 
  ๑๘. ในอดีตแหลงนํ้าของไทยมีอยูอยางเพียงพอตอการใชประโยชน 
  ๑๙. การทองเท่ียวของไทยในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนไปสูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  ๒๐. ปจจุบันโทรศัพทไดวิวัฒนาการใหมีความสามารถในการใชท่ีทันสมัยขึ้น 
  ๒๑. โรคตับอักเสบในผูใหญมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาในเด็กเล็ก 
  ๒๒. เราควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบางจะดีกวา 
  ๒๓. วิธีทําไมยากเม่ือผักสุกตักออกแชนํ้าเย็นเพื่อหยุดการสุกของผัก 
  ๒๔. นวนิยายเรื่องคูกรรมแตงโดยทมยันตี 
  ๒๕. มันเปนเวลาบายท่ีขาพเจาเดินทางมาถึงสยามสแควร 
  ๒๖. ๒ โจรถูกจับเม่ือวานน้ีท่ีชลบุรี 
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  ๒๗. ไมเปนการยากที่เราจะสงประวัติของเขา 
  ๒๘. ในความคิดเห็นของผม ผมคิดวาหลอนเหมาะจะลงหนาปก 
  ๒๙. เม่ือพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาปญหาน้ีนํามาซึ่งปญหาอีกหลายๆ ดาน 
  ๓๐. รัฐบาลภายใตการนําของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ทํางานกันอยางแข็งขัน 
  ๓๑. แดงเขาใจผิดดํามาก 
  ๓๒. เขาเสียใจกับการสอบไลตกของเพื่อน 
  ๓๓. หองนํ้าเต็มไปดวยฝุน 
  ๓๔. หลอนพบตัวเองอยูในหองคนเดียว 
  ๓๕. หลอนซอนรางในชุดนอนสีขาว 
  ๓๖. พี่เบิรดจะมาในเพลงแฟนจา 
  ๓๗. มีหกโรครายท่ีคุกคามชีวิตของทารกนับลานในแตละป 
  ๓๘. ฉันใชชีวิตอยูท่ีโคราชนานมาก 
  ๓๙. สถานตากอากาศแหงน้ีไดรับความสนใจและการรูจักของคนเปนจํานวนมาก 
  ๔๐. การเดินขบวนประทวงของนักศึกษาพมา เปนการปนปวนเสถียรภาพของรัฐบาล  
  ครูวาพวกหนูๆ คงจะเห็นตัวอยางสํานวนการใชโครงสรางของตางประเทศ ในประโยคภาษาไทย 
หลายคนอาจไดแนวคิด มุมมองหลากหลาย บางคนยังมองไมออก ไหนเราลองไปดูวิธีการแกใหเปนประโยค
ภาษาไทย นักเรียนจะไดเห็นความแตกตางระหวาง ตมยํากุงกับแฮมเบอรเกอร  
  ๑. ครูใหญตีสมบูรณ (ตองเรียง ประธาน + กริยา + กรรม) 
  ๒. เรื่องน้ีเขาใจงาย (งายไปขยาย เขาใจ สวนขยายตองวางขางหลัง) 
  ๓. คนหมูมากสนใจงานเขียนของเขา (ประธาน + กริยา + กรรม) 
  ๔. เม่ือตัวเอกตาย ทุกสิ่งทุกอยางก็จบลง (ใชหลักประโยคความรวมเขามาชวย เม่ือ...ก็) 
  ๕. เยาวชนเปนความหวังของสังคม (ใชกริยา เปน แสดงไปเลยวาเปนอะไร ไมตองใสนํามาซึ่ง) 
  ๖. ปจจุบันยาบาแพรระบาดไดขยายตัวเพิ่มขึ้น (เราจะใหประธาน เปนผูแสดงอาการกระทําเลย) 
  ๗. ..........แตก็ไมควรใช กับผูใหญวัยชรา (ใน ผูใหญวัยชรา จะเหมือนกับ in adult) 
  ๘. ฉันไดยินขาววา เขาจะไปอังกฤษเร็วๆ น้ี (ในอนาคตอันใกลน้ี เปนสํานวนฝรั่ง) 
  ๙. ผมนึกไมถึงวามันจะสวยงาม (ตองเรียงจากประธาน ผม เปนผูกระทําขึ้นตนประโยค) 
  ๑๐. ผมเต็มใจชวยเหลือเต็มท่ี (ไมตองใสพวกใหความ มีความ ในความ ทําความ) 
  ๑๑. ผลงานของคุณนาพอใจมาก (การใส เปนที่ จะทําใหประโยคฟุมเฟอย ภาษาไทยไมนิยม
ทําใหประโยคฟุมเฟอย) 
  ๑๒. คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเองยาก (ยาก เปนสวนขยายตองวางขางหลัง) 
  ๑๓. เรายินดีท่ีคุณประสบความสําเร็จและสรางช่ือเสียงมาสูประเทศไทย 
  ๑๔. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจัดงานกาวไกลไทยทํา (ประโยคภาษาไทยจะเรียงแบบ 
Active Voice) 
  ๑๕. ชาวตางชาติมักจะกลาววาวิชาภาษาไทยเรียนยาก (หามใช ยากแกการเรียน = Hard to learn) 
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  ๑๖.  สมาชิกจับตามองคณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดน้ี (นักเรียนตองพลิกกลับไปกลับมา
ท้ังหนาประโยคสํานวนตางประเทศ และประโยคสํานวนไทย เพื่อจะไดเห็นความแตกตางนะคะ) 
  ๑๗.  ชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งน้ีทําใหประเทศเสียหายมาก (ตัด การนํา ท้ิง ตัด ไดรับความ 
ท้ิง) 
  ๑๘.  ในอดีตแหลงนํ้าของไทยมีใชอยางเพียงพอ (ประโยคของเดิมจะจัดวาฟุมเฟอย) 
  ๑๙.  .......... ปรับเปลี่ยนเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ใชกริยา เปน จะถือวาเรามีกริยาการ
บอกสภาพ) 
  ๒๐.  ปจจุบันโทรศัพทมีวิวัฒนาการความสามารถที่ทันสมัยขึ้น (เพราะประโยคเดิมฟุมเฟอยตรง 
ใหมี ในการใช ) 
  ๒๑.  ผูใหญท่ีเปนโรคตับอักเสบมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาเด็กเล็ก (ตัด ใน ท้ิง และใชสวน
ขยายวางขางหลัง) 
  ๒๒. เราควรเลือกซื้อผักที่แมลงกัดกินเปนรูพรุน (ใชประโยคความซอนมาขยายผัก) 
  ๒๓. .......... ตักออกแชนํ้าเย็น เพื่อไมใหผักสุกเกินไป (หยุดการสุกของผัก เปนสํานวนเฉพาะ
ของฝรั่ง) 
  ๒๔.  ทมยันตีแตงนวนิยายเรื่องคูกรรม (ถา แตงโดย = Composed by) 
  ๒๕.  ขาพเจามาถึงสยามสแควรเวลาบาย (มันเปนเวลาบาย = สํานวนวา It’s) 
  ๒๖. โจร ๒ คนถูกจับเม่ือวานน้ีท่ีชลบุรี (ลักษณะภาษาไทยตองมีลักษณนามตามหลังจํานวนนับ) 
  ๒๗.  เราจะสงประวัติของเขาไมยากเลย (สวนขยายก็วางไวขางหลัง) 
  ๒๘.  ผมคิดวาหลอนเหมาะจะลงหนาปก (ในความคิดเห็นของผม = In my opinion) 
  ๒๙.  ........ ปญหาน้ีกอใหเกิดปญหาอีกหลายๆ ดาน (ใชคําน้ีแทน นํามาซึ่ง จะดูดีกวา) 
  ๓๐.  รัฐบาลของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ทํางานกันอยางแข็งขัน (ภายใตการนํา = สํานวนตาง
ประเทศ) 
  ๓๑.  แดงเขาใจดําผิดมาก (ถาพูด เขาใจผิดดํา = misunderstand) 
  ๓๒.  เขาเสียใจที่เพื่อนสอบไลตก (กับการสอบไลตกของเพื่อน เรียงคําเปนกลุมคําแบบนี้คน
ไทยไมนิยม) 
  ๓๓.  หองนํ้ามีฝุนมาก (เต็มไปดวยฝุน = full of…) 
  ๓๔.  หลอนอยูในหองคนเดียว (พบตัวเอง = found herself) 
  ๓๕.  หลอนใสชุดนอนสีขาว (ซอนราง เปนสํานวนตางประเทศ) 
  ๓๖.  พี่เบิรดจะรองเพลงแฟนจา (จะมาในเพลง เปนสํานวนตางประเทศ) 
  ๓๗.  มีโรครายหกโรคที่คุกคามชีวิตของทารก.... (ภาษาไทยตองมีลักษณนามนะคะ) 
  ๓๘.  ฉันอยูโคราชนานมาก (ใชชีวิตอยู = สํานวนตางประเทศ) 
  ๓๙. คนเปนจํานวนมากสนใจและรูจักสถานตากอากาศแหงน้ี (ตองเรียงภาษาไทยแบบ Active 
Voice) 
  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 “วันน้ีแมจะกลับบานเย็นคงไมมีเวลาทํากับขาว พอจะทําเอง” 
หนาคําวา “คง” ละคําวา “แม” (ประธาน) หลังคําวา “ทํา” ละคําวา “กับขาว” (กรรม)  
 ๕. ประโยควางสวนขยายผิดที่ “สตรีมีครรภและเปนเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะแทงหรือมีลูกพิกลพิการ
มาก”  
   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 คงเปนเพราะสมตําม้ือเที่ยงแนๆ”  
 ๑๒.  อนุมานจากผล → ผล เชน “บราซิลเปนแชมปฟุตบอลโลกสมัยหนาก็คงครองแชมปอีก”  
 ๑๓.  ทรรศนะ : การแสดงความคิดเห็น ตรงกันขามกับขอเท็จจริง  
 ๑๔.  สกรรมกริยา = กริยาท่ีตองการกรรมมาวางทาย เพื่อใหประโยคสมบรูณ : เขาฆา... (ตองใสกรรม
จึงจะรูเรื่อง)  
 ๑๕. อกรรมกริยา = กริยาไมตองการกรรมมาวางทาย มันก็ทําใหประโยคสมบูรณแลว : เขานอน (ไม
ตองการกรรม) 
 ๑๖. ประโยคไมสมบูรณ  = ขาดสวนใดสวนหน่ึง ไมวาจะขาดประธาน ขาดภาคแสดง หรือขาดอีก ๑ 
ประโยคก็ได เชน 
   “การเสนอผลงานวิจัยเม่ือวานน้ี” ขาดภาคแสดง แลวไงตอละจะบอกอะไรหรือ 
   “มีอิทธิผลตอเยาวชนไทยเปนอยางมาก” ขาดประธาน ไมรูวาใครมีอิทธิพล 
   “แมวาเขาจะไมอานหนังสือ” ขาดอีก ๑ ประโยค มาตอใครครบสมบูรณ เพราะเรานํา
สันธานมาแลวตองมาเชื่อมประโยค ๒ ประโยค 
 ๑๗. ประโยคฟุมเฟอย : มีความเกินเขามาโดยไมจําเปน ตองตัดท้ิงไป เพราะมันมีความหมาย
เหมือนกัน 
   “การกอสรางในซอยนี้ นายชางผูควบคุมการกอสรางควรจะมาดูแลการกอสรางบางเพื่อ
ความเรียบรอยของงาน” 
   แกเปน “นายชางผูควบคุมการกอสรางในซอยนี้ควรจะมาดูแลบางเพื่อความเรียบรอยของงาน”  
   “เขาใหการชวยเหลือเด็กยากจน”  →  “เขาชวยเหลือเด็กยากจน” 
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   แต “เขาใหการตอศาล” ประโยคน้ีถือวาใหการไมฟุมเฟอย เพราะให เปนกริยาแท  
   การ = กรรม 
 ๑๘. ประโยคกํากวม = ตีความหมายไดมากกวา ๑ ความหมาย ความหมายไมชัดเจน  
   “แมบอกใหนองกินขาวเอง” ไมรูวา แมบอกเอง หรือนองกินเอง  
   “หนังสือพิมพมาแลวตั้งแตเม่ือวาน” ไมรูวา หนังสือพิมพท่ีแปลวา newspaper หรือ 
หนังสือ book (หนังสือ พิมพ)  
   “นิดอานหนังสือท่ีเขาเขียนเองที่สโมสรทุกวัน” ไมรูวา อานที่สโมสร หรือเขียนที่สโมสร  
   “ฉันอยากใหหัวหนาเห็นดวย” ไมรูวา ตกลงดวย หรือดูดวย  
 ๑๙. ประโยคที่ไมสมเหตุสมผล : มีเหตุผลท่ีไมเก่ียวเน่ือง คนละเรื่องกันเลย  
   “ภาษาไทยเปนภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเปนของเราเอง”  
   ผิดตรงคําวา “ท่ีดี” ไมคอยมีเหตุผลเลย แบบนี้ทุกภาษาในโลกเขาก็อางไดเหมือนกันวาเขา
ก็มีภาษาที่ดีไดเหมือนกัน เพราะเขาก็มีตัวอักษรตัวเลขเปนของตัวเอง  
   นักเรียนวาควรใหเหตุผลอยางไรดี ถาไมใชคําวา “ท่ีดี” ครูคิดวาควรใชคําวา เอกลักษณ จึง
จะเหมาะสมกวากัน เพราะมีตัวอักษรมีตัวเลขเปนของตัวเองก็ตองเปนเอกลักษณ ลักษณะเฉพาะที่ไมมีใคร
เหมือน และไมเหมือนใคร 
 ๒๐. ประโยคกํากวม  
  ๑. ปจจุบันแพทยพยายามแนะนําการเลี้ยงเด็กใหไดขนาดพอดี  
  ๒. ฉันไมชอบคนที่พูดมาก  
  ๓. นายแดงจะรวมอภิปรายเรื่องความสะอาดที่หอประชุมในวันน้ี  
  ๔. อาหารจานนี้แมบอกใหนองกินเอง  
  ๕. ชาวบานนิยมใชไมไผสานเขงใสปลาสงขายกันจนเปนที่รูจัก  
  ๖. ขนมชั้นน้ีใครหยิบไป  
  ๗. รอนจังขอผาเช็ดหนาหนอย 
  ๘. คนเปนทําไมไมทํา  
  ๙. เดี๋ยวน้ีเขาใหญมาก  
  ๑๐. ตาคุณเปนอะไร  
  ๑๑. เย็นแลวถึงจะแกไขก็ไมทัน 
  ๑๒. ฉันเห็นเหมือนคุณ 
  ๑๓. บริษัทน้ีถาเงินหาย เจาหนาท่ีตองออก 
  ๑๔. ของมันๆ อยางน้ีใครจะไมชอบ 
  ๑๕. ติดไฟหรือยัง 
  ๑๖. หนังสือเลมน้ีอานแลวชักติด 
  ๑๗. โคชทีมชาติซอมนักกีฬาของเขา 
  ๑๘. เราตองทํางานอยางมีแผน 
  ๑๙. ขาวเย็นกินเย็นๆ 
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  ๒๐. เด็กอะไรก็ไมรูนิสัยเสียใชไมได 
  ๒๑. เอางานชิ้นน้ีไปใหหัวหนาดูซิ ฉันอยากใหทานเห็นดวย 
  ๒๒. พอพี่ชายลุกขึ้น พวกหลอนก็ลุกไปตามเขา 
  ๒๓. ใครตามตํารวจมา 
  ๒๔. โจกอุนหรือยังคะ 
  ๒๕. เขาเปนลูกติดแม 
  ๒๖. พรุงน้ีไมวางมีนัดตองผาตัด  
 ๒๑. ประโยคที่วางสวนขยายผิดที่  
  ๑. หามเด็ดขาดนั่งหลังคารถไฟ  
  ๒.  ครูเปนทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมการศึกษาที่สําคัญ  
  ๓.  เขาเริ่มพัฒนาอยางเรงรีบเรื่องสาธารณูปโภคในหมูบาน  
  ๔.  ประวัติศาสตรแบบอาณานิคมไมนอย ใหอิทธิพลแกการศึกษาประวัติศาสตรไทย  
  ๕.  ปรากฏวาเด็กมีแผลฟกช้ําดําเขียวท่ีตนขาจากการตรวจของแพทย  
  ๖.  กรุงเทพมหานครกําลังเรงแกไขอยางเรงดวนเรื่องปญหานํ้าทวมขัง  
  ๗.  มีนักศึกษาหลายคนเขารวมโครงการ “ถนนสีขาว” รวมท้ังชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  
  ๘.  เวลาอยูตอหนาธารกํานัลกิริยามารยาทควรระวังใหเรียบรอย  
  ๙.  พรานปาไดฆาชางตัวผูและตัวเมียซึ่งมีลูกออนเพื่อเอางาอยางอํามหิตในเขตจังหวัดอุทัยธานี  
  ๑๐.  ขาวซึ่งแพรหลายออกไปทั่วโลกที่นาสลดใจนี้เกิดขึ้นเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ 
  ๑๑. ผูวาราชการจังหวัดไดกลาววาพฤติการณทาทายกฎหมาย ท่ีอุกอาจและโหดเหี้ยมเชนน้ีไม
ไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก 
  ๑๒.  ทหารเหลาน้ีไดรับคําสั่งใหหยุดยิงจากรัฐบาล  
  ๑๓.  พวกเขาไมไดตอสูตามที่ประกาศไวอยางสมศักดิ์ศรี  
  ๑๔.  เขาเปนคนดีถาเขาจะไมดื่มเหลา  
  ๑๕.  คนไทยในชุมชนเมืองนิยมอาหารตะวันตกซึ่งกอใหเกิดปญหาโรคอวนมาก  
  ๑๖.  คนไขคอยหมอทุกคน  
  ๑๗.  ครูลิลล่ีไปเยี่ยมสามีชั่วคราวที่อังกฤษ ๓ วัน  
  ๑๘.  การเดินทางใหความรูแกเราทางออม  
  ๑๙.  ฉันว่ิงออกมาเซ็นชื่อรับพัสดุดวยเทาเปลา  
  ๒๐.  ไฟไดดับลงกอนที่บานจะไหมหมดดวยฝมือของตํารวจดับเพลิง  
  ๒๑.  เขาเห็นเด็กนอยขางชายหนุมท่ีกําลังกระโดดโลดเตน  
  ๒๒.  เธอปลอบความทุกขเขาใหคลาย  
 ๒๒. ประโยคอานแบงวรรคตอนผิด  
  ๑. แมพระมา  
  ๒. ยายนอยบนถึงเสมอ  
  ๓. พี่แกวอยูไหน 
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  ๔. อยากันดีกวา  
  ๕. นอยไปไหม  
  ๖. บานหลังน้ีขายใหลูกเขยคนอื่นไมเก่ียว  
  ๗. มีขาวพอกินไหม  
  ๘. ฉันขายบานพี่  
  ๙. อีกหากิโลกวาจะถึงรีบเดินเร็วเขา  
  ๑๐. ถาครูตกลงไปนักเรียนจะเสียใจ  
  ๑๑. ปลนรถทัวรระยอง - หนองคายคนขับไมยอมแจงตํารวจ  
  ๑๒. ตอมาดินแดนสุวรรณภูมิท่ีติดกับพมาก็กลายเปนเมืองขึ้น 
  ๑๓. ผูชายใจเหี้ยม ใชเหล็กจ้ิมหญิงตาบอด 
  ๑๔. ชายผูน้ีคืออาจารยนักแตงเพลงผูยิ่งใหญของไทย 
  ๑๕. พี่เข็ดแลวขายเสื้อผาท่ีจตุจักรเพราะขาดทุน 
  ๑๖. นํ้ามันออกอยางน้ีจะกินเขาไปไดอยางไร 
  ๑๗. พี่สาวฉันไปอเมริกา ๔ ป กลับมาไมมีอะไรเหมือนเดิม 
  ๑๘. พอไมพอก็ตองมาหานองติ๋มอยูเรื่อย 
  ๑๙. ฉันไปเที่ยวนครสวรรคกับเพื่อนสองคน 
  ๒๐. ออเน้ือสุนัขผมชอบกิน  
 ๒๓. ประโยคฟุมเฟอย  
  ๑. ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระไมเรียบทําใหเดินลําบาก 
  ๒. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบานคนหลังหน่ึง 
  ๓. เด็กนอยรองตะโกนเสียงดังล่ัน 
  ๔. เขาถูกฆาตายที่หลังสวนเม่ือคืนวานน้ี 
  ๕. ขอทานไดโปรดกรุณารับทราบเรื่องน้ีดวย 
  ๖. อนุชนรุนหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ๗. มติมหาชนสวนใหญไมอยากใหรัฐบาลขึ้นราคาน้ํามัน 
  ๘. ครูลิลล่ีทําการสอบตั้งแต ๖ โมงเชา 
  ๙. ฝนตกตลอดวันตั้งแตเชาจดเย็นจึงทําใหนํ้าทวม 
  ๑๐. ผูคนกําลังกระทําการรณรงคเรื่อง ส.ส.ร. 
  ๑๑. เขาเปนหวัดในทุกครั้งท่ีฝนตก 
  ๑๒. ทานจะซื้อสินคาซึ่งมีราคาถูก 
  ๑๓. เขามีความจําเปนตองรีบเดินทาง 
  ๑๔. ศาสตรตางๆ ลวนอํานวยประโยชนแกผูเรียนรูดวยกันทุกวิชา 
  ๑๕. นักกีฬาจีนว่ิงชนะเพื่อนรวมชาติเดียวกัน 
  ๑๖. กลวยสุกน้ันนํามาทําเปนขนมไดหลายชนิด 
  ๑๗. พบศพชายไทยไมทราบชื่อถูกยิงตามลําตัวนอนตายอยูริมถนนวิภาวดี 
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  ๑๘. คุณควรเอาใจใสดูแลกับใบหนาของคุณใหดีท่ีสุด 
  ๑๙. นักธุรกิจชาวเดนมารกใหความสนใจที่จะมารวมลงทุนกับนักธุรกิจไทย 
  ๒๐. พอคาตางก็หลบเล่ียงในเรื่องของการตั้งราคาสินคา 
  ๒๑. อันที่จริงเรื่องที่ฉันเลาใหฟงน้ีเปนเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นจริงๆ 
  ๒๒. ผลสืบเน่ืองอันเลวรายท่ีตามมาคือกรุงเทพฯ นํ้าทวมทั้งเมือง 
  ๒๓. ขอเชิญผูสนใจชมประติมากรรมกลางแจงน้ีดวยตาตนเองที่ถนนสีลม 
  ๒๔. โรงแรมขอขอบคุณท่ีทานใหความสนใจในการใหบริการของเรา 
 ๒๔. ประโยคตอไปน้ีมีทั้งขอเท็จจริงและทรรศนะ  
  ใหลูกศิษยลองหาดูนะคะ 
  “นํ้าท่ีรางกายตองการตองเปนนํ้าสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราจึงควรดื่มนํ้าท่ีตมแลว”  
   ครูถามวา ทรรศนะอยูหนาหรือหลัง  
    ตอบวา อยูตรง “เราควรดื่มนํ้าท่ีตมแลว”  
 ๒๕. ประกาศอยางเปนทางการตองขึ้นดวย  
  ประกาศ + หนวยงาน เชน ประกาศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  เรื่อง + ............  เรื่อง การปองกันโรคทางเดินอาหารฤดูรอนน้ี  
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บทความ 
 
 ๑. 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, เคลิบเคล้ิม, เผลอสติ, คุมดีคุมราย  
  ๑. สบายใจ = ไมมีทุกขไมมีรอน 
  ๒. ประทับใจ = ติดอกติดใจ, ฝงอยูในใจ 
  ๓. กําลังใจ = สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อม่ันและกระตือรือลน พรอมที่จะเผชิญกับ

เหตุการณทุกอยาง 
  ๔. ภาคภูมิใจ = กระหยิ่มใจ, รูสึกวามีเกียรติยศ 
  ๕. เห็นใจ = เห็นนํ้าใจวาเปนอยางไร เชน ดีหรือชั่ว, รวมรูสึกในความทุกขยากของ     

ผูอ่ืน  
  ๑. ประสาน = ทําใหเขากันสนิท, เชื่อม 
  ๒. ประมาณ = กะหรือคะเนใหใกลเคียงจํานวนจริงหรือใหพอเหมาะพอควร, ราวๆ 
  ๓. ประเมิน = การประมาณคาหรือราคาเทาท่ีควรจะเปน 
  ๔. ประชุม = มารวมกันหรือเรียกใหมารวมกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง, มารวม

พบกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง, โดยปริยายหมายถึง เอาสิ่งท่ีเปน 
ประเภทเดียวกันมารวมไว  

  ๑. กระแนะกระแหน = พูดกระทบหรือพูดเปนเชิงเสียดสี 
  ๒. กระทบกระเทียบ = เปรียบเปรยใหกระทบถึง 
  ๓. ประชดประชัน = พูดหรือทําเปนเชิงกระทบกระแทกแดกดัน 
  ๔. ประจบประแจง = พูดหรือทําใหเขารักเขาชอบ  
  ๑. แจงใหทราบ = แสดงใหรู, บอกใหรู 
  ๒. ถามใหตอบ = คําถาม 
  ๓. บอกใหทํา = ออกคําสั่ง 
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  ๑. ขมขื่น = รูสึกช้ําใจแตฝนไว เพราะไมสามารถแสดงออกมาได 
  ๒. ตัดพอ = พูดตอวาดวยความนอยใจ, พอก็ได 
  ๓. เคียดแคน = โกรธแคน เคืองแคน 
  ๔. ประชดประชัน = พูดหรือทําเปนเชิงกระทบกระแทก, แดกดัน  
  ๑. หวาดหวั่น = พรั่นกลัว, สะดุงกลัว, หว่ันหวาด 
  ๒. หวาดกลัว = มีความรูสึกกริ่งเกรง, รูสึกสะดุงกลัว 
  ๓. คึกคัก = แข็งแรง, กระปรี้กระเปรา, มีชีวิตชีวา, ลักษณะที่มีผูคนพลุกพลาน   

เขาๆ ออกๆ มากกวาปกติ 
  ๔. ฮึกเหิม = ลําพองใจดวยความคึกคะนอง  
  ๑. ออนนอม = แสดงกริยาวาจาอยางมีคารวะ, ยอมแพ, สวามิภักดิ์ 
  ๒. ถอมตน = แสดงฐานะหรือความรูความสามารถต่ํากวาท่ีเปนจริง 
  ๓. ยําเกรง = เกรงกลัวเพราะเคารพนับถือ 
  ๔. ทะนงในศักด์ิศรี = ทะนง-ถือตัว, หยิ่งในเกียรติของตัว ศักดิ์ศรี-เกียรติศักดิ์  
  ๑. กระตือรือรน = รีบรอน, เรงรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝกใฝ, เรงรอน 
  ๒. ประมาท = ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว ความเลินเลอ, 

การขาดความระมัดระวัง 
  ๓. ยอทอ = ไมคิดสูเพราะขาดกําลังใจ 
  ๔. มองการณไกล = คาดคะเนเหตุการณลวงหนาได ถูกตองหรือใกลเคียงโดยอาศัยเหตุผล 

หรือประสบการณ เปนตน, เห็นการณไกล  
  ๑. หดหู = หอเห่ียวไมชื่นบาน, สลดใจ 
  ๒. เสียดาย = รูสึกอยากไดสิ่งท่ีเสียไปพลาดไป เปนตน ใหกลับคืนมา, รูสึกพลาด

โอกาสที่ควรจะมีจะได, รูสึกไมอยากใหเสียไปโดยไมไดประโยชน, 
อาลัยถึงสิ่งท่ีจากไป 

  ๓. รังเกียจ = เกลียดเพราะรูสึกขยะแขยงหรือไมชอบใจ 
  ๔. ปลงตก = พิจารณาจนเห็นจริงแลวปลอยไปตามสภาพ 
  ๕. กลัว = รูสึกไมอยากประสบสิ่งท่ีไมดีแกตัว, รูสึกหวาดเพราะคาดวาจะ

ประสบภัย  
  ๑. ใหความรู = ความรู -สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน, การคนควาหรือ  

ประสบการณ 
  ๒. ใหกําลังใจ = กําลังใจ-สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อม่ันและกระตือรือรนพรอมที่

จะเผชิญกับเหตุการณทุกอยาง 
  ๓. โนมนาวใจ = ชักชวนใหเห็นดีเห็นงามหรือใหโอนออนตาม  
  ๔. จรรโลงใจ = จรรโลง-พยุงไวไมใหเซหรือไมใหลมลง, ผดุง, ค้ําชู, บํารุงรักษาและ

เชิดชูไวไมใหเสื่อม 
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  ๑. อธิบาย = ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง 
  ๒. บรรยาย = ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องใหฟง เปนตน, เลาเรื่อง 
  ๓. พรรณนา = กลาวเปนเรื่องเปนราวอยางละเอียดใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ  
  ๑. วิเคราะห  = ใครครวญ, แยกออกเปนสวนๆ เพื่อศึกษาใหถองแท 
  ๒. สังเคราะห = สรางขึ้นใหม 
  ๓. สันนิษฐาน = ลงความเห็นเปนการคาดคะเนไวกอน 
  ๔. ประเมินคา = ประเมิน-กะประมาณคาหรือราคาเทาท่ีควรจะเปน 
  ๕. เสนอแนะ = เสนอ-ยื่นเรื่องราวความเห็นเพื่อใหทราบใหพิจารณา หรือใหสั่งการ

แสดงใหเห็น, แนะ-ชี้ทางหรือวิธีการใหรูโดยตรงหรือโดยออม 
  ๖. ตีความ = ชี้หรือกําหนดความหมาย, ใหความหมายหรืออธิบาย, ใชหรือปรับ 

ใหเขาใจเจตนาและความมุงหมายเพื่อความถูกตอง, วิเคราะหถอยคํา
หรือถอยความในบทกฎหมายนิติกรรมสัญญา หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
มีปญหาสงสัย หรือท่ีมีความหมายไมชัดเจน เพื่อกําหนดความหมาย
อันแทจริงของถอยคําหรือขอความนั้น 

  ๗. จับประเด็น = ประเด็น-ขอความสําคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา, ขอ 
เท็จจริงหรือขอกฎหมาย อันเปนสาระสําคัญที่คูความยกขึ้นเปนขออาง 
ไดในคดี  

  ๑. เตือนสติ = เตือนใหรูตัว, เตือนใหไดสติ 
  ๒. ส่ังสอน = ชี้แจงใหเขาใจและบอกใหทํา 
  ๓. ปลอบประโลม = ปลอบ-พูดเอาอกเอาใจใหคลายอารมณขุนหมอง 
  ๔. ปลงอนิจจัง = รูสึกสังเวชใจวาไมนาจะเปนถึงเชนน้ัน  
  ๑. กรรม = การ, การกระทํา, การงาน, กิจ, ผูถูกกระทํา 
  ๒. อนิจจัง  = ไมเที่ยง, ไมแนนอน, เปล่ียนแปลงอยูเสมอ, คําท่ีเปลงออกมา แสดง

ความสงสารสังเวช เปนตน 
  ๓. สัจธรรม = ความจริงแท 
  ๔. สังสารวัฏ = การเวียนวายตายเกิด, สังสารวัฏ หรือวัฏสังสารก็วา   
  ๑. คําคม = ถอยคําท่ีหลักแหลมชวนใหคิด 
  ๒. คําขวัญ = ถอยคําท่ีแตงขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อใหเปนสิริมงคล 
  ๓. ภาษิต = ถอยคําหรือขอความที่กลาวตอกันมาชานานแลวมีความหมายเปนคติ 
  ๔. สํานวน = ถอยคําท่ีเรียบเรียง, โวหาร บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร, ถอยคําหรือ   

ขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัว
หรือมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู 
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  ๑. ขอสังเกต = สิ่งท่ีกําหนดไวใหสนใจเปนพิเศษ 
  ๒. คาดคะเน = คะเน- คํานวณเอาอยางหยาบๆ 
  ๓. ขอเตือนใจ = เตือนใจ- สะกิดใจ, ทําใหระลึกได 
  ๔. การตัดสินใจ = ตัดสินใจ- ตกลงใจ  
  ๑. ประโยชนนิยม = นิยมประโยชน, สิ่งท่ีมีผลใชไดดีสมกับท่ีคิดมุงหมายไว, ผลท่ีได

ตามตองการ 
  ๒. อํานาจนิยม = นิยมอํานาจ-สิทธิ, อิทธิพลท่ีจะบังคับใหผูอ่ืนตองยอมทําตามไมวา 

จะดวยความสมัครใจหรือไม 
  ๓. วัตถุนิยม = การใหคุณคาแกสิ่งท่ีเปนรูปธรรมมากกวาสิ่งท่ีเปนนามธรรม 
  ๔. สมัยนิยม = ความนิยมในแตละสมัย  
  ๑. ถอมตัว = แสดงฐานะหรือความรูความสามารถต่ํากวาท่ีเปนจริง 
  ๒. ทาทาย = ชวนวิวาท, ชวนใหทดลองความรูความสามารถ 
  ๓. รอบคอบ = ท่ัว ถวนถ่ี เชน พิจารณาอยางรอบคอบ, ระวังเหตุการณขางหนา        

ขางหลังเสมอ, ไมเผอเรอ 
  ๔. ใจกวาง = มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  
  ๑.  แจง = แสดงใหรู, บอกใหรู, กระจาง, สวาง, ชัด 
  ๒. เตือน = บอกใหรูลวงหนา, ทําใหรูตัว, ทําใหรูสํานึก, ทักไมใหลืม 
  ๓. เสนอ = ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เปนตน เพื่อใหทราบ ใหพิจารณา หรือ

ใหสั่งการ 
  ๔. สอน = บอกวิชาความรูให  
  ๑. บอกกลาว = รองบอกใหผูอ่ืนเปนพยานรับรูไว 
  ๒. แนะนํา = ชี้แจงใหทําหรือปฏิบัติ, บอกใหรูจักกันตามธรรมเนียม 
  ๓. ตักเตือน = สั่งสอนใหรูสํานึกตัว 
  ๔. ส่ังสอน = ชี้แจงใหเขาใจและบอกใหทํา  
  ๑. เอ็นดู = มีความรักใคร, ปรานี 
  ๒. ช่ืนชม = ปติยินดี 
  ๓. เสียดสี = ถูกัน, อาการที่วากระทบกระเทียบเหน็บแนมดวยความอิจฉา 
  ๔. เหยียดหยาม = ดูหม่ิน  
  ๑. ยกยอง = เชิดชู 
  ๒. ช่ืนชม = ปติยินดี 
  ๓. สงสาร = รูสึกเห็นใจในความเดือดรอนหรือความทุกขของผูอ่ืน, รูสึกหวงใยดวย

ความเมตตากรุณา 
  ๔. เห็นใจ = เห็นนํ้าใจวาเปนอยางไร เชน ดีหรือชั่ว, รวมรูสึกในความทุกขยากของผูอ่ืน  



 
 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_________________________________________ภาษาไทย (53) 

  ๑. ผิดคาด = นึกไว, หมายไว, มักใชคูกับคะเน 
  ๒. เสียดาย = รูสึกอยากไดสิ่งท่ีพลาดไป เสียไป เปนตน ใหกลับคืนมา 
  ๓. ตําหนิ = ติเตียน  
  ๑. ประชด = แกลงทําใหเกินควรหรือพูดแดกดันเพราะความไมพอใจ 
  ๒. โกรธแคน = แคน-โกรธเจ็บใจอยูไมหาย 
  ๓. ดูแคลน = แสดงอาการเปนเชิงดูหม่ิน หรือเหยียดหยามเขา 
  ๔. เยยหยัน = พูดหรือแสดงกิริยาดูถูกเยาะเยยใหไดอาย, ใหเจ็บใจใหโกรธ  
  ๑. เห็นใจ = เห็นนํ้าใจวาเปนอยางไร เชน ดีหรือชั่ว, รวมรูสึกในความทุกขยากของผูอ่ืน 
  ๒. คับของใจ = คับใจ-อึดอัดใจ, รูสึกอัดอ้ันตันใจ, รูสึกคับแคนอยูในอกในใจ 
  ๓. สลดใจ = รูสึกเศราใจแกมสังเวช, รูสึกหดหูใจ 
  ๔. เสียใจ = ไมสบายใจเพราะมีเรื่องไมสมประสงค หรือผิดประสงค  
  ๑. หดหู = หอเห่ียวไมชื่นบาน, สลดใจ, อาการที่รูสึกหอเห่ียวไมชื่นบาน 
  ๒. เสียดาย = รูสึกอยากไดสิ่งท่ีพลาดไป เสียไป เปนตน ใหกลับคืนมา 
  ๓. รังเกียจ = เกลียดเพราะรูสึกขยะแขยงหรือไมชอบใจ เปนตน 
  ๔. ปลงตก = พิจารณาจนเห็นจริงแลวปลอยไปตามสภาพ  
  “การตีความ คําศัพท ในกรณีท่ีเราไมรูจักศัพทตัวน้ันมากอน หนูจะทําอยางไร เปรียบเทียบกับชีวิต
จริงถาสมมติตองทําความรูจักคนๆ หน่ึง ภายในระยะเวลาอันแสนสั้น เราก็คงไดแตสังเกตจากการแตงกาย 
การพูดจา รสนิยมของคนๆ น้ัน เหมือนกับการแปลคําศัพทท่ีเราไมรูจัก ครูลิลล่ีจะสอนใหดูบริบท บริบท คือ
คําแวดลอม ลองมาตีความคําวา “บุหลัน” กันดีกวา วาแปลวาอะไร  

 “บุหลันเล่ือนลอยฟาไมราคี รัศมีสองสวางดังกลางวัน”  
  บุหลันตองเปนสิ่งท่ีอยูบนฟา มีแสงสวางเพราะดูจากคําวาไม ราคี และมีแสงมากดวยสองเหมือนกับ
แสงอาทิตยในเวลากลางวัน แสดงวาบุหลันจะตองอยูในเวลากลางคืน สรุปวา บุหลันตองเปนสิ่งท่ีมีแสงสวาง 
ในเวลากลางคืนและมีแสงมากดวยนะคะ (นักเรียนตอบวาอะไรกันคะ ดาวเทียมไมใช) ขอเฉลยวา บุหลัน คือ
พระจันทร  แบบนี้คือการตีความโดยดูจากบริบท นักเรียนตองฝกแบบนี้บอยๆ นะคะ  
  นักเรียนขาเวลาอานคําประพันธ เพื่ออานบทความก็ดี นักเรียนมักจะเจอคําถามที่วา “ใหแนวคิด ให  
ขอคิด ดานใด” ครูจะลองใหหนูอานคําประพันธบทน้ีเปนชีวิตสุนทรภูนะคะ  
   “เหมือนบายศรีมีงานทานถนอม เจิมแปงหอมน้ํามันจันทนใหหรรษา  
  พอเสร็จการทานเอาลงทิ้งคงคา ตองลอยมาลอยไปเปนใบตอง”   
 ครูอยากถามวากลอนบทนี้ใหแนวคิด ขอคิด ดานใด ถาครูมีตัวเลือกใหหนูจะเอาไหมคะ ตัวชวยคิด
ของครูมี ๔ คํา ใหหนูลองเลือกดูนะคะ  
 ๑) พิธีกรรม  ๒) ศิลปะไทย  
 ๓)  คําสอนทางศาสนาพุทธ ๔) ความเชื่อทางไสยศาสตร   
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 แนวคิด หรือขอคิด จะไมเหมือนสาระสําคัญ แนวคิดจะซอนอยูภายในคําท่ีผูเขียนไดแตง แตสาระ
สําคัญอยูตรงที่เราจับประเด็นไดไหมวาใคร ทําอะไร ทําไมถึงทําอยางน้ัน 
 คําประพันธบทน้ี ถาถามวา สะทอนแนวคิดใด ตองตอบวา คําสอนทางศาสนาพุทธ เพราะคําประพันธ
บทน้ีเปนเรื่อง อนิจจัง แลวใชกับการนําไปเปรียบเทียบกับ บายศรี วาตอนพิธีในวันงานเทศกาลผานมา ก็
กราบไหวบูชาบายศรี แตพอหมดความสําคัญบายศรีก็ไมมีคนมอง แสดงถึงความไมเที่ยงแทแนนอน เขา
ตั้งใจจะสอนผูอานวาคิดแนวน้ีไดไหม 
 ถาตอบ พิธีกรรม ศิลปะไทย หรือความเชื่อทางไสยศาสตรก็จะเปนการมองผิวเผินแตเปลือกภายนอก 
เรียนภาษาไทยตองเรียนแบบวิเคราะหดวย ไมใชการทองจําแตอยางเดียว คิดไปเถิดสมองคนเราจะไดมี
ศักยภาพ เวลาเจอเรื่องราวรายๆ จะไดมีปญญา 
 การอานบทความ บางครั้งนักเรียนจะตองเจอคําท่ีมีความหมายไมตรงตัว เราจะทําอยางไรดี เชน  
  “ปากควรหารือกระเพาะเสมอ”  
  ถาคุณครูจะถามวา “หารือ” จะหมายความวาอยางไร  
 ๑) ประสาน  ๒) ประมาณ  ๓) ประเมิน ๔) ประชุม   
 กําลังมองอยูวาทานประชาจะมาตรวจหรือเปลา “หารือ” คําน้ีแปลตรงๆ ไมได เพราะปากกับกระเพาะ 
คุยกันไมไดจึงตัด ประชุม ออกเสียกอน 
 “การเลือกคําตอบในวิชาภาษาไทย ตองตัดตัวไมใชออกไปกอน” เหลือ ประสาน ประมาณ ประเมิน 
เราก็มาดูบริบท ปาก กับ กระเพาะ เขาทําอาการหารือกันเหมือนเขาพูดคุยกัน เพราะทั้งสองเปนอวัยวะท่ี
ทํางานเกี่ยวของกันตองเจอกัน เพราะดูจากเขาใชคํา หารือ พูดคุย ฉะน้ัน 
 คําตอบ คือ ประสาน จริงไหมคะนักเรียน (ใชคะ ทั้งสวย ทั้งเกง ลูกศิษยใครหวา) 
  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 หรือแนะนําสั่งสอนก็ได 
 อนุมาน = คาดเดา 
 สาระสําคัญ = ประเด็นสําคัญของเรื่องบทความวา ใคร ทําอะไร ทําไมถึงทํา 
 แนวคิด = ความคิดท่ีไดจากการอาน, ฟงเรื่องน้ัน ขอสอนใจประมาณนี้  
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วรรณคดี 
 
 ๑. ไวพจน คําตระกูล “ไมใช” ท่ีมักใชในวรรณคดี วรรณกรรมบอยๆ คือ “บ หอน ไป ใช มิ วิ อะ”  
 ๒. ทิศทั้งแปด อยากรูจังวา หรดี พายัพ อาคเนย อยูตรงไหน ทองสูตรน้ี “อุ อี บู อา ทัก ห ประ พา”   

แลวเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาแบบนี้  
อ ุดร

ทักษิณ
หรดี อาคเนย

บูรพาประจิม
อ ีสานพายัพ

  
 ๓. เสียงดุจดนตรี หมายถึง มีวรรณยุกตมากมาย หลายหลากเสียงในหนึ่งวรรค เชน  
   “โออนาถหนอเมืองไทยสมัยน้ี ”  
  มีเสียงวรรณยุกตเรียงลําดับ ดังน้ี โท เอก เอก จัตวา สามัญ สามัญ เอก จัตวา ตรี  
 ๔. “ปญจมหานที” แมนํ้า ๕ สายในอินเดียมีอะไรบาง  
   สรภู อจิรวดี คงคา มหิ ยมุนา  
 ๕. กลืนเสียง (รวม) เชน  ดิฉัน กลืนเสียงเปน  ดั้น 
   อยางน้ี กลืนเสียงเปน อยางง้ี 
   อยางไร กลืนเสียงเปน อยางไง  
 ๖. กรอนเสียง (ตัด) เชน หมากมวง กรอนเสียงเปน มะมวง 
   หมากพราว กรอนเสียงเปน มะพราว 
   ตัวขาบ กรอนเสียงเปน ตะขาบ 
 ๗. แทรกเสียง (เสียงอะอยูกลาง) เชน  
   ลูกดุม → ลูกกระดุม 
   ลูกเดือก → ลูกกระเดือก  
 ๘. จังหวะดุจดนตรี คือ แบงจังหวะการอาน แบงชองไฟการอานใหลงตัว พอดีกัน เทาๆ กัน เชน 

“วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว” แบงไดวรรคละ ๓ วนและว่ิง คืนและวัน หว่ันและไหว  
 ๙. ครุ-ลหุ พยางคเสียงหนัก พยางคเสียงเบา 
   ลิลกับล่ี เปนคําครุท้ังสองพยางค 
   คําครุ คือ คําท่ีมีเสียงตัวสะกด จะเปนแมอะไรก็ได ไมแบงแบบ กบด หรือ มะนงยะเวอะ  
    ถาตัวสะกดไมมีขอใหประสมเสียงสระยาว อยางคําวา “ล่ี” ก็ถือวาเปนพยางค

หนักแลว 
   คําลหุ คือ พยางคท่ีไมมีเสียงตัวสะกดและตองผสมสระเสียงสั้นเทาน้ัน เชน มะลิ ท้ัง มะ 

และ ลิ เปนลหุท้ังคู 
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 ๑๐. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยในอดีตถึงปจจุบันมี ๒ ดานสําคัญ คือ  
  ๑. รัฐจักร บํารุงดูแลบานเมืองใหสงบเรียบรอย ออกศึก ทําสงคราม  
  ๒. พุทธจักร บํารุงพระศาสนา  
 ๑๑. บุคคล ๒ ทานที่กวีจะพรรณนาถึงก็มี  
  ๑.  กษัตริย 
  ๒.  นางอันเปนที่รัก 
 ๑๒. ส่ิงของที่ไมใชบุคคลที่กวีจะพรรณนาถึงก็มี 
  ๑.  วัฒนธรรม (มนุษยสรางขึ้น = วัด วัง บานเรือน การแตงกาย ประเพณี การละเลน)  
  ๒.  ธรรมชาติ (เกิดขึ้นเอง = ปลา ตนไม นก ภูเขา ทะเล แมนํ้า ลําธาร)  
 ๑๓. ความเช่ือที่กวีจะกลาวถึงมี ๒ แนว คือ  
  ๑.  พุทธศาสตร  (เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว)  
  ๒.  ไสยศาสตร  (ภูตผีปศาจ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ)  
 ๑๔. กลวิธีการแตง (กลวิธีการประพันธ) แบงออกเปน ๒ ดาน  
  ๑.  ภาพพจน  
  ๒.  ความงามวรรณศิลป   
 ภาพพจน  
  ๑.  อุปมา 
  ๒.  อุปลักษณ 
  ๓.  สัญลักษณ 
  ๔.  นามนัย 
  ๕.  บุคคลวัต  
  ๖.  สัทพจน 
  ๗.  อธิพจน 
  ๘.  อวพจน  
  ๙.  ปฏิพากย  

 ๑๐. อุปมานิทัศน (เอ! ครูคะอุปมากับอุปมานิทัศนตางกันอยางไร ออ! อุปมาเปรียบเทียบเปนคํา  
สวนอุปมานิทัศนเปรียบเทียบยาวๆ เปนประโยคยาวๆ)   

 ความงามวรรณศิลป   
  ๑. สัมผัสสระ 
  ๒. สัมผัสอักษร 
  ๓. สัมผัสวรรณยุกต 
  ๔. จินตภาพ 
  ๕. เสียงดุจดนตรี 
  ๖. จังหวะดุจดนตรี 
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  ๗. ดุลเสียงและดุลความหมาย  
  ๘. เลนคํา  
  ๙. ซ้ําคํา  
  ๑๐. หลากคํา  
  ๑๑. พองเสียง 
  ๑๒. กวีโวหาร = อลังการทางภาษา คําวิจิตร คําวิลิศมาหรา ศัพทหรูหรา 
  ๑๓. ภาพชัดเจน = ใหคําขยายมากๆ วิเศษณมากมาย ถามีการเปรียบเทียบเขามาชวย จะทําให
ภาพชัดเจน  
 ๑๕. พระบรมเดชานุภาพของกษัตริยดูไดจาก  
  ๑. กองทัพท่ียิ่งใหญ 
  ๒. เมืองขึ้นมากๆ 
 ๑๖. ฉันทลักษณของ โคลง 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 
 ๑๗.  ลักษณะนิราศ = เดินทาง → คิดถึงนาง → เปรียบเทียบ  
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 ๑๘. วิถีชีวิตคนไทยในอดีต 
  ๑.  ครอบครัวขยาย 
  ๒.  ทํานา 
  ๓.  รักถ่ินฐานบานเกิด 
  ๔.  นิยมใหลูกหลานบวช 
  ๕. เรียนหนังสือกับพระที่วัด 
  ๖. นิยมใหบุตรหลานรับราชการ  
 ๑๙. ใชคําอัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ = “พลหัวหนาพะกันแกวงตาวฟนฉะฉาด แกวงดาบฟนฉะฉัด” 
   ฉะฉาด ฉะฉัด เปนอัพภาส และเลียนเสียงการฟนดาบดวย 
 ๒๐. เลนเสียง  
  เสียงไพเราะ 
 ๒๑. ประโยคขนานความ = ดุลเสียงและดุลความหมาย 
   “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” 
   ๒ วรรคมีจํานวนคําเทากัน มีคําเดียวกันที่ตําแหนงเดียวกัน “ใน, มี” 
 ๒๒. ซ้ําความ = “กูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู” ซ้ําความจะเปนซ้ําประโยค การซ้ําคําจะเปนคํา  
 ๒๓. การสับเสียงสระและพยัญชนะ คือ คําผวน เชน “ฝนหา ฝาหน” 
 ๒๔. “ดังตรลบโลกแล ฤาบรางรูแพ ชนะผูใดดาล” 
   ดัง = ตรงนี้ไมไดเปรียบเทียบจึงไมใชอุปมา 
 ๒๕. นาฏการ = การรายรํา จัดเปนจินตภาพเคลื่อนไหว 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัมผัสสระ สัมผัสอักษร 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_________________________________________ภาษาไทย (59) 

 

วรรณคดี 
 
ความงามในภาษา 

 งานประพันธเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น โดยสื่อความคิดท่ีตองการถายทอดผานทางส่ือภาษา ผูอานจะ
ไดรับอารมณสุนทรียจากถอยคําสํานวนโวหารท่ีไพเราะสละสลวยและความสนุกสนาน นอกจากนั้นผูอานยังไดรับ
อาหารสมองจากความรู ความคิด คติธรรม ทรรศนะ ความเช่ือท่ีสอดแทรกในเนื้อเรื่อง หากผูอานมีความตั้งใจ   
ท่ีจะศึกษาวรรณคดีและทําความเขาใจไดอยางถองแท เรื่องราวและขอคิดท่ีไดก็จะเปนประโยชนอยางย่ิงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 
 การพิจารณาคุณคาวรรณคดี มีหัวขอในการพิจารณาดังน้ี 
 1. คุณคาดานวรรณศิลป 
 2. คุณคาดานเนื้อหา 
 3. คุณคาดานสังคม 
 4. คุณคาดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 1. พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป 
 
  (ความงามทางภาษา) พิจารณาเฉพาะสวนประกอบของงานประพันธ รูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา 
กลวิธีในการแตงนาสนใจ ใชคําไพเราะสละสลวย 
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  1.1 การหลากคํา สรรคํา หรือคําไวพจน 
 
   คือ การเลือกใชคําท่ีเขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน 
  ตัวอยาง 
   1. “ยกมาแนนดงพงไพร  ดูไปไมสิ้นโยธา” 
   2. “ชมวิหคนกไมไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธีฯ” 
   3. “นาเอยนารี ภคิน ีกัลยา สุดา สมร 
    นุชนาฏ วนิดา พะงางอน สายสวาท บังอร พธู นวล 
    ยุพดี กานดา ยอดยาจิต โฉม มิ่งมิตร นงนุช สุดสงวน 
    สิบเกาแลวยังไมหมดบทกระบวน เออสํานวนผูหญิงมากจริงเอย” 
 
 
  1.2 การเลนคํา (คําพองเสียง) 
 
   คือ การนําคํามาเรียงรอยในคําประพันธโดยพลิกแพลงใหเกิดความหมายพิเศษและแปลกออกไป
จากท่ีใชกันอยู เพ่ืออวดฝมือของกวี **คํานึงถึงความไพเราะทางเสียงเปนสิ่งสําคัญจนบางครั้งอาจขาดความ
สมจริง 
  ตัวอยาง 
   1. นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา (พองรูป-พองเสียง) 
   2. เบญจวรรณจับวัลยชาลี เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา  
   3. จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
 
 
  1.3 การซ้ําคํา 
 
   คือ คําหรือขอความท่ีออกเสียงเหมือนกันความหมายเหมือนกัน  
  ตัวอยาง 

  1.  เบญจวรรณจับวัลยชาลี  เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา  
   นางนวลจับนางนวลนอน  เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา  
   จากพรากจับจากจํานรรจา  เหมือนจากนางสการะวาตี  
  2.  เปนกุหลาบในใจใครฉันไมวา เปนดอกฟาในใจใครฉันไมหวั่น 

    เปนไมงามในใจใครไมสําคัญ เปนท่ีรักในใจฉันเทาน้ันพอ 
   3.  ทัพหนาทัพหลวงทัพหลัง  พรอมพรั่งตั้งโหอึงอุตม 
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  ซ้ําคํา VS คําซ้ํา 
 
 
 คําซ้ํา คือ คําๆ เดียวหรือคํามูลคําเดียวท่ีเหมือนกันท้ังรูป เสียง และความหมายออกเสียงซํ้ากัน 2 ครั้ง
โดยเปลี่ยนคําท่ีสองเปนไมยมก ซ่ึงเมื่อออกเสียงซํ้ากันแลวความหมายของคําจะเปลี่ยนไป คือ กลายเปนคําใหม   
ท่ีมีความหมายใหม 

 1.  การซํ้าคําท่ีสื่อความหมายพหูพจน เชน เพ่ือนๆ จะมาถึงพรุงน้ี (เพ่ือนๆ หมายถึง เพ่ือนหลายคน) 
 2.  คําซํ้าจะชวยบอกจําแนกแยกประเภท และอยูพวกใด เชน แจกหนังสือเปนคนๆ (แจกหนังสือแตละคน) 
 3.  คําซํ้าบางคํา ทําใหความหมายของคําเบาลง เชน สีแดงๆ (สีท่ีจัดอยูในจําพวกสีแดง แตไมแดงเทากับสีแดง) 

 4.  คําซํ้าท่ีแสดงความไมแนใจ เชน เขาปลูกบานแถวๆ สี่แยก 
 5.  คําซํ้าท่ีมีความหมายในเชิงอุปมา เชน ของกลวยๆ แคนี้ยังทําไมได (ของงายๆ) 
  6.  คําซํ้าท่ีเนนความหมายวามีสภาพหรืออาการนั้นอยูมาก เชน เธอเปนคนเรียนเกงเกง (เรียนเกงมาก) 
 
  จําไวนิด : 
  ซํ้าคํา [ออกเสียงเหมือนกันอยูหางกัน] ≠ คําซํ้า [ออกเสียงเหมือนกันอยูติดกัน] 
 
 
 
  1.4 อัพภาส 
 
   คือ คําซํ้าชนิดหนึ่ง โดยใชพยัญชนะซํ้าเขาไปขางหนาคํา และกรอนเสียงคําหนาเปนเสียงอะ 
(ริกริก → ระริก) ทําใหเห็นภาพและเกิดความรูสึกตามไปดวย 
  ตัวอยาง  
   1. สงัดเงียบเยียบเย็นยะเยือกอก 
   2. ยะแยมย้ิมพิมพใจใหวาบหวาม วะวาววับตางามทรามสงวน 
   3. สาดปนไฟยะแยง แผลงปนพิษยะยุง พุงหอกใหญคะควาง ขวางหอกซัดคะไขว 
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  1.5 เลนเสียงวรรณยุกต 
 
   คือ การเลนเสียงวรรณยุกตระดับตางๆ ติดๆ กันคลายเสียงดนตรี คําประพันธ 5 ประเภทของ
ไทย มีถึง 3 ประเภท ท่ีบังคับการใชวรรณยุกต คือ โคลง บังคับ คําเอก คําโท ราย บังคับท่ีสงสัมผัสทายวรรคกับ
คําท่ีรับสัมผัส ตองใชคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเดียวกัน กลอน บังคับเสียงวรรณยุกตทายวรรคทุกวรรค ซ่ึงการบังคับ
เชนนี้ กอใหเกิดความงามในภาษา  
  ตัวอยาง 
   1.  เธออยูไกลเกินไปใจยังหวั่น กลัวสักวันใจเธอวางวางจนเผลอ 
    กลัวจะลืมคนไกลยามไมเจอ กลัวใจเธอลุมหลงสงสารใคร 
   2.  ธรณีนี่นี้   เปนพยาน 
    3.  จรรโลงโลกกวากวาง แผนแผนผางเมืองเมรุ ศรีอยุธเยนทรแยมฟา 
 
 
  1.6 เลนเสียงสัมผัส 
 
 
   สัมผัสสระ คือ การใชสระเดียวกัน สั้นยาวเทากันและตัวสะกดแมเดียวกัน 
      โดยพยัญชนะตนตางกัน 
      เชน “ภาษาไทย ใครมาสอน อยานอนฟง” 
   สัมผัสอักษร คือ การใชเสียงพยัญชนะพองกัน ซ่ึงไมกําหนดเสียงสระหรือเสียงวรรณยุกต
     สูงต่ํา (หรือเรียกวา สัมผัสพยัญชนะ) 
     เชน เมื่อมั่งมีมิตรมามุงหมายมอง เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา 
       เมื่อไมมีมวลมิตรไมมองมา เมื่อมอดมวยหมูหมาไมมามอง 
 
 
  1.7 เลนเสียงหนักเบา และจังหวะอันเกิดจากการอาน 
 
   คือ การใชคําท่ีมีการออกเสียงหนักและเบา อยางเปนจังหวะ เพ่ือใหเกิดความไพเราะ 
 
   เสียงหนัก  ไดแก คําท่ีประสมดวยสระเสียงยาว มีตัวสะกดท้ัง 8 แม รวมถึง สระเกิน 
(อักษรแทนพยางค) อํา ใอ ไอ เอา (เรียก คําครุ) 
   เสียงเบา   ไดแก คําท่ีประสมดวยสระเสียงสั้น ไมมีตัวสะกด รวมถึง ก็ บ บ ธ ณ ฤ ใหใช
สระอําได (เรียก คําลหุ)  

  ตัวอยาง   
    อยาติและหลู  ครูจะเฉลย 
   เธอนะเสวย  ภัตกะอะไร 
   แตละวรรค ใชเสียง หนัก - เบา - เบา - หนัก 
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  1.8 คําถามเชิงวาทศิลป 
 
   คือ คําถามท่ีไมไดตองการคําตอบจากผูฟง (คือ แคอยากบอกใหรู) 
  ตัวอยาง 
    เปลวเทียนละลายแทง เพ่ือเปลงแสงอันอําไพ 
   ชีวิตมลายไป มีอะไรทิ้งไวแทน 
 
 
 2. พิจารณาคุณคาดานเนื้อหา 
 
   การพิจารณาเนื้อหาของงานประพันธเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงหมายถึง การพิจารณาแนวคิด สาระ 
คานิยม ฯลฯ ท่ีปรากฏในเรื่องนั้นอยางลึกซ้ึง ลักษณะของงานประพันธโดยทั่วไปแบงตามลักษณะของเนื้อหา
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ บันเทิงคดีและสารคดี 
 
 
 3. พิจารณาคุณคาดานสังคม 
 
   (ขอคิดหรือแนวคิด สภาพทางสังคม) เปนการพิจารณาจากประโยชนของเนื้อหา ในดานท่ีมีผลกระทบ
ตอผูอานและสังคมสวนรวม การพิจารณาคุณคาวรรณคดีดานสังคม แบงออกได 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ 
   ดานนามธรรม ไดแก ความดี ความช่ัว คานิยม จริยธรรมของคนในสังคม ฯลฯ 
    ดานรูปธรรม ไดแก สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต การแตงกาย และการกอสรางทางวัตถุ ฯลฯ 
 
 
 4. พิจารณาคุณคาตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
  วรรณคดีทุกเรื่องเปรียบเสมือนหนาตางสะทอนสังคมซ่ึงภาพตางๆ ท่ีสะทอนหรือปรากฏผานในเนื้อเรื่อง 
ซ่ึงอาจสะทอนเหตุการณสังคมในชวงเวลาที่แตกตางกัน ยอมทําใหเราสามารถมองเห็นแนวทาง วิถีชีวิต วิธีการทํา
กิจใดๆ ของสังคมหรือเรื่องราวน้ันๆ เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาใหถองแทก็อาจนํามาปรับใชใหเขากับชีวิตได เชน 
นิทานสุภาษิต จะใหขอคิดเตือนใจไวตอนทายเสมอ วรรณคดีท่ีสัมพันธกับประวัติศาสตร เชน ลิลิตตะเลงพาย ก็จะ
ใหเกร็ดความรูดานประวัติศาสตร ประเพณี ความเช่ือ สรางกําลังใจใหกับผูอานซ่ึงเราสามารถใชเปนแรงบันดาลใจ
ใหกับชีวิตได 
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โวหารภาพพจน 
 โวหารภาพพจน คือ กลวิธีหรือช้ันเชิงท่ีผูแตงใชในการเรียบเรียงถอยคําใหมีพลังสัมผัสอารมณของผูอาน
จนเกิดความประทับใจและเห็นภาพในจิต โวหารภาพพจนจะกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจไดมากกวาท่ีใชถอยคํา
กลาวอยางตรงไปตรงมา 
 
 
 1. อุปมา 
 
  คือ เปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง สังเกตจากคําท่ีมีความหมายวา เหมือน ปรากฏอยู 
 
เสมือน เปรียบเสมือน เปรียบดุจ เปรียบ (ประ)ดุจ ดัง ดั่ง ปูน ราวกับ 
ละมาย เพียง เพ้ียง กล คลาย เสมอ ประหนึ่ง ปม ปาน 
ปูน พาง อุปมา (ประ)เลห แมน ย่ิง ครุวนา อยาง เทียบเทียม

 
  ตัวอยาง 
   1. “เมื่อเราเริ่มฝกอาวุธกันใหมๆ พวกเราถือปนเหมือนกับคนโสดอุมทารก” 
   2. “พ่ีดังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกลาวมา” 
   3.  “เมื่อนั้น ทาวกะหมังกุหนิงนเรนทรสูร 
    ไดฟงท้ังสองทูตทูล ใหอาดูรเดือดใจดังไฟฟา” 
   4. “กรุงกษัตริยขอขึ้นก็นับรอย เราเปนเมืองนอยกระจิริด 
    ดังหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย  เห็นผิดระบอบบุราณมา” 
 
 
 2. อุปลักษณ 
 
  คือ เปรียบสิ่งหนึ่งเปนสิ่งหนึ่ง เปรียบสิ่งหนึ่งคือสิ่งหนึ่ง หรือ ละคําวา “เปน” “คือ” ก็ได  
สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 
  1. ใชคํา “เปน”, “เทา”, “คือ” ในการเปรียบเทียบ 
   ตัวอยาง 
   “ลูกเปนแกวตาดวงใจของแม” “ปากเล็กเทารูเข็ม” “ปญญาคือดาบสู ดัสกร”  
  2. ใชคําที่จะเปรียบเปนซอนลงขางหนา 
   ตัวอยาง 
   “ไฟโทสะ” (โทสะเปนไฟ) “เพชรนํ้าคาง” (น้ําคางคือเพชร) “ทะเลหมอก” (หมอกเยอะเหมือน
น้ําทะเล) 
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  3. ใชกลุมคําในการแสดงการเปรียบเทียบ 
   ตัวอยาง 
   “มโหรีจากกราวปามาเรื่อยรี่” (เปรียบเสียงธรรมชาติท่ีประสานประสมกลมกลืนกันเปนมโหรีจากกราวปา) 
   “พิณพาทยไพรกลอมขับสําหรับดง” (เปรียบเสียงธรรมชาติเปนพิณพาทยแหงปา) 
 
  ตัวอยางเหลานี้ เปนอุปลักษณ หรือไม 
  “เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา” 
  “โบราณวาสี่เทายังกาวพลาด เปนนักปราชญแลวก็ยังรูพลั้งผิด” 
  “ฉันคือครูระดับมัธยมปลาย” 
     ตอบวา ................................... เพราะ .................................. 
   แลวตัวอยางนี้ เปนอุปลักษณ หรือ อุปมา 
  “ฉันเปนดั่งทรายถูกแดดสะทอนมา สวยงามจับตาผูคนก็ช่ืนชม แตฉันเอง ฉันก็เปนแคทรายที่รอนรุม 
อยูภายใน ไอรอนท่ีซอนอยู ไดแผดเผาใครตอใครเรื่อยมา...” 
 
  จําไวนะครับวา : เปนดั่ง เปนดุจ เปนเฉก เปนเชน เปนเพียง เปนเหมือน  คือ ...................... 
 
  
 3. บุคคลวัต 
 
  คือ สิ่งท่ีไมใชมนุษยทํากิริยาอาการ ความรูสึกเหมือนมนุษย (ทําสิ่งท่ีไมใชคนใหเปนคน) มี 3 ลักษณะ คือ 
  1. การใชคํากริยาของคนกับสิ่งท่ีไมใชคน   
  ตัวอยาง 
   “ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหมไฉนจึงตื่น” 
   “หามเกศาวาอยาหงอกยังนอกใจ มันขืนหงอกออกจนไดมันไมฟง” 
  2. การสรางใหนามธรรม หรือ ธรรมชาติเปนบุคคล   
  ตัวอยาง 
   “ขาว” สรางเปน พระแมโพสพ 
   “แผนดิน” สรางเปน พระแมธรณี 
   “น้ํา” สรางเปน  พระแมคงคา 
  3. การสรางตัวละครในนิยายท่ีเปนสัตว พืช วัตถุใหมีความรูสึกนึกคิดและแสดงบทบาทคลายคน 
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 4. อติพจนและอวพจน 
 
  คือ การกลาวเกินจริง 
  อติพจน : เปรียบเทียบโดยคนกลาว Over มากกวาความเปนจริง แตไมใชการกลาวเท็จ 
  อวพจน : เปรียบเทียบโดยคนกลาว Over นอยกวาความเปนจริง  
 ตัวอยาง 
  1. “เรียมร่ําน้ําเนตรถวม    ถึงพรหม” (อติพจน) 
  2. “ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจเขาออก” (อติพจน) 
  3. “ฉันคิดถึงเธอตั้งแตหัวคํ่าจนอุษาสาง” (อติพจน) 
  4. “ขนมกอนนี้เล็กเทาขี้ตา” (อวพจน) 
  5. “คอยสักอึดใจเดียว” (อวพจน) 
  6. “มีความรูแคหางอึ่ง” (อวพจน) 
 
  ขอนี้เปนอติพจน หรืออวพจน 
    “จะเอาโลกมาทําปากกา แลวเอานภามาแทนกระดาษ 
   เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไมพอ” ตอบวา .................................... 
   
 5. สัทพจน 
 
  คือ การเลียนเสียงธรรมชาติหรืออาจหมายถึง การใชคําท่ีมีเสียงบงถึงสี แสง ทาทาง ฯลฯ ไดดวย 
 ตัวอยาง 
    “ระฆังดังเหงงหงาง ฆองใหญกวางครางหึ่งหึ่ง 
   กลองหนังดังตึงตึง ตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง”  
    “ปวงประชาราษฎรอาเพศ เปรตกูกองรองตะเบิน 
   กระหายเหิมแลบลิ้นอยู วะวาบวะวาบ 
   แสยะเขี้ยวเขียวปลาบอยู วะวับวะวับ” 
  “วะวาบวะวาบ” และ “วะวับวะวับ”  เปน .......................................... และ .......................................... 
  ตัวอยางตอไปนี้เปนสัทพจน หรือไม “เสียงไกขัน”  ............................................................... 
     “เอกอี้เอกเอก”  ............................................................... 
     “เสียงฟารอง”  ............................................................... 
     “ครืนๆ”  ............................................................... 
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 6. ปฏิพากยพจน/ปฎิพจน 
 
  คือ การกลาวเปรียบเทียบในเชิงขัดแยงกัน โดยนํามาเขาคูกันอยางกลมกลืน เพ่ือสรางอารมณสะเทือนใจ  
หรือใหสารท่ีลึกซ้ึงกินใจ ตัวอยางเชน 
  1. “อาจารยท่ีพูดอยูตอนนี้ หลอเปนบา” 
  2. “น้ําผ้ึงขม” 
  3. “ย้ิมอยางโศกศัลย” 
  4. “หลั่งน้ําตาสะอื้นอยางช่ืนบาน” 
  5. “เรื่องนี้เขาปดกันใหแซด” 
  6. “เสียงน้ําซ่ึงกระซิบสาดปราศจากเสียง” 
  7.  “คําโบราณวาเหล็กแข็งกระดาง เอาเงินงางออนตามความประสงค” 
  8. “เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก แตน้ําผักตมขมชมวาหวาน” 
  9. “ยามสรงลงสรงในสาคร น้ําตองกายรอนดั่งเพลิงไหม” 
  10.  เพราะถ่ินนี้มีฟากวางกวากวาง  มีความมืดท่ีเวิ้งวางสวางไสว  
   เปนแดนเถ่ือนแตเปนท่ีไมมีภัย อยูหางไกลแตใกลคุณธรรม 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. “อยาหยิ่งเยอยกยองลําพองพิษ อาจโออิทธ์ิอวดอางอยางขมเหง” คําประพันธท่ียกมานี้ มีลักษณะพิเศษอยางไร  
 1) เลนเสียงหนักเบา   
 2) เลนเสียงวรรณยุกต 
 3) เลนสัมผัสสระ   
 4) เลนสัมผัสอักษร  
2. ขอใดใชโวหารภาพพจนตางไปจากขออื่นๆ  
 1) เรียมร่ําน้ําเนตรถวม   ถึงพรหม 
 2)  ตราบขุนคิริขน   ขาดสลาย แลแม 
  รักบหายตราบหาย   หกฟา 
 3) ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
 4) น้ําเซาะหินรินรินหลากไหล  ไมหลับเลยชั่วฟาดินสลาย  
3.  “เราฝนถึงวันพรุงวันรุงสวย ท่ีจะกาวเดินดวยความแนนหนัก 
 เบ้ืองหนาฟาสีทองผุดผองนัก  เราจะวักทุกนํ้าสายธารนอย” 
 การเรียบเรียงคําในบทกลอนนี้ ดอยเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ใชถอยคําท่ีทําใหผูอานนึกเห็นภาพไดตามจินตนาการของกวี 
 2) ใชถอยคําท่ีมีเสียงและจังหวะดุจเสียงดนตรี 
 3) เสนอสารที่ใหความคิดนึกอันลึกซ้ึง 
 4) ใชถอยคําท่ีกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ  
4.  “ตะลึงเล็งเพ็งแลชะแงพักตร จน....................หลีกไปครรไลลวง 
 ใหเสียวปลาบวาบไหลใจระลวง ประหนึ่งดวงจิตดับเพราะลับ....................” 
 ควรเติมคําไวพจนในขอใดลงในชองวางจึงจะเหมาะสมกับบริบท 
 1) วนิดา มารศรี   
 2) นงลักษณ นาง 
 3) กัลยา นารี   
 4) สุดา ดวงสมร  
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5.  บทประพันธในขอใดท่ีกวีไมไดเลนเสียงสระสั้นยาวของสระคูเดียวกัน 
  1.  ดังกอกกอกตรอกตรอที่กอไผ 
  2.  คอยยักยายเยื้องยกชะโงกตาม 
  3.  ท่ีรกเรื้อเสือกระหึ่มครึมคําราม  
  4.  เสียงเผาะเผาะเหยาะยองคอยมองเมียง 
 1) ขอ 1. และ 2.   
 2) ขอ 2. และ 3. 
 3) ขอ 1. และ 3.   
 4) ขอ 3. และ 4.  
6. ขอใดสรางจินตภาพโดยกลาวอยางตรงไปตรงมา ไมไดใชโวหารภาพพจน 
 1) หมอกเหมันตคลี่มานคลุมบานปา เธอดื่มฝนเดินฝาทาลมหนาว 
 2) อุดมการณย่ิงใหญดุจไฟพราว กลางหมอกขาวเธอมีคาเทาตาวัน 
 3) น้ําหลากเช่ียวเบ้ืองลางทางแสนเลว นัยนตาพราดวยเปลวแตกประกาย 
 4) เราฝนถึงวันพรุงวันรุงสวย  ท่ีจะกาวเดินดวยความแนนหนัก  
7. ขอใดใชโวหารภาพพจนตรงกับคําประพันธตอไปนี้ 
  “ผีเสื้อบินเยาหยอกกับดอกไม เพลงลองไนพลิ้วพรมลมออนออน” 
 1) ตนไมโปรดถักทอก่ิงใบใหเปนรม 
 2) ตนไมโปรดไดชอนไชไปทุกท่ี 
 3) ตนไมโปรดใหนกเกาะตีปกขัน 
 4) ตนไมโปรดจงใหดอกผลและกลิ่นสี 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 3) 4. 2) 5. 3) 6. 3) 7. 1)   
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โวหารการเขียน 
 

การใชภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 
 

การอธิบาย การบรรยาย การพรรณนา 
เพ่ือสอนใหเกิดความเขาใจ เพ่ือใหรูเรื่องราวและมีความรู ชวยใหเห็นภาพชัดเจน  

 
สาธกโวหาร เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร 
ยกตัวอยาง สั่งสอน ใชการเปรียบเทียบ  

 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. “เครื่องราชอิสริยากรณ หมายถึง เครื่องประดับเกียรติยศซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานแกผูกระทําความดี ความชอบ โดยคําแนะนําของรัฐบาล เชน ตราเบญจมาภรณมงกุฎไทย 
เบญจมาภรณชางเผือก เหรียญราชรุจิ เหรียญจักรพรรดิมาลา” 

 ขอความขางตนนี้ใชกลวิธีการอธิบายตามขอใด 
 1) นิยามและใหตัวอยาง    
 2) อธิบายตามลําดับขั้นและใหตัวอยาง 
 3) กลาวซํ้าดวยถอยคําแปลกออกไปและใหตัวอยาง 
 4) เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง และใหตัวอยาง  
2. “ในจําพวกสัตวปาสี่เทาเลี้ยงลูกดวยนมแลวสมเสร็จเปนสัตวท่ีแปลกกวาเพ่ือน รูปรางหนาตามีสวนตางๆ 

ของสัตวหลายชนิดมารวมกันอยางละนิดอยางละหนอย แลวกลายเปนสัตวชนิดหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงไดช่ือวา 
“สมเสร็จหรือผสมเสร็จ” หมายถึง การผสมเสร็จแลวจนกลายเปนสัตวพันธุใหมขึ้นมา” ขอความขางตนนี้ใช
กลวิธีการอธิบายตรงกับขอใด 

 1) การใหตัวอยาง   
 2) การอธิบายตามลําดับขั้น 
 3) การกลาวซํ้าดวยถอยคําแปลกออกไป 
 4) การช้ีสาเหตุและผลลัพธท่ีสัมพันธกัน 
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3. “สมเสร็จมีตาสองขางเล็ก หูคลายหูหมู จมูกมองดูคลายงวงชาง แตไมยาว ยืด-หดไดแตไมสามารถจับ

สิ่งของไดเหมือนชาง ฟนคลายฟนมาหรือลา รูปรางไปคลายแรด” ขอความขางตนนี้ใชกลวิธีอธิบายตรงตาม
ขอใด 

 1) การใหคําจํากัดความ   
 2) การอธิบายตามลําดับขั้น 
 3) การเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 
 4) การกลาวซํ้าดวยถอยคําแปลกออกไป  
4. “การบรรยาย หมายถึง การกลาวถึงเหตุการณท่ีตอเนื่องกัน โดยช้ีใหเห็นถึงฉากหรือสถานที่ท่ีเกิดเหตุการณ

สาเหตุท่ีกอใหเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม บุคคลที่เก่ียวของ ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณนั้นกลาวอีก
นัยหนึ่ง การบรรยายชี้ใหเห็นวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อยางไร และผลที่ตามมาเปนอยางไร” ขอความ
นี้ใชกลวิธีการอธิบายอะไรบาง 

 1) ใชเหตุผลและตัวอยาง    
 2) นิยามและกลาวคําซํ้าดวยถอยคําแปลกออกไป 
 3) ใชตัวอยางและเปรียบเทียบความเหมือนความตาง 
 4) อธิบายตามลําดับขั้นและชี้สาเหตุและผลลัพธท่ีสัมพันธกัน  
5.  “เลิกตางกับหายที่วาเลิกหมายความวาไมทําอีกตอไป สวนหายหมายความวา ไมมีอีกตอไป เลิกกลัวผีคือ   

ไมรูสึกกลัวผีอีก เปนกริยาท่ีกระทําดวยความตั้งใจของตน สวนหายกลัวผี คือ ความรูสึกกลัวไมมีอีกแลว 
ความรูสึกเชนนั้นสูญสิ้นไปโดยมิไดอยูในอํานาจบังคับของเรา เลิกโกรธ กับ หายโกรธ ก็ทํานองเดียวกัน” 
ขอความขางตนนี้ใชกลวิธีใดในการอธิบาย 

 1) เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 
 2) ใหนิยาม 
 3) ใชตัวอยาง   
 4) ทุกขอรวมกัน 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 4) 3. 3) 4. 2) 5. 4)   
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รสวรรณคดีไทย (ลีลาวรรณคดี) 
 “รส” ในวรรณคดีนั้นเกิดจากความงามในการสรรคํา น้ําเสียง ลีลาในการประพันธ ภาพพจนตลอดจน
ความงามในเนื้อหา 
 1. เสาวรจนี (บทชมโฉม) 
  คือ การเลาชมโฉม พร่ําพรรณนา และบรรยายถึงความงามของคน สัตว บานเมืองในเรื่อง  
 ตัวอยาง  
  บทชมนางเงือก ซ่ึงติดตามพอแมมาเพ่ือพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
   บทกษัตริยทัศนานางเงือกนอย  ดูแชมชอยโฉมลาทั้งเผาผม  
  ประไพพักตรลักษณล้ําลวนขําคม  ท้ังเนื้อนมนวลเปลปงออกเตงทรวง  
  ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด  ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง  
  พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนักหนวงนึกท่ีจะหนีไป   
      พระอภัยมณี  
 
  การกลาวชมรูปโฉมของวิหยาสะกํา ซ่ึงถูกสังคามาระตาสังหาร กลาววาวิหยาสะกําน้ัน เปนชายหนุม
รูปงาม ฟนนั้นเปนแสงแวววาวสีแดงราวกับแสงของทับทิม ซ่ึงตัดรับกับคิ้วรวมท้ังปลายเสนผมซ่ึงงอนงามขึ้นเปน
ทรงสวยงามรับกับทรวดทรงองคเอวของวิหยาสะกํา 
   มาเห็นศพทอดทิ้งกลิ้งอยู พระพินิจพิศดูแลวใจหาย 
  หนุมนอยโสภานาเสียดาย ควรจะนับวาชายโฉมยง 
  ทนตแดงดังแสงทับทิม เพริศพริ้มเพรารับกับขนง 
  เกศาปลายงอนงามทรง เอวองคสารพัดไมขัดตา 
      อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 
 2. นารีปราโมทย (บทเก้ียว โอโลม)  
  คือ การทําให “นารี” นั้น ปลื้ม “ปราโมทย” กลาวคือ การแสดงความรักผานการเกี้ยวพาราสี  
 ตัวอยาง   
   ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร  ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน  
  แมนเกิดในใตฟาสุธาธาร  ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา  
  แมนเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ  พ่ีขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา  
  แมนเปนบัวตัวพ่ีเปนภุมรา  เชยผกาโกสุมปทุมทอง 
       พระอภัยมณี 
 
   เมื่อนั้น  พระสุริยวงศเทวัญอสัญหยา 
  โลมนางพลางกลาววาจา จงผินมาพาทีกับพ่ีชาย  
  ซ่ึงสัญญาวาไวกับนวลนอง จะคงครองไมตรีไมหนีหนาย  
  มิไดแกลงกลอกกลับอภิปราย อยาสงกาวาจะวายคลายรัก 
      อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
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 3. พิโรธวาทัง (บทตัดพอ โกรธ) 
  คือ การกลาวขอความแสดงอารมณไมพอใจ ตั้งแตนอยไปจนมาก จึงเริ่มตั้งแต ไมพอใจ โกรธ ตัดพอ 
ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี ผานการใชคําตัดพอตอวาอยางรุนแรง  
 ตัวอยาง 
  ตอนที่ทาวดาหาไดฟงความจากราชทูตของเมืองกะหมังกุหนิงท่ีกลาวไววา ถาทาวดาหาไมยอมยกบุษบา
ใหกับวิหยาสะกําก็ขอใหเตรียมบานเมืองไวใหดี เพราะเมืองกะหมังกุหนิงจะยกทัพมารบเมื่อทาวดาหาไดฟงก็โกรธ
เดือดดาลทันใด จึงบอกไปวาจะมารบก็มา แลวก็ลุกออกไปทันที 
   เมื่อนั้น พระผูผานไอศูรยสูงสง  
  ประกาศิตสีหนาทอาจอง จะณรงคสงครามก็ตามใจ  
  ตรัสพลางยางเย้ืองยุรยาตร จากอาสนแทนทองผองใส  
  พนักงานปดมานทันใด เสด็จเขาขางในฉับพลันฯ 
     อิเหนา     
 
  บทตัดพอท่ีแสดงท้ังอารมณรักและแคนของอังคาร กัลยาณพงศ จากบทกวีเสียเจา  
   จะเจ็บจําไปถึงปรโลก  ฤๅรอยโศกรูรางจางหาย  
  จะเกิดก่ีฟามาตรมตาย  อยาหมายวาจะใหหัวใจ 
       (อังคาร กัลยาณพงศ) 
 
  บทตัดพอท่ีแทรกอารมณขัน จากบทกวีปากกับใจ  
   เมื่อรักกันไมไดก็ไมรัก  ไมเห็นจักเกรงการสถานไหน  
  ไมรักเราเราจักไมรักใคร  เอะน้ําตาเราไหลทําไมฤๅ 
      (สุจิตต วงษเทศ)  
 
 4. สัลลาปงคพิสัย (บทโศกเศรา) 
  คือ การกลาวขอความแหงการโอดครวญแสดงอารมณโศกเศรา อาลัยรัก หรือบทโศกอันวาดวยการ
พรากจากส่ิงอันเปนท่ีรัก 

  สัลลาปงคพิไสยนี้ นิยมใชในนิราศ  
 
 ตัวอยาง 
  บทท่ีอิเหนากําลังโศกเศราในขณะชมนกชมไมระหวางจะไปดาหา 
   ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว  ท้ังเกดแกวพิกุลยี่สุนสี 
  จะโรยรางหางกลิ่นมาลี  จําปเอยกี่ปจะมาพบ 
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รสวรรณคดีสันสกฤต 9 รส 
 

รสวรรณคดีสันสกฤต ความหมายของรสวรรณคดีสันสกฤต (อาจ) เทียบเคียงกับรสวรรณคดีไทย
 1. ศฤงคารรส รสแหงความรัก เสาวรจนี/นารีปราโมทย 
 2. หาสยรส รสแหงความขบขัน เสาวรจนี 
 3. กรุณารส  รสแหงความสงสาร โศกเศรา  สัลลาปงคพิสัย 
 4. รุทธรส  รสโกรธ ไมพอใจ ผิดใจ  พิโรธวาทัง 
 5. วีรรส รสแหงความกลาหาญ  เสาวรจนี/สัลลาปงคพิสัย 
 6. ภยานกรส รสแหงความกลัว สะดุง  สัลลาปงคพิสัย  
 7. วิภัจฉรส รสท่ีกอใหเกิดความเกลียด ขยะแขยง พิโรธวาทัง 
 8. อัพภูตรส รสแหงความอัศจรรยใจ ตื่นเตน เสาวรจนี  
 9. ศานติรส รสแหงความสงบ บริสุทธ์ิ  เสาวรจนี  

 **การเทียบเคียงกับรสวรรณคดีไทยอาจแตกตางกันไปตามแตบริบท ไมแนนอน**

 
ลักษณะคําประพันธท่ีควรจดจํา    
 

กลอน กาพย โคลง ฉันท ราย 
กลอนหก กาพยยานี 11 โคลงสองสุภาพ อินทรวิเชียรฉันท รายยาว 
กลอนแปด กายฉบัง 16 โคลงสี่สุภาพ  วสันตดิลกฉันท รายสุภาพ 

 กาพยสุรางคนางค 28  สยามมณีฉันท  
   เปษณนาทฉันท 

(จากเสียงกระเดื่องตําขาว) 
 

 
ขอควรจําเกี่ยวกับลักษณะคําประพันธ (นอกเหนือจากฉันทลักษณท่ีตองควรจํา) 
 กลอน-กาพย : จําสัมผัสระหวางบทและวรรค 
 โคลง :  จําตําแหนงคําเอก คําโท และในตําแหนงคําเอกสามารถใชคําตายแทนได 
 ฉันท : ตองรูจักคําครุ-ลหุ 
 ราย :  ตองรูจักชนิดของราย การสงสัมผัส และการจบวรรค (เชน รายสุภาพจบดวยโคลงสองสุภาพ) 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดเหมาะจะเติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ 2 บทนี้ 
  ของคาวพลันเสพแลว    ยามสุริยเคลื่อน....................(ก).................... 
 ลับไมหมดศรี 
  ของหวาน....................(ข)....................ลูกไม  หลายสิ่งเสาะหาได 
 แตลวนอยางดี นักนอ 
 1) (ก) คลอย (ข) นี่ 
 2) (ก) ท่ี (ข) พาน 
 3) (ก) คลาด (ข) เปน 
 4) (ก) แคลว (ข) มี  
2. ขอความตอไปนี้ถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด 
  “ขนมหวานขาวและกับจัดสําหรับถวายพระอยาหยิบกินนะคะประเดี๋ยวจะตกนรก” 
 1) โคลงสี่สุภาพ 
 2) กลอนหก 
 3) กาพยยานี 11 
 4) อินทรวิเชียรฉันท  
3. ขอความตอไปนี้ถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด 
  ภรรยา  : ไปเท่ียวทะเลกันนะคะ 
  สามี : วันอะไรดี 
  ภรรยา  : ไปกันซะศุกรนี้แหละ 
  สามี : ก็ตองตระเตรียมของ 
 1) โคลงสี่สุภาพ 
 2) กลอนหก 
 3) กาพยยานี 11 
 4) อินทรวิเชียรฉันท 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 4) 
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วรรณคดีวิจักษ ม.4 
 

นมัสการมาตาปตุคุณและนมัสการอาจาริยคุณ 
 
 แตงโดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)     
 แนวคิดสําคัญนมัสการมาตาปตุคุณ พอแมมีพระคุณอันยิ่งใหญท่ีเลี้ยงดูลูกมาจนเติบโต สมควรท่ีลูกจะบูชา 
 ใชอุปลักษณ เปรียบพระคุณของพอแมเปนขุนเขา 
 ใชอติพจน กลาวถึงคุณของพอแมวาย่ิงใหญแมแผนดินก็เทียบไมได 
    เปรียบหนักชนกคุณ  ชนนีคือภูผา 
   ใหญพ้ืนพสุนธรา ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 
 แนวคิดสําคัญนมัสการอาจาริยคุณ ครูมีพระคุณอันยิ่งใหญ คือ ใหความรูและอบรมสั่งสอน พรอมท้ังมี
เมตตาตอศิษย 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดมิไดกลาวถึงบทบาทของพอแม 
 1) ฟูมฟกทะนุถนอม บบําราศนิราไกล  
 2) ตรากทนระคนทุกข ถนอมเลี้ยงฤรูวาย 
 3) ปกปองซ่ึงอันตราย จนไดรอดเปนกายา  
 4) เหลือท่ีจะแทนทด จะสนองคุณานันต  
2. ขอใดมีคําซอนมากที่สุด 
 1) ฟูมฟกทะนุถนอม  
 2) เหลือท่ีจะแทนทด  
 3) แสนยากเทาไรๆ   
 4) ขยายอัตถใหชัดเจน  
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3.   เปรียบหนักชนกคุณ  ชนนีคือภูผา 
  ใหญพ้ืนพสุนธรา  ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน   
 คําท่ีขีดเสนใตมีเนื้อความตรงกับขอใด 
 1) คุณแมหนาหนักเพ้ียง  พสุธา  
 2) คุณบิดรดุจอา  กาศกวาง 
 3) คุณพ่ีพางศิขรา  เมรุมาศ  
 4) คุณพระอาจารยอาง  อาจสูสาคร  
4. “เหมือนทานมาแกลงเกณฑ ใหฉลาดและแหลมคม” คําวา “แกลง” มีความหมายตรงตามขอใด 
 1) ตั้งใจ, จงใจ   
 2) หยอกลอ  
 3) กลั่นแกลง   
 4) สั่งสอน  
5.  “คุณสวนนี้ควรนับ ถือวาเลิศ ณ แดนไตร” คําวา “แดนไตร” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) สวรรค  มนุษย  นรก   
 2) พรหมโลก  สวรรค  มนุษย 
 3) สวรรค  มนุษย  บาดาล   
 4) กามภูมิ  รูปภูมิ  อรูปภูมิ 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 1) 3. 1) 4. 1) 5. 3) 
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อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 
 อิเหนาพระราชนิพนธโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรให
เปนยอดวรรณคดีประเภทกลอนบทละคร 
 วรรคที่มีคุณคาทางวรรณศิลป เชน 
 สาสนทาวกุเรปนมีถึงอิเหนา แตงโดยใชคําถามเชิงวาทศิลป ใหอิเหนาไดคิดวาควรยกทัพไปชวยทาวดาหา
รบหรือไม  
  ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาช่ัว แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพ่ี 
  อันองคทาวดาหาธิบดี นั่นมิใชอาหรือวาไร 
  มาตรแมนเสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
  ซ่ึงเกิดศึกหาสาเหตุเภทภัย ก็เพราะใครทําความไวงามพักตร 
 บทคร่ําครวญตัดพอ ดวยความนอยเนื้อต่ําใจของจินตะหรา 
  โอวาอนิจจาความรัก พ่ึงประจักษดั่งสายน้ําไหล 
  ตั้งแตจะเช่ียวเปนเกลียวไป ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา 
  สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
  ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิจ 
 บทชมนกชมไมของอิเหนา เปนบทที่เต็มไปดวยการเลนคํา 
  เบญจวรรณจับวัลยชาลี เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา 
  นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา 
  จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
  แขกเตาจับเตารางรอง เหมือนรางหองมาหยารัศมี 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดเปนทรรศนะเกี่ยวกับผูหญิงท่ีไมไดสะทอนจากเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 1) ผูหญิงงามเปนชนวนของสงคราม 
 2) ผูหญิงท่ีแยงสามีคนอื่นเปนท่ีนารังเกียจ 
 3) ผูหญิงท่ีแตงงานแลวเปนสมบัติของสามี 
 4) ผูหญิงท่ีเปนมายขันหมากยอมไดรับความอับอาย  
2.  ประการหนึ่งถาวาชาวันไป  ทัพใหญจะมาพรอมยังดาหา 
  จะตองหักหนักมือโยธา   เห็นจะยากยิ่งกวานี้ไป   
 ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดชัดเจนที่สุด   
 1) กระตือรือรน 
 2) ไมประมาท 
 3) ไมยอทอ 
 4) มองการณไกล  
3. ขอใดไมมีการเลนคํา 
 1) นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา 
 2) จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
 3) แขกเตาจับเตารางรอง  เหมือนรางหองมาหยารัศมี 
 4) ลมหวนอวลกลิ่นสุมาลี  เหมือนกลิ่นผายาหยีซ่ึงเปลี่ยนมา  
4.  “หวังเปนเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 จะขอพระบุตรีผูมียศ  ใหโอรสขานอยดังจินดา 
 อันกรุงไกรไอศูรยท้ังสอง  จะเปนทองแผนเดียวในวันหนา 
 ขอพํานักพักพ่ึงพระเดชา  ไปกวาชีวันจะบรรลัย”   
 คําประพันธนี้มีโวหารอุปลักษณก่ีแหง 
 1) 1 แหง  
 2) 2 แหง  
 3) 3 แหง 
 4) 4 แหง  
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5. ขอใดถาปรากฏในเรื่องอิเหนาจะทําใหความพินาศถึงชีวิตของทาวกะหมังกุหนิงเปนสิ่งท่ีสามารถเล่ียงได 
 1) อิเหนาตัดขาดจากราชวงศและญาติพ่ีนองได 
 2) ทาวกะหมังกุหนิงรักและเลี้ยงดูโอรสอยางมีเหตุผล 
 3) องคปะตาระกาหลาเปนกลางในสงครามอยางเครงครัด 
 4) ทาวกะหมังกุหนิงและโอรสมีฝมือและเช่ียวชาญศึกเพียงพอ  
6. ในพระราชนิพนธเรื่องอิเหนามีศัพทชวาอยูมาก ขอใดเปนคําอธิบายท่ีถูกตอง 
 1) มูลเหตุของเรื่องมาจากชวา 
 2) การใชศัพทภาษาตางประเทศเปนความนิยมของกวีสมัยนั้น 
 3) การแทรกศัพทภาษาตางประเทศเขาไปในเรื่องแสดงภูมิความรูของผูแตง 
 4) ในสมัยท่ีมีการแตงวรรณคดีเรื่องนี้ ไทยมีความสัมพันธอยางดีกับชวา  
7. ขอใดไมมีความเช่ือปรากฏอยู 
 1) เทียบดวงชะตาพระทรงยศ  กับโอรสถึงฆาตชันษา  
 2) ภูษายกพ้ืนดําอําไพ    สอดใสฉลององคทรงวันเสาร 
 3) ประโรหิตฟนไมขมนาม   ทําตามตําราพิชัยยุทธ 
 4) แมนมิยกพลไกรไปชวย   ถึงเรามวยก็อยามาดูผี  
8. ขอใดใชโวหารอธิพจนและอุปมา 
 1) ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง  เลือดนองทองชางเหลวไหล 
 2) พระพริ้วโกรธนักดังอัคคี   แกวงกระบี่ขับมาท่ีนั่ง 
 3) นกแกวจับแกวพาที    เหมือนแกวพ่ีท้ังสามสั่งความมา 
 4) ไดฟงดังศรเสียบกรรณ   จึงตอบไปพลันทันใด  
9. ขอใดใชคําถามเชิงวาทศิลป 
 1) เกิดณรงคสงครามก็เพราะใคร  จนเดือดรอนท่ัวไปทั้งธานี 
 2) เช้ือชาติญาติวงศพงศพันธุ อยูเขตขัณฑธานีบุรีใด 
 3) นามวงศพงศใดจงบอกมา แจงกิจจาแลวจึงจะรบกัน 
 4) เราคิดเห็นผิดประหลาดใจ จงบอกไปแตจริงบัดนี้  
10. ขอใดมีลักษณะนิราศ 
 1) โลมนางพลางกลาววาจา  จงผินมาพาทีกับพ่ีชาย 
 2) แววเสียงสําเนียงบุหรงรอง วาเสียงสามนิ่มนองเสนหา 
 3) พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา 
 4) วาพลางทางเปลื้องสังวาลทรง ใหองคจินตะหรามารศรี  
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11. การท่ีสังคามาระตาตอบคําดูหมิ่นของวิหยาสะกําไปวา “สุดแตวาจิตพิศวาส ก็นับเปนวงศญาติกันได” นั้น 
แสดงถึงขอคิดท่ีตางจากคานิยมของสังคมในเรื่องอิเหนาตามขอใด 

 1) ความรักทําใหคบกันไดโดยไมคํานึงถึงเกียรติ   
 2) ความบริสุทธ์ิใจอยางแทจริงสําคัญกวาลาภยศ 
 3) เพ่ือนท่ีรักใครกันจะเขาใจกันดีกวาพ่ีนองรวมสายโลหิต 
 4) ชาติตระกูลมิใชเครื่องขัดขวางความสมัครสมานฉันพ่ีนอง  
12. “จึงทูลทัดทานทันใด เปนไฉนผานเกลามาเบาความ” ขอใดมิใชเหตุผลท่ีพระอนุชาของทาวกะหมังกุหนิง 

อางวาพระเชษฐา “เบาความ” 
 1) อันสุริยวงศเทวัญอสัญหยา เรืองเดชเดชาชาญสนาม 
 2) ท้ังโยธีก็ชํานาญการสงคราม ลือนามในชวาระอาฤทธิ์ 
 3) กรุงกษัตริยขอขึ้นก็นับรอย เราเปนเมืองนอยกระจิหริด 
 4) ฝายเราเลาก็สามพารา   เปนใหญในชวาแวนแควน  
13. แนวคิดของเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงตรงกับขอใด 
 1) ความลุมหลงในความรักและความรักลูกอยางขาดสติทําใหเกิดผลราย 
 2) ความไมรับผิดชอบกอใหเกิดผลเสียรายแรง 
 3) ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย 
 4) ผูชนะในสงครามคือผูมีอํานาจอยางแทจริง  
14. ขอใดมีเนื้อความเปรียบเทียบ เหมือน “แมนวิหยาสะกํามอดมวย พ่ีก็คงตายดวยโอรสา” 
 1) ดังหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย  เห็นผิดระบอบบุราณมา 
 2) หวังเปนเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 3) พ่ีดั่งพฤกษาพนาวัน  จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา 
 4) ทนตแดงดังแสงทับทิม  เพริศพริ้มเพรารับกับขนง  
15. ขอใดไมเขาพวกกับขออื่น 
 1) เหน็บพระแสงกั้นหยั่นกัลเม็ด แลวเสด็จขึ้นเฝาพระบิดา 
 2) เจียระบาดคาดรัดรูจี  ปนเหนงเพชรพลอยมณีหนุนซับ 
 3) ทรงมหาสังวาลพิชัยยุทธ ชมพูนุทเฟองหอยพลอยประดับ 
 4) ทองกรแกวพุกามวามวับ ธํามรงค รุงระยับจับตา 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 4) 4. 2) 5. 2) 6. 1) 7. 4) 8. 1) 9. 1) 10. 2) 
11. 4) 12. 4) 13. 1) 14. 3) 15. 2) 
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นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 
 
 นิทานเวตาลนี้ พระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) เปนผูทรง
แปลและเรียบเรียงจากหนังสือเวตาลปญจวิงศติ 10 เรื่อง จากท้ังหมด 25 เรื่อง ซ่ึงเปนหนังสือภาษาสันสกฤต 
แตงโดยศิวทาส เมื่อประมาณ 2,500 ปมาแลว ซ่ึงตอมาโสมเทวะไดเรียบเรียงและรวบรวมไวในหนังสือรวมนิทาน
โบราณของอินเดียท่ีช่ือ “กถาสริตสาคร”  
 แนวคิดสําคัญ การใชสติและปญญาควบคูกันไป คือ หลักสําคัญในการนํามนุษยไปสูความสําเร็จ 
 คุณคาทางสังคม สรางขึ้นเพ่ือสอนคติธรรมในการดําเนินชีวิต 
 คุณคาทางวรรณศิลป คือ การใชภาษาท่ีเขาใจงาย แตมีชีวิตจิตใจ แตถามีสํานวนที่ใชตางจากปจจุบัน    
ผูทรงแปลก็จะทรงอธิบายความตอใหดวย 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. การท่ีผูแตงสรางเงื่อนไขใหเวตาลเปนศพที่พูดได และผูจับจะตองไมพูดอะไรระหวางท่ีนําเวตาลมาใหโยคี 

มิฉะนั้นเวตาลจะลอยไปแขวนที่ตนอโศกตามเดิมนั้น เงื่อนไขดังกลาวใหแนวคิดเรื่องการพูดตรงกับขอใด 
 1) พาทีมีสติรั้ง รอคิด    
 2) พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกตนไม 
 3) พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง  
 4) ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์  
2. ขอใดคือแกนเรื่องหรือแนวคิดสําคัญของเรื่องนิทานเวตาล 
 1) ความดียอมชนะความช่ัว   
 2) ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว 
 3) ความประมาทเปนหนทางไปสูความตาย  
 4) คนท่ีจะชนะคนอื่นได ตองชนะตนเองเสียกอน  
3. “ใชท้ังทองคําและเหล็กเปนอาวุธ” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ใชอาวุธท้ังท่ีทําดวยเหล็กและทองคํา   
 2) ใชท้ังทองคําและเหล็กปองกันตัวเปนการแกปญหาเฉพาะหนา 
 3) ใชท้ังการทําดีดวยและการทํารายตอบเพื่อกําจัดศัตรู 
 4) ใชท้ังการติดสินบนเพื่อใหเขากับฝายตนและการฆาฟนคนที่ซ้ือน้ําใจไมได  
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4. วิกรมาทิตยไดสัญญาวาจะนําตัวเวตาลมาใหใคร 
 1) โยคีศานติศีล 
 2) โยคีศานติเทวะ 
 3) โยคีศิวทาส 
 4) โยคีโสมเทวะ  
5. ขอใดไมใชลักษณะของเวตาล 
 1) รูปรางคลายคางคาว สูงราว 2-3 ฟุต กวางฟุตครึ่ง หนาครึ่งฟุต - 1 ฟุต 
 2) จมูกยาวเปนขอเหมือนปากเหยี่ยว 
 3) ผิวหนังมีเกล็ดคลายเกล็ดงู ตัวเย็นชืด 
 4) แขนและมือสั้น ขาสั้น ทองพลุย เล็บคม ปกมีแรงมาก  
6. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําใหพระวิกรมาทิตยตอบคําถามเวตาล 24 ครั้ง 
 1) มีความถือตัววาเปนพระราชา    
 2) ผูมีความหย่ิงในสติปญญา 
 3) ขาดความอดกลั้นเมื่อถูกเวตาลดูหมิ่น เสียดสี ย่ัวยุ 
 4) ลืมสัญญาท่ีใหไวกับเวตาล  
7. ปมปญหาของนิทานเวตาลเรื่องท่ี 10 ตรงกับขอใด 
 1) ทาวมหาพลท้ิงมเหสีและราชธิดาไวในปาตามลําพัง 
 2) พวกภิลลประหารทาวมหาพลเพ่ือชิงทรัพย 
 3) ราชบุตรของพระจันทรเสนคาดคะเนขนาดรอยเทาผิด  
 4) พระจันทรเสนคาดคะเนขนาดรอยเทาผิด 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 4) 3. 4) 4. 1) 5. 3) 6. 4) 7. 3)  
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นิราศนรินทรคําโคลง 
 
 แตงโดยนายนรินทรธิเบศร (อิน) มหาดเล็กรับราชการวังหนาในสมัยรัชกาลท่ี 2 แตงเมื่อคราวตามเสด็จ
สมด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษซ่ึงทรงยกทัพไปปราบพมาท่ีตีเมืองถลางและเมืองชุมพรเมื่อป 2352 
 แนวคิดสําคัญ การจําใจตองจากนางอันเปนท่ีรัก กอใหเกิดความหวงหาอาลัยและความเศรา 
 คุณคาทางสังคมในนิราศนรินทรนี้จะสะทอนใหเห็นสภาพบานเมืองท่ีเจริญรุงเรืองและสงบสุขดวยพระบารมี
ของพระมหากษัตริย อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นสภาพของกรุงเทพฯ ท่ีแวดลอมไปดวยวัดและปราสาทราชวัง 
 คุณคาทางวรรณศิลป  
  1. เลนสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ 
  2. เลนคําพองเสียง 
  3. การใชโวหารภาพพจนลักษณะตางๆ เชน อติพจน บุคคลวัต อุปลักษณ อุปมา 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดคือสาเหตุท่ีทําให “อยุธยาลมแลว ลอยสวรรค ลงฤๅ”  
 1) บุญเพรงพระหากสรรค ศาสนรุง เรืองแฮ  
 2) เรืองเรืองไตรรัตนพน  พันแสง 
 3) ยลยิ่งแสงแกวเกลา  แกนหลาหลากสวรรค  
 4) ไขประทีปโคมแกว  กํ่าฟาเฟอนจันทร  
2. ขอใดกลาวถึงพระอาทิตย 
 1) พันเนตรภูวนาทตั้ง  ตาระวัง ใดฮา 
 2) พักตรสี่แปดโสตฟง  อื่นอื้อ 
 3) กฤษณนิทรเลอหลัง  นาคหลับ ฤๅพอ 
 4) เรืองเรืองไตรรัตนพน  พันแสง  
3. ขอใดไมไดกลาวอติพจน 
 1) เอียงอกเทออกอาง  อวดองค อรเอย 
 2) นทีสี่สมุทรมวย  หมดสาย 
 3) สารส่ังพ่ีกําสรวล  แสนเสนหนุชเอย 
 4) ศรีสิทธ์ิพิศาลภพ  เลอหลาลบลมสวรรค  
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4. ขอใดไมมีการเลนคํา 
 1) บางย่ีเรือราพลาง พ่ีพรอง 
   เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน มานา 
 2) ฝากลมเล่ือนโฉมบิน บนเลา นะแม 
  ลมจะชายชักชํ้า ชอกเนื้อเรียมสงวน 
 3) บานบอน้ําบกแหง ไปเห็น 
  บอเนตรคงขังเปน เลือดไล 
 4) เห็นจากจากแจกกาน แกมระกํา 
  ถนัดระกํากรรมจํา จากชา  
5. ขอใดไมมีโทโทษ 
 1) แผนแผนผางเมืองแมน  
 2) ยลยิ่งแสงแกวเกา  แกนหลาหลากสวรรค 
 3) แรมราคแสนรอยรอน  ฤเถาเรียมทน 
 4) ตราบขุนคิริขัน  ขาดสลาย แลแม  
6. ขอใดมีอัญมณีท่ีมิไดอยูในนพรัตน 
 1) เพชร ทับทิม หยก 
 2) มรกต บุษราคัม 
 3) โกเมน นิล มุกดา 
 4) เพทาย ไพฑูรย  
7.  “ติมิงค” หมายถึงขอใด 
 1) นาคในเกษียรสมุทร   
 2) มังกรในเขาสัตตบริภัณฑ  
 3) ปลาใหญในมหาสมุทรสีทันดร 
 4) ครุฑในปาหิมพานต 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 2) 5. 2) 6. 1) 7. 3) 
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หัวใจชายหนุม 
 
 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แสดงใหเห็นแนวคิดในการรับวัฒนธรรมตะวันตก 
มาใชในสังคมไทย ซ่ึงควรเลือกรับแตสิ่งท่ีดีและตองรูจักปรับใชใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของไทยที่มีแตเดิม 
 คุณคาทางสังคม หัวใจชายหนุมสะทอนสภาพสังคมในชวงท่ีประเทศกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหมวามี
การรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชมากและมีความขัดแยงทางความคิดของคนรุนเกาและใหม 
 คุณคาทางวรรณศิลป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีท่ีหลากหลายเพื่อใหผูอานรูสึก
วาเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง เชน   
  1. ทรงใชรูปแบบนวนิยายซ่ึงสามารถสรางความสมจริงไดมากท่ีสุด 
  2. จดหมายท้ังหมดเปนเหมือนจดหมายของบุคคลที่มีตัวตนจริง 
  3. ทรงสรางตัวละครไดสมจริง แสดงพฤติกรรมของปุถุชนซ่ึงมีท้ังถูกและผิดและใหผลแหงการกระทําท่ี
สมเหตุสมผล 
  4. ใชสํานวนการเขียนท่ีเหมาะสมกับตัวละคร 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดคือความหมายของ “หัวใจ” ในเรื่องหัวใจชายหนุม 
 1) ชีวิต 
 2) ทรรศนะ 
 3) ความรัก 
 4) ปญหา  
2. ขอใดคือลักษณะของ “ชายหนุม” ในเรื่องหัวใจชายหนุม 
 1) วันรุนไทย 
 2) ขุนนางหนุมไทย 
 3) คนไทยรุนไหม 
 4) หนุมไทยนักเรียนนอก  
3. พฤติกรรมของประพันธในขอใดท่ีตรงกับแนวคิดสําคัญของเรื่อง 
 1) ปฏิเสธท่ีจะแตงงานกับหญิงท่ีบิดามารดาเลือกให  
 2) แตงงานกับแมอุไรหญิงท่ีเขาเลือกเอง 
 3) ตัดสินใหญหยาขาดกันกับแมอุไรเมื่อเกิดขัดแยงกันรุนแรง  
 4) ตกลงจะแตงงานใหมกับผูหญิงท่ีเขาพอใจและผูใหญก็เห็นชอบ  
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4. สํานวน “ขุดอู” มีความหมายตรงกันขามกับสํานวนขอใด 
 1) คลุมถุงชน 
 2) เขาทายครัว 
 3) ลอยนวล 
 4) หมอบราบคาบแกว  
5.  “เมฆทุกกอนมีซับในเปนเงิน” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ตนรายปลายดี   
 2) ช่ัวเจ็ดที ดีเจ็ดหน  
 3) ยามมืดใชมืดแท ทุกสถาน  
 4) ขางนอกขรุขระ ขางในตะติ๊งโหนง  
6. ตัวละครใดมีพฤติกรรมตรงกับสํานวน “ชิงสุกกอนหาม” 
 1) แมอุไร 
 2) แมกิมเนย 
 3) ประไพ 
 4) นางสาวศรีสมาน  
7. ขอใดเปนการเสนอขอคิดเห็นของผูเขียนผานตัวละคร 
 1) ถึงเวลาแลวท่ีไทยเราควรจะใชธรรมเนียมมีเมียคนเดียว 
 2) แตนึกสงสารหลอนจะตองไปตกในหมูคน “อันศิวิไลซ” จะทนทานไมไหว 
 3) มันสําคัญอีกเรื่องท่ีจะไมไดกอดผูหญิงน่ันแหละ ถาไมมีเตนรํากันบางเราจะวิ่งไปกอดเขาดื้อๆ ใครเขาจะยอม 
 4) ทานวาคาขายไมมีหนทางที่จะเปนใหญเปนโตขึ้นมาได 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 4) 4. 1) 5. 3) 6. 1) 7. 1) 
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ทุกขของชาวนาในบทกวี 
 
 พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 แนวคิดสําคัญ ชาวนาปลูกขาวเพ่ือใหผูอื่นยังชีพดวยความเหน็ดเหนื่อย แตก็ไดรับผลตอบแทนไมคุมคา
เทาท่ีควร 
 คุณคาทางวรรณศิลป คือ การใชถอยคํากะทัดรัด สละสลวย ลําดับความไดดี แสดงแนวคิดชัดเจน 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1.  “เปบขาว” ของ จิตร ภูมิศักดิ์ แตงดวยคําประพันธชนิดใด 
 1) กาพยยานี 
 2) กาพยสุรางคนางค 
 3) กลอนสุภาพ 
 4) กาพยฉบัง  
2. คําประพันธตอนใดมีน้ําเสียงทวงบุญคุณ 
 1) เปบขาวทุกคราวคํา  จงสูจําเปนอาจิณ 
   เหงื่อกูท่ีสูกิน จึงกอเกิดมาเปนคน 
 2) ขาวน้ีนะมีรส ใหชนชิมทุกช้ันชน 
   เบ้ืองหลังสิทุกขทน และขมขื่นจนเขียวคาว 
 3) จากแรงมาเปนรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว 
   จากรวงเปนเม็ดพราว ลวนทุกยากลําเค็ญเข็ญ 
 4) เหงื่อหยดซักก่ีหยาด ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น 
  ปูดโปนกี่เสนเอ็น จึงแปรรวงมาเปบกิน  
3. ขอใดแสดงถึงภาพความขัดแยงอยางชัดเจน 
 1) น้ําเหงื่อท่ีเรื่อแดง  และน้ําแรงอันหลั่งริน  
 2) เหงื่อหยดซักก่ีหยาด  ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น 
 3) ตอนอาทิตยเท่ียงวัน  ชาวนายังพรวนดิน  
 4) รอบขางไมมีนาท่ีไหนทิ้งวาง แตชาวนาก็ยังอดตาย  
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4. บทวิจารณนี้ใหขอคิดใด 
 1) ปจจุบันชาวนามีความเปนอยูท่ีดีขึ้น    
 2) ชาวนาท่ัวโลกตองทนทุกขยากเหมือนกันหมด 
 3) ความทุกขยากของชาวนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังไมไดรับการแกไข 
 4) ชาวนาละทิ้งอาชีพของตนมาอยูในภาคบริการ  
5. ปญหาของชาวนาที่อนุมานไดจากบทวิจารณตรงกับขอใด 
 1) ชาวนาปลูกขาวไดผลผลิตนอย  
 2) ธรรมชาติไมเอื้ออํานวยตอการทํานา 
 3) ชาวนาตองทุกขยากแตก็ไดผลผลิตคุมคา 
 4) ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจึงมีความเปนอยูท่ีทุกขยาก  
6.  “แลวก็ไมมีสิทธ์ิอุทธรณฎีกากับใคร” ขอความนี้มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ชาวนาไมมีสิทธิรองเรียนกับใคร 
 2) ชาวนาไมมีสิทธิฟองศาลอุทธรณและฎีกา 
 3) ชาวนาไมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
 4) ชาวนาไมมีสิทธิในการเลือกตั้ง  
7.  “หวานขาวในฤดูใบไมผลิ ขาวเมล็ดหนึ่งจะกลายเปนหมื่นเมล็ดในฤดูใบไมรวง” ขอความนี้สะทอนเรื่องใด 
 1) ดินฟาอากาศเอื้อตอการผลิตขาว 
 2) ความขยันของชาวนา 
 3) ความทุกขยากของชาวนา  
 4) ผลผลิตท่ีไมเพียงพอ  
8.  “และขมขื่นจนเขียวคาว” หมายถึงขอใด 
 1) ชาวนาทุกขยากมากกวาตนขาวจะมีสีเขียว   
 2) ชาวนาทุกขยากมากจนหนาชาวนาเขียว 
 3) สีเขียวของขาวซ่ึงนาจะหอมสดชื่นกลับมีกลิ่นเหม็นคาว เพราะเกิดจากหยาดเหงื่อและความขมขื่นของ

ชาวนา 
 4) ชาวนาตองลําบากจนตัวเขียวมีกลิ่นเหม็นคาว เพราะเต็มไปดวยเหงื่อ 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 1) 3. 4) 4. 3) 5. 4) 6. 1) 7. 1) 8. 3) 
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มงคลสูตรคําฉันท 
 
 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยมีแนวคิดสําคัญก็คือ เหตุแหงความสุข 
ความเจริญจะอยูท่ีการปฏิบัติตนและการอบรมจิตใจใหถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา 
 คุณคาทางสังคม สะทอนคานิยมทางพุทธศาสนา และความมุงหมายสูงสุดตามหลักศาสนา คือ การเขาสู
นิพพาน 
 คุณคาทางวรรณศิลป เปนคําฉันทท่ีใชคําภาษาบาลี สันสกฤต ซ่ึงคนสวนใหญเขาใจอยูแลว และเมื่อผาน
กระบวนการรอยเรียงท่ีดีทําใหเกิดเสียงท่ีไพเราะและความหมายลึกซ้ึง 
 ปรากฏสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา เชน ติระ  =  ฝง คือ นิพพาน 
     ทะเลวน =  วัฏสงสาร คือ การเวียนวายตายเกิด 
     ธุลี =  ฝุน ละออง แทนเครื่องเศราหมอง คือ กิเลส 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดมิใชนามท่ีเรียกพระพุทธเจา 
 1) ชินสีห 
 2) ทศพล 
 3) ภควันต 
 4) มโหดม  
2.  “เห็นแจง ณ สี่องค พระอรียสัจอัน 
  อาจนํามนุษยผัน ติระขามทะเลวน” “ติระ” และ “ทะเล” หมายถึงขอใด 
 1) ฝงน้ําและมหาสมุทร  
 2) นิพพานและการเวียนวาย 
 3) สวรรคและนรก   
 4) บุญและบาป  
3. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตรงกับมงคลขอใด 
 1) การงานกระทําไป  บมิยุงและสับสน 
 2) สํารวมวรินทรีย  และสุราบเมามล 
 3) มีจิตตะอดทน  และสถิต ณ ขันตี 
 4) ยินดี ณ ของตน  บมิโลภทะยานปอง 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_________________________________________ภาษาไทย (91) 

4.  “การปนเขาไปถายรูปในที่มีปายหามวาอันตราย” เปนการละเลยมงคลขอใด 
 1) อีกหนึ่งวินัยอัน  นรเรียนและเชี่ยวชาญ 
 2) อีกหนึ่งบพึงมี  ฤดิดื้อทะนงหาญ 
 3) อีกหมั่นประพฤติควร  ณ สภาวะแหงตน 
 4) ความอยูประเทศซึ่ง  เหมาะและควรจะสุขี  
5. คนท่ีทํางานเปนดินพอกหางหมูเพราะขาดมงคลในขอใด 
 1) อีกศิลปศาสตรมี  จะประกอบมนุญการ 
 2) การงานกระทําไป  บมิยุงและสับสน 
 3) มีจิตตะอดทน  และสถิต ณ ขันตี 
 4) อีกบุญการท่ี  ณ อดีตมาดล  
6. คนท่ีชอบฝาฝนกฎจราจรเพราะขาดมงคลขอใด 
 1) อีกหนึ่งวินัยอัน  นรเรียนและเชี่ยวชาญ 
 2) การงานกระทําไป  บมิยุงและสับสน 
 3) กอบกรรมะอันไร  ทุษะกลั้วและมัวมล 
 4) อีกหนึ่งมิไดมี  จะกระดางและจองหอง  
7. ขอใดกลาวถึงมงคลมากกวาขออื่นๆ  
 1) หากลูกและเมียมี  ก็ถนอมประหนึ่งตน 
 2) ใหทาน  ณ กาลควร และประพฤติสุธรรมศรี 
 3) ความไดสดับมาก  และกําหนดสุวาที 
 4) ไรโศกธุลีสูญ  และสบายบมัวมล  
8.  “จิตใครผิไดตอง  วรโลกะธรรมศรี 
 แลวยอมบพึงมี จะประหวั่นฤกังวล” คําท่ีขีดเสนใตในคําประพันธขางตนหมายถึงอะไร 
 1) ขอควรปฏิบัติโดยเครงครัดในโลก  
 2) ความรูอันเปนประโยชนแกการดํารงชีวิต 
 3) สิ่งซ่ึงมนุษยพึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา 
 4) ความกําหนดหมายในความเคลื่อนไหวของสภาวธรรม 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 4) 4. 2) 5. 2) 6. 1) 7. 4) 8. 3) 
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มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 
 
 มหาชาติ คือ ชาติท่ีย่ิงใหญกอนที่พระโพธิสัตว (พระเวสสันดร) จะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอีกชาติ  
ดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยจึงทําใหเกิดการประพันธและแปลมหาชาติเปนสํานวนของถิ่นตางๆ 
 คุณคาทางสังคม มหาชาติสํานวนถิ่นตางๆ นั้นจะสะทอนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในทองถิ่นของตนได เชน 
อาหาร พืชพรรณ หรือภูมิประเทศ 
 คุณคาทางวรรณศิลป  
  1. มหาชาติภาคกลาง มีสํานวนพรรณนาความดีเดน ถึงจะใชศัพทท่ีสูงแตก็มีความไพเราะ มีการใช
โวหารภาพพจนในหลายลักษณะ และมีศิลปะการแตงท่ีงดงาม เชน การซํ้าคํา เลนคํา เลนเสียงสัมผัส เปนตน 
  2. มหาชาติภาคเหนือและอีสาน เปนบทบรรยายที่ใชคําเรียบงาย นิยมเลนคําซํ้าท่ีตนวรรค 
  3. มหาชาติภาคใต มีการพรรณนาความมากกวาภาคเหนือและอีสาน แตก็ไมเทาภาคกกลาง 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. “ทารทาน” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ใหลูกเปนทาน   2) ใหภรรยาเปนทาน 
 3) ใหเด็กเปนทาน   4) ใหลูกและภรรยาเปนทาน  
2. เหตุใดการเทศนมหาชาติจึงเรียกวาการเทศนคาถาพัน 
 1) เพราะเทศนเปนคาถาภาษาบาลี 2) เพราะเทศนเก่ียวพันกับคาถา 
 3) เพราะเทศนเปนคาถาสลับกับเนื้อหา 4) เพราะมหาชาติประกอบดวย 1,000 คาถา  
3. ประเพณีการเทศนมหาชาติในภาคเหนือเรียกวาอยางไร 
 1) ฟงเทศนมหาชาติ   2) ตั้งธรรมหลวง 
 3) งานบุญพระเวส   4) ถูกทุกขอ  
4. พระเวสสันดรบําเพ็ญทารทานในกัณฑใด 
 1) กัณฑชูชก    2) กัณฑกุมาร 
 3) กัณฑสักรบรรพ   4) กัณฑมัทรี  
5. “มหาชาติสํานวนสรอยสังกร” เปนมหาชาติสํานวนของภาคใด 
 1) ภาคกลาง   2) ภาคใต 
 3) ภาคอีสาน   4) ภาคเหนือ  
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6. มหาชาติกลอนเทศนแตงเปนคําประพันธชนิดใด 
 1) กลอนสุภาพ   2) รายยาว 
 3) อินทรวิเชียรฉันท   4) กาพยยานี  
7. สํานวนไทยที่เก่ียวกับพระเตมียคือขอใด 
 1) ใจดีเหมือนพระเตมีย   2) ใจแข็งเหมือนพระเตมีย 
 3) ขยันเหมือนพระเตมีย   4) เงียบเปนพระเตมียใบ  
8.  ชาดกสะทอนความเช่ือเรื่องใดเดนชัดที่สุด 
 1) นรกสวรรค   2) การออกบวช 
 3) การเวียนวายตายเกิด   4) กรรม  
9. ขอใดไมใชสัตสดกมหาทาน 
 1) ชาง มา รถ   2) นางสนม โคนม 
 3) ทาสชาย ทาสหญิง   4) เงินทอง  
10.  “ยกคชผายยายคชพล คนตัวหมอขอติดมือ ถือหัตถงาทาเห็นงาม ตามทํานองตองธรรมเนียม เตรียมทุก

หมวดตรวจทุกหมู” คําประพันธขางตนเปนกลบทชนิดใด 
 1) ยัติภังค   2) นาคบริภัณฑ 
 3) กบเตนสลักเพชร   4) กบเตนตอยหอย 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 2) 4. 3) 5. 4) 6. 2) 7. 4) 8. 3) 9. 4) 10. 3) 
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วรรณคดีวิจักษ ม.5 
 

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี 
 
 ผูแตง เจาพระยาพระคลัง (หน) 
 ลักษณะคําประพันธ แตงเปนรายยาว มีพระคาถาภาษาบาลีนํา พรรณนาเนื้อความโดยมีพระคาถาสลับเปน
 ตอนๆ ไปตลอดทั้งกัณฑ 
 ที่มาของเรื่อง เรื่องพระมหาเวสสันดร หรือเรื่องมหาชาติมาจากชาดกทางพระพุทธศาสนา เดิมแตงเปน
 ภาษาบาลี มีการแปลเปนภาษาไทยแลวตั้งแตสมัยสุโขทัย 
 เรื่องมหาชาติสํานวนแรกท่ีมีหลักฐานปรากฏเปนหนังสือ คือ เรื่องมหาชาติคําหลวง ซ่ึงสมเด็จพระบรมไตร-
โลกนาถโปรดเกลาฯ ใหนักปราชญราชบัณฑิตแตงขึ้นใชสําหรับสวด 
 มหาชาติสํานวนตอมา คือ กาพยมหาชาติ แตงในรัชสมัยของพระเจาทรงธรรมใชสําหรับเทศนแตเนื้อความ
ในกาพยมหาชาติคอนขางยาว ไมสามารถเทศนจบไดในเวลาวันเดียว ขัดกับความเช่ือของพุทธศาสนิกชนท่ีวา   
ตองฟงเทศนท้ัง 13 กัณฑ 1,000 คาถา ในวันเดียว จึงจะไดกุศลแรงกลา 
 มหาชาติสําหรับใชเทศนเกิดขึ้นใหมหลายสํานวน ทําเนื้อความใหสั้นลง ท้ังน้ีเพ่ือใหเทศนจบไดในวันเดียว 
มหาชาติสํานวนใหมนี้ เรียกวา “มหาชาติกลอนเทศน” หรือ “รายยาวมหาเวสสันดรชาดก” 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการชําระและรวบรวมมหาชาติกลอนเทศนสํานวน
ตางๆ คัดเลือกสํานวนที่ดีท่ีสุดของแตละกัณฑจัดพิมพเปนฉบับของหลวง 2 ฉบับ คือ ฉบับหอสมุดวชิรญาณ และ
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ 
 กัณฑมัทรีปรากฏในมหาชาติกลอนเทศนท้ัง 2 ฉบับ 
 แนวคิด 
  แนวคิดสําคัญของเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมัทรีเนนท่ี “ความรักของแม” คือ “แมรักลูกสุดชีวิต” 
การท่ีพระนางมัทรีทรงดูแลปรนนิบัติสองกุมาร ทรงหวงใยเมื่อจะตองเสด็จไปไกลหางและทรงติดตามโดยไมยอทอ
ตอความยากลําบากเมื่อทรงคิดวาสองกุมารหายไป 
 คุณคาของเร่ือง 
  คุณคาดานสังคม 
  1. ใหแงคิดเก่ียวกับความเปนภรรยาท่ีดี การเปนมารดาท่ีดี 
  2. สะทอนความเช่ือบางประการ เชน ความเช่ือเรื่องลางบอกเหตุ 
    ความเช่ือเรื่องอํานาจของเทวดาฟาดิน เปนตน 
  3.  สะทอนภาพชีวิตในชนบท เชน การเลนโหนชิงชา การเลนซอนหา 
   ของเด็กๆ คุณคาดานวรรณศิลป 
  ภาษาท่ีใชในกัณฑมัทรีมีความไพเราะ มีการเลนคํา เลนอักษร การใช 
โวหารภาพพจนและการพรรณนาใหเกิดจินตภาพอยางชัดเจน 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคคลิกภาพของผูพูดขอความตอไปนี้ 
  พระคุณเอย จะคิดดูมั่งเปนไรเลาวามัทรีนี้เปนขาเกาแตกอนมา ดั่งเงาตามพระบาทาก็เหมือนกัน     

นอกกวานั้นท่ีแนนอนคือ นางไหนอันสนิทชิดใชแตกอนกาล ยังจะติดตามพระราชสมภารมาบางละหรือได
แตมัทรีท่ีแสนดื้อผูเดียวดอก ไมรูจักปลิ้นปลอกพลิกไพลเอาตัวหนี 

 1) จงรักภักดี 
 2) ไมเห็นแกตัว 
 3) ขาดเหตุผล 
 4) เจาโวหาร  
2. ขอใดใชโวหารภาพพจนเชิงอุปลักษณ 
 1) แตยางเหยียบเกรียบกรอบก็เหลียวหลัง 
 2) เหมือนหนึ่งน้ําพลอยพรอยๆ อยูพรายๆ  
 3) จ่ึงตรัสวาน้ําเอยเคยมาเปยมขอบเปนไรจ่ึงขอดขนลงขุนหมอง 
 4) จ่ึงตรัสวาโอเจาแวนแกวสองสวางอกของแมเอย  
3. คํากลาวในขอใดเปนการใชอุบายท่ีทําให “ความโศกเสื่อมสรางสงบจิต” 
 1) แมกัณหาจะออนวอนไหววาจะเสวยนม ผทมเหนือพระเพลาพลางฉอเลาะแมนี้ตางๆ  
 2) อุปมาเหมือนหนึ่งภุมรินบินวะวอน เท่ียวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไมอันวิเศษตองประสงค 

หลงเคลาคลึงรสจนลืมรัง 
 3) พระองคเห็นพิรุธรองรอยราวรานท่ีตรงไหน ทอดพระเนตรสังเกตไวแตปางกอน จึงเคืองคอนดวยคําหยาบ 

ยอกใจเจ็บจิตเหลือกําลัง 
 4) นาท่ีจะสงสารสังเวชโปรดปรานีวามัทรีนี้เปนเพ่ือนยากอยูจริงๆ ชางคอนติงปริภาษณาไดลงคอไมคิดเลย  
4.  “...จะเอาแตเสียงจักจ่ันและเรไรอันร่ํารองนั่นหรือมาตางแตรสังขและพิณพาทย จะเอาแตเมฆหมอกในอากาศ   

นั่นหรือมากั้นเปนเพดาน จะเอาแตยูงยางในปาพระหิมพานตมาตางฉัตรเงินและฉัตรทอง...” 
 คําประพันธขางตน มีลักษณะตรงกับขอใด 
 1) บทตัดพอ 
 2) บทเสียดสี 
 3) บทปลอบประโลม 
 4) บทคร่ําครวญ  
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5.  “เขาเถ่ือนเจาลืมพรา ไดหนาแลวลืมหลังไมแลเหลียว” พระเวสสันดรตําหนิพระนางมัทรีในประเด็นใด 
 1) ความไมรอบคอบ  
 2) ความไมซ่ือสัตย 
 3) ความไมรูจักกาลเทศะ   
 4) ความไมประมาณตน 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 4) 3. 2) 4. 4) 5. 2) 
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ลิลิตตะเลงพาย 
 
 ผูแตง สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมกรมพระปรมานุชิตนุชิตชิโนรส (พระองคเจาวาสุกรี) 
 ลักษณะคําประพันธ เปนลิลิตสุภาพ คือ ประกอบดวยรายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ 
 จุดมุงหมายในการแตง นิพนธขึ้นเพ่ืองานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุพนฯ ในสมัยรัชกาลท่ี 3 
 เนื้อเรื่อง  เนื้อความตอนที่เปนบทเรียน ไดตัดตอนมาบางบท คือ 
    ตอนที่ 1 เริ่มบทกวี 
    ตอนที่ 2 เหตุการณทางเมืองมอญ 
    ตอนที่ 3 พระมหาอุปราชายกทัพเขาเมืองกาญจนบุรี 
    ตอนที่ 4 สมเด็จพระนเรศวรทรงปรารภเรื่องตีเมืองเขมร 
    ตอนที่ 5 สมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมการสูศึกมอญ 
    ตอนที่ 6 สมเด็จพระนเรศวรทรงตรวจเตรียมทัพ 
    ตอนที่ 7 พระมหาอุปราชาทรงปรึกษาการศึกแลวยกทัพเขาปะทะกองทัพหนาของไทย 
    ตอนที่ 8 ทัพหนาของไทยถอยไมเปนขบวน 
    ตอนที่ 9  ทัพหลวงเคลื่อนพล ชางทรงพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝาเขาไปในกองทัพขาศึก 
    ตอนที่ 10 ยุทธหัตถีและชัยชนะของไทย 
    ตอนที่ 11 สมเด็จพระนเรศวรทรงสรางสถูปและปูนบําเหน็จทหาร 
    ตอนที่ 12 สมเด็จพระวันรัตทูลขอพระราชทานอภัยโทษ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. คําท่ีขีดเสนใตในคําประพันธตอไปนี้หมายถึงใคร “ฤๅรามเริ่มรณฤทธิ์ รบราพณ แลฤๅ” 
 1) อินทรชิต 
 2) ไพจิตราสูร 
 3) ทศกัณฐ 
 4) กุมภกรรณ  
2. ขอใดเปนคําพูดประชด 
 1) เจาอยุธยามีบุตร  ลวนยงยุทธเช่ียวชาญ 
 2) หาญหักศึกบมิยอ  ตอสูศึกบมิหยอน 
 3) ไปพักวอนวาใช  ใหธหวงธหาม 
 4) แมนเจาครามเคราะหกาจ  จงอยายาตรยุทธนา 
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3. ขอใดสอนใหใชหลักจิตวิทยา 
 1) อยาลองคะนองตน ตามชอบ ทํานา 
 2) เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยูนา 
 3) รูเชิงพิชัยชาญ ชุมคาย ควรนา 
 4) อยาหยอนวิริยะยล อยางเกียจ  
4. ขอใดแสดงลักษณะนิราศ  
 1)  ถับถึงทวารกรุงแกว เดียรดาษพลคลาดแคลว 
  คล่ําคลายคลาขบวน 
 2)  มาเดียวเปลี่ยวอกอา อายสู 
   สถิตอยูเอองดู  ละหอย 
 3)  ดลยังเวียงดานดาว โดยมี 
   เมืองช่ือกาญจนบุรี  วางวาง 
 4)  คํานึงนฤบดินทร  ปตุเรศ พระเฮ 
   พระเรงลานละหอย  เทวษใหโหยหา  
5. ขอความตอไปนี้แสดงใหเห็นวา พระมหาอุปราชาทรงวิตกเรื่องใด  
  “เสียดายแผนดินมอญ  พลันมอดมวยแฮ 
 เหตุบมีมือผู  อื่นตานทานเข็ญ” 
 1) มอญจะตองลมสลายเพราะไมมีผูกลาหาญสูศึกได 
 2) พมาตองอับจนเพราะไมมีกองทัพท่ีเขมแข็ง 
 3) มอญตองหลุดพนอํานาจพมา 
 4) พมาตองเสื่อมสลายเพราะไมมีผูปกครองที่เขมแข็ง  
6. คําวา “พิริยะ” ในขอใดมีความหมายตางกับขออื่น 
 1) ผลพระพิริยะสํา เร็จลุ ลวงแฮ 
 2) พายพระพิริยะแพ พายน้ํา ใจจง 
 3) เสด็จไรพิริยะราญ อรินาศ ลงนา 
 4) บําเพ็ญพิริยะพน พรรณนา 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 4) 3. 2) 4. 2) 5. 4) 6. 3) 
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บทละครพูดคําฉันท เรื่อง มัทนะพาธา 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ทรงพระราชนิพนธขณะทรงพระประชวร และประทับอยู 
   ณ พระราชวังพญาไท ทรงเริ่มเมื่อวันท่ี 1 กันยายน - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2466 และตอมาในป 2467 ทรง
   แปลเปนรอยแกวภาษาอังกฤษพรอมอภิธานศัพท) 
 ลักษณะคําประพันธ ใชฉันทประเภทตางๆ ในการประพันธ อีกท้ังบางตอนยังใชกาพยยานี 11 กาพยฉบัง 
16 และกาพยสุรางคนางค 28 ในการแตงดวย นอกจากนี้ยังมีบทเจรจารอยแกวในสวนของตัวละครท่ีไมสําคัญ  
ซ่ึงการใชคําประพันธท่ีหลากชนิดนี้ นอกจากสอดคลองกับบทบาทของตัวละครและเนื้อเรื่องแลว ยังทําใหมีลีลา
ภาษาท่ีหลากหลายและอานไดงายไมรูสึกเบ่ืออีกดวย 
 แนวคิดสําคัญ 
   มัทนะ หมายถึง ความลุมหลงหรือความรัก 
   พาธา หมายถึง ความเจ็บปวดหรือความเดือดรอน 
  ดังนั้น  มัทนะพาธา จึงมีความหมายวา ความเจ็บปวดหรือความเดือดรอนแหงความรัก และมีนัย
ตรงกับความหมายของช่ือเรื่อง 
 คุณคาทางวรรณศิลป 
  วรรณคดีสโมสรประกาศยกยองใหเปนหนังสือท่ีแตงดี เพราะใชคําฉันทแตงบทละครพูดซ่ึงแปลกและ
แตงไดยาก และสรางตัวละครและฉากสอดคลองกับวัฒนธรรมของอินเดีย 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดแสดงคารมโตตอบที่มีลีลาฉับไวและทันกัน 
 1) สุเทษณ :  บอกหนอยเถอะวาดรุณิเจา  ก็จะยอมสมัครรัก 
  มัทนา : ตูขาสมัครฤมิสมัคร  ก็มิขัดจะคลอยตาม 
 2) สุเทษณ :  ความรักละเหี่ยอุระระทด  เพราะมิอาจจะคลอเคลีย 
  มัทนา : ความรักระทดอุระละเหี่ย  ฤจะหายเพราะเคลียคลอ 
 3) มายาวิน : บังคับใหยอม ประนอมเปนขา บาทบริจา ริกาเทวัญ 
  สุเทษณ : อะ! เราไมขอ ไดนางละหนอ โดยวิธีนั้น 
 4) สุเทษณ :  ดีละ, จะใหมารศรี เปนดอกไมนี้ โฉมยงจะวาฉันใด 
  มัทนา : ไหนไหน จะเปนดอกไม, หมอมฉันพอใจ เปนดอกที่ออกนามมา 
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2. ขอใดตรงกับความเห็นของคณะกรรมการวรรณคดีสโมสรท่ียกยองพระราชนิพนธเรื่องมัทนะพาธา 
 1) เปนวรรณคดีคําฉันทเรื่องแรกซึ่งนับวาแตงไดยาก 
 2) เปนวรรณคดีท่ีดัดแปลงจากตํานานโบราณของอินเดีย 
 3) กวีทรงปรุงศัพทใหมีจังหวะของคําครุ ลหุ เหมาะสมกับฉันท 
 4) กวีทรงสรางตัวละครและฉากสอดคลองกับวัฒนธรรมของอินเดีย  
3. ในเรื่องมัทนะพาธา เหตุใดสุเทษณจึงไมพอใจคําตอบของนางมัทนาขณะที่ถูกมายาวินรายมนตรสะกด 
 1) คําตอบของนางกาวราวและไมเกรงใจ    
 2) ทรรศนะของนางขัดแยงความคิดของสุเทษณ 
 3) นางเนนความตองการของตนเองมากเกินไป   
 4) คําตอบของนางยอกยอนและไมมีชีวิตจิตใจ 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 1) 3. 4) 
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คัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห 
 
 แนวคิดสําคัญ  
  แพทยนอกจากจะตองใชความรูความเช่ียวชาญในการรักษาโรคแลวยังตองมีจรรยาบรรณของแพทยดวย 
 คุณคาทางวรรณศิลป 
  เปนตําราแพทยท่ีจัดเปนมรดกทางวรรณกรรมของชาติ โดยเฉพาะบทอุปมา กายนครเปรียบหัวใจเปน
กษัตริย โรคเปนขาศึก น้ําดีจากตับ (ปตตํ) เปนวังหนา อาหารเปนเสบียง และแพทยเปนทหาร มีหนาท่ีรักษาหัวใจ 
น้ําดี และอาหาร ไมใหมีโรคราย คือ ขาศึก เขามาจูโจม 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1.  หนทางทั้งสามแหง   เรงจัดแจงอยูรักษา 
 หามอยาใหขาศึกมา  ปดทางไดจะเสียที 
  คําวา “สามแหง” ขางตน หมายถึงสิ่งใด 
 1) กษัตริย วังหนา เสบียง  
 2) กษัตริย ปตตํ เสบียง 
 3) หัวใจ น้ําดี อาหาร   
 4) ดวงจิต ปตตํ แพทย  
2. ในเรื่องคัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห ขอความตอไปนี้ มีความหมายตรงกับขอใด 
   ครูพักและครูเรียน  อักษรเขียนไวตามมี 
  จงถือวาครูดี  เพราะไดเรียนจึงรูมา 
 1) ครูพักและครูเรียนเปนครูท่ีดี ทําใหผูเรียนมีความรู 
 2) ใหเคารพครูพักและครูเรียนซ่ึงเปนผูสอนวิชาใหแกตน 
 3) ถึงแมผูสอนจะสอนหนังสือตามมีตามเกิด แตก็ถือวาเปนครูท่ีดี 
 4) แมจะไดวิชามาดวยวิธีเรียนทางออมและทางตรง ก็ใหถือวาเปนการเรียนท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาไทย (102) ______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

อานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 3-4  
 “เมื่อออนรักษาได    แกแลวไซรรักษายากหนักหนา”  
3.  คําวา “ออน” และ “แก” ในความขางตน มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) วัย 
 2) ไข 
 3) ฝ 
 4) ครรภ  
4. จากคําประพันธขางตน ปรากฏโวหารภาพพจนชนิดใด 
 1) อุปลักษณ 
 2) สัทพจน 
 3) อธิพจน 
 4) ปฏิพากยพจน 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 4) 3. 2) 4. 4) 
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โคลนติดลอ ตอนความนิยมเปนเสมียน 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 แนวคิดสําคัญ  
  ปญหาและอุปสรรค เปนท่ีเหนี่ยวรั้งความเจริญของประเทศ  
  โคลนติดลอ มีความหมายถึง เครื่องถวงรั้งความเจริญของประเทศชาติในตอนความนิยมเปน
เสมียน ตองการสื่อถึงคานิยมผิดๆ เก่ียวกับเลือกการประกอบอาชีพ 
 คุณคาทางวรรณศิลป  
  ใชสํานวนคมคาย นาอาน ทุกยอหนามีเอกภาพ สารัตถภาพ และสัมพันธภาพ วางยอหนาขนาดสั้นและ
ยาวสลับกัน ยอหนาสั้นเนนประเด็นสําคัญ หรือดึงความสนใจของผูอาน ยอหนายาวอธิบายเนื้อความสําคัญ แสดง
เหตุผลและใหตัวอยางชัดเจน 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1.  “...เสมียน ซ่ึงเปนแตเครื่องมือ เทากับปากกาและพิมพดีดซ่ึงเขาใช (หรือใชผิด) ถาจะเปรียบเทียบพืชท่ี

เขาไดทําใหงอก ตองนับวานอยกวาผลท่ีเขาไดกินเขาไป” 
 ขอความขางตนมีความหมายตรงกับขอใด 
 1) การเปนเสมียนเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศไดเหมือนกันถาใชใหถูก 
 2) ถาใชปากกาและพิมพดีดใหถูกตอง เสมียนก็สรางผลงานท่ีเปนประโยชนได 
 3) การเปนเสมียนสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกประเทศไดนอยกวาชาวนาและชาวสวน 
 4) ผลงานของเสมียนมีนอยกวาผลงานของชาวนาชาวสวน 
 
อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามในขอ 2–5 
 “เด็กๆ ทุกคนซ่ึงเลาเรียนสําเร็จออกมาจากโรงเรียนลวนแตมีความหวังฝงอยูวาจะไดไปเปนขาราชการ เด็กท่ี
ออกมาจากโรงเรียนเหลานี้ยอมเห็นวากิจการอยางอื่นไมเปนเกียรติยศ เมื่อไรคนหนุมสาวของเราจึงจะเขาใจได
บางวา การเปนชาวนา ชาวสวน ฯลฯ นั้นมีเกียรติยศเทากับท่ีจะเปนผูทํางานดวยปากกาเหมือนกัน เมื่อไรจึงจะ
บังเกิดความรูสึกเกียรติยศแหงการงานอื่นๆ นอกจากที่ทําดวยปากกาและพิมพดีด”  
2. ขอความนี้เปนการเขียนลักษณะใด 
 1) อภิปราย 
 2) โนมนาวใจ 
 3) แสดงความคิดเห็น 
 4) พิจารณาเหตุและผล  
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3. ขอความนี้ใชภาษาระดับใด 
 1) กันเอง 
 2) สนทนา 
 3) ก่ึงทางการ 
 4) ทางการ  
4. การใชคําวา “ปากกา” ในขอความขางตนเปนการใชกลวิธีการเขียนชนิดใด 
 1) การเลนคํา 
 2) การซํ้าคํา 
 3) การใชสัญลักษณ 
 4) การเปรียบเทียบ  
5. ขอความนี้แสดงคานิยมในเรื่องใด 
 1) การศึกษา 
 2) การรับราชการ 
 3) เกียรติยศ 
 4) การเลือกงาน 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 3) 5. 2) 
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วรรณคดีวิจักษ ม.6 
 

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา 
 
 แนวคิดสําคัญ รักสามเสา หนึ่งหญิงสองชาย เกิดเรื่องเพราะมีผูหญิงเปนตนเหตุ  
     “มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง จึงหึงหวงชวงชิงยุงยิ่งอยู 
    จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู ใหลูกดอกดกอยูแตกิ่งเดียว” 
 กลอนบทนี้เปนบทที่ถือไดวาเปนท้ังแกนเรื่อง เปนท้ังการสรุปเรื่อง และเปนท้ังการแกปมปญหาของเรื่อง 
 คุณคาทางวรรณศิลป ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดวรรณคดีประเภทกลอนสุภาพ 
 ลักษณะเดนของเรื่อง 
   1. เลาเรื่องยอนความหลังใหผูอานปะติดปะตอเรื่องได 
   2. ผูอานสามารถเขาใจลักษณะนิสัยของตัวละครไดชัดเจน 
   3. การแสดงคานิยมและความเช่ือของคนในสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอเนื่องมาจนถึง   
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สะทอนใหเห็นโลกทัศนของครอบครัวขุนนางไทยสมัยนั้นวามีความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยอยางสูง 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1.  “มันเกิดเหตุท้ังนี้เพราะผูหญิง จึงหึงหวงชวงชิงยุงย่ิงอยู 
 จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู  ใหลูกดอกดกอยูแตก่ิงเดียว”  
 คําประพันธขางตนนี้สําคัญอยางไร 
 1) เปนแกนเรื่อง   
 2) เปนการสรุปเรื่องราวท้ังหมด   
 3) เปนการแกปมปญหาของเรื่อง 
 4) ถูกทุกขอ  
2. จากขอ 1 “รากใหญ” หมายถึงผูใด 
 1) ขุนแผน 
 2) จมื่นไวย 
 3) วันทอง 
 4) ขุนชาง  
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3. ขอใดสะทอนความเช่ือตางจากขออื่น 
 1) เสกขมิ้นวานยาเขาทาตัว  
 2) ลงยันตราชะเอาปะอก 
 3) หยิบยกมงคลขึ้นใสหัว   
 4) แมงมุมทุมอกท่ีริมฝา  
4. พฤติกรรมของจมื่นไวยใหแงคิดตรงกับขอใด 
 1) ความโกรธนําความพินาศมาให 
 2) ความทะนงตนทําใหเกิดศัตรู 
 3) การใชอํานาจกอใหเกิดแรงตอตาน 
 4) ความหุนหันกอใหเกิดผลราย 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 4) 4. 4) 
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สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
 
 แนวคิดสําคัญ ผูมีความซ่ือสัตย ยอมไดรับการยกยอง เช่ือถือ 
 คุณคาทางวรรณศิลป เรื่องสามกกไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดวรรณคดีประเภทความเรียง
เรื่องนิทาน ใชบรรยายโวหารเลาเรื่องโดยผูกเรื่องไมซับซอน สํานวนเปรียบเทียบคมคายและใหคติสอนใจ  
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. คําพูดในขอใดของกวนอูท่ีแสดงวามีใจซ่ือสัตยตอเลาปอยางมั่นคงท่ีสุด 
 1) แมขาพเจารูขาววาเลาปอยูท่ีใด ถึงมาตรวาไกลก็จะไปหาไดโดยเร็ว 
 2) ถึงมาตรวาเลาปจะถึงแกความตาย เราก็จะตายไปตามความที่ไดสาบานไว 
 3) เลาปผูพ่ีนั้นก็มีคุณมา ถาเราจะเอาใจออกหางบัดนี้ ก็หาผูใดจะนับถือวาเปนชายไม 
 4) มาตรวาเปนทางกันดารจะตองขามพระมหาสมุทรและลุยเพลิงก็ดี ขาพเจาจะไปหาเลาปใหจงได  
2. เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของกวนอูแลว ขอท่ีกวนอูไดรับยกยองมากที่สุดคือขอใด 
 1) ความซ่ือสัตย 
 2) ความสวามิภักดิ์ 
 3) ความกตัญู 
 4) ความเมตตา  
3. โจโฉมีจุดมุงหมายอยางไรในเหตุการณตอไปนี้ 
  “โจโฉจึงใหกวนอูกับภรรยาเลาปท้ังสองนั้นอยูเรือนเดียวกัน หวังจะใหกวนอูคิดทํารายพ่ีสะใภ น้ําใจจะได

แตกออกจากเลาปจะไดเปนสิทธ์ิแกตัว” 
 1) ตองการไดฮูหยินเปนของตน  
 2) ตองการใหกวนอูสวามิภักดิ์ตอตน 
 3) ตองการใหกวนอูคิดไมซ่ือตอฮูหยิน 
 4) ตองการใหกวนอูประทุษรายตอฮูหยินเพ่ือแกแคนเลาป 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 1) 3. 3) 
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กาพยเหเรือ 
 
  แนวคิดสําคัญ การพรรณนาชมความงามขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การคร่ําครวญถึงนางอันเปนท่ีรัก  
พรอมท้ังการชมปลา ชมไมและชมนก  
  คุณคาทางวรรณศิลป ไดรับการยกยองมากทางดานการพรรณนาความ 
   1. ศิลปะการแตง มีท้ังการเลนคํา ซํ้าคํา 
   2. โวหารภาพพจน ใชอุปมา อุปลักษณ สัทพจน และสัญลักษณ 
  คุณคาทางสังคม สะทอนภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ คานิยมของคนไทยสมัยกรุงศรี-
อยุธยาตอนปลาย 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ความในขอใดแสดงใหเห็นความเคลื่อนไหวท่ีมีพลังชัดเจนที่สุด 
 1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว  ลิ่วลอยมาพาผันผยอง  
 2) เรือชัยไววองวิ่ง  รวดเร็วจริงย่ิงอยางลม 
 3) เรือมาหนามุงน้ํา  แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง 
 4) เรือสิงหวิ่งเผนโผน   โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง  
2. ขอใดไมไดสะทอนถึงวัฒนธรรม 
 1)  น้ําเงินคือเงินยวง  ขาวพรายชวงสีสําอาง 
  ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี 
 2)  หางไกวายแหวกวาย หางไกคลายไมมีหงอน 
  คิดอนงคองคเอวอร  ผมประบาอาเอี่ยมไร 
 3)  โนรีสีปานชาด  เหมือนชางฉลาดวาดแตมลาย 
  ไมเทาเจาโฉมฉาย  หมตาดพรายกรายกรมา 
 4)  งามทรงวงดั่งวาด  งามมารยาทนาดกรกราย 
  งามพริ้มย้ิมแยมพราย  งามคําหวานลานใจถวิล  
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3. รูปสัตวโขนเรือพระท่ีนั่งในกาพยเหเรือสะทอนคานิยมเก่ียวกับพระมหากษัตริยในขอใด 
 1) ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของพสกนิกรท้ังหมด   
 2) พระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญสมกับเปนสมมติเทพ 
 3) ความเจริญรุงเรืองของบานเมืองเปนเพราะพระบารมี  
 4) การยอพระเกียรติเปนเนื้อหาหลักประการหนึ่งของวรรณคดี  
4.  “หอมอยูไมรูหาย คลายกลิ่นผาเจาตาตรู” 
  คําประพันธในขอใดใชภาพพจนวิธีเดียวกับตัวอยางขางตนนี้ 
 1) น้ําเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง 
 2) รวยรินกลิ่นรําเพย คิดพ่ีเคยเชยกลิ่นปราง 
 3) หอมหื่นรื่นรสเพ้ียง กลิ่นเนื้อนวลนาง 
 4) นึกนองกรองมาลัย วางใหพ่ีขางท่ีนอน  
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 1) 3. 2) 4. 3) 
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สามัคคีเภทคําฉันท 
 
 แนวคิดสําคัญ ตรงกับช่ือเรื่องสามัคคีเภท คือ การแตกความสามัคคีนําหมูคณะไปสูหายนะ สวนแนวคิด
อื่นๆ มีดังนี้ 
  1. ใชสติปญญาเอาชนะศัตรูไดโดยไมตองเสียเลือดเนื้อ 
  2. การรูจักเลือกใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน จะชวยใหทํางานสําเร็จไดดวยดี 
  3. การใชวิจารณญาณใครครวญกอนท่ีจะตัดสินใจทําสิ่งใดยอมเปนผลดีเสมอ 
  4. การถือความคิดของตนเปนใหญและการทะนงตนยอมทําใหสวนรวมเสียหาย  
 คุณคาทางวรรณศิลป นายชิต บุรทัต แสดงความเช่ียวชาญในการแตง ดังนี้ 
  1. เลือกสรรฉันทไดเหมาะสมกับเนื้อหาแตละตอน  
 เชน  - วสันตดิลกฉันท ซ่ึงมีลีลาไพเราะนุมนวล ชมความงามของกรุงราชคฤห 
    “สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพลัน 
   ชอฟาตระกาลกลจะหยัน จะเยาะยั่วทิฆัมพร” 
   - อีทิสังฉันท ซ่ึงมีลีลากระแทกกระทั้นแสดงอารมณโกรธ เชน 
    “เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร 
   ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน ก็มาเปน” 
 2. เลนสัมผัสใน อีกท้ังสัมผัสสระและอักษรอยางไพเราะ 
   ทิชงคชาติฉลาดยล  คะเนกลคะนึงการ 
  กษัตริยลิจฉวีวาร  ระวังเหือดระแวงหาย 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. ขอใดมิใชคานิยมท่ีปรากฏในเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท 
 1) การใชสติปญญา   
 2) การใชวิจารณญาณ 
 3) ความจริงใจ   
 4) การเสียสละเพ่ือสวนรวม  
2.   “แมมากผิก่ิงไม ผิวใครจะใครลอง 
 มัดกํากระนั้นปอง พลหักก็เต็มทน” 
 คําประพันธขางตนมีความหมายเปรียบเทียบกับเรื่องใด 
 1) ความมั่นคงของประเทศ  
 2) พลังของความสามัคคี 
 3) ความเปนปกแผนของบานเมือง 
 4) ความเขมแข็งของกองทัพ  
3. ขอใดมิใชพฤติกรรมของกษัตริยลิจฉวีท่ีนําไปสูความหายนะของแควนวัชชี 
 1) หูเบา  
  2) ถือทิฐิมานะ 
 3) ละเลยหนาท่ี 
 4) หนอนบอนไส 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 2) 3. 4) 
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ไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ 
 
  แนวคิดสําคัญ สรรพสิ่งท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตในไตรภูมิ ลวนมีอนิจจลักษณะ คือ ไมเท่ียงแทแนนอน 
โลกท่ีอยูเหนือกระแสความเปลี่ยนแปลง คือ โลกุตรภูมิ หรือนิพพาน 
  คุณคาทางวรรณศิลป เปนรอยแกวท่ีมีสัมผัสคลองจองไพเราะ มีจังหวะนาฟง รูจักใชโวหารภาพพจน
โดยการอุปมา และใชคําท่ีสื่อภาพ เชน คําท่ีสื่อถึงการเคลื่อนไหว หรือคําท่ีบงบอก แสง สี เสียง ท่ีเราอารมณ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. แนวคิดสําคัญของเรื่องไตรภูมิพระรวง ตรงกับขอใด 
 1) กอเวรบรูวาย   ฤจะพนซ่ึงเวรา 
 2) โลกิยสุขสุขเสมือน   สุขโลกอุดรหรือ 
 3) รูจักเพียงพอดีท่ีจะรับ   ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ 
 4) รางกายถูกผูกพันสรรพางค เปนสื่อกลางแกใจรับใชกาล  
2. ขอใดไมไดใชโวหารภาพพจน 
 1) หมอเหล็กแดงอันใหญเทาภูเขาไฟอันใหญ 
 2) ฝูงยมบาลเอาเชือกเหล็กแดงอันลุกเปนเปลวไฟไลกระหวัดรัดตัวเขา 
 3) สีสมบูรณงามดั่งทองอันเหลืองเรืองเปนท่ีพึงใจฝูงชายทุกคนแล 
 4) แลมีฝปากนั้นแดงดั่งลูกฟกขาวอันสุกน้ัน  
3. จุดมุงหมายที่วา “ควรอิ่มสงสารแล” ตรงกับขอใด 
 1) สัตวโลกท้ังหลายควรมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน 
 2) สาธุชนพึงเห็นใจในความทุกขเวทนาของผูอื่นและหยิบยื่นความชวยเหลือ 
 3) ผูสดับฟงไตรภูมิพระรวงควรทําตนใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด 
 4) ภิกษุสงฆควรช้ีแนะใหสัตวโลกท้ังหลายไมติดของอยูในกิเลสอันเปนเครื่องรั้ง 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 2) 3. 3) 
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ขัตติยพันธกรณี 
 
 ขัตติยพันธกรณี หมายถึง เหตุอันเปนขอผูกพันของกษัตริย 
 เนื้อหา เปนเรื่องราวเก่ียวกับความทุกขระทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครั้งท่ีประเทศไทย
ถูกตางชาติคุกคามอธิปไตยดวยวิธีการตางๆ อยางรุนแรงจนทรงพระประชวร ทรงสิ้นหวังกระท่ังหยุดเสวย    
พระโอสถ และไมโปรดท่ีจะดํารงพระชนมชีพอีกตอไป จึงไดมีพระราชหัตถเลขาเพ่ือเปนการอําลาพระบรมวงศานุวงศ
เปนการสวนพระองคเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพพระองคจึงทรง
พระนิพนธอินทรวิเชียรฉันท 26 บทถวายตอบทันที ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระกําลัง
และพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น 
 ขอคิดที่ปรากฏ 
 - ชาติบานเมืองมีความสําคัญมากกวาชีวิต 
 - แมจะอยูในฐานะที่สูงสงเพียงใด ก็มิควรสรางความลําบากใจใหกับผูท่ีมีฐานะต่ํากวา 
 - พระมหากษัตริยทรงเปนเสมือนกัปตันท่ีตองคอยสั่งการลูกเรือ เชนเดียวกับการบริหารประเทศซึ่ง    
ไมอาจขาดกัปตันได 
 - ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยเปนสิ่งท่ีคนไทยควรถือเปนแบบอยาง 
 ขอสังเกต ท้ังพระราชนิพนธและพระนิพนธสวนท่ีแตงเปนคําฉันท ท้ังสองพระองคทรงเลือกใชอินทรวิเชียร-
ฉันทโดยมิไดทรงเครงครัดเรื่องคําบังคับ ครุ-ลหุ  แตทรงใชตามการออกเสียงหนัก-เบา-ตามธรรมชาติเหมือนอยาง
กวีโบราณ* 
*หมายเหตุ การแตงฉันทของกวีโบราณตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 มิไดเครงครัดเรื่องคําบังคับ ครุ-ลหุ 

 ตางกับกวีในสมัยหลังๆ คือ ตั้งแตรัชกาลท่ี 6 เปนตนมา ซ่ึงเครงครัดเรื่องกฎเกณฑการประพันธมากขึ้น 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
อานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2  
 1.   ขอตายใหตาหลับ   ดวยช่ือนับวาชายชาญ   
  เกิดมาประสบภาร  ธุระไดบําเพ็ญทํา   
 2.  ธรรมดามหาสมุทร   มีคราวหยุดพายุผัน 
  มีคราวสลาตัน  ตั้งระลอกกระฉอกเฉา 
 3.   ขอจงสําเร็จรา  ชะประสงคท่ีทรงปอง  
  ปกขาฝาละออง  พระบาทใหสามัคคี   
 4.   ผิดกันแตถาแก  ใหเต็มแยจึงจมไป 
  ใครหอนประมาทใจ  วาขลาดเขลาและเมาเมิน  
1. คําประพันธในขอใดชักชวนให “ทําอยางเต็มกําลัง” 
 1)  1 2)  2 3) 3 4)  4  
2. คําประพันธในขอใดเขาทํานอง “ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน” 
 1)  1 2)  2 3) 3 4)  4  
3. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากเรื่องขัตติยพันธกรณี 
 1) ความเช่ือเรื่องเวรกรรมปรากฏในสังคมไทยมาชานาน 
 2) ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยเปนสิ่งท่ีคนไทยพึงปฏิบัติ 
 3) ความพยายามเปนสิ่งท่ีทุกคนพึงมี แมตายก็ไมเสียทีวาไดพยายามแลว 
 4) ความโกรธอาจกอใหเกิดหายนะอยางรายแรงตอประเทศชาติ 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 4) 
 
 

 
 

 
สุดยอดคาถาพิชิตขอสอบ 

 
 

“ฝกทําโจทย โปรดตัดชอยส คอยเรียนรู” 
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 - วิเคราะหขอสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย  
 - วิธีการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทยตองเตรียมอยางไร 
 

วิเคราะหขอสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย 
 
 สาระหลักการใชภาษา  

 
 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม  

 
 สาระการอาน  

 
 สาระการเขียน  

 
 สาระการฟงและการพูด  

 
วิธีการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทยควรเตรียมอยางไร 

 
 1. เริ่มตนกับการเรียนภาษาไทยอยางถูกตอง 
   1. เริ่มตนจากเขาใจเนื้อหาในแตละประเด็น (เขาใจจริงๆ ไมใชเขาใจแบบจํา) 
   2. ฝกทําขอสอบอยางมีวินัย    
  3. วิเคราะหจุดบกพรองของตนแลวนําไปแกไข 
   4. อยาทอถอย 
 2. ตรวจสอบวิธีการเรียนของนักเรียน  

ตองทําแบบนี้ แบบนี้เลิกทํา 
 ตองเขาใจเนื้อหากอนทําโจทย 
 จําเปนภาพ / ตารางเพ่ือจะไดจํางายๆ และนานๆ  
 จําหัวขอใหญ หัวขอยอย รายละเอียด 

 ทําโจทยไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก 
 จําเปนตัวอักษร / ยอหนา 
 จําเฉพาะรายละเอียด 



 

ภาษาไทย (116) ______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

1. ขอควรสังเกตบางประการของภาษาไทย  
 ขอสอบชอบถาม 
  1.1 ธรรมชาติของภาษา 
  1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย 
  2. ประกอบขึ้นจากหนวยเล็กเปนหนวยใหญ 
  3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง 
  4. มีลักษณะท่ีเหมือนและตางกัน 
 1.2 ประเภทของภาษา (ขอสอบชอบออกวิเคราะห อาจตองตีความบทประพันธ สังเกต Keyword) 
  1. วัจนภาษา : ภาษาพูด + ภาษาเขียน 
  2. อวัจนภาษา :  
   - อาการภาษา : แสดงออกทางทาทาง ตํารวจจราจรโบกรถ โบกมือลาเพ่ือน ฯลฯ 
   - นัยนภาษา : แสดงออกทางดวงตา โกรธ เอ็นดู สงสาร ฯลฯ 
   - วัตถุภาษา : แสดงออกทางสิ่งของ เชน ไปงานศพใสชุดดํา เปนตน 
   - สัมผัสภาษา : การจับมือแสดงความรูสึกตางๆ การลูบศีรษะแสดงความหวงใย ฯลฯ 
   - กาลภาษา : ดวงดาว แสงอาทิตย แสดงเวลากลางวันและกลางคืน 
 1.3 สํานวนตางประเทศ  : รูปแบบการพูดหรือการเขียนท่ีเลียนแบบรูปแบบสํานวนตางประเทศ 
  หลักสังเกต  

สํานวนไทย สํานวนภาษาตางประเทศ 
1. ขึ้นตนดวยประธาน มักเรียงประโยคแบบ 
  ประธาน + กริยา + กรรม / สวนขยาย 
2.  คําหลักอยูหนาคําขยาย นักเรียนสิบคน 
3.  ใชภาษากระชับไมฟุมเฟอย 
4.  ใช “ถูก” + กริยาดานลบ 
 
 
 

1. ขึ้นตนดวยกรรม กรรม + (ประธาน) + กริยา 
 
2.  คําขยายอยูหนาคําหลัก สิบนักเรียน (Ten students) 
3.  ฟุมเฟอยเยิ่นเยอ สังเกต มีการ มีความ ในการ ในความ 
4.  ใช “ถูก” + กริยาท่ัวไป (อาจใช “ไดรับ” แทน) 
 เขาถูกตอนรับจากแฟนเพลงท่ีสนามบิน 
 เขาไดรับการตอนรับจากแฟนเพลงท่ีสนามบิน 
5.  ใช “มัน” ขึ้นตนอยางไมมีความหมายและไมได 
  หมายถึงอะไร เชน มันเปนอะไรท่ียอดเยี่ยมมาก  

 วิเคราะหสํานวนตางประเทศ (ซอมมือกันซักนิด) 
 1. นวนิยายเรื่องคูกรรมแตงโดยทมยันตี 
 2. มันเปนสิ่งท่ีผิดหวังอยูบางท่ีเราไดหลักฐานนอยเกินไป 
 3. มันเปนเวลาบายท่ีขาพเจาเดินทางมาถึงรานอาหาร 
 4. สุนิสาถูกเชิญไปโตวาทีท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 5. ความดอยประสบการณของผูนําชุมชนทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางลาชา 
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 เฉลย 
 1. แกเปน  :  ทมยันตีแตงนวนิยายเรื่องคูกรรม 
  แนวคิด  :  ตองแกใหเปนประโยคที่ขึ้นตนดวยประธาน 
 2. แกเปน  :  เราผิดหวังอยูบางท่ีไดหลักฐานนอยเกินไป 
  แนวคิด  :  ใชคําวา “มัน” ฟุมเฟอย และไมไดแทนสิ่งใดเลย 
 3. แกเปน  :  ขาพเจาเดินทางมาถึงรานอาหารเวลาบาย 
  แนวคิด  :  ตองขึ้นประโยคดวย ประธาน + กริยา + สวนขยาย และตัดคําวา “มัน” ท้ิง 
 4. แกเปน  :  สุนิสาไดรับเชิญไปโตวาทีท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  แนวคิด  :  สํานวนไทยใช “ถูก” + กริยาแงลบเทาน้ัน (ใหแกเปนคําวา “ไดรับ” แทน) 
 5. แกเปน  :  ผูนําชุมชนท่ีดอยประสบการณทําใหชุมชนพัฒนาไปอยางลาชา 
  แนวคิด  :  ตองเรียงลําดับโดยนํา “คําหลัก” ขึ้นตน และตามดวย “คําขยาย” 
 
แนวขอสอบ  
1. ตามธรรมชาติของภาษา ขอใดไมใชลักษณะท่ัวไปของภาษา 
 1) ครูประจําช้ันกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเขาแถวท่ีสนาม  
 2) คําวา “บัตรเติมเงิน” เปนคําประสมที่ใชในภาษาไทยไมนานนัก  
 3) คุณวิมลเลาวาลูกสาวอายุ 2 ขวบพูดเกงขึ้น ใชประโยคไดยาวกวาเมื่อกอนมาก  
 4) เด็กชายทองไมสามารถออกเสียงคําภาษาอังกฤษท่ีมีเสียงตัว S สะกดไดเพราะเสียงสะกดนี้ไมมีในภาษาไทย  
2. ตามธรรมชาติของภาษา ขอใดไมใชลักษณะท่ัวไปของภาษา 
 1) คําเกิดจากการนําเสียงในภาษามาประกอบกันเขา 
 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขียนเรียงความสงเขาประกวด 
 3) ประโยคนี้มี 2 ประโยครวมกันโดยใชคําเช่ือมชวยเช่ือมความ  
 4) ปจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ําไมไดเลย  
3. ขอใดเปนการใชภาษาท่ีแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 1) อาหารจานใหญ  2) อาหารจานดวน  3) อาหารจานพิเศษ  4) อาหารจานเด็ด  
4. ขอใดใชวัจนภาษา 
 1) เขาย้ิมดวยความพอใจเมื่อไดรับชัยชนะ  2) เธออานนวนิยายแลวชอบเลาใหเพ่ือนฟง  
 3) นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจองหนา  4) ทุกครั้งท่ีฟงเพลงตลกพวกเราจะหัวเราะทันที  
5. ขอใดมีคําท่ีแสดงวัจนภาษา 
 1)  แมมากผิก่ิงไม ผิวใครจะใครลอง 
  มัดกํากระนั้นปอง พลหักก็เต็มทน 
 2)  นิ่งเงียบสงบงํา บมิทําประการใด 
  ปรากฏประหนึ่งใน บุรวางและรางคน  
 3)  ปรึกษาหารือกัน  ไฉนนั้นก็ทําเนา 
  จักเรียกชุมนุมเรา  บแลเห็นประโยชนเลย  
 4)  ลูกขางประดาทา รกกาลขวางไป 
  หมุนเลนสนุกไฉน ดุจกันฉะนั้นหนอ  
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6. ขอใดใชอวัจนภาษา  
 1) นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นรอง มันดําลองน้ําไปชางไวเหลือ  
 2) ตลิ่งเบ้ืองบูรพาศาลาลาน  เรือขนานจอดโจษกันจอแจ 
 3) ถึงวัดแจงแสงจันทรจํารัสเรือง แลชําเลืองเหลียวหลังหลั่งนํ้าตา  
 4) พ่ีเรงเตือนเพ่ือนชายพายกระโชก ถึงสามโคกตองแดดย่ิงแผดแสง   
7. ขอใดเปนอวัจนภาษา 
 1) กบิลพรหมตั้งปญหาทาธรรมบาล ใหกลาวขานแกไขในปญหา  
 2) อภิวันทอัญชลีสี่นักเขียน  ผูสองเทียนนําทางสรางวรรณศิลป 
 3) คําสัญญาท่ีใหไวแตกอน  เหมือนสายลมออนออนผานไปมา 
 4) วันครอบครัวพรอมกันวันไดพบ วันประสบสังสรรคญาติผูใหญ  
8. ขอใดใชสํานวนตางประเทศ 
 1) ประเทศในแถบยุโรปลวนเปนถิ่นท่ีคนจํานวนมากตองการบริโภคหอยทาก  
 2) หญิงชาวแอฟริกาลองกินหอยทาก แลวเธอก็ไดพบกับความประหลาดใจวาเธอชอบมันมาก 
 3) บริษัทคาหอยทากจายคาแรงใหแกคนงานประมาณ 45 บาทตอหอยทากน้ําหนัก 10 ปอนด 
 4) นักกินหอยทากจะใชคีมคีบเปลือกหอยไวในมือขางหนึ่ง สวนมืออีกขางก็ถือสอมเล็กๆ ดึงเน้ือหอยออก

จากเปลือก  
9. ขอใดใชสํานวนตางประเทศ 
 1) แมของฉันถูกลอตเตอรี่บอย  
 2) นิตยสารท่ีออกใหมขายดีเปนพิเศษเพราะถูกใจวัยรุนมาก 
 3) กองภูมิใจมากท่ีถูกเลือกใหเปนผูแทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน  
 4) คนท่ีถูกผ้ึงจํานวนมากรุมตอยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไมออก  
10. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ 
 1) ในความคิดของผมหนังสือเลมนี้ดีท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน  
 2) ไมเปนการยากท่ีเราจะสืบคนประวัติชีวิตของทานผูรู 
 3) ปจจุบันนี้ชาวกรุงเทพฯ ประสบปญหาการจราจรติดขัด  
 4) คนไทยกําลังใหความสนใจในขาวเศรษฐกิจ 
 
เฉลย เรื่องขอควรสังเกตบางประการของภาษาไทย 
1. 1) 2. 4) 3. 2) 4. 2) 5. 3) 6. 3) 7. 2) 8. 2) 9. 3) 10. 3) 
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2. เสียงและอักษรไทย  
 เสียงท่ีเปลงออกมาในแตละพยางคประกอบไปดวย  
 1. พยัญชนะตน  
 2. สระ  
 3. พยัญชนะทาย (ตัวสะกด)  
 4. วรรณยุกต  
 1. พยัญชนะตน : เสียงพยัญชนะที่อยูตนพยางค / นําหนาเสียงสระ 
  1.1 เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว : ออกเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียว เชน อด ทน เพ่ือ อนาคต 
  1.2 เสียงพยัญชนะตนประสม : ออกเสียงพยัญชนะตน 2 หนวยเสียง เชน กราบกราน  
   ขวนขวาย (ขว + โอะ + น, ขว + อา + ย)  
  เสียงพยัญชนะตนเด่ียว มี 21 เสียง *ไมตองทองนะ ใหออกเสียงใหถูกตองก็ไดคะแนนแลว* 
  ประลอง 1 พิจารณาขอความ “ฉันชอบนั่งดูดาว” มีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวกี่เสียงไมนับเสียงซํ้า 
  ตอบ มี 3 เสียง คือ /ช/ /น/ /ด/ 
  ขอควรระวัง 1. เสียงบางเสียงมีพยัญชนะหลายรูป เชน  
     ช ฌ ฉ ออกเสียงเปน /ช/ 
     พ ภ ผ ออกเสียงเปน /พ/  
     ข ฃ ค ฅ ฆ ออกเสียงเปน /ค/ เปนตนใหออกเสียง หามดูรูปเด็ดขาด 
    2. โจทยเรื่องนี้วัดความรูเรื่องเสียง ฉะนั้นหมั่นทําขอสอบใหมากๆ  
  เสียงพยัญชนะตนประสม (เสียงควบกล้ํา) 
  ขอสอบนิยมถาม 
  1. เสียงควบกล้ําไทยแท 11 เสียง 
   กร คร ปร พร ตร เชน เพนกวิน อิเควเตอร กราฟ  
   กล คล ปล พล 
   กว คว 
  2. เสียงควบกล้ําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
   บร ฟร ดร ทร  เชน บรอดเวย บลู ฟรี ฟลอร 
   บล ฟล  
  อักษรนํา : พยัญชนะตน 2 ตัว ประสมสระเดียวกัน เชนเดียวกับอักษรควบกล้ํา แตมีวิธีการออกเสียง

ดังนี้ 
  1. อาน 2 พยางค ไดแก อักษรสูงหรืออักษรกลางนําอักษรตํ่าเดี่ยว เชน ผงก สนิม ถลํา ฉวัด ผวา 
  2. อานออกเสียง 1 พยางค ไดแก “ห” นําอักษรตํ่าเดี่ยว / “อ” นํา “ย” เชน หมา หมู หมอน อยา 

อยู อยาง อยาก 
  *ระวัง* คําบางคําไดรับอิทธิพลการอานแบบอักษรนํา แตไมไดเปนอักษรนํา เพราะไมไดออกเสียง 
“อะ” ก่ึงเสียง เชน ดําริ ประโยชน ตํารวจ สิริ บัญญัติ ดิลก  
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 2. สระ (21 รูป 21 เสียง) 
  สระเด่ียว / สระแท 18 เสียง แบงเปน สระเสียงสั้น 9 เสียง / สระเสียงยาว 9 เสียง 
  สระประสม 3 เสียง ไดแก เอีย-เอือ-อัว *ขอสอบถามบอยๆ* 
  ขอสอบชอบถาม 1. สระประสมอานดีๆ ออกเสียงถานักเรียนไมมั่นใจ 
   2. หากขอสอบถาม พยางคท่ีออกเสียงสระสั้น / สระยาว 
    เทคนิคการทําขอสอบก็คือ ใหอานออกเสียงออกมา อยาดูที่รูปคําเปนอันขาด  
 3. พยัญชนะทาย (ตัวสะกด) 
  - มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา คือ ก บ ด / น ม ย ว ง 
  - ระวังสระเกิน อํา - ไอ - ใอ - เอา ถือวามีเสียงพยัญชนะทาย (มีเสียงตัวสะกดนั่นเอง)  
 4. วรรณยุกต (ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย) 
  ขอสอบชอบถาม 1. เสียงวรรณยุกตใหไลชาๆ ออกเสียงใหถูก (สามัญ เอก โท ตรี จัตวา) 
   2. อาจออกรูปวรรณยุกตมาหลอก เพราะบางครั้งรูปวรรณยุกตกับเสียงวรรณยุกต 
    อาจไมตรงกันเสมอไป 
   3. ขอสอบเคยออกประเภทวรรณยุกต  
    วรรณยุกตระดับ (สามัญ / เอก / ตรี) 
    วรรณยุกตเปลี่ยนระดับ (โท / จัตวา)  
 5. คําเปน-คําตาย (จําเปนตารางเปรียบเทียบ จะไดจํานานๆ)  

คําตาย คําเปน 
1. สะกดดวย แม ก บ ด เชน กัด ทศ สรรพ 
2. ไมมีเสียงตัวสะกด ประสมสระเสียงส้ัน เชน ดุ 

ทะลุ 
 

1. สะกดดวยแม น ม ย ว ง เชน ธรรม เท่ียว 
2. ไมมีเสียงตัวสะกด ประสมสระเสียงยาว 
 เชน ดู หนู นา 
3. คําก็ประสมดวย อํา - ไอ - ใอ - เอา 

 
 6. คําครุ-คําลหุ (อยูในคําประพันธประเภทฉันท)  

คําครุ คําลหุ 
1. คําท่ีมีตัวสะกดทุกมาตรา 
2. คําท่ีไมมีตัวสะกดและประสมสระเสียงยาว 
3. คําท่ีประสม อํา - ไอ - ใอ - เอา จัดเปนคําครุเสมอ

1. คําท่ีไมมีตัวสะกดและประสมสระเสียงสั้น 
2. บ ธ ณ ก็ จัดเปนคําลหุเสมอ 
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 7. ไตรยางศ (อักษรสามหมู) **ออกขอสอบบอย**  
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรตํ่าคู อักษรตํ่าเด่ียว 

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 
จ ฉ ช ฌ ญ 
ด ฎ ฐ ถ ท ธ ฑ ฒ น 
ต ฏ ผ พ ภ ย 
บ ฝ ฟ ณ 
ป ศ ษ ส ซ ร 
อ ห ฮ ว ม ฬ ล 

 
แนวขอสอบ  
1. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากที่สุด (ไมนับเสียงซํ้า) 
 1) ใครมาเปนเจาเขาครอง   2) คงจะตองบังคับขับไส 
 3) เค่ียวเข็ญเย็นค่ํากรําไป   4) ตามวิสัยเชิงเชนผูเปนนาย  
2. เสียงของพยางคในขอใดมีโครงสรางตางกับขออื่น 
 1) ขวาน  2) หลาม  3) เผย  4) ฝูง  
3. ขอใดมีเสียงควบกล้ําท่ีไมปรากฏมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย 
 1) น้ําเลือดหรือพลาสมาเปนสวนประกอบสวนใหญมีอยูรอยละ 55 ของเลือดท้ังหมด  
 2) น้ําเลือดมีสภาวะเปนเบสประกอบดวยน้ําและสารอื่นๆ เชน โปรตีน วิตามิน เกลือแร 
 3) เกล็ดเลือดเปนช้ินสวนของเซลลมีรูปรางไมแนนอนมีขนาดเล็ก ไมมีนิวเคลียส 
 4) เกล็ดเลือดจะหลั่งสารเคมีไฟบรินซ่ึงชวยใหเลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล   
4. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา 
 1) พุดตาน  ถอดถอน  มลพิษ  2) มดเท็จ  คิดสั้น  จัดการ  
 3) ผลัดเวร  บทกลอน  โทษทัณฑ  4) สวดมนต  จุดออน ทรัพยสิน  
5. ขอใดประกอบดวยพยางคท่ีออกเสียงสระยาวทุกคํา 
 1) เวิ้งวาง  เงินผอน  แบงแยก  2) วี้ดวาย  เชิญชวน  คลอนแคลน  
 3) โพลเพล  รองแรง  จองหอง  4) กรีดกราย  รอนเร  ลอดชอง  
6. ขอใดไมมีสระประสม 
 1) ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง  2) ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง 
 3) เหมือนคนปาคนไพรไมรุงเรือง  4) จะพูดดวยนั้นก็เปลืองซ่ึงวาจา  
7. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 
 1) เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่  2) แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม  
 3) จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม  4) จากอารามแรมรางทางกันดาร  
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8. ทุกพยางคในขอใดเปนคําเปน 
 1) พระเสด็จโดยแดนชล    2) ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย 
 3) เรือชัยไววองวิ่ง    4) รวดเร็วจริงย่ิงอยางลม  
9. คําประพันธตอไปนี้ขอใดมีพยางคคําตายมากที่สุด 
 1) พระภูมินทรลนเกลาของชาวไทย  2) เสด็จไปท่ัวแควนแดนสยาม  
 3) พระเมตตาดุจฟาแสนงดงาม  4) ท่ัวสยามไมแยกเผาเราคือไทย  
10. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข.  
  ไดฟงหลานทานยาน้ําตาตก    สะอื้นอกอาดูรวาทูนหัว  
 ก. ขอความขางตนมีพยางคท่ีปรากฏเสียงพยัญชนะทายกี่พยางค 
  1) 9 พยางค    2) 10 พยางค  
  3) 11 พยางค    4) 12 พยางค   
 ข. ขอความขางตนมีคําท่ีรูปวรรณยุกตไมตรงกับเสียงวรรณยุกตก่ีคํา 
  1) 3 คํา    2) 4 คํา 
  3) 5 คํา    4) 6 คํา  
11. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 
  1. พระอุตสาหเงือดงดสะกดจิต 2. มิไดคิดมุงมาดปรารถนา 
  3. แกลงทําสํารวมหลับตา 4. กมหนาน่ิงอยูไมดูไป  
 ก. ขอใดประกอบดวยคําหรือพยางคท่ีขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวท้ังหมด 
  1) ขอ 1.    2) ขอ 2.  
  3) ขอ 3.    4) ขอ 4.  
 ข. ขอใดมีเสียงสระประสม 
  1) ขอ 1. และ ขอ 2.   2) ขอ 3. และ ขอ 4. 
  3) ขอ 1. และ ขอ 3.   4) ขอ 2. และ ขอ 4. 
 
พิจารณาคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 12-15 
 ก. จะหาจันทนกฤษณานั้นหายาก  ข. เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสน  
 ค. จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน ง. เสมอแมนจันทนแดงแรงราคา   
12. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตโท 
 1) ขอ ก.  2) ขอ ข.  3) ขอ ค.  4) ขอ ง.  
13. ขอใดมีเสียงสระประสม 
 1) ขอ ก.  2) ขอ ข.  3) ขอ ค.  4) ขอ ง.  
14. ขอใดมีอักษรกลางนอยที่สุด 
 1) ขอ ก.  2) ขอ ข.  3) ขอ ค.  4) ขอ ง.  
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15. ขอใดมีจํานวนพยางคมากที่สุด 
 1) ขอ ก.  2) ขอ ข.  3) ขอ ค.  4) ขอ ง. 
 
พิจารณาคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 16-20 
 ก. โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย ข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา 
 ค. ทานกําหนดจดไวในตํารา  ง. มีมาแตโบราณชานานครัน  
16. ขอใดมีเสียงสระประสม 
 1) ขอ ก.    2) ขอ ข.  
 3) ขอ ค.    4) ขอ ง.  
17. ขอใดมีคําท่ีออกเสียงอักษรควบ 
 1) ขอ ก.    2) ขอ ข.  
 3) ขอ ค.    4) ขอ ง.  
18. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 
 1) ขอ ก.    2) ขอ ข.  
 3) ขอ ค.   4) ขอ ง.  
19. ขอใดมีอักษรตํ่านอยที่สุด (ไมนับอักษรท่ีซํ้ากัน) 
 1) ขอ ก.    2) ขอ ข. 
 3) ขอ ค.    4) ขอ ง.  
20. ขอใดมีอักษรนํา 
 1) ขอ ก. และ ข.    2) ขอ ข. และ ค.  
 3) ขอ ค. และ ง.    4) ขอ ง. และ ก.  
 
เฉลย เรื่องเสียงและอักษรไทย 
1. 4) 2. 1) 3. 4) 4. 3) 
5. 2) 6. 1) 7. 1) 8. 3) 
9. 3) 10. ก. 2) ข. 2) 11. ก. 4) ข. 3) 12. 4) 
13. 2) 14. 4) 15. 1) 16. 2) 
17. 4) 18. 2) 19. 3) 20. 2) 
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3. คําไทยแทและคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ  
 3.1 คําไทยแท (ออกบอยมาก จําหลักสังเกตและตรวจสอบตัวเลือกใหดี ไมยากเลย) 
  หลักสังเกตคําไทยแท 
  1. สวนมากเปนคําพยางคเดียวมีความหมายสมบูรณในตัวเอง เชน พอ แม ปู ยา ลม ไฟ ฯลฯ 
  2. มักสะกดตรงตามมาตรา เชน ชก ศอก กัด ฟด ทุบ ถีบ แทง ฯลฯ 
   ***ระวัง*** คําท่ีสะกดตรงมาตราบางครั้ง อาจไมเปนคําไทยแท เพราะคําไทยจะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปคํา อาทิ กาย ชน ยาม โลก ไมไดเปนคําไทยแทเปนคําภาษาบาลี 
  3. คําไทยแทไมใชพยัญชนะ ฆ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ธ ฒ ศ ษ ยกเวน ฆา เฆ่ียน ระฆัง ฆอง ใหญ หญา 

หญิง ญวน เฒา ธ (ทาน) สะใภ ศอก ศึก เศิก เศรา พิศ 
  4. คําแผลงบางคําเปนคําไทยแท เชน ดูกร มาจาก ดูกอน อรชร มาจาก ออนชอน  
 3.2 คําสันสกฤต สังเกตจาก 
  1. ควบกล้ํา , ใช “รร” เชน เคราะห ปรกติ ภรรยา หรรษา 
  2. ใช ศ, ษ ยกเวน ศอก ศึก เศิก เศรา 
  3. ฤ ฤๅ ไอ เอา เชน ฤๅษี ไมตรี  
  4. ใช ฑ เชน จุฑา กรีฑา 
  5. ใชพยัญชนะ ตย สด ทย ธย สถ ชญ เชน นิตย วัสดุ วิทยา อัธยาศัย สถาน อาชญา 
   ***คําสันสกฤตบางคําก็ไมไดพิจารณาจากหลักสังเกตขางตนเสมอไป*** 
   อาตมา มารดา มุกดา สัปดาห สวามี อัคนี เปนตน  
 3.3 คําบาลี สังเกตจาก 
  1. สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เชน วิชา ภริยา อุตุ 
  2. ใช “ส” เชน สาสนา สิสสะ  
  3. ใช “ฬ” เชน จุฬา กีฬา 
  4. อานออกเสียงเรียงพยางค เชน ภริยา กิริยา  
  5. ใชตัวสะกดตัวตามตัวเดียวกัน เชน วิชชา เมตตา  
  6. มีหลักตัวสะกดและตัวตามท่ีแนนอน  
 3.4 คําภาษาเขมร สังเกตจาก 
  1. มักสะกดดวย จ ญ ร ล ส เชน เผด็จ เสด็จ เสร็จ ตรวจ ผจญ เจริญ เผชิญ บําเพ็ญ 
  2. มักใชอักษรนํา เชน ขยม โขมด เขมา ขนอง เสวย จมูก ถวาย ฉนํา จรวด 
  3. มักใชพยัญชนะควบกล้ํา เชน กรวด กระบือ เกลอ ขลาด โปรด กระทรวง กระเพาะ ประชุม 
  4. มักขึ้นตนดวย “อํา” กํา- คํา- จํา- ชํา- ดํา- ตํา- ทํา- สํา- อํา- 
   กําหนด กําเนิด จําแนก จําหนาย ชํานาญ ชํารุด ดําเนิน ดํารง ตํารวจ 
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  5. แผลงคําได 
   แผลง ข เปน กระ  ขจาย-กระจาย  ขทง-กระทง  ขมอม-กระหมอม 
   แผลง ผ เปน ประ, บรร ผจง-ประจง, บรรจง  เผชิญ-ประเชิญ 
   แผลงเปน บัง บํา บัน 
    เผอิญ-บังเอิญ  ควร-บังควร  คม-บังคม  เกิด-บังเกิด 
    เพ็ญ-บําเพ็ญ  ปราบ-บําราบ  ปราศ-บําราศ 
    โดย-บันโดย  ดาล-บันดาล  
   **คําเขมรอ่ืนๆ** อานบอยๆ 
   แข ศก ศอ เรียม เฉนียน กระจาย กระดาน กระโดง ประจง ประจบ ประทม จัด เขมา 

ฉะเชิงเทรา เชวง ชะเอม เฌอ เฌอเอม เดิม เดิน โดม แถง ไถง ทบวง ทะลาย ทหาร      
ผกาย ผกา ละเอียด ระบือ ลําเนา สไบ เสนงเสนียด สาแหรก อุตพิด แสะ ระบือ ฉบับ   

 3.5 คําภาษาอังกฤษ ขอสอบชอบถาม 
  1. คําทับศัพท 
  2. คําศัพทบัญญัติ  
 
แนวขอสอบ 
1. ขอใดใชคําไทยแทท้ังหมด 
 1) พ่ีแกลงเมินเดินมาขางบอโพง  2) เห็นทาเลี่ยนเตียนโลงเปนทางถาง 
 3) พิศพนมชมเพลินแลวเดินพลาง  4) ถึงระหวางแนวถ้ําท่ีลําธาร  
2. ขอใดเปนคําไทยแททุกคํา 
 1) รูกินเพ่ิมพลังงาน    รูอานเพ่ิมกําลังปญญา  
 2) น้ํามันขาดแคลน    คุยกับแฟนก็ตองดับไฟ 
 3) รักบานตองลอมรั้ว    รักครอบครัวตองลอมรัก 
 4) ภาษาบอกความเปนชาติ    เอกราชบอกความเปนไทย  
3. ขอใดเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตองทุกคํา 
 1) เปอรเซ็น  พลาสติค  คลินิก  2) ซอส  เต็นท  เบนซิน 
 3) กราฟ  ชอค  สปริง    4) สวิตช  เช้ิต  ดีเปรสช่ัน  
4. ขอใดไมมีคําภาษาไทยแทนคําภาษาตางประเทศ 
 1) วัยรุนสวนใหญชอบรองเพลงฮิตติดอันดับ 2) รัฐบาลมีโปรเจ็กตพัฒนาชนบทมากมาย 
 3) พอคารับออรเดอรสั่งสินคาจากอเมริกา 4) ปจจุบันอินเทอรเน็ตมีความจําเปนอยางย่ิง  
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5. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 1) จินดาทําขอสอบหลายวิชาจนรูสึกเบลอรไปหมด  
 2) จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อท่ีมีช่ือเสียง  
 3) จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา  
 4) จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลนี้  
6. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 1) จักษุแพทยผาตัดลางทอน้ําตาแลวใสสายซิลิโคนไว 3 เดือน  
 2) การประชุมในวันนี้ใครมีไอเดียใหมๆ ก็เสนอเขามาไดเลย 
 3) รายการตอบปญหาภาษาไทยจะออนแอรวันเสารหนา 
 4) เสื้อท่ีรานฉันดีไซนสวยๆ ท้ังนั้น ราคาก็ไมแพง  
7. ขอใดจําเปนตองใชคําตางประเทศ 
 1) ราคาน้ํามันดีเซลและเบนซินขึ้นๆ ลงๆ ตามกลไกการตลาด  
 2) รัฐบาลประกาศกําจัดคอรรัปช่ันใหหมดไปจากประเทศไทย 
 3) ยักษใหญมือถือทุมโปรโมช่ันใหมๆ เฉือนกันดุเดือด  
 4) เวลาขับรถตองคาดเซฟตีเบลตทุกครั้ง  
8. คําภาษาอังกฤษในขอใดไมสามารถใชคําไทยแทนได 
 1) ภาพยนตรการตูนสมัยนี้ดูแลวไมสบายตาเหมือนสมัยกอน  
 2) เธอชวยเช็คใหกอนไดไหมวาสินคาท่ีเราจะสงไปขายมีจํานวนเทาใด 
 3) สมาชิกกําลังดีเบตกันยกใหญวาใครสมควรเปนนายกสมาคม 
 4) ครูท่ีดีตองเปนโมเดลใหลูกศิษยยึดถือปฏิบัติตามได  
9. ขอความตอไปนี้สวนใดไมมีคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ 
  (1) เรตติ้งของรายการโทรทัศนสัมพันธกับเวลาในการออกอากาศ / (2) รายการท่ีออกอากาศในชวง

ไพรมไทม หรือชวงเวลาที่มีผูชมโทรทัศนมาก / (3) จะมีโอกาสไดรับความนิยมมากกวารายการที่ออกอากาศ
ในชวงเวลาที่คนชมรายการนอย / (4) ชวงเวลาที่มีผูชมทีวีมากก็คือชวงหัวคํ่า โดยเฉพาะอยางย่ิงหลัง
รายการขาว / 

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4   
10. ขอใดไมมีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
  ก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา ข. พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทา  
  ค. รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา  ง. พ่ีตั้งตาแลแลตามแพราย 
 1) ขอ ก. และ ข.    2) ขอ ก. และ ค.  
 3) ขอ ข. และ ง.    4) ขอ ค. และ ง.   
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11. ขอใดไมมีคําท่ีมาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต 
 1) เราตองใชภาษาไทยใหถูกตอง  2) อยาเลี้ยงลูกใหเปนเทวดา 
 3) ช่ือของเขาอยูในทําเนียบรุน  4) ภรรยาของเขาทํางานอยูท่ีนี่  
12. ขอใดมีคําจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตท่ีอานอยางอักษรนําในภาษาไทย 
 1) เรงรีบรี้พลสกลไกร มาใกลทิวทุงธานี  
 2) เห็นละหานธารน้ําไหลหลั่ง รมไทรใบบังสุริยศรี 
 3) มารถคชกรรมครั่นครื้น ดังเสียงคลื่นในสมุทรไมขาดสาย 
 4) คอยเล็ดลอดสอดแนมจับกุม ช้ันในใหประชุมจตุรงค  
13. ขอใดไมมีคํายืมจากภาษาตางประเทศ 
 1) ฝรั่งเปนตนตํารับอาหารกินเร็ว ยืนกินเดินกินก็ได 
 2) เมื่อเรารับมาก็ตองกินตามอยางเขาและรูสึกวางายดี 
 3) เราไมไดกินเพ่ือประหยัดเวลาเอาไวทําการงานอยางอื่น  
 4) เปนการกินเลนๆ กันในหมูคนวัยท่ียังทํามาหากินไมไดมากกวา  
14. คําประพันธตอไปนี้มีคํายืมภาษาตางประเทศกี่คํา (ไมนับคําซํ้า) 
   “พ่ีมนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ จงคิดหักความสวาทใหขาดสูญ 
  กลับไปอยูคูหาอยางอาดูร  จงเพ่ิมพูนภาวนารักษาธรรม” 
 1) 7 คํา  2) 8 คํา  3) 9 คํา  4) 10 คํา  
15. ขอความตอไปนี้สวนใดไมมีคํายืมจากภาษาบาลีหรือสันกฤต 
  (1) กลุมคนที่ร่ํารวยยังคงความมั่งค่ังของตัวเองไวไดเปนเลิศ / (2) โดยผูคนแวดลอมซ่ึงเปนท่ีปรึกษา

ทางการเงินและกฎหมาย / (3) ท่ีลวนมีฝมือยอดเยี่ยมในแวดวงอาชีพน้ันๆ / (4) จะเห็นไดวาบรรดาเศรษฐี
เงินลานมักไมเดินหนาสรางความร่ํารวยโดยลําพัง 

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4 
 
เฉลย เรื่องคําไทยแทและคําท่ีมาจากตางประเทศ 
1. 2) 2. 3) 3. 2) 4. 4) 5. 3) 6. 1) 7. 1) 8. 1) 9. 3) 10. 3) 
11. 3) 12. 3) 13. 2) 14. 4) 15. 1) 
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4. คําและการสรางคําในภาษาไทย  
 คํามูล : คําท่ีมีความหมายสมบูรณในตัวเอง ไมสามารถแยกออกจากกันได อาจมีพยางคเดียวหรือหลาย

พยางค เชน ดิน น้ํา ลม ไฟ สมุด กระเปา 
 ***สังเกต*** คํามูลจะมีก่ีพยางคก็ไดแตจะตองแยกจากกันไมได หากแยกจากกันจะไมมีความหมาย 
 คําประสม : การนําคํามูลท่ีมีความหมายไมเหมือนกันตั้งแตสองคําขึ้นไปมาประสมกันแลวเกิดความหมายใหม 

คําท่ีเกิดขึ้น เรียกวา คําประสม 
 ***สังเกต*** คําประสมมักเปนช่ือเรียกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเปนช่ืออาหาร ขาวของเครื่องใช ช่ืออาชีพ ฯลฯ 

เชน สมุดบันทึก เครื่องซักผา แปรงสีฟน ตูอบ เด็กสงของ ตมยํากุง กระเปาเดินทาง เจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

 
 ขอสอบชอบถาม 
 1. โครงสรางคําประสม : ขอสอบแนวโครงสราง นักเรียนตองแยกออกมาเปนสวนๆ เชน เครื่องซักผา 
  เราแยกไดวา เครื่อง (นาม) + ซัก (กริยา) + ผา (นาม) = คํานาม เปนตน เราตองแยกทุกครั้ง 
 2. คําประสมบางคําอาจมีความหมายเชิงอุปมาไดเชนกัน อาทิ คอออน มือแข็ง ปากหวาน เปนตน 
 
 คําซอน : การนําคําท่ีมีความหมาย เหมือน / คลาย / ตรงขาม มาซอนกัน โดยไมเกิดความหมายใหม 
 1. คําซอนเพ่ือความหมาย : ใหญโต อวนพี งูเงี้ยว ตัดสิน พัดวี คอยทา ขมเหง ผีสาง บานชอง เสื่อสาด 

เจานาย ภูเขา บานเรือน บกพรอง รูจัก ทรวงอก แสวงหา เด็ดขาด เงียบสงบ แบบฉบับ ยกเลิก โง
เขลา แมกไม ดาทอ เมิลมอง เมียงมอง เงียบสงัด ถนนหนทาง เขียวขจี สรรหา เลือกสรร สดับ
ตรับฟง เช่ียวชาญ พงไพร    ตริตรอง  

 2. คําซอนเพ่ือเสียง : กอเกิด เกงกลา แข็งขัน เครงเครียด คางคา เปลี่ยนแปลง แนนหนา ออมคอม  
โยกเยก โอนเอน 

 
 ขอสอบชอบถาม 
 1. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา นักเรียนตองอานดีๆ เพราะนิยมนําคําประสมมาปน (หาใหเจอละ) 
 2. บางขออาจถามเรื่องคําภาษาตางประเทศปนในเรื่องคําซอนก็ได เชน เขียวขจี 
  เขียว (ไทยแท) + ขจี (เขมร) เปนตน 
 
 คําซ้ํา : การนําคํามูลมาซ้ํากันเพ่ือใหเกิดความหมายที่ใกลเคียงกับความหมายเดิมหรือเกิดความหมายใหม 
 
 ขอสอบชอบถาม  
 1. ขอใดเปนคําซํ้า 
  ตอบ. จะเปนคําซํ้าไดตอเมื่อคําท้ังสองคําน้ันมีความหมายและหนาท่ีเดียวกัน 
  ก. สถานที่ที่ฉันชอบไปมากที่สุดคือรานหนังสือ : ไมเปนคําซํ้าเพราะมีความหมายไมเหมือนกัน 
   “ท่ี” คําแรกเปนคํานาม หมายถึง สถานท่ี “ท่ี” คําท่ีสองเปนคําเช่ือมประพันธสรรพนาม 
  ข. นองอานหนังสือเปนกองๆ : จัดเปนคําซํ้าเพราะมีความหมายเหมือนกันมีความหมายแสดงความ

เปนพหูพจน 
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 2. ถามความหมายของคําซํ้า 
  2.1 ความหมายเปนพหูพจน : นองๆ พ่ีๆ   
  2.2 ความหมายแยกจํานวน : ครูสอนหนังสือเปนเรื่องๆ 
  2.3 บอกกริยาซํ้าๆ : พูดๆ กินๆ อานๆ  
  2.4 บอกลักษณะ : ขาวๆ อวนๆ ดําๆ 
  2.5 บอกความไมเจาะจง : เชาๆ สายๆ บายๆ  
  2.6 ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม : ไปๆ มาๆ อยูๆ 
  2.7 แสดงเหตุการณท่ีตอเนื่อง : ปรอยๆ   
  2.8 เนนความรูสึก / เนนอารมณ : ซวยสวย ดี๊ดี ตายตาย 
 3. ถามวาขอใดเปนคําซํ้าเสมอ **มาบอยๆนะแนวนี้** 
  ก. ผูหญิงสาวไมควรกลับบานดึกๆ ด่ืนๆ จะไมปลอดภัย (ใชเปน “ดึกดื่น” ตัดไมยมกออกได) 
  ข. เหตุการณท่ีเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ ทําใหฉันตกใจมาก (ตัดไมยมกออกไมได เหตุการณเกิดขึ้น “สดรอน” 

ไมมีความหมาย แสดงวาตองใชคําซํ้าเสมอ) 
 
 คําสมาส : การประสมคําของคําภาษาบาลีและสันสกฤต หามนําภาษาอื่นมาปนโดยเด็ดขาด มีหลักดังน้ี 
 1. ตองเปนคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเทานั้น เชน ราชการ นิติศาสตร วิทยากร 
 2. คําสมาสจะแปลจากหลังมาหนา เชน อักษรศาสตร ยุทธวิธี วาทศิลป ชัยภูมิ 
 3. ไมใส -ะ และตัวทัณฑฆาตระหวางศัพท เชน ธุรการ ไมใช ธุระการ 
 4. อานออกเสียงเน่ืองเสียงระหวางศัพท เชน ประวัติศาสตร อานวา ประ-หวัด-ติ-สาด 
 5. คําวา “วร” และ “พระ” ตามดวยภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจัดเปนคําสมาส เชน วรกาย วรชายา 

พระบาท 
 
 ขอสอบชอบถาม 
 1. ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา นักเรียนตองดูใหดี หาตัวหลอกใหเจอ ไมวาจะเปนคําท่ีไมใชภาษาบาลีหรือ

สันสกฤตหรือคําท่ีไมไดแปลจากหลังมาหนา เชน พลเมือง อานเนื่องเสียงเหมือนคําสมาสเลยนะ แต 
“เมือง” เปนคําไทยนั่นเอง 

 
 คําสมาสที่มีการสนธิ : คําสมาสรูปแบบหนึ่งท่ีมีการกลมกลืนหนวยเสียงของภาษาบาลีและสันสกฤต แบงเปน 
 1. สระสนธิ ไดแก ชลาลัย วิทยาลัย พุทโธวาท วโรกาส อเนก ประชาธิปไตย ปรเมนทร นโยบาย 

ราชูปถัมภ 
 2. พยัญชนะสนธิ ไดแก มโนมัย มโนกรรม รโหฐาน ทุรกันดาร ทรยศ นิรทุกข นิรกรรม 
 3. นฤคหิตสนธิ ไดแก สมิทธิ สมาทาน สัมฤทธิ์ สมาบัติ สมาโยค สมุทัย สมุจเฉท 
 **สังเกต** คําสมาสท่ีมีการสนธิจะแยกคําออกจากกันไมไดเลยเพราะมันมีการกลมกลืนเสียงกันแลว 
 นักเรียนควรหมั่นฝกวิเคราะหคํามากๆ แลวจะพบวาท้ังคําสมาสและการสนธินั้นไมยากเลย หลักมัน 

ตายตัวมากๆ 
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แนวขอสอบ 
1. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา 
 1) บานเรือน  พอแม  ลูกหลาน  2) ขาดเหลือ  บานนอก  อวนพี 
 3) หอหมก  ช่ัวดี  บานพัก   4) กลวยไม  เสื้อคลุม  แผนเสียง  
2. ขอใดมีคําประสมทุกคํา 
 1) คําขาด  คําคม  คําราม   2) เดินแตม  เดินรถ  เดินสะพัด 
 3) น้ําปา  น้ําไหล  น้ํามือ   4) ติดลม  ติดใจ  ติดขัด  
3. คําประสมทุกคําในขอใดมีโครงสรางเหมือนคําวา “เครื่องซักผา” 
 1) ผาขาวมา  หมอหุงขาว   2) แปรงสีฟน  ตูกับขาว  
 3) รถไถนา  น้ําพริกเผา    4) ยาหยอดตา  ไมจ้ิมฟน   
4. ขอใดมีคําท่ีไมใชคําประสมปนอยู 
 1) ทางขาม  ทางดวน  ทางผาน  ทางหลวง  2) ยาเขียว  ยาชา  ยาธาตุ  ยาเรือ 
 3) ของเกา  ของโจร  ของรอน  ของไหว 4) น้ํากรด  น้ําเกลือ  น้ําขาว  น้ําเหลือง  
5. ขอความตอไปนี้สวนใดมีคําประสมทั้ง 2 สวน 
  (1) บริเวณสวนกวางขวาง / (2) มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง / (3) มีประติมากรรมเปนรูป

เทพธิดาแสนงาม / (4) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา 
 1) สวนท่ี 1 และสวนท่ี 4   2) สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3  
 3) สวนท่ี 1 และสวนท่ี 3   4) สวนท่ี 2 และสวนท่ี 4   
6. ขอความตอไปนี้มีคําประสมกี่คํา (ไมนับคําซํ้า) 
  ในน้ํามันพืชมีสารตานอนุมูลอิสระที่เรารูกันดี คือ วิตามินอี แตนักวิทยาศาสตรญ่ีปุนไดคนพบสารตาน

อนุมูลอิสระที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารน้ีพบมากท่ีสุดในขาว โดยเฉพาะในสวนผิวของขาว
กลองท่ีเรียกวา รําขาว 

 1) 3 คํา  2) 4 คํา  3) 5 คํา  4) 6 คํา   
7. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) ซํ้าซอน  ซอนรูป  ซักฟอก  2) ถองแท  ถ่ีถวน  ถากถาง 
 3) บีบคั้น  เบียดเบียน  เบาความ  4) แปรผัน  เปาหู  โปรยปราย  
8. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) ลักลอบ  โลดแลน  ลูกเลน  2) วางเวน  วอดวาย  วนเวียน 
 3) แจกจาย  จับจด  จืดจาง  4) มั่งมี  มุงมั่น  มอบหมาย  
9. ขอใดไมมีคําซอน 
 1) กินขาวเสร็จแลวตองชวยกันเก็บถวยชามใหเรียบรอย  
 2) ประชาชนกําลังย้ือแยงกันซ้ือเสื้อเหลืองท่ีเมืองทองธานี 
 3) เด็กวัยรุนทุกวันนี้ชอบกินเหลาเมายาประพฤติตนเหลวแหลก  
 4) รัฐบาลยอมใหราคาน้ํามันลอยตัวไดจึงทําใหน้ํามันมีราคาแพง  
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10. ขอความตอไปนี้มีคําซอนกี่คํา 
  ขาวเปนธัญญาหารท่ีมีประโยชนอยูทุกอณูของเม็ดขาว เนื้อขาว รําขาว และจมูกขาว เราจึงควรกินขาว

ใหครบทุกสวนของเมล็ด เพ่ือชีวิตท่ีแข็งแรงสดใสหางไกลจากโรครายตางๆ และมีสุขภาพดีอายุยืนยาว 
 1) 3 คํา  2) 4 คํา  3) 5 คํา  4) 6 คํา  
11. ขอความตอไปนี้มีคําซอนกี่คํา 
  การระเบิดของภูเขาไฟทําใหหินรอนจากใตพิภพดันตัวขึ้นมาเหนือผิวโลก กอใหเกิดคลื่นยักษถาโถมเขา

ทําลายบานเรือนและชีวิต ทองทะเลปนปวน ทองฟามืดมิด ทําใหผูคนหวาดกลัวคิดวาโลกจะแตก  
 1) 4 คํา  2) 5 คํา  3) 6 คํา  4) 7 คํา  
12. ขอใดใชคําซอนถูกตอง 
 1) แมเรงรัดใหลูกแตงตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกตื่นสาย 
 2) พรุงนี้เชาหัวหนาทัวรจะนําพาลูกทัวรสูจังหวัดกาญจนบุรี  
 3) หนาหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือกจับขั้วหัวใจ  
 4) ฝมือในการทําอาหารของรานนี้ตกต่ํา ลูกคาจึงลดลงอยางมาก  
13. คําซํ้าในขอใดตองใชเปนคําซํ้าเสมอ 
 1) คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได 
 2) นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตกเลือดไหลซิบๆ  
 3) งานนี้ถึงจะไดเงินเดือนนอย ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน  
 4) ถาเราวางแผนใหดีตั้งแตแรกๆ โครงการนี้คงสําเร็จไปแลว  
14. คําซํ้าในขอใดตองใชเปนคําซํ้าเสมอ 
 1) พอฝนตก น้ําทวม รถก็จะติดมากๆ จนนาเบ่ือ  
 2) ฉันซอมบานคราวนี้คิดคราวๆ แลวก็เปนเงินหลักแสน 
 3) แมบอกใหรีบๆ ทํางานวันเสารอาทิตยจะไดไปตางจังหวัด 
 4) ถานักเรียนวางแผนการลงทะเบียนใหดีๆ การเรียนก็จะไมหนักมาก   
15. คําซํ้าในขอใดไมสามารถใชเปนคําเดี่ยวได 
 1) กับขาวพ้ืนๆ ใครก็ทําได   2) แท็กซ่ีคันไหนๆ ก็ไมรับฉันสักคัน  
 3) หาซ้ือเมล็ดพันธุดีๆ มาเพาะปลูก  4) จุดตะเกียงกระปองเล็กๆ ทองหนังสือ   
16. คําท่ีขีดเสนใตในขอใดใชเครื่องหมายไมยมกไมได 
 1) มีอะไรก็กินกินไปเถอะ   2) โปรดนั่งตามที่ทีจั่ดไว 
 3) ขนมน่ีออกเค็มเค็มฉันไมชอบ  4) แมทําอาหารอรอยอรอยไวใหกินเสียกอนสิ  
17. คําซํ้าในขอใดไมมีความหมายเปนพหูพจน 
 1) นองๆ ของเขารักใครกันดี  2) เขาปวยตองนอนพักเปนเดือนๆ  
 3) ตอนเด็กๆ ฉันเคยไปอยูตางจังหวัด  4) สาวๆ สมัยนี้รูปรางออนแอนกันท้ังน้ัน  
18. ขอใดไมมีคําสมาส 
 1) วิสุทธโยธามาตยเจา    กรมขวา  2) หนึ่งช่ือราชโยธา    เทพซาย 
 3) ตําแหนงศักดิ์ยศถา    เสถียรท่ี  4) คุมพยุหยาตรายาย    ยางเขาตามสถาน 
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19. ขอใดไมมีคําสมาส 
 1) มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี    พัดโบกพัชนี  2) ไพรฟาประชาชี    ชาวบุรีก็ปรีดา  
 3) ผาสุกรุกขมูล    พูนสวัสดิ์ถาวร  4) เรงพลโยธาพานรินทร    เรงรัดหัสดิน  
20. ขอใดเปนคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
 1) โลกาภิวัตน  เอกภพ  ศานติสุข  2) สิงหาสน  วชิราวุธ  นิลุบล 
 3) ฉัพพรรณรังสี  อิทธิฤทธ์ิ  ปริศนา  4) มโหฬาร  เจตนารมณ  เบญจเพส  
21. ขอใดไมมีคําสมาส 
 1) ในลักษณนั้นวาปจจามิตร    มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
 2) ผงคลีมืดคลุมโพยมบน    บดบังสุริยนในทองฟา 
 3) ตรัสขาดวาราชบุตรี    จรกาธิบดีมากลาวขาน  
 4) เกียรติยศจะไวในธรณินทร    จนสุดสิ้นดินแดนแผนฟา  
22. ขอใดมีคําสมาสท่ีมีการสนธิ 
 1) ธาตุเจดีย  ธัญพืช  ธรรมจารี  2) รัตนชาติ  ราชสาสน  รมณียสถาน  
 3) ภูมิลักษณ  ภูษามาลา  ภิญโญภาพ  4) พรรณนาโวหาร  พยุหเสนา  พรหมาสตร   
23. ขอใดมีคําสมาสท่ีมีการสนธิ 
 1)  อันอัครปุโรหิตาจารย พราหมณนามวัสสการ 
  ฉลาดเฉลียวเช่ียวชิน  
 2)  กลเวทโกวิทจิตจินต  สําแดงแจงศิล 
  ปศาสตรก็จบสบสรรพ 
 3)  เปนมหาอํามาตยราชวัล ลภใครไปทัน 
  ไปเทียมไปเทียบเปรียบปาน 
 4)  สมัยหนึ่งจ่ึงผูภูมิบาล  ทรงดําริการ 
  จะแผอํานาจอาณา  
24. ขอใดมีคําสมาสท่ีมีการสรางคําตางกับขออื่น 
 1) ขับคเชนทรสาวกาว    สายเสื้องเทาทาง  2) สถานท่ีพุทธบาทสราง    สืบไวแสวงบุญ  
 3) สุธารสรับพระเตา    เครื่องตนไปตาม  4) โดยเสด็จดําเนินแคลว    คลาดคลอยบทจร  
25. ขอใดมีคําสมาสท่ีมีการสรางคําตางจากคําอื่นอยูดวย 
 1) อาศรมบท  กัลปพฤกษ   2) อรรถศาสตร  สัญประกาศ 
 3) ชาติวุฒิ  นิธินาถ    4) มุนินทร  ครุภัณฑ 
 
เฉลย เรื่องคําและการสรางคําในภาษาไทย 
1. 4) 2. 2) 3. 4) 4. 2) 5. 4) 6. 4) 7. 2) 8. 2) 9. 4) 10. 2) 
11. 4) 12. 3) 13. 1) 14. 2) 15. 1) 16. 2) 17. 3) 18. 3) 19. 2) 20. 2) 
21. 2) 22. 4) 23. 1) 24. 1) 25. 4) 
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5. คําและชนิดของคํา  
แนวขอสอบ 
1. คําวา “ชื่อ” ในขอใดทําหนาท่ีตางจากขออื่น 
 1) ช่ือนั้นสําคัญไฉน    2) ฉันอยากรูวาเขาช่ืออะไร 
 3) ช่ือเขาไมมีความหมาย   4) บางคนนิยมใหพระตั้งช่ือให  
2. ทุกคําในขอใดใชลักษณนามตางกับขออื่น 
 1) เน็คไท  เชือก    2) ริบบิ้น  ผม 
 3) คลอง  ถนน    4) เข็มขัด  ไหม  
3. คํานามทุกคําในขอใดใชคําลักษณนามคําเดียวกัน 
 1) ตะเกียง แตร ตุกตา  
 2) โนต ไวโอลิน กีตาร 
 3) เกวียน พลั่ว ฉมวก 
 4) ปริญญาบัตร สนธิสัญญา พระราชสาสน  
4. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
 1) นองสาวฉันเปนผูหญิงสวย ท่ีบานจึงมีกระจกเงาหลายบานไวใหสอง  
 2) เขาเปนคนความจําดีอาขยานกี่บทๆ ก็สามารถทองจําไดหมดในเวลาไมนาน 
 3) คุณไปเท่ียวงานแสดงสินคาเห็นไมเทาสวยๆ ชวยซ้ืออันใหมมาฝากคุณปูดวย  
 4) มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเนื่องในวันสถาปนา ใครจะสงก่ีช้ินก็ได  
5. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
 1) คุณปูเหลาไมเรียวไวหลายกิ่ง หลานๆ จึงไมกลาซนมาก 
 2) ในสนามเด็กเลนท่ีโรงเรียนเรามีไมลื่นใหเด็กๆ เลนหลายชุด 
 3) วันจันทรใหนักเรียนนําไมอัดมาคนละแผน ครูจะสอนฉลุไม 
 4) พ่ีชายเดินนับไมหมอนรถไฟไดหลายทอนแลว  
6. คําวา “ถูก” ในขอใดไมใชกริยาแทของประโยค 
 1) อยามาถูกตัวฉันนะ   2) ไมถูกหรอกที่คิดอยางนั้น 
 3) ราคาถูกแลวสําหรับของช้ินนี้  4) เขาถูกจับขอหาเลนการพนัน  
7. ขอใดใชคําวา “ถูก” ไดถูกตองตามความหมาย 
 1) การประชุมถูกจัดขึ้นอยางเรงรีบในตอนเชาวันนี้  
 2) แหลงกําเนิดไดโนเสารถูกคนพบในประเทศไทย 
 3) แมวาจะถูกตําหนิก็ไมไดทําใหความมุงมั่นของเขาลดลง 
 4) ระเบียบการเดิมถูกยกเลิกแลวเพราะขัดแยงกับระเบียบใหม 
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8. ขอความตอไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอยางละกี่คํา (ไมนับคําซํ้า) 
  กิจกรรมนั้นเปนของดี แตสถาบันอุดมศึกษาไมไดตั้งขึ้นสําหรับรับนักศึกษาเพ่ือทํากิจกรรม กิจกรรมมีไว

ใหนักศึกษาใชเวลาวางทําประโยชนและเปลี่ยนบรรยากาศ 
 1) นาม 7 คํา  กริยา 8 คํา  2) นาม 6 คํา  กริยา 8 คํา  
 3) นาม 7 คํา  กริยา 7 คํา   4) นาม 6 คํา  กริยา 6 คํา   
9. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข.  
  วัตถุดิบท่ีจะผลิตเครื่องปนดินเผามีหลายอยาง เพ่ือใหไดคุณภาพตามความตองการท่ีจะใชประโยชน  
 ก. ขอความขางตนมีคํานามกี่คํา 
  1) 4 คํา 2) 5 คํา 3) 6 คํา 4) 7 คํา 
 ข. ขอความขางตนมีคํากริยาหลักก่ีคํา 
  1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา  4) 6 คํา  
10. ขอใดใช “กับ” ไดถูกตอง 
 1) ครูใหคําปรึกษากับนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน  
 2) สมเดชตั้งใจจะถวายภัตตาหารกับพระสงฆในวันเกิด 
 3) ปจจุบันเกษตรกรมักจะกูยืมเงินกับธนาคาร  
 4) สมศักดิ์สรางบานหลังนี้มากับมือของเขาเอง  
11. ขอความตอไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คํา 
  คนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานท่ีมีความรูกวางขวางเพราะสามารถแสวงหา

ความรูไดจากแหลงตางๆ ท้ังหนังสือ วิทยุ โทรทัศน และคอมพิวเตอร 
 1) บุพบท 1 คํา  สันธาน 3 คํา  2) บุพบท 2 คํา  สันธาน 3 คํา 
 3) บุพบท 1 คํา  สันธาน 4 คํา  4) บุพบท 2 คํา  สันธาน 4 คํา  
12. ขอความตอไปนี้มีคําสันธานและคําบุพบทกี่คํา (นับคําซํ้า) 
  น้ําเปนองคประกอบสําคัญตอรางกายของมนุษย และทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตอยูได ถารางกายขาด

น้ําเราจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเลย 
 1) สันธาน 2 คํา  บุพบท 1 คํา  2) สันธาน 2 คํา  บุพบท 2 คํา  
 3) สันธาน 1 คํา  บุพบท 2 คํา  4) สันธาน 1 คํา  บุพบท 1 คํา   
13. ขอความตอไปนี้มีคําสันธานและคําบุพบทกี่คํา 
  ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันไดทันใจและเรากาวทันโลกไดตามวิถีโลกาภิวัตนวิทยาการตางๆ นาจะ

สัมพันธกันไดมากขึ้น โลกของนักวิชาการมิใชมีเพียงซีกตะวันออกกับซีกตะวันตกเทานั้น 
 1) สันธาน 2 คํา บุพบท 3 คํา  2) สันธาน 2 คํา บุพบท 2 คํา  
 3) สันธาน 3 คํา บุพบท 3 คํา  4) สันธาน 3 คํา บุพบท 2 คํา   
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14. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข.  
  เนื่องจากวิถีดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ท้ังพอบานและแมบานตองทํางานหารายไดใหเพียงพอจึงไม

มีเวลามากในการปรุงอาหาร  
 ก. ขอความขางตนมีคําบุพบทกี่คํา 
  1) 2 คํา  2) 3 คํา 3) 4 คํา  4) 5 คํา 
 ข. ขอความขางตนมีคําสันธานกี่คํา 
  1) 2 คํา  2) 3 คํา 3) 4 คํา  4) 5 คํา  
15. ขอความตอไปนี้ควรใชคําเช่ือมในขอใดมาเติมในชองวาง 
  ประเทศของเราตองประสบวิกฤติการณดานตางๆ ติดตอกันมาหลายป .................... ดวยความรูเทาทัน 

และความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนท่ีชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา .................... 
ยังคงเปนปกติอยู 

 1) ท้ังนี้, จึง  2) แต, จึง 3) แต, ก็  4) ท้ังน้ี, ก็  
 
เฉลย เรื่องคําและชนิดของคํา 
1. 2) 2. 3) 3. 3) 4. 4) 
5. 1) 6. 4) 7. 3) 8. 3) 
9. ก. 3) ข. 2) 10. 4) 11. 2) 12. 2) 
13. 1) 14. ก. 1) ข. 2) 15. 2) 
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6. ประโยค   
 ขอความหลายคําท่ีนํามาเรียงกันแลวมีความหมายสมบูรณ ประกอบดวยภาคประธานและภาคแสดง 
 1. รูปแบบประโยค 
  1. ประโยคประธาน คือ ประโยคที่มีประธานอยูหนาตามดวยกริยา เชน โทรศัพทคือสิ่งประดิษฐของมนุษย 
  2. ประโยคกริยา คือ ประโยคที่ขึ้นตนดวยคําวา เกิด / มี / ปรากฏ เชน เกิดแผนดินไหวท่ีประเทศจีน 
  3. ประโยคกรรม คือ ประโยคที่ขึ้นตนดวยกรรม เชน หนังสือของฉันถูกขโมยไป ฉันถูกครูทําโทษ  
 2. เจตนาของประโยค 
  1. ประโยคแจงใหทราบ / บอกเลา / บอกเลาปฏิเสธ 
  2. ประโยคถามใหตอบ / ประโยคคําถาม 
  3. ประโยคบอกใหทํา / บังคับ / ขอรอง / ชักชวน  
 3. ชนิดของประโยค 
  1. ประโยคความเดียว : ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ประกอบไปดวย 
   ภาคประธาน + ภาคแสดง เชน น้ําทวมอยางฉับพลัน เขาเดินทางโดยเครื่องบิน 
  2. ประโยคความรวม : ประโยคความเดียวตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยใชคําสันธาน 
   เช่ือมประโยค คําสันธาน ไดแก และ แต หรือ เปนตน  
   เชน ตํารวจกองปราบและตํารวจตระเวนชายแดนลาผูตองหาคดียาเสพติด 
    กวาเขาจะสํานึกผิดไดก็สายไปเสียแลว 
    เพราะเขาขยันจึงสอบไดคะแนนดี 
  3. ประโยคความซอน : ประโยคที่มีใจความหลักประโยคหนึ่ง และมีอีกใจความหนึ่งเปนประโยคยอย  

มี 3 ชนิด 
    3.1 นามานุประโยค คือ ประโยคความซอนท่ีประโยคยอยทําหนาท่ีแทนคํานาม  
    ผมเลนกีฬาเปนงานอดิเรก    
    ผมชอบมองนกนางนวลบินไปมา 
    แมใหลูกกวาดบาน     
    คุณครูสอนวาบทเรียนทุกอยางมีความสําคัญ 
    3.2 คุณานุประโยค คือ ประโยคความซอนท่ีประโยคยอยทําหนาท่ีขยายคํานามหรือสรรพนาม   

(ผู ท่ี ซ่ึง อัน) 
    นักเรียนอานหนังสือที่คุณครูสั่ง   
    บุคคลผูทําความดีเปนนิจยอมไดรับคําสรรเสริญ 
   3.3 วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคความซอนท่ีประโยคยอยทําหนาท่ีขยายคํากริยาหรือคําวิเศษณ 
    เธอควบคุมอาหารเพื่อลดความอวน   
    เขาเปนลมเม่ือวิ่งมาถึงเสนชัย 
    เธอนอนดึกจนตื่นไปสอบไมทัน   
    เพ่ือนมาถึงโรงเรียนต้ังแตประตูยังไมเปด 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013________________________________________ภาษาไทย (137) 

แนวขอสอบ 
1. ขอใดเปนประโยคคําถาม 
 1) อะไรฉันก็กินไดท้ังนั้น    
 2) เธอนั่นเอง ฉันนึกวาใครเสียอีก 
 3) ทําไมเธอไมอานคําสั่งใหดีเสียกอน  
 4) เมื่อไรเขาจะมาก็ไมรู  
2. ประโยคในขอใดแสดงเจตนาตางกับขออื่น 
 1) ทําไมเขาถึงมาที่นี่    
 2) อะไรทําใหคุณคิดอยางนั้น 
 3) ท่ีไหนมีงานแสดงสินคาสงออก 
 4) ใครจะไปรูวาเขาจะมาทํางานวันนี้  
3. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
 1) เครื่องปนดินเผากอนประวัติศาสตรท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกคือเครื่องปนดินเผาท่ีบานเชียง  
 2) เครื่องปนดินเผาท่ีบานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลายลายกนหอย 
 3) หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 4) คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2535  
4. ขอใดไมใชประโยคความเดียว 
 1) ผลไมเมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ําตาลฟรักโทสมากกวาผลไมเมืองรอน  
 2) ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ําตาลฟรักโทสมากเกินไป 
 3) การควบคุมอาหารมีความสําคัญมากเพราะทําใหน้ําหนักตัวลดลงไดอยางรวดเร็ว 
 4) การลดไขมันไตรกลีเซอไรดในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารกลุมแปง  
5. ขอใดไมใชประโยคความเดียว 
 1) การละเลนพ้ืนเมืองของไทยเปนเอกลักษณโดดเดนอยางหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  
 2) ในทุกภาคของประเทศมีการละเลนพ้ืนเมืองประจําทองถิ่นของตนเอง 
 3) การละเลนพ้ืนเมืองมีประโยชนในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยสูโลกสากล 
 4) คนไทยสรางสรรคการละเลนพ้ืนเมืองแลวสืบทอดตอกันมาจนปจจุบัน  
6. ขอใดเปนประโยคความรวม 
 1) ฉันก็อยากทําอะไรตามใจตัวเองบาง  
 2) อะไรที่ดีๆ ก็นาจะทําเสียกอน 
 3) รานนี้อาหารอะไรก็อรอยท้ังนั้น  
 4) อะไรมากอนเราก็กินไปพลางๆ 
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7. ขอใดเปนประโยคความรวม 
 1) กระแสน้ําไหลแรงเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง   
 2) มีหลักฐานวามนุษยยุคหินใชขวานทองแดงในการลาสัตว 
 3) ฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรท่ีนิยมใชรักษาอาการเจ็บคอ  
 4) การสงเสริมการอานเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางหนึ่ง  
8. ขอใดไมใชประโยครวม 
 1) พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที  
 2) คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด 
 3) ใครๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ  
 4) ประชาชนไมใชสะพานลอยตํารวจจึงตองตักเตือน  
9. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 1) ประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลายประเภท  
 2) แหลงทองเท่ียวประเภทถ้ํามักอยูในบริเวณภูเขาในภาคตางๆ ของประเทศ 
 3) น้ําใตดินท่ีไหลซึมผานช้ันของหินปูนกอใหเกิดถํ้าขนาดตางๆ ขึ้น 
 4) นักทองเท่ียวสามารถเดินเขาไปชมสิ่งสวยงามตางๆ ภายในถ้ําได  
10. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 1) ปจจุบันระบบอินเทอรเน็ตมีบทบาทอยางมากท้ังในหมูวัยรุนและวัยผูใหญ  
 2) โลกของอินเทอรเน็ตมีสารประโยชน ความบันเทิง ความรู และการสื่อสารมากมาย  
 3) ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นวามีอินเทอรเน็ตคาเฟแฝงอยูในธุรกิจหลายประเภท  
 4) ในรานอาหาร โรแรม สปา หางสรรพสินคา และโรงพยาบาลบางแหงมีมุมของอินเทอรเน็ตคาเฟท้ังน้ัน   
11. ขอใดไมใชประโยคความซอน 
 1) คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติ  
 2) ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด  
 3) เย็นนี้แมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม  
 4) เช่ือกันวาการรับประทานแกงรอนๆ จะชวยแกไขหวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได  
12. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น 
 1) ลูกท่ีดีเปนท่ีพ่ึงของพอแมในวัยชรา  
 2) ไมวาลูกจะเปนอยางไรพอแมก็ยังคงรักลูกเสมอ 
 3) หากลูกทุกคนเอาใจใสดูแลแมทานก็จะมีความสุข  
 4) การดูแลเอาใจใสพอแมเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูก 
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13. ขอความตอไปนี้สวนใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น 
  (1) การบริโภคอาหารทะเลมีประโยชนอยางย่ิงตอรางกายคนเรา / (2) ในเน้ือปลามีกรดไขมันไมอิ่มตัว 

ซ่ึงมีสวนชวยลดคอเลสเตอรอลในเลือด / (3) คนท่ีชอบรับประทานกุงสวนมากไมรับประทานหางและเปลือก 
/ (4) ท้ังหางและเปลือกกุงเปนอาหารที่อุดมไปดวยแคลเซียมและไคโตซาน 

 1) สวนท่ี 1    2) สวนท่ี 2  
 3) สวนท่ี 3    4) สวนท่ี 4  
14. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
 1) หัวขอการสนทนาเรื่องความเปนเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน  
 2) การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือการพัฒนากีฬายิมนาสติก 
 3) การแขงขันยิมนาสติกอยางตอเนื่องและการสนับสนุนสงเสริมจากรัฐ  
 4) ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานตอเนื่อง  
15. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
 1) การแตงกายตามสมัยหรือตามแฟช่ันของวัยรุน  
 2) มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย 
 3) บุคลิกภาพหรือช่ือเสียงของผูพูดและการยอมรับจากผูฟง  
 4) ความเช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ปาฏิหาริย ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร 
 
เฉลย เรื่องประโยค 
1. 3) 2. 4) 3. 2) 4. 3) 5. 4) 6. 4) 7. 1) 8. 3) 9. 3) 10. 3) 
11. 3) 12. 1) 13. 1) 14. 4) 15. 2) 
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7. ระดับภาษา-คําราชาศัพท  
 ระดับภาษา : แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับสนทนา    

และระดับกันเอง  
 ขอสอบชอบถาม 
 1. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
  แนวคิด คือ คําตอบในขอนั้นตองไมมีสวนใดท่ีเปนภาษาพูดปนอยูเลย  
 2. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น 
  แนวคิด คือ ใหสังเกตคําแวดลอมในแตละตัวเลือกใหดีวาใชภาษาระดับใด เพราะถา 3 ตัวเลือกเปน

ระดับทางการทั้งหมด 
  อีก 1 ขอท่ีเหลือก็ตองไมเปนทางการก็ตองตอบขอนั้น แตตองรอบคอบมากๆ สังเกตคําใหดีทีเดียวละ 

(ลองไปลุยโจทยกัน) 
 
แนวขอสอบ 
1. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
 1) วิถีชีวิตไทยริมสองฝงน้ํากลับมาคึกคักอีกครั้ง  
 2) เมื่อกระบวนเหเรือพระราชพิธีในแมน้ําเจาพระยาปดฉากลง 
 3) ถนนการลงทุนทุกสายตางเรงปดฝุนเศรษฐกิจฟนจุดขาย 
 4) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
2. ขอความตอไปนี้สวนใดใชภาษาตางระดับกับสวนอื่น 
  (1) สัตวหลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษท่ีสามารถรับรูภัยธรรมชาติลวงหนาได / (2) ฝูงมดท่ีกรูเกรียว

กันขึ้นมาจากพ้ืนดินบอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชานี้ / (3) ถาฝูงแมลงสาบพากันไตออกมาจากที่ซอนวิ่ง
พลานไปทุกทิศทุกทาง / (4) เปนสัญญาณวาจะมีพายุ และฝนฟาคะนองตามมาแนๆ  

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4   
3. ขอความสวนใดใชระดับภาษาตางกับขออื่น 
  (1) เนื่องจากการสาธารณสุขดีขึ้น / (2) อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นท้ังหญิงและชาย / (3) โรคของคน

แกคนเฒาจึงมากขึ้นดวย / (4) สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอภาวะของโรคกระดูกและขอท้ังสิ้น 
 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3 4) สวนท่ี 4   
4. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น 
 1) โรคผ่ืนภูมิแพผิวหนังอักเสบเปนโรคที่เกิดขึ้นแกเด็กมากกวาผูใหญ  
 2) ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกลาวถึงเรื่องของผิวหนังแหงกอนครับ 
 3) ลูกนอยควรจะใชครีมท่ีมีความเข็มขน ไมใชโลช่ันซ่ึงผสมน้ํามาก  
 4) นองหนูตองใชครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบน้ํา ไมเชนนั้นผิวนองหนูจะแหงย่ิงขึ้น  
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5. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น 
 1) ถาพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม 
 2) อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกวาอาหารรสจืดๆ 
 3) คนไขบางคนรับไมไดเลยกับการกินอาหารรสจืดชืด 
 4) ผูประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใชเกลือโพแทสเซียมแทน  
6. ขอใดใชภาษาตางระดับ 
 1) แท็กซ่ีใจเด็ดชวยหญิงทองแกคลอดลูกในรถยนตไดสําเร็จ  
 2) นายกรัฐมนตรีตัดสินใจประกาศลอยตัวราคาน้ํามันทุกชนิดแลว 
 3) พอแมหลายคนยังวิตกกังวลเรื่องการเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัยของบุตรธิดา  
 4) การทองบทอาขยานเปนเรื่องท่ีนักเรียนสมัยนี้ไมชอบ อาจเปนเพราะไมรูสึกซาบซ้ึงในอรรถรสก็ได  
7. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น 
 1) ศัตรูสําคัญของเห็ดขอนและเห็ดหูหนูคือไร ไขปลาและราเขียว  
 2) เห็ดขอนถึงจะเปนเห็ดในสกุลของเห็ดหอมแตรูปรางหนาตาเหมือนเห็ดนางรม 
 3) การปลูกเห็ดขอนใชวิธีเพาะดวยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเชนเดียวกับการเพาะเห็ดนางฟา 
 4) เห็ดขอนมีดอกมากในสภาพอากาศรอนสวนเห็ดนางรมและเห็ดนางฟาออกดอกไดดีในท่ีอากาศเย็น  
8. ขอใดเมื่อเติม “พระ” ขางหนาแลวใชเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยไดทุกคํา 
 1) บรมราชานุสาวรีย  บรมฉายาลักษณ  บรมหฤทัย  
 2) บรมชนกนาถ  บรมโกศ  บรมวงศ 
 3) บรมหัตถเลขา  บรมรูป  บรมบพิตร  
 4) บรมมนเทียร  บรมอัฐิ  บรมเกศา  
9. ขอใดใชราชาศัพทสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมถูกตอง 
 1) เปนพระมหากษัตริยนักพัฒนาที่สําคัญของโลก  
 2) เคยทรงขับรถยนตดวยพระองคเองในบางโอกาส 
 3) มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง 
 4) ทรงโปรดดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีแจส  
10. ขอใดเปนคําราชาศัพทท่ีใชแทนคํากริยาในวงเล็บไดถูกตอง ตามลําดับ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ดู) ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแลว (ทักทาย) 

กับราษฎรท่ีมาเฝารับเสด็จ 
 1) ทรงทอดพระเนตร ทรงทักทาย  2) ทรงทอดพระเนตร ทรงมีพระราชปฏิสันถาร 
 3) ทอดพระเนตร ทรงพระราชปฏิสันถาร  4) ทอดพระเนตร มีพระปฏิสันถาร 
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11. ราชาศัพทในขอใดใชเติมชองวางไดถูกตอง 
  พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ................... โดยรถพระท่ีนั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราชวังดุสิต ไป ................... ในงาน “มัดหมี่มัดใจเด็ก” ณ บริเวณสวนโรงแรมแชงกรีลา 
 1) เสด็จ ทรงเปนประธาน   2) เสด็จ ทรงเปนองคประธาน  
 3) เสด็จฯ เปนประธาน    4) เสด็จฯ เปนองคประธาน   
12. ขอความตอไปนี้ใชราชาศัพทผิดก่ีคํา 
  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดํารัสถึงความประทับพระราชหฤทัย ในการเสด็จ-

พระราชดําเนินไปยังสหพันธรัฐรัสเซียกับคนไทย และนักเรียนไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหเขาเฝาทูลละอองพระบาทที่โรงแรมบอลตชุก เคมพินสกี้ กรุงมอสโก เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคมท่ีผานมา 

 1) 1 คํา  2) 2 คํา  3) 3 คํา  4) 4 คํา  
13. ขอความตอไปนี้ใชคําราชาศัพทผิดก่ีแหง 
  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา-

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานรางวัล “แมท่ีควรยกยอง” 
 1) 1 แหง  2) 2 แหง  3) 3 แหง  4) 4 แหง   
14. จงเลือกคําในขอ ก. และ ข. ท่ีเหมาะสมเติมลงในชองวาง ตามลําดับ 
  ในตอนตนของพิธี อธิการบดี .........ก......... เก่ียวกับการผลิตบัณฑิตประจําป ในตอนทายของพิธี สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ .........ข......... แกบัณฑิตในหอประชุม  
 ก. 1) กราบทูลรายงาน    2) กราบทูลถวายรายงาน 
  3) กราบบังคมทูลรายงาน  4) กราบบังคมทูลถวายรายงาน 
 ข. 1) พระราชทานพระราชดํารัส  2) พระราชทานพระราชเสาวนีย 
  3) พระราชทานพระราโชวาท  4) พระราชทานพระบรมราโชวาท  
 
เฉลย เรื่องระดับภาษา-คําราชาศัพท 
1. 4) 2. 1) 3. 3) 4. 1) 5. 4) 
6. 3) 7. 2) 8. 2) 9. 1), 4) 10. 3) 
11. 1) 12. 2) 13. 2) 14. ก. 3) ข. 3) 
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8. ภาษากับเหตุผล  
 โครงสรางของการแสดงเหตุผล 
 1. สาเหตุ มากอน ผลลัพธ สังเกตจาก ........................................................................................................  
 2. ผลลัพธ มากอน สาเหตุ สังเกตจาก ........................................................................................................  
  *วัยรุนตองการความเขาใจจากผูใหญ ผูใหญจึงควรใหเวลาพูดคุยรับฟงเรื่องราวของวัยรุนบาง 
  *ฉันยอมทําตามขอเสนอของคุณทุกประการเพราะเทาท่ีผานมาคุณไมเคยเสนออะไรที่ผิดพลาดมากอนเลย 
  *วานกระถางนี้ฉันปลูกมากับมือ ฉันจะไมยอมขายใหใครเปนอันขาด  
 วิธีการแสดงเหตุผลและการอนุมานเหตุและผล 
 *นิรนัย เปนการแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย ขอสรุปตองเปนเชนนั้น เปนจริง 100% 
 *อุปนัย เปนการแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม ขอสรุปไมจําเปนตองเปนเชนนั้น 
 
แนวขอสอบ 
1. คําขวัญขอใดแสดงเหตุผล 
 1) ลูกมาก จะยากจน    2) เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา 
 3) น้ําไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา  4) เด็กดีเปนศรีแกชาติ  
2. สํานวนในขอใดมีการใชเหตุผล 
 1) ปงปลาประชดแมว    2) เกลียดตัวกินไข 
 3) ตบหัวลูบหลัง    4) พลั้งปากเสียศีล  
3. ขอใดมีการใชเหตุผล 
 1) การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตท้ังดานการกินอาหารและการขับถาย  
 2) ชีวิตคนไทยยังผูกพันกับสมุนไพรและใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทยแผนไทย 
 3) ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรคแตถาไมจําเปนควรหลีกเลี่ยง ไมควรกินพร่ําเพรื่อ  
 4) คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษคนเฒาคนแกจํานวนมากมี

สุขภาพดีและอายุยืน  
4. ขอความตอไปนี้สวนใดมีการใชเหตุผล 
  (1) อาการของโรคพารกินสันจะคอยเปนคอยไป ในระยะแรกๆ ผูปวยอาจจะไมทราบ / (2) บางคนอาจมี

อาการปวดตามตัว เพลีย สั่น หรือลุกจากเกาอี้ลําบาก / (3) สวนใหญมักจะวินิจฉัยไดจากการสังเกตของคน
ใกลชิดวามีอาการผิดปกติ / (4) พารกินสันเปนโรคเรื้อรังและจะเปนมากขึ้นเรื่อยๆ 

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4   
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5. ขอใดมีเนื้อความไมสมเหตุสมผล 
 1) ประเพณีรับนองใหมควรอนุรักษไว เพราะเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมานาน แตตองเปนไปในทางสรางสรรค  
 2) การเขาแถวเคารพธงชาติในตอนเชาจะชวยปลุกสํานึกใหเกิดความรักและภูมิใจในชาติ 
 3) การปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุไดมาก  
 4) การออกกําลังกายในตอนเชาดีตอสุขภาพ เพราะเปนชวงเวลาที่คนไมพลุกพลานมากนัก  
6. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออื่น 
 1) บุญยืนไมอยากไปโรงเรียนเขาไมสบายและไมมีการบานไปสงครู  
 2) บุญเพ็ญรองเพลงลูกทุงไพเราะมากคุณครูสงเธอเขาแขงขันกับโรงเรียนอื่น 
 3) บุญมาอานหนังสือเรียนทุกวันเขาอยากเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหได 
 4) บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศ คุณพอคุณแมทํากิจการรานอาหารอยูท่ีนั่น  
7. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออื่น 
 1) วิเชียรชอบอากาศบริสุทธ์ิในตอนเชา เขาเลือกการเดินไปทํางาน  
 2) วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร การเรียนของเขาตกลงมาก 
 3) วิวิธแข็งแรงและรูปรางดูดีขึ้นเขาเลนแบดมินตันทุกวัน  
 4) วิธูมีมนุษยสัมพันธดี เขาเปนท่ีรูจักของเพ่ือนๆ และอาจารยในโรงเรียน  
8. ขอใดมีวิธีการใชเหตุผลตางกับขออื่น 
 1) ความรูเรื่องโภชนาการมีความจําเปนตอชีวิตคนเราในปจจุบันมาก การดํารงชีวิตสมัยใหมทําใหคนไทย 

กินอาหารไมมีประโยชน  
 2) โปรตีนเปนสารอาหารท่ีจําเปนตอคนเรา เปนองคประกอบหลักของเซลลทุกเซลลในรางกาย  
 3) ในแตละวันเด็กตองการโปรตีนมากกวาผูใหญ เด็กตองนําโปรตีนไปใชเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต  
 4) โดยทั่วไปเด็กตองการโปรตีนเปนอยางย่ิง เด็กแรกเกิดควรไดรับโปรตีนวันละ 2.3 กรัมตอน้ําหนักตัว 1

กิโลกรัม   
9. ขอความตอไปนี้เปนการอางเหตุผลตามขอใด 
  จังหวัดสระแกวเปนสวรรคของคนรักธรรมชาติ พ้ืนท่ีสวนใหญประกอบดวยเทือกเขาสูงใหญมีตนน้ํา

สําคัญหลายสายที่เกิดจากหุบเขาเหลานี้ 
 1) จากสาเหตุไปหาผลลัพธ   2) จากผลลัพธไปหาสาเหตุ  
 3) จากผลลัพธไปหาผลลัพธ   4) จากสาเหตุไปหาสาเหตุ   
10. ขอความตอไปนี้ใชการอนุมานประเภทใด 
  การกินหมูกระทะไดรับความนิยมอยางตอเนื่องในรอบ 4-5 ปท่ีผานมาอาจเปนดวยราคาเหมาจายท่ีไมแพง 

และวิธีการกินเปนกลุมแบบปงๆ ยางๆ ท่ีชวยสรางบรรยากาศใหสนุกสนานเปนกันเองไดเปนอยางดี 
 1) จากเหตุไปหาผล    2) จากผลไปหาเหตุ 
 3) จากเหตุไปหาเหตุ    4) จากผลไปหาผล  
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11. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้ 
  ขอเขาเปนขอท่ีมีการเคลื่อนไหวมากตองรับน้ําหนักตัวของเราในกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมตางๆ  ขอเขา

มีโอกาสที่จะเกิดการเส่ือมไดมากกวาขออื่นๆ 
 1) ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  2) ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  
 3) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 4) ขอสรุป  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  
12. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้ 
  เช้ือไขหวัดใหญสายพันธใหมแพรระบาดอยางรวดเร็วจากคนสูคน / ดวยเปนเช้ือไวรัสท่ีทําใหเกิดโรคใน

ระบบทางเดินหายใจ / และติดตอกันไดงาย 
 1) ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  2) ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  
 3) ขอสรุป  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 4) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน   
13. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้ 
  ใจคนก็เหมือนกับกลองถายรูป / ถาไมมีความเอาใจใสหรือความตั้งใจ ก็เหมือนกับการถายรูปโดยไมได

ปรับศูนยใหดี / ภาพก็ไมชัด 
 1) ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  2) ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 
 3) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 4) ขอสรุป  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  
14. ขอความตอไปนี้มีโครงสรางการแสดงเหตุผลตามขอใด 
  (1) การใชพลังงานอยางผิดวิธีของเด็กมักเกิดจากความไมรูและไมเขาใจ / (2) เนื่องจากเขาไมไดเรียนรู

วิธีการประหยัดพลังงานท่ีถูกตอง / (3) และไมไดฝกใหเคยชินเปนนิสัย 
 1) (1) และ (2) เปนขอสรุป (3) เปนขอสนับสนุน 
 2) (1) และ (2) เปนขอสนับสนุน (3) เปนขอสรุป 
 3) (1) เปนขอสรุป (2) และ (3) เปนขอสนับสนุน 
 4) (1) เปนขอสนับสนุน (2) และ (3) เปนขอสรุป  
15. ขอความตอไปนี้ตอนใดเปนขอสรุปโครงสรางของการแสดงทรรศนะ 
  (1) ปจจุบันคนไทยมีช่ือเลนเปนฝรั่งกันเปนจํานวนมากจนเรียกไดวาเปนแฟช่ันอยางหนึ่งในสังคมไทย / 

(2) พอแมนิยมตั้งช่ือลูกใหฟงดูเปนฝรั่งโดยเอาอยางช่ือคนดังในวงการบันเทิง / (3) ช่ือไทยๆ กลายเปนช่ือ
หายากในหมูเด็กๆ สมัยนี้และเปนขอท่ีคนรุนใหมคิดวาเชย / (4) นาเสียดายที่ช่ือเลนภาษาไทยที่เรียกกัน
งายๆ กําลังจะสูญหายไป เรานาจะหันกลับมาตั้งช่ือเลนลูกหลานใหเปนไทยๆ  

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4  
 
เฉลย เรื่องภาษากับเหตุผล 
1. 1) 2. 4) 3. 4) 4. 1) 5. 4) 6. 2) 7. 3) 8. 4) 9. 2) 10. 2) 
11. 2) 12. 4) 13. 2) 14. 3) 15. 4) 
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9. การแสดงทรรศนะ - การโตแยง - การโนมนาวใจ  
 การแสดงทรรศนะ : ความคิดเห็นท่ีประกอบดวยเหตุผล เชน การสํารวจโดยใชแบบสอบถามตางๆ ตองรู

เอาไปสอบ 
 1. สังเกตขอความแสดงทรรศนะจากคําหรือกลุมคํา ไดแก ดิฉันเห็นวา... ผมขอสรุปวา... รัฐบาลนาจะ...  

โรงเรียนควรจะตอง... นา นาจะ คง คงจะ ควร ควรจะ พึง แนๆ 
 2. บางขอความอาจไมปรากฏขอความแสดงทรรศนะ เชน 
  สารวัตรนักเรียนไดสอดสองความประพฤตินักเรียนอยางเต็มความสามารถ (ประเมินคา) 
  นักกีฬาของเรามีทางชนะอยางไมตองสงสัย (แสดงความเช่ือมั่น) 
 3. ประเภทของทรรศนะ ***ออกแนๆ*** 
  1. ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง เปนการสันนิษฐาน คาดเดา คาดคะเน 
  2. ทรรศนะเชิงคุณคา (คานิยม) เปนการตัดสิน ประเมินคาสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
  3. ทรรศนะเชิงนโยบาย เปนการเสนอแนะวาใครควรทําอะไรตอไปในอนาคต 
 
 การโตแยง  
 โครงสรางการโตแยง .........................................................................................................................................  
 สังเกตขอความท่ีแสดงการโตแยง ....................................................................................................................  
 
 การโนมนาวใจ : การพยายามเปลี่ยนความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและการกระทําของบุคคลอื่นโดยใชกลวิธี

ท่ีเหมาะสม 
 กลวิธีการโนมนาวใจ 
 * แสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือของบุคคลผูโนมนาวใจ  
 * แสดงใหเห็นความหนักแนนของเหตุผล 
 * แสดงใหประจักษถึงความรูสึกหรืออารมณรวม  
 * แสดงใหเห็นทางเลือกท้ังดานดีและดานเสีย 
 * สรางความหรรษาแกผูรับสาร  
 * เราใหเกิดอารมณอยางแรงกลา 
 
แนวขอสอบ 
1. พาดหัวขาวขอใดแสดงความเห็นของผูเขียน 
 1) สว. ไมผาน พรก. ขึ้นภาษีน้ํามัน  
 2) รมช. ศธ. เรงหาคนทําผิดรับนองใหม 
 3) ปด 3 วัน 3 ร.ร. ในเขต กทม. หวัดลาม 
 4) หวั่นโรคไขหวัดสุนัขครา “แพนดานอย” 
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2. ขอใดไมใชขอเท็จจริงลวนๆ 
 1) การออกกําลังกายทําใหเราหายใจเอาออกซิเจนเขาไปไดเต็มปอด  
 2) การหายใจเอาออกซิเจนเขาไปเต็มปอดทําใหหัวใจแข็งแรง  
 3) การออกกําลังกายชวยลดความเครียดทําใหสมองแจมใส 
 4) จิตใจท่ีแข็งแกรงตองอยูในรางกายท่ีแข็งแรงเทานั้น  
3. ขอความตอไปนี้ไมใชสารประเภทใด 
  รถเดนของเบนซท่ีถือเปนรถสรางช่ือในขณะนี้ คือ รถเบนซวีโตใหมแกะกลองชวงยาว เหมาะเปนรถเอ็มพีวี

สําหรับบุคคลวีไอพีและรถครอบครัวเพ่ือพักผอนวันหยุดสุดสัปดาห 
 1) จูงใจ  2) แจงขาว 3) ใหความรู  4) แสดงความเห็น  
4. ขอใดเปนขอความแสดงทรรศนะ 
 1) พฤติกรรมการยืนหรือเดินคุยโทรศัพทนานๆ ในทาเดิมทุกวันทําใหกระดูกเสื่อมเร็วกวาปกติ  
 2) การจัดทําฟารมปดเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวปกสงผลใหปลอดจากโรคไขหวัดนก  
 3) การชมฟุตบอลโลกใหสนุกและไมทําลายสุขภาพอาจเลือกดูใหเหมาะสมแกเวลาทํางานหรือเลือกดูคูเดนๆ 

เทานั้น 
 4) ปกติรางกายของคนเราระบบการทํางานของกลามเน้ือและการหายใจจะทํางานรวมกันและสัมพันธกัน

อยางสมดุล   
5. พาดหัวขาวขอใดไมแสดงความเห็น 
 1) ทีมเศรษฐกิจเรงมือฉุดความเช่ือมั่นตางชาติ  
 2) ผวาการเมืองระหวางประเทศถึงจุดเดือด 
 3) สินคาโภคภัณฑรวงระนาว นักเก็งกําไรหงอย  
 4) ผิดคาดตลาดหุนอเมริกันพุงทะยานกวา 480 จุด  
6. ขอใดไมใชการแสดงทรรศนะ 
 1) ความสมดุลของรางกายและจิตใจตามหลักหยินหยางนาจะทําใหสุขกายสุขใจอยางไมตองสงสัย  
 2) การติดตอสื่อสารกันท้ังสองประเทศทําใหเกิดปรากฏการณแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
 3) การคมนาคมขนสงท่ีจะนําไปสูสนามบินสุวรรณภูมิดูจะไมสะดวกเหมือนท่ีไดประกาศไว 
 4) สิ่งสําคัญท่ีนักทองเท่ียวพึงระลึกไวเสมอยามไปอยูตางแดนคือการเปดใจยอมรับความแตกตางทาง

วัฒนธรรม  
7. ขอความตอไปนี้เปนการแสดงทรรศนะประการใด 
  การจะทําใหพอแมผูปกครองยอมรับและเลิกคานิยมการนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงเปน

เรื่องท่ีดี แตรัฐบาลตองเรงขยายและพัฒนาโรงเรียนทุกแหงใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน 
 1) เชิงคุณคา    2) เชิงขอเท็จจริง  
 3) เชิงคุณคาและเชิงนโยบาย  4) เชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา  
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8. ขอความตอไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด 
  การรณรงคเรื่องโรคไขเลือดออกจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจของชุมชนจึงจะกําจัดยุงไดหมด  

ฝนท่ีตกท้ิงชวงเปนระยะๆ ทําใหชาวบานดูแลแหลงนํ้าขังไมท่ัวถึง เพราะฉะนั้นจึงตองผนึกกําลังกันท้ังหมูบาน
กําจัดดูแลน้ําขังอยางพรอมเพรียงและตอเนื่อง 

 1) เชิงขอเท็จจริง    2) เชิงนโยบาย  
 3) เชิงขอเท็จจริงและเชิงนโยบาย  4) เชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา   
9. ขอความตอไปนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
  สังคมไทยยังคงเปนสังคมเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ขณะเดียวกันก็เกิดสังคมอุตสาหกรรมสังคมเมือง 

และกําลังจะกระโดดขามไปเปนสังคมเทคโนโลยี สังคมไทยจึงมิไดขามผาน แตอยูในสังคม 3 ยุคในชวงเวลา
เดียวกัน 

 1) เชิงคุณคา    2) เชิงนโยบาย 
 3) เชิงขอเท็จจริง    4) เชิงขอเท็จจริงและคุณคา  
10. ขอความตอไปนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
  เมื่อไรหนอ พวกหนุมๆ ของเราจึงเขาใจไดบางวา การเปนชาวนา ชาวสวน หรือกรรมกรอื่นๆ นั้นก็มี

เกียรติยศเทากับท่ีจะเปนผูทํางานดวยปากกาเหมือนกัน 
 1) ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย   2) ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
 3) ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณ  4) ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา  
11. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้ 
  เด็กเกงเรียนดีมีความประพฤติเรียบรอยก็มีโอกาสเสี่ยงตอพฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร ได

เชนกัน เพราะมีไอคิวสูงแตอาจมีอีคิวต่ําควบคุมตนเองไมได รับรูอารมณตนเองและอารมณผูอื่นได ไมดีนัก 
จึงปรับตัวอยูในโลกความเปนจริงไดยาก 

 1) เด็กฉลาดจะไมมีปญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร  
 2) พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอรเปนปญหาสําคัญของสังคม  
 3) ปญหาจากเกมคอมพิวเตอรเกิดกับเด็กท่ีควบคุมตนเองไมได  
 4) เด็กท่ีปรับตัวอยูในโลกความเปนจริงไดจะไมมีปญหาเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบ  
12. ขอใดเปนประเด็นโตแยงในขอความตอไปนี้ 
  หมูบานนี้มีผูอาศัยเกือบหนึ่งพันครอบครัว แตไมมีสถานท่ีท่ีชาวบานจะพักผอนหยอนใจไดเลยบริเวณนี้

เปนท่ีวางแหงเดียวท่ีเหลืออยู การสรางอาคารพาณิชยในบริเวณนี้จึงเปนการกระทําท่ีไมคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมแมแตนอย 

 1) หมูบานนี้ควรสรางอาคารพาณิชยหรือไม  
 2) ชาวบานมีท่ีพักผอนหยอนใจเพียงพอหรือไม  
 3) ควรสรางอาคารพาณิชยในบริเวณท่ีเหลืออยูหรือไม  
 4) ผลประโยชนทางธุรกิจสําคัญกวาผลประโยชนของชุมชนหรือไม  
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13. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้ 
  มีขอเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแยกพ้ืนท่ี 3 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ ฝางแมอาย ไชยปราการ    

ตั้งเปน “จังหวัดฝาง” การต้ังจังหวัดใหมมีเกณฑท่ีตองพิจารณาหลายอยาง อาทิ ควรมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,000 
ตารางกิโลเมตร ประชากรไมนอยกวา 600,000 คน อําเภอทั้ง 3 ขางตนมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 2,135 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรรวม 249,096 คน 

 1) จังหวัดใหมควรช่ือ “จังหวัดฝาง” หรือไม  
 2) เกณฑการต้ังจังหวัดใหมเหมาะสมหรือไม 
 3) พ้ืนท่ี 3 อําเภอควรแยกมาตั้งเปนจังหวัดใหมหรือไม  
 4) รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหมหรือไม  
14. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้ 
  กรมทางหลวงดําเนินการขยายถนนเปนเสนทางเช่ือมตออุทยานแหงชาติเขาใหญ ใชงบประมาณกวา   

69 ลานบาทเพื่อลดความคับคั่งของการจราจรในวันหยุด แตการตัดถนนนอกจากจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
แลวยังกระทบตอความเปนมรดกโลกของเขาใหญดวย 

 1) โครงการขยายถนนที่เขาใหญใชงบประมาณคุมคาหรือไม  
 2) การตัดถนนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจริงหรือไม  
 3) เขาใหญจะไดรับการพิจารณาเปนมรดกโลกหรือไม 
 4) การขยายถนนไปเขาใหญควรดําเนินการตอหรือไม   
15. จากขอความตอไปนี้ขอใดควรจะเปนคําโตแยงท่ีมีน้ําหนักมากที่สุดของฝายคัดคาน 
  ผูนําชุมชนแหงหนึ่งดําริจะสรางสนามฝกกอลฟในท่ีวางของชุมชนเพ่ือใหชาวชุมชนไดมีโอกาสฝกเลนกอลฟ 

แตก็มีผูคัดคานหลายคน 
 1) สนามฝกกอลฟก็เปนหนาเปนตาของชุมชนดี แตจะสิ้นเปลืองเกินไปนะ  
 2) สนามฝกกอลฟมีอยูหลายแหงท่ัวไปหมด จะสรางอีกทําไมกัน 
 3) สนามฝกกอลฟเปนเรื่องสิ้นเปลือง สูทําอยางอื่นจะคุมคามากกวา 
 4) สนามฝกกอลฟเปนประโยชนสําหรับบางคน ถาทําเปนสวนสุขภาพพวกเราจะไดใชรวมกันมากกวา  
16. ขอใดไมตองใชหลักการโนมนาวใจ 
 1) การโฆษณาสินคา    2) การหาเสียง 
 3) การประกาศแจงความ   4) การปราศรัย  
17. ขอใดไมใชบทโฆษณาที่มีสารโนมนาวใจ 
 1) โรงเรียนอนุบาลนําสมัยดูแลบุตรหลานของทานใหมีสุขภาพดี อบอุนใจไรกังวล  
 2) การบริหารกายเปนกิจกรรมท่ีมีลีลาเช่ืองชา แตชวยการไหลเวียนของโลหิตและทําใหจิตแจมใส 
 3) รถยกรถขุดปศาจทรงพลัง กราวแกรงทุกพ้ืนท่ี ทนทาน ไมมีวันตายตลอดการใชงาน  
 4) ละครเรื่องใหมโดยนักแสดงมืออาชีพ เนื้อหาสนุกสนานไดสาระ ยกระดับจิตใจ  
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18. ขอใดมีการโนมนาวใจนอยที่สุด 
 1) หองพักสไตลสวนตัว พรอมสระวายน้ํา และโฮมเธียเตอรทันสมัยในหองนั่งเลน  
 2) หองพักแบบเดอลุกซในโรงแรมท่ีชายหาดสวยที่สุดแหงหนึ่งของไทย 
 3) หองพักกวางขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป  
 4) หองพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาหของคุณและสมาชิกในครอบครัว  
19. ขอใดใชภาษาโนมนาวใจนอยที่สุด 
 1) ยีนสฟอกของแทจากอมริกามาถึงแลว 
 2) รับซ้ือรถเกง กระบะ ตูใหราคาสูงดวยเงินสด 
 3) ท่ีนี่รับเชาพระเครื่อง พระบูชาทุกรุน ท้ังเกาและใหม 
 4) ขายรถสปอรตรุนลาสุด สภาพสวยหรู ราคาเปนกันเอง  
20. ขอความตอไปนี้ผูเขียนตองการโนมนาวใจผูอานในเรื่องใด 
  หากพวกเราท้ังหลายอยากใหลูกหลานของเราเจริญเติบโตเปนคนดีท่ีมีความฉลาด มีความเพียรก็จงหมั่น

จัดหาหนังสือดีๆ ใหพวกเขาไดอานกัน และรวมสรางกุศลจัดซ้ือหนังสือบริจาคสงไปใหหองสมุด เพ่ือลูกหลาน
ของเราไดมีโอกาสอานเถอะ เพราะเด็กท่ีฉลาดมีความเพียรยอมสงผลใหประเทศชาติเจริญ 

 1) การรักการอาน    2) การบริจาคหนังสือ  
 3) การสงเสริมใหเด็กฉลาด   4) การพัฒนาประเทศดวยการอาน  
 
เฉลย เรื่องการแสดงทรรศนะ - การโตแยง - การโนมนาวใจ 
1. 4) 2. 4) 3. 3) 4. 3) 5. 1) 6. 2) 7. 3) 8. 3) 9. 3) 10. 4) 
11. 1) 12. 3) 13. 3) 14. 4) 15. 4) 16. 3) 17. 2) 18. 4) 19. 3) 20. 2) 
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10. กลวิธีการเขียน  
 1. บรรยายโวหาร : การเลาเรื่องราวหรือการกลาวถึงเหตุการณท่ีตอเนื่องกัน โดยช้ีใหเห็นถึง ฉาก หรือ 
สถานท่ี และเวลาที่เกิดเหตุการณ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การช้ีใหเห็นวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไหรอยางไร 
เพื่ออะไร และผลที่ตามมาเปนอยางไร  
 2. พรรณนาโวหาร : การใหรายละเอียดของสิ่งใดส่ิงหนึ่งโดยมุงใหผูอานผูฟงนึกเห็นภาพอยางแจมชัด 
และจุดมุงหมายที่สําคัญคือ นอกจากจะใหผูอานไดเห็นภาพเชนเดียวกับการอานบทบรรยายแลวยังตองการให 
ผูอานเกิดอารมณคลอยตามผูเขียนอีกดวย  
 3. อธิบายโวหาร : การทําใหบุคคลอื่นเขาใจความจริง มีหลายวิธี อาทิ 
  3.1 อธิบายตามลําดับขั้น 
  3.2 อธิบายโดยการใชตัวอยาง 
  3.3 อธิบายโดยการเปรียบความเหมือนและความตาง 
  3.4 อธิบายโดยชี้สาเหตุและผลลัพธท่ีสัมพันธกัน 
  3.5 อธิบายโดยการนิยาม 
 
แนวขอสอบ 
1. ขอใดใชบรรยายโวหาร 
 1) นักรองประสานเสียงเปลงเสียงพรอมเพรียงกันเปนสามระดับตามทํานองที่ฝกฝนมาอยางดี 
 2) เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มกองหอประชุม สะกดคนฟงใหเคลิบเคลิ้ม 
 3) เสียงเปยโนไลเรียงขึ้นลงอยางแจมใสชวนใหนึกถึงละอองน้ําท่ีโปรยปรายลงมา  
 4) ทํานองเพลงตอนทายเบาหวิววูบหายจนคนฟงตองกลั้นหายใจตามไปดวย  
2. ขอใดเปนการบรรยาย 
 1) จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนใหไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญภัย” 
 2) พลพายตางโลตัวอยางสะพรึบพรอม เราเรงใหเรือพุงโลดไปในสายน้ําอันเช่ียวกราก 
 3) ประชาชนปลอยใจใหไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ํา ความปราดเปรียวของเรือระดับพระกาฬและเสียงพากย

อันเราระทึก  
 4) สายฝนกระหน่ําหนาวจนเจ็บหนา แตไมสามารถสยบเสียงเฮที่เปนจังหวะของคนดู ผสานกับเสียงฮุย

เสียงจวงของพลพาย  
3. ขอใดไมใชการเขียนแบบบรรยาย 
 1) ปลาหนักสามสิบกิโลกระแทกผิวน้ําเสียงดัง มันหงายทองขึ้นมาอยูครูหนึ่งกอนพลิกกลับแลวผลุบหายลงสู

ใตน้ํา 
 2) พอครัวรีบปนขึ้นหลังคาอุมไอโตงลงมาลามไว หยิบผาขนหนูออกมาเช็ดขนใหมัน 
 3) ถยนตคันหนึ่งเลี้ยวจากถนนใหญเขามาในซอยและจอดอยูใกลปากทางหลายนาที  
 4) เขายังจําใบหนาทาทางของเธอไดอยางติดตา เธอเปนคนอวน หนาอิ่ม แกมแดงเรื่อเหมือนดอกหงอนไกบาน 
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4. ขอใดใชพรรณนาโวหาร 
 1) ฝนตกกระหน่ําจนลืมหูลืมตาไมขึ้น เสื้อผาเปยกปอนลีบเขาแนบลําตัว  
 2) ไฟฟาดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟาลมเอียงลงมาตามๆ กันรวม 10 ตน  
 3) ก่ิงไมหักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง  
 4) รถยนตจอดน่ิงอยูหลายคันแลนตอไปไมไดตองรอใหพายุสงบกอน   
5. ขอใดใชพรรณนาโวหาร 
 1) คนหาปลาออกจากกระทอมแตเชาตรู คลองแหไวกับทอนแขน สะพายของตรงไปยังชายน้ํา  
 2) คนหาปลาเดินเทาเปลาไปพรอมแหในมือ ตาจองตรงไปยังผิวน้ําเบ้ืองหนาอยางสงบ  
 3) ในมานแสงสุดทายของดวงตะวัน คนทอดแหยืนเปนเงาดําทะมึนอยูริมชายน้ํา  
 4) นักทองเท่ียวเฝาสังเกตการณทอดแหอยางตั้งใจ กอนจะเขาไปขอดูวาปลาในแหมีก่ีตัว   
6. ขอใดใชการเขียนแบบอธิบาย 
 1) เตาหูมีกําเนิดมากวา 2000 ป ในจีนแผนดินใหญ คนจีนถือวาเตาหูเปนอาหารที่มีคุณคาสูง  
 2) ตวงถ่ัวเหลือง นํามาแชน้ําลางใหสะอาด แลวนําไปบด เสร็จแลวกรองกากออกจะไดน้ําเตาหูดิบ 
 3) เตาหูราคาถูกแตมีคุณคาสูง คุณคาทางโภชนาการที่โดดเดนท่ีสุดของเตาหูคือโปรตีน 
 4) เตาหูหลอดเปนเตาหูเนื้อนิ่ม นิยมนํามาปรุงเปนแกงจืด  
7. ขอใดเปนพรรณนาโวหาร 
 1) วัดโบราณแลตะคุมๆ อยูในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสงาสงบทึมทึบดวยมานฝนอยูเน่ินนาน  
 2) หมูบานอันไกลโพนมีวัดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญชาวบานตางพากันเดินทางจากบานใกลเคียง

เพ่ือมารวมบุญ  
 3) เมืองสามทาวปรากฏเรื่องราวในตํานานเกาท่ีจารึกไวในคัมภีรใบลาน วาอยูไกลไปในหุบเขาหางไกลอันชน

ตางเผาไมเคยเขาไปถึง  
 4) เมืองอันใหญกวางเปนท่ีตั้งของอารามในพระพุทธศาสนาฝายอรัญวาสี เปนแหลงศึกษาพระไตรปฎก

สําหรับภิกษุจากเมืองใกลเคียง   
8. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใด 
  คําวาสึนามิในภาษาญ่ีปุนหมายถึงคลื่นอาวจอดเรือ (harbor wave) เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีภูมิประเทศ

เปนเกาะมีชายฝงทะเลยาว ตามชายฝงมีอาวใหญนอยอยูมาก หากเปนอาวแคบๆ ซ่ึงเปนท่ีจอดเรือความ
รุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเทา 

 1) นิยาม และใหตัวอยาง   2) นิยาม และใหเหตุผล  
 3) ใหตัวอยาง และเปรียบเทียบ  4) ใหเหตุผล และเปรียบเทียบ 
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9. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใด 
  โอกาดะเปนวิธีการรักษาสุขภาพดวยการใชพลังธรรมชาติชําระลางท้ังรางกายและจิตใจมีวิธีการ

หลากหลาย เชน ใชศิลปะบําบัด บริโภคอาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑเกษตรธรรมชาติออกกําลังกายตามวิธีท่ี
กําหนด ฯลฯ 

 1) นิยามและใหตัวอยาง    2) นิยามและแนะแนวทางปฏิบัติ 
 3) ช้ีแจงตามลําดับขั้นตอนปฏิบัติ  4) ช้ีสาเหตุและผลลัพธท่ีสัมพันธกัน  
10. ขอความตอไปนี้ไมใชวิธีอธิบายตามแบบใด 
  “โรคอุบัติซํ้า” เปนโรคที่กลับมาระบาดใหม หลังจากเคยเกิดขึ้นแลวหายไป หรือพบหลังจากท่ีไมเคยมีการ

ระบาดในพื้นท่ีเดิมมาเปนเวลานาน เชนโรคเทาชาง ไขทรพิษ เปนตน 
 1) นิยาม    2) ใหตัวอยาง  
 3) เปรียบเทียบ    4) กลาวซํ้าโดยใชถอยคําอื่น   
11. ขอความตอไปนี้เปนการอธิบายแบบใด 
  การเดินทางในสมัยกอนใชเกวียนหรือชางหรือมาถาไปทางบก ถาเดินทางเรือก็ใชเรือพายหรือเรือแจว 

การเดินทางกินเวลานาน ผูท่ีมีนิสัยทางกวีจึงแตงคําประพันธพรรณนาหนทางที่ผานไป 
 1) ใชตัวอยาง   2) กลาวตามลําดับ  
 3) ช้ีสาเหตุและผลลัพธท่ีสัมพันธกัน  4) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง  
12. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายแบบใด 
  การทําหอหมกนั้นตองใชเวลานาน เตรียมใบตองเจียนใบตองสําหรับหอ เลือกใบยอที่ไมออนเกินไปมฉีก

เปนช้ินๆ ปลาชอนหรือปลาสวายแมน้ําท่ีจะนํามาทําหอหมกตองแลเอาแตเนื้อหัวกับพุงแยกไวตางหาก 
น้ําพริกแกงท่ีใชคือน้ําพริกแกงเผ็ด แตไมใสเครื่องเทศ กะทิค้ันเอาแตหัว รวมเครื่องปรุงใสลงในอางคนจน 
“ขึ้น” ตักใสใบตองหอ แลวนําไปนึ่งจนสุก 

 1) ใหนิยาม    2) ใชตัวอยาง 
  3) ช้ีแจงตามลําดับขั้น    4) เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง  
13. คําประพันธตอไปนี้ใชโวหารแบบใด 
  ณ รมไมสาละพนาสัณฑ นามลุมพินีวันมหาสถานพระนางเริ่มเจ็บครรภมิทันนาน ประสูติกาลพระโอรส

แสนงดงามวิสาขะวันเพ็ญเพลาเลิศ พระกุมารผูประเสริฐแหงโลกสามบัวบูชารองพระบาทยาตราตาม 
บุญญายามจิตพรอมนอมประณต 

 1) บรรยายโวหาร    2) พรรณนาโวหาร 
 3) เทศนาโวหาร   4) สาธกโวหาร  
14. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1) เวลาเพียงสามช่ัวโมงท่ีออกเดินทางฟนฝาความสูงชันของภูเขาสิบหาช้ันขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา  
 2) ยอดเขาสิบหาช้ันเปนพ้ืนท่ีลาดเอียง แทนท่ีจะมีตนไมหนาแนนเหมือนท่ีราบขางลาง 
 3) บริเวณนั้นมีตนไมสูงยืนเรียงรายอยูหางๆ กันอยางเงียบเหงาบนพื้นดินคอนขางโลงเตียน  
 4) หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยูตลอดเวลา พาใหเมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผานมาเปนระยะ  
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15. ขอใดใชโวหารการเขียนตางกับขออื่น 
 1) เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นพรอมกับเสียงท่ีทุกคนเปลงออกมาวา “ทรงพระเจริญ” ก็ดังกอง  

ไปท่ัวบริเวณ  
 2) มองไปทางไหนเห็นแตสีเหลืองอรามสะพรั่งไปทั่วบริเวณ อาจมีสีอื่นบางจากรมก้ันกางกันแดดดูเปนสี

กระดํากระดางแซมปนอยู  
 3) เสียงผูคนตะโกนกองไปทั่ววา “ทรงพระเจริญ” แสงแดดท่ีแผดกลากลับรูสึกอบอุน มีสายลมเย็นๆ แผว

ผานมา 
 4) เสียงเหเรือกองกังวานตามผืนน้ําทามกลางแสงอาทิตยยามเย็นท่ีสาดแสงสีเหลืองทองจับเปนประกาย

บริเวณหมูยอดเจดีย 
 
เฉลย เรื่องกลวิธีการเขียน 
1. 1) 2. 1) 3. 4) 4. 1) 5. 3) 6. 2) 7. 1) 8. 2) 9. 1) 10. 3) 
11. 3) 12. 3) 13. 1) 14. 1) 15. 1)  
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11. การอานวิเคราะหสาร  
แนวขอสอบ 
1. ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ 
  (1) ภาวะโภชนาการเปนเรื่องจําเปนอยางมากในวัย 50 ป / (2) เพราะการไดรับสารอาหารที่เปนประ 

โยชนตางๆ อยางครบถวนสมดุล / (3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแรจะมีสวนชวยใหรางกายแข็งแรง มีภูมิ
ตานทาน ไมติดเช้ือและเจ็บปวยไดงาย / (4) รางกายจะสามารถตานโรครายตางๆ รวมถึงปองกันและชะลอ
ความเสื่อมของรางกายและจิตใจได 

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4   
2. ขอความตอไปนี้สวนใดเปนใจความสําคัญ 
  (1) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น การลางทําความสะอาดแผลจะทําใหแผลหายเร็วและลดการอักเสบจากการติด

เช้ือได / (2) กรณีบาดแผลเล็กแตลึก การทําความสะอาดสําคัญมาก / (3) แผลเล็กลึกเชนตะปูตําตองทํา
ความสะอาดลึกลงไป / (4) บางครั้งปากแผลปดแตขางในยังไมหายอาจจะอักเสบหรือเปนบาดทะยักได 

 1) สวนท่ี 1  2) สวนท่ี 2  3) สวนท่ี 3  4) สวนท่ี 4   
3. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ 
  ความตายเปนเพียงการเดินทางไปสูบานหลังใหม ไมมีใครเคย “ตาย” ไปจากหัวใจของคนที่รัก ตราบใดท่ี

เรายังระลึกถึงคนที่เรารักก็ยังคง “มีชีวิต” อยูตราบนั้น ไมมีวันแตกดับไปตามกาลเวลา 
 1) ความตายเปนสิ่งท่ีทุกคนตองพบ  2) การตายเปนการเปลี่ยนท่ีอยูใหม  
 3) ผูตายยังคงอยูในใจของผูท่ีรักเขา  4) ผูท่ีตายแลวยังมีผูระลึกถึงอยูเสมอ   
4. ขอความตอไปนี้มีสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องใด 
  ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้นมิใชเปนหนาท่ีของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนท่ีจะตองขวนขวายกระทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด เพ่ือธํารง
รักษาชาติบานเมืองใหเจริญมั่นคงและผาสุกรมเย็น 

 1) ความรับผิดชอบของผูนํา   2) ความสามัคคีของคนในสังคม  
 3) ความเจริญมั่นคงของประเทศ  4) ความสํานึกรูหนาท่ีของคนไทย  
5. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ 
  อาหารญ่ีปุนท่ีเดนๆ คือ ปลาซึ่งมีโปรตีนท่ีดีกวาเนื้อสัตวชนิดอื่นเพราะมีโอเมกา 3 ซ่ึงชวยลดอัตราเสี่ยง

ตอโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด และยังมีวิตามิน เกลือแรมาก อีกท้ังอาหารญ่ีปุนมักใชสาหรายเปน
สวนประกอบหลักซ่ึงมีท้ังโปรตีน ไอโอดีน และใยอาหารสูงชวยเรื่องยอยและระบบขับถาย 

 1) อาหารญ่ีปุนมีคุณคาทางโภชนาการสูง  2) อาหารญ่ีปุนใหโปรตีนสูงกวาอาหารชาติอื่น 
 3) อาหารญ่ีปุนชวยรักษาโรคตางๆ  4) อาหารญ่ีปุนชวยควบคุมน้ําหนักได  
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6. ขอใดเปนประเด็นสําคัญขอความตอไปนี้ 
  ขณะนี้สารวัตรนักเรียนท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งจากครูอาจารยมีอุปสรรคดานงบประมาณ และ

กําลังเจาหนาท่ีมีนอย สงผลใหนักเรียนนักเลงไมเกรงกลัว อีกท้ังสถานที่บางแหงไมใหความรวมมือในการ
ตรวจคนหรือวากลาวตักเตือน จึงเสนอแผนงานใหพิจารณาดานงบประมาณจัดอบรมกําลังเจาหนาท่ีสารวัตร
นักเรียนเพ่ิมเติม 

 1) การเพ่ิมกําลังสารวัตรนักเรียน  2) การเพ่ิมงบประมาณในการจัดอบรม  
 3) การกวาดลางนักเรียนนักเลง  4) การกวดขันใหสารวัตรนักเรียนดูแลสถานที่ตางๆ   
7. ผูกลาวขอความตอไปนี้เนนเรื่องใดเปนสําคัญ 
  “ขอใหพวกเรามีความเขมแข็งท่ีจะกระทําเรื่องท่ีสมควรกระทํา มีความอดทนและเขาใจเรื่องท่ีเราไม

สามารถเปลี่ยนแปลงได และมีความฉลาดพอที่จะแยกแยะไดวาเรื่องใดเราจะทําได หรือเรื่องใดเหนือ
ความสามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงได” 

 1) พลังและความสามารถ   2) ความมุงมั่นและสติปญญา  
 3) เรื่องท่ีควรกระทําและไมควรกระทํา  4) เรื่องท่ีเปลี่ยนแปลงไดและเปลี่ยนแปลงไมได  
8. ผูเขียนเจตนาจะใหแนวคิดตามขอใด 
  ธรรมดาภาษาของชาติท่ีกําลังเจริญยอมจะเดินไปขางหนาเสมอ แตถาเดินเขาปาเขารกหนักเขาก็ถวง

ความเจริญลงไป 
 1) ธรรมชาติของภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลง 2) ความเจริญของชาติบานเมืองอยูท่ีภาษา  
 3) ภาษาเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีขอบเขต 4) ชาติท่ีกําลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาดวย  
9. ผูกลาวขอความตอไปนี้มีจุดประสงคตามขอใด 
  ตนไมนอยๆ ยังใหออกซิเจนแกโลก ดอกไมนอยๆ ยังใหความเพลินตาแกมนุษย ผีเสื้อและนกกาบินไปมา

ยังใหความสบายตาแกผูพบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไมใหอะไรแกแผนดินท่ีเราเกิดมาบางหรือ 
 1) ใหเห็นคุณคาของทรัพยากรในโลก  2) ใหรูจักบุญคุณของธรรมชาติ  
 3) ใหทําตนใหมีประโยชนตอสวนรวม 4) ใหเห็นประโยชนของสรรพสิ่งในโลก  
10. ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปนี้ 
  ไมสําคัญหรอกวาชีวิตนี้เคยลมหรือไมเคยลม แตอยูท่ีวาสามารถลุกขึ้นไดทุกครั้งท่ีลมหรือไม บางคน

เพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาด แลวนําจุดท่ีเคยพลาดพลั้งน้ันมาทํากําไรใหชีวิตในอนาคต จนลุกขึ้นยืนไดอีกครั้ง 
 1) ทุกคนลวนแตเคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแลว  
 2) การยอมแพอุปสรรคยอมไมกอใหเกิดประโยชนอะไร  
 3) การนําขอผิดพลาดมาเปนบทเรียนทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได  
 4) การฟนฟูกิจการท่ีลมเหลวใหไดกําไรไมใชเรื่องเหลือวิสัยท่ีจะกระทํา 
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11. ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปนี้ 
  คําวา “ขอโทษ” เปนคําท่ีแสดงความสํานึก ความนอบนอมและความมีมารยาทเราจึงควรหัดพูดไวให ติด

ปากดวยขึ้นช่ือวามนุษย ตอใหย่ิงใหญหรือมีตําแหนงใหญโตเพียงใดก็ตาม ก็ยอมมีโอกาสกระทําผิดดวยกันท้ังน้ัน 
 1) การขออภัย    2) การถอมตน  
 3) การยอมรับผิด    4) การทําตามคานิยมของสังคม  
12. ขอความตอไปนี้ขอใดไมใชคุณลักษณะของผูพูด 
  แมวาฉันจะตายในการรับใชชาติ ฉันก็จะรูสึกภูมิใจเปนอยางมาก เพราะเลือดทุกหยดที่รินรดออกมาจะ

สรางความเจริญใหประเทศชาติ และกอใหเกิดความเข็มแข็งอันทรงพลัง 
 1) ความเสียสละ  2) ความมุงมั่น 3) ความซ่ือสัตย  4) ความรับผิดชอบ  
13. ขอใดไมใชความรูสึกของผูพูดขอความตอไปนี้ 
  “พอมีประสบการณตกงานบอยเขา ท้ังๆ ท่ีเรียนจบปริญญาเอก เราก็เริ่มเขาใจชีวิตแลววา คนเราไมควร

ยึดติดกับวุฒิการศึกษา จากเดิมท่ีเคยลําพองก็ไมเหลือแลว คิดเพียงวาทํางานอะไรก็ไดท่ีไมผิดกฎหมายและ
ไดเงินมาประทังชีวิต” 

 1) เคียดแคน  2) ขมขื่น 3) ปลงตก  4) ผิดหวัง  
14. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
  แพทยไทยเห็นวาเด็กไทยกําลังถูกโรคอวนรุมเราอันเปนผลจากการกินอาหารฟาสตฟูด จึงรวมกันจัดการ

ประกวดการลดน้ําหนักเพ่ือขจัดความเสี่ยง เปนการจูงใจคนทุกวัยใหเห็นความสําคัญของการลดน้ําหนัก
มากกวาท่ีจะปลอยใหตัวเองอวนตอไป 

 1) ผลเสียของโรคอวน    2) การแขงขันลดความอวน  
 3) ภัยของการบริโภคอาหารจานดวน  4) วิธีการปองกันและรักษาโรคอวน  
15. ขอใดท่ีขอความตอไปนี้ไมไดกลาวถึง 
  ผลิตภัณฑปโตรเคมีชวยใหเรามีของใชท่ีนิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุนและทนทานยิ่งขึ้น สามารถทํารูปแบบและ

สีสันไดหลากหลายดังใจ สามารถใชแทนวัสดุธรรมชาติ เชน ไมซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวันจะรอย
หรอลงไปทุกที 

 1) ขอเดนของผลิตภัณฑปโตรเคมี  2) ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเคมี 
 3) ประเภทของผลิตภัณฑปโตรเคมี  4) ความสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเคมี  
16. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
  ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยู

เปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกันไมเสียหาย แตอยูท่ีจิตใจของเรา ถาเราใชหลักวิชาและ
ความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน 

 1) การไมขัดแยงกันกอใหเกิดความสามัคคี  
 2) ตามปกติทุกสังคมยอมมีความขัดแยงกัน 
 3) ความขัดแยงอาจเปนประโยชนหากรูจักแกไขดวยปญญา  
 4) หลักวิชาและความปรองดองสามารถแกไขความขัดแยงไดทุกอยาง  
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17. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความนี้ 
  เสนใยอาหารหรือท่ีเรียกวาไฟเบอร แมจะไมใชสารอาหารแตเปนสิ่งจําเปนตอรางกายมีอยูมาก ในพืช 

ผัก ผลไม ธัญพืชตางๆ ในพืชแตละชนิด จะมีปริมาณและชนิดของเสนใยอาหารตางกัน เพ่ือใหรางกายไดรับ
เสนใยอาหารอยางสม่ําเสมอจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบดวยผักเปนประจํา และควร
รับประทานผลไมสดซ่ึงจะใหเสนใยอาหารมากกวาการดื่มน้ําผลไม นอกจากนี้ควร รับประทานอาหารประเภท
ถ่ัวเมล็ดแหง และขาวซอมมือเปนประจํา 

 1) ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงอาหารท่ีมีไฟเบอรจํานวนมาก  
 2) อธิบายประโยชนของเสนใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม 
 3) แนะนําอาหารที่ทําใหรางกายไดรับไฟเบอรอยางตอเนื่อง  
 4) เชิญชวนใหคนทุกวัยรับประทานผลไมสดแทนการดื่มน้ําผลไม  
18. ขอใดอนุมานไดจากขอความตอไปนี้ 
  ความสะดวกสบายในการอยูหอพักของนักศึกษาเปนไปตามกําลังเงิน อยูหอพักท่ีสถานศึกษาจัดใหอาจ

สะดวกสบายนอยกวา เสียเงินนอยกวา แตมีสิ่งหนึ่งท่ีหอพักเอกชนไมมีให คือ การรูจักอยูรวมกันรูจักอดทน
ตอความไมพอใจคนอื่น เปนการฝกใหมีมนุษยสัมพันธไดอยางดี 

 1) หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกวาหอพักเอกชน  
 2) นักศึกษาชอบอยูหอพักเอกชนมากกวาหอพักท่ีสถานศึกษาจัดให  
 3) หอพักเอกชนมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมากกวาหอพักของสถานศึกษา  
 4) สถานศึกษามีงบประมาณจํากัดในการสรางหอพัก จึงไมอาจแขงขันกับเอกชนได  
19. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปนี้ 
  “จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา 400 คน มีผูอยูในเกณฑดีเพียง 30 คน ไมมีผูท่ีไดคะแนน

ในเกณฑดีมากเลย อยางนี้ไมเรียกวาวิกฤตไดอยางไร”  
 1) ผูพูดเห็นวาผลการทดสอบทักษะการใชภาษาไทยไมนาพอใจ  
 2) ผูพูดวิตกวาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยถึงขั้นตองปรับปรุง  
 3) ผูพูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย  
 4) ผูพูดเห็นวาไมมีประโยชนท่ีจะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย   
20. ขอความตอไปนี้ขอใดไมอาจอนุมานได 
  สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดของตนเองและครอบครัว ความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัวจึงไมแนนแฟนเทาท่ีควร 
 1) ครอบครัวสวนมากพอแมทํางานนอกบาน  
 2) พอแมไมมีเวลารับฟงปญหาของลูก  
 3) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูรวมกันนอย  
 4) เวลาสวนใหญของลูกอยูกับเพ่ือนท่ีโรงเรียน  
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21. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปนี้ 
 
  สาวนอยหุนดี ย้ิมแยมแจมใส 
  คิดดี ทําดี คนนี้ 
  ดื่มน้ําทับทิมพลอยแสงเปนประจํา 
 
 1) มีรสชาติดี    2) เหมาะแกคนรุนใหม  
 3) มีประโยชนตอสุขภาพ   4) เหมาะแกสตรี   
22. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
  ตําราอาหารจีนยกใหสาลี่เปน “สุดยอดแหงผลไม” เนื่องจากมีรสชาติหวานเย็นและมีคุณคาทางอาหาร

สูงเพราะมีธาตุอาหาร เชน เบตาแคโรทีนและวิตามินซี สาลี่มีหลายพันธุ แตท่ีแพรหลายก็คือสาลี่หอมและ
สาลี่หิมะ 

 1) ขอมูลพันธุสาลี่    2) ประโยชนของสาลี่ 
 3) วิธีการเลือกซ้ือสาลี่    4) ความนิยมในการรับประทานสาลี่ 
 
อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 23-24 
 พวกเราทุกคนควรชวยกันประหยัดพลังงาน เพ่ือจะไดมีพลังงานใชตลอดไป เพราะถาเราไมประหยัด กิจการ
แทบทุกอยางในบานเมืองก็จะชะงักงันไปหมด ความเดือดรอนก็จะเกิดขึ้นท่ัวไปทุกระดับของสังคม  
23. ขอใดไมใชเจตนาของผูเขียนขอความขางตน 
 1) ช้ีแจง  2) ขอรอง  3) เชิญชวน  4) แนะนํา   
24. ขอความขางตนใชกลวิธีการนําเสนอตามขอใด 
 1) แสดงเหตุผลท่ีหนักแนน   2) แสดงใหเห็นท้ังดานดีและดานเสีย  
 3) แสดงใหเห็นประจักษถึงการมีสวนรวม  4) แสดงใหประจักษถึงความนาเช่ือถือของผูพูด 
 
อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 25-26 
 เด็กช้ันประถมปลายประกวดออกแบบหุนยนต ส.ส. แบบตางๆ บางตัวมีตารอบตัว คอยสอดสองไมใหเกิด
คอรัปช่ันในบานเมือง บางตัวมีหูใหญคอยรับฟงความเห็นของชาวบาน บางตัวมีมือใหญสามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดทันที สวนตัวท่ีเคลื่อนท่ีไดวองไวก็จะเขาถึงพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนไดเร็ว  
25. ขอใดไมใชแนวคิดของเด็กในการสรางหุนยนต ส.ส. 
 1) ตอตานการทุจริตในบานเมือง  2) สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคกาวหนา  
 3) ใหเอาใจใสความทุกขยากของประชาชน  4) แกไขปญหาความลําบากของคนในสังคม   
26. ผูเขียนมีเจตนาอยางไร 
 1) ใหความรู 2) ใหขอคิด 3) วิพากษวิจารณ  4) นําเสนอขอเท็จจริง 
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พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 27-28 
 ไขหวัดใหญพบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเปนพิเศษ แตอัตราการตายมักจะพบในผูปวยท่ีมีอายุ
มากกวา 65 ป หรือผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เปนตน การฉีดวัคซีนเปนวิธีท่ีปองกันไดผล
มากท่ีสุด สามารถลดอัตราการติดเช้ือ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดโรคแทรกซอน และลดการหยุดงาน 
ไขหวัดเปนการติดเช้ือไวรัสท่ีทําใหเกิดอาการน้ํามูกไหล มีไขไมสูง สวนไขหวัดใหญเปนการติดเช้ือของระบบ
ทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจจะลามลงไปในปอดผูปวยจะมีอาการคอนขางเร็ว ไขสูงกวาไขหวัด ปวดศีรษะอยางรุนแรง 
ปวดกลามเนื้อ ออนเพลีย  
27. ขอความขางตนไมไดกลาวถึงเรื่องใด 
 1) วิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูท่ีไมไดฉีดวัคซีน 
 2) ความแตกตางของโรคไขหวัดและโรคไขหวัดใหญ 
 3) ระหวางปวยดวยโรคไขหวัดใหญผูปวยจะปฏิบัติงานไมได  
 4) ไขหวัดใหญเปนโรคซํ้าเติมผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจําตัวอยูแลว  
28. ขอใดกลาวไมถูกตองตามขอความขางตน 
 1) ไขหวัดใหญเปนอันตรายมากสําหรับผูสูงอายุ  
 2) คนวัยเด็กเปนไขหวัดใหญจํานวนมากกวาคนวัยอื่นๆ  
 3) คนในวัยหนุมสาวจะติดเช้ือโรคไขหวัดใหญนอยที่สุด  
 4) ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญอาจทําใหเสียชีวิตได 
 
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 29-30 
 นักวิทยาศาสตรพบวาลิงชิมแปนซีรูจักแสดงความเศราโศกกับการตายของญาติพ่ีนองไดเชนเดียวกับมนุษย
พวกมันรูจักสางขนและลูบไลปรนนิบัติใหแกลิงตัวเมียท่ีตายและยังคงอยูกันเงียบๆ ไมคึกคักหลังจากนั้นตอมาอีก
หลายวัน เคยมีผูเห็นลิงตัวเมียบางตัวอุมซากลูกท่ีตายแลวไปมาเปนเวลานานหลายอาทิตย นักวิทยาศาสตรยังพบ
อีกวาลิงชิมแปนซีและมนุษยมีดีเอ็นเอแบบเดียวกันอยูมากถึงรอยละ 99  
29. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความขางตน 
 1) ลิงชิมแปนซีและมนุษยมีพฤติกรรมเหมือนกัน  
 2) ลิงชิมแปนซีและมนุษยมีอารมณความรูสึกเหมือนกัน  
 3) ลิงชิมแปนซีและมนุษยมีดีเอ็นเอเหมือนกันถึง 99 เปอรเซ็นต  
 4) ลิงชิมแปนซีและมนุษยเกือบเหมือนกันท้ังทางกายภาพและจิตใจ   
30. ขอความขางตนเปนโวหารชนิดใด 
 1) สาธกโวหาร  2) อธิบายโวหาร 3) บรรยายโวหาร  4) พรรณนาโวหาร 
 
เฉลย เรื่องการอานวิเคราะหสาร 
1. 1) 2. 1) 3. 3) 4. 4) 5. 1) 6. 2) 7. 2) 8. 3) 9. 3) 10. 3) 
11. 3) 12. 3) 13. 1) 14. 4) 15. 3) 16. 4) 17. 3) 18. 3) 19. 4) 20. 4) 
21. 2) 22. 3) 23. 2) 24. 2) 25. 2) 26. 2) 27. 1) 28. 3) 29. 2) 30. 3) 
 

 


