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ตัวอย่างข้อสอบเรือ่ ง ใช้ภาษาให้งดงาม

อาจารย์สนั ติวฒ
ั น์ จันทร์ใด

ข้ อใดเหมาะจะเติมลงช่องว่างในโคลงสองสุภาพ 2 บทนี้
ของคาวพลันเสพแล้ ว
ยามสุริยเคลื่อน……..(ก)……
ลับไม้ หมดศรี
ของหวาน…..(ข)......ลูกไม้ หลายสิ่งเสาะหาได้
แต่ล้วนอย่างดี
นักนอ
1. (ก) คล้ อย (ข) นี่
2. (ก) ที่
(ข) พาน
3. (ก) คลาด (ข) เป็ น
4. (ก) แคล้ ว
(ข) มี
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ข้ อความต่อไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกต้ องตามฉันทลักษณ์จะเป็ นคําประพันธ์ชนิดใด
เสด็จพ้ นทวาเรศข้ ามคูเวียงหวั่นฤทัยท่านเพียงจักว้ าพระองค์กอ็ ่อนเอียงเอน
อาสน์อกระรัวมัวหน้ าสั่นส้ านเสียวแสยง
1. โคลง
2. กลอน
3. ฉันท์
4. ร่าย

คํากล่าวในข้ อใดไม่ต้องการคําตอบจากคู่สนทนา
1. นี่ลูกเต้ าของใครได้ ไหนมา
2. ยังเล็กนักได้ สกั กี่เดือนแล้ ว
3. ใครแกงฟักขึ้นมาเวลานี้
4. ถ้ าหนุ่มแน่นแม้ นเหมือนแต่ก่อนไซร้

ดูหน้ าตายิ้มย่องผ่องแผ้ ว
ลูกแก้ วจงแถลงแจ้ งกิจจา
ไปหาตัวมานี่อย่าได้ ช้า
จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี
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ข้ อใดใช้ สมั ผัสเพียงชนิดเดียว
1. พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่ง
2. งามประหลาดเลิศลํา้ เลขา
3. อรชรอ้ อนแอ้ นทั้งอินทรีย์
4. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย

ข้ อใดมีลักษณะเป็ นบทรําพันนิราศอย่างเห็นได้ ชัด
1. ชมพนมพนาเวศห้ วย
2. ทุกเซาะซอกศีขริน
3. จักชวนแม่สรงสินธุ์
4. สนานอุทกท่าถํา้

เหวหิน
ร่องนํา้
แสนสนุก
เถื่อนท้ องแถวธาร
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ข้ อใดไม่ใช้ภาพพจน์
1.
หนึ่งส้ มเทพรส
ส้ มเหม็นหล่นอาเกียรณ์
2.
อย่างหนึ่งส้ มสันดาน
เรียกชื่อส้ มเหมือนกัน
3.
ส้ มหนึ่งสีผวิ เหลือง
รสชาติกพ็ อดู
4.
พรรณหนึ่งเรียกส้ มจุก
เปลือกบางคิดบังอร

หวานปรากฏรสแนบเนียน
เปลือกบางอ่อนหนอนชอบใจ
หมอใช้ การยาสําคัญ
กินบ่ได้ ใช้ ทาํ ยา
มาแต่เมืองตรังกานู
รสสนิทหวานปานตาลชิม
ผลห่ามสุกดูสลอน
โฉมแบบบางร่างอย่างเขียน

คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ ภาพพจน์ก่แี ห่ง
พระนักสิทธิ์พิศดูเป็ นครู่พัก
เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็ นหลายพันธุ์
กินคนผู้ปูปลาหญ้ าใบไม้
เขี้ยวเป็ นเพชรเกล็ดเป็ นนิลลิ้นเป็ นปาน
1. 1 แห่ ง

3. 3 แห่ง

หัวร่อหนักรูปร่างมันช่างขัน
กําลังมันมากนักเหมือนยักษ์มาร
มันทําได้ หลายเล่ห์อ้ายเดรฉาน
ถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอน

2. 2 แห่ง
4. 4 แห่ง
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ไป่ ถามปราชญ์บ่พร้ อง
พาที
เปรียบดั่งเภรีตี
จึ่งครื้น
คนพาลพวกอวดดี
จักกล่าว
ถามบ่ถามมันฟื้ น
เฟื่ องถ้ อยเกินถาม
ผู้แต่งไม่ใช้กลวิธตี ามข้ อใด
1. ซํา้ คํา
2. เล่นคํา
3. ภาพพจน์
4. สัมผัสพยัญชนะ

ข้ อใดมีถ้อยคําแสดงอารมณ์ของตัวละคร
1. ครั้นอ่านสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์
2. บุษบาจะงามสักเพียงไร
3. เชิญเสด็จคลาไคลไปก่อน
4. แม้ นงามเหมือนจินตะหราวาตี

ถอนฤทัยแล้ วคิดสงสัย
จึงต้ องใจระตูทุกบุรี
แล้ วจึงค่อยผันผ่อนมากรุงศรี
ถึงจะเสียชีวกี ค็ วรนัก
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ข้ อใดไม่ได้ กล่าวถึงในคําประพันธ์ต่อไปนี้
ชนใดมีชาติเชื้อ
เลวทราม
เพียรอุตส่าห์พยายาม
หมั่นหมั้น
อยู่บดอยู่ฝนความ
รู้แก่ เกินแฮ
กลับยศใหญ่ย่งิ ชั้น
เช่นเชื้อผู้ดี
1. คนเราควรตั้งอยู่ในความขยันหมั่นเพียร
2. การแสวงหาความรู้เป็ นประจํานําไปสู่ความสําเร็จ
3. คนนิสยั เลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเป็ นคนนิสยั ดีได้
4. คนที่มกี าํ เนิดตํ่าอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพให้ สงู ขึ้นได้

ข้ อใดไม่ได้กล่าวถึง
1.
2.
3.
4.

“ช้ าง”
งามเร่งงามโทท้าว
สารทรงราชรามัญ
ไพเราะราชสุภา
ตรึกอกพกตกขวํา้

ท่านสู้ศกึ สาร
ลงล่าง แลนา
ษิตสื่อ สารนา
อยู่เบื้องบนสาร
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1. อกเอ๋ยเมื่อไรเลยจะวายแค้ น
เหลือแสนค่อนขอดพิไรให้
ข้ าทําวลบ่นถึงเขาเมื่อไร
เจ็บใจจริงจริงมาเยาะเย้ ยง
2. จะนอนแรมโรยร้ างอยู่กลางดง
ใครจะปลงศพพ่อให้ สญ
ู หาย
ต่างคนต่างกระตัดพลัดพราย
ต่างคนต่างตายไม่เห็นกัน
3. ดูราหนุ่มน้ อยกับนางงาม
เดินตามกันมาจะไปไหน
บ้ านช่องตําแหน่งอยู่แห่งใด
เป็ นอะไรเมียฤๅพี่น้องกัน
4. ในลักษณ์น้นั ว่าน่าประหลาด
เป็ นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้ า
เหตุไฉนย่อท้ อรอรา
ฤๅจะกล้ าแต่เพียงวาที
 คําประพันธ์ข้างต้ นข้ อใดเป็ นคําถามที่ต้องการคําตอบ
 ข้ อใดมีนาํ้ เสียงของผู้พูดแสดงความรู้สกึ หดหู่ใจ

1. น้ อยหรือรักเจ้ าสักเท่าพ้ อม
ยังไม่ยอมพร้ อมใจไปด้ วยที่
จะเฝ้ าวอนงอนง้ อไปไยมี
ค่อยอยู่จงดีพ่ีขอลา
2. อันทรวดทรงองค์พระกุมารนี้
เหมือนภูมจี ริงจังดังเถือใส่
ทั้งท่วงทีกริ ิยาละม่อมละไม
จะดูไหนไม่ผดิ สักสิ่งอัน
คิดแค้ นใจตัวไม่ร้ หู าย
3. ครั้งนี้มชิ ่ัวก็เหมือนชั่ว
อดสูอยู่ไยให้ ได้ อาย
จะสู้ตายตามองค์พระทรงธรรม์
4. นั่นแน่หัวหงอกเป็ นดอกเลา
ไม่เจียมตัวมัวเมาโมหันธ์
ฮึดฮัดกัดเหงือกทํางกงัน
ยังไม่ขนั ขึ้นหน้ ามาด่าทอ
 ข้ อใดไม่ใช้ ภาพพจน์
 ข้ อใดไม่แสดงอารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละคร
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ข้ อใดแสดงความรู้สกึ คิดถึง
1. ประยงค์ทรงพวงห้ อย
2. มะลิวลั ย์พันจิกจวง
3. แขกเต้ าเคล้ าคู่เคียง
4. นางนวลนวลน่ารัก

ข้ อมีลักษณะเป็ นบทรําพันนิราศ
1. ยิ่งอาวรณ์ร้อนใจจาบัลย์
2. ถึงม้ วยดินสิ้นภพปัถพี
3. รสรักร้ อนจิตพิศวง
4. หอมกลิ่นสุกรมเมื่อลมชาย

ระย้ าย้ อยห้ อยพวงกรอง
ดอกเป็ นพวงร่วงเรณู
เรียงจับไม้ ใช้ ปีกหาง
ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน

ครวญใครใฝ่ ฝันทุกเวลา
อย่ารู้ม้วยไมตรีพิสมัย
ให้ ผูกพันพะวงหลงใหล
คล้ ายคล้ ายพระเชษฐาพาชมดง
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คําประพันธ์ข้อใดมีท้งั คําที่แสดงจินตนาภาพการเคลื่อนไหวและจินตภาพเสียง
1)คอยเขม้ นเห็นลิงเข้ ามาชิด
ปะเตะหวิดเหวี่ยงซ้ ายป่ ายขวา
2)เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันสนั่นฟ้ า
อสุราดิ้นรนกระวนกระวาย
3)ขึ้นเหยียบยักษ์หักหอกดาบสะบั้น แข็งขันขู่ตะคอกหลอกหลอน
4)ไล่ประชิดติดพันฟันฟอน
ราญรอนรับรองว่องไว
1. ข้ อ 1) และ ข้ อ 2)
2. ข้ อ 2) และ ข้ อ 3)
3. ข้ อ 3) และ ข้ อ 4)
4. ข้ อ 1) และ ข้ อ 4)

ข้ อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคําประพันธ์ต่อไปนี้
ทั้งสามคนครึ่งคําไม่พอเคี้ยว
ประเดีย๋ วเดียวชีวงั จะสังขาร์
ไม่พอมือครือฤทธิ์อสุรา
เท่าขี้ตาก็จะวิ่งมาชิงชัย
1. เนื้อหาให้ ข้อคิด
2. จินตภาพชัดเจน
3. สัมผัสใน
4. การใช้ คาํ เข้ าใจง่าย
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ข้ อความต่อไปนี้ผ้ พู ูดตั้งใจจะบอกว่าอย่างไร
เสร็จศึกจะเข้ าไปอัญชลี
จะด่าตีกต็ ามอัชฌาสัย
เมื่อได้ เกินแล้ วก็จนใจ
ตามแต่ภวู ไนยจะปรานี
1. หากเสร็จการสงครามแล้ วหวังว่าจะได้ รับการอภัยที่ทาํ สิ่งที่ไม่สมควรไว้
2. จะรอจนเสร็จการสงคราม แล้ วจะเข้ าไปคารวะและเจรจาโดยตรงตามนิสยั
3. คิดว่าหากเสร็จการสงครามแล้ วอาจจะถูกว่ากล่าวทุบตีหรือชื่นชมแล้ วแต่ผลงาน
4. คิดจะไปคารวะท่านก่อนแล้ วจึงค่อยคิดแก้ ไขปัญหาทีหลัง

ข้ อใดผู้แต่งไม่ได้กล่าวถึงในคําประพันธ์ต่อไปนี้
เห็นเทพีมหี นามลงรานํา้ เปรียบเหมือนคําคนพูดไม่อ่อนหวาน
เห็นกิ่งกีดมีดพร้ าเข้ าราราน ถึงหนามกรานก็ไม่เหน็บเหมือนเจ็บใจ
1. หญิงคนรักที่ตนต้ องจากมา
2. กิ่งและหนามของต้ นไม้ ริมนํา้
3. วาจาที่ก้าวร้ าวแข็งกระด้ าง
4. การตัดต้ นไม้ รก ๆ ที่ขวางทาง
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 ข้ อใดไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่ 3

1. น้ องนุชสุดท้ องชื่อรจนา
2. แต่นาํ้ ใสใจจริงของข้ า
3. แม้ นควรคู่กบั วงศ์เทวา
4. สั่นปลุกลุกขึ้นเถิดน้ องยา

โสภาเพียงนางในสวรรค์
จะรักใคร่เงาะป่ านั้นหาไม่
จึงจะยกกัลยาให้ ไป
พี่มาหาแล้ วอย่านอนเลย
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