เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “ สรุปเขมโคงสุดทาย โครงการ 3 ”
วิชา ภาษาไทย
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เอกสารวิชาภาษาไทย
ภาษากับเหตุผล

เหตุผล
ขอสนับสนุน
สมมุติฐาน

คือ หลักความจริง ขอมูลที่ใชสนับสนุน

ขอสรุป
ขอสันนิษฐาน
การคาดการณ
คําแนะนํา
ขอวินิจฉัย
ขอยุติ
ทรรศนะ

สาเหตุ

ผลลัพธ

เหตุ

ผล
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โครงสรางของการแสดงเหตุผล
ขอสนับสนุน
เหตุผล

+

ขอสรุป

คําขวัญนี้แสดงเหตุผลหรือไม
วินัยเริ่มที่บาน

สอนลูกหลานใหมีระเบียบ

ตัวอยางขอสอบ
1. คําขวัญใดแสดงเหตุผล
1. ลูกมากจะยากจน
3. นําไหลไฟสวาง

2. เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา
4. เด็กดีเปนศรีแกชาติ

2. ขอใดมีโครงสรางการแสดงเหตุผลทั้งขอสนับสนุนและขอสรุป
1. ฝุนละออง มลพิษทางอากาศเปนสาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ
2. ราคาขาวหอมมะลิสูงขึ้น พอคาเลยตองปลอมปนขาวชนิดอื่น
3. การประกาศใหคาเงินบาทลอยตัวจนทําใหคาใชจายของบริษัทสูงขึ้น
4. การขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินเกิดจากการประกาศปดสถาบัน 58 แหง
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ภาษาแสดงเหตุผล
1. ไมใชสันธานแสดงเหตุผล มีขอความ 2 ตอน ตอนหนึ่งเปนเหตุผล อีกตอนเปนขอสรุป
2. ใชสันธานแสดงเหตุผล มี 2 กลุม ดังนี้
2.1 ขอสนับสนุน
จึง
สาเหตุ

จึง

ขอสรุป
ผลลัพธ

..........................................ประธาน+ถึง...............................
โดยเหตุที่...........................................จึง..............................
.........................................ดังนั้น........จึง.............................
..........................................ทําให.........................................
เพราะวา.............................เพราะฉะนั้น.............................
ถึง(แม) + ประธาน...........แต......................ไม.................
ถา(หาก).............................ก็..............................................
...........................................ก็เลย........................................
...........................................ก็.............................................
...........................................เลย..........................................
...........................................แลว.........................................
...........................................จน...........................................
...........................................เปนผลทําให............................
...........................................เปนเหตุใหเกิด..........................
...........................................จนกระทั่ง................................
...........................................ในที่สุด....................................
...........................................ผลที่สุด....................................
...........................................ถึงกับ........................................
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2.2 ขอสรุป
ผลลัพท

เพราะ

ขอสนับสนุน

เพราะ

สาเหตุ

...........................................เพราะวา....................................
...........................................ดวย...........................................
...........................................เนื่องดวย...................................
...........................................จาก...........................................
...........................................เนื่องจาก...................................
...........................................ถา(หาก)....................................
...........................................ถึง(แม) + ประธาน..................
...........................................ที่...............................................
...........................................คาที่............................................
...........................................เปนผลมาจาก............................
...........................................โดยเหตุที่..................................
...........................................ดวยเหตุที่..................................
...........................................เกิดจาก......................................
3. ใชกลุมคําชี้ชัดวาตอนใดเปนเหตุผลตอนใดเปนขอสรุป
เหตุผลก็คือ.........................................................................
ขอสรุปก็คือ.......................................................................
4. ใชเหตุผลหลาย ๆ อยางประกอบกัน
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ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดมีโครงสรางการใชภาษาแสดงเหตุผลตางกับขออื่น
1. เพราะเธอไมเชื่อฉัน เธอจึงไดวุนวายอยางที่เห็นอยูนี้
2. พอฉันรูวาเธออยากใหฉันไปดวย ฉันก็รีบเตรียมตัวเปนการใหญ
3. เห็นคุณไมสนใจจะอานหนังสือเลมนี้ ฉันก็เลยใหคนอื่นไป
4. ฉันยอมทําตามขอเสนอของคุณ ดวยพิจารณาแลวเห็นวาโครงการนี้ดี
2. ขอใดใชโครงสรางการแสดงเหตุผลตางกับขออื่น
1. บุหรี่คราชีวิต คิดสักนิดกอนสูบ
2. ปฏิบัติตามกฎ ชวยลดอุบัติเหตุ
3. คนตายและติดคุก ดวยสนุกคายาบา
4. บาหวยหวังรวยลัด จะวิบัติไมรูตัว
3. ขอใดไมไดใชโครงสรางทางภาษาแบบเหตุผล
1. นี่ดีวาเราจองบัตรลวงหนา จึงไดนั่งในรม
2. เราไมคบเพื่อนเพราะไมชอบเกี่ยวของกับใคร
3. หลอนตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมิไยพอแมจะทัดทาน
4. เมื่อวานเขาซอมกีฬาเหนื่อยมาก พอกลับถึงบานก็เลยหลับเปนตาย

การอนุมาน
การอนุมาน คือ กระบวนการคิดในการหาขอสรุปจากเหตุผลที่มีอยู
เพราะมีขอมูลใหอนุมาน
อนุมานได
เพราะไมมีขอมูลใหอนุมาน
อนุมานไมได
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ตัวอยางขอสอบ
1.

พวกแมคาเรียงรายนั่งขายของ
เสียงเชื้อเชิญซื้อสินคานาวุนวาย
ขอใดอนุมานไดจากบทประพันธนี้
1. ตลาดมีสินคาทุกชนิดขาย
2. ตลาดสดมีของขายเปนเวลา
3. ผูซื้อมีฐานะดี
4. ผูซื้อใชจายสุรุยสุราย

ลวนผักปลามากองกอนจะสาย
คนจับจายหิ้วถุงพะรุงพะรัง

2.

ผมเปนทายาทของผูจัดการคนกอน แตไมไดเปนทายาทของธนาคารนี้ เพราะธนาคารไมใช
ธุรกิจครอบครัวที่จะยกใหลูกได
ขอใดที่เราไมอาจอนุมานจากขอความขางตน
1. ผูพูดรับตําแหนงผูจัดการตอจากบิดา
2. ผูพูดมั่นใจวาตนมีความสามารถในการทํางาน
3. ผูพูดไมคิดวาตนไดตําแหนงเพราะบารมีของบิดา
4. ธนาคารนี้ไมใชธุรกิจครอบครัวเหมือนธนาคารอื่น

3. จากคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนลักษณะของผูประพันธ
ไวปากไววากยวาที ไววงศกวี
ไวเกียรติและไวนามกร
1. มีฝมือ
2. สงวนทาที
3. หยิ่งในเกียรติ
4. เชื่อมั่นในตัวเอง
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วิธีอนุมาน
1.

วิธีนิรนัย

รวม

ยอย

เหตุผล
ขอสนับสนุน

1. กรณีรวม

ทุกคนตองตาย

2. กรณีเฉพาะกรณีหนึ่ง

ฉันเปนคน

อนุมาน
3. กรณีเฉพาะอีกกรณีหนึ่ง ฉันก็ยอมตองตาย

ขอสรุป

นิรนัยตามขั้นตอน
ใชสันธานกลุม
จึง
นิรนัยสลับขั้นตอน
ใชสันธานกลุม
เพราะ
คุณสมคิดตองเปนผูหญิงแนเพราะเปนปาคุณสมชาย
เพราะ
1. ............................................
2. (คุณสมคิด)เปนปาคุณสมชาย
3. คุณสมคิดตองเปนผูหญิงแน
นิรนัยละขั้น
นิรนัยขามขั้น
นิรนัยขัดแยง

คือ
คือ
คือ

ถึงเขาขยัน แตเขาก็ยัง

นิรนัยที่ละขั้นที่หนึ่ง
นิรนัยที่ขามขั้นที่สอง
นิรนัยที่ใชสันธานกลุม ถึง +ประธาน…แต...ไม..
ไมร่ํารวย
ยากจน
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ถึง
แต

2.

วิธีอุปนัย

1.
2. เขาขยัน
3. เขาก็ยงั
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ไมร่ํารวย
ยากจน

ยอย

รวม

2.1 กรณีเฉพาะกี่กรณีก็ได
ขอสนับสนุน

อนุมาน
ขอสรุป

-

เขาเรียนเกง
เขาขยัน
เขามีครูดี
พอแมสนับสนุนใหเรียน
ฯลฯ

เขานาจะสอบเขามหาวิทยาลัยได
ควรจะ
อาจจะ พึงจะ มักจะ สม

2.2 การอนุมานโดยการเปรียบเทียบ
เพื่อน

ขอสนับสนุน

เขา

1. อยูโรงเรียน
2. เรียนวิชา...........
3. คะแนนเฉลี่ย 3.0
เพื่อนสอบเขามหาวิทยาลัยได

√
√
3.2

อนุมาน
ขอสรุป

เขาก็ควรจะสอบไดเชนกัน
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2.3 การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุผลลัพธที่สัมพันธกัน
1.

สาเหตุ

ผลลัพธ
อนุมาน

2.

ผลลัพธ

สาเหตุ
อนุมาน

3.

ผลลัพธ

ผลลัพธ
อนุมาน

ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดเปนการอนุมานแบบนิรนัย
1. ปที่ผานมาเศรษฐกิจของไทยตกต่ําเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไมดี
2. อุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความประมาทขาดความระมัดระวัง
3. วัยรุนสมัยใหมตองแตงตัวสวย เดินศูนยการคา และมีโทรศัพทมือถือ
4. ความรักของพอแมคือความปรารถนาใหลูกประสบความสําเร็จ
2. ขอใดมีวิธีใชเหตุผลแตกตางจากขออื่น
1. เมื่อรักน้ําตมผักขมชมวาหวาน
2. ไมมีอาชีพใดสบายแมแตการเปนนักรอง
3. เมฆมีมากมายในวันนี้ ชวยเตรียมรมใหทีนะทูนหัว
4. งานใดทําดวยใจรัก หินวาหนักยังเบาดุจปุยนุน
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3. อํานวยพูดวา “อํานาจคงสอบภาษาฝรั่งเศสไมผานหรอก เพราะวาเขาออนภาษาอังกฤษ”
อํานาจมีวิธีการแสดงเหตุผลอยางไร
1. การอนุมานดวยวิธีอุปนัย
2. การอนุมานดวยวิธีนิรนัย
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาเหตุผล
4. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
4. “วิทยาไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 3.80 เนื่องจากเขาเปนคนตั้งใจเรียนมาโดยตลอด เขาจึงนาจะไดรับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง” ลักษณะการอนุมานขอนี้ตรงกับขอใด
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ
2. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
4. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
5. ขอความตอไปนี้เปนการอนุมานประเภทใด
เนื่องจากพิสมัยไดรับการยกยองจากคนไขอยูเสมอวาเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ พวกเราจึงคาดกันวาพิสมัยคงจะไดรับตําแหนงพยาบาลดีเดนประจําปนี้อยางแนนอน
1. สาเหตุไปหาสาเหตุ
2. ผลลัพธไปหาผลลัพธ
3. สาเหตุไปหาผลลัพธ
4. ผลลัพธไปหาสาเหตุ
6. ทุกคนตองตายในเวลาไมนาน คนไมไดอายุยืนเพราะทรัพย จะทําทุกวิถีทางที่ชั่วชานารังเกียจหรือ
ทารุณโหดรายเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยทําไมเลา
ขอความขางตนนี้แสดงการใหเหตุผลตามขอใด
1. จากสาเหตุไปหาผลลัพธ
2. จากผลลัพธไปหาสาเหตุ
3. จากผลลัพธไปหาผลลัพธ
4. จากสาเหตุไปหาผลลัพธและไปหาสาเหตุ
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7. ขอใดสรุปความขางตนไดถูกตอง
1. ให ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง
2. ทุกคนไมควรดําเนินชีวิตที่ทุจริต
3. ทรัพยเปนของนอกกาย ตายก็เอาไปไมได
4. การไดทรัพยจากความทุกขรอนของผูอื่นไมดี
8. มดแดงที่อาศัยตนสมจะกินเพลี้ยซึ่งชอบกินยอดออนของตนสม เพราะเราไมฉีดยา มดแดงจึงอยูได
ตนสมจึงแข็งแรงและมีผลดกอยางนี้ ที่โคนตนก็ปกคลุมดวยหญา ดินมีความชุมชื้นพอแลวเราจึงไม
ตองรดน้ําเลย
ขอความคูใดแสดงความสัมพันธกันในลักษณะ “ผลลัพธ-สาเหตุ” ตามขอเท็จจริงขางตน
1. มดแดงกินเพลี้ย-เพลี้ยกินยอดออนของตนสม
2. มดแดงอยูได-มดแดงอาศัยตนสม
3. ตนสมมีความชุมชื้น-เราปลูกตนหญาคลุมดิน
4. เราไมตองรดน้ําตนสม-หญาคลุมดินที่โคนตน
9. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน
1. ผูพูดมีประสบการณในการปลูกสม
2. ผูพูดมีความเอาใจใสตองานของตน
3. ผูพูดเปนเจาของตนสม
4. ผูพูดภูมิใจในผลงานของตน
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การแสดงทรรศนะ
โครงสรางการแสดงทรรศนะ
ที่มา

+

ขอสนับสนุน

ภาษาแสดงทรรศนะ
1. ใชคํากริยาแสดงทรรศนะ
เห็น
สรรพนาม
คิด
ขอเสนอแนะ
นาม
มีมติ
ขอสรุป
เขาใจกัน

2. ใชคําหรือกลุมคําแสดงทรรศนะ
อาจ อาจจะ
ควร
พึง
มัก
อยางไมตองสงสัย

+

ขอสรุป

วา..................................

ควรจะ
เปนไปไดยาก

นา
นาจะ
อยางเต็มความสามารถ

ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดไมใชการใชภาษาแสดงทรรศนะ
1. หัวหนาทีมของนักกีฬาทั้งสองฝายแนะนํานักกีฬาของตนใหใชความสามารถในการเลนเปนทีม
2. นักกีฬาทั้งสองฝายควรใหอภัยตอกันในกรณีที่มีเรื่องราวรุนแรงเกิดขึ้นระหวางการแขงขัน
3. คนดูรอบสนามควรจะพอใจมากกวาถานักกีฬาของทั้งสองทีมไมกอเหตุวิวาทระหวางการแขงขัน
4. คณะกรรมการมีมติวานักกีฬาทั้งสองทีมควรถูกลงโทษหามลงสนามแขงขันเปนเวลา1ป
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2. ขอใดใชภาษาแสดงทรรศนะ
1. พวกเราทุกคนขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเขาคายพักแรมของโรงเรียน
2. พวกเราทุกคนขอยืนยันวาโรงเรียนตองจัดใหมีการเขาคายพักแรม
3. พวกเราทุกคนตองการใหโรงเรียนมีการเขาคายพักแรม
4. พวกเราทุกคนเห็นวาโรงเรียนควรจัดใหมีการเขาคายพักแรม
3. ขอความในประโยคใดไมใชการแสดงทรรศนะ
1. ครูพึงใหเกียรติแกครูดวยกัน
2. ขาราชการเสพสุราในขณะปฏิบัติราชการควรถูกลงโทษ
3. ขาราชการครูเลนการพนันนาจะถูกลงโทษสถานหนัก
4. ขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษสถานหนัก
4. ขอใดไมใชการแสดงทรรศนะ
1. ชีวิตนี้ถาคลุกคลีอยูกับความทุกขก็เปนชีวิตที่มืดมน คนเราทุกคนไมควรเปนเชนนั้น
2. วันที่เดินออกจากบานไมรูสึกอะไร แนใจวาหนทางนี้เปนทางสวางที่ควรเดิน
3. คนเราควรมีจุดมุงหมาย ควรพบชีวิตที่สวางถึงจะคุมคากับการเกิดมามีลมหายใจ
4. ชีวิตที่เหลืออยูไมรูวาจะยาวหรือจะสั้นแคไหน นาจะใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด

การคิด

กระบวนการทํางานของจิตใจมนุษยขณะที่พยายามหาคําตอบ
คือ
หรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ความคิด

คือ

ผลของกระบวนการคิด
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มนุษยใช

เปนเครื่องมือของ

การคิด

= ระเบียบวิธีการคิด

แสดง

ความคิด

= การแสดงทรรศนะ

ภาษา

1. เชิงวิเคราะห : แยกแยะออกพิจารณาเพื่อใหเกิดความ
ระเบีเขยาบวิ
ใจ ธีการคิด
2. เชิงสังเคราะห : รวมเขาดวยกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม
3. เชิงประเมินคุณคา : ใชดุลพินิจตัดสินคุณคา

การแกปญหา
1. วิเคราะห

สาเหตุ ประเภท สภาพแวดลอมของปญหาเพื่อใหเขาใจปญหา

2. สังเคราะห

ทางเลือก
วิถีทางเลือก
ในการแกปญหาเพื่อหาทางแกปญหา
วิธีการ
ทางเลือกในการแกปญหาวาทางเลือกใดดีที่สุดเพื่อนําไปใช

3. ประเมินคา

ประเภทของทรรศนะ
1. ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง คือ ทรรศนะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแลว แตไมทราบ
ขอเท็จจริงวาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ในสภาพแวดลอมใด จึงหยิบยกมาแสดงทรรศนะกัน
ลักษณะของทรรศนะ เปนขอสันนิษฐาน
ทรรศนะประเภทนี้อาจจะเปนทรรศนะที่มีลักษณะเปนการคาดการณขอเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได
ผูแสดงทรรศนะประเภทนี้ใชระเบียบวิธีการคิดเชิงวิเคราะห
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2. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย คือ ทรรศนะที่มีลักษณะเปนคําแนะนํา ขอเสนอแนะใหทํา หรือ
ขอเสนอแนะใหแกไขปรับปรุง
ผูแสดงทรรศนะประเภทนี้ใชระเบียบวิธีการคิดเชิงสังเคราะห
3. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา คือ ทรรศนะที่ประเมินคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาดีหรือไมดี เดนหรือดอย
มีประโยชนหรือไม เหมาะหรือไม
ลักษณะของทรรศนะเปนขอวินิจฉัย คือการตัดสินโดยการประเมิน
ผูแสดงทรรศนะประเภทนี้ใชระเบียบวิธีการคิดเชิงประเมินคา
ระเบียบวิธีการคิด

วิเคราะห
สังเคราะห
ประเมินคา

ประเภททรรศนะ

ทรรศนะเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง
ทรรศนะเกี่ยวกับ
นโยบาย
ทรรศนะเกี่ยวกับ
คุณคา

ลักษณะทรรศนะ

- ขอสันนิษฐาน
- การคาดการณ
- ขอเสนอแนะ
- คําแนะนํา
- ขอวินิจฉัย

ตัวอยางขอสอบ
1. “การเกิดวาตภัยและอุทกภัยอยางรายแรงขึ้นทางภาคใตในครั้งนี้ สาเหตุสําคัญเห็นจะมาจาก
การตัดไมทําลายปา”
ขอความขางนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
1. ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง
2. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา
3. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
4. ทรรศนะเกี่ยวกับคานิยม
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2. ลักษณะของทรรศนะตรงกับขอใด
1. ขอสันนิษฐาน
2. การคาดการณ
3. ขอวินิจฉัย
4. ขอเสนอแนะ
3. ผูแสดงทรรศนะใชระเบียบวิธีคิดเชิงใด
1. วิเคราะห
2. สังเคราะห
3. ประเมินคา
4. วิเคราะหและประเมินคา
4. “สําหรับปนี้คิดวาเศรษฐกิจของอเมริกามีแนวโนมที่ดีขึ้น ยอดของการขาดดุลงบประมาณ การขาด
ดุลการคามีทีทาวาจะลดลง ทั้งนี้เปนผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่คาเงินสหรัฐออนตัวลงมาก ดังนั้นจึง
พอจะคาดไดวาความรุนแรงของมาตรการกีดกันทางการคาที่อเมริกานําออกมาใชจะบรรเทาลงและ
คลี่คลายไปเรื่อย ๆ ในอนาคต”
ขอความนี้มีลําดับโครงสรางของการแสดงทรรศนะอยางไร
1. ที่มา
ขอสนับสนุน
ขอสรุป
2. ที่มา
ขอสรุป
ขอสนับสนุน
3. ขอสรุป
ขอสนับสนุน
ขอสรุป
ขอสนับสนุน
ขอสนับสนุน
ขอสรุป
4. ขอสรุป
ขอสนับสนุน
5. ขอความนี้จัดไดวาเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
1. ขอเท็จจริง
2. นโยบาย
3. ขอเท็จจริงและนโยบาย
4. ขอเท็จจริงและคานิยม
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6. ขอใดไมใชลักษณะทางคุณคาของทรรศนะนี้
1. ความสมเหตุสมผล
2. ความเหมาะสมกับผูรับสาร
3. การใชภาษา
4. แนวคิดสรางสรรค
7. ขอความตอไปนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
เมื่อไรหนอ พวกหนุม ๆ ของเราจึงเขาใจบางวา การเปนชาวนา ชาวสาน หรือกรรมกร อื่น ๆ
นั้น ก็มีเกียรติเทากับที่จะเปนผูทํางานดวยปากกาเหมือนกัน
1. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
2. ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง
3. ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณ
4. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา

การโตแยง
การโตแยง คือ การแสดงทรรศนะ 2 ทรรศนะ ที่แตกตางกันอยางตรงกันขาม แลวแตละ
ฝายตางหาเหตุผลมาสนับสนุนทรรศนะตน และคัดคานทรรศนะฝายตรงขาม
มารยาทการโตแยง
1. อวัจนภาษา ไมกาวราว คํานึงถึงตําแหนง อาวุโส กาลเทศะ และความสัมพันธระหวาง
บุคคล
2. วัจนภาษา
- นุมนวล สุภาพ
- ไมใชคําขัดแยงตรงขาม
- ไมตําหนิติเตียนรุนแรง
- ไมใชคําที่ทําใหเกิดความรูสึกไมดีตอกัน
- ไมยกตนขมทาน
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ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดใชภาษาในการโตแยงไดถูกตอง
1. ผมไมเห็นดวยกับขอเสนอของคุณ
2. ขอเสนอของคุณยังมีขอบกพรองอยูมาก
3. ถาเราทําตามขอเสนอของคุณ ก็เหมือนแกวงเทาหาเสี้ยน
4. ขอเสนอของคุณก็นาคิด อยางไรก็ตาม ผมใครขอเสนอแนะความคิดเห็นที่แตกตางออกไป
บาง
กระบวนการโตแยง
1. ตั้งประเด็นการโตแยง
2. ใหนิยามคําสําคัญที่มีอยูในประเด็นการโตแยง
3. ศึกษา คนควา รวบรวม และเรียบเรียงขอมูลที่ใชสนับสนุนทรรศนะตน
4. ชี้จุดออนหรือขอบกพรองทรรศนะฝายตรงขาม
4.1 นิยามบกพรอง
วกวน เขาในยาก มีอคติ
4.2 ความถูกตองของแหลงขอมูล
4.3 สมมุติฐานบกพรอง
44 วิธีอนุมานบกพรอง

ตัวอยางขอสอบ
1. ขอใดไมใชการคิดเชิงโตแยง
1. เรียนอะไรก็ไดที่ชอบ ตรวจสอบตัวเองใหดี
2. การสอบแขงขันเปนสิ่งดี แตคิดอีกทีเหมือนดาบสองคม
3. สายวิทยอยาคิดวาแน สายศิลปที่รูจริงนะเกงแท
4. มหาวิทยาลัยเปด มหาวิทยาลัยปด จบเปนบัณฑิตไมตางกัน
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2. ขอใดเปนประเด็นการโตแยง
1. รัฐบาลมีนโยบายที่จะแกวิกฤตการณขาดแคลนน้ําบางไหม
2. รัฐบาลและประชาชนควรรวมกันบริหารการใชน้ําอยางไร
3. ปญหาการขาดแคลนน้ําเกิดจากการน้ําไปใชผลิตไฟฟามากเกินไปใชหรือไม
4. ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหความตองการใชกระแสไฟฟาลดลงเพียงใด
3. “สมสุขแสดงความคิดเห็นวาปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ สามารถแกไขไดหากรัฐบาลสรางถนน
ลอยฟาเหมือนประเทศญี่ปุน กรุงเทพฯ จะมีถนนมากขึ้น การจราจรจะคลองตัว ปญหาการจราจร
ติดขัดอยางที่เปนอยูจะหมดไป แตสีดาไมเห็นดวยกับความคิดดังกลาว เธอคิดวาเปนเรื่องไม
ถูกตองที่จะนํางบประมาณของประเทศมาสรางถนนลอยฟาใหคนในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนการไม
ยุติธรรมตอคนไทยในทองถิ่นอื่น”
ประเด็นการโตแยงคือขอใด
1. ควรสรางถนนลอยฟาหรือไม
2. ถนนลอยฟาจะชวยแกไขปญหาการจราจรไดหรือไม
3. ปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ จะแกไขไดหรือไม
4. สมควรแกไขปญหาการจราจรในประเทศไทยแบบญี่ปุนหรือไม
4. ขอใดคือจุดออนในทรรศนะของสมสุขที่สีดาควรโตแยง
1. ไมนิยามความหมายของเรื่องที่จะโตแยงใหชัดเจน
2. ปริมาณและความถูกตองของขอมูลยังไมเพียงพอ
3. ขาดสมมุติฐานและวิธีการอนุมานเพื่อใหไดขอสรุป
4. ปริมาณความถูกตองของขอมูล สมมุติฐาน และวิธีการยังไมเพียงพอ
สมมุติฐาน

1. ถนนมีมากขึ้น การจราจรจะคลองตัว
2. การสรางถนนลอยฟาในกรุงเทพฯ จะทําใหกรุงเทพฯ มีถนนมากขึ้น

ขอสรุป

3. การสรางถนนลอยฟาในกรุงเทพฯ จะทําใหการจราจรในกรุงเทพฯ คลองตัว

อนุมาน
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5. ทรรศนะของสมสุขเปนทรรศนะประเภทใด
1. ขอเท็จจริงและคุณคา
2. นโยบายและคุณคา
3. ขอเท็จจริงและนโยบาย
4. ขอเท็จจริง นโยบาย และคุณคา
6. ขอใดไมใชการโตแยง
1. แมวาภาษาจะเปนสมบัติของมนุษย แตเปนสมบัติที่ตองมีการเรียนรู มีการถายทอด
มนุษยไมไดรับมาเองโดยอัตโนมัติ
2. ในสังคมไทยปจจุบัน คนไทยสนใจการพูด การเสนอความคิดเห็นกันมากก็จริง แตไมสนใจ
ที่จะใชภาษาใหถูกตอง
3. คนไทยทุกคนควรศึกษา ทําความเขาใจและมีหนาที่ดูแลรักษาภาษาไทย เพื่อความมั่นคง
และความทันสมัยของภาษาของชาติ
4. ใชวากวีทุกคนที่ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองไพเราะจะไดรับยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของ
ชาติเสมอ
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คุณคาของงานประพันธ
งานประพันธ คือ งานที่มนุษยใชภาษาที่สละสลวย สรางสรรคขึ้น ถายทอดเปนเรื่องราว มี
ทั้งรอยแกวและรอยกรอง
งานประพันธที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณอักษรเรียกวา มุขปาฐ คือ การเลากันปากตอปาก
เชน กลอนสด เพลงพื้นเมือง
งานประพันธที่เปนลายลักษณอักษร คือ ใชตัวอักษรถายทอดเปนเรื่องราว เปนหลักฐาน
อางอิงได
งานประพันธที่เปนลายลักษณอักษรชิ้นแรก คือ ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช

องคประกอบของงานประพันธ
1. เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวที่ผูแตงถายทอดใหผูอานรับรู โดยนํามาจากประสบการณ
จินตนาการ ชีวทรรศน โลกทรรศน อารมณความรูสึก และสาร ที่ผูแตงตองการถายทอดถึงผูอาน
2. รู ปแบบ หมายถึง ลัก ษณะรวมประเภทงานประพัน ธที่ ผูแ ตง ใชใ นการถ า ยทอด
เนื้อหาไปยังผูอาน ไดแก นิราศ นิทานคํากลอน กาพยเหเรือ คําฉันท ลิลิต บทความ บันทึก จดหมายเหตุ
เรื่องสั้น นิทาน นวนิยาย สารคดี เปนตน
รูปแบบงานประพันธแบงออกเปน 2 ประเภทคือ รอยแกว และ รอยกรอง
งานประพันธทุกชนิดรวมเรียกวา วรรณกรรม แตงานประพันธที่แตงไดดี เรียกวา วรรณคดี

การพิจารณาคุณคาของงานประพันธ

1. คุณคาดานวรรณศิลป
เปนคุณคาทางดานศิลปะการแตง การใชโวหาร ภาพพจน ความไพเราะสละสลวยของ
ภาษาที่ใชความงามของภาษาและอารมณ ความรูสึกของกวี ชวยพัฒนาการทางดานอารมณของผูอาน
การพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลปของงานประพันธประเภทรอยกรอง
1. รูปแบบมีความสอดคลองกับเนื้อหา
2. กลวิธีการแตงนาสนใจ
3. การใชถอยคําไพเราะสละสลวย ทําใหเกิดภาพพจน
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4. ใหอารมณสะเทือนใจ มีการใชจินตนาการของกวี
5. สารมีความคิดเชิงสรางสรรค
6. มีการเลนสัมผัส เลนคํา การใชโวหารภาพพจนตางๆ
การพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลปของงานประพันธประเภทรอยแกวที่เปนสารคดี
1. รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหา
2. วิธีเสนอเรื่องนาสนใจ
3. ใหความรูที่ถูกตอง
4. สํานวนภาษาสละสลวย
5. การใชคํา ประโยคสื่อความหมายไดชัดเจน
การพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลปของงานประพันธประเภทรอยแกวที่เปนบันเทิงคดี
1. มีแกนเรื่องสัมพันธกับโครงเรื่องและตัวละคร
2. มีกลวิธีการประพันธที่แปลกใหม นาสนใจ
3. มีจุดขัดแยงที่กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ
4. ใชภาษาสละสลวยทําใหเกิดจินตภาพ
5. บทสนทนาเหมาะสมกับตัวละคร
6. เสนอสารที่มีความคิดสรางสรรค

2. คุณคาดานสังคม
เปนคุณคาที่สะทอนชีวิต ความเปนอยู สังคม ประเพณี ความเชื่อ คานิยมของ
คนในสังคม ทําใหผูอานเขาใจชีวิตของผูอื่น เกิดความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ชวยพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาของผูอาน
การพิจารณาคุณคาดานสังคม
1. มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรม จริยธรรมของสังคม
2. ชวยจรรโลงใจ หรือพัฒนาสังคม
3. ชวยประเทืองปญญาของคนในสังคม
4. ชวยอนุรักษสิ่งมีคาของสังคม
5. สนับสนุนคานิยมอันดีงามของสังคม
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แนวคิดในงานประพันธ
มี 2 ลักษณะ คือ

1. แนวคิดสําคัญ หรือ แกนเรื่อง หรือ สารสําคัญของเรื่อง หมายถึง ความคิดสําคัญที่ผูแตง
ใชเปน แนวในการผูกโครงเรื่อง เชน แนวคิดเรื่องความดี ความชั่ว ในเรื่อง กฤษณาสอนนองคําฉันท ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
2. แนวคิดอื่นๆ คือ ความคิด หรือ ขอคิด หรือ สาร ที่ผูแตงแทรกไวในเรื่อง เชน
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบุญกรรม แนวคิดเกี่ยวกับความรัก ความยุติธรรม ความตาย แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
มนุษย หรือ แนวคิดที่เปนความรูสึกในดานตางๆ เปนตน

คานิยมในงานประพันธ
มี 2 ลักษณะ คือ
1. คานิยม หมายถึง ความเชื่อ ความคิด หรือความรูสึกของคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใด
กลุมหนึ่งที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาสิ่งนั้นมีคา มีความหมาย หรือ มีความสําคัญตอคน หรือ กลุมของตน
ความเชื่อ ความคิด หรือความรูสึกนี้จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมใหคนนั้น หรือกลุมนั้น
เลือกทํา หรือไมทําสิ่งใด
2. คานิยม หมายถึง ความเชื่อมั่น การยึดถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิต จะเกี่ยวของกับวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมหมายถึง แบบแผนของชีวิต
คานิยมของคนไทย เชน นิยมการทําบุญ เห็นความสําคัญในการเปนไทแกตัว และชอบความ
สนุกสนานเราอาจพิจารณาคานิยมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไดจากสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่เขาอยากจะได
อยากจะเปน หรือสิ่งที่เขาถือวาจําเปนตองปฏิบัติคานิยมอาจถายทอดไดดวยการปลูกฝง และใหเห็น
แบบอยา ง นอกจากนี้คานิยมเปลี่ยนแปลงไดเมื่อ วัย ความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอ ม
เปลี่ยนแปลงไป
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โวหารภาพพจน
ภาพพจน หมายถึง ถอยคําที่ทําใหเกิดภาพในใจ

1. อุปมา
คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน
อุปมา คือ สิ่งที่นํามากลาวเปรียบเทียบ
อุปไมย คือ สิ่งที่กลาวเปนหลัก
สังเกตจากคําวา เชน เหมือน เปรียบ ดัง ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง ละมาย เสมอ ปาน
เพียง ราว เทียบ เทียม เปนตน เชน โอวาอนิจจาความรัก เพิ่งประจักษดังสายน้ําไหล

2. อุปลักษณ
เปนการกลาวเปรียบเทียบวิธีหนึ่ง สังเกตจากคําวา “เปน” “คือ”
เชน ลูกเปนดวงใจของพอแม
ปญญา คือ ดาบสูดัสกร

3. บุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน
คือ ภาพพจนที่กลาวถึง สิ่งไมมีชีวิต ทํากิริยาเหมือนสิ่งมีชีวิต เชน ฟารองไห ใบไมเริงระบํา
ทะเลไมเคยหลับใหล

4. อติพจน
คือ การกลาวเกินจริง อาจมากหรือนอยกวาจริงก็ได
เชน รองไหจนน้ําตาเปนสายเลือด รอสักอึดใจเดียว

5. สัทพจน
คือ ภาพพจน ที่เลียนเสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี เสียงสัตว หรือ ลักษณะอาการตางๆ
เชน ตอย ตะริด ติ๊ด ตี่ เจาพี่เอย (เสียงป)
ตะแลก แตก แตก ตะแลก แตก แตก กระเดื่องดังแทรกสํารวลสรวลสันต (เสียงกระเดื่อง)

6. สัญลักษณ
คือ การใชสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติรวมกัน หรือ เกี่ยวของกัน เชน
ดอกมะลิ เปนสัญลักษณของวันแม
ดอกไม เปนสัญลักษณของผูหญิง
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7. นามนัย
คือ การใชคําหรือวลีที่บงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แทนสิ่งนั้นทั้งหมด
รั้วจามจุรี หมายถึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลูกโดม หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วรรณคดี ม.๔
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑ - ๒

ก. แลวรีบรัดจัดพลรณยุทธ
วางกองเยื้องกันเปนฟนปลา
ข. ทําคายหนาคายตั้งบรรจบ
ชักปกกาขึ้นไปถึงกัน
ค. พอไดศุภฤกษก็ลั่นฆอง
ประโรหิตฟนไมขมนาม
ง. ครั้นถึงเนินทรายชายทุง
จึงไดหยุดกองทัพตั้งพลับพลา
๑. ขอใดเปนกิจกรรมที่ตางกับขออื่น
๑. ก.
๒. ข.

ตั้งที่นามครุฑปกษา
ใหโยธาคอยยิงชิงชัย
ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
ผูกราวสามชั้นขันชะเนาะ
ประโคมคึกกึกกองทองสนาม
ทําตามตําราพิชัยยุทธ
แวนแควนแดนกรุงดาหา
ที่ตองนามครุฑาเกรียงไกร

๓. ค.

๔. ง.

๒. ขอใดไมปรากฏความเชื่อดานการศึกสงคราม
๑ ก.
๒. ข.
๓. ค.

๔. ง.

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๓ - ๔

สงสารนางชาวในที่ไปดวย
หวีกระจกตกแตกกระจายดิน
จะปนขึ้นกูบชางไมกางขา
มือตะกายสายรัดสคนคอ

ทั้งโถถวยเครื่องแตงแปงขมิ้น
เจาของผินหนาหาน้ําตาคลอ
แตโดยผากรีดกรอมทําซอมซอ
เห็นชางงองวงหนีดก็หวีดอึง
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๓. คําประพันธขางตนใชจินตภาพดานใดเดนที่สุด
๑. เสียง, แสง
๒. สี, เสียง
๓. เสียง, ความเคลื่อนไหว
๔. ความเคลื่อนไหว, แสง
๔. คําประพันธขางตนอนุมานไดวากวีเปนคนอยางไร
๑. จูจี้จุกจิก ๒. มีเมตตา
๓. เจาชู

๔. มีอารมณขัน

๕. คํากลาวในขอใดที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดแบบอํานาจนิยม
๑. ใครเดชะสําแดง
จะสมอารมณปอง
๒. กําลังอยูกับใคร
สิก็ใชกําลังครา
๓. ใครมีกําลังออน
ก็ตองแพผูมีแรง
๔. ผูใฝซึ่งอํานาจ
ก็ตององอาจและกลาหาญ
๖. ขอใดมีการซ้ําคําที่มีความหมายเหมือนกันทุกคํา
๑. ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว
ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
๒. เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักที่รอรา
แตรอทารั้งทุกขมาตามทาง
๓. ระกํากายมาถึงทายระกําบาน
ระกํายานนี้ก็ยาวนะอกเอย
๔. ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา
เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๗ - ๘

เกินสิบตอยบซ้ํา
มานกษัตริยหัตถลูบอก
ชาติสยามผิยามตก
ยังแตตัวยังตอง

สองยก
โอษฐพรอง
ไรยาก ไฉนนา
หอนไดภัยมีฯ

๗. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนพระบุคลิกภาพของพระเจาอังวะ
๑. โปรดการกีฬา
๒. รักขาทหาร
๓. พระทัยกวาง
๔. โปรดคนมีฝมือ
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๘. “ตอยบซ้ํา สองยก” หมายความวาอยางไร
๑. ตอยเพียงสองยกก็ชนะแลว
๒. ตอยเพียงยกที่สองก็ชนะแลว
๓. ไมตองตอยถึงยกที่สองก็ชนะแลว
๔. ไมตองตอยซ้ําหลังยกที่สองก็ชนะแลว
๙. ขอใดมีความหมายสอดคลองและครอบคลุมความหมายในคําประพันธวรรคนี้มากที่สุด
“เหงื่อหยดบนดินภายใตตนขาว”
๑. น้ําเหงื่อที่เรื่อแดง
และน้ําแรงอันหลั่งริน
๒. เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น
๓. ขาวนี้นะมีรส
ใหชนชิมทุกชั้นชน
๔. จากแรงมาเปนรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว
๑๐. ขอใดมีการเลนสัมผัสมากที่สุด
๑. จะมาชวงชิงกันดังผลไม
๒. พระปนภพกุเรปนธานี
๓. สตรีใดในพิภพจบแดน
๔. เราอยาคอยเขาเลยนะหลานรัก

อันจะไดนางไปอยาสงกา
ใหกะหรัดตะปาตีเปนทัพขันธ
ไมมีใครไดแควนเหมือนอกขา
กมพักตรรบศึกไปดีกวา

๑๑. คําประพันธในขอใดกลาวถึงเสียงและความเคลื่อนไหว
๑. รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี
๒. ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
๓. สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
๔. ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ
๑๒. การพูดตามขอใดอาจทําใหเสียมิตรภาพไดมากที่สุด
๑. พูดมากเปลาเปลืองปน
ปดเหลน
๒. กลาวปดแลลดเลี้ยว
พจนามิรูสงวน
๓. บอกเลาขาวเหตุผล
เรื่องราย
๔. พูดจาที่เพอเจอ
วจะสาระบมี
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๑๓. การพูดตามขอใดเปนภัยรายแรงที่สุด
๑. พูดหยาบกระทบคน
๒. เท็จและจริงจานเจือ
๓. สอเสียดเพราะเกลียดชัง
๔ คําแสลงเสียดแทงระคน

ก็ตองทนซึ่งหยาบคาย
คละเคลา
บมิยังประโยชนใด
คําหยาบ หยอกฤา

๑๔. เหตุผลในขอใดที่เปนแรงบันดาลใจใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ทรงนิพนธ เรื่องพระครูวัดฉลอง
๑. ไปตรวจราชการหัวเมืองมณฑลภูเก็ตแลวไดยินผูคนร่ําลือถึงพระครูวัดฉลอง
๒. พระครูวัดฉลองเปนสังฆปาโมกขที่มีเกียรติคุณมากของหัวเมืองทะเลตะวันตก
๓. สมเด็จฯ ทรงอยากรูเรื่องถึงสามเหตุที่ชาวเมืองปดทองที่หนาแขงพระครูวัดฉลอง
๔. สมเด็จฯ ทรงนิยมกริยาอัชฌาสัยและคุนเคยชอบพอกับพระครูวัดฉลองมาก
๑๕. อกุศลกรรมบถในขอใดที่ตางกับเบญจศีล
๑. กลาวปดและลดเลี้ยว
พจนามิรูสงวน
๒. มุงใจและใฝทรัพยะดวยโลภะเจตนา
ณ บุตรีและภรรยา
๓. การลวงประเวณี
๔. การฆาประดาสัตว
ฤประโยชนบพึงมี
๑๖. คํากลาวในขอใดใชศิลปะในการพูดมากที่สุด
๑.
ดูกอนนิกรชน
อกุศลบถกรรม
ทั้งสิบประการจํา
และละเวนอยาเห็นดี
๒.
ดูราประชาราษฎร
นรชาตินิกรชน
จงนึกถึงฐานตน
วาตกต่ําอยูปานใด
๓.
ดูราอธรรมมหาศาล
เราขอใหทาน
หลีกทางใหเราเดินไป
๔.
อธรรมตอบวาขานี้
รี้พลมากมี
ไมตองประหวั่นพรั่นใจ
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๑๗.

ตีเชาปบรับโปกสองมือปด
ประจบติดเตะผางหมัดขวางหวือ
กระหวัดหวิดหวิวผวาเสียงฮาฮือ คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง
คําประพันธขางตนไมปรากฏลักษณะใด
๑. การเลียนเสียงธรรมชาติ
๒. การเปรียบเทียบ
๓. การเลนเสียงสัมผัส
๔. การใหภาพเคลื่อนไหว

๑๘.

ขอใจนุชที่ฉันสุจริตรัก
ใหแนนหนักเหมือนพุทธรูปเลขาขํา
ถึงแสนคนจะมาวอนชะออนนํา สักแสนคําอยาใหเคลื่อนจงเหมือนใจ
ขอความขางตนมุงเตือนสตรีในเรื่องใด
๑. การพูดจา
๒. การคบคน
๓. ความซื่อตรง
๔. ความมั่นคงของจิตใจ

๑๙. ขอใดไมใชลักษณะของนิราศ
๑. โอนกคูดูนาจะผาสุก
๒. ประจวบจนถึงตําบลบอโศก
๓. เห็นลมอื้อจะใครสื่อสาราสั่ง
๔. สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง

พี่นี้ทุกขเพราะจากเจางามขํา
ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
ถึงรอยชั่งคูเชยเคยถนอม
ทั้งสองสิ่งอยาไดชิดพิสมัย

๒๐. ขอใดที่แสดงอารมณโศกชัดเจนที่สุด
๑. ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต
๒. ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปลาใหเหงาหงิม
๓. อันโศกอื่นหมื่นแสนในแดนโลก
๔. ดึกสงัดเงียบงอมทุกหยอมหญา

ใครชางคิดชื่อบางไวกางกั้น
สุชลปริ่มเปยมเหยาะเผาะเผาะผอย
มันไมโศกลึกซึ้งเหมือนหึงผัว
โขมดฝาโหยหวนครวญกระหึม

๒๑. ขอใดไมไดแสดงคุณคาทางวัฒนธรรม
๑. ดวยไดไปเคารพพระพุทธรูป
๒. ฝายสาวสาวเกลามวยสวยสะอาด
๓. ทั้งหุนโขนโรงชองระทา
๔. ถึงทาเรือเรือยัดกันอัดแอ

ทั้งสถูปบรมธาตุพระศาสนา
แตขยาดอยูวานุงผาถุง
มานอนโรงคอยทาแตราตรี
ดูจอแจจอดริมตลิ่งชุม
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๒๒.

๒๓.

ถึงวากษัตริยทั้งสี่กรุง จะมาชวยรบพุงเปนศึกใหญ
กูก็ไมครั่นครามขามใคร จะหักใหเปนภัสมธุลีลง
ผูกลาวขอความนี้อยูในภาวะอารมณตรงกับสํานวนขอใด
๑. เลือดเขาตา
๒. เลือดขึ้นหนา
๓. เลือดรอน
๔. เลือดเดือด
เขาลําคลองหัวรอตอระดะ
เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา

ดูเกะกะรอรางทางพมา
แตรอทารั้งทุกขมาตามทาง

ขอความขางตนสรางความไพเราะดวยกลวิธีใด

๑. ใชการซ้ําคํา
๓. ใชคําอัพภาส

๒. ใชการเลนคํา
๔.ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ

๒๔. จากเนื้อความในคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมมีการใชคําที่กวีหมายถึง “นาง”
๑. นี่นึกแลวก็นาน้ําตาตก
เพราะแนบอกมิไดมาเปนสองสม
๒. พี่ชมแลวใหตรมระบมกาย
ดวยเจาสายสุดใจมิไดมา
๓. เมื่อคิดไปใจหายเสียดายดวง
จนเรือลวงมาถึงยานบานกระแชง
๔. พี่ชมปรางคกระจางจินตพาสิ้นทุกข
ในหนามุขเงางามอรามฉาย
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๒๕ – ๒๖
ก. ตั้งแตจักรพรรดิลงมาถึงยาจก ลวนไดรับความทรมานจากมานตา ซึ่งไมยอมปด และ
หัวใจซึ่งไมยอมรับ ในเวลาซึ่งธรรมชาติตองการใหเรานอน
ข. ภายหลังที่สําเร็จภารกิจประจําวันจะพบกับความเคียดแคน ริษยาพยาบาทเทาใดก็ตาม
เมื่อหัวถึงหมอนจงระลึกถึงพระพุทธคุณและบริกรรมแผเมตตาจิต
ค. นอนเปนธรรมชาติของสัตวโลกทั้งหลาย การนอนนั่นคือการหลับ จิตใจไมมีสัญญา ไม
เห็นไมไดยินอะไรเปรียบเหมือนความตายชั่วคราว
ง. แตการนอนหลับนั้นมิไดเพียงปรารถนาใหหลับ ยังเพื่อทําใหจิตใจแจมใสสดชื่นสะอาดอีก
ดวยการนอนจึงเปนเวลาที่พึงทําใจใหสะอาด
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๒๕. ขอใดสงสารเชิงเสนอแนะทั้งคู
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.

๒๖. ขอความในขอใดใชกลวิธีการเขียนแบบอธิบาย
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.

๒๗. ขอใดใชภาพพจนตางชนิดจากขออื่น
๑. ขึ้นทรงรถทองผองพรรณ
เฉกนาคราชกําแหง
๒. ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง
๓. หวังเปนเกือกทองรองบาทา
๔. เจางามเนตรประหนึ่งนัยนาทราย

งามงอนออนฉัน
เลือดนองทองชางเหลวไหล
พระผูวงศเทวาอันปรากฏ
เจางามขนงกงละมายคันศรทรง

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๒๘ – ๒๙
ทานพระครูวา “ขาไมใชพระพุทธรูปจะทํานอกรีตมาปดทองคนเปนๆ อยางนี้ขาไมยอม” แต
คนหาปลาโตวา “ก็ผมบนไวอยางนั้น ถาผมบนไวอยางนั้น ถาขรัวพอไมยอมใหผมปดทองแกสินบน ฉวย
แรงสินบนทําใหผมเจ็บลมตาย ขรัวพอจะวาอยางไร”
๒๘. ขอใดแสดงบุคลิกภาพที่เดนที่สุดของคนหาปลา
๑. เจาคารม
๒. เจาอารมณ
๓. มีเหตุผล
๔. มีจติ วิทยา
๒๙. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากบทสนทนาขางตน
๑. อาชีพของประชาชน
๒. ความเชื่อทางดานไสยศาสตร
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๓. ความลมเหลวของวงการแพทย
๔. ความสัมพันธระหวางพระสงฆและฆราวาส
๓๐.

ฉับฉวยชกฉกช้ํา
ฉุบฉับ
โถมทุบทุมถองทับ
ถีบทาว
เตะตีตอยตุบตับ
ตบตัก
หมดหมูเมงมอญมาว
มานเมื้อหมางเมินฯ
คําประพันธขางตนมีลักษณะเดนทางวรรณศิลปทั้งคูตามขอใด
๑.
๒.
๓.
๔.

สัมผัสพยัญชนะ
เลียนเสียงธรรมชาติ
สัมผัสพยัญชนะ
สัมผัสสระในวรรค

ใชขอความตอไปนี้ตอบขอ ๓๑ – ๓๒
พิณฟา ณ ราตรี
สงเสียงประสานเสา-

เลียนเสียงธรรมชาติ
เลนคํา
สัมผัสสระในวรรค
เลนคํา

ธรณีสุโนกเนา
วสภาพพะนอสรวง

๓๑. ขอใดใหความหมายของ “พิณฟา” ไดเหมาะสมที่สุด
๑. เสียงดนตรีทิพยจากสรวงสวรรค
๒. เสียงนกรองประสานเสียงไพเราะ
๓. เสียงเพลงไพเราะราวเพลงจากสวรรค ๔. เสียงนกรองไพเราะราวดนตรีทิพย
๓๒. การใชภาพพจนของบทประพันธขางตนตรงตามขอใด
๑. อุปมา อุปลักษณ
๒. อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน
๓. สัญลักษณ บุคลาธิษฐาน
๔. สัญลักษณ อุปลักษณ
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๓๓.

“ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา
จึงเกิดโศกขัดขวางขึ้นกลางทรวง
คําประพันธขางตนนี้เดนในดานใด
๑. การพรรณนา
๓. การเลนคํา

เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง
จะตักตวงไวก็เติบกวาเกาะดิน”
๒. การเปรียบเทียบ
๔. การแสดงความรูสึก

๓๔. ขอใดแสดงอารมณที่แตกตางจากขออื่น
๑. แตตัวพี่ยังมาในสาคร
น้ําใจจรมาถึงเสียกอนกาย
๒. กระทุงนอยลอยทวนนาวามา
โอปกษาเอยจะลอยไปถึงไหน
๓. อันตัวงามยามนี้ก็ตรอมอก
แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย
๔. รําพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว
ยิ่งแสนเปลี่ยวเปลาในฤทัยถวิล
๓๕. ขอใดมีใจความตรงกับคําสอนของธรรมเทพบุตรในเรื่องธรรมาธรรมะสงครามวา
“ละสิ่งอกุศล สิกมลจะพึงหมาย”
๑. เกียจครานการทานทั้ง
การตน ก็ดี
๒. หึงสจิตคิดเกลียดคน
ดีกวา ตัวแฮ

๓. กําเริบเอิบเกินสกุล

หยิ่งกอ

๔. คําแสลงเสียดแทงระคน
คําหยาบ หยอกฤา
๓๖. “ถึงแมวามอมมันจะรักคุณแตว มันก็รักเพราะมือที่ใหขาวมันกิน คุณแตวไมใชชีวิตของ
มอม” จากเรื่องมอม
ขอความที่ขีดเสนใตหมายความวาอยางไร
๑. คุณแตวไมใชผูเลี้ยงมอมมาตั้งแตเกิด
๒. ความเปนอยูของคุณแตวตางจากของมอมมาก
๓. มอมมีความผูกพันอยูกับผูอื่นลึกซึ้งกวาที่รักคุณแตวมาก
๔. นอกจากอาหารแลวคุณแตวไมไดใหสิ่งอื่นที่มอมปรารถนา
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๓๗.

“วาพลางทางสั่งหลวงพล
เรงแบงคนผอนครัวเสียจงได”
จากขอความในบทละครเรื่องอิเหนา หลวงพลกําลังจะตองทําสิ่งใด
๑. จัดลําดับใหคนทยอยกันเขาพักอาศัยในเมือง
๒. โยกยายผูคนที่อยูเปนครอบครัวออกจากเมือง
๓. จัดแยกทหารเปนหมวดเปนกองเพื่อเตรียมรบขาศึก
๔. ยอมใหประชาชนผัดเวลาในการสงสวยขาวปลาอาหาร
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๓๘ – ๔๑
(ก)
กินนรฟอนรํารายบิน
กนกนาคิน
ทุกเกล็ดก็เก็จสุรกานต
(ข)
งามเทวธวัชชัชวาล
โบกในคัคนานต
แอรมอรามงามตา
(ค)
พรั่งพรอมทวยเทวเสนา
หอมแหแหนหนา
และหลังสะพรั่งพรอมมวล
(ง)
จามรีเฉิดฉายปลายทวน
หอกดาบปลาบยวน
ยั่วตาพินิจพิศวง

๓๘. ขอใดมีการประเมินคาในขอความที่พรรณนา
๑. ขอ ก. และ ข.
๓. ขอ ก. และ ค.

๒. ขอ ค. และ ง.
๔. ขอ ข. และ ง.

๓๙. ขอใดมีนาฏการในขอความที่พรรณนา
๑. ขอ ก. และ ข.
๓. ขอ ก. และ ค.

๒. ขอ ค. และ ง.
๔. ขอ ข. และ ง.

๔๐. ขอใดมีการเลนสัมผัสสระภายในวรรคมากที่สุด
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.
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๔๑. ขอใดมีการเลนสัมผัสอักษรมากที่สุด
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.

๔๒. ขอใดใชคําวา “เกิน” ในความหมายที่ตางจากขออื่น
๑. ไดสี่รอยทางจรไมหยอนเกิน
๓. ไมใกลกรายแกลงเมินก็เกินไป

๒. เสียดายเกิดมาเมื่อเกินนานอยใจ
๔. ระกําเกินที่จะเก็บประกอบกลอน

๔๓. “มันจะตองเอานายผูหญิงและหนูออกมาจากหลุมใหได แตดินที่กลบนั้นหนานักสุดกําลัง
ที่มอมจะคุยผูเดียวไหว หมดปญญาเขามันเริ่มเหาและหอนอยูที่ปากหลุม เสียงหอนของมัน
ทําใหชาวบานแถบนั้นวังเวงใจ เพราะมันเปนเสียงคร่ําครวญของหมาพันทางตัวหนึ่งที่
หัวใจแตกสลายลง”
ขอใดเปนบทสรุปความสามารถที่สมบูรณที่สุดของผูเขียนจากขอความที่คัดมานี้
๑. สรางตัวละครไดโดดเดน
๒. ใชสํานวนภาษากินใจ
๓. บรรยายใหเห็นภาพไดชัดเจน
๔. โนมนาวอารมณผูอานไดดี
๔๔.

๔๕.

“ลางคนสุดทายกําลังลงนั่งหอบ เสียงใบไมกรอบก็วิ่งหนี
แลเห็นพวกเพื่อนวาไพรี
ถอยที่ตื่นตระหนกตกใจ
บางบุกชัฎลัดดงหลงปา
ไมรูวาหนทางอยูขางไหน
ตางคนตางพลัดกันไป
นายไพรไมเปนสมประดี”
คําประพันธขางตนนี้ ขอใดตีความไดสมบูรณที่สุด
๑. สงครามใหขวัญหนีดีฝอ
๒. สงครามทําใหบานแตกสาแหรกขาด
๓. สงครามคือความสูญเสีย
๔. สงครามคือความปาเถื่อน
“ฝายทัพอธรรมราญรอน
ฝายธรรมอิดหนาระอาใจ
ธรรมะสลดหฤทัย
จะไมชนะดังถวิล”

หาวหาญชาญสมร
คิดวาตนไซร
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ความในขอใดแสดงถึงโวหารที่ควรกลาวใหตรงที่สุดกับบทประพันธขางตน
๑. ธรรมะไมชนะอธรรม
ชนไมหนุนนํา
ใหสูกันอยางจริงใจ
๒. อธรรมยิ้มแยมเฉลยไป
วาธรรมดาไซร
เขายอมเอาเหล็กตีทอง
๓. เอาทองตีเหล็กเปนของ
ไมสามารถลอง
เพราะเหตุวาผิดธรรมดา
๔. แมเราฆาทานมรณา
เหล็กก็จักนา
นิยมประดุจทองคํา

๔๖. จากตัวอยางการเลาเรื่องไมเทาของพระครูวัดฉลอง ขอใดเปนการแกปญหา
ดวยวิธีการแหงปญญา
๑. เทศนาธรรมวามนุษยควรชวยตนเองที่สุด
๒. ยกตัวอยางเรื่องอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๓. ยินยอมใหปดทองไมเทาโดยดุษณี
๔. อธิบายใหเขาใจวาการบนบานศาลกลาวไมบังควร
๔๗. ขอใดแสดงอารมณตางจากขออื่น
๑. หวีกระจกตกแตกกระจายดิน
๒. รําพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว
๓. คอยขืนเคี้ยวขาวคําสักกํามือ
๔. พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
ใหใชขอความนี้ตอบขอ ๔๘ – ๔๙
“ทวาราที่ตรงหนาบันไดนาค
แสยะแยกโอษฐอาสองตามัน
บันไดนาคนาคในบันไดนั้น
ขย้ําเขี้ยวขบปากเหมือนนาคเปน

เจาของผินหนาหาน้ําตาคลอ
ยิ่งแสนเปลี่ยวเปลาในฤทัยถวิล
พอกลืนครือคอแคนดังขวากคม
ใหคนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
มีรูปรากษสสองอสูรขยัน
ยืนยิงฟนแยกเขี้ยวอยูอยางเปน
ดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกโลดเลน
ตามเขมนมองมุงสะดุงกาย”
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๔๘. บทประพันธขางตนนี้มีคุณสมบัติตามขอใด
๑. พรรณนาดี
๓. สาธกเดน

๒. บรรยายนํา
๔. อธิบายละเอียด

๔๙. คําที่ขีดเสนใตใหความหมายชัดเจนที่สุดตามขอใด
๑. มีชีวิตจริง
๓. ของจริง

๒. คลายจริง
๔. เปนจริง

๕๐. ขอใดเปนความมุงหมายสําคัญที่สุดเพื่อตอบคําถามขางลางนี้
“เวลาจะนอน สวดมนตไหวพระหรือเปลา”
๑. ใหแผเมตตา
๒. ใหปลอยวาง
๓. ใหทําใจสงบ
๔. ใหสํารวจตัวเอง
๕๑.

“จะเหลียวกลับลับวังมิลิบแลว ลับแกวลับบานมายานบาง
ความหมายของคํา “แกว” ในขอใดเหมือนกับในขอความขางตน
๑. ประดับดวยกอนแกวปทมราช
สดสะอาดที่เขียวก็เขียวขัน
๒. เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงแกวพี่หรือเสียงใคร
๓. ตาขายแกวปกกรองเปนการกรวยหอย ระยายอยแวววามอรามฉาย
๔. ขอเดชะพระอินทรดีดพิณแกว
ใหเจื้อยแจวจับใจแจมใสเสียง

๕๒.

“พูดจาที่เพอเจอ
วจะสาระบมี”
ขอความขางตนนี้ตรงกับสํานวนใด
๑. พูดจนลิงหลับ
๓. พูดคลองเปนลองน้ํา

๒.พูดใสคะแนนไมทัน
๔. พูดเปนน้ําทวมทุง

๕๓. อกุศลกรรมบถ ในขอใดที่ไมใชขอหามในเบญจศีล
๑. กลาวปดและลดเลี้ยว
พจนามิรูสงวน
๒. การฆาประดาสัตว
ฤประโยชนบพึงมี
๓. อีกความพยาบาท
มนะมุงจํานงราย
๔. ถือเอาซึ่งทรัพยสิน
อันเจาของมิยินยอม
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๕๔. การดําเนินเรื่องตอนใดในเรื่องมอม ที่ใชกลวิธีการเขียนแบบหักมุม
๑. ลมพัดพาเอากลิ่นตัวคนหนึ่งนั้นมาตองจมูกมัน ใจของมอมเพียงจะหยุดเตนดวยความดีใจ
๒. รุงขึ้นนายตื่นแตเชาตรู นายแตงตัวเสร็จก็ถือของพะรุงพะรังออกจากบานไป
๓. พอมอมฟนขึ้นมา สิ่งแรกที่มันเห็นก็คือไปไหมบานทั้งหลังลุกโพลง
๔. มอมลุกขึ้นยืน แลวเดินโซเซตามเด็กหญิงเขาไปในบาน
๕๕. “พระครูวัดฉลอง” เปนเรื่องหนึ่งที่รวมอยูในหนังสือนิทานโบราณคดี คํา “นิทาน” ในที่นี้
ความหมายวาอยางไร
๑. เรื่องแตง
๒. เรื่องจริง
๓. เรื่องชีวประวัติบุคคลสําคัญ
๔. เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
๕๖. ขอความใดแสดงลักษณะนิสัยของทานพระครูวัดฉลอง ซึ่งทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ในการยึดเปนที่พึ่ง
๑. ทานพระครูพิพากษาวาอยางไรก็เปนสิทธิ์ขาด
๒. เพราะทานพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม
๓. “พวกสูจะหนีก็หนีเถิด แตขาไมไปละ จะตองตายก็ตายอยูในวัด....”
๔. คนหนึ่งในพวกนั้นก็ออกปากวาถารอดชีวิตไดจะปดทองขรัวพอวัดฉลอง
๕๗. ขอใดสําคัญที่สุดในการบันดาลใจใหกวีแตงนิราศ
๑. การพลัดพราก
๒. อารมณสะเทือนใจ
๓. ความรักถิ่น รักคูครอง
๔. ความตั้งใจที่จะบันทึกเรื่องราว

ใหใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ๕๘ – ๕๙
ผูรั้งทั้งปลัดกับหลวงพล
ขางดานหลังพังเชื่อมขวากคู
บางโจนจากสนามเพลาะเลาะลัด

สกัดกั้นฟงคนไวไมอยู
เหยียบกันไมรูวาไพรนาย
บุกพงหลงพลัดเขาเชิงหวาย
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๕๘. บทประพันธจากเรื่องอิเหนาขางตนนี้ ทําใหอนุมานไดวาเปนเหตุการณตอนใดของการรบ
๑. เมื่อแรกเขาจูโจมบุกคายศัตรู
๒. ตอนไลฆาฟนกันอยางตะลุมบอน
๓. เมื่อฝายหนึ่งกําลังจะพายแพแนนอน
๔. ตอนเผชิญหนาประจัญบานกันในสนามรบ
๕๙. การที่กวีพรรณนาความอยางถี่ถวน ทําใหเขาใจวามีความประสงคอยางไร
๑. ตองการใหเห็นภาพการรบอยางชัดเจน
๒. บอกเลาถึงความโหดรายในสนามรบ
๓. เจตนาจะชี้แจงรายละเอียดใหครบถวน
๔. เตือนใหตระหนักถึงภยันตรายในการสูรบ
๖๐. ขอความตอนทายเรื่องที่เขียนไว “พิเคราะหตามเรื่องปกติ เห็นควรนับวา พระครูวิสุทธิวงศาจารย
(แชม) วัดฉลองเปนอัจฉริยบุรุษไดคนหนึ่ง” พระครูวัดฉลองเปนอัจฉริยะในดานใด
๑. มีความกลาหาญเปนเลิศ
๒. มีอิทธิฤทธิ์วิทยาคมเปนเลิศ
๓. มีสติปญญาเปนเลิศ
๔. มีวาทศิลปเปนเลิศ
ใหใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ๖๑ – ๖๒
“คนมิใชนอยพาเอายศศักดิ์ ตําแหนงหนาที่ ความเปนกังวล ความอาฆาตพยาบาท
ความระแวง ความกลัว เขาไปในมุงดวย”
๖๑. ขอความนี้สนับสนุนวา การสวดมนตกอนนอนอาจจะเปนประโยชนสําคัญอยางไร
๑. เตือนใหระลึกถึงบาปกรรม
๒. ชวยใหเกิดความสงบใจ
๓. ทําใหลืมนึกถึงยศศักดิ์
๔. ทําใหพักผอนไดสบาย
๖๒. ขอใดคือจุดมุงหมายสําคัญของผูเขียน
๑. ใหละอารมณราย
๓. ทําใจใหบริสุทธิ์

๒. ใหพักกายใจ
๔. รูจักประมาณตน
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๖๓. ผูแตงเรื่อง “มอม” ใชวิธีเขียนแบบใด
๑. การใชเหตุบังเอิญ
๒. การสรางภาพที่ตัดกัน
๓. การดําเนินเรื่องตามลําดับเหตุการณ
๔. ผูแตงเปนผูกลาวบทสนทนาของตัวละครเอง
๑. ๑ ๒ ๓
๒. ๒ ๓ ๔
๓. ๑ ๒
๔. ๓ ๔
๖๔. อธรรมเทวบุตรสั่งสอนวา
“ใครทําใหขัดใจ
สิก็ควรจะจดจํา
ไวหาโอกาสทํา
ทุษบางเพื่อสาใจ”
คําสอนของธรรมเทวบุตรขอใดตรงกันขามกับของอธรรมเทวบุตรที่ยกมาขางตน
๑. เชื่อผิดและเห็นผิด
สิจะนิจจะเสื่อมพา
เศราหมองมิผองผา
สุกะรื่นฤดีสบาย
๒. ละสิ่งอกุศล
สิกะมลจะพึงหมาย
เหมาะยิ่งทั้งหญิงชาย
สุจริต ณ ไตรทวาร
๓. สอเสียดเพราะเกลียดชัง
บมิยังประโยชนใด
เสื่อมยศและลดไมตริระหวางคณาสลาย
๔. อีกความพยาบาท
มนะมุงจํานงราย
กอเวรบรูวาย
ฤจะพันซึ่งเวรา
๖๕. สุนทรภูหมายความวาอยางไรเมื่อกลาววา
แตปูยายายเราทานเลามา
เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ
กษัตริยสืบสุริยวงศดํารงโลก
ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
เราเห็นยับยังแตรอยก็พลอยเพลิน เสียดายเกิดมาเมื่อเกินนานอยใจ
๑. เสียดายที่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริยที่บํารุงบานเมืองนอยเกินไป
๒. นอยใจที่ตัวเองเปนสวนเกิน ไมไดทําประโยชนแกบานเมืองเทาที่ควร
๓. เสียดายที่ตัวเองเกิดมาชาไป ไมทันไดเห็นความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา
๔. นอยใจที่ตัวเองไมไดเกิดเปนกษัตริย จะไดมีโอกาสบํารุงบานเมืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา
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๖๖.

“หัวลานลูกละเบี้ยดูเสียหนา
ลูกขี้ขาอะไรลานประจานหัว
ใครลานจอนควรเจียมเสงี่ยมตัว
มันสิบหัวสิบเบี้ยออกเรี่ยทาง”
ขอความจาก “นิราศพระบาท” ขางตนนี้ ผูเขียนตองการจะแสดงออกในลักษณะใด
๑. ประชดประชัน
๒. ลอเลียน
๓. เปรียบเปรย
๔. ตักเตือน

๖๗. ความในขอใดแฝงนัยถึงประวัติของสุนทรภู
๑. สัญชาติชายทรชนที่คนใด
๒. อยารูมิโรคาในสารพางค
๓. ทั้งหวายตรวนลวนเครื่องที่ลําบาก
๔. ความระยําคําใดอยาไดยิน
๖๘.

มามัวแตกลัวบาป
อยากสุขสนุกนัน
ใครมีกําลังออน
ใครเดชะสําแดง
อธรรมเทพบุตรชักจูงใจในทํานองใด
๑. ยั่วยุ
๓. ชี้ขอเท็จจริง

ใหหลีกไกลรอยโยชนอยารวมทาง
ทั้งรูปรางขอใหราวกับองคอินทร
ใหปราศจากทั้งคนเขาขมเหง
ใหสุดสิ้นสูญหายละลายเอง

ก็จะอยูทําไมกัน
ทิก็ตองดําริแสวง
ก็ตองแพผูมีแรง
ก็จะสมอารมณปอง

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๖๙ – ๗๑
ก.
ดั่งศรศักดิ์ปกช้ําระกําทรวง
ข. หรือธานินทรสิ้นเกณฑจึงเกิดยุค
เหมือนทุกวันแลวไมคัณนาตาย
ค. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา
รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา
ง. เฝาแหงนดูดวงแขชะแงพักตร
ดูดวงเดือนเหมือนชื่อรื้อเผชิญ

๒. แนะประโยชน
๔. บอกวิถีทางของโลก
โออาลัยใจหายไมวายหวง
เสียดายดวงจันทราพะงางาม
ไพรีรุกรบไดดั่งใจหมาย
ใหใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทรดวง
พอจวนย่ํารุงออกจากทา
พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย
เห็นจันทรชักรถรอนเวหาเหิน
ระกําเกินที่จะเก็บประกอบกลอน
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๖๙. คําวา “จันทร” ขอใดมีความหมายตางจากขออื่น
๑. ก.
๒. ข.

๓. ค.

๔. ง.

๗๐. ขอใดใหอารมณสะเทือนใจมากที่สุด
๑. ก.
๒. ข.

๓. ค.

๔. ง.

๗๑. ขอใดไมมีการใชภาพพจนเปรียบเทียบ
๑. ก.
๒. ข.

๓. ค.

๔. ง.

๗๒. แนวคิดของเรื่อง “ราตรี” คืออะไร
๑. ความสุขทางโลกไมอาจเทียบไดกับความสุขทางธรรม
๒. ราตรีที่งดงามยอมสิ้นสุดไดเมื่อทิวามาเยือนโลก
๓. ราตรีเปรียบเสมือนคน มีทั้งดีและราย
๔. สุขและทุกขเปนของคูกัน
๗๓. คํายังในคําประพันธขอใด มีความหมายตางกัน
๑. เราเห็นยับยังแตรอยก็พลอยเพลิน
เสียดายเกิดมาเมื่อเกินนานอยใจ
๒. ดูพารานาคิดอนิจจัง
ยังไดฟงแตเสียงสกุณา
๓. แตตัวพี่ยังมาในสาคร
น้ําใจจรถึงเสียกอนกาย
๔. โออกเอยยังจะไปอีกหลายคืน
กวาจะชื่นแทบช้ําระกํากาย
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๗๔ – ๗๕
“ทานพระครูไมยอมใหแกไขในบริเวณโบสถที่ทานเคยลงไปอยูเมื่อตอสูกับพวกจีน กําแพง
แกวที่พวกลูกศิษยเคยอาศัยบังตัวรบจีนครั้งนั้นก็ไมใหรื้อแยงแกไข ยังใหคงอยูเหมือนเดิม”
๗๔. จากเรื่องพระครูวัดฉลอง ขอความขางตนนี้อนุมานไดวาทานพระครูมีความคิดอยางไร
๑. รัก - หวงแหนของเกาใครอนุรักษ
๒. เปนการประกาศถึงความกลาหาญ
๔. รักษาอนุสรณของการสูรบ
๓. เตือนใจอนุชนในชาติใหสามัคคีกัน
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๗๕. เราคาดไววา “การไมยอมใหแกไข” ของทานพระครูจะทําใหบังเกิดประโยชนในดานใด
มากที่สุดในเวลาตอมา
๑. เปนจุดสนใจของการทองเที่ยว
๒. เปนที่สักการะระลึกคุณบรรพชน
๓. เปนตัวอยางของการรวมใจตอสูอธรรม ๔. เปนประจักษพยานของเหตุการณในอดีต
๗๖. ขอความที่คัดจากเรื่อง “มอม” ดังตอไปนี้ ขอใดมีลักษณะภาษาในการสื่อสารตางไปจาก
ขออื่นๆ
๑. บางทีหนูก็ดึงหูดึงคางมัน เลนกับมันเจ็บๆ แตมอมก็ทนได เพราะกลิ่นของนายติดอยูที่ตัวของหนู
๒. ตั้งแตมอมยังเล็กๆ นายเคยหามเด็ดขาดมิใหมันไปเก็บของกินนอกบาน
๓. มอมมันเบียดเขาไปจนชิดตัวนายผูหญิง มันเลียมือนายผูหญิง และเลียแขนหนู
๔. นายซบหนาลงบนหัวของมัน น้ําตารอนผาวรวงลงบนหนาและจมูกของมอม
๗๗.

สัญญามีตรามั่น
ละทิ้งธรรมะสิ้น

ก็จะเรียกกระดาษชิ้น
เพราะอางคําวาจําเปน

ขออางของธรรมเทพบุตรตามบทประพันธขางตนนี้ไมถูกตอง เพราะเหตุใด
๑. ถืออํานาจ

๒. ผิดสัญญา

๓. ไมรักษาหลักการ

๔. เหตุไมสมผล

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๗๘ – ๗๙
ก. แลลวนจะนาสยดสยอน
ง. เสือสิงหวิ่งหลาม
ข. พวกพลทุกคนคําแหง
จ. หาญเหิมฤทธิแรง
ค. พรอมเพื่อผจญสงคราม
ฉ. พาหนคํารนคําราม
๗๘. ขอความขางตนสามารถลําดับตามขอใดใหถูกตองตามฉันทลักษณ
๑. ก ข ค ง จ ฉ
๒. ข จ ค ฉ ง ก
๔. ฉ ค ง จ ข ก
๓. ค ง ข จ ฉ ก
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๗๙. ขอความขางตนเมื่อเรียงลําดับเรียบรอยแลวแสดงความรูสึกของตัวละครตามขอใด
๑. หวาดหวั่น
๒. หวาดกลัว
๓. คึกคัก
๔. ฮึกเหิม
๘๐. เมื่อมอมพบนายตอนทายเรื่อง เหตุใดในที่สุดนายจึงยอมใหมอมติดตามนายไป
๑. นายสงสารมอม
๒. นายตระหนักวามอมเปนเพื่อนผูซื่อสัตย
๓. นายซาบซึ้งในความจงรักภักดีของมอม
๔. นายประจักษวามอมเปนสมบัติล้ําคาที่เหลืออยูเปนสิ่งสุดทาย
๘๑. “วรรณกรรมบันทึกสิ่งที่ประวัติศาสตรไมไดบันทึกไว” คํากลาวนี้สัมพันธกับความในขอใด
๑. กําแพงรอบขอบคูก็ดูลึก
๒. ไมนาศึกอายพมาจะมาได
๓. ยังใหมันขามเขามาเอาเวียงชัย
๔. โออยางไรเหมือนบุรีไมมีชาย
๘๒. การแตกสลายของธรรมชาตินั้น จะเกิดขึ้นหากธรรมชาติถูกรุกรานมากจนเกินกวาที่ระบบ
ของธรรมชาติจะฟนฟูตัวเองไดขอความขางตนใหขอ คิดเรื่องใดเดนชัดที่สุด
๑. กรรม
๒. อนิจจัง
๓. สัจธรรม
๔. สังสารวัฏ
๘๓.

ก. ศิลาแลแวววาวดังดาวดวง
ข. เที่ยวชมหองปลองหินเปนพูหอย
ค. ดอกไมพุมจุดงามอรามตา
ง. โอน้ําใจในอุราทารกรรม
ขอใดไมใชภาพพจน
๑. ขอ ก
๓. ขอ ค

เปนเมฆมวงมรกตทับทิมแดง
มีน้ํายอยหยาดหยัดอยางเม็ดฝน
จับศิลาแลเลื่อมเปนลายลาย
เหมือนน้ําคําอยูในหนองเปนฟองคราม

๒. ขอ ข
๔. ขอ ง
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๘๔. ขอใดใชคําเลียนเสียงธรรมชาติมากที่สุด
๑. ขอยมะขามตามทางสลางเรียง
๒. รุกขชาติดาษดูระดะปา
๓. จนไกเถื่อนเตือนขันสนั่นแจว
๔. ยามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก

นกเขาเคียงคูคูประสานคํา
สกุณาจอแจประจําจับ
ดุเหวาแววหวาดหมายวาสายสมร
กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย

๘๕. “อกุศลกรรมบถ” ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหามากที่สุดในสังคมทุกระดับ
๑.มุงใจและใฝทรัพยะดวยโลภะเจตนา
๒. กลาวปดและลดเลี้ยว
พจนามิรูสงวน
๓. การฆาประดาสัตว
ฤ ประโยชนบพึงมี
๔. การลวงประเวณี
ณ บุตรีและภรรยา
๘๖. ขอใดสะทอน “ภูมิปญญาไทย” ที่เกิดจากการคนควาและความชางสังเกตของบรรพบุรุษ
ไทยไดเดนชัดที่สุด
๑. ลักจั่นวัลยเปรียงแกนปรูลาย
เปนยาหายโรคภัยที่ในตัว
นาสนุกในกระหนกดูผกผัน
๒. บานทวารลานแลลวนลายมุก
๓. นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน
๔. มีตนกํามพฤกษทานในลานวัด
ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๘๗ – ๘๘
ในระบบของธรรมชาตินั้น น้ําจะเกิดไดเพราะมีความชุมชื้นของปาไมแหงเทือกขุนเขาให
กําเนิดตนน้ําลําธาร และปาไมสามารถสรางระบบความสัมพันธอนั ซับซอนตั้งแตไมเล็กจนถึงไมใหญได ก็
ดวยมีผืนดินสรางธาตุอาหารไวใหทั้งปาไม ดิน และน้ํา จึงมีความผูกพันที่ตางใหซึ่งกันและกัน และตางไม
อาจอยูไดเพียงลําพังในระบบของธรรมชาติ
๘๗. ขอความขางตนผูเขียนเรียงลําดับการแสดงเหตุผลอยางไร
๑. เหตุ - ผล - เหตุ - ผล
๒. เหตุ - เหตุ - ผล - เหตุ
๓. ผล - ผล - เหตุ - ผล
๔. ผล - เหตุ - ผล - เหตุ
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๘๘. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน
๑. ปาไมมีความสําคัญสําหรับธรรมชาติมากที่สุด เพราะมีระบบความสัมพันธที่ซับซอน
๒. ระบบธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูบนโลกได
๓. ระบบธรรมชาติมีความสัมพันธกันโดยอาศัยซึ่งกันและกัน
๔. ตราบใดที่ปาไมยังสมบูรณ ตราบนั้นยอมมีแหลงน้ํา
๘๙. ขอใดใหจินตภาพการเปลี่ยนแปลงของฉาก
๑. ราตรีกลีกลพิโรธ
หฤโหดคระหึมลม
๒. มืดตื้อกระพือพิรุณพรม
และฤเราจะแยแส
๓. น้ําคางพระพรางโปรย
ชลโชยชะดอกใบ
๔. ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย
ระพิจาทิวาแทน
๙๐.

“รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี
รเมียรไมใบโบกสุโนคเกาะ
โผตนนั้นผันตนไปตนโนน

ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
จังหวะโจนสงจับรับกันไป”

ภาพสรวงสวรรคชั้นกวีจากขอความขางตน ขอใดสามารถตีความเกี่ยวกับความ
ไพเราะดานเสียงของกวีนิพนธไดนอยที่สุด
๑. เสียงสูงต่ํา
๒. เสียงสั้นยาว
๓. เสียงสัมผัส
๔. เสียงหนักเบา
๙๑.

ประการหนึ่งถาวาชาวันไป
จะตองหักหนักมือโยธา
ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดเดนชัดที่สุด
๑. กระตือรือรน
๓. ไมยอทอ

ทัพใหญจะมาพรอมยังดาหา
เห็นจะยากยิ่งกวานี้ไป
๒. ไมประมาท
๔. มองการณไกล
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๙๒.

พอแมเสมอพระเจา

บนสวรรค

ลูกจุงนอมมิ่งขวัญ

กราบไหว

ขอใดเรียงลําดับเหตุผลเหมือนคําประพนธขางตน

๑.
๒.
๓.
๔.

อันชิงนางอยางนี้ไมผิดธรรม
จําจะไปตานตอรอฤทธิ์
เราจะตัดศึกใหญใหยอยน
เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกวาญาติ

ธรรมเนียมนั้นมีแตบุราณมา
ถึงมวยมิดมิใหใครดูหมิ่น
ดวยกําลังรี้พลเขมแข็ง
ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได

๙๓. ในวันนี้จึงมีเพียงมนุษยเทานั้นที่จะสามมารถฟนฟูความสมดุลของธรรมชาติใหแกพื้น
พิภพขอความขางตนแสดงเจตนาของผูเขียนตามขอใด
๑. แนะนํา
๒. ตําหนิ
๓. เตือนสติ
๔. ขอรอง
๙๔. ฉันไดถามทานพระครูวา เคยใหเด็กหญิงปดทองปลายไมเทาแกสินบนจริงหรือ ทานเปน
แตยิ้มอยู ไมตอบรับหรือปฏิเสธ
พฤติกรรมของตัวละครตามที่ขีดเสนใต ตรงกับแนวคิดของสํานวนไทยในขอใด
๑. น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก
๒. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
๓. พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกตนไม
๔. ไมพูดพร่ําทําเพลง
๙๕.

ราตรีก็แมนมี ขณะดีและรายปน
ความหมายของคําประพันธในขอใดตางกับขอความขางตน

๑.
๒.
๓.
๔.

ราตรีนี้มืดมิดไฉน
อนิจจาเมฆคล้ําดําแทแท
การเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา
ในฟามืดมีดาววับวาวสอง

ดาวลับดับไฟนักฝน
อุตสาหแรขอบน้ําเงินเพลิดเพลินได
มีเดนโชคมีอับเฉาชื่นเหงาได
ในใจหมองมีดาววับวาวสี
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๙๖. ขอใดมิใชสารรวมที่ไดจากบทกวี “เสนาะฉันท” และ “สวรรคชั้นกวี”
๑. ความสําคัญของกวีนิพนธ
๒. ความสัมพันธระหวางธรรมชาติและกวีนิพนธ
๓. ความงามของสรวงสวรรคชั้นกวี
๔. จินตนาการอันเพริศแพรวของกวี
๙๗. ขอใดกลาวถึงความหมายของ “ความกรุณาปรานี” ไดมากที่สุด
๑. เปนสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจ
แหงผูใหและผูรับสมถวิล
เจาแผนดินผูทรงพระกรุณา
๒. เปนกําลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้น
๓. ประดุจทรงวราภรณสุนทรสวัสดิ์
เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสงา
๔. แตการุณยธรรมสุนทร
งามงอนกวาพระแสงอันแรงฤทธิ์
๙๘. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
๑. ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย
๒. หอมควันธูปเทียนตรลบอยูอบอาย
ฟุงกระจายรื่นรื่นทั้งหองทอง
๓. มีรมโพธิ์รุกขังเปนรังรื่น พิกุลชื่นชอบังพระสุริยฉาย
๔. เห็นขนเมนที่ยังหมายเสียดายนาง เจาเคยสางสอยเสนกระเด็นราย
๙๙. ขอใดแสดงความรูสึกของ “มอม” ไดลึกซึ้งชัดเจนที่สุด
๑. มอมนั่งมองพระจันทรแลวก็หอนดวยความวังเวงใจ
๒. ตามันมีแววเขียวปดอยูขางใน คนทั้งโลกเปนศัตรู
๓. มอมไมไดรักนายเทาชีวิต แตนายเปนชีวิตของมอม
๔. ใจของมอมเพียงจะหยุดเตนดวยความดีใจ
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๐๐ – ๑๐๑
“ทุกวันเราชําระรางกายเพื่อจะลางฝุนละอองและของโสโครก ถาเวนการอาบน้ําสักเดือน ตัว
เราคงมีกลิ่นอยางทอขยะขางถนนนั้นทีเดียว แตใจของเราเลา ไดเคยฟอกมันหรือเปลา ในลม อากาศ
นอกจากฝุนละอองและเชื้อโรคอันมองไมเห็น ยังจะมีอะไรอยูอีกบาง อาสัตย อาธรรม ริษยา พยาบาท
อุปกิเลสทั้งสิบหก จุลินทรียอันปราศจากตัวรายแรงยิ่งกวากาฬโรค บนผิวโลกกําลังเต็มไปดวยเชื้อสกปรก
เหลานี้ปลิวแทรกซานเขาสูจิตมนุษย เราชําระแตกายไมชําระใจ”
๑๐๐. ขอความขางตนจัดเขาลักษณะการพูดตามขอใด
๑. ชี้แจงใหเขาใจ
๒. แนะนําใหเชื่อฟง

๒. บอกใหทราบ
๔. โนมนาวใหทําตาม

๑๐๑. ผูเขียนมิไดใชโวหารตามขอใด
๑. สาธกโวหาร
๓. บรรยายโวหาร

๒. อุปมาโวหาร
๔. พรรณนาโวหาร

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๐๒ – ๑๐๓
หวังเปนเกือกทองรองบาทา
พระผูวงศเทวาอันปรากฏ
จะขอพระบุตรีมียศ
ใหโอรสขานอยดังจินดา
อันกรุงไกรไอศูรยทั้งสอง
จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา
ขอพํานักพักพึ่งพระเดชา
ไปกวาชีวันจะบรรลัย
๑๐๒. คําประพันธขางตนใชภาพพจนกี่แหง
๑. ๑ แหง
๓. ๓ แหง

๒. ๒ แหง
๔. ๔ แหง

๑๐๓. ขอใดไมใชน้ําเสียงที่ปรากฏในคําประพันธขางตน
๑. ออนนอม
๓. ยําเกรง

๒. ถอมตน
๔. ทะนงในศักดิ์ศรี
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ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๐๔ – ๑๐๕
ก. เหงื่อหยดสักกี่หยาด
ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น
ปูดโปนกี่เสนเอ็น
จึงแปรรวงมาเปบกิน
น้ําเหงื่อที่เรื่อแดง
และน้ําแรงอันหลั่งริน
สายเลือดกูทั้งสิ้น
ที่สูซดกําซาบฟน
ข. ตอนอาทิตยเที่ยงวัน ชาวนายังพรวนดิน
เหงื่อหยดบนดินภายใตตนขาว
ใครจะรูบางวาในจานใบนั้น
ขาวแตละเม็ดคือความยากแคนแสนสาหัส
๑๐๔. บทประพันธทั้งสองขอแสดงเจตนาตามขอใด
๑. ใหเห็นใจชาวนา
๒. ใหสํานึกถึงบุญคุณชาวนา
๓. ใหคิดชวยเหลือชาวนา
๔. ใหเห็นความเหน็ดเหนื่อยของชาวนา
๑๐๕. บทประพันธขางตนมีลักษณะรวมกันตามขอใด
๑. เนื้อหา
๒. ความเปรียบ
๑๐๖. ขอใดไมใชขอคิดจากเรื่องมอม
๑. ชีวิตเปนอนิจจัง
๓. ชีวิตจะไรเกียรติถาลักขโมย

๓. ภาษา

๔. น้ําเสียง

๒. ชีวิตคือการตอสู
๔. ชีวิตหมดความหมายถาปราศจากคนที่รัก
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ใชบทโตตอบระหวางสังคามาระตา และวิหยาสะกํา ตามลําดับตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๐๗๑๐๘
สังคามาระตา : ยืนมาอยูตรงวิหยาสะกํา
แลววาใครไมคิดแกชีวัน
จงมาเลนทวนดวยกันกอน
แมควรคูกับวงศเทวา
วิหยาสะกํา : ดูกอนเจาเรืองฤทธิรงค
เชื้อชาติญาติวงศพงศพันธุ
หรือเปนวงศอสัญแดหวา
จึงปนหนามาตอฤทธิไกร

แสรงทําเปนทีเยยหยัน
จะชิงตุนาหงันพระธิดา
ใหเห็นฤทธิรอนแกลวกลา
จึงจะยกกัลยาใหไป
รูปทรงงามสมคมสัน
อยูเขตขัณฑธานีบุรีไร
ในสี่นคราเปนไฉน
ไมกลัวชีวาลัยจะมรณา

๑๐๗. ลักษณะคําพูดของสังคามาระตาตรงกับอกุศลบถกรรมขอใดมากที่สุด
๑. กลาวปดและลดเลี้ยว
๒. พูดจาที่เพอเจอ
๓. พูดหยาบกระทบคน
๔. สอเสียดเพราะเกลียดชัง
๑๐๘. ลักษณะการโตตอบของสังคามาระตากับวิหยาสะกําตรงกับสํานวนตามขอใด
๑. ขิงก็ราขาก็แรง
๒. สาวไสใหกากิน
๓. เกลือจิ้มเกลือ
๔. ชาติเสือไมทิ้งลาย ชาติชายตองไวชื่อ
๑๐๙. ขอใดกลาวถึงคุณคาของบทความเรื่องเมื่อหัวถึงหมอนไดตรงที่สุด
๑. ใหขอคิดจรรโลงใจ
๒. สะทอนธรรมเนียมไทย
๓. ใหแนวทางปฏิบัติ
๔. บันทึกเรื่องราวที่นาสนใจ
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๑๐ – ๑๑๑
(ก) เมื่อใดก็ตามที่ธรรมชาติแตกสลาย ชีวิตทุกชีวิตก็มิอาจอยูได (ข) ทั้งปาไม ดิน และน้ํา
มีความผูกพันที่ตางใหซึ่งกันและกัน (ค) ทุกชีวิตบนพื้นพิภพจึงไดรับการโอบอุมใหอยูอยางรมเย็นเปน
สุข (ง) ตราบเทาที่ปาไมมีน้ําเปนสายใยธรรมชาติเกื้อหนุนกันและกัน
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๑๑๐. ขอความตอนใดไมใชภาพพจน
๑. (ก)
๒. (ข)

๓. (ค)

๔. (ง)

๑๑๑. ขอความตอนใดเปนใจความสําคัญของขอความขางตน
๑. (ก)
๒. (ข)
๓. (ค)

๔. (ง)

๑๑๒. การพรรณนาภาพขอใดไมแสดงความเคลื่อนไหว
๑. กลิ่นเหลานภาจรจะปน
สุวคนธบําบวง
๒. ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย
ระพิจาทิวาแทน
๓. น้ําคางพระพรางโปรย
ชลโชยชะดอกใบ
และฤเราจะแยแส
๔. มืดตื้อกระพือพิรุณพรม
๑๑๓.

จึงสาปนามสามแสนเปนชื่อคุง
เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น
นี่หรือรักจะมินาเปนราคิน
แตชื่อดินเจียวยังกลายเปนหลายคํา
คําประพันธขางตนแสดงแนวคิดเดนชัดที่สุดตามขอใด
๑. ชาวกรุงเรียกชื่อทองถิ่นตามใจชอบ
๒. ความรักที่บริสุทธิ์แทหาไมได
๓. ชื่อสถานที่ยอมเพี้ยนไปตามกาลเวลา
๔. สิ่งทั้งหลายลวนมีความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา

๑๑๔. คํา “สันดาน” ตามขอใดอยูในบริบทที่ตางกับขออื่น
๑. แหงองคพระศาสดาจารย
สองสัตวสันดาน
สวางกระจางใจมนท
๒. องคใดพระสัมพุทธ
สุวิสุทธสันดาน
๓. ควรคิดขอธรรมคําสอน
ปวงมนุษยนิกร
สั่งสมสันดานตามตน
๔. กําจัดน้ําใจหยาบ
สันดานบาปแหงชายหญิง
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๑๑๕. ขอใดสะทอนคานิยมของสังคมไทยชัดเจนที่สุด
๑. ครั้นเติบใหญบวชเปนสามเณรเลาเรียนอยูในวัดนั้น
๒. ทั้งเปนสมภารเจาวัดอยูดวยจะทิ้งวัดไปเสียอยางไรได
๓. ทานจึงเอาผาขาวมาลงยันตเปนผาประเจียดแจกคนละผืน
๔. จึงเกิดประเพณีปดทองทานพระครูวัดฉลองขึ้น
๑๑๖. คําประพันธตอไปนี้ขอใดมีวิธีการพรรณนาตางจากขออื่น
๑. พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปทม
เปนครุฑอัดยืนเหยียบภุชงคขยํา
๒. หยิกขยุมกุมวาสุกรีกํา
กินนรรํารายเทพประนมกร
๓. ใบระกาหนาบันบนชั้นมุข
สุวรรณสุกเลื่อมแกวประภัสสร
๔. ดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคนธร กระจังซอนแชมใบระกาบัง
๑๑๗. ขอความตอไปนี้แสดงแนวคิดใดเดนชัดที่สุด
“ในธรรมชาตินั้น น้ําจะเกิดไดเพราะมีความชุมชื้นของปาไมแหงขุนเขาที่ใหกําเนิดตนน้ําลํา
ธาร ปาไมสามารถสรางความสัมพันธอันซับซอนตั้งแตไมเล็กจนถึงไมใหญไดก็ดวยมีพื้นดินสรางธาตุ
อาหารไวให ทั้งปาไม ดิน และน้ําจึงมีความผูกพันที่ตางใหแกกันและกัน และตางไมอาจอยูไดโดยลําพัง”
๑. ความสําคัญของปา
๒. กําเนิดของตนน้ําลําธาร
๓. ระบบนิเวศของธรรมขาติ
๔. ความซับซอนของธรรมชาติ
๑๑๘. คําอธิษฐานในขอใดสอดคลองกับคานิยมเชิงพระพุทธศาสนามากที่สุด
๑. อยารูมีโรคาในสารพางค
ทั้งรูปรางขอใหราวกับองคอินทร
๒. หนึ่งบิดามารดาคณาญาติ
ใหผุดผาดผาสุกเปนนิจสิน
๓. ความระยําคําใดอยาไดยิน
ใหสุดสิ้นสูญหายละลายเอง
๔. ทั้งหวายตรวนลวนเครื่องที่ลําบาก
ใหปราศจากทั้งคนเขาขมเหง
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ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๑๙ – ๑๒๐
ก. ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา
ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี
ข. พฤกษาสวนลวนไดฤดูดอก
กลวยระกําอัมพาพฤกษาปราง
ค. ที่ทายบานศาลเจาของชาวบาน
เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง
ง. ถึงบานงิ้วเห็นแตงิ้วละลิ่วสูง
ดวยหนามดกรกดาษระดาตา

พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี
ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว
ตระหงานงอกริมกระแสแลสลาง
ตองน้ําคางชอชุมเปนพุมพวง
บวงสรวงศาลเจาผีบายศรีตั้ง
ใหคนทั้งปวงหลงลงอบาย
ไมมีฝูงสัตวสิ่งกิ่งพฤกษา
นึกก็นากลัวหนามขามขามใจ

๑๑๙. คําประพันธในขอใดไมเปน “กระจกสองภาพทางวัฒนธรรม”
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
๑๒๐. ขอใดไมแสดงอารมณของผูประพันธ
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๒๑ – ๑๒๒
ก. เขาคลองหัวรอตอระดะ
เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา
ข. เพรางายวายเสพรส
อิ่มทุกขอิ่มชลนา
ค. เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตรลบ
สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา
ง. วาพลางทางชมคณานก
เบญจวรรณจับวัลยชาลี

ดูเกะกะรอรางทางพมา
แตรอทารั้งทุกขมาตามทาง
แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มโศกาหนานองชล
ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ
โผนผกจับไมอึงมี่
เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
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๑๒๑. ขอใดใชคําพองรูปเดนที่สุด
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.

๓. ขอ ค.

๔. ขอ ง.

๑๒๒. ความสัมพันธระหวางกวีกับผูที่กวีเขียนถึงในขอใดตางจากขออื่น
๑. ขอ ก.
๒. ขอ ข.
๓. ขอ ค.
๔. ขอ ง.
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๒๓ – ๑๒๔
“สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ
เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา
เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา
ตองไสยาอยูกลางน้ําคางพราว
ทั้งตองน้ําอํามฤกเมื่อดึกเงียบ
แสนยะเยียบเนื้อเย็นเปนเหน็บหนาว
ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น
โอหนาวอื่นพอขืนอารมณได
แตหนาวใจยากแคนนี้แสนเข็ญ
ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น
ใครจะเปนเหมือนหนึ่งขาจะวาจริง”
๑๒๓. ขอใดเปนความรูสึกที่เดนชัดที่สุดของกวี
๑. เศราหมอง
๓. อาลัย

๒. หดหู
๔. อางวาง

๑๒๔. คําประพันธขางตนนี้ใชกลวิธีการแตงที่เดนที่สุดตามขอใด
๑. การซ้ําคํา
๒. การหลากคํา
๓. สัมผัสสระ
๔. การใชความเปรียบ
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๒๕ – ๑๒๖
ก. บางชวนกันขึ้นบนตนไมมอง แลเห็นเปนกองทัพใหญ
หมายประมาณพวกพลสกลไกร ก็ลนลานลงไปจากพฤกษา
ข. บางกะเกณฑผูคนอลหมาน นายบานเที่ยวเรงเรียกหา
ทั้งนอกเมืองในเมืองเนืองมา พรอมกันยังหนาศาลากลาง
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ค. บางบาวเขาคนละบาพานายวิ่ง
บางหนามเกี่ยวหัวหูไมรูตน
ง. บางชวนชักพรรคพวกพี่นอง
ซุบซิบพูดกันมิใหดัง

ประเจียดเครื่องเปลื้องทิ้งไวเกลื่อนกลน
ซุกซนดนไปแตลําพัง
ยักยายเงินทองไปเที่ยวฝง
ซอนมิดปดบังไมบอกใคร

๑๒๕. ขอใดแสดงภาพที่ตื่นเตนตกใจไดแจมชัดที่สุด
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.

๑๒๖. ขอใดไมมีวัจนภาษา
๑. ขอ ก.
๓. ขอ ค.

๒. ขอ ข.
๔. ขอ ง.

๑๒๗. คําประพันธตอไปนี้ไมใชกลวิธีการแตงตามขอใด
“ฉับฉวยชกฉกช้ํา
ฉุบฉับ
โถมทุบทุมถองทับ
ถีบทาว
เตะตอยตุบตับ
ตบตัก
หมดหมูเมงมอญมาว
มานเมื้อหมางเมิน”
๑. การเลนคํา
๒. สัมผัสสระ
๓. สัมผัสพยัญชนะ
๔. การเลียนเสียงธรรมชาติ
๑๒๘. ขอใดแสดงความเชื่อที่ตางจากขออื่น
๑. เอาเทียนจุดบูชาแกเทวัญ
๒. แตรอยบาทอนุญาตไวยอดเขา
๓. พอถึงวัดจันทรตะวันพลบ
๔. เปนเวรกรรมจึงจําจาก

ใหปองกันอันตรายในราวไพร
บุญของเราไดมาเห็นก็เย็นเศียร
แวะเคารพรูปพระชินสีห
ขอฝากมาหยารัศมี
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๑๒๙. ขอใดไมมีนัยถึง “นางผูเปนที่รัก”
๑. จะเหลียวกลับลับวังมาลิบแลว
๒. เห็นลมอื้อใครจะสื่อสาราสั่ง
๓. นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร
๔. เห็นขาขาววาวแวบอยูหวางกลาง

พี่ลับแกวลับบานมายานบาง
ถึงรอยชั่งคูเชยเคยถนอม
จะขาดกันเสียเหมือนเขาพี่เศราใจ
ใครยลนางก็เห็นนาจะปรานี

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๓๐ – ๑๓๑
“เรื่องพระครูวัดฉลองยังไดเห็นอัศจรรยตอมาอีก เมื่อฉันไปอยูในเมืองปนังใน พ.ศ. ๒๔๗๗
ไปวัดศรีสวางอารมณเห็นรูปฉายทานพระครูวัดฉลองเขากรอบลับแลตั้งอยูบนโตะเครื่องบูชาพระประธาน
ที่ในโบสถ และมีรอยปดทองแกสินบนเต็มไปทั้งแผนกระจกเชนเดียวกับที่เมืองภูเก็ต เดี๋ยวนี้รูปนั้นก็ยังอยู
ที่วัดศรีสวางอารมณ ดูนาพิศวง พิเคราะหตามเรื่องประวัติเห็นควรนับวา พระครูวิสุทธิวงศาจารย (แชม)
วัดฉลอง เปนอัจฉริยบุคคลไดคนหนึ่งดวยประการฉะนี้
๑๓๐. ขอใดไมใชสาระที่ไดจากขอความขางตน
๑. ชาวชนบทมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒. พระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม
๓. ธรรมชาติของมนุษยตองการผูที่จะเปนที่พึ่งทางใจได
๔. พระภิกษุกับราษฎรในชนบทมีความสัมพันธใกลชิดกัน
๑๓๑. ขอความขางตนแสดงคุณคาดานใดเดนชัดที่สุด
๑. ดานคานิยม
๓. ดานสติปญญา

๒. ดานคุณธรรม
๔. ดานสังคม

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “สรุปเขมโคงสุดทาย โครงการ 3 .”
หนา 38
ชื่อผูสอน รองศาสตราจารย ม.ล. อัจจิมา เกิดผล
วิชา ภาษาไทย

๑๓๒. ขอใดไมโนมนาวใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ
๑. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปจจัยที่ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูใน
โลกนี้ได
๒. ในขณะที่ระบบความสัมพันธของปาไม ดิน และน้ํา ถูกรบกวนอยางรุนแรงนั้น ระบบแหง
จักรวาลก็ถูรบกวนจากมนุษยเชนเดียวกัน
๓. ในวันนี้เพียงมนุษยเทานั้นที่จะสามารถฟนฟูความสมดุลของธรรมชาติใหแกพื้นพิภพ การ
พิทักษธรรมชาติไวจะชวยใหชีวิตบนพิภพนี้ยั่งยืนนาน
๔. วันนี้โลกกําลังถูกเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติกําลังเสื่อมสลาย ความรมเย็นเปนสุขของชีวิต
กําลังเปนเสื่อมสูญชีวิตมิอาจอยูไดในทามกลางการแตกสลายของพิภพ
๑๓๓. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
๑. เรื่องธรรมาธรรมะสงครามมีที่มาจากวรรณคดีบาลี
๒. เรื่องธรรมาธรรมะสงครามสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางวรรณศิลปกับนาฏศิลป
๓. เรื่องธรรมาธรรมะสงครามมุงเนนที่จะแสดงหลักธรรมวาธรรมกับอธรรมใหผลไมเหมือนกัน
๔. พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม
เพื่อใชสําหรับแสดงละครดึกดําบรรพ
๑๓๔. ขอใดไมใชการกลาวเชิงเปรียบเทียบ
๑. พระปนภพกุเรปนกรุงศรี
๓. วางกองเยื้องกันเปนฟนปลา

๒. รํารายเปนกระบวนหวนหัน
๔. ไวเปนขาใตเบื้องบทมาลย

๑๓๕. การกระทําขอใดไมเกี่ยวกับความเชื่อ
๑. เบิกโขลนทวารโดยกระทรวง ปวงละวาเซนไก
๒. ประโรหิตฟนไมขมนาม
ทําตามตําราพิชัยยุทธ
๓. ฉายจอมปลวกปราบราบลง ใหเตียนตรงปอมปนในพารา
๔. ธ ใหโหรหามหุติฤกษ
ซึ่งจะเบิกหยุหยาตรา
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๑๓๖. ขอใดแสดงแนวคิดสําคัญของขอความตอไปนี้
“เอาทองตีเหล็กเปนของ ไมสามารถลอง
เพราะเหตุวาผิดธรรมดา
แมเราฆาทานมรณา
เหล็กก็จักนา
นิยมประดุจทองคํา”
๑. ผูใชอํานาจในทางไมถูกตองคือผูชนะ
๒. ผูที่มีธรรมะยอมไมใชอํานาจในทางไมถูกตอง
๓. ผูชนะเทานั้นเปนผูที่ถูกตองและไดรับการยกยอง
๔. ผูใชอํานาจในทางไมถูกตองยอมไมไดรับการยกยอง
อานขอความตอไปนี้แลวตอบถามขอ ๑๓๗ - ๑๓๘
“อยาคิดวามนุษยเปนสวนหนึ่งและเปนสวนซึ่งมีความหมายมากตอความยั่งยืนหรือลมสลาย
ของธรรมชาติ จงคิดวามนุษยไมเพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทานั้น แตมนุษยเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ธรรมชาติทั้งหมดดวย”
๑๓๗. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน
๑. เราคือธรรมชาติ และธรรมชาติคือเรา
๒. เรากับธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของโลกทั้งหมด
๓. เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีผลตอธรรมชาติ
๔. เรามีความหมายตอธรรมชาติและธรรมชาติขึ้นอยูกับเรา
๑๓๘. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน
๑. การทําลายธรรมชาติเทากับเปนการทําลายมนุษยเอง
๒. การดํารงอยูและวิถีชีวิตของมนุษยมีผลตอธรรมชาติมาก
๓. ธรรมชาติไมสามารถอยูไดอยางยั่งยืนหากปราศจากมนุษย
๔. การทําลายของมนุษยแทจริงก็คือการทําลายธรรมชาตินั่นเอง
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๑๓๙. ขอความตอไปนี้แฝงขอคิดตามขอใด
“กอนที่ทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ เรื่องความทุกขของชาวนาก็คงยัง
จะเปนแรงสรางความสะเทือนใจแกกวียุคคอมพิวเตอรสืบตอไป”
๑. ชาวนาไดรับความไมเปนธรรมทุกยุคทุกสมัย
๒. ความทุกขของชาวนาเปนแรงบันดาลใจของกวีเสมอ
๓. ความสะเทือนใจของกวีสัมพันธกับความสุขความทุกขของชาวนา

๔. แมประเทศจะพัฒนาไปสูความเจริญแลว ชาวนาก็ยังมีความสําคัญอยู
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๔๐ – ๑๔๑
“ทุกวันเราชําระรางกายเพื่อจะลางฝุนละอองและของโสโครก ถาเวนการอาบน้ําสักเดือน ตัว
เราคงมีกลิ่นอยางทอขยะขางถนนนั้นทีเดียว แตใจของเราเลา ไดเคยฟอกมันหรือเปลา ในลม อากาศ
นอกจากฝุนละอองและเชื้อโรคอันมองไมเห็น ยังจะมีอะไรอยูอีกบาง อาสัตย อาธรรม ริษยา พยาบาท
อุปกิเลสทั้งสิบหก จุลินทรียอันปราศจากตัวรายแรงยิ่งกวากาฬโรค บนผิวโลกกําลังเต็มไปดวยเชื้อสกปรก
เหลานี้ปลิวแทรกซานเขาสูจิตมนุษย เราชําระแตกายไมชําระใจ ฉะนั้นบางคนจึงเปนโรคทางใจงอมแงม
มนุษย สังคม และโลกตองสั่นสะเทือนเรารอน อยูดวยโรคอาธรรม”
๑๔๐. ขอใดเปนสาระสําคัญที่สุดของขอความขางตน
๑. ปจจุบันนี้โลกของเรามีแตคนเปนโรคทางใจ
๒. เราควรชําระจิตใจเสมอเพื่อใหมีสุขภาพจิตที่ดี
๓. สังคมไมสงบสุขเพราะจิตใจของคนเต็มไปดวยกิเลส
๔. การชําระจิตใจสําคัญไมนอยกวาการชําระรางกายใหสะอาด
๑๔๑. ขอความขางตนใชกลวิธีการเขียนเดนที่สุดตามขอใด
๑. การบรรยาย
๒. การพรรณนา
๔. การใชความเปรียบ
๓. การยกตัวอยาง
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๑๔๒. ขอใดแสดงความคิดเกี่ยวกับความรักตางจากผูอื่น
๑. ต่ําศักดิ์หรือมารักวงศเทเวศร
ใหผิดเพศตุนาหงันอสัญหยา
เหมือนอิเหนาเสาวภาคยกับบุษบา
เออสาสิที่ใจไมเจียมตัว
๒. เหมือนกระตายหมายชมจันทรา
อันสูงสุดสายตาอยูเต็มไกล
คงมิไดเชยชมสมคิด
ตองทนพิษความรักจนตักษัย
๓. สตรีใดในพิภพจบแดน
ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา
จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย
๔. ซ้ําเปนขัตติยชาติผูอาจหาญ
ควรหักราญรักใหประลัยหาย
อยาเหยียดตนต่ําชาอยางนาอาย
ลงมุงหมายทาสีไมดีเลย
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑๔๓ – ๑๔๔
“อนิจจาธานินทรสิ้นกษัตริย
เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ
แมกรุงยังพรั่งพรอมประชาชน
จะสับสนแซเสียงทั่วเวียงวัง
มโหรีปกลองจะกองกึก
จะโคมครึกเซ็งแซดวยแตรสังข
ดูพารานาคิดอนิจจัง
ยังไดฟงแตเสียงสกุณา”
๑๔๓. ขอใดแสดงความรูสึกที่เดนชัดที่สุด
๑. เหงาใจ
๓. สลดใจ

๒. เปนทุกข
๔. ปลงตก

๑๔๔. คําประพันธขางตนไมแสดงคุณคาดานใด
๑. ดานคานิยม
๓. ดานวรรณศิลป

๒. ดานคุณธรรม
๔. ดานสังคมและวัฒนธรรม

๑๔๕. ขอใดไมใชภาพเคลื่อนไหว
๑. กระหวัดหวิดหวิวผวาเสียงฮาฮือ
๒. บรรดาเพื่อนเตือนตื่นขึ้นเซ็งแซ
๓. เห็นโศกใหญใกลน้ําระกําแฝง
๔. ยามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก

คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง
บางจอแจจัดการประสานเสียง
ทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือ
กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย
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๑๔๖. ขอใดไมสะทอนความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
๑. ธรรมดาวากษัตริยอัติเรก
เปนองคเอกอํานาจดังราชสีห
๒. สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ
๓. หรือธานินทรสิ้นเกณฑจึงเกิดยุค
ไพรีรุกรบไดดังใจหมาย
๔. กษัตริยสืบสุริยวงศดํารงโลก
ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
๑๔๗. ขอใดไมมีวัจนภาษา
๑. ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์
๒. แลวชักเชือนชวนเพื่อใหกลับหลัง
๓. แตวอนเวียนเจียนวายชีวิตพี่
๔. แตหนุมสาวคราวเรานี้นับรอย
๑๔๘.

มีคนรักรสถอยอรอยจิต
ที่อื่นยังมีอยูหลายคูหา
จึงไดศรีเสาวภาคยมาแนบขาง
ลงเลนลอยกลางธารประสานเสียง

“ราตรีก็แมนมี

ขณะดีและรายปน

ไปผิดกะคนๆ

คุณโทษประโยชนถม”

ขอใดเปนสารของคําประพันธขางตน
๑. ธรรมชาติใหคุณไดก็ใหโทษได
๓. มนุษยมีทั้งดานบวกและดานลบในตัว
๑๔๙. สารของคําประพันธในขอใดตางจากขออื่น
๑. สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ
เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา
๒. อนิจจาธานินทรสิ้นกษัตริย
แมกรุงยังพรั่งพรอมประชาชน
๓. ทุกเงื้อมเขาเหงาเงียบเชียบสงัด
น้ําคางเย็นทุกเสนหญาพนาลัย
๔. ทั้งวังหลวงวังหลังก็รั้งรก
ดูปราสาทราชวังเปนรังกา

๒. โลกนี้มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกัน
๔. ธรรมชาติแปรปรวนไดตลอดเวลา
เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา
ตองไสยาอยูกลางน้ําคางพราว
เหงาสงัดเงียบไปในไพรสณห
จะสับสนแซเสียงทั้งเวียงวัง
ใบไมกวัดแกวงกิ่งประวิงไหว
ทั่วแนวไพรมานไมมหี นองบัง
เห็นนกหกซอแซบนพฤกษา
ดังปาชาพงชัฏสงัดคน
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๑๕๐. ขอใดไมใชความหมายของคําประพันธตอไปนี้
“ฉับฉวยชกฉกช้ํา
ฉุบฉับ”
๑. ชกอยางฉวยโอกาส
๒. ชกอยางรวดเร็ว
๓. ชกอยางคลองแคลว
๔. ชกอยางเมามัน
๑๕๑. คานิยมในขอใดปรากฏใหเห็นเดนชัดที่สุดในคําประพันธตอไปนี้
“ดวยเรียมรองมุสิกาเปนขาบาท
จํานิราศรางนุชสุดสงสาร
ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร
นมัสการรอบพระบาทพระศาสดา”
๑. ความจงรักภักดี
๒. ความกตัญูกตเวที
๓. ความรับผิดชอบตอหนาที่
๔. ความเสื่อมใสในพระศาสนา
๑๕๒. ขอใดแสดงขนบนิยมในการประพันธนิราศ
๑. นี่หรือรักจะมินาเปนราคิน
แตชื่อดินเจียวยังกลายเปนหลายคํา
๒. แตทุกขรักก็เปนหนักถนัดอก ถึงสักหกเจ็ดเกวียนก็เจียนเหลือ
๓. อุระเรียมเกรียมตรมอารมณรอน ระอาออนนอกใจมิใครหาย
๔. จนไกเถื่อนเตือนขันสนั่นแจว ดุเหวาแววหวาดหมายวาสายสมร
๑๕๓. ขอใดเปนทรรศนะเกี่ยวกับผูหญิงที่ไมไดสะทอนจากเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหมิง
๑. ผูหญิงงามเปนชนวนของสงคราม
๒. ผูหญิงที่แยงสามีผูอื่นเปนผูนารังเกียจ
๓. ผูหญิงที่แตงงานแลวเปนสมบัติของสามี
๔. ผูหญิงที่เปนมายขันหมากยอมไดรับความอับอาย
๑๕๔. ขอใดไมใชคําพูดที่แสดงความรักศักดิ์ศรี
๑. จะสงครามตามตีติดพัน
๒. ผิดก็ทําสงครามดูตามที
๓. จําจะไปตานตอรอฤทธิ์
๔. แตผูเดียวจะเคี่ยวสงครามไป

ไปกวาชีวันจะบรรลัย
เคราะหดีก็จะไดดังใฝฝน
ถึงมวยมิดมิใหใครดูหมิ่น
จะยากเย็นเปนกระไรก็ตามที
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๑๕๕. ขอใดไมปรากฏในขอความตอไปนี้
“แตในเมืองปนังไมมีพระเถระ พวกชาวเมืองทั้งพระและคฤหัสถจึงสมมติทานพระครูวัดฉลอง
ใหเปนพระมหาเถราสําหรับเมืองปนัง ถาสรางโบสถใหมก็นิมนตไปผูกพัทธสีมา ถึงฤดูบวชนาคเมื่อกอน
เขาพรรษาก็นิมนตใหไปนั่งเปนอุปชฌายบวชนาค และที่สุดแมพระสงฆเกิดอธิกรณก็นิมนตไปใหไตสวน
พิพากษา”
๑. คติธรรม
๒. เนติธรรม
๓. ประเพณีนิยม
๔. สหธรรม
๑๕๖. ขอใดไมสะทอนความเชื่อของผูพูด
๑. ดังหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย
๒. งดอยูอยาเสด็จสักเจ็ดวัน
๓. สุดแทแตบุญกับกรรม
๔. ตนเปนไทไมควรไปคบทาส

เห็นผิดระบอบบุราณมา
ถาพนนั้นก็เห็นไมเปนไร
จะฟงคําโหรานั้นหาไม
คนตางชาติไมสนิทอยาชิดชอบ
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ขอควรสังเกตในการเพิ่มคํา
เนื้อหาวิชาการเพิ่มคํา
๑. คําซ้ํา
๒. คําซอน หรือ คําคู
๓. คําประสม
๔. คําสมาส
๕. คําจากภาษาอื่น คําบาลี สันสกฤต เขมร ฯลฯ
การเพิม่ คําในภาษาไทยเกิดจาก
๑. การเลียนเสียงธรรมชาติ เชน ตุกตุก กอบแกบ กริ่ง ครืน
๒. การสรางคํา ไดแก คําซอน คําซ้ํา คําประสม คําสมาส
๓. การยืมคํามาจากภาษาอื่น เชน ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ฯลฯ
๔. การกําหนดขึ้นมาใชกนั เฉพาะกลุม เรียก คําคะนอง ( Slang ) เชน เบ ๆ ชิว ๆ

การเพิ่มคํา
คํา คือ พยางคที่เปลงออกมาแลวมีความหมาย โดยจะมีกพี่ ยางคก็ได
พยางค คือ เสียงพูดที่เปลงออกมา
ดังนัน้ คํา จึงประกอบดวย เสียง และ ความหมาย
ตัวอยาง
แปง เปนพยางค และ เปน คํา
กิ
เปนพยางค
กิเลส
ประ เปนพยางค
ประชาชน

เปนคํา
เปนคํา
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คํามูล คือ คําที่มีความหมายชัดเจน ซึ่งเดิมเปนคําพยางคเดียวโดด ๆ เชน
พอ แม พี่ นอง เขา วิง่ และ เดิน ใน บาน เรียก คํามูลพยางคเดียว
คํามูลพยางคเดียวบางคํามีความหมายเดียว เชน เพื่อน นัง่ เศรา
คํามูลพยางคเดียวมีหลายความหมาย เชน เขา รอย ฉัน
ตอมาคํามูลมีมากพยางคขนึ้ เรียก คํามูลหลายพยางค เชน กระจาด
ลําดวน บุษบา ขาพเจา ตะกุกตะกัก กระโดด
คํามูลอาจเปนคําไทยแท เชน ปู ยา บัว นอก ตะขาบ มะมวง
หรือมาจากภาษาอื่น เชน เนตร พุทธ บุญ แข สมุด ศรัทธา
คํามูลทําหนาที่เปนคําชนิดตาง ๆ ได ๗ ชนิด ไดแก
คํานาม เชน เรือ ดาว มนุษย แสตมป
คําสรรพนาม เชน เรา ทาน กระผม ดิฉัน
คํากริยา เชน มอง นอน กระโดด ตวัด
คําวิเศษณ เชน ดํา เปรีย้ ว เบา กระดาง ขรุขระ
คําบุพบท เชน บน ใต ใกล ของ
คําสันธาน เชน และ หรือ เพราะ ทวา
คําอุทาน เชน โอย! วาย! โอโฮ! อนิจจา!

คําซ้ํา
คําซ้ํา คือ คํา ๆ เดียวกันนํามากลาว ๒ ครั้ง มีความหมายเนนหนักหรือตางไป
จากคําเดีย่ ว และตองมีเครื่องหมายไมยมก ( ๆ ) กํากับแทนคําทายที่ซ้ํากับคําตน เพื่อให
สังเกตไดวาคําใดเปนคําซ้าํ หรือคําเดี่ยว ยกเวนในบทรอยกรอง
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ลักษณะของคําซ้ํา
๑. คําซ้าํ ที่ซา้ํ คํานาม บอกความหมายพหูพจน เชน เด็ก ๆ หนุม ๆ เพื่อน ๆ
๒. คําซ้ําที่ซ้ําคําขยายนาม ชวยย้าํ ความหมายใหชัดเจนขึ้น เชน เสือ้ ตัวนี้ยงั ดีๆ
อยูเลยอากาศรอน เมื่อออกเสียงคําซ้าํ ในลักษณะนี้ มักจะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตที่คําตน
ดวย สวนมากจะเปลี่ยนเปนเสียงตรี
๓. คําซ้ําที่ขยายนามหรือสรรพนาม ชวยย้ําความหมาย หรือมีความหมายลดลง เชน
มะนาวลูกใหญๆ
๔. คําซ้าํ ที่เกิดจากคําซอน หรือเรียกวา คําซ้ําในคําซอน นําคําซอนกัน ๒ คู เชน
สวย ๆ งาม ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ มืด ๆ มัว ๆ คําซ้าํ ลักษณะนี้ ไมใชจะสามารถนําคําซอนมาซ้ํา
กันไดเสมอไป เชน ดุราย ชื่นชม ไมสามารถทําเปนคําซ้ําได
๕. คําซ้ําที่ซ้ําคํานามหรือคําบอกจํานวนนับ เมื่อมีคําวา “ เปน “ นําหนา เชน
แมคาชั่งมะมวงเปนกิโลๆ แจกันแตกเปนเสีย่ งๆ ( แตกออกหลายชิ้น )
๖. คําซ้ําที่ซาํ้ คําบุพบท มีความหมายไมแนนอน เชน ผูโดยสารโปรดนั่งในๆ
ชวยเย็บผาตรงริมๆใหหนอย วางกระเปาไวบนๆ นะ
๗. คําซ้ําที่ซ้ําคําขยายกริยา บอกวามีการกระทําติดตอกันหรือตอเนื่องกัน เชน
พูดดังๆ เดินชาๆ วิ่งเร็วๆ ดิ้นพราดๆ
๘. คําซ้ําที่ซ้ําคํานาม คํากริยา คําขยายแลวมีความหมายตางออกไป ไมตอเนื่อง
กับคําเดิม เรียกวา สํานวน เชน พื้น ๆ ( ธรรมดา ) กลวย ๆ ( งาย ) นอง ๆ
( เกือบจะเหมือน ) ลวก ๆ ( ไมเรียบรอย ) พลาง ๆ ( ทําไปกอนชัว่ คราว ) อยู ๆ ( ไมมี
สาเหตุมากอน )
๙. คําบางคําตองเปนคําซ้ําเสมอ เชน เนืองๆ ยองๆ ฉอด ๆ หงึกๆ จั้กๆ
๑๐. คําบางคําเปนคําซ้ําไมได เชน จะ , คง , แต
๑๑. คําที่ออกเสียงซ้าํ กันในประโยค แตเปนคนละคํา ไมจัดเปนคําซ้าํ เชน
ฉันมีที่ที่เชียงใหม เธอใชหวีหวีผมอันนุม สลวย
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๑๒. คําซ้ําที่ใชในบทรอยกรอง ไมนิยมใชเครื่องหมายไมยมก แตเขียนซ้ํากัน ๒ ครั้ง เชน
เมื่อปกลายกูไดเห็นมันมา
ยังแกผาอาบน้ําตาแดงแดง
( ขุนชางขุนแผน )
เดินไปเดินมาไวไว
ตกใจก็ถอยออกมา
( รามเกียรติ์ )
ความหมายของคําซ้ํา
๑. บอกพหูพจน
- คําซ้าํ ที่เปนคํานาม เชน นอง ๆ กําลังเลนของเลนอยูในหอง
- คําซ้าํ ที่เปนคําวิเศษณ เชน ปลาเปน ๆ กุงตัวโต ๆ
๒. บอกความไมเจาะจง
- คําซ้าํ ที่เปนคําวิเศษณ เชน หยิบจานแบน ๆ ใหดวย , พวกสาว ๆ จะ
ไปไหนกัน
๓. บอกคําสั่ง
- คําซ้าํ ที่เปนคําวิเศษณประกอบคํากริยา เชน นัง่ นิ่ง ๆ , เดินเร็ว ๆ
๔. บอกความหมายออนลง ไมมาก ไมหนักแนนเทาคําเดิม
- คําซ้าํ ที่เปนคํากริยา เชน ผมก็มอง ๆ เธออยูเหมือนกัน
- คําซ้าํ ที่เปนคําวิเศษณ เชน เธอคนที่ใสเสื้อสีเขียวๆ เปนดารา
๕. บอกความหมายเนน ชัดเจนยิง่ กวาคําเดิม
- คําซ้าํ ที่เปนคําวิเศษณ เชน ตอนนี้ฉันมีงานยุง ๆ ( ยุง – ยุง )
คุณปาคนนัน้ หนาตาดุ ๆ ( ดุ - ดุ )
๖. บอกความหมายวาทํากิรยิ านัน้ ติดตอกัน
- คําซ้าํ ที่เปนคํากริยา เชน ฉันไมอยากนั่ง ๆ นอน ๆ อยูแบบนี้
๗. บอกความหมายใหม เปนสํานวนที่ไมมีความหมายตอเนื่องกับคําเดิม เชน
พลาง ๆ = ทําไปกอน
ไป ๆ = นานไป
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แบบทดสอบ
๑. คําซ้ําในขอใดทําหนาที่ในประโยคตางกับขออื่น
๑. เห็นกันหลัด ๆ ก็ไดขาววาเขาตายเสียแลว
๒. เขาเดินกระทืบเทาปง ๆ เขาไปในครัว
๓. เขามาถึงสนามบินทันเห็นเครื่องบินออกไปลับ ๆ
๔. ผูหญิงสวย ๆ ทุกวันนีท้ ํางานนอกบาน
๒. ขอใดมีคําซ้ําที่ใชเปนคําเดี่ยวไมได
๑. กําลังเดิน ๆ อยูฝนก็ตก
๒. เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ๆ เชื่อเถอะ
๒. นักมวยฝายแดงทําหนางง ๆ เมื่อถูกจับแพ
๔. เปดพัดลมเบา ๆ เดี๋ยวจะเปนหวัด
๓. คําคูใดตองเปนคําซ้ําเทานัน้
๑. งก ๆ เงิ่น ๆ
๒. ชั่ว ๆ ดี ๆ
๓. ขาง ๆ คู ๆ
๔. หลบ ๆ ซอน ๆ
๔. คําซ้าํ ในขอใดที่บอกความหมายเปนคําที่แยกประเภท
๑. ทํางานควรใหเสร็จเปนอยางๆ ไป ไมใชทําโนนทีทํานี่ที
๒. ขอใหคุณทํางานเปนหลักฐานเสียที เพือ่ น ๆ เปนอธิบดีไปแลว
๓. หองนี้เปนหองสวนตัว อยาใหใคร ๆ เขามาเปนอันขาด
๔. เด็ก ๆ ทุกคนอยากใหเปนที่รักของพอแมทั้งนั้น
๕. คําซ้ําในขอใดมีความหมายวา ทํากิริยานัน้ ซ้ํา ๆ
๑. พูดกันอยูห ยก ๆ ลืมเสียแลว
๒. ถูกดุเขานิด นัง่ ทําตาปริบ ๆ เชียวนะ
๓. ชางหวงรูปเสียจริง มองเฉย ๆ ก็ไมได
๔. เมื่อแรกนะอยากไป แตไปๆ ก็มายกเลิกเสียนี้
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๖. ขอความในขอใดมีคําซ้ํา
๑. เขาจัดหองหองนี้ไวสําหรับแขก
๒. เธอเดินแถวแถวตลาดขายผลไม
๓. เขามาสายสายกวาทุกคนในหอง
๔. เธอใชแปรงปรงผมซึง่ ยาวสลวย
๗. ขอใดมีคําซ้ําที่แสดงความหมายตางจากขออื่น
๑. ฉันไมชอบผาตาใหญ ๆ แบบนี้
๒. ตองตั้งใจทําการบานนะ อยาทําสง ๆ มา
๓. ขอยืมเสื้อสวย ๆ ใสสกั ตัวเถอะ
๔. อยูดึก ๆ มาหลายวัน เลยรูสึกเพลีย
๘. การซ้ําคําในขอใดมีความหมายเปลีย่ นไปจากคําเดิมมากที่สุด
๑. คุณยายชอบไปวัดแถวๆบาน
๒. รีบๆหนอยเดี๋ยวจะไมทันรถออก
๓. ครูสัญญาวาจะบอกคะแนนแตไปๆก็ลมื
๔. เธอรูจักผูห ญิงคนที่สวมเสื้อสีฟาๆ นัน่ ไหม
๙. คําที่มีเสียงซ้ําขอใดทําหนาที่เปนคําซ้าํ
๑. ความรูรูยงิ่ ได สินทรัพย
๒. รอนรอนออนแสงพระสุรยิ า
๓. แมลาลาลดให หาศรี
๔. ยามคืนคืนทุกขทิ้ง กลางไพร

คําซอน
คําซอน หรือ คําคู คือ คําที่มีคําเดี่ยว ๒ คํา ที่มีความหมายหรือเสียงคลายกัน
ใกลเคียงกันเมื่อซอนแลวจะมีความหมายไมแปลกไปจากเดิมแตอาจจะใชตางกันออกไปบาง
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ลักษณะของคําซอน
๑. มีความหมายเหมือนกัน เชน เร็วไว บานเรือน
๒. มีความหมายใกลเคียงกัน เชน เดือดรอน อบอุน
๓. มีความหมายตรงขามกัน เชน ผิดถูก ชั่วดีถี่หา ง
คําซอนแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ คําซอนเพื่อความหมาย คําซอนเพื่อเสียง
คําซอนเพื่อความหมาย
๑. คําเดี่ยวทีน่ าํ มาซอนทั้งคําตนและคําทายจะมีความหมายคลายกัน ใกลเคียงกัน
เชน ฟอนรํา เจ็บไข หนาตา
๒. คําซอนเพือ่ ความหมายตองเกิดความหมายใหม ซึง่ ไมเปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก
เชน กักขัง เสื้อผา
๓. คําซอนเพื่อความหมายชวยใหแปลความหมายของคําที่นํามาซอนกันได เชน เสื่อสาด
๔. คําซอนเพือ่ ความหมายจะมีความหมายตางกันได ดังนี้
๔.๑ ความหมายปรากฏที่คาํ ตน เชน คอเหนียง ใจคอ หัวหู
๔.๒ ความหมายปรากฏที่คาํ ทาย เชน หูตา เนื้อตัว
๔.๓ คําเดี่ยวที่นาํ มาซอนเปนคํามีความหมายตรงกันขาม ความหมายปรากฏ
ที่คําใดคําเดียวตรงตามความหมายนั้น ๆ ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน ผิดชอบ(ปรากฏที่คําตน )
๔.๔ ความหมายปรากฏอยูท ี่คําทั้งสอง แตความหมายจะตางจากคําเดิม
เชน พี่นอง ( ผูที่เปนเชื้อสายเดียวกัน )
๔.๕ ความหมายของคําซอนกับคําเดี่ยวแตกตางกัน เชน
พรอม ตางจาก พรอมเพรียง
๔.๖ ความหมายขยายกวางออก ไมไดจํากัดเฉพาะความหมายของคํา
เดี่ยวสองคําทีน่ ํามาซอนกัน เชน เจ็บไข ( อาการไมสบาย )
๔.๗ ความหมายเปนไปในเชิงอุปมา เชน อยูกนิ ค้าํ จุน ออนหวาน
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๕. คําซอนเพือ่ ความหมายเปนคําไทยซอนกับคําภาษาอื่น หรือ คําภาษาอืน่ ซอนกันเอง
เชน ซากศพ ( ไทย กับ สันสกฤต )
รูปภาพ ( บาลี กับ สันสกฤต )
๖. คําซอนเพือ่ ความหมายบางคําสามารถสลับหนา หลัง แลวมีความหมายทั้งสองคํา
โดยความหมายไมเปลี่ยน เชน เกี่ยวของ กับ ของเกี่ยว
ฝนฟา กับ ฟาฝน
แนนหนา กับ หนาแนน
อยูกิน กับ กินอยู
มีความหมายตางกัน เชน
๗. คําซอนเพื่อความหมายบางคําไมสามารถสลับที่กันได เชน จิตใจ ยกยอง ครั้งคราว
๘. คําซอนบางคําบัญญัติขึ้นเพื่อใชเทียบศัพทตางประเทศ เชน
แผนผัง
เทียบกับ
Plan
แผนแบบ
เทียบกับ
Design
๙. คําซอนที่นาํ คําที่มี ๒ พยางคมาซอนกัน เกิดเปนคําซอน ๔ พยางค เชน เฉลียวฉลาด
สม่ําเสมอ
คําซอนเพื่อเสียง
มุงทีเ่ สียงสัมผัสมากกวาความหมาย ดังนัน้ คําทีเ่ ขามาซอนอาจไมมคี วามหมายเลยก็ได
เชน มอมแมม ( แมม ไมมีความหมาย ) หรืออาจไมมีความหมายทั้งสองคํา เชน เกะกะ
โลเล พับเพียบ รุมราม
แบบทดสอบ
๑. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา
๑. กล้ํากลืน เคยตัว ติดตาม
๓. พรั่งพรอม หงางเหงง วังเวง
๒.ขอใดมีคําซอนมากที่สุด
๑. แตหนาวใจยากแคนนี้แสนเข็ญ
๓. ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน

๒. อวดอาง หมายมาด เคลื่อนคลอย
๔. รอยหรอ โศกศัลย ตกยาก
๒. ออกแออัดผูคนอยูลนหลาม
๔. ไมสมประกอบทรัพยสินก็ขัดสน
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๓. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา
๑. แนบชิด กับแกลม เกงกาจ
๒. รีดไถ กลาวหา เอาอยาง
๓. ออยอิ่ง ปาวรอง โยนกลอง
๔. หมดสิ้น กดดัน ใหมเอี่ยม
๔. ขอความตอไปนี้มีคําซอนกี่คํา “ คุณยายสอนลูกหลานใหเก็บงําเงินทองและเก็บรักษา
เครื่องใชใหเปนระเบียบ”
๒. ๔ คํา
๓. ๕ คํา
๔. ๖ คํา
๑. ๓ คํา
๕. คําซอนในขอใดสลับตําแหนงของคําไมได
๑. คร่ําครวญ เปลาเปลี่ยว กลิง้ เกลือก
๒. เกรี้ยวกราด เควงควาง ปลิน้ ปลอน
๓. คลาดเคลื่อน แปรปรวน กลับกลอก
๔. กลบเกลื่อน ครั่นคราม ปราดเปรียว
๖. ขอใดไมมีคําซอน
๑. รมระรื่นครื้นครึกลวนพฤกษา
๒. งามประโลมหลงแลดังแขไข
๓. ขาวขจรเจริญมาเนิน่ นาน
๔. จึงตอนรับเชิญนั่งที่ตั่งเตียง
๗. คําในขอใดเปนคําซอนเพือ่ ความหมายทุกคํา
๑. เขตแดน เดินทาง บานเรือน
๒. สูญเปลา ขัดแยง เก็บตก
๓. เร็วไว สือ่ สาร กาลเวลา
๔. รอคอย หมูคณะ บอกเลา

คําประสม
คือ คํามูลตั้งแต ๒ คําหรือมากกวานัน้ มาประสมกัน เกิดเปนคําใหมมีความหมายแต
ยังคงมีเคาความหมายของคําเดิมทีน่ ํามาประสม เชน แมยาย ดาวเทียม เตารีด
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ลักษณะของคําประสม
๑. คําทีน่ ํามาประสมกันจะเปนคําในภาษาใดก็ได เชน
แมพิมพ ( แม เปน คําไทย พิมพ เปน คําบาลี )
หัวใจ
( หัว เปน คําไทย
ไทย เปน คําไทย )
๒. คําทีน่ ํามาประสมกันเกิดเปนคําที่มีความหมายใหม ๒ แบบ คือ
๒.๑ มีความหมายตรง เชน
ไฟฟา
หมายถึง
พลังงานรูปหนึ่ง
หอหมก
หมายถึง
ชื่อกับขาว
ไฟฉาย
หมายถึง
กระบอกไฟทีฉ่ ายใหความสวาง
๒.๒ มีความหมายเปรียบเทียบ เชน
ตาขาว
หมายถึง
แสดงอาการขลาดกลัว
ปากตลาด
หมายถึง
ปากจัด
๓. ลักษณะคําตั้งของคําประสม คําประสมจะมีคําหลักซึ่งมีความหมายอยูท ี่คําตน
เรียกวา คําตั้ง และมีคําตาง ๆ ตามมาเพื่อชวยเสริมความหมาย คําตั้งจะเปนคําชนิดใดก็ได เชน
คําตั้งเปนคํานาม เชน กงจักร ของหวาน ปากกา พอตา คนใช คนใน
คําตั้งเปนคํากริยา เชน วิ่งเปยว ตัดหนา แตงงาน ถายรูป กันสาด อวดดี
คําตั้งเปนคําวิเศษณ เชน สองหัว ดีใจ นอยหนา นารัก หวานเย็น
คําตั้งเปนคําบุพบท เชน ใตเทา ใตดิน ที่นอน นอกใจ
๔. คําประสมมีคําตั้งที่เปนคําซ้ํา ๆ กัน เชน
พอ - พอบาน พอเมือง พอตา พอสื่อ
เครื่อง - เครื่องบิน เครือ่ งยนต เครื่องกล
ใจ
- ใจดี ใจดํา ใจราย ใจกวาง
ชาว - ชาวบาน ชาวเมือง ชาวสวน ชาวนา
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นัก - นักเรียน นักรอง นักเขียน นักรบ
๕. คําประสมสามารถทําหนาที่ตาง ๆ ไดแก
คํานาม
เชน รถไฟฟา ทางดวน เกาอี้ดนตรี น้ําแข็ง
คํากริยา
เชน จับยาม เดินตลาด วิง่ ราว
ตัดเสื้อ
คําวิเศษณ
เชน คอแข็ง ใจดํา
หัวใหม ตาขาว
เปรียบเทียบคําประสม กับ คําซอน
ลักษณะที่เหมือนกัน
๑. เกิดจากการนําคําเดี่ยวมารวมกันสรางเปนคําใหม เชน
น้ําตา
นุมนวล
๒. คําที่เกิดใหมจะมีความหมายตางออกไปจากเดิม หรือมีความหมายเนนหนัก เบาไป
จากเดิม
ดาวเทียม
ดุราย
๓. เมื่อแยกออกเปนคําเดี่ยว แตละคํามีความหมายสมบูรณ
กองกลาง
เก็บเกี่ยว
ลักษณะที่ตางกัน
๑. คําประสมมีคํา ๒ คําหรือมากกวานัน้ เชน ผาเช็ดหนา แปรงสีฟน
คําซอนมีคาํ ๒ คํา หรือ ๔ คํา หรือ ๖ คํา เชน ซื่อตรง ยากดีมจี น บานเกิดเมืองนอน
๒. คําประสมมีความหมายสําคัญที่คําตัวตั้ง คําขยายมีความสําคัญรองลงไป เชน ปลาเค็ม
คําซอนมีความสําคัญเสมอกันทุกคํา เชน ยากจน
๓. คําประสมมีความหมายใหมทยี่ ังคงเคาความหมายเดิม เชน ที่นงั่
คําซอนมีความหมายเปลีย่ นแปลงไปบาง โดยเปนการเนนหนักหรือออนลง เชน เจ็บปวย
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แบบทดสอบ
๑. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา
๑. กรรมเกา น้าํ เนา สาดโคลน สัน่ คลอน
๒. แกะดํา นัง่ ราน วางมวย ผุยผง
๓. เลนตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก
๔. จุดจบ สับหลีก เลวทราม ลายคราม
๒. ขอใดมีกริยาเปนคําประสมทั้งหมด
๒. เวลาแดดรอนจัดตองเดินกางรม
๑. คุณปูนั่งเลานิทาน หลาน ๆ ยิ้มแปน
๓. เขาชอบออกตัวเพราะเกรงใจเพื่อน ๆ
๔. พอถายรูปนองขณะนอนหลับ
๓. ขอใดมีคําประสมและคําซอนจํานวนเทากัน
๑. จับจด ลืมตัว ตบตี ตัวเปลา
๒. ทางเทา ฝกฝน เลิกรา เกินเลย
๓. ตนทุน ปลายแถว รอดพน แลกเปลี่ยน ๔. ปลดปลอย ทอดทิ้ง ลอยตัว รุงริง่
๔. คําประสมในขอใดที่ไมมคี วามหมายในเชิงอุปมา
๑. ตาขาว ตาคาง ตาพอง ตาโต
๒. รูมาก รูทนั รูไส รูอยู
๓. ปากแข็ง ปากตลาด ปากเบา ปากคม
๔. หนาไม หนาแขง หนาบัน หนาจัว่
๕. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา
๑. จานเด็ด จานรอน จานแบน จานเปล
๒. คิดถึง คิดอาน คิดคน คิดดู
๓. เตะจมูก เตะตา เตะกน เตะฉาก
๔. คําขวัญ คําคม คําตั้ง คําตาย
๖. “ ทรัพยสนิ ทางปญญาเปนสิ่งมีคา ยิง่ จึงมีลิขสิทธิก์ ารคิดคนประดิษฐกรรมใหม “
ขอความนีม้ ีคําสมาสและคําประสมอยางละกี่คาํ
๑. คําสมาส ๑ คํา คําประสม ๒ คํา
๒. คําสมาส ๒ คํา คําประสม ๑ คํา
๓. คําสมาส ๓ คํา คําประสม ๒ คํา
๔. คําสมาส ๒ คํา คําประสม ๒ คํา
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๗. ขอใดมีคําประสมทีท่ ําหนาที่เหมือนกันหมดทุกคํา
๑. กรวดน้ํา ขอโทษ คนสนิท จัดการ
๒. ขาดมือ คนทรง จับใจ เจากู
๓. ขาวตอก เงินตรา ผิดใจ บุตรเลีย้ ง
๔. กระดานชนวน ขาวตม คนกลาง เงินเดือน
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๘ – ๙
ก. ชมแลวชมเลา
เฝาชะแงแลดู
เพลินพิศเพลินอยู
ไมรูลืมเลือน
ข. แดดรอนรอน
เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล
ยามนี้จําตองพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดหวงยอดดวงตา
ค. บานเมืองเราเราตองรักษา
อยากทําลายเชิญมาเราสู
เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู
เราสูไมถอยจนกาวเดียว
ง. ทองฟาสายัณหตะวันเลือน
แสงลับนับวันจะเตือนใหใจตองขื่นขม
หากเย็นลงฟาคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม ชีวิตระทมเพราะรอมา
๘. ขอใดมีทงั้ คําซ้ํา คําซอนและคําประสม
๑. ขอ ก
๒. ขอ ข
๓. ขอ ค
๔. ขอ ง
๙. ขอใดไมมีคําประสม
๑. ขอ ง
๒. ขอ ค
๓. ขอ ข
๔. ขอ ก
ขอสอบรวม
๑.ขอใดไมใชคําซ้ํา
๑. มีความเหงาเยียบเย็นเปนที่อยู
วันวันรับรูการไหลผาน
๒. เยี่ยมเยี่ยมมองมองแลวรองวา
อะไรนี่บนบานาหนวกหู
๓. สงสารใจใจเจาเอยไมเคยวาง
ทุกกาวยางหยุดใจไมไดหนอ
๔. ปูนอยนอยวิ่งรอยตามริมหาด
ทั้งสองมาดหมายตะครุบปุบเปดหาย
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๒.ขอใดมีคําซอนมากกวาขออื่น
๑. โอเหน็ดเหนื่อยหนักหนาแสนสาหัส
๒. ตองเรงรัดงานเสร็จสิ้นสูเปาหมาย
๓. หากชักชาเฉื่อยชานาละอาย
๔. งานเสียหายรัฐเสียงบการอบรม
๓. ขอใดมีทงั้ คําซอนและคําประสม
๑. ของของใคร ของใครก็หวง ของใครใครก็ตองหวง หวงใยรักใครถนอม
๒. ชอบไหม ชอบไหม รูปรางหนาตาอยางนี้ ถามหนอยเถอะพี่ ชอบไหม ชอบไหม
๓. นองเปลนารัก นองเปลนารัก ผมเหงาอางวางเปลาเปลี่ยว ผมอยูค นเดียวในความมืด
๔. ไกไหมครับไก ซื้อไหมครับ จะกลับแลวไก ไกขายถูกถูกแถมกระดูกกับไมเสียบไก

คําสมาส
คําสมาส คือคําที่เกิดจากการสรางคําในภาษาบาลี สันสกฤต
ลักษณะของคําสมาส
๑. เปนคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต เทานัน้ เชน
ศีลธรรม
( สันสกฤต กับ สันสกฤต )
กิจการ
( บาลี กับ บาลี )
พุทธศาสนา ( บาลี กับ สันสกฤต )
๒. คําหลักอยูห ลัง คําขยายอยูหนา การแปลความหมายจึงแปลจากคําหลังมาคําหนา
เชน
มหาราช
= ราชาผูยงิ่ ใหญ
อุทกภัย
= ภัยทางน้าํ
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๓. อานออกเสียงพยัญชนะและสระของคําหนากับคําหลังเชื่อมกันระหวางคํา เชน
ประวัติศาสตร อาน ประ – หวัด – ติ – สาด
วรรณคดี
อาน วัน – นะ – คะ – ดี
๔. ไมประวิสรรชนีย และ ไมใสเครื่องหมายทัณฑฆาตทีพ่ ยัญชนะทายของคําหนา เชน
วีรชน
มนุษยสัมพันธ
พลศึกษา

คําสนธิ
คําสนธิ คือการสรางคําในภาษาบาลี สันสกฤตโดยการกลมกลืนเสียงหรือเชื่อมเสียงระหวาง
พยางคทา ยของคําหนา กับพยางคหนาของคําหลัง
ลักษณะของคําสนธิ
๑. เปนคําในภาษาบาลี สันสกฤต เทานั้น เชน
ศาสตราจารย ( สันสกฤต กับ สันสกฤต )
พุทโธวาท
( บาลี กับ บาลี )
๒. แปลความหมายจากคําหลังไปคําหนา เชน
ราชูปโภค = ของใชสําหรับราชา
๓. คําสนธิมี ๓ ชนิด คือ
สระสนธิ เชน นเรศวร จราจร
พยัญชนะสนธิ เชน ทรพิษ นิรโทษ
นฤคหิตสนธิ เชน สมาคม สัมพันธ สัญญา
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แบบทดสอบ
๑. ขอใดมีคําสมาสแบบสนธิ ๒ คํา
๑. อุดมดชค เทศาภิบาล กุศโลบาย มาตรฐาน
๒. ภัณฑารักษ ธนบัตร นราธิป บุคลาธิษฐาน
๓. ทัศนาจร วนาราม อัครชายา อรรถรส
๔. เกียรติภูมิ เทวนิยม ทารุณกรรม สุนทรียภาพ
๒. คําในขอใดมีลักษณะเหมือนคําวา “ ราโชวาท “
๑. วัฒนธรรม พลศึกษา ภารกิจ
๒. ธุรการ พุทธคุณ อักษรศาสตร
๓. ธนาลัย มโหฬาร สุโขทัย
๔. ครุภัณฑ สุนทรทาน สัณหจุฑา
๓. คําในขอใดมีวิธีการสรางคําเหมือนคําวา “ ประวัติศาสตร “ ทุกคํา
๑. ทิพรส เทพเจา
๒. ชื่นชม ธนบัตร
๓. กิจการ จิตเวช
๔. ธนาคาร ธันวาคม
๔. คําขวัญในขอใดไมมีคําสมาส
๑. คุณคาของมนุษย ดีทสี่ ุดคือผลงาน
๒. บานเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดภัย
๓. รักชาติ รักประชาธิปไตย ตองออกไปเลือกตั้ง
๔. น้าํ ประปามีคาตอชีวิต ประหยัดวันละนิดชวยเศรษฐกิจชาติได
๕. คําในขอใดมีการสรางพยางคเหมือน “ ชาติภูมิ “
๒. เทศกาล
๑. นพมาส
๓. เมรุมาศ
๔. ภาพยนตร
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การเพิ่มคําโดยการยืมคําภาษาอื่น
การเพิ่มคําในภาษาไทยดวยวิธกี ารนําคําจากภาษาอืน่ มาใชนนั้ ตามที่ระบุในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไทยมีคาํ จากภาษาตางประเทศใช ๑๔ ภาษา
ลักษณะการรับมาใชนนั้ มีทงั้ ที่รับมาโดยตรงและนํามาดัดแปลงใหเหมาะสมกับคนไทย คํา
ที่มีใชมากและพบเห็นอยูเสมอ คือ คําทีร่ ับมาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร อังกฤษ

ภาษาบาลี และ ภาษาสันสกฤต
ลักษณะสําคัญ
๑. ภาษาบาลี สันสกฤตเปนภาษาที่มีวิภัตติ ปจจัย คําสวนใหญมีหลายพยางค
เชน ศาสนา ปรัชญา บัณฑิต อัปสร
๒. ภาษาบาลี สันสกฤต มักมีตัวการันต เชน ทุกข แพทย จันทร
๓. พยัญชนะบาลีมี ๓๓ ตัว พยัญชนะสันสกฤตมี ๓๕ ตัว แบงเปนวรรค ดังนี้
วรรค
กะ
จะ
ฏะ
ตะ
ปะ
เศษวรรค
สันสกฤต

๑
ก
จ
ฏ
ต
ป

ย ร ล ว ส ห ฬ
เพิ่ม
ศ ษ

๒
ข
ฉ
ฐ
ถ
ผ

๓
ค
ช
ฑ
ท
พ

๔
ฆ
ฌ
ฒ
ธ
ภ

๕
ง
ญ
ณ
น
ม
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๔. ภาษาบาลีมีหลักตัวสะกด ตัวตาม
แถวที่ ๑ สะกด
แถวที่ ๑ , ๒ ตาม เชน อิจฉา บุปผา
แถวที่ ๓ สะกด
แถวที่ ๓ , ๔ ตาม เชน อัคคี ลัทธิ
แถวที่ ๕ สะกด
แถวที่ ๑ - ๕ ตาม เชน สัณฐาน องค
๕. สระในภาษาบาลีมี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
สระในภาษาสันสกฤตมี ๑๔ ตัว เพิม่ ๖ ตัว คือ ไอ เอา ฤ ฤา ภ ภา
การรับคําภาษาบาลี สันสกฤต เขามาใชในภาษาไทย
๑. นํามาใชตามรูปศัพทเดิม ความหมายเหมือนเดิม เชน
วิชา ( ป. ) วิทยา ( ส. ) = ความรู
๒. นํามาใชตามรูปศัพทเดิมแตเปลี่ยนความหมาย เชน
วิตถาร ( ป. ) = นอกแบบ
พิสดาร ( ส.) = ละเอียดลออ
๓. นํามาใชตามรูปศัพทเดิมเฉพาะคําในภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน
ครุฬ ( ป. )
ครุฑ ( ส. )
ตัวอยางคําภาษาบาลี
วัตถุ อิตถี อุตุ วิชา จักขุ มัชฌิม นิพพาน
วุฒิ ปจจุบัน อัจฉรา อัจฉริยะ ปกติ ปญญา
ตัวอยางคําภาษาสันสกฤต
วัสดุ สตรี ฤดู วิทยา จักษุ มัธยม
กษัตริย
บุษบา อัปสร ลักษณะ ราษฎร ทฤษฎี
อมฤต
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แนวเทียบคําภาษาบาลี สันสกฤต
บาลี

สันสกฤต

อิสี

ฤษี

ขัตติยะ
มัชฌิม
จุฬา
อัจฉรา
บุปผา
ฐาน
วิตถาร
กีฬา
ปญญา

กษัตริย
มัธยม
จุฑา
อัปสร
บุษบา
สถาบัน
พิสดาร
กรีฑา
ปรัชญา
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ภาษาเขมร
ลักษณะทัว่ ไป
๑. โดยทัว่ ไปเปนภาษาคําโดด เชน เจียน บาย แข
มีลกั ษณะการเรียงคําเขาประโยคเหมือนภาษาไทย คือ ประธาน กริยา กรรม เชน
คญมซีบาย = ฉันกินขาว
๒. คําขยายวางหลังคําซึง่ ถูกขยาย เชน เจยกตุม = กลวยสุก
๓. ไมใชรูปวรรณยุกต ยกเวนบางคําเปนวรรณยุกตเอก เชน เสนง เขมา
๔. นิยมพยัญชนะควบกล้ํา เชน เขลา ขลาด โขลน กระบือ
๕. นิยมอักษรนํา เชน โตนด จมูก ไถง ขจี เขนย
๖. มักใชตัว จ , ร, ล, ญ เปนตัวสะกด เชน เสด็จ ขจร กังวล เจริญ
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ลักษณะคําเขมรในภาษาไทย
๑. คําเขมรสวนมากเปนคําราชาศัพท เชน บรรทม เสวย โปรด
๒. เมื่อนําคําเขมรมาใชในภาษาไทย มักจะแผลง ข เปน กระ เชน
ขจาย เปน

กระจาย

ขจอก เปน กระจอก

๓. การรับภาษาเขมรมาใช ไทยรับมาใชทงั้ การออกเสียงตามรูปคําแตเดิม รับการ
ออกเสียง และ ดัดแปลงรูปเขียนหรือเสียงใหเหมาะสมกับคนไทย เชน งาย ไทยใช งาย
แบบทดสอบ
๑. ขอใดไมมีคําที่มาจากภาษาสันสกฤต
๑. รานศรีวิชยั สินทรัพยธานี
๒. หอศิลปเจาฟา องคการเภสัชกรรม
๓. หมูบานกฤษฎา เมืองทองนิเวศน
๔. ศึกยุทธหัตถี หมูบานโอฬาร
๒. ขอใดมีคําจากภาษาบาลีทุกคํา
๑. พิสดาร วิทยุ มัจฉา
๒. ทิฐิ ลักขณา วุฒิ
๓. บุญ บารมี เชษฐา
๔. องค ครรภ สังข
๓. ขอใดมีคําสันสกฤตทุกคํา
๑. จักร มรรค ปญจวัคคีย
๒. ปูชนีย สัพพัญู โอฬาร
๓. วรรณะ พยัคฆ อัธยาศัย
๔. สังสรรค สุวรรณ พัสดุ
๔. ขอใดมีคํามาจากภาษาบาลีทกุ คํา
๑. กัมพล พรหมบุตร เสถียร ประมาท ๒. ธนาณัติ โบกขรณี วิเคราะห สมเกียรติ
๓.วิปสสนา ทีฆชาติ สถาบัน สามัคคี ๔. หัตถ พยัคฆ กสิกร วินจิ ฉัย
๕. ขอใดมีคําที่มาจากภาษาเขมร
๑. สุดแตวาจิตพิศวาส
๒. ก็นับเปนวงศญาติกนั ได
๓. เอนองคลงอิงพิงเขนย
๔. แตพระเชษฐาใหหาตัว
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๖. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคํามาจากภาษาชวา
๒. หฤทัยหวัน่ หวัน่ ถึงกัลยา
๑. แววเสียงสําเนียงบุหรงรอง
๓. รับพรภูวไนยดวยใจภักดิ์
๔. พระแยมเยีย่ มมานทองทัศนา
๗. ขอใดเปนคําที่มาจากภาษาเขมร
๑. กุศล พระ
๒. บรรดา มานะ
๓. สบาย บุหงา
๔. ถนน เจริญ
๘. ขอใดเปนคําที่มาจากภาษาจีนทุกคํา
๑. จับกัง บําเพ็ญ
๒. เกาเหลา เตาหู
๓. แข เตาเจี้ยว
๔. เซียมซี ราชา
๙. ขอใดมีคําไทยแททุกคํา
๑. รัตนหัดขับรถ
๒. พระงดเทศนนัดพิเศษ
๓. คิดหนักจักเจ็บปวด
๔. อยูอยางสบาย ๆ ก็ดีแลว
๑๐. ขอใดเปนคําที่มาจากภาษาบาลี ๒ คํา สันสกฤต ๒ คํา
๑. อัปสร ปญญา ปริศนา อัคนี
๒. สันติ อัฐิ สิทธิ ศฤงคาร
๔. ศรัทธา สถูป อาทิตย วันทนา
๓. วุฒิ อนิจจา แสนยา แพศย
๑๑. ขอใดตางจากขออื่น
๑. กัณหา นิพพาน อัชฌาสัย
๒. อัคนี นิตยา มัตสยา
๓. สตรี แพทย กษัตริย
๔. ฤดู ราตรี กฤษฎา
๑๒. คําที่ขีดเสนใตในขอใดไมใชคําที่มาจากภาษาเดียวกันทั้งสองคํา
๑. ทุกคนควรฝกนิสัยในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน
๒. สุภาพบุรุษควรใหเกียรติสุภาพสตรีตลอดเวลา
๓. ปจจุบันนี้อปุ กรณชวยเหลือการเกิดอัคคีภัยมีมากขึน้
๔. กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนตามความสนใจ
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วรรณคดี วรรณกรรม
จงเขียนวงกลมลอมรอบตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. “งานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นโดยใชภาษาสละสลวย ถายทอดใหเปนเรื่องราว มีทั้งรอยแกวและ
รอยกรอง” ขอความขางตนนี้เปนคําจํากัดความของอะไร
1. งานประพันธ
2. ฉันทลักษณ
3. วรรณคดี
4. วรรณกรรม
2. งานประพันธที่ไมไดเขียนลงไวเปนลายลักษณอักษร เรียกวาอะไร
1. มุขปาฐ
2. ดอกสรอย
3. นิทาน
4. หัสยนิยาย
3. “เรื่องราวที่ผูประพันธแตงขึ้นจากจินตนาการ หรือจากประสบการณ หรือจากโลกทรรศน หรือจาก
ความรูสึกนึกคิดของผูประพันธ รวมทั้ง “สาร” ที่ผูประพันธตองการจะสงถึงผูอาน” เรียกวาอะไร
1. เนื้อหา
2. แกนเรื่อง
3. โครงเรื่อง
4. รูปแบบ
4. องคประกอบที่สําคัญของงานประพันธคืออะไร
1. ฉากและตัวละคร
2. เนื้อหาและรูปแบบ
3. โครงเรื่องและฉันทลักษณ
4. แนวความคิดสําคัญและจินตนาการ
5. “งานประพันธที่มีรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา มีความกลมกลืนกันอยางมีศิลปะ” เรียกวาอะไร
1. วรรณกรรม
2. วรรณคดี
3. วรรณศิลป
4. วรรณรูป
6. งานประพันธที่ยังไมถึงขั้นวรรณคดี เราเรียกวาอะไร
1. วรรณกรรม
2. วรรณคดี
3. วรรณศิลป
4. วรรณรูป
7. เหตุใดจึงกลาววา “สังคมเปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม”
1. เพราะสังคมมีทั้งรูปและไมมีรูป
2. เพราะสังคมมีทั้งคนดีและคนเลว
3. เพราะสังคมหมายถึงชนชาติและชุมชนที่รวมกันอยู
4. เพราะสังคมประกอบดวยหมูคนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยมรวมกัน
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ขอใดคือประโยชนของการศึกษาแกเยาวชนของชาติ เพื่อใหรูจักคุณคาของวรรณคดี
1. ชวยใหเยาวชนเกิดความเขาใจในชีวิต และเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยดวยกันมากขึ้น
2. ชวยใหเยาวชนไดรับความเพลิดเพลิน มีสุขภาพจิตดี ไมเปนปญหาแกสังคม
3. ชวยใหเยาวชนไดสัมผัสความงามของภาษา และไดธํารงวรรณคดีอันเปนสมบัติของชาติไว
4. ชวยใหเยาวชนเรียนรูวาวรรณคดีเปนสมบัติของชาติ มีคุณคาแกชีวิตแกสังคม
สารคดีตางกับบันเทิงคดีอยางไร
1. สารคดีตองมีสาระ ไดแก ความจริง ความรู และขอมูล แตบันเทิงคดีเปนการเสนอ
จินตนาการ ไมตองเปนเรื่องจริงก็ได
2. สารคดี คือ งานเขียนจากเรื่องราวความเปนจริง และอานไดเพลิดเพลินไปในตัว แตบันเทิง
คดีคือ เรื่องสมมุติ และเนนการใชภาษาที่สนุกสนานเปนหลัก
3. บันเทิงคดีตองอานไดสนุกสนาน และมุงประโยชนทางดานเนื้อหาสาระตลอดจนระมัดระวัง
การใชภาษาอยางสารคดี
4. บันเทิงคดี เปนเรื่องที่สรางขึ้นโดยอาจมีเคาความจริง หรือไมก็ได สวนสารคดีเปนเรื่องจาก
ความเปนจริงแตสารคดีบางเรื่องอาจจะอานไดเพลิดเพลิน และเหลือเชื่อกวาบันเทิงคดี
มีผูกลาววา “ถาไดศึกษาวรรณคดี ก็จะทําใหเราไดเรียนรูชีวิตในทางลัด”
ขอความใดจะอธิบายคํากลาวขางตนนี้ไดดีที่สุด
1. เพราะวรรณคดีสอนวาคนควรประพฤติอยางไร
2. เพราะวรรณคดีแสดงถึงประวัติของชนชาตินั้น ๆ
3. เพราะวรรณคดีทําใหผูศึกษาเกิดอารมณคลอยตามได
4. เพราะวรรณคดีแสดงถึงเรื่องราวการดํารงชีวิตในรูปแบบตาง ๆ
มีผูกลาววา “ถาไดศึกษาวรรณคดีไทย ก็จะชวยใหคนไทยรูจักตนเองไดดีขึ้น”
1. เพราะวรรณคดีกลาวถึงวรรณธรรมไทย
2. เพราะวรรณคดีกลาวถึงชีวิตของคนไทย
3. เพราะวรรณคดีแสดงประวัตขิ องชาวไทย
4. เพราะวรรณคดีสอนวาคนไทยควรประพฤติอยางไร
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13.

14.

15.

16.

17.

หนา 3

วรรณคดีใหประโยชนทางดานใดแกเรา
1. ใหความรูทางดานตาง ๆ
2. ใหความเพลิดเพลินจรรโลงใจ
3. ใหปญญาและความสําเริงอารมณ
4. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตในรูปแบบตาง ๆ
เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงกระทําพิธีปราบดาภิเษกนั้น เจาฟากุงทรงไดรับการ
สถาปนาขึ้นเปน
1. เจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ
2. เจาฟากรมขุนเสนาพิทักษ
3. กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
4. พระมหาอุปราชา
5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟาธรรมธิเบศร
วรรณคดีตอไปนี้ ขอใดเปนพระนิพนธของเจาฟากุงทั้งสองเลม
1. โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กับ กาพยหอโคลงนิราศพระบาท
2. กาพยเหเรือ กับ ปุณโณวาทคําฉันท
3. โคลงนิราศพระบาท กับ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง
4. พระมาลัยคําหลวง กับ กาพยหอโคลงนิราศพระบาท
กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศร สมควรไดรับความยกยองวาเปนเลิศในดานใด
2. แสดงภาพพจน
1. ชมโฉม
3. พรรณนาโวหาร
4. แสดงลักษณะการเหเรือ
ขอใดคือจุดมุงหมายในการเหเรือของไทย
1. เพื่อเปนพุทธบูชา
2. เพื่อใชในพระราชพิธี
3. เพื่อบูชาเทพเจา
4. เพื่อใหจังหวะฝพายและใหความเพลิดเพลิน
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเลาวา ในการเหอเรือเมื่อเที่ยวกลับนั้นตองเห...
เพราะ.........
1. ชาลวะเห เพราะหายทวนน้ําเรือจึงเคลื่อนไปไดชา
2. สวะเห เพราะใหเขากับจังหวะพายที่จ้ําลงถี่ ๆ
3. มูลเห เพราะเหเปนพื้น ๆ ทํานองธรรมดา
4. มูลเห เพราะพายทวนน้ําใชทํานองที่จะใหเขากับจังหวะฝพาย
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19.

20.

21.

22.

23.

หนา 4

เรือพระที่นั่งเมื่อจวนถึงที่ประทับ คนเหจะเหทํานองใด
1. มูลเห
2. โหเห
3. สวะเห
4. ชาลวะเห
การใชลํานําการเหเรือแบบใด ที่ฝพายจะบรรจงพายใหงามได
1. มูลเห
2. โหเห
3. สวะเห
4. ชาลวะเห
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวาการเหเรือหลวงมีคําวา “เหยอวเยอว” เพราะ
เหตุใด
1. คงเปนคําศักดิ์สิทธิ์ในการเหเรือ
2. คงจะเปนลํานําการเหเรือของอินเดีย
3. คงเปนคําบอกจังหวะใหฝพายพายพรอมกัน
4. คงจะกลายมาจากมนตรในตําราไสยศาสตรของพวกพราหมณ
หนวยราชการที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดกระบวนการพยุหยาตราทางชลมารค คือขอใด
1. ราชนาวีไทย
2. กองราชเลขานุการในพระองค
3. สํานักพระราชวัง
4. กองการพระราชพิธี
กระบวนเรือที่พรรณนาไวในกาพยเหเรือมีลักษณะอยางไร
1. เปนกระบวนเรือรบ
2. เปนกระบวนเรือที่มีหัวเรือเปนรูปสัตวตาง ๆ
3. เปนกระบวนเรือในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
4. เปนกระบวนเรือที่ประดับประดาดวยดอกไมตาง ๆ สวยงามมาก
“แกมช้ําช้ําใครตอง
อันแกมนองช้ําเพราะชม
ปลาทุกทุกขอกตรม
เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง”
คําประพันธขางตนนี้ใชในศิลปะในการแตงแบบใด
1. ใชคําซ้ํา
2. สัมผัสอักษร
3. เลนคํา
4. สัมผัสสระ
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25.

26.

หนา 5

คําประพันธในขอใดใหคุณคาทางดานสังคม
1. นวลจันทรเปนนวลจริง
เจางามพริ้งยิ่งนวลปลา
2. คางเบือนเบือนหนามา
ไมงามเทาเจาเบือนชาย
3. เพียนทองงามดั่งทอง
ไมเหมือนนองหมตาดพราย
4. กระแหแหหางชาย
ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
ขอใดใหทั้งจินตภาพ และอารมณสะเทือนใจ
1. งามทรงวงดั่งวาด
งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแยมพราย
งามคําหวานลาดใจถวิล
2. จําปาหนาแนนเนื่อง
คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม
ผิวเหลืองกวาจําปาทอง
คิดคะนึงถึงนงราม
3. เวรามาทันแลว
จึงงําแคลวแกวโกมล
ใหแคนแสนสุดทน
ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย
4. เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
นกบินเฉียงไปทั้งหมู
ตัวเดียวมาพลัดคู
เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
ขอความใดมีความหมายลึกซึ้ง และแฝงความนัยที่เกี่ยวของกับชีวประวัติของผูแตงไวไดอยาง
แยบยลที่สุด
1. ปลากรายวายเคียงคู
เคลากันอยูดูงามดี
แตนางหางเหินพี่
เห็นปลาเคลาเศราใจจร
2. ปลาสรอยลอยลองชล
วายเวียนวนปนกันไป
เหมือนสรอยทรงทรามวัย
ไมเห็นเจาเศราบวาย
3. เนื้อออนออนแตชื่อ
เนื้อนองหรือออนทั้งกาย
ใครตองของจิตชาย
ไมวายนึกตรึกตรึงทรวง
4. หางไกวายแหวกวาย
หางไกคลายไมมีหงอน
คิดอนงคองคเอวอร
ผมประบาอาเอี่ยมไร
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28.

29.

30.

หนา 6

พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศรที่เกี่ยวของกับคดีธรรม คือขอใด
1. กาพยเหเรือ และกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง
2. กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง และนันโทปนันทสูตรคําหลวง
3. กาพยหอโคลงนิราศพระบาท และพระมาลัยคําหลวง
4. นันโทปนันทสูตรคําหลวง และพระมาลัยคําหลวง
“พระเสด็จโดยแดนชล
ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย
กิ่งแกวแพรวพรรณราย
พายออนหยับจับงามงอน”
“พระ” ในคําประพันธขางตนนี้หมายถึงผูใด
1. พระเจาอยูหัวบรมโกศ
2. เจาฟาธรรมธิเบศร
3. พระเจาอยูหัวบรมโกศ และเจาฟาธรรมธิเบศร 4. เจาฟาธรรมธิเบศร และพระชายา
“พิศพรรณปลาวายเคลา
คลึงกัน
ถวิลสุดาดวงจันทร
แจมหนา
มัตสยายอมพัวพัน
พิศวาส
ควรฤพรากนองชา
ชวดเคลาคลึงชม”
โคลงสี่สุภาพขางตนนี้มีลักษณะเดนอยางไร
1. มีสัมผัสอักษรแพรวพราว
2. มีสัมผัสสระไพเราะ
3. มีสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและอักษร
4. มีสัมผัสอักษรระหวางวรรคทุกบาท
เรื่อยเรื่อยมารอนรอน
ทิพากรจะตกต่ํา
สนธยาจะใกลค่ํา
คํานึงหนาเจาตาตรู
เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
นกบินเฉียงไปทั้งหมู
ตัวเดียวมาพลัดคู
เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
เห็นฝูงยูงรําฟอน
คิดบังอรรอนรํากราย
สรอยทองยองเยื้องชาย
เหมือนสายสวาทนาดนวยจร
คําประพันธขางตนนี้แสดงใหเห็นถึงความรูสึกของกวีเปนอยางไร
2. เงียบเหงา
1. โศกเศรา
3. ซาบซึ้งในธรรมชาติ
4. เดียวดาย
5. คิดถึงหญิงคนรัก
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32.

33.

34.

ในกาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศร มีคําประพันธ็ตอนหนึ่งวา
“อิ่มทุกขอิ่มชลนา อิ่มโศกาหนานองชล”
เปนเชนนี้เพราะ .............
1. เปลาใจเปลี่ยวเหลียวหานาง
2. ทุกขถึงเขาเศราเสียดาย
3. สมสาใจไมพามา
4. ไมวายนึกตรึกตรึกทรวง
“มานกรองทองรจนา” คําที่ขีดเสนใตหมายความวาอยางไร
1. ผาไหมทําเปนมานมีลวดลายทอง
2. ผามานถักดวยลวดทองทําเปนลาย
3. มานผาโปรงถักเปนลายดวยไหมทอง
4. ผาโปรงถักดวยไหมแลวกรองดวยไหมทองเปนลาย
จงพิจารณาวา จากโคลงที่กําหนดใหนี้ขอใดเปนการสรุปความรูสึกที่เดนชัดของกวี
“รอนรอนสุริยะโอ
อัสดง
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง
ค่ําแลว
รอนรอนจิตจํานง
นุชพี่ เพียงแม
เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว
คลับคลายเรียมเหลียว
1. คะนึงหา
2. รักแลวรอหนอย
3. ทําไมถึงตองเปนเรา
4. มีรักเหมือนมีทุกขลนปรี่
“แตเชาเทาถึงเย็น
กล้ํากลืนเข็ญเปนอาจิณ
ชายใดในแผนดิน
ไมเหมือนพี่ที่ตรอมใจ”
ขอความนี้มีเนื้อความสอดคลองกับขอใดมากที่สุด
1.
จากเชาเทาถึงเย็น
แสนลําเค็ญนิรันดร
หวงอาวรณทอดถอนใจ
กายใจใหรุมรอน
2.
เย็นเชาที่เฝาคิด
ทั้งกายจิตคิดหวั่นไหว
บุรุษในแดนใด
ไมอางวางเทาตัวพี่
3.
ขุนแผนแมขุนชาง
ไมอางวางเทาพี่นี้
อิเหนาพระอภัยมณี
ไมเทียบพี่ที่ตรอมใจ
4.
อรุณรุงจุงสนธยา
พี่สุดวาเหวดวงใจ
ชายอื่นแมแดนไหน
จะโศกเทาเราไมมี

หนา 7
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36.

37.

38.

39.

หนา 8

คําประพันธในขอใดใชอุปลักษณเปนภาพพจน ดังตัวอยางนี้ “อํามาตยเปนบรรทัด ถองแท”
1. ตัวเดียวมาพลัดคู
เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
2. ไพเพราะเพราะกังวาน
ปานเสียงนองรองสั่งชาย
3. น้ําเงินคือเงินยวง
ขาวพรายชวงสีสําอาง
4. นาคาหนาดั่งเปน
ดูเขมนเห็นขบขัน
ตอนไหนในกาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศร ที่ผูแตงไมไดแทรกอารมณรักและอาลัยไว
1. เหเรือกระบวน
2. เหชมปลา
3. เหชมไม
4. เหชมนก
ขอใดมีนัยเปรียบเทียบตางกับขออื่น
1.
นวลจันทรเปนนวลจริง
เจางามพริ้งยิ่งนวลปลา
คางเบือนเบือนหนามา
ไมงามเทาเจาเบือนชาย
2.
เพียนทองงามดั่งทอง
ไมเหมือนนองหมตาดพราย
กระแหแหหางชาย
ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
3.
ปลาเสือเหลือที่ตา
เลื่อมแหลทมกวาปลาทั้งปวง
เหมือนตาสุดาดวง
ดูแหลมล้ําขําเพราะคม
4.
หวีเกศเพศชื่อปลา
คิดสุดาอาองคนาง
หวีเกลาเจาสระสาง
เสนเกศสลวยรวยกลิ่นหอม
ขอใดไมไดใช “แกว” เปนสัญลักษณ
1. นกแกวแจวแจมเสียง
จับไมเรียงเคียงคูสอง
2. กิ่งแกวแพรวพรรณราย
พายออนหยับจับงามงอน
3. เวรามาทันแลว
จึงจําแคลวแกวโกมล
4. เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงแกวพี่หรือเสียงใคร
“ลวงสามยามปลายแลว
จนไกแกวแววขันขาน
มอยหลับกลับบันดาล
ฝนเห็นนองตองติดตา”
พระสุบินของเจาฟาธรรมธิเบศรจัดอยูในความฝนลักษณะใด
1. บุรพนิมิต
2. จิตนิวรณ
3. เทพสังหรณ
4. ธาตุโขภ
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40.

41.

42.

คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงผูใด
กลเวทโกวิทจิตจินต
สําแดงแจงศีล
ปศาสตรก็จบสมสรรพ
เปนมหาอํามาตยราชวัล
ลภใครไปทัน
ไปเทียมไปเทียบเปรียบปาน
1. พระเจาอชาติศัตรู
2. วัสสการพราหมณ
3. กษัตริยลิจฉวี
4. โอรสกษัตริยลิจฉวี
เขียนติดตอเติมความ
คนควาพยายาม
ละบทละบาทอาจเห็น
ถอยคําจําเปน
ฉันทพากยยากย้ําลําเค็ญ
เพราะศัพทบังคับหนักเบา
โปรดไดอภัยตูผูเยาว
วัยหยอนออนเชาว
มิใชจําแตงแขงขัน
คําประพันธขางตนหมายถึงผูใด
1. วัสสการพราหมณ
2. ชิต บูรทัต
3. โอรสกษัตริยลิจฉวี
4. กษัตริยลิจฉวี
คําประพันธนี้สื่อน้ําเสียงของผูประพันธอยางไร
1. กลาหาญ
2. ออนนอมถอมตน
3. ยอมรับความจริง
4. เชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถ

อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถาม ดวยการเติมตัวอักษรขอที่ถูกตอง
1.
พรอมเบญจางคประดิษฐ
สฤษฎิสดุดี
กายจิตวจีไตร
ทวาร
2.
สามยอดตลอดระยะระยับ
วะวะวับสลับพรรณ
ชอฟาตระการกลจะหยัน
จะเยาะยั่วทิฆัมพร
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3.

43.
44.
45.
46.

47.

48.

บงเนื้อก็เนื้อเตน
พิศเสนสรีรรัว
ทั่วรางและทั้งตัว
ก็ระริกระริวไหว
แลหลังละลามโล
หิตโอเลอะหลังไป
เพงผาดอนาถใจ
ระกะรอยเพราะรอยหวาย
4.
แรมทางกลางเถื่อน
หางเพื่อนหาผู
หนึ่งใดนึกดู
เห็นใครไปมี
หลายวันถั่นลวง
เมืองหลวงธานี
นามเวสาลี
ดุมเดาเขาไป
ขอใดเปนฉันทที่นิยมแตงเปนบทไหวครูมีลีลาประดุจเสือคะนอง
ขอใดเปนฉันทที่มีลีลางดงามประดุจรอยแตมที่กลีบเมฆในวสันตฤดู
ขอใดเปนฉันทที่มีจังหวะรวดเร็วบังคับคําครุทั้งหมด
ขอใดเปนฉันทที่มีลีลางดงามประดุจสายฟาอาวุธของพระอินทร
เถอะเราก็เอ็นดู
ทิชครูและเศราหทัย
เพราะที่ธมีใจ
สุจริตวินิจวิจารณ
พะพองพระอาชญา
บมินาจะเปนจะปาน
มิหนํานิเทสการ
ทวิวิธลุทัณฑทวน
ผูพูดมีน้ําเสียงอยางไร
1. ดูหมิ่น
2. ไมเชื่อถือ
3. สงสารเศราใจ
4. สงสารและเชื่อถือ
อนุมัคคกรีธา
พลคลาคะคล่ําไป
ณระหวางวนาลัย
ละเลาะทุงและนาเนิน
อนุจรสิขรเขา
บถเตาวิถีเถิน
ระยะทางสิไกลเกิน
ก็คะคลอยคระไลคลา
เปนฉันทประเภทใด
1. ภุชงคประยาตฉันท ๑๒
2. กมลฉันท ๑๒
3. วสันตดิลกฉันท ๑๔
4. โตฏกฉันท ๑๒
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49.

หนา 11

ขอใดคือใจความของฉันทขางตน
1. การกรีธาทัพผานทุงนาปาเขา
2. การเดินทางผานปาใหญและภูเขา
3. การเดินทัพเปนระยะทางไกล
4. การเดินทัพของทหารจํานวนมาก
เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร
ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน
ก็มาเปน
ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น
จะนอยจะมากจะยากจะเย็น
ประการใด
อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ
ขยาดขยั้นมิทันอะไร
ก็หมิ่นกู
กลกะกากะหวาดขมังธนู
บหอนจะเห็นธวัชริปู
สิลาถอย
50. คําประพันธขางตนผูพูดแสดงอารมณใด
1. อารมณเศรา
2. อารมณโกรธ
3. อารมณสนุกสนาน
4. อารมณเบิกบานใจ
51. ผูพูดคือใคร
1. วัสสการพราหมณ
2. พระเจาอชาติศัตรู
3. โอรสกษัตริยลิจฉวี
4. กษัตริยลิจฉวี
52. ผูประพฤติตน “กลกะกากะหวาดขมังธนู” ตรงกับสํานวนไทยวาอยางไร
1. ไมเห็นน้ําตัดกระบอก
2. วัวสันหลังหวะ
3. ตีตนไปกอนไข
4. กาตาแววเห็นธนู
53. ผลของการกระทําขอ 52 เปนอยางไร
1.
ไลมิใหสถิตณคามนิคม
นครมหาสิมานิยม
บุรีไร
2.
นี่นะเห็นเพราะเปนอมาตยกระทํา
พระราชการมาฉนํา
สมัยนาน
3.
ใชกระนั้นละไซรจะใหประหาร
ชิวาตมและหัวจะเสียบประจาน
ณทันที
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4.

54.

55.

56.

ลงพระราชกรรมกรณบท
พระอัยการพิพากษกฎ
ขอใดมิใชคําพูดของบุคคลคนเดียวกัน
1.
อชาตศัตรู
มิควรจะมีใจ
2.
เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร
ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน
3.
ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น
จะนอยจะมากจะยากจะเย็น
4.
อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ
ขยาดขยั้นมิทันอะไร
ขอใดเปนเหตุผลที่กษัตริยลิจฉวีจะไมรับวัสสการพราหมณ
1.
บานเมืองของมัน
กับรัฐวัชชี
2.
เพื่อสอไสศึก
หากเห็นแยบคาย
3.
สุดแทแตการณ
ควรทางอยางไร
4.
ใหราชภัฏโป
หาพราหมณชราอัน
ขอใดเปนวาทศิลป
1.
คิดไวมิไดประดุจเจตน
ขืนทําก็เทากะจะนิยม
2.
ทราบขาวขจรกิรติบา
เอกอัครกษัตริยสุขุมเพ็ญ
3.
เปรียบปานมหรรณพนที
รอนกายกระหายอุทกยาม

และโกนผม
จุฬภูมคธไผท
กุธกราดกระนี้สิหนอ
ก็มาเปน
ประการใด
ก็หมิ่นกู
นั้นชัดศัตรู
แมมีแตมคู
ล้ําลึกสนธิ์สาย
ผิดแยกแผกผล
ตามฐานเปนไป
บัญชาคราหลัง
ริสไปขมีขมัน
บุรเนรเทศมา
เฉพาะเหตุบเห็นสม
คติผิดพินิจดู
รมิวาพระองคเปน
กรุณามหาศาล
ทะนุที่ประทับความ
นรหากประสบเห็น
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4.

หวังเพื่อพะพิงบพิตรพึ่ง
มอบกายถวายชีวิตปราณ
อานฉันทตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 57
1.
พึงมรรยาทยึด
รื้อริษยาอัน
2.
ดั่งนั้นณหมูใด
พรอมเพรียงนิพัทธนี
3.
หวังเทอญมิตองสง
ซึ่งสุขเกษมสันต
4.
ควรชนประชุมเชน
สามัคคิปรารม
57. ขอเลือกตอบใดแสดงน้ําเสียงเชิงสั่งสอน
1. ขอ 1
3. ขอ 3
58. ขอใดเปนมารยาทพึงปฏิบัติ
1. ขอ 1
3. ขอ 3
59. ขอใดเปนน้ําเสียงแนะนํา
1. ขอ 1
3. ขอ 3
60.
ไปมีก็ใหมี
เนื่องเพื่อภิยโยจึง
คําประพันธนี้กลาวถึงสิ่งใดที่ควรจะใหมีหากไมมี
1. ความขยัน
3. ความสามัคคี

อภิโพธิสมภาร
นิจกาลปรารมภ
สุประพฤติสงวนพรรค
อุปเฉทไมตรี
ผิบไรสมัครมี
รวิวาทระแวงกัน
สยคงประสบพลัน
หิตะกอบทวีการ
คณะเปนสมาคม
ภนิพัทธรําพึง
2. ขอ 2
4. ขอ 4
2. ขอ 2
4. ขอ 4
2. ขอ 2
4. ขอ 4
ผิวมีก็คํานึง
จะประสบสุขาลัย
2. ความหมั่นเพียร
4. ใฝเรียนรู
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61.

62.

63.

64.

65.

คําประพันธขอ 60 เปนความคิดของผูใด
1. พระเจาอชาติศัตรู
2. วัสสการพราหมณ
3. นายชิต บุรทัต
4. กษัตริยลิจฉวี
ขนบของการแตงหนังสือคือขอใด
1.
ขอจุงอิฐผลนานา
เนื่องมาดปรารถนา
ลุผูพิจารณอานฟง
2.
จําเนียรแตเพียงอุตสา
หพจนพรรณนา
สัมฤทธิ์ดวยจิตจงพลัน
3.
นามสฤษฏนายชิต บุรทัต
เชลงเฉลยเผยอรรถ
กถาณบูรพมูลมี
4.
พรอมเบญจางคประดิษฐสฤษฎิสดุดี
กายจิตวจีไตร
ทวาร
ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูแตงไตรภูมิพระรวง
1. ใหผูอานตระหนักวาดินแดนในกามภูมิไมนาอยู
2. ใหผูอานตระหนักวาดินแดนในกามภูมินาอยู
3. ใหผูอานวิเคราะหดวยตนเองวาสิ่งใดดีสิ่งใดไมดี
4. กวีชี้วาทุกสิ่งทุกอยางเปนอนิจจัง
ทวีปในอุดมคติที่มนุษยหลายคนอยากไปเกิดที่นั้นดวยเหตุผลใด
1. ดินแดนอนิจจัง
2. ดินแดนนิพพาน
3. ดินแดนแหงความสุขนานัปการ
4. ความสุข ความสะดวก ตลอดไป
ขอใดเปนเงื่อนไขของทวีปในอุดมคติ
1. เปนดินแดนอมตะ ตองปฏิบัติตนดี
2. เปนดินแดนของอนิจจลักษณะตองหาทางหลุดพน
3. ตองเวียนวายตายเกิด
4. ตองตอสูเพราะอนิจจลักษณะ
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66.

หนา 15

กวีตระหนักวา การนิพพานเปนเรื่องยากของมนุษย แตจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุนิพพาน
1. การบรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นตามลําดับ
2. การอธิษฐานเพื่อไดพบพระศรีอาริย
3. ทําบุญเพื่อใหไปเกิดในอุตรกุรุทวีป
4. ไดฟงเรื่องไตรภูมิพระรวง
67. มนุษยชมพูทวีปพิเศษกวาทวีปอื่นอีก ๓ ทวีป เพราะเหตุใด
1. เปนที่เกิดของพระสงฆ พระธรรม และพระอรหันต
2. เปนที่เกิดของพระศรีอาริยเมตตรัย
3. เปนที่เกิดของพระพุทธเจา พระจักรพรรดิราช และพระอรหันต
4. เปนที่แหงทิพยสมบัติ
68. ตามความเชื่อในไตรภูมิพระรวงกลาววา มนุษยในทวีปนี้มีโอกาสไดฟงพระธรรมคําสอน ปฏิบัติ
ธรรม และสรางสมบุญบารมี เมื่อตายไปจึงมีโอกาสไดเกิดในภพภูมิที่ดี และมีความสุข..............
ก็จะขามพนวัฏสงสารไปสูนิพพานไดสําเร็จ
ควรเติมขอใดในชองวาง
2. บําเพ็ญสมาธิ
1. บําเพ็ญศีลสมาธิ
3. บําเพ็ญสมาธิปญญา
4. บําเพ็ญเพียร ลดโลภ โกรธ หลง
“ผิแลวาทาวพระญาองคใด แลเสวยราชสมบัติแลว แลทําความชอบไสร ไพรฟาขาไททั้งหลายก็
อยูเย็นเปนสุข ไดหลักขาดดีในศรีสมบัติเพราะดวยบุญสมภารของทานผูเปนเจาเปนจอม แลขาวน้ําชํา
ปลาอาหาร แกวแหวนแสนสัดเนาวรัตนเงินทองผาผอนแพรพรรณนั้นก็บริบูรณ อีกฝูงเทวาฟาฝนนั้นก็
ตกชอบฤดูกาล บมินอยบมิมาก ทั้งขาวในนาทั้งปลาในน้ําก็บหอนรูรวงโรยเสียไปดวยฝนแลงเลย”
69. ขอความตอบใดบอกเหตุ
1. ทาวพระญาเสวยราชสมบัติแลวทําความชอบ
2. ไพรฟาขาไททั้งหลายอยูเย็นเปนสุข
3. เงินทองผาผอนแพรพรรณนั้นก็บริบูรณ
4. ฟาฝนก็ตกชอบฤดูกาล
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ขอความตอนใดไมเปนผลของ “เพราะดวยบุญสมภารของทานผูเปนเจาเปนจอม”
1. ขาวน้ําชําปลาอาหารก็บริบูรณ
2. ฝนนั้นก็บมินอยบมิมาก
3. ขาวในนาก็บหอนรูรวงโรย
4. แกวแหวนแสนสัดเนาวรัตนก็บริบูรณ
อนึ่งผลไมทั้งหลาย แลพืช อันเกิดเหนือแผนดินอันมีโอชารสอันอรอยนับกลับหายเสียไปเพื่อ
โอชารสนั้นจมลงไปใตแผนดินสิ้น ที่เปนเชนนั้นเพราะเหตุใด
1. ดินฟาอากาศไมตกตามฤดูกาล
2. ธรรมชาติไมอํานวย ผลผลิตจึงไมเกิดตามฤดูกาล
3. ผูปกครองประเทศขาดคุณธรรม
4. ผูปกครองประเทศไมสงเสริมการเกษตร
การจัดดอกไมธูปเทียนใสมือผูวายชนมกอนปดฝาโลง มีวัตถุประสงคใด
1. นําดอกไมธูปเทียนไปไหวพระศรีอาริย
2. นําดอกไมธูปเทียนไปไหวขอขมาพระพุทธเจา
3. นําดอกไมธูปเทียนไหวพระจุฬามณีเจดียสวรรคดาวดึงส
4. เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค ชั้นจาตุมหาราชิกา
การปฏิบัติดังขอ ๕๔ สะทอนความคิดดานใด
1. ความเชื่อดานวิถีชีวิตไทย
2. ความเชื่อดานไสยศาสตร
3. ความเชื่อดานศาสนา
4. ความเชื่อดานประเพณีวัฒนธรรม
ความคิดเรื่องแผนภูมิจักรวาลในไตรภูมิพระรวง มีผลตอการสรางงานศิลปะดานใด
1. จิตรกรรมและสถาปตยกรรม
2. ประติมากรรมและสถาปตยกรรม
3. นาฏศิลปและปฏิมากรรม
4. ดนตรีและนาฏศิลป

ซึ่งอยูในทองแมอันเปนที่เหม็นแลทีออกลูกออกเตา ที่เถาที่ตายที่เรวฝูงตืดแลเอือนทั้งหลาย
นั้นคนกันอยูในทองแม ตืดแลเอือนฝูงนั้น เริมตัวกุมารนั้นไสร ดุจดังหนอนอันอยูในปลาเนา
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76.
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ขอความที่ขีดเสนใตบอกลักษณะภาษาตรงตามขอใด
1. การนําภาษาถิ่นมาใชเขียนสื่อความ
2. วิวัฒนาการของภาษาถิ่นใต
3. ใชภาษาพูดสื่อภาษา
4. บอกความหมายดวยคํากะทัดรัด
ทั้งเกลียดทั้งหนาย
แคนเนื้อแคนใจ
เปนชายก็ดีเปนหญิงก็ดี
เจ็บเนื้อเจ็บใจ
ขอความขางตนแสดงลักษณะภาษาอยางไร
1. ใชคํานอยกินความมาก
2. ใชคําเปนจังหวะ
3. ใชคําเปรียบเทียบ
4. ใชคําบอกความหมายเกินความจริง
“มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง จึงหึงหวงชวงชิงยุงยิ่งอยู จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู
ใหลูกดอกดกอยูแตกิ่งเดียว”
เปนคําพูดของใครพูดกับใคร
1. พระพันวสา ตรัสกับ ขุนชาง ขุนแผน
2. พระพันวสา ตรัสกับ ขุนชาง พลายงาม
3. พระพันวสา ในที่ประชุมขุนนาง
4. พระพันวสา ตรัสกับ ขุนแผน วันทอง
คําประพันธขอ 77 เปนเหตุการณตอนใด
1. ขุนชางทะเลาะวิวาทกับพลายงาม
2. ขุนแผนกราบทูลความผิดขุนชาง
3. ตอนขุนชางถวายฎีกา
4. พลายงามถวายฎีกา
ขอใดคือที่มาของ “มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง”
1. ขุนแผนลอบขึ้นเรือนขุนชางพานางวันทองหนี
2. พลายงามลอบขึ้นเรือนขุนชางพานางวันทองหนี
3. ขุนชางถูกพลายงามทําราย จึงไปถวายฎีกากลาวโทษ
4. ขุนชางเมาหลามีเรื่องวิวาทกัน ขุนชางแพ
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81.

82.

83.

84.

85.

หนา 18

“อัยการศาลโรงก็มีอยู
ฤาวากูตัดสินใหไมได”
ขอใดเปนเหตุของคํากลาวขางตน
1. ขุนแผนไปรับวันทองในยามวิกาลจากเรือนขุนชาง
2. ขุนชางกระทําการอหังการ
3. ขุนแผนทํารายขุนชางตอหนาธารกํานัล
4. พลายงามไปรับมารดาจากบานขุนชางในยามวิกาล
ขอใดสื่อสารถึงการกระทําตามคําประพันธในขอ ๖
1. หัวหลักหัวตอ
2. บานเมืองมีขื่อมีแป
3. ไมหลักปกเลน
4. นกไรไมโหด
“แตอยูดวยกันมาคําหนักหาไดวาใหเคืองไม เงินทองกองไวมิใหใคร ขาไทใชสอยเหมือนของตัว”
เปนคําพูดของใคร
1. วันทอง
2. พลายงาม
3. พลายแกว
4. นางแกวกิริยา
ผูพูดหมายถึงคุณสมบัติของผูใด
1. พลายงาม
2. พลายแกว
3. ขุนชาง
4. พระพิจิตร – นางบุษบา
เรื่องราวตอนขุนชางถวายฎีกาเปนตอนที่สําคัญที่สุดของเรื่องขุนชางขุนแผนเพราะเหตุผลขอใด
1. ปญหาความวุนวายเกิดจากการแยงชิงนางแกวกิริยาจะยุติลง
2. ปญหาการทะเลาะวิวาทของขุนชาง – พลายงามจะยุติลง
3. ปญหาความวุนวายจากการแยงชิงวันทองจะยุติลง
4. ปญหาความวุนวายจากการที่ขุนแผนทะเลาะวิวาทกับขุนชาง
ขอใดกวีใชโวหารภาพพจนเพื่อสรางจินตภาพ
1. จะรักชูชังผัวมึงกลัวอาย
จะอยูดวยลูกชายก็ไมวา
ตามใจกูจะใหดังวาจา
แตนี้เบื้องหนาขาดเด็ดไป
ดังตัวตกพระสุเมรุภูผา
2. คิดคะนึงตะลึงตะลานอก
ใหอุธัจอัดอั้นตันอุรา
เกรงผิดภายหนาก็สุดคิด
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87.

88.

3. จมื่นไวยเลาก็เลือดที่ในอก
ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว
4. เอาใบตองรองไวใหหมากิน
ฟนใหหญิงชายทั้งหลายดู
ขอใดแสดงคานิยมที่ตางกับขออื่น
1. แลวทําผงอิทธิเจเขาเจิมพักตร
คนเห็นคนทักรักทุกหนา
3. ทั้งหนาหลังเบียดเสียดเยียดยัด
หมอบอัดถัดกันเปนหลั่นไป
ขอใดสัมพันธกับคําประพันธที่วา
“พยาบาลคุณพระนายพอคลายไข
ใหคํามั่นสั่งมาวายั่งยืน
1. ขาพเจาเปนบาวพระหมื่นไวย
ทานใชใหกระผมมากราบกราน
2. ไมตายคลายคืนฟนขึ้นได
แตพอไดเคลื่อนคลายหลายเวลา
3. จะกลาวถึงโฉมเจาพลายงาม
อายขุนชางสารพัดเปนศัตรู
4. มันก็จะสอดแนมแกมเท็จ
ดูจะระแวงผิดในกิจจา
“ลงยันตราชะเอาปะอก
เปามนตรเบื้องบนชอุมมัว
คําประพันธขางตนแสดงคานิยมดานใด
1. ความเชื่อไสยศาสตร
3. ความคิดวิถีไทยปจจุบัน

ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว
ความกลัวอาญาเปนพนไป
ตกดินจะอัปรียกาลีอยู
สั่งเสร็จเสด็จสูปราสาทชัย
2. พระสูตรรูดกรางกระจางองค
ขุนนางกราบลงเปนขนัด
4. ทอดพระเนตรมาเห็นขุนชางเฝา
เออใครเอาฟองมันไปไวไหน
คุณอยาสงสัยวาไปอื่น
พอหายเจ็บแลวจะคืนไมนอนใจ”
เปนขุนหมื่นรับใชอยูในบาน
ขอประทานคืนนี้พระหมื่นไวย
กูขอแมไวพอเห็นหนา
จึงจะสงมารดานั้นคืนไป
เกรงเนื้อความนั่งนึกตรึกตรองอยู
ถามันรูวาลักเอาแมมา
ไปกราบทูลสมเด็จพระพันวษา
มารดาก็จะตองซึ่งโทษภัย
หยิบยกมงคลขึ้นใสหัว
พรายยั่วยวนใจใหไคลคลา”
2. ความเชื่อวิถีชาวบาน
4. การดําเนินชีวิตไทยพุทธ
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ขอใดเปนโวหารอุปมา
1. สองมือปดขาเหมือนทาเปรต
ใครมาเทศนเอาผากูไปไหน
2. ผาผอนลอนแกนไมติดกาย
เห็นมานขาดเรี่ยรายประหลาดใจ
3. เอาเถิดเปนไรก็เปนไป
ไมเอากลับมาไดมิใชกู
4. บอกวาเราจับไขมาหลายวัน
เกรงแมจะไมทันมาเห็นหนา
ขอเลือกตอบของขอ 89 ขอใดเปนคําพูดของบุคคลที่แตกตางจากขออื่น
1. ขอเลือกตอบ 1
2. ขอเลือกตอบ 2
3. ขอเลือกตอบ 3
4. ขอเลือกตอบ 4
ขอเลือกตอบใดของขอ 89 บอกความหมายการแกตัวน้ําขุน ๆ
1. ขอเลือกตอบ 1
2. ขอเลือกตอบ 2
3. ขอเลือกตอบ 3
4. ขอเลือกตอบ 4
ขอใดของขอ 89 บอกลักษณะตามสํานวนวา “ฆาได หยามไมได”
1. ขอเลือกตอบ 1
2. ขอเลือกตอบ 2
3. ขอเลือกตอบ 3
4. ขอเลือกตอบ 4
“พอเรือพระที่นั่งประทับที่
ขุนชางก็รี่ลงตีนทา
ลอยคอชูหนังสือดื้อเขามา
ผุดโผลโงหนายึดแคมเรือ”
เปนการกระทําของผูใด
1. ขุนชาง ทูลเกลาฯถวายฎีกา ณ เรือพระที่นั่ง
2. ขุนชาง ยื้อยุดเรือพระที่นั่งทูลเกลาฯ ถวายฎีกา
3. ขุนชาง ลอยคอในน้ํา จวนจะจมน้ํารองขอความชวยเหลือ
4. ขุนชาง ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาผานพระหมื่นศรี
“เขาตรงบโทนอนตนกัญญา” คําที่ขีดเสนใตมีความหมายอยางไร
1. ผูคอยใหจังหวะขบวนกลองยาว
2.ผูใหจังหวะสัญญาณฝพายพายเรือ
3. เครื่องบังแดดเปนรูปหลังคา
4.เรือหลวงชื่อเรือตนกัญญา
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“ลอยคอชูหนังสือดื้อเขามา” เปนการกระทําที่สัมพันธกับขอเลือกตอบใด
1. เฮยใครรับฟองของมันที
ตีเสียสามสิบจึงปลอยไป
2. ทุดอายจัญไรมิใชคน
บนบกบนฝงดังไมมี
3. ใชที่ใชทางวางเขามา
ฤาอายชางเปนบากระมังนี่
4. มหาดเล็กก็รับเอาฟองมา
ตํารวจควาขุนชางหาวางไม
การลอยคอชูหนังสือดื้อเขามาของขุนชาง เปนการกระทําตรงกับความคิดขอใด
2. ไมดูตามาตาเรือ
1. ทะลุกลางปลอง
3. ไมรูจักกาลเทศะ
4. มุทะลุดุดัน
ขอใดเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
1. หนักแผนดินกูจะอยูไย อายไวยมึงอยานับวามารดา
2. กูเลี้ยงมึงถึงใหเปนหัวหมื่น คนอื่นรูวาแมก็ขายหนา
3. อายขุนชางขุนแผนทั้งสองรา กูจะหาเมียใหอยาอาลัย
4. เรงเร็วเหวยพระยายมราช
ไปฟนฟาดเสียใหมันเปนผี
สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงเห็นวา เรื่องขุนชางขุนแผนนั้นนึกไมสมนึกตะบึงไป
นั้น เหตุใดเรื่องนี้ไมเปนตามใจหวัง
1. วันทองถูกประจาน
2. วันทองถูกตัดหัว
3. วันทองถูกตัดสินใหไดแกขุนแผน
4. วันทองถูกตัดสินใหไดแกขุนชาง
“เจาเปนถึงหัวหมื่นมหาดเล็ก
มิใชเด็กดอกจงฟงคําแมวา
จงเรงกลับไปคิดกับบิดา
ฟองหากราบทูลพระทรงธรรม
พระองคคงจะโปรดประทานให
จะปรากฏยศไกรเฉิดฉัน
อันจะมาลักพาไมวากัน
เชนนั้นใจแมมิเต็มใจ”
คําประพันธขางตนเปนเหตุการณตอนใด
1. ขุนแผนทูลขอนางลาวทองใหมาอยูดวยในคุก
2. พลายงามทูลขอนางวันทองใหมาอยูบานตน
3. พลายงามขึ้นเรือนขุนชางชักชวนวันทองใหไปดวย
4. ขุนแผนมารับวันทองในยามวิกาล
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100. น้ําเสียงของผูพูดเปนอยางไร
1. ตัดพอ
2. สั่งสอน
3. แนะนํา
4. ชี้แจง
101. คําประพันธขางตนใหขอคิดอยางไร
1. ใหพิจารณาเหตุการณวาควรประพฤติตนใหเหมาะสม
2. ใหพิจารณาสถานภาพของตน ควรประพฤติตนใหถูกตอง
3. ใหพิจารณาทางกฎหมายวาตนทําถูกตองหรือไม
4. ควรดูอารมณขุนแผนวาเต็มใจใหทําหรือไม
102. ขอใดเปนความเท็จ
1. เมื่อมึงกลับมาแตปาใหญ
กูสิใหอา ยแผนประสมสอง
ครั้นกูขัดใจใหจําจอง
ตัวของมึงไปอยูแหงไร
2. ทําไมไมอยูกับอายแผน
แลนไปอยูกับอายชางใหม
เดิมมึงรักอายแผนแลนตามไป
ครั้นยกใหสิเตนกลับเลนตัว
3. ครั้นอยูมาขุนแผนตองจําจอง
กระหมอมฉันมีทองนั้นเติบใหญ
อยูที่เคหาหนาวัดตะไกร
ขุนชางไปบอกวาพระโองการ
4. มีรับสั่งโปรดปรานประทานให
กระหมอมฉันไมไปก็หักหาญ
เพื่อนบานจะชวยก็สุดคิด
ยื้อยุดฉุดคราทําสามานย
๑
ความรักขุนแผนก็แสนรัก
ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท
๒สูลําบากบุกปามาดวยกัน
สารพันอดออมถนอมใจ
๓
ขุนชางแตอยูดวยกันมา
คําหนักหาไดวาใหเคืองไม
๔เงินทองกองไวมิใหใคร
ขาไทใชสอยเหมือนของตัว
๕
จมื่นไวยเลาก็เลือดในอก
ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว
ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว
ความกลัวอาญาเปนพนไป
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103. คําประพันธขางตนแสดงบทบาทใด
1. คํากราบบังคมทูลชื่นชมขุนชาง
2. คํากราบบังคมทูลชื่นชมขุนแผนขุนชางและพลายงาม
3. คํากราบบังคมทูลแสดงความผูกพันขุนแผนขุนชางและพลายงาม
4. คํากราบบังคมทูลขอเท็จจริงของชีวิต
104. คําประพันธบาทใดบอกการรวมทุกขรวมสุข
1. บาทที่ 1
2. บาทที่ 2
3. บาทที่ 3
4. บาทที่ 4
105. คําประพันธบาทใดบอกสถานภาพมั่งคั่ง
1. บาทที่ 1
2. บาทที่ 2
3. บาทที่ 4
4. บาทที่ 5
106. คําประพันธขางตนสรุปลักษณะเดนที่สุดของวันทองตามขอใด
1. รักพี่เสียดายนอง
2. รักมากชังมาก
3. เลือกนักมักไดแร
4. มองคนในแงดี
“ครานั้นพระองคผูทรงภพ
ฟงจบแคนคั่งดังเพลิงไหม
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ
ดูดูเปนไดอีวันทอง”
107. คําประพันธขางตนเปนโวหารภาพพจนประเภทใด
1. บุคคลสมมุติ
2. อธิพจน
3. อุปมา
4. อุปลักษณ
108. ขอใดใหความรูสึกความเชื่อวา แผนดินอยาใหแปดเปอนราคี
1. เรงเร็วเหวยพระยายมราช
ไปฟนฟาดเสียใหมันเปนผี
2. อกเอาขวานผาอยาปรานี
อยาใหมีโลหิตติดดินกู
3. เอาใบตองรองไวใหหมากิน
ตกดินจะอัปรียกาลีอยู
4. ฟนใหหญิงชายทั้งหลายดู
สั่งเสร็จเสด็จสูปราสาทชัย
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111.

112.
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“เจาเปนถึงหัวหมื่นมหาดเล็ก
มิใชเด็กดอกจงฟงคําแมวา
จงเรงกลับไปคิดกับบิดา
ฟองหากราบทูลพระทรงธรรม
พระองคคงจะโปรดประทานให
จะปรากฏยศไกรเฉิดฉัน
อันจะมาลักพาไมวากัน
เชนนั้นใจแมมิเต็มใจ”
คําประพันธขางตนเปนคําพูดลักษณะใด
1. สั่งสอน
2. เตือนสติ
3. หามปราม
4. ใหโอวาท
คําใดย้ําความใหตรองดูถึงฐานะตน
1. พระทรงธรรม
2. ยศไกรเฉิดฉัน
3. เปนถึงหัวหมื่น
4. แมมิเต็มใจ
“เสียแรงเปนลูกผูชายไมอายเพื่อน
จะพาแมไปเรือนใหจงได
แมนมิไปใหงามก็ตามใจ
จะบาปกรรมอยางไรก็ตามที
จะตัดเอาศีรษะของแมไป
ทิ้งแตตัวไวใหอยูนี่
แมอยาเจรจาใหชาที
จวนแจงแสงศรีจะรีบไป”
คําประพันธขางตนแสดงลักษณะเดนตามขอใด
1. มุทะลุดุดัน
2. มักใหญใฝสูง
3. ทําตามใจตน
4. อํานาจบาตรใหญ
ขอใดเปนวรรณศิลปของสามกก
1. อันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับ
2. อันมหาอุปราชนี้มีน้ําใจเมตตาทาน
3. อันความคิดกวนอูนั้นจะแทนคุณมหาอุปราชเสียกอน
4. อันกวนอูนั้นมีฝมือกลาหาญชํานาญในการสงคราม
ขอใดเปนความหมายตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
1. เนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ การบริหารบานเมืองดูแลไพรฟาขาแผนดิน
2. เนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธและไหวพริบทางการทหารการปกครอง การรูจักใชคน
3. เนื้อเรื่องของการรบ การใชภาษาอุปมาเพื่อการสงคราม การใชคน
4. หลักทางรัฐศาสตรปกครองบานเมือง การใชคนใหเหมาะสมกับงาน
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114. ขอใดเปนความเปลี่ยนแปลงของภาษา
1. เสียน้ําใจ หมายความวาหมดกําลังใจ
2. เสียน้ําใจ ปจจุบันหมายถึงรูสึกนอยใจ สามกกใชในความหมายวาเสียกําลังใจ
3. เสียน้ําใจในกองทัพ มีความหมายวาทอแท
4. เสียน้ําใจ บอกเจตนาความรูสึกวา ทอแทใจ
115. ขอใดเปนวาทศิลป
1. ธรรมดาเกิดมาเปนชายใหรูจักที่หนักที่เบา ถาผูใดมิไดรูจักที่หนักที่เบา คนทั้งปวงก็จะลวง
ติเตียนวาผูนั้นหาสติปญญาไม
2. อันมหาอุปราชนี้มีน้ําใจเมตตาทาน ทํานุบํารุงทานยิ่งกวาเลาปอีก เหตุใดทานจึงมีใจคิดถึง
เลาปอยู
3. ซึ่งมหาอุปราชมีคุณแกเราก็จริงอยู แตจะเปรียบเลาปนั้นมิได
4. เลาปนั้นมีคุณแกเรากอนประการหนึ่ง ประการหนึ่งก็ไดสาบานไวตอกันวาเปนพี่นองกัน
116. “ฝายโจโฉยกกองทัพมาใกลจะถึงเมืองเสียวพาย พอเกิดพายุใหญพัดหนัก ธงชัยซึ่งปกมาบน
เกวียนหักทบลง โจโฉเห็นวิปริตดังนั้นใหหยุดทหารตั้งคายมั่นไว”
วรรณคดีมักจะใหความคิดเรื่องใด
1. ธรรมชาติของทิศทางลมตะวันออก
2. ธรรมชาติของลมทิศเหนือ
3. ลมทิศเหนือพัดรุดแรงแสดงเหตุใหรู
4. ลมเกิดขึ้นเพราะเทพดาสําแดงเหตุใหรู เพราะบุญของเรา
117. เลาปกับเตียวหุย คุมทหารออกจากเมืองเสียวพาย เตียวหุยคิดกําเริบวาครั้งกอนทํากลอุบายจับ
เลาปดวยได ครั้งนี้เลาปก็สรรเสริญความคิดเปนอันมาก เตียวหุยจึงขี่มาคุมทหารเปนกองหนา
ยกเขาไปตีปลนคายโจโฉ
ขอใดเปนเหตุการณที่สัมพันธกับใจความขางตน
1. พาทหารหนีขึ้นไปอยูบนเขาบองเอียงสัน
2. หนีไปปากทางเมืองซีจิ๋ว
3. คิดวาโจโฉยกมาทําการใหญหลวง ตองตอสูตอไป
4. ขับมาหนีเอาตัวรอด ทิ้งทหารสามสิบเศษ
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118. ทานใหซุนซีเขียนมาขอกองทัพนั้น บุตรเราปวยหนักอยู จึงมิไดยกไปชวยทาน ทานอยานอยใจ
แกเราเลย เรามีความวิตกอยูมิขาด
ขอความที่ขีดเสนใตเปนคําพูดของใคร สื่อสารลักษณะใด
1. อวนถํา ปยวาจา
2. อวนเสี้ยว ปยวาจา
3. เลาป เอื้ออาทร
4. กันหยง เอื้ออาทร
1
“กวนอูเห็นกองทัพมาตั้งประชิดอยูมิไดออกมารบพุง แตไดยินทหารเลวรองดาดวย
2
คําหยาบ ก็โกรธคุมทหารออกมาสูรบแฮหัวตุนไดสิบเพลง แฮหัวตุนแกลงชักมาหนี กวนอูมิไดรู
กลอุบายก็ขับมาไลไปทางไกลเมืองประมาณสองรอยเสน กวนอูไดคิดขึ้นมากลัววาทหารโจโฉจะ
ยกเขามาทํารายเมืองแหฝอจึงพาทหารกลับมา”
119. ขอความขางตนใหขอคิดดานใด
1. ความคึกคะนอง
2. ไมรูเทาทันกลอุบาย
3. การควบคุมอารมณ
4. ปลาตายน้ําตื้น
120. ขอความตอนที่ 2 ชี้จุดเดนตรงตามขอใด
1. ความคึกคะนอง
2. ไมรูเทาทันกลอุบาย
3. การควบคุมอารมณ
4. ปลาตายน้ําตื้น
121. “บัดนี้พี่สะใภทั้งสองรองไหรักกันอยู ดวยเหตุสิ่งใดมิแจง”
ขอใดเปนความหมายของขอความที่ขีดเสนใต
1. รองไหดวยความอาลัย
2. รองไหดวยความคิดถึง
3. รองไหดวยความรักหวงใย
4. อาการเสแสรงแสดงความรักหวงใย
122. “โจโฉเห็นมากวนอูผอม จึงใหมาเช็กเชาว กวนอูยินดีอยางยิ่ง ลงจากมาคุกเขาลงคํานับโจโฉวา
เปนผูมีบุญคุณหาที่สุดมิได โจโฉจึงวาเราไดใหเงินทองสิ่งของเปนอันมากก็ไมยินดี
เหตุใดจึงรักสัตวเดียรัจฉานมากกวาทรัพยสินเงินทอง”
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ขอใดเปนคําตอบของกวนอู
1. ตองการมาเพื่อฝกฝเทาและจะไปพบเลาปไดอยางรวดเร็ว
2. มาเช็กเชาวมีกําลังมาก เดินทางไดวันละหมื่นเสน จะสูรบไดคลองแคลว
3. มาเช็กเชาวมีกําลังมากพอที่จะเดินทางไปพบเลาป
4. มาเช็กเชาวมีพละกําลังมากพอที่ตอสูบนหลังมาไดหลายวันเพื่อจะเอาชนะโจโฉได
ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 123 - 124
“กวนอูสํานึกวาโจโฉชุบเลี้ยงกวนอูใหมีความสุข บุญคุณนั้นมีมาก แตกวนอูก็ยังระลึกถึง
เลาป เตียวเลี้ยวจึงตอบวา “ธรรมดาเกิดมาเปนชายใหรูจักที่หนักที่เบา คนทั้งปวงก็จะ
ลวงติเตียนวาผูนั้นหาสติปญญาไม อันมหาอุปราชนี้มีน้ําใจเมตตาทาน ทํานุบํารุงทานยิ่งกวา
เลาปอีก เหตุใดทานจึงมีใจคิดถึงเลาปอยู”
123. คําพูดของเตียวเลี้ยวมีน้ําเสียงอยางไร
1. เตือนสติ
2. สั่งสอน
3. ใหขอคิด
4. แนะนํา
124. ขอใดเปนสาระสําคัญของบทสนทนาขางตน
1. ควรรูจักสถานที่ต่ํา สถานที่สูง
2. ควรรูจักวางกาลเทศะและบุคคล
3. ควรใครครวญเปรียบเทียบน้ําหนักบุญคุณของเลาปและโจโฉ
4. ควรรูจักใครครวญถึงสถานภาพของโจโฉวายิ่งใหญกวาเลาป จะชวยเหลือกวนอูไดดีกวา
125. ขอใดมิใชความหมายของคําวา “คอน”
1. เขาหอของผูกปลายไมขางเดียว
2. สุดใจยกของหนักดวยมือขางเดียว
3. นกคอนเรือไปถึงทามหาชัย
4. พุดผูกหอของบนไมคานทั้งสองดาน
AAAAAAAAAAAAAA
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เฉลยตัวอยางขอสอบภาษาไทย
ผูชวยศาสตราจารยสอางค ดําเนินสวัสดิ์
ภาษาแสดงเหตุผล
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