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ขอสอบ O-NET วิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๑ - ๕ 
  ก. โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย 
  ข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา 
  ค. ทานกําหนดจดไวในตํารา 
  ง. มีมาแตโบราณชานานครัน  
๑. ขอใดมีเสียงสระประสม 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๒. ขอใดมีคําท่ีออกเสียงอักษรควบ 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๓. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๔. ขอใดมีอักษรต่ํานอยที่สุด (ไมนับอักษรที่ซ้ํากัน) 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๕. ขอใดมีอักษรนํา 
 ๑. ขอ ก. และ ข. ๒. ขอ ข. และ ค. ๓. ขอ ค. และ ง. ๔. ขอ ง. และ ก.  
๖. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา 
 ๑. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ  ๒. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ 
 ๓. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ ๔. สวดมนต จุดออน ทรัพยสิน 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 __________________________________________ ภาษาไทย (3) 

๗. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
 ๑. คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได 
 ๒. นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตก เลือดไหลซิบๆ 
 ๓. งานน้ีถึงจะไดเงินเดือนนอย ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน 
 ๔. ถาเราวางแผนใหดีตั้งแตแรกๆ โครงการน้ีก็คงสําเร็จไปแลว  
๘. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 ๑. ซ้ําซอน ซอนรูป ซักฟอก  ๒. ถองแท ถ่ีถวน ถากถาง 
 ๓. บีบคั้น เบียดเบียน เบาความ ๔. แปรผัน เปาหู โปรยปราย  
๙. ขอความตอไปน้ีสวนใดมีคําประสมทั้ง ๒ สวน  
  ๑) บริเวณสวนกวางขวาง  / ๒) มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง / ๓) มีประติมากรรม

เปนรูปเทพธิดาแสนงาม  /๔) มุมหน่ึงมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา  
 ๑. สวนที่ ๑ และ ๔ ๒. สวนที่ ๒ และ ๓ ๓. สวนที่ ๑ และ ๓ ๔. สวนที่ ๒ และ ๔  
๑๐. ขอใดมีคําประสมทุกคํา 
 ๑. คําขาด คําคม คําราม   ๒. เดินแตม เดินรถ เดินสะพัด 
 ๓. นํ้าปา นํ้าไหล นํ้ามือ   ๔. ติดลม ติดใจ ติดขัด  
๑๑. ขอใดไมมีคําสมาส 
 ๑. วิสุทธโยธามาตยเจา    กรมขวา ๒. หน่ึงชื่อราชโยธา       เทพซาย 
 ๓. ตําแหนงศักดิ์ยศถา      เสถียรท่ี ๔. คุมพยุหยาตรายาย     ยางเขาตามสถาน  
๑๒. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางกับขออ่ืน 
 ๑. ขับคเชนทรสาวกาว  สายเสื้องเทาทาง 
 ๒. สถานที่พุทธบาทสราง สืบไวแสวงบุญ 
 ๓. สุธารสรับพระเตา  เครื่องตนไปตาม 
 ๔. โดยเสด็จดําเนินแคลว คลาดคลอยบทจร  
๑๓. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
 ๑. เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปแลว 
 ๒. ท่ีปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา 
 ๓. คนที่ซื้อทองรูปพรรณตองจายเงินคากําเหน็จดวย 
 ๔. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามวาเขาฌาณถึงชั้นไหนแลว  
๑๔. ขอใดมีคําสะกดผิด 
 ๑. ดาวพระศุกรท่ีเห็นในเวลาเชามืดเรียกวาดาวประกายพรึก 
 ๒. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยูประปราย 
 ๓. กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุนและจีนเรียกวาเครื่องกํามะลอ 
 ๔. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครัวตองกระเบียดกระเสียน 
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ใชขอความในพจนานุกรมตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๑๕ - ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
๑๕. มีคําท่ีเปนคําตั้งหรือแมคําก่ีคํา 
 ๑. ๓ คํา ๒. ๔ คํา ๓. ๕ คํา ๔. ๖ คํา  
๑๖. มีคําท่ีระบุวาใชเฉพาะแหงก่ีคํา 
 ๑. ๑ คํา ๒. ๒ คํา ๓. ๓ คํา ๔. ๔ คํา  
๑๗. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 ๑. จินดาทําขอสอบหลายวิชาจนรูสึกเบลอรไปหมด 
 ๒. จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อท่ีมีชื่อเสียง 
 ๓. จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา 
 ๔. จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลนี้  
๑๘. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา 
 ๑. จุลทรรศน จุลินทรีย จุลกฐิน ๒. สังคม สังเคราะห สังโยค 
 ๓. สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช ๔. วิกฤตการณ วิจัย วิสัยทัศน  
๑๙. ขอใดไมมีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
  ก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา ข. พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทา 
  ค. รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา ง. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย 
 ๑. ขอ ก. และ ข. ๒. ขอ ก. และ ค. ๓. ขอ ข. และ ง. ๔. ขอ ค. และ ง. 
 

จวัก  [จะหฺวัก] น. เครื่องใชตักแกงหรือตักขาว ทําดวยกะลามะพราว 
มีดามถือ, กระจา จา หรือ ตวัก ก็วา. 

จอ ๑ น. ช่ือปที่ ๑๑ ของรอบปนักษัตร มีหมาเปนเครื่องหมาย. 
จอ ๒ น. ผาขาวที่ขึงไวสําหรับเชิดหนังหรือฉายภาพยนตร เปนตน; 

โดยปริยายเรียกส่ิงที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น 
เชน จอโทรทัศน. 

จอ ๑ ก. เอาส่ิงใดส่ิงหนึ่งเขาไปใกลหรือเกือบจดส่ิงอื่น เชน เอายาดม
จอจมูก; มุงอยูเฉพาะกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มักใชเขาคูกับคํา จด  
เปน จดจอ เชน เขามีใจจดจอกับงาน. 

จอคิว (ปาก) ว. ใกลถึงลําดับที่จะไดหรือจะเปน เชน เขาจอคิวขึ้นเปน
หัวหนา. 

จอ ๒ (ถ่ิน-อีสาน) น. ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รูปรางอยางกระดงมีไส
สานเปนชองโคงอยูภายใน ใชเล้ียงตัวไหม. 
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๒๐. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
 ๑. เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ 
 ๒. นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ 
 ๓. รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเรื่อง 
 ๔. คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด ๕๐ บท  
๒๑. ขอความตอไปน้ีมีบุพบทและสันธานกี่คํา  
  คนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานที่มีความรูกวางขวางเพราะสามารถแสวงหา

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

เงินจํานวนน้ัน  
 ๑. นาม ๔ คํา กริยา ๓ คํา  ๒. นาม ๕ คํา กริยา ๔ คํา 
 ๓. นาม ๖ คํา กริยา ๕ คํา  ๔. นาม ๗ คํา กริยา ๖ คํา  
๒๓. ขอใดเปนประโยคความเดียว  
 ๑. เครื่องปนดินเผากอนประวัติศาสตรท่ีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปนดินเผาที่บานเชียง 
 ๒. เครื่องปนดินเผาที่บานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลายลายกนหอย 
 ๓. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ๔. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลก เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒๔. ขอใดไมใชประโยคความซอน 
 ๑. คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติ 
 ๒. ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว อากาศที่เปล่ียนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด 
 ๓. เย็นน้ีแมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม 
 ๔. เชื่อกันวาการรับประทานแกงรอนๆ จะชวยแกไขหวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได  
๒๕. ขอใดไมใชประโยค 
 ๑. การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพตองมีความพอเพียง 
 ๒. เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเทาน้ัน 
 ๓. เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนใหเกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได 
 ๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําใหคนสามารถดูแลตัวเองใหอยูไดโดยไมเดือดรอน 
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๒๖. ขอใดมีนํ้าเสียงเชิงตําหนิ 
 ๑. ผูจัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆ ยกน้ิวให 
 ๒. ชาวบานรูตื้นลึกหนาบางเปนอยางดีวาเขาร่ํารวยเพราะอะไร 
 ๓. ไมวาแมจะถามความเห็นก่ีครั้ง ลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม 
 ๔. เวลาจะไปพักผอนตางจังหวัด คุณแมก็จัดแจงจองที่พักลวงหนา  
๒๗. คําทุกคําในขอใดใชไดท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา 
 ๑. ปนเกลียว ปดฉาก ถูกขา  ๒. ปดตา เฝาไข เปล่ียนมือ 
 ๓. วางใจ เปาป แกเคล็ด   ๔. ปนหัว กินตะเกียบ ลงคอ  
๒๘. ขอใดใชคําถูกตอง 
 ๑. เธอไดรับคําชมวาทํางานเกงมากจนใครๆ ยกมือให 
 ๒. การแสดงดนตรีกวาจะยกเลิกก็เกือบสองทุม 
 ๓. ผูมีรายไดต่ําไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได 
 ๔. ผูตองขังท่ีมีความประพฤติดีจะไดรับการยกโทษลงครึ่งหน่ึง  
๒๙. ขอใดใชคําฟุมเฟอย 
 ๑. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผึ่ง 
 ๒. คุณยายขอใหฉันกับญาติท่ีบุกรุกที่ดินเลิกแลวตอกัน 
 ๓. ฉันตองทนฟงเขาชี้แจงเหตุผลแมจะไมมีสวนไดสวนเสีย 
 ๔. พอแมชื่นชมปติยินดีท่ีลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
๓๐. ขอใดใชภาษากํากวม 
 ๑. เด็กขางบานว่ิงชนฉันหกลมปากแตก  
 ๒. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหนาท่ี 
 ๓. กวยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายราน  
 ๔. พวงมาลัยแบบนี้แมคาขายฉันพวงละ ๑๐ บาท  
๓๑. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปน้ี  
  พวกเราทํารายงานกันแทบตาย สวนเธอไมชวยทําอะไรเลยแมแตจะหาขอมูล พอเสร็จแลวจะมา 

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

กรูเกลียวกันขึ้นมาจากพื้นดิน บอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชาน้ี / ๓) ถาฝูงแมลงสาบพากันไต
ออกมาจากที่ซอนว่ิงพลานไปทุกทิศทุกทาง / ๔) เปนสัญญาณวาจะมีพายุและฝนฟาคะนองตามมาแนๆ  

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

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

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

นักวิจัยพบวาตองทําตัวเปนคนอยูงายกินงาย คลุกคลีตีโมงกับชาวบานเพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย 
/ ๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมูบาน เคารพสิทธิของเจาของพื้นที่ / ๔) ไมทําสิ่งท่ีขัดแยงกับขอ
ปฏิบัติของชุมชน และไมลบหลูความเชื่อของคนในทองถ่ิน  

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

สมาชิก / ๒) ท้ังน้ีไมไดหมายความวาทานจะตองดําเนินการผลิตตามหลักการใหมน้ีจึงจะสงสินคามา
ขายได / ๓) รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับการพัฒนาสินคามีอยูอีกมากที่ศูนยฯ ถาทานแวะไปก็ยินดี
ตอนรับ / ๔) หากทานมีขอของใจสามารถติดตอไดในเวลาทําการ ตามหมายเลขโทรศัพททาย
จดหมายนี้  

 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒ ๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔  
๔๒. ประกาศตอไปน้ีขาดความชัดเจนในเรื่องใด 
 
 
 
 
 
  
 ๑. กลุมเปาหมาย ๒. สถานที่ติดตอ ๓. เวลาดําเนินการ ๔. ผูดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

            โรงพยาบาลชีวีสุขเปดบริการตรวจโรคนอกเวลา  
สําหรับสตรีที่มีอาการวัยทอง และมีอาการประจําเดือนผิดปกติ 
ตรวจโดยแพทยนรีเวชผูเชี่ยวชาญ 
ณ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ป นัดหมายลวงหนา โทร. ๐๒๑๑๑๑๑๑๑ 
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๔๓. เม่ือพิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปน้ีแลว ขอใดเปนขั้นตอนที่ตอ
จากขอ ๔  

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

หลายๆ ชาติมาดัดแปลงใหเปนอาหารไทย  
 ๑. สวนนําเรื่อง ๒. สวนขยายความ ๓. สวนสรุปเรื่อง ๔. การยกตัวอยาง  
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๔๕ - ๔๖  
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๔๕. ขอใดเปนการเรียงลําดับขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก” 
 ๑. ๓ - ๕ - ๒ - ๑ - ๔   ๒. ๒ - ๓ - ๑ - ๔ - ๕ 
 ๓. ๒ - ๕ - ๓ - ๑ - ๔   ๔. ๓ - ๑ - ๔ - ๒ - ๕  
๔๖. ขอมูลสวนใดมีความสําคัญนอยท่ีสุดสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก” 
 ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๓ ๓. สวนที่ ๔ ๔. สวนที่ ๕  
๔๗. ขอใดนํามาเติมในชองวางตอไปน้ีตามลําดับแลวไดความเหมาะสม  
  .................... ขอใหเลขานุการอานรายชื่อ .................... และรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

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

ภูมิประเทศเปนเกาะมีชายฝงทะเลยาว ตามชายฝงมีอาวใหญนอยอยูมาก หากเปนอาวแคบๆ ซึ่งเปนที่
จอดเรือ ความรุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเทา  

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

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

การขับถาย 
 ๒. ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพร และใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทยแผนไทย 
 ๓. ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรค แตถาไมจําเปนควรหลีกเล่ียง ไมควร

กินพร่ําเพรื่อ 
 ๔. คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษ คนเฒาคนแกจํานวน

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

ตั้งเปน “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหมมีเกณฑท่ีตองพิจารณาหลายอยาง อาทิ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 
๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน อําเภอทั้ง ๓ ขางตนมีพื้นที่รวมท้ังสิ้น 
๒,๑๓๕ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวม ๒๔๙,๐๙๖ คน  

 ๑. จังหวัดใหมควรชื่อ “จังหวัดฝาง” หรือไม 
 ๒. เกณฑการตั้งจังหวัดใหมเหมาะสมหรือไม 
 ๓. พื้นที่ ๓ อําเภอควรแยกมาตั้งเปนจังหวัดใหมหรือไม 
 ๔. รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหมหรือไม  
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๕๕ - ๕๖  
  ปญหารุนพี่ใชความรุนแรงกับนักศึกษาใหมเกิดขึ้นเปนประจําทุกป ท้ังๆ ท่ีกอนปการศึกษาใหมจะ

เริ่มขึ้น ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีคําแนะนําไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแนวทาง
การรับนองที่จะไมสรางปญหา ตอจากน้ีผูเก่ียวของคงตองวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหาระยะ
ยาว เพราะไมวาจะเปนรุนพี่รุนนองตางก็เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ  

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

ดีเดนจนมีรางวัล ๔ ปซอนเปนประกัน  
 ๑. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของขอมูล ๒. ชี้ใหเห็นประโยชนของผูรับสาร 
 ๓. นําเสนอจุดเดนของสินคา ๔. ใชคําเราอารมณ  
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๕๙ - ๖๐ 
  ๑. “ครูครับ ครูบอกชื่อบทละครผิดหรือเปลาครับ” 
  ๒. “ครูครับ บทละครเรื่องน้ันชื่ออภัยนุราชหรือเปลาครับ” 
  ๓. “ครูครับ บทละครเรื่องน้ันชื่ออภัยธิราชใชหรือครับ” 
  ๔. “ครูครับ ครูชวยบอกชื่อบทละครอีกทีไดไหมครับ”  
๕๙. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเหมาะจะเติมในชองวางขอความนี้  
  ครู : “นักเรียนรูไหม สุนทรภูทานแตงวรรณคดีไวหลายสิบเรื่อง แตท่ีเปนบทละครมีเพียง 

เรื่องเดียวคือ อภัยธิราช” 
  นักเรียน : “...............................................................” 
  ครู : “เออ ใชจะ จริงของเธอ ขอบใจนะจะ”  
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔.  
๖๐. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลท่ีถูกตอง 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔.  
๖๑. นองพูดวา “เชาน้ีขอกาแฟแกวเดียว ขนมปงแผนหน่ึงเหมือนทุกวันก็พอแลว กินมากเดี๋ยวอวน ตองรีบ

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

กลัวน้ันเกิดจากใจของเราเอง เราคิดเอาเองวาเราเห็นหรือไดยินสิ่งแปลกๆ ท่ีเรนลับ โดยเฉพาะเวลาอยู
คนเดียวหรืออยูลําพังในที่มืด ท้ังหมดน้ันเกิดจากจินตนาการของเราโดยแท”  

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

แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). ๑๑๓๔ หนา.  
 ๑. คํานําหนาชื่อผูแตง และครั้งท่ีพิมพ ๒. คํานําหนาชื่อผูแตง และจํานวนหนา 
 ๓. สํานักพิมพ และจํานวนหนา ๔. ครั้งท่ีพิมพ และสํานักพิมพ  
๖๔. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปน้ี   

 สาวนอยหุนดี ยิ้มแยมแจมใส 
 คิดดี ทําดี คนน้ี 
 ดื่มนํ้าทับทิมพลอยแสงเปนประจํา   

 ๑. มีรสชาติดี   ๒. เหมาะแกคนรุนใหม 
 ๓. มีประโยชนตอสุขภาพ  ๔. เหมาะแกสตรี  
๖๕. บุคคลตามขอใดทําตามคําแนะนําวิธีปองกันโรคระบาดที่วา “กินของรอน ใชชอนกลาง ลางมือให

สะอาด” 
  - สุภาใชชอนกลางตักแกงจืดเขาปากตัวเอง 
  - สุภาพชอบดื่มแตกาแฟรอนใสนม 
  - สุพิศใชสบูฟอกมือทุกครั้งเม่ือกลับถึงบาน 
  - สุพงศกินตมยําท่ีเพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา 
 ๑. สุภา และสุภาพ ๒. สุภาพ และสุพิศ ๓. สุพิศ และสุพงศ ๔. สุพงศ และสุภา 
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๖๖. จากขอความตอไปน้ี ก. คืออะไร  
  - ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ก. จากจีนมากกวาเพราะเมล็ดโตกวา 
  - ก. สายพันธุไทยมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสายพันธุจีน 
  - ผูวิจัยพบวา ก. สายพันธุไทยทําเปนแปงท่ีมีคุณภาพมากกวา 
  - ก. เปนสวนประกอบที่ใชทําขนมไทยหลายชนิด 
  - เจาของบึงมักตัดดอกขายมากกวาจะรอจนกวาจะได ก.  
 ๑. เมล็ดถ่ัวเหลือง ๒. เมล็ดขาวสาลี ๓. เมล็ดทานตะวัน ๔. เมล็ดบัว  
๖๗. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปน้ี  
  “จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา ๔๐๐ คน มีผูอยูในเกณฑดีเพียง ๓๐ คน ไมมีผูท่ีได

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

กวางขวางบาง สวนเราตองยืนหยัดใหไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  
 ๑. ความม่ันคงขององคกร  ๒. คุณภาพของสินคา 
 ๓. ความมีสัมพันธภาพที่ดี  ๔. การเติบโตของธุรกิจ  
๗๐. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี  
  การทําพูกันจีนจากขนสัตวเริ่มดวยการเลือกวัสดุ ทําความสะอาดสาง แลวประกอบเขากับดาม 

โดยตองระวังใหขนของปลายพูกันเรียงเทากันอยางเปนระเบียบ เพื่อใหนํ้าหมึกเดินสมํ่าเสมอ  
 ๑. คุณคา   ๒. วิธีทํา 
 ๓. ชนิดของวัสดุ   ๔. ความประณีตในการทํา 
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ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๗๑ - ๗๒  
  เรารูสึกไดถึงความแตกตางเม่ือเราปลูกสมแบบเกษตรอินทรีย เราไมไดลงทุนมาก ตั้งแตตนปมาใช

ไปไมก่ีพันบาท ชาวบานไมเหม็นยาเคมี ไมมีมลภาวะ สภาพรางกายเราดีขึ้นทันตาเห็น ตอนแรกคิดวา   
ทํายาก เดี๋ยวน้ีรูแลว อยากใหคนปลูกสมแบบใชสารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น  

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

จะตองเคารพนับถือ แมพระบรมศาสดาที่เรานิยมวาประเสริฐกวามนุษยท้ังปวงก็ยังทรงแสดงคารวะ
ตอพระธรรม  

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

สารอาหารหลักที่ใหพลังงานคือกลูโคสจากอาหาร ดังน้ัน การกินอาหารเชาจึงทําใหสมองทํางานไดดี 
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะชวยใหมีสมาธิในการเรียน  

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

อาหารสูงเพราะมีธาตุอาหาร เชน เบตาแคโรทีนและวิตามินซี สาล่ีมีหลายพันธุ แตท่ีแพรหลายก็คือ  
สาล่ีหอมและสาลี่หิมะ  

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

ความโดดเดี่ยว อันตรายจากสัตวทะเล และโรคที่เกิดขึ้นจากการดํานํ้า ดังน้ัน ผูท่ีจะทํางานใตนํ้า
จะตองเปนผูท่ีแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ มีสติ มีการตัดสินใจในการแกปญหาไดดี  

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

แกพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) หัวหนาคณะราษฎร ผูนําการเปลี่ยนแปลง   
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย รัฐบาลใหตั้งชื่อวา ถนน
พหลโยธิน เม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  

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

คนเพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาด แลวนําจุดท่ีเคยพลาดพลั้งน้ันมาทํากําไรใหชีวิตในอนาคต จนลุกขึ้นยืน
ไดอีกครั้ง  

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

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

สั่นสานเสียวแสยง  
 ๑. โคลง ๒. กลอน ๓. ฉันท ๔. ราย  
๘๓. คํากลาวในขอใดไมตองการคําตอบจากคูสนทนา 
 ๑. น่ีลูกเตาของใครไดไหนมา ดูหนาตายิ้มยองผองแผว 
 ๒. ยังเล็กนักไดสักก่ีเดือนแลว ลูกแกวจงแถลงแจงกิจจา 
 ๓. ใครแกงฟกขึ้นมาเวลานี้  ไปหาตัวมาน่ีอยาไดชา 
 ๔. ถาหนุมแนนแมนเหมือนแตกอนไซร จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี  
๘๔. ขอใดใชสัมผัสเพียงชนิดเดียว 
 ๑. พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง ๒. งามประหลาดเลิศลํ้าเลขา 
 ๓. อรชรออนแอนทั้งอินทรีย ๔. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย  
๘๕. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด 
 ๑. ชมพนมพนาเวศหวย   เหวหิน ๒. ทุกเซาะซอกศีขริน  รองนํ้า 
 ๓. จักชวนแมสรงสินธุ   แสนสนุก ๔. สนานอุทกทาถํ้า  เถ่ือนทองแถวธาร 
 
 
 
 
 

(ก)

(ข) 
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๘๖. ขอใดไมใชภาพพจน 
 ๑.  หน่ึงสมเทพรส หวานปรากฏรสแนบเนียน 

สมเหม็นหลนอาเกียรณ เปลือกบางออนหนอนชอบใจ 
 ๒.  อยางหน่ึงสมสันดาน หมอใชการยาสําคัญ 

เรียกชื่อสมเหมือนกัน กินบไดใชทํายา 
 ๓.  สมหน่ึงสีผิวเหลือง มาแตเมืองตรังกานู 

รสชาติก็พอดู รสสนิทหวานปานตาลชิม 
 ๔.  พรรณหนึ่งเรียกสมจุก ผลหามสุกดูสลอน 

เปลือกบางคิดบังอร โฉมแบบบางรางอยางเขียน  
๘๗. คําประพันธตอไปน้ีใชภาพพจนก่ีแหง  
  พระนักสิทธ์ิพิศดูเปนครูพัก หัวรอหนักรูปรางมันชางขัน 
  เม่ือตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ กําลังมันมากนักเหมือนยักษมาร 
  กินคนผูปูปลาหญาใบไม  มันทําไดหลายเลหอายเดรฉาน 
  เขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลล้ินเปนปาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน  
 ๑. ๑ แหง ๒. ๒ แหง ๓. ๓ แหง ๔. ๔ แหง  
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๘๘ - ๘๙  
    ไปถามปราชญบพรอง พาที 
   เปรียบดั่งเภรีตี จ่ึงครื้น 
   คนพาลพวกอวดดี จักกลาว 
   ถามบถามมันฟน เฟองถอยเกินถาม  
๘๘. ผูแตงไมใชกลวิธีตามขอใด 
 ๑. ซ้ําคํา ๒. เลนคํา ๓. ภาพพจน ๔. สัมผัสพยัญชนะ  
๘๙. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง 
 ๑. สอนไมใหเปนคนพูดโออวด ๒. แนะใหคบนักปราชญท่ีสงวนคําพูด 
 ๓. สอนมิใหเอาอยางคนอวดดี ๔. แนะใหเปนผูฟงมากกวาเปนผูพูด  
๙๐. ขอความตอไปน้ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับเรื่องอะไร  

หัวลานไดหวี          ตาบอดไดแวน  
 ๑. การไดรับของที่พนสมัย  ๒. การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ 
 ๓. การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได ๔. การไดรับของที่ปราศจากคุณคา 
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๙๑. ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธตอไปน้ี  
   อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 
  สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย  
 ๑. สอนใหรูจักเลือกใชอาวุธและสติปญญาใหถูกเวลา 
 ๒. สอนเรื่องการใชสติปญญาและความรูใหถูกจังหวะ 
 ๓. แนะนําวิธีการใชอาวุธใหเกิดผลดีตามความปรารถนา 
 ๔. แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อใหคมกริบเหมือนมีสติปญญาอยูเสมอ  
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ ๙๒-๙๓  
  ๑.  อันผัวพี่ดีเหลือเปนเน้ือหนอ เห็นตอจะบุญหนักศักดิ์ใหญ 

รูปรางนอยจอยอรอยใจ จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง 
  ๒.  เออคะกระนั้นและจริงอยู รูปรางผัวกูไมสูเหมาะ 

ท่ีไหนจะงามพรอมเหมือนหมอมเงาะ ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม 
  ๓.  ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง 

ดีแตจะมาพานรานทาง ไมอดสูใจบางหรืออยางไร 
  ๔.  จึงออกมาวากับลูกสาว ชางทําความงามฉาวอีคนชั่ว 

เสียยศเสียศักดิ์ไมรักตัว เลือกผัวไดเงาะเห็นเหมาะใจ  
๙๒. ขอใดไมมีนํ้าเสียงประชด 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔  
๙๓. ขอใดไมไดกลาวถึงบุคคลที่ ๓ 
 ๑. ขอ ๑. ๒. ขอ ๒. ๓. ขอ ๓. ๔. ขอ ๔.  
๙๔. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร 
 ๑. ครั้นอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์ ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย 
 ๒. บุษบาจะงามสักเพียงไร  จึงตองใจระตูทุกบุรี 
 ๓. เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน แลวจึงคอยผันผอนมากรุงศรี 
 ๔. แมนงามเหมือนจินตะหราวาตี ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก  
๙๕. ขอใดตีความไดตรงกับขอความตอไปน้ี  

    ลาภยศถาบรรดาดีท่ีมีอยู รวยเลิศหรูอยูเรือนทองสองลานสาม 
  สมบัติมากลากไมไหวใครจะปราม สุดทายหามแตรางเนาเทาน้ันเอง  
 ๑. บางคนโชคดีไดลาภยศและเงินทองโดยไมมีใครขวางได 
 ๒. คนเราไมควรโลภมากเอาแตตักตวงความร่ํารวย ในที่สุดก็แบกไมไหว 
 ๓. สมบัติท้ังหลายไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยูเสมอ 
 ๔. คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพยสินติดตัวไปไมได 
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๙๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปน้ี  
   ชนใดมีชาติเชื้อ  เลวทราม 
  เพียรอุตสาหพยายาม  หม่ันหม้ัน 
  อยูบดอยูฝนความ  รูแก เกินแฮ 
  กลับยศใหญยิ่งชั้น  เชนเชื้อผูดี  
 ๑. คนเราควรตั้งอยูในความขยันหม่ันเพียร 
 ๒. การแสวงหาความรูเปนประจํานําไปสูความสําเร็จ 
 ๓. คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเปนคนนิสัยดีได 
 ๔. คนที่มีกําเนิดต่ําอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพใหสูงขึ้นได  
๙๗. คําประพันธในขอใดกลาวถึงสิ่งท่ีแสดงวัฒนธรรมไทย 
 ๑. ยาตรบาทหอนกระชั้น ชวงเทาเทาเสมอ  
 ๒. แกวกองทองสลับลวน รวงรุงเรืองแสง 
 ๓. แหอยูสองขางเขา  คูคลอยเคียงไคล  
 ๔. บังแทรกสองคูสลาย  สลับริ้วฉัตรเรียง  
๙๘. คําประพันธในขอใดไมแสดงความเชื่อของคนไทย 
 ๑. ชาติน้ีมึงมีแตสองหัตถ  จงไปอุบัติเอาชาติใหม 
 ๒. ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก  ก็จะเปนภักษผลสืบไป 
 ๓. กรรมเวรสิ่งใดดังน้ี  ทูลพลางโศกีรําพัน 
 ๔. จะไดรองเบื้องบาทา  ไปกวาจะสิ้นชีวี  
๙๙. ขอใดมีชื่อดอกไมมากที่สุด 
 ๑. ชมสรอยฟาสารภียี่สุนเทศ ๒. พิกุลบุนนาคนมสวรรค 
 ๓. ก่ิงกาหลงชงโคมะลิวัลย  ๔. เกดแกวจําปามหาหงส  
๑๐๐. ขอใดไมไดกลาวถึง “ชาง” 
 ๑. งามเรงงามโททาว  ทานสูศึกสาร 
 ๒. สารทรงราชรามัญ  ลงลาง  แลนา 
 ๓. ไพเราะราชสุภา  ษิตสื่อ  สารนา 
 ๔. ตรึกอกพกตกขว้ํา  อยูเบื้องบนสาร 
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เฉลยภาษาไทย O-NET’๕๓ 
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สรุปภาษาไทย 
 
 ๑. โครงสรางพยางค  นักเรียนยังจําไดไหมคะ?  
  โครงสรางพยางคมี 
  ๑. พยัญชนะ  
  ๒. สระ  
  ๓. วรรณยุกต  
   แลวอะไรคะ ท่ีเปนเอกลักษณของชาติไทย  
          วรรณยุกตคะ (ชนะเลิศ ! ท่ีตอบถูก)  
 ๒. พยัญชนะทาย บางพยางคมี บางพยางคไมมีก็ได นะคะ  
 ๓. โครงสรางพยางคเหมือนหรือตางกันใหดูท่ีพยัญชนะทาย  
   พยางคใด มี เสียงพยัญชนะทายน้ันคือพยางคปด  
   พยางคใด ไมมี เสียงพยัญชนะทายเปนพยางค เปด  
 ๔. ท้ังพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด มีท้ังรูปและเสียง แตขอสอบจะเนนเสียงนะคะ  
 ๕. พยัญชนะมี ๔๔ รูป จัดเปนเสียงมี ๒๑ เสียง เพราะหลายรูปน้ันนับเปนเสียงเดียว  
   เชน ท ธ ฑ ฒ ฐ ถ ท้ัง ๖ รูปนับเปนเสียงเดียว คือ เสียง ทอ 
   (มินาละถึงเหลือจํานวนเสียงนอย ก็เพราะอยางน้ีน่ีเอง) 
 ๖. พยัญชนะตน ๔๔ รูป แบงเปน ๓ หมู เรียกวาอักษร ๓ หมู หรือ ไตรยางศ  
 ๗. อักษรกลาง ทองวา ไก จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอง 
    (ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ) 
 ๘. อักษรสูง ทองวา ผี ฝาก ถุง ขาว สาร ให ฉัน 
    (ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ )  
 ๙. อักษรต่ําคู ทองวา พี่ แฟน เธอ คง แซว เฮีย ช้ัน 
    (พ ภ ฟ ธ ฑ ฒ ท ค ฅ ฆ ซ ฮ ช ฌ)  
 ๑๐. อักษรต่ําเดี่ยว ทองวา งู ใหญ นอน อยู ณ ริม วัด โม ฬี โลก  
    (ง ญ ณ น ย ร ว ม ฬ ล)  
 ๑๑. ท่ีเรียกอักษร ตํ่าคู เพราะเสียงจะเหมือนอักษรสูงเปนคูๆ เชน ผ กับ พ  
 ๑๒. เสียงควบกล้ําของไทยดั้งเดิมจะมี ๑๑ เสียง  
   ตร  พร  ปร  กร  คร  
   พล  ปล  กล  คล  
   กว  คว  
  เสียง /พล/ เชน “ครูชอบรองเพลง กับนองพลับ ชอบเลนดอกไมเพลิง”  
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 ๑๓. ถาขึ้นตนดวยอักษรตัวอ่ืนจะเปนเสียงควบกล้ําจากตางประเทศ  
  เชน บร บล ฟร ฟล ดร  
    บร เชน “ครูใชผงซักฟอกยี่หอบรีส” 
   บล เชน “นํ้าหวานเฮลสบลบูอย”  
   ฟร เชน “ใครๆ ก็ชอบของฟรี” 
    ดร เชน “ครูไดเปนดรัมเมเยอร” 
 ๑๔. ควบกล้ําไมแท มี ๒ แบบ  
  ๑. ไมออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหนา เชน จริง สราง สรอย  
  ๒. ทร ออกเสียงเปน ซ เชน ทรวด ทรง ทราบ ทราม ทราย  
 ๑๕. ทร สามารถเปนทั้งควบกล้ํา แท และควบกล้ํา ไมแท  ได  
   เชน นิทรา (แท) ทรวดทรง (ไมแท)  
 ๑๖. สระมี ๒๑ รูป 
 ๑๗. อักษรไทยที่เปนสระไดมี อ ว ย  
 ๑๘. เสียงสระมี ๒๑ เสียง 
 ๑๙. สระเด่ียวมี ๑๘ เสียง จัดเปนคูได ๙ คูสระ ๑๘ เสียงมันจับคูเปนคูกันแลว ๙ คู  
 ๒๐. สระประสมมี ๓ เสียง เอีย อัว เอือ ทองวา เมียกลัวเรือ  
 ๒๑. อํา ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ถูกจัดวาเปนพยางค ไมใชสระ  
 ๒๒. อํา ใอ ไอ เอา มีตัวสะกดเสมอ ทองวา จําใจไปเอา  
 ๒๓. อํา  สะกดดวย ม อ + อะ + ม 
 ๒๔. ใอ สะกดดวย ย อ + อะ + ย 
 ๒๕. ไอ  สะกดดวย ย อ + อะ + ย 
 ๒๖. เอา สะกดดวย ว อ + อะ + ว 
 ๒๗. สระสามารถออกเสียงไมตรงกับรูปได เชน รูปยาวออกเสียงสั้น รูปสั้นออกเสียงยาว  
 ๒๘. ทาน ออกเสียงเปน ทั่น  
 ๒๙. กิโล ออกเสียงเปน กีโล 
 ๓๐. สระบางรูป ไมออกเสียง ก็ได เชน เหตุ ธาตุ 
 ๓๑. สระลดรูป คือ รูปสระหายไป เชน ตน สระโอะหายไป โตะ + น = ตน 
 ๓๒. สระเปลี่ยนรูป คือ สระเปลี่ยนเปนรูปสระอื่น 
   เชน วัด เปล่ียนจากสระอะเปนไมหันอากาศ วะ + ด = วัด 
 ๓๓. เม่ือมี ตัวสะกด เขามาจะเกิดการ ลดรูป และ เปลี่ยนรูป 
 ๓๔. วรรณยุกตมี ๔ รูป ๕ เสียง เสียงสามัญไมมีรูป 
  วรรณยุกต คือ เสียงดนตรีเปนเอกลักษณของภาษาไทยดวยนะ 
   “จงภูมิใจเถิดเปนไทย…มีวรรณยุกตใชไมเหมือนชาติอื่น” 
 ๓๕. ทุกพยางคในภาษาไทยตองมีเสียงวรรณยุกตเสมอ 
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 ๓๖. เปล่ียนรูปวรรณยุกตจะเปลี่ยนความหมายทันที 
   เชน ปา ปา ปา ปา ปา (คืนน้ีปามาดึกจัง)  
 ๓๗. วรรณยุกตมีในภาษาไทยและจีน  
 ๓๘. ตัวอักษรไทยที่ไมสามารถใชเปนตัวสะกดไดมี ๗ ตัว ไมใชผีฝากถุงขาวสาร นะคะ  
   คือ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ 
   ทองวา ผี ฝาก เฌอ เอม ให ฉัน ฮะ  
 ๓๙. ตัวสะกดมีก่ีแมคะ เสียงตัวสะกดมีอยู ๘ เสียง ๘ แม แมกบ กับ แมกด เปนเสียงอะไร  
   แมกด เสียง /ต/ แมกบ เสียง /ป/  
 ๔๐. แมกด คือ เสียง /ต/  
 ๔๑. แมกบ คือ เสียง /ป/  
 ๔๒. คําท่ีไมเคยไปบวกกับคําใดเลยเรียกวา คํามูล เชน ทุเรียน แตทุเรียนก็สามารถแปลงรางเปนคํา
ประสมก็ได  
 ๔๓. ทุเรียนกวน เปนคําประสม เพราะเกิดจาก ทุเรียน + กวน  
 ๔๔. คํามูลมีหลายพยางคก็ได เชน ดิฉัน มะละกอ ขจี ฯลฯ (ตองพูดพรอมกันทั้ง ๓ พยางค มะละกอ 
แยกจากกันไมได)  
 ๔๕. คําประสม คําซอน คําซ้ํา คําสมาส คําสนธิ คํา ๕ คําท่ีกลาวมา เกิดจากการรวมกันของคําต้ังแต 
๒ คําขึ้นไปเปนการสรางคําใหมขึ้นมาใหม  
   “สม ซอน ซ้ํา” แตงงานกันที่ไทย แต สมาส สนธิ แตงงานกันที่อินเดีย 
 ๔๖. คําประสมกับคําซอนหนาตาจะคลายๆ กัน  
   (เฮ! ครูขาแลวหนูจะสังเกตอยางไร) 
 ๔๗. ผูคน เรือแพ พอแม เปนคําซอน เพราะความหมายตองเหมือน ตองคลาย และตองตรงขาม  
 ๔๘. ผูแทน เรือดวน พอครัว เปนคําประสม เพราะความหมายไมเหมือน ไมคลาย และไมตรงขาม  
 ๔๙. คํา ๒ คําท่ีเอามาซอนกันตองมีความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามก็ได 
 ๕๐. คํา ๒ คําท่ีเอามาประสมตองมีความหมาย ไมเหมือนกัน ไมคลายกัน และไมตรงขาม 
 ๕๑. คําซอนเอามารวมกันแลวจะไมเกิดความหมายใหม แตคําประสมเอามารวมกันแลวจะเกิด
ความหมายใหม 
 ๕๒. คําประสมความหมายหลักอยูท่ีคําหนา (คําตน) เชน บานเชา (ความหมายตองอยูท่ีบานกอน)  
 ๕๓. ความหมายของคําซอนอยูท่ีคําท้ังสองไมมีใครเดนกวาใคร  
 ๕๔. ถาขอสอบถามวาโครงสรางคําประสมดูอยางไร 
   ก็ใหดูแตละคําวา เปนนาม กริยา หรือวิเศษณ เอามารวมกัน เชน 
    รถไฟ เกิดจาก นาม + นาม  
    เรือดวน เกิดจาก นาม + วิเศษณ  
    ตมยํา เกิดจาก กริยา + กริยา  
 ๕๕. ถาขอสอบถามวาโครงสรางคําซอนดูอยางไร 
   ใหดูท่ีคําสองคํา ความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน  
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 ๕๖. คําซ้ําตองเปนคําเดียวกันจึงจะซ้ําได “ยางลบลบกระดาษขาด” 
   คําวาลบเปนคําซ้ําไมได เพราะเปนคนละคํา คนละความหมาย  
 ๕๗. ถาถามวาคําซ้ําขอใดตางจากขออ่ืน ใหดูวาคําซ้ําคําน้ันความหมายแปลวาอะไร หรือดูในดาน    
หนาที่วาขยายอะไร ขยายนามหรือขยายกริยา  
 ๕๘. คําสมาสเกิดจากการชน คําสนธิเกิดจากการเช่ือม ทองวา สมาสชน สนธิเช่ือม  
 ๕๙. ธรรมศาสตร เปนคําสมาส มาจาก ธรรม + ศาสตร  
 ๖๐. จุฬาลงกรณเปนคําสนธิ มาจาก จุฬา + อลงกรณ  
    ABAC ไมไดเปนคําสมาสนะคะ  
 ๖๑. คําสนธิเวลาแยกแลว สวนใหญคําหลังจะขึ้นตนดวย อ. อางนะคะ  
 ๖๒. คําสมาสสนธิเกิดจากการรวมกันของภาษาบาลี สันสกฤตเทาน้ัน หามเอาภาษาอื่นปน ไทย 
เขมร อังกฤษ ปนไมได 
 ๖๓. การทับศัพทคําภาษาตางประเทศ จะทับศัพทไดก็ตอเม่ือภาษาไทยยังไมไดมีบัญญัติไว 
 ๖๔. วิธีการดูสํานวนตางประเทศมักจะขึ้นตนดวย กรรม หรือเปนลักษณะ Passive Voice  
   เชน ภราดรถูกเชิญโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน  
   ตองแกเปน “คณะกรรมการจัดการแขงขันเชิญภราดร”  
 ๖๕. การใชคําฟุมเฟอย มีคําดังตอไปน้ี ก็จัดเปนสํานวนตางประเทศ  
   มีการ มีความ ในการ ในความ ใหการ ใหความ ทําการ ทําความ  
   ทองวา มี ใน ให ทํา คูณดวย การและความ  
  “ครูมีความยินดีกับนักเรียน” ฟุมเฟอยไป พูดแคน้ีก็พอ “ครูยินดีกับนักเรียน”  
 ๖๖. ความหมายของคําแบงออกเปน ๒ ดาน  
  ๑. ความหมายนัยตรง  
  ๒. ความหมายนัยเปรียบเทียบ  
   “คืนน้ีมีดาวเต็มทองฟา” ดาว คือ ความหมายนัยตรง  
   “งานเลี้ยงคืนน้ีมีดาวเดินกันเต็มงาน” ดาวเปนความหมายเปรียบเทียบ  
 ๖๗. ความหมายนัยเปรียบเทียบ มักเรียกอีกอยางวา ความหมายโดยนัย หรือความหมายโดยอุปมาก็ได  
 ๖๘. ใชคําผิดหนาท่ี เชนตัวอยางตอไปน้ี 
   “เขาพัฒนาการหมูบานของเขา”  
    พัฒนาการ (X) ผิดหนาท่ี ตองใชพัฒนา (√) ตําแหนงน้ีตองใสกริยาจึงจะถูก 
   “ฉันไปหลับนอน หรือนอนหลับบานเขา”  
    (นอนหลับคะ ถาหลับนอนละก็ คําน้ีผิดความหมาย)  
 ๖๙. คําเช่ือมเราหมายถึงบุพบท สันธาน และประพันธสรรพนาม 
 ๗๐. บุพบทเชื่อมคํา 
 ๗๑. สันธานเชื่อมประโยค 
 ๗๒. ประพันธสรรพนาม (ผู, ท่ี, ซึ่ง, อัน) ใชเชื่อมในประโยคความซอน  
 ๗๓. แก + ผูรับ  
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 ๗๔. กับ + ทํารวมกัน  
 ๗๕. แด + ผูรับที่เปนอาวุโส  
 ๗๖. สันธานมี ๔ ดานหลัก คือ และ หรือ แต เพราะ  
 ๗๗. และ ใชเชื่อมความคลอยตามกัน “ฉันชอบกินขนมและดูหนังไปพรอมๆ กัน”  
 ๗๘. หรือ ใหเลือก “คุณจะกินขาวหรือซักผา” 
 ๗๙. แต ใชในประโยคขัดแยง “แมคะนองล่ีอยากประกวดแตนองล่ีกลัวคะ”  
 ๘๐. เพราะ ใชเชื่อมความเปนเหตุเปนผล “นักเรียนของครูทุกคนสอบติดเพราะนักเรียนขยัน”  
 ๘๑. และ หรือ แต เพราะ สามารถทําหนาท่ีเชื่อมคํา เหมือนเปนบุพบทก็ได  
 ๘๒. ประโยคตางชนิด หรือชนิดของประโยค หมายถึง ความเดียว ความรวม ความซอน  
   เดียว แปลวา หน่ึง, รวม แปลวา สอง, ซอน แปลวา ขยาย และสวนขยายก็เปนประโยค  
 ๘๓. ประโยคความเดียว ตองมีกริยาตัวเดียว ประธานตัวเดียว 

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

 ๘๕. ประโยคความรวมใหดูท่ีมีสันธานเชื่อม  
 ๘๖. ประโยคความซอนใหดู ผู ที่ ซึ่ง อัน วา ให จน เพื่อ เชื่อม 
 ๘๗. ประโยคความรวมตองเจอเลข ๒ ไมประธาน ๒ ตัว ก็กริยา ๒ ตัว 
   S๑V๒ / S๒V๑ / S๒V๒ 
 ๘๘. ประโยคความซอน 
   ซอนแปลวาขยาย โดยสวนขยายน้ันเปนประโยค 
   “พอฉันทํางานหนักจนตองเขาโรงพยาบาล” 
   (พอฉันทํางานหนัก หนักแคไหนคะ หนักจนตองเขาโรงพยาบาลเลยนะเธอ) 
 ๘๙. ประโยคความซอน หลังคําวา ผู ท่ี ซึ่ง อัน จะเปนประโยคขยาย  
 ๙๐. ประโยคความรวมกับความซอน สามารถละตัวเชื่อมได  
 ๙๑. ประโยคกรรม ก็คือ ประโยคที่เอากรรมขึ้นตนหนาประโยค 
 ๙๒. ภาษามี ๕ ระดับ 
   ๑.  พิธีการ -> เปนภาษาที่สูง สละสลวย ไพเราะ  
   ๒.  ทางการ -> ภาษาที่ลงทายดวยการ เชน ราชการ วิชาการ ธุรการ ธุรกิจ  
   ๓.  ก่ึงทางการ  
   ๔.  ไมเปนทางการ  
   ๕.  กันเอง 
  (เวลาพูดกับกระเปารถเมลใชระดับ ไมเปนทางการ ถากระเปารถเมลเปนแฟนเรา ใชกันเอง)  
 ๙๓. ระวัง! ระดับที่อยูติดกันจะใชสับสน  
   ระดับ ๒ กับ ระดับ ๓  ระดับ ๔ กับ ระดับ ๕ 
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 ๙๔. ทางการกับกึ่งทางการ 
   ก่ึงทางการจะเปนคําท่ีมีภาษาปาก ภาษาพูดปนอยู 
 ๙๕. ไมเปนทางการกับกันเอง  
   แตกตางตรงที่ ไมเปนทางการใชกับคนไมสนิท กันเองใชกับคนสนิท  
 ๙๖. โวหารทางรอยแกวมี ๗ ชนิด 
 ๙๗. บรรยายโวหาร คือ การเลาเรื่อง เหตุการณ เรื่องราว วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร     
๕ W (WHO WHAT WHERE WHEN WHY) ลักษณะเหมือนรายงานขาว  
 ๙๘. พรรณนาโวหาร จะเนนใหรายละเอียดของภาพ บุคคล วัตถุ สถานที่  
   จําวามี ๔ ว. วิเศษณ วิจิตร วิลิศมาหรา เวอรๆ จําไววาภาษาเหมือนนวนิยาย  
 ๙๙. อธิบายโวหาร ตองพยายามเขียนหรือพูดใหผูรับสารเขาใจ  
 ๑๐๐. สาธกโวหาร คือ การยกตัวอยาง  
 ๑๐๑. เทศนาโวหาร  คือ การส่ังสอน  
 ๑๐๒. อุปมาโวหาร  คือ การเปรียบเทียบ  
 ๑๐๓. อภิปรายโวหาร  คือ การโนมนาวใจ  
 ๑๐๔. กลวิธีอธิบายมี ๖ ชนิด  
   ๑. นิยาม 
   ๒. ยกตัวอยาง  
   ๓. อธิบายตามลําดับขั้น 
   ๔. ใหเหตุผล 
   ๕. เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง  
   ๖. กลาวซ้ํา ดวยถอยคําท่ีงายๆ  
 ๑๐๕. การลําดับคําและการขยายความในประโยค คําขยายตองวางไวหลังคําหลัก  
 ๑๐๖. แตบางครั้งคําขยายอยูหางคําหลักก็ได 
   เชน “สมชายกินนํ้าจุ” (จุขยายกิน) 
 ๑๐๗. ผู ที่ ซึ่ง อัน ตองขยายคํานามที่อยูขางหนา แสดงวา  
   คําขางหนาคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน ตองเปนคํานาม  
 ๑๐๘. การเขียนรายงานหรือเรียงความ ตองขึ้นตนดวย  
   คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป  
 ๑๐๙. คํานํา จะตองปูพื้นกวางๆ ของภาพรวม อยาใหรายละเอียด  
 ๑๑๐. เน้ือเรื่อง เปนการใหขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยาง  
 ๑๑๑. สรุป คือ การขมวดปมสําคัญ ใหขอคิด สรางความประทับใจใหเราไงคะ  
   (เหมือนตอนจบของละครที่สรางความประทับใจ)  
 ๑๑๒. ประโยคฟุมเฟอยหรือประโยคไมกระชับ ตองตัดคําท่ีแปลเหมือนกันทิ้งไป  
   เชน “เครื่องบินตกที่เวียดนามผูโดยสารตายหมด ไมมีใครรอด” คําวาไมมีใครรอดไมตองใส  
 ๑๑๓. ระวัง! ๘ คําตอไปน้ี “มี ใน ให ทํา คูณดวย การ และความ” มักจะฟุมเฟอย  
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 ๑๑๔. ประโยคไมสมบูรณ คือ  
   ประโยคที่อาจจะขาดประธาน กริยาหรืออาจจะขาดอีก ๑ ประโยคก็ได  
   (อานแลวรูสึกวาแลวไงตอละ)  
 ๑๑๕. การพูดในที่ประชุม ก็เหมือนกับการสนทนาระหวางบุคคล  
   (นึกถึงอกเขาอกเราอยาตําหนิหรือวิจารณ ผูอ่ืนในทางลบ) 
 ๑๑๖. ทองศัพทเกี่ยวกับการประชุมใหดี 
 ๑๑๗. ระเบียบวาระที่ ๑ ๒ ๓ เรียงลําดับใหถูกตองนะคะ 
 ๑๑๘. วาระที่ ๑ เปนการรับรองการประชุมครั้งกอน  
 ๑๑๙. วาระที่ ๒ เปนการสะสางเรื่องเกา 
 ๑๒๐. วาระที่ ๓ ประชุมเรื่องใหม 
 ๑๒๑. ถาเปนเรื่องที่ประธานแจงใหทราบตองพูดกอนวาระ ๑ 
 ๑๒๒. ประเด็นการโตแยง คือ หัวขอหรือเรื่องที่กําลังเถียงกันอยูมักอยูในรูปประโยคคําถาม  
   เชน “ควรใชภาษาไทยสอบคัดเลือกในการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมหรือไม”  
 ๑๒๓. โครงสรางประโยค  
   ใหดูการเรียงลําดับของประธาน กริยา กรรม และสวนขยาย วาใครมากอนมาหลัง  
   เชน “แมวอวนนอนในกะละมัง” จะเรียงโครงสรางเปน ประธาน ขยายประธาน กริยา     
บุพบท สถานที่  
 ๑๒๔. อกรรมกริยา คือ 
   กริยาไมตองการกรรมมารับ เชน ยืน นอน เดิน น่ัง 
 ๑๒๕. สกรรมกริยา คือ กริยาท่ีตองการกรรมมารับ จึงจะเปนประโยคที่ครบสมบูรณฟงแลวรูเรื่อง  
   เชน กิน ตองมีกรรมมารับวากินอะไร เชน ฉันตัด....ตัดไรคะ (งง)  
 ๑๒๖. กลุมคํากับคําประสมแตกตางตรงที่  
   กลุมคํา ไมไดเกิดความหมายใหม  
   คําประสม เกิดความหมายใหม  
 ๑๒๗. พอครับ เปนอะไรคะ → ตอบ กลุมคํา  
 ๑๒๘. พอคา เปนอะไรคะ → ตอบ คําประสม  
 ๑๒๙. เกงนักใชไหมงั้น พอนอน เปนอะไรคะ → ตอบ ประโยค  
 ๑๓๐. “พองรูป รูปเหมือน พองเสียง เสียงเหมือน พองทั้งรูปพองทั้งเสียง เหมือนทั้งรูป เหมือนทั้ง
เสียงแตความหมายไมเหมือน” ถาความหมายเหมือนกันเราเรียกวา “ไวพจน” 
   พองรูป คือ รูปเหมือน เชน เพลารถ กับ เพลาเย็น 
 ๑๓๑. พองเสียง คือ เสียงเหมือน 
   เชน การ กาล กาฬ การณ กาญจน กานต กานท 
 ๑๓๒. พองทั้งรูปพองทั้งเสียง คือ  
   เหมือนทั้งรูปเหมือนทั้งเสียงแตความหมายไมเหมือน เชน ไกขัน ขันนํ้า  
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 ๑๓๓. คําที่มีความหมายเหมือนกัน เรียกวา ไวพจนหรือพองความหมาย หรือหลากคําก็ได 
   เชน นภา เวหา หาว โพยม แปลวา ทองฟา  
 ๑๓๔. ภาพพจนตองมีการเปรียบเทียบอยาไปใชผิดระหวาง ภาพพจน กับ ภาพลักษณ นะคะ 
 ๑๓๕. อุปมา เปรียบโดยใชคําวา เหมือน 
 ๑๓๖. อุปลักษณ  เปรียบโดยใชคําวา เปน คือ หรือไมตองใสเปนกับคือก็ได “เธอคือลมหายใจ”  
 ๑๓๗. นอกจากอุปมาจะใชเหมือนแลว ยังมีคําดังตอไปน้ี 
   เสมือน เปรียบเสมือน ดุจ เปรียบดุจ ประดุจ ประหน่ึง เพียง ราวกับ เฉก เชน เลห ละมาย 
คลาย ฯลฯ 
   (มีนักรอง ๒ คนของอารเอส ท่ีเปนอุปมา นักเรียนวาเปนใครคะ) 
   ตอบวา ดังกับปาน 
 ๑๓๘. ระวัง! มีคําวาเปนกับคือ บางครั้งก็ไมใชอุปลักษณ  
   เชน “ฉันเปนครู” อยางน้ีไมไดเปรียบเทียบ  
 ๑๓๙. อุปลักษณแบบไมตองใสเปนกับคือ  
   เชน “เพชรนํ้าคาง” เปรียบนํ้าคางใสเปนเพชร 
 ๑๔๐. บุคคลวัต หรือบุคคลสมมติ คือ การทําสิ่งท่ีไมใชคนใหมีกริยาเหมือนคน  
   เชน “ฟาหัวเราะเยาะขา”  
 ๑๔๑. อติพจน คือ การกลาวเปรียบเทียบเกินความจริง  
   เชน “ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจ”  
 ๑๔๒. อวพจน คือ การกลาวเปรียบเทียบนอยกวาความเปนจริง  
   เชน “ขนมกอนน้ีเล็กเทาขี้ตา”  
 ๑๔๓. สัทพจน  คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ  
   เชน “เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟาฟาด”  
 ๑๔๔. ปฏิพากย คือ การกลาวโดยใชคําขัดแยงกัน  
   เชน “จักรวาลวุนวายไรสําเนียง”  
 ๑๔๕. อุปมานิทัศน คือ การเปรียบเทียบโดยใช ประโยคยาวๆ หรือเรื่องราวยาวเขามาเปรียบเทียบ เชน  
   “กรุงรัตนโกสินทร ถาเปรียบเปนตนไมก็คือ ตนไมเพิ่งแตกมาจากหนอ แขนงของตนเกา 
ลําตน ราก ใบ ยังออนนัก ศัตรูชอบมาโยกคลอนฉุดกระชากใหรากขาด ไมหยุดไมหยอน” 
   แบบนี้ถือวาใชคําเปรียบเทียบโดยใชประโยคยาวมาก  
 ๑๔๖. ภาพชัดเจนในวรรณคดี ดูจากใชคําขยาย คําวิเศษณมากๆ ย่ิงใสภาพพจนย่ิงเห็นภาพชัดเจน  
 ๑๔๗. เสียงไพเราะหรือเลนเสียง หมายถึง สัมผัสอักษร สัมผัสสระ  
 ๑๔๘. การใชคํากวีโวหาร คือ ใชคําหรูหรา ภาษาวิจิตรท่ีกวีใชแตงคําประพันธ  
   เชน “สุวรรณสุกเล่ือมแกว” 
 ๑๔๙. เลนคํา เชน “ถึงบางจากจากไปใจระบม” เลนคําวา จาก  
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 ๑๕๐. ซ้ําคํา คือ ทุกตัวจะความหมายเดียวกัน  
   เชน “ท้ังหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”  
    “เก็บตะวันที่เคยสองฟา เก็บเอามาเก็บไวในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแหงแสงยิ่งใหญ”  
 ๑๕๑.  หลากคําก็คือ ไวพจน หรือพองความหมาย น้ันเอง  
   เชน กุญชร ไอยรา คช หัตถี ท้ังหมดแปลวา ชาง  
 ๑๕๒. จินตภาพ คือ ภาพที่อยูในจินตนาการ โดยกวีตองแตงทําใหผูอาน อานแลวเกิดภาพใหได  
   จินตภาพมี ๓ ประการ  
  ๑. จินตภาพดานเสียง เชน “ปะโทนปะโทนปะโทนโทน”  
  ๒. จินตภาพดานภาพ เชน “สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ”  
  ๓. จินตภาพเคลื่อนไหว เชน “ลมระเริงลูหวิวพล้ิวระลอก”  
 ๑๕๓. ใชคําท่ีมีจังหวะดุจดนตรี  
  เชน “วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว” (จังหวะจะแบงไดทีละ ๓ ไดเทาๆ กัน)  
 ๑๕๔. ดุลเสียงและดุลความหมายเรียกอีกชื่อวาประโยคขนานความ  
  เชน “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” (ในแตละวรรคมีคําวา ใน มี เทากัน และตําแหนงเดียวกัน)  
 ๑๕๕. ถาโจทยถามวา ขอใดพรรณนาตางจากขออ่ืน มีหลักในการดูดังตอไปน้ี  
  ๑.  กวีกําลังพูดถึงส่ิงที่เปนคนหรือไมใชคน 
  ๒.  กวีกําลังพูดถึงวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 
  ๓.  กวีพูดถึงนางอันเปนที่รักหรือกษัตริย 
  ๔.  กวีมีการเปรียบเทียบหรือไมไดเปรียบเทียบ 
  ๕.  เกิดจินตภาพหรือไม 
 ๑๕๖. ความเชื่อในวรรณคดีจะมี ๒ แนว คือ พุทธศาสตร กับไสยศาสตร  
 ๑๕๗.  สิ่งท่ีกวีจะพรรณนาถึงก็คือ ดอกไม ปลา นก ตนไม ภูเขา ทะเล ลําธาร วัง วัด บานเรือน ฯลฯ  
 ๑๕๘.  การพรรณนาฉากก็คือ พรรณนาส่ิงแวดลอมและสถานที่  
 ๑๕๙.  ส่ิงที่ไมใชฉาก คือ ตัวละคร 
 ๑๖๐.  การเปลี่ยนแปลงของฉากก็คือ การเปลี่ยนเวลาเชาเปนบาย บายเปนเย็น, กลางวันเปนกลางคืน 
กลางคืนเปนกลางวัน 
 ๑๖๑. คําราชาศัพท  คํานามเติมพระ กริยาเติมทรง  
 ๑๖๒. พระบรมราช / พระบรม ใชกับ กษัตริย (พระราชวงศลําดับที่ ๑)  
 ๑๖๓. พระราช ใชกับราชวงศลําดับท่ี ๒  
 ๑๖๔. พระ ใชกับราชวงศลําดับที่ ๓, ๔, ๕  
 ๑๖๕. ทรง บวกได ๓ อยาง 
    ทรง + กริยาธรรมดา → ทรงวิ่ง 
    ทรง + นามธรรมดา → ทรงชาง 
    ทรง + นามราชาศัพท → ทรงพระราชนิพนธ 
 ๑๖๖. ทรง หามบวกกับ กริยาราชาศัพท 
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 ๑๖๗. เสด็จพระราชดําเนิน ใชกับ พระมหากษัตริย และเจานายลําดับช้ัน ๒  
 ๑๖๘. เสด็จ ใชกับ เจานายลําดับที่ ๓, ๔, ๕  
 ๑๖๙. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย (ทูลเกลาฯ ถวาย) ใชกับถวายของเล็กๆ  
 ๑๗๐. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย (นอมเกลาฯ ถวาย) ใชกับของใหญๆ  
 ๑๗๑. ทรงมี ทรงเปน ตองตามดวยคําสามัญธรรมดา หามเปนคําราชาศัพท  เชน ทรงเปนอาจารย  
 ๑๗๒. ถา มี กับ เปน ตองบวกดวยคําราชาศัพท  เชน เปนพระราชนัดดา 
 ๑๗๓. ถวายการตอนรับใชไมได ใหใช เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 
 ๑๗๔. กาพยฉบังมี ๑๖ พยางค 
    OOOOOO OOOO  
    OOOOOO 
 ๑๗๕. กาพยสุรางคนางคมี ๒๘ พยางค  
    OOOO OOOO  OOOO 
    OOOO OOOO  OOOO OOOO  
 ๑๗๖. กาพยยานีมี ๒๒ พยางค  
     OOOOO OOOOOO  
    OOOOO OOOOOO  
 ๑๗๗. กลอนแปดมี ๓๒ พยางค  
     OOOOOOOO OOOOOOOO 
    OOOOOOOO OOOOOOOO  
 ๑๗๘. โคลงสี่สุภาพมี ๓๐ พยางค ถาใสคําสรอยก็จะเปน ๓๒ และ ๓๔ พยางค ตามลําดับ  
     OOOOO OO(OO) 
    OOOOO  OO 
    OOOOO  OO(OO) 
    OOOOO  OO(OO) 
 ๑๗๙. โคลงสามสุภาพจะมี ๒๑ พยางค 
    OOOOO OOOOO 
    OOOOO OOOO(OO)  
 ๑๘๐. อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ จะมี ๒๒ พยางค โดยที่ตําแหนง ๓ ๖ ๗ ๙ เปนลหุ ท่ีเหลือเปนครุ  
 ๑๘๑. การจับใจความสําคัญ ตองจับใหไดหลักๆ วา ใคร ทําอะไร และทําไมถึงทําอยางน้ัน ก็คือ 
WHO WHAT WHY 
 ๑๘๒. การตีความ ก็คือ 
  การตีความหมายที่ผูเขียนกําลังสื่อถึงเราวาเขากําลังจะบอกอะไรกับเราโดยตองตีใหใกลเคียง
ความจริงใหมากที่สุด เชน ถาเขาบอกวา 
  “ขาพเจารูสึกโชคดีท่ีพอขาพเจามาขึ้นฝงท่ีเมืองไทยถาไปขึ้นที่ประเทศอื่น ชีวิตขาพเจาคงไมได
เปนอยางน้ีแนๆ” 
  อยางน้ีเราตองตีความวา ผูพูดเห็นวาประเทศไทยดีกวาประเทศเพื่อนบาน  
  ครูขอใหนักเรียนทุกคนตีความและจับใจความใหเปน ฝกทําขอสอบบอยๆ เราก็จะเกง และมี
ทักษะมากขึ้น เพราะในการสอบแตละครั้งจะมีขอสอบเกี่ยวกับการตีความ และจับใจความเปนจํานวนมาก  
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พยางค 
 

 ๑. เสียงพยัญชนะตนเด่ียว ตรงขามกับเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา  
 ๒. ครูลิลล่ีอยากถามหนูวา “สุวรรณมาศ” มีเสียงพยัญชนะตนก่ีเสียง  
   ตอบ ๔ เสียง คือ /ส/ - /ว/ - /น/ - /ม/  
 ๓. ตัว “ทร” พบทั้งในภาษาเขมรและสันสกฤต  
   “ทร” ในเขมร : ทราบ ไทร ทรุดโทรม แทรก ฉะเชิงเทรา ทรวง ทรง ฯลฯ  
   “ทร” ในสันสกฤต : มัทรี ทรัพย อินทรีย นนทรี ฯลฯ  
 ๔. หนูๆ คะ เคยทํางานอยาง “คลองแคลว” ไหมคะ คุณครูลิลล่ีอยากทราบวา  
   “คลองแคลว” มีโครงสรางพยางค ดานใดเหมือนกันบางคะ  
   ตอบ  “คลอง”  “แคลว” 
   ๑.  มีตัวสะกดทั้งสองพยางค  
   ๒.  มีเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําท้ังสองพยางค  
   ๓.  ออกเสียงสระเสียงสั้นทั้งสองพยางค  
   ๔. วรรณยุกตเสียงโทเหมือนกันทั้งสองพยางค  
 ๕. “กระทรวงสาธารณสุข” กับ “กระทรวงคมนาคม”  
   ชื่อกระทรวงใดมีจํานวนพยางคมากกวากันคะ  
   ตอบ กระทรวงสาธารณสุข นับไดตั้ง ๗ พยางค   
  การออกเสียงในภาษาไทย มี ๔ ขอหลักๆ คือ  
 ๑. ออกเสียงเดี่ยวๆ “เรียงพยางค”  
   “ปริยาย”  อานวา ปะ - ริ - ยาย  (อานวา ปริ-ยาย นาเกลียดแย!)  
 ๒. ควบกล้ํา 
   “มะปราง” อานวา มะ - ปราง 
 ๓. อักษรนํา 
   “ขนม” อานวา ขะ - หนม 
 ๔. สมาส  
   “ราชการ” อานวา ราด - ชะ - กาน  (ไมใช ราด - กาน)  
 ๖. เสียงควบกล้ําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ มักจะขึ้นตนดวย บล บร ดร ฟร ฟล ทร  
 ๗. “ฤ” อานวา รึ มีคาเทากับเสียง “ร”  
 ถาทําหนาท่ีเปนเสียงพยัญชนะตน ก็ตองอานวา “รึ”  
    เชน ฤดู คฤหาสน ฤทัย พฤหัส นฤมล ฤษี คฤหัสถ 
 ถาคําวา “อังกฤษ” ฤ ทําหนาท่ีเปนสระ เพราะไปผสมกับ ก และตัวสะกด ษ  
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 ๘. พยัญชนะไมออกเสียง (มีดวยเหรอ! ขี้เกียจทํางานไมอยากใชเสียง)  
   พราหมณ = ห ณ ไมออกเสียง 
   จริง = ร ไมออกเสียง 
   หลาย = ห ไมออกเสียง 
   คนางค = ค  ไมออกเสียง 
   วิทยายุทธ = ธ ไมออกเสียง 
   มิตร = ร  ไมออกเสียง 
   โทรม = ทร ไมออกเสียง เปล่ียนเปนเสียงใหม คือ /ซ/ 
 ๙. เลนเสียงคูสระ เปนอยางไรคะคุณครู  
   ตอบ หมายถึง มีเสียงคูสั้น-ยาว อยูดวยกัน เชน  
   “สุวรรณหงสทรงพูหอย” มีการเลนเสียงคูสระ อุ อู ตรง สุ กับ พู  
 ๑๐. “นํ้าใจ นํ้ามัน นํ้าสุก นํ้าซุป” นํ้าจะออกเสียงส้ันหมด  
 ๑๑. “ควบควาย” ว ในคํา “ควบ” กับ “ควาย” เหมือนกันไหม  
   ว ในคําวา “ควบ” เปนสระอัว แต ว ในคําวา “ควาย” เปนพยัญชนะควบกล้ํา  
 ๑๒. คําตาย ตองสะกดดวย แม กบด ทองสูตรวา “ใครกบฏมันตองตาย”  
  คําเปน ตองสะกดดวย แม มนงยว ทองสูตรวา “มะนงยะเวอะ เปนสาวชาวพมา เปนมือขวาของ
อองซานซูจี ขายธูปหอมแถวเจดียชเวดากอง” (ไมใชเจดียสามองคนะคะ)  
 ๑๓. ถาตัวสะกดไมมี เชน “กระทะ” จะเปน คําตาย เพราะประสมสระเสียงส้ัน  
   วิธีการจํา ทองวา “อายุส้ัน มันก็ตาย”  
  ถาตัวสะกดไมมี เชน “ปูนา” จะเปน คําเปน เพราะประสมสระเสียงยาว  
   วิธีการจํา ทองวา “อายุยืนยาว มันก็เปน” 
 ๑๔. “อยูท่ีเรียนรู อยูท่ียอมรับมัน” มีคําเปนคําตายเทาไรคะ 
   ตอบ คําเปน = ๘ คํา อยู ที่ เรียน รู อยู ที่ ยอม มัน  
    คําตาย = ๑ คํา รับ 
 ๑๕. ชื่อโรงเรียนตอไปน้ีใครเปนศิษยเกา 
   เซนตโยฯ  เซนตหลุยส 
   เซนตคาเบรียล  เซนตจอหน 
   เซนตฟรังฯ  เซนตดอมินิก  
   “เซนต” ในชื่อโรงเรียนอะไรบาง ออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย ชื่อใดบางออกเสียงแบบ
อังกฤษ  
   “เซนต” มาจาก “Saint” อานตามภาษาอังกฤษวา “เซน” ถาอานตามอักขรวิธีไทย จะอาน
ตรงตามรูปที่เห็นวา เซนต อานวา “เซน”  
   หนูรูแลวคะครูลิลล่ี ขอตอบวา “เซนตโยฯ, เซนตคาเบรียล, เซนตฟรังฯ, เซนตหลุยส         
อานแบบอักขรวิธีไทย” แต “เซนตจอหน กับ เซนตดอมินิก อานแบบอังกฤษ” แลวครูอยากถามวา โรงเรียนเกา
คุณครูอานแบบไหน 
   “เซนตลุกซ” ไงจะ 
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 ๑๖. “ท่ี ลุม” หนูเห็นวรรณยุกตไหม เขาใสไมเอก แตออกเสียงโท แสดงวาเราสามารถออกเสียง
วรรณยุกตไมตรงกับรูปก็ได 
 ๑๗. เสียงนาสิก คืออะไร ก็แปลนาสิกใหไดกอนสิคะ  
   นาสิก แปลวา จมูก 
   เสียงนาสิก คือ เสียงท่ีเปลงออกมาแลวขึ้นจมูก มี ๓ เสียง ม น ง  
   ทองวา มนง นาสิก แตไมเก่ียวกับ มะนงยะเวอะ เดอ! 
 ๑๘. นักเรียนทราบใชไหมคะวา อักษรไทย ๗ ตัว ไมสามารถเปนตัวสะกดไดมีอะไรบาง  
   ตอบ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ 
  ครูลิลล่ีมีสูตรการจําเกๆ มาฝากอีกแลวฮะ ใหหนูๆ ทองวา  
   “ผีฝาก_________________”  
 ๑๙. ครูอยากคุยกับหนูวา “สัญลักษณ” “ญ” ตัวน้ี ทําหนาท่ีเปนทั้งตัวสะกดและพยัญชนะตน หนูเชื่อ
ครูไหม  
  สัญลักษณ อานวา สัน-ยะ-ลัก  
  “ญ” เปนตัวสะกด ออกเสียง /น/ ในแม กน  
  “ญ” เปนพยัญชนะตน ออกเสียง /ย/ อานวา “ยะ”  
 ๒๐. “ฤกษ” กับ “เทอด” มีอะไรเหมือนกัน (อยาตอบนะคะวามีอักษรเหมือนกันจะโดนไมใชนอย)  
   ตอบ สระ เออ เหมือนกัน กับ เสียงวรรณยุกต โท เหมือนกัน  
 ๒๑. “นํ้า นอย แพ ไฟ” เอาเปนวาครูจะถามวา สี่กุมาร โอย! ไมใช สี่พยางค ใครมีองคประกอบของ
พยางค ๓ สวนเอง 
   ใหตอบวา  แพ  เพราะแพ มีแค ๑. พยัญชนะ ๒. สระ ๓. วรรณยุกต  
   เขาขาดเรื่อง ตัวสะกด เขาจึงแพไป (ฮิฮิ)  
   แต นํ้า นอย ไฟ มีองคประกอบ ๔ สวน มีท้ัง  
  ๑. พยัญชนะตน  นํ้า  = น นอย  = น ไฟ = ฟ 
  ๒. สระ  นํ้า = อะ นอย = ออ ไฟ = อะ 
  ๓. วรรณยุกต นํ้า = ตรี นอย = ตรี ไฟ = สามัญ 
  ๔. ตัวสะกด  นํ้า = ม นอย = ย ไฟ = ย 
 ๒๒. รูปสระตอไปน้ีขี้เกียจออกเสียงเหมือนกัน มีเหตุผล คือ เปนคําจากบาลี สันสกฤต แลวพยัญชนะ
ตัวไหนเปนตัวสะกดแลว สระอิ อุ น้ันจะไมออกเสียง  
   ขัดสมาธิ อานวา ขัด-สะ-หมาด 
   ชาตินิยม อานวา ชาด-นิ-ยม 
   ยาธาตุ อานวา ยา-ทาด 
   โลกธาตุ อานวา โลก-กะ-ทาด 
   ตัวพยาธิ อานวา ตัว-พะ-ยาด 
   ญาติพี่นอง อานวา ยาด-พี่-นอง 
   ประวัติ อานวา ประ-หวัด 
   เหตุ อานวา เหด 
   เกตุ อานวา เกด 
   มาตุ อานวา มาด 
   เมรุ อานวา เมน  
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 ๒๓. ภาษาไทยนั้นนะคะนักเรียนมีหลักอยูขอหน่ึงของสระวา ออกเสียงสั้นเสียงยาวแลวความหมาย
อาจเปลี่ยนไปไดนะคะ เชื่อครูหรือไมลองมาดูกันเลยนะคะ สังเกตพยางคหนาลองออกเสียงไดท้ังสั้นทั้งยาว 
แลวความหมายเปลี่ยนไปหรือไม 
   สัมพันธ  → สามพัน (Three Thousand)  
   ปรับทุกข  → ปราบทุกข 
   วังหิน  → วางหิน 
   มิดี  → มีดี 
   วันน้ี  → วานน้ี (Yesterday จากตอนแรกวันน้ี Today)  
   ไขมัน  → ขายมัน  
   ตักดิน  → ตากดิน 
   ตะราง  → ตาราง  
   กังขา  → กางขา (แหกขา...!)  
  ถาขอสอบถามเรื่องโครงสรางของทั้ง ๕ โครงสรางน้ีจะดูอยางไร 
 โครงสรางพยางค  : ตองดูท่ีตัวสะกด เสียงพยัญชนะตนเสียงเดี่ยวหรือควบกล้ํา สระเสียงสั้นหรือยาว 
แลวสุดทายดูวามีหรือไมมีวรรณยุกตเสียงอะไร  
 โครงสรางคําประสม : ตองดูท่ีคํานาม - กริยา - วิเศษณ - บุพบท มาประสมกัน เชน  
   ตมยํา = กริยา + กริยา 
   เรือดวน = นาม + วิเศษณ 
 โครงสรางคําซอน : ตองดูท่ีความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน  
   พอแม = ตรงขามกัน 
   บานเรือน = เหมือนกัน 
 พยางคปด = พยางคท่ีมีเสียงพยัญชนะทาย เชน นอง ยาย ลุง ฯลฯ 
 พยางคเปด = พยางคท่ีไมมีเสียงพยัญชนะทาย เชน พี่ ตา ปา ฯลฯ 
 โครงสรางประโยค : ตองดูท่ี การเรียงลําดับของประธาน กริยา กรรม และสวนขยาย ใครมากอนมาหลัง 
  ถามวา “แมทําขนมปงไสไกอรอยมาก” มีโครงสรางประโยคเหมือนประโยคใด ระหวาง “พี่สาว
ถักผาปูโตะสวยจริงๆ” กับ “คนสวนปลูกผักนานาชนิดท่ีหลังบาน” 
  ครูขอเฉลยวา โครงสรางประโยคที่เหมือนกับประโยคตัวอยางที่ใหมา คือประโยค “พี่สาว......” 
เพราะเรียง ประธาน + กริยา + กรรม + ขยายกรรม + วิเศษณ + ขยายวิเศษณ 
 โครงสรางเหตุผล : ตองดูท่ีนําเอาประโยคเหตุ หรือผลวางไวหนา-หลัง 
  ๑. ปฏิบัติตามกฎ  ชวยลดอุบัติเหตุ (เหตุ + ผล) 
  ๒. คนตายและติดคุก เพราะสนุกคายาบา (ผล - เหตุ) 
  ๓. บาหวยหวังรวยลัด จะวิบัติไมรูตัว (เหตุ - ผล)  
 แต “บาหวยหวังรวยลัด” เราจะไมสามารถรูไดเลยวาประโยคน้ีเปนเหตุหรือเปนผล  
 เราอาจจะบา ! เสียกอนจะไดคําตอบ พอใสประโยค “จะวิบัติไมรูตัว” ทําใหรูเลยวา ประโยค “บาหวย
.....”   เปนสาเหตุ ท่ีทําใหคนเราหายนะไมรูตัว 
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คํา 
 
 ๑. ระวังนะคะคําตอไปน้ีไมใชคําสมาส คําสมาส - สนธิ จะตองเปนภาษาบาลี - สันสกฤตเทาน้ัน 
หามนําภาษาอื่นไมวาจะเปนไทยแท เขมร อังกฤษ ปนไมไดนะคะ 
  พลเมือง เพราะ เมือง เปน คําไทย 
  ผลไม เพราะ ไม เปน คําไทย 
  คุณคา เพราะ คา เปน คําไทย 
  ทุนทรัพย เพราะ ทุน  เปน คําไทย 
  ราชวัง เพราะ วัง เปน คําไทย 
  ราชดําเนิน เพราะ ดําเนิน เปน คําเขมร 
  พลความ เพราะ ความ เปน คําไทย 
  พลเรือน เพราะ เรือน เปน คําไทย 
  พระพุทธเจา เพราะ เจา เปน คําไทย 
  ตรัสรู เพราะ รู เปน คําไทย 
  สรรพสิ่ง เพราะ สิ่ง เปน คําไทย 
  มูลคา เพราะ คา เปน คําไทย 
  ชํานาญการ เพราะ ชํานาญ เปน คําเขมร 
  เคมีภัณฑ เพราะ เคมี เปน คําอังกฤษ 
  ภูมิลําเนา เพราะ ลําเนา เปน คําเขมร 
  เครื่องจักร เพราะ เครื่อง เปน คําไทย 
  บายศรี เพราะ บาย เปน คําเขมร 
  กลเม็ด เพราะ เม็ด เปน คําไทย 
  กรมทา เพราะ ทา เปน คําไทย 
  เมรุมาศ เพราะ มาศ เปน คําเขมร 
  กระยาสารท เพราะ กระยา เปน คําเขมร 
 ๒. คุณครูอยากถามหนูๆ วา คําตอไปน้ีใครเปนคํามูล คําประสม คําซอน คําสมาส คําสนธิ วลี และ
ประโยค  

รถ รถไฟ รถรา ราชรถ 
รถพี่ รถาภรณ รถเสีย  

 
  รถ = คํามูล เพราะเปนคําดั้งเดิม คําๆ เดียวยังไมเกิดการรวมคํากันขึ้น 
  รถไฟ = คําประสม เพราะเปนคํา ๒ คํานํารวมกันแลวเกิดความหมายใหม แตยังคงมีเคา
ความหมายเดิม 
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  รถรา = คําซอน เพราะนําคํา ๒ คํา มาวางคูกัน เนนความไพเราะของเสียง รถราจัดเปน 
คําซอนเพื่อเสียง 
  ราชรถ = คําสมาส เพราะเปนคํา ๒ คํา จากภาษาบาลี - สันสกฤต นํามาชนกัน โดยออก
เสียง อะ ระหวางคํา 
  รถาภรณ = คําสนธิ เพราะเปนคํา ๒ คํา ภาษาบาลี - สันสกฤต นํามาเช่ือมกัน โดยตรงรอย     
ตอเกิดสระใหม 
  รถพี่ = วลี เพราะเปนกลุมคํา หรือประโยคที่ไมสมบูรณ ไมใชคําประสม เพราะไมไดเกิด
ความหมายใหม จะเปนประโยคก็ไมได เพราะขาดภาคแสดง 
  รถเสีย =  ประโยค เพราะมีท้ังภาคประธานและภาคแสดง 
 ๓. คําประสมกับคําซอนเพื่อความหมาย หนาตาจะคลายๆ กัน นักเรียนวาคําทีมไหนเปนคําซอน    
คําทีมไหนเปนคําประสม  
   ทีมลิเวอรพูล ทีมแมนยูฯ  
   ๑. บานเรือน ๑. บานเชา 
   ๒. ผูคน ๒. ผูแทน  
   ๓. จานชาม  ๓. จานดาวเทียม 
   ๔. ลูกหลาน ๔. ลูกคา  
   ๕. พอแม  ๕. พอครัว  
   ๖. ใจคอ ๖. ใจดํา  
   ๗. จิตใจ ๗. ติดใจ  
   ๘. มืดค่ํา ๘. มืดหนา  
   ๙. ชักนํา ๙. ชักใย 
   ๑๐. ติดขัด ๑๐. ติดลม 
   ๑๑. เรือแพ ๑๑. เรือดวน 
  ตกลงใหทีมแมนยูฯ หรือทีมลิเวอรพูล เปนคําซอน คําประสมกันคะ  
   ตอบ  คําท่ีเปนผูเลน ๑๑ คน ในทีมลิเวอรพูล เปนคําซอน เพราะความหมายคงเดิม  
    คําท่ีเปนผูเลน ๑๑ คน ในทีมแมนยูฯ เปนคําประสม เพราะเกิดความหมายใหม  
 ๔. ความแตกตางระหวางแมนยูฯ กับลิเวอรพูล เอย! ไมใช ความแตกตางระหวางคําประสมกับ   
คําซอน คือ  

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

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

เก่ียวของ ชักชวนมาเปนดารา ประกวดความงาม หรือรวมแขงขันกีฬาเปนตน 
  หนามา ผูท่ีทําเลหเหล่ียมเปนเหมือนคนซื้อหรือคนเลนการพนันเปนตน เพื่อเปนสื่อ      

จูงใจใหคนหลงซื้อ หรือเลนการพนันดวย โดยปริยายใชเรียกคนที่หากินใน
ลักษณะคลายคลึงเชนน้ัน 

  ลูกหมอ โดยปริยายหมายถึงผูท่ีมีวิชาชีพโดยสืบตอเชื้อสายกันมาหรือทํางานในสังกัด
น้ันๆ มาตั้งแตเดิม 

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

หมายความวา หยุดเจริญกาวหนาคิดอยูแคน้ัน 
  ปดปาก ไมพูดหรือไมใหพูด เชน ปดปากเงียบ พยานถูกฆาปดปาก 
  ส่ังเสีย เตือน, กําชับ, บอกใหเขาใจ 
  ใจแตก ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว 
  นอยใจ รูสึกเสียใจที่ไมไดรับความเปนธรรมเปนตน 
 ๖. โครงสรางคําประสม ใหดูท่ีวาคําประสมนั้นเกิดจากคํามูลท่ีเปน นาม กริยา วิเศษณ บุพบท นํามา
รวมกัน เชน 
   เข็มกลัด, ขาวตม, สมตํา → เกิดจาก นาม + กริยา 
   นํ้าหวาน, ใจดํา, นํ้าหอม → เกิดจาก นาม + วิเศษณ 
   ตกแตง, ติดตั้ง, เลือกตั้ง → เกิดจาก กริยา + กริยา 
   เบี้ยลาง, ของกลาง, นางใน → เกิดจาก นาม + บุพบท 
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 ๗. โครงสรางคําซอนใหดูท่ี คํา ๒ คูน้ันมีความหมายอยางไร เหมือนกัน คลายกัน หรือตรงขามกัน  
   ความหมายเหมือนกัน = บานเรือน แสวงหา ผูคน จิตใจ มืดค่ํา โงเขลา อวนพี ฯลฯ  
   ความหมายคลายกัน = วัวควาย จานชาม ลูกหลาน โกรธแคน ใกลชิด ดูดดื่ม ไรนา ฯลฯ 
   ความหมายตรงขามกัน = ผิดถูก พอแม สูงต่ํา ชั่วดี ซื้อขาย ไดเสีย เท็จจริง สั้นยาว ฯลฯ  
 ๘. คําซอนไมจําเปนตอง ๒ คําเสมอไป ตั้งแต ๓ - ๔ คํานํามาซอนกันก็ได  
   “ปูยาตายาย ตื้นลึกหนาบาง ใหญโตโอฬาร เยื่อใยไมตรี ปดบังซอนเรน  
   ปดกวาดเช็ดถู ลืมตาอาปาก อุปถัมภค้ําจุน เคารพนบนอบ ขับไลไสสง  
   ลมหายตายจาก ถวยโถโอชาม เสาะแสวงหา แตงเสริมเติมตอ”  
 ๙. “ปูยาตายาย กูหน้ียืมสิน ทําไรไถนา กอรางสรางตัว เกิดดอกออกผล” ครูลิลล่ีอยากถามวา      
คําซอนคําใดตางจากพวกในแงความหมาย 
   ตอบ  ปูยาตายาย เพราะเกิดจากคําท่ีมีความหมายตรงขามกัน แตคําซอนที่เหลือเกิดจาก
คําท่ีมีความหมายคลายๆ กัน 
 ๑๐. ชนิดของคําท่ีสรางคําซอนตอไปน้ีใหนักเรียนลองหาวาใครสรางเหมือนคําวา “ปดกวาดเช็ดถู” 
ระหวาง “ปดบังซอนเรน” กับ “ลืมตาอาปาก” ชนิดของคําเราก็ดูวาเปน นาม กริยา วิเศษณ ...  
   ตอบวา ปดกวาดเช็ดถู มีชนิดของคําเหมือน ปดบังซอนเรน เพราะเกิดจากกริยา ๔ ตัว  
เรียงติดกัน แต ลืมตาอาปาก เกิดจาก กริยา + นาม + กริยา + นาม 

๑๑. คําเปน  
  คําตาย 
   คําตาย สะกดดวยแมกก, แมกบ, แมกด = ทองวา กบด ใครกบฏมันตองตาย  
   คําเปน สะกดดวยแมกม, แมกน, แมกง, แมเกย, แมเกอว = ทองวา มนงยว (มะนงยะเวอะ)  
 ๑๒. กรอนเสียง เชน หมากพราว → มะพราว (ทําใหเสียงสั้นลง หดลง)  
 ๑๓. กลืนเสียง เชน อยางน้ี → อยางง้ี (รวมเสียง)  
 ๑๔. ตัดคํา เชน คอนโดมิเนียม → คอนโด (ตัดบางพยางคออกไปเพื่อสะดวกใหพูด
เร็วขึ้น) 
 ๑๕. คําที่มีความหมายแคบกวาง เชน ผลไม กับ สม  
   ผลไม ความหมายกวาง สม ความหมายแคบ 
 ๑๖. พองรูป = รูปเหมือน = เพลารถ เพลาเย็น (เวลาอานจะอานไมเหมือนกัน)  
     เพลารถ = ควบกล้ํา  
     เพลาเย็น = เพ - ลา 
 ๑๗. พองเสียง = เสียงเหมือน = การ กาล กาฬ กานท กานต กาญจน  
 ๑๘. พองทั้งรูปพองทั้งเสียง = เหมือนทั้งรูปเหมือนทั้งเสียง ท้ัง ๓ พองน้ี ความหมายจะไมเหมือนกัน 
ถาความหมายเหมือนกันเราเรียกวา พองความหมาย (ไวพจน, หลากคํา) คําพองความหมาย เชน กุญชร 
ไอยรา คช หัตถี = ชาง 
 ๑๙. คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน = เคล่ือนยายกับโยกยาย ใชตางกัน เชน เคล่ือนยายกําลังพล    
โยกยายตําแหนง 

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

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

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

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

พบกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง, โดยปริยายหมายถึง เอาสิ่งท่ีเปน 
ประเภทเดียวกันมารวมไว  

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

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

ความเลินเลอการขาดความระมัดระวัง 
  ๓. ยอทอ = ยอทอ-ไมคิดสูเพราะขาดกําลังใจ 
  ๔. มองการณไกล = คาดคะเนเหตุการณลวงหนาได ถูกตองหรือใกลเคียงโดยอาศัยเหตุผล 

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

โอกาสที่ควรจะมีจะได, รูสึกไมอยากใหเสียไปโดยไมไดประโยชน, 
อาลัยถึงสิ่งท่ีจากไป 

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

ประสบภัย  
  ๑. ใหความรู = ความรู -สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน, การคนควาหรือ  

ประสบการณ 
  ๒. ใหกําลังใจ = กําลังใจ-สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อม่ันและกระตือรือรนพรอมที่

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

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

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

ใหเขาใจเจตนาและความมุงหมายเพื่อความถูกตอง, วิเคราะหถอยคํา
หรือถอยความในบทกฎหมายนิติกรรมสัญญา หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
มีปญหาสงสัย หรือท่ีมีความหมายไมชัดเจน เพื่อกําหนดความหมาย
อันแทจริงของถอยคําหรือขอความนั้น 

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

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

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

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

ตามตองการ 
  ๒. อํานาจนิยม = นิยมอํานาจ-สิทธิ, อิทธิพลท่ีจะบังคับใหผูอ่ืนตองยอมทําตามไมวา 

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

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

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

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

 “บุหลันเล่ือนลอยฟาไมราคี รัศมีสองสวางดังกลางวัน”  
  บุหลันตองเปนสิ่งท่ีอยูบนฟา มีแสงสวางเพราะดูจากคําวาไม ราคี และมีแสงมากดวยสองเหมือนกับ
แสงอาทิตยในเวลากลางวัน แสดงวาบุหลันจะตองอยูในเวลากลางคืน สรุปวา บุหลันตองเปนสิ่งท่ีมีแสงสวาง 
ในเวลากลางคืนและมีแสงมากดวยนะคะ (นักเรียนตอบวาอะไรกันคะ ดาวเทียมไมใช) ขอเฉลยวา บุหลัน คือ
พระจันทร  แบบนี้คือการตีความโดยดูจากบริบท นักเรียนตองฝกแบบนี้บอยๆ นะคะ  
  นักเรียนขาเวลาอานคําประพันธ เพื่ออานบทความก็ดี นักเรียนมักจะเจอคําถามที่วา “ใหแนวคิด ให  
ขอคิด ดานใด” ครูจะลองใหหนูอานคําประพันธบทน้ีเปนชีวิตสุนทรภูนะคะ 
   “เหมือนบายศรีมีงานทานถนอม เจิมแปงหอมน้ํามันจันทนใหหรรษา  
  พอเสร็จการทานเอาลงทิ้งคงคา ตองลอยมาลอยไปเปนใบตอง”   
 ครูอยากถามวากลอนบทนี้ใหแนวคิด ขอคิด ดานใด ถาครูมีตัวเลือกใหหนูจะเอาไหมคะ ตัวชวยคิด
ของครูมี ๔ คํา ใหหนูลองเลือกดูนะคะ  
 ๑) พิธีกรรม  ๒) ศิลปะไทย  
 ๓)  คําสอนทางศาสนาพุทธ ๔) ความเชื่อทางไสยศาสตร   
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 แนวคิด หรือขอคิด จะไมเหมือนสาระสําคัญ แนวคิดจะซอนอยูภายในคําท่ีผูเขียนไดแตง แตสาระ
สําคัญอยูตรงที่เราจับประเด็นไดไหมวาใคร ทําอะไร ทําไมถึงทําอยางน้ัน 
 คําประพันธบทน้ี ถาถามวา สะทอนแนวคิดใด ตองตอบวา คําสอนทางศาสนาพุทธ เพราะคําประพันธ
บทน้ีเปนเรื่อง อนิจจัง แลวใชกับการนําไปเปรียบเทียบกับ บายศรี วาตอนพิธีในวันงานเทศกาลผานมา ก็
กราบไหวบูชาบายศรี แตพอหมดความสําคัญบายศรีก็ไมมีคนมอง แสดงถึงความไมเที่ยงแทแนนอน เขา
ตั้งใจจะสอนผูอานวาคิดแนวน้ีไดไหม 
 ถาตอบ พิธีกรรม ศิลปะไทย หรือความเชื่อทางไสยศาสตรก็จะเปนการมองผิวเผินแตเปลือกภายนอก 
เรียนภาษาไทยตองเรียนแบบวิเคราะหดวย ไมใชการทองจําแตอยางเดียว คิดไปเถิดสมองคนเราจะไดมี
ศักยภาพ เวลาเจอเรื่องราวรายๆ จะไดมีปญญา 
 การอานบทความ บางครั้งนักเรียนจะตองเจอคําท่ีมีความหมายไมตรงตัว เราจะทําอยางไรดี เชน  
  “ปากควรหารือกระเพาะเสมอ”  
  ถาคุณครูจะถามวา “หารือ” จะหมายความวาอยางไร  
 ๑) ประสาน  ๒) ประมาณ  ๓) ประเมิน ๔) ประชุม   
 กําลังมองอยูวาทานประชาจะมาตรวจหรือเปลา “หารือ” คําน้ีแปลตรงๆ ไมได เพราะปากกับกระเพาะ 
คุยกันไมไดจึงตัด ประชุม ออกเสียกอน 
 “การเลือกคําตอบในวิชาภาษาไทย ตองตัดตัวไมใชออกไปกอน” เหลือ ประสาน ประมาณ ประเมิน 
เราก็มาดูบริบท ปาก กับ กระเพาะ เขาทําอาการ หารือ กันเหมือนเขาพูดคุยกัน เพราะทั้งสองเปนอวัยวะท่ี
ทํางานเกี่ยวของกันตองเจอกัน เพราะดูจากเขาใชคํา หารือ พูดคุย ฉะน้ัน 
 คําตอบ คือ ประสาน จริงไหมคะนักเรียน (ใชคะ ทั้งสวย ทั้งเกง ลูกศิษยใครหวา) 
  โวหารทางรอยแกว (กลวิธีการเขียน) 
  ๑. อธิบาย = การทําใหผูรับสารเขาใจ มี ๖ วิธี 
  ๒. บรรยาย = การใหขอมูล 
  ๓. พรรณนา = การใหรายละเอียดของบุคคล วัตถุ สถานที่ 
  ๔. สาธก = ยกตัวอยาง 
  ๕. เทศนา = สั่งสอน 
  ๖. อุปมา = เปรียบเทียบ 
  ๗. อภิปราย = โนมนาวใจ   
 ทรรศนะผูเขียน = ความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนอาจจะเปนการเดา ประเมิน หรือแนะนําสั่งสอน

ก็ได 
 อนุมาน = คาดเดา 
 สาระสําคัญ = ประเด็นสําคัญของเรื่องบทความวา ใคร ทําอะไร ทําไมถึงทํา 
 แนวคิด = ความคิดท่ีไดจากการอาน, ฟงเรื่องน้ัน ขอสอนใจประมาณนี้  
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วรรณคดี 
 
 ๑. ไวพจนคําตระกูล “ไมใช” ท่ีมักใชในวรรณคดี วรรณกรรมบอยๆ คือ “บ หอน ไป ใช มิ วิ อะ”  
 ๒. ทิศทั้งแปด อยากรูจังวา หรดี พายัพ อาคเนย อยูตรงไหน ทองสูตรน้ี “อุ อี บู อา ทัก ห ประ พา”   

แลวเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาแบบนี้  
อ ุดร

ทักษิณ
หรดี อาคเนย

บูรพาประจิม
อ ีสานพายัพ

  
 ๓. เสียงดุจดนตรี หมายถึง มีวรรณยุกตมากมาย หลายหลากเสียงในหนึ่งวรรค เชน  
   “โออนาถหนอเมืองไทยสมัยน้ี ”  
  มีเสียงวรรณยุกตเรียงลําดับ ดังน้ี โท เอก เอก จัตวา สามัญ สามัญ เอก จัตวา ตรี  
 ๔. “ปญจมหานที” แมนํ้า ๕ สายในอินเดียมีอะไรบาง  
   สรภู อจิรวดี คงคา มหิ ยมุนา  
 ๕. กลืนเสียง (รวม) เชน  ดิฉัน กลืนเสียงเปน  ดั้น 
   อยางน้ี กลืนเสียงเปน อยางง้ี 
   อยางไร กลืนเสียงเปน อยางไง  
 ๖. กรอนเสียง (ตัด) เชน หมากมวง กรอนเสียงเปน มะมวง 
   หมากพราว กรอนเสียงเปน มะพราว 
   ตัวขาบ กรอนเสียงเปน ตะขาบ 
 ๗. แทรกเสียง (เสียงอะอยูกลาง) เชน  
   ลูกดุม → ลูกกระดุม 
   ลูกเดือก → ลูกกระเดือก  
 ๘. จังหวะดุจดนตรี คือ แบงจังหวะการอาน แบงชองไฟการอานใหลงตัว พอดีกัน เทาๆ กัน เชน  
“วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว” แบงไดวรรคละ ๓ วนและว่ิง คืนและวัน หว่ันและไหว  
 ๙. ครุ-ลหุ พยางคเสียงหนัก พยางคเสียงเบา 
   ลิลกับล่ี เปนคําครุท้ังสองพยางค 
   คําครุ คือ คําท่ีมีเสียงตัวสะกด จะเปนแมอะไรก็ได ไมแบงแบบ กบด หรือ มะนงยะเวอะ  
    ถาตัวสะกดไมมีขอใหประสมเสียงสระยาว อยางคําวา “ล่ี” ก็ถือวาเปนพยางค

หนักแลว 
   คําลหุ คือ พยางคท่ีไมมีเสียงตัวสะกดและตองผสมสระเสียงสั้นเทาน้ัน เชน มะลิ ท้ัง มะ 

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

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

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

สัมผัสสระ สัมผัสอักษร
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การพูด 
 
 การพูดท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน อาจจะเกิดจากศิลปะประจําตัว และการฝกอบรมใหรู และเขาใจหลักการ
และกฎเกณฑตางๆ 
 การพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดท่ีมีประสิทธิภาพ ผูพูดตองมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 
 ๑. มีความรูในเรื่องที่จะพูด 
 ๒. มีวัตถุประสงคในการพูด 
 ๓. รูจักวิเคราะหผูฟง วาผูฟงระดับใด ประกอบอาชีพประเภทใด 
 ๔. รูจักวิเคราะหโอกาสที่จะพูด ตองเขาใจถูกตองวาโอกาสที่จะพูดน้ันตอเน่ืองกันกับกิจกรรมใด
หรือเน่ืองในโอกาสใด 
 ๕. สามารถรวบรวมเนื้อหาไดตรงประเด็นเหมาะกับผูฟงและโอกาส เชน ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
ตัวเลข สถิติ 
 ๖. สามารถพูดไดชัดเจน ถูกตองตามอักขรวิธีและภาษานิยม 
 ๗. มีบุคลิกลักษณะนาเชื่อถือ 
 ๘. รูจักสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง  
 มารยาทในการพูด แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๑. มารยาทในการพูดระหวางบุคคล 
 ๒. มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ  
 มารยาทในการพูดระหวางบุคคล 
 ๑. เปนเรื่องที่ท้ังสองฝายมีความสนใจหรือพอใจรวมกัน 
 ๒. ไมสอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไมจบ เม่ือมีโอกาสพูดก็ไมพูดนานเกินไป 
 ๓. พูดตรงประเด็น 
 ๔. เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนตามสมควร 
 ๕. ไมถามเรื่องสวนตัวท่ีทําใหคูสนทนาลําบากใจ 
 ๖. ตองคํานึงถึงโอกาสและสถานการณในขณะที่พูด 
 ๗. ไมแสดงตนทํานองยกตนขมทานและหลีกเล่ียงการกลาวราย หรือการนินทาผูอ่ืน 
 ๘. ควบคุมอารมณในขณะที่สนทนา หลีกเล่ียงคําโตแยงท่ีรุนแรง 
 ๙. สรางบรรยากาศที่ดี หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงไมตรีจิตตอผูรวมสนทนา มีทาทีมีชีวิตชีวา 
 ๑๐. ไมใชคําหยาบคาย ใชภาษาที่สุภาพ ถาจะใชคําคะนองตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ
บุคคล 
 ๑๑. ใชเสียงดังพอสมควรและเหมาะสม 
 ๑๒. มองหนาผูฟงอยางเปนมิตรและมองผูรวมสนทนาอยางทั่วถึง ประสานตากับผูฟงไดบาง แตไมนาน
หรือบอยเกินไป 
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 มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ 
 ๑. ควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะแกโอกาสและสถานที่ 
 ๒. ควรมาถึงสถานที่พูดใหตรงตามเวลา หรือกอนเวลาเล็กนอย 
 ๓. ควรแสดงความเคารพตอผูฟงตามธรรมเนียมนิยม เชน ไหว หรือกมศีรษะ เม่ือกอนจะเริ่มพูด
และเม่ือพูดจบ 
 ๔. ไมแสดงกิริยาอาการอันไมสมควรตอหนาท่ีประชุม เชน ทักทายผูหน่ึงผูใดเปนการสวนตัว แกะ 
เกา ควัก ลวง ฯลฯ 
 ๕. ใชคําพูดท่ีใหเกียรติแกผูฟงเสมอ ไมวาผูฟงจะมีคุณวุฒิอยางไร อาชีพอะไร 
 ๖. ไมพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวของบุคคลอ่ืนในที่ประชุม  
 ๗. ละเวนการพูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง 
 ๘. พูดเสียงดังพอเหมาะสมกับสถานที่ 
 ๙. ไมควรพูดเกินเวลาที่กําหนด หรือจบกอนถึงเวลานานเกินไป 
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การพูดขั้นพ้ืนฐาน 
 
 สรุปความสําคัญ 
 สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงในการพูด คือ จรรยามารยาท และการใชถอยคําใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และโอกาส ดังคําท่ีสุนทรภูกลาวไววา 
  เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 
  แมพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 
 การพูดระหวางบุคคล การพูดระหวางบุคคลที่สําคัญ ไดแก 
 ๑. การทักทายปราศรัย คนไทยไดชื่อวา เปนผูท่ีมีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง มีหนาตายิ้มแยมแจมใสอยู
เสมอ จนเปนที่กลาวขวัญของชาวตางประเทศวา “เปนดินแดนแหงการยิ้ม” ลักษณะการทักทายปราศรัยท่ีดี    
มีดังน้ี คือ  
  ๑. หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงอาการยินดีท่ีไดพบผูท่ีเราทักทาย  
  ๒. กลาวคําปฏิสันถารที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม เชน สวัสดีครับ (คะ)  
  ๓. แสดงกิริยาประกอบคําปฏิสันถารตามความเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และโอกาส  
  เชน ยิ้ม ผงกศีรษะ จับมือ จับแขน ตบไหลเบาๆ เปนตน 
  ๔. ขอความที่ใชในการทักทาย ควรเปนเรื่องที่กอใหเกิดความสบายใจดวยกันทั้งสองฝาย 
  ๕. การทักทายผูมีอาวุโส นิยมกระทําความเคารพดวยการไหว และกมศีรษะลง 
 ๒. การแนะนําตัวเอง 
   การแนะนําตัวเองเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันแนวทางในการ
แนะนําตนเอง คือ 
  - บอกชื่อ นามสกุล 
  - บอกรายละเอียดเก่ียวกับตัวเราสั้นที่สุด ไมพูดออมคอม อวดตัว หรือถอมตัว 
  - บอกวัตถุประสงคในการแนะนําตัว (ถามี)  
 โอกาสที่จะแนะนําตนเอง มีอยูหลายโอกาส เชน 
  - การพบปะสนทนากับบุคคลอ่ืน 
  - ในงานเลี้ยงสังสรรค 
  - การไปพบปะเจรจากิจธุระ 
  - การไปขอสัมภาษณผูใหญ หรือสมัครงาน 
  - ในการประชุมกลุมยอย หรือการอภิปรายในกลุมเล็กๆ 
 การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนากับบุคคลอื่นในที่สาธารณะ 
  การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนาในที่สาธารณะนั้น มักจะมีการสนทนาหรือการพูดจากัน
เล็กนอยขึ้นมากอน แลวจึงแนะนําตนเอง 
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 การแนะนําตนเองในงานเลี้ยง 
  กอนจะมีการแนะนําตนเองนั้น มักจะเริ่มดวยการแสดงสีหนา ทาทาง ซึ่งแสดงอาการเปนมิตร 
การชวยเหลือ การใหบริการซึ่งกันและกันกอน แลวจึงแนะนําตนเอง ควรใชความระมัดระวัง ไมยกชื่อ
ตําแหนง หรือสถานที่ทํางาน อันจะทําใหตนเองเดน จนคูสนทนารูสึกดอย สําหรับคูสนทนา เม่ือมีผูแนะนํา
ตนเองแลว ควรกลาวแนะนําตนเองบางไมควรอํ้าอ้ึง จะทําใหอีกฝายหน่ึงไมสบายใจ เปนการเสียมารยาท  
 การแนะนําตนเองในการเจรจากิจธุระ  
  - บอกชื่อ นามสกุลอยางชัดเจน 
  - บอกตําแหนงหนาท่ีการงาน หรือรายละเอียดเก่ียวกับตัวเราอยางสั้นๆ ท่ีสุด 
  - บอกวัตถุประสงคเก่ียวกับกิจธุระ 
 การแนะนําตนเองเมื่อไปขอสัมภาษณผูสูงวัยกวาตน ควรปฏิบัติดังน้ี 
  ๑. แจงใหเจาหนาท่ีทราบวา ตนเปนใคร ไดนัดไวและมาตามเวลา 
  ๒. เม่ือไดรับอนุญาตใหเขาพบแลวควรเคาะประตูเบาๆ และเม่ือไดยินเสียงอนุญาตใหเขาไปได   
ควรไหวแสดงความเคารพ แลวกลาวแนะนําตนเอง บอกจุดประสงคและหัวขอท่ีขอสัมภาษณอีกครั้ง 
  ๓. พูดสั้นๆ สุภาพ แตครบกระบวนความ 
 การแนะนําตนเองในกลุมยอย ควรปฏิบัติดังน้ี 
  ๑. บอกชื่อ นามสกุล 
  ๒. บอกชื่อสถาบันที่ตนเองสังกัด  
 ๓. การสนทนา 
  การสนทนา หมายถึง การคุยกัน ปรึกษาหารือกัน หรือการที่บุคคลสองคนหรือมากกวาน้ัน 
พูดจาเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณระหวางกัน 
 การสนทนาระหวางบุคคลที่รูจักคุนเคย ควรคํานึงถึงขอตอไปน้ี 
  การเลือกเรื่องที่จะสนทนา มีขอควรปฏิบัติท่ีสําคัญๆ ดังตอไปน้ี 
  ๑) เลือกเรื่องที่ตนเองและคูสนทนามีความรูและความสนใจรวมกัน 
  ๒) เลือกเรื่องที่เปนเหตุการณปจจุบันหรือกําลังเปนขาวอยู 
  ๓) เลือกเรื่องที่เหมาะแกกาลเทศะและเหตุการณ 
  ๔) เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับวัย เพศ และอาชีพของผูสนทนา 
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ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา 
 
 ๑. ธรรมชาติของภาษา หมายถึง ลักษณะสากลที่ภาษาตางๆ ในโลกมีเหมือนๆ กัน ไมไดเปน
ลักษณะของภาษาใดภาษาหนึ่ง มีดังน้ี 
  ก. ภาษาใชเสียงส่ือความหมาย  
  - ภาษาความหมายอยางกวาง หมายถึง การแสดงออกเพื่อสื่อความหมาย โดยมีระบบมี
กฎเกณฑท่ีเขาใจกันไดระหวาง ๒ ฝาย ไมวาจะเปนระหวางมนุษยหรือระหวางสัตว 
  - ภาษาความหมายอยางแคบ หมายถึง ถอยคําท่ีมนุษยใชสื่อความหมาย ผูใชภาษาจึงตองเปน
มนุษย เสียงที่ใชสื่อความหมายจึงตองเปนเสียงพูด 
  เสียง ท่ีใชสื่อความหมายนั้นมีความสัมพันธกับความหมายเพียงไร 
  - คําท่ีมีเสียงสัมพันธกับความหมายมีอยูเปนจํานวนนอย 
   ๑. เกิดจากการเลียนเสียงสิ่งตางๆ เชน เพลง หวูด กา แมว  
   ๒. เสียงสระหรือพยัญชนะในคําน้ันมีความสัมพันธกับความหมาย เชน ราบ นาบ ทาบ ฉาบ 
สาบ กาบ หมายถึง แบนติดสิ่งท่ีรองรับ 
  - คําท่ีเสียงและความหมายไมสัมพันธกันมีอยูเปนจํานวนมาก เปนเรื่องของการตกลงกันของ
คนแตละกลุมแตละพวก เชน : - พูด ตา มือ เด็ก บาน 
  ข. หนวยในภาษาประกอบกันเปนหนวยที่ใหญขึ้น  
   หนวยท่ียอยท่ีสุดในภาษา คือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต  
  ค. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง 
   ๑. การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 
   ๒. การเปลี่ยนแปลงความหมาย 
 สาเหตุที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลง 
  ๑. การพูดจาในชีวิตประจําวัน 
  ๒. อิทธิพลจากภาษาอื่น 
   - เม่ือไปถึงท่ีน่ันขาพเจาไดรับการตอนรับอยางอบอุน 
   - หนังสือเลมน้ีงายตอการเขาใจ 
   - ฉันสนใจในวิชาภาษาไทย 
   - เขาจับแท็กซี่ไปเชียงใหม 
   - เขามาในชุดสีฟา เขาถูกเชิญใหขึ้นรองเพลงบนเวที 
  ๓. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
  ๔. การเรียนภาษาของเด็ก 
  ง. ภาษาตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกันและแตกตางกัน 
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ประโยชนและอิทธิพลของภาษา 
 
 ๑. ภาษามีความสําคัญ 
  - ภาษาชวยธํารงสังคม 
  - ภาษาชวยแสดงเอกัตภาพของบุคคล 
  - ภาษาชวยพัฒนามนุษย 
  - ภาษาชวยกําหนดอนาคต 
  - ภาษาชวยจรรโลงใจ 
 ๒. อิทธิพลของภาษาตอมนุษย 
   มนุษยตกอยูใตอิทธิพลของภาษาเพราะมนุษยไมไดคํานึงวาภาษาเปนเพียงสัญลักษณใชแทนสิ่ง
ตางๆ เทาน้ัน 
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พ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 
 สรุปความสําคัญ : 
 ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การติดตอระหวางมนุษยดวยวิธีการตางๆ อันทําให
ฝายหน่ึง และเกิดการตอบสนองขึ้น การสื่อสารที่สัมฤทธ์ิผลสมประสงค 
 องคประกอบของการสื่อสาร : 
 การส่ือสารประกอบดวย 
  ๑. ผูสงสาร หมายถึง ผูแสดงความมุงหมาย ผูพูด ผูเขียน 
  ๒. สื่อ หมายถึง ตัวกลางที่นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ไดแก ภาษา หนังสือ 

(จดหมาย ประกาศ บันทึก ฯลฯ) 
  ๓. สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายที่ฝายหน่ึงสงไปยังอีกฝายหน่ึง 
  ๔. ผูรับสาร หมายถึง ผูอาน ผูฟง หรือผูรับความมุงหมาย 
 ภาษาที่ใชในการส่ือสาร 
  ภาษาที่ใชในการสื่อสาร อาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ คือ 
  ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาถอยคําท่ีใชกันโดยทั่วไป 
  ๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคํา แตเปนกิริยาอาการ บุคลิกภาพและการแตงกาย เปนตน 
 อวัจนภาษาที่สําคัญ ไดแก 
  ๑. การแสดงทางดวงหนา เชน ใบหนาเหยเก อาจแสดงความเจ็บปวด ไมพอใจ ดวงหนา
เครงเครียดแสดงความเอาจริงเอาจัง คิดไมตก กลุมใจ ดวงหนาชื่นบาน แสดงวามีความสุขสมหวัง ดีใจ ดวง
หนาบ้ึงตึง แสดงวา โกรธ เกลียด ไมพอใจ เปนตน 
  ๒. ทายืน ทาน่ังและการทรงตัว ทาทางตางๆ น้ีก็สามารถสื่อความหมายไดเชนกัน เราจะเขาใจ
ความหมายไดแมจะไมไดยินการสนทนา เชน ยืนโนมตัวไปขางหนาเล็กนอย มือประสานกันไวขางหนา 
แสดงความนอบนอม น่ังไขวหาง แสดงความไมสุภาพ เปนกันเอง เปนตน 
  ๓. การแตงกาย บางครั้งการแตงกายก็สามารถสื่อสารไดโดยไมตองอาศัยคําพูด เชน ผูหญิงท่ีใส
ชุดราตรีสีขาว แสดงวา อาจเปนเจาสาวไปงานเลี้ยง นอกจากนี้การแตงกายยังอาจบอกถึงรสนิยม อุปนิสัย 
ฐานะ ฯลฯ ของผูสวมใสไดอีกดวย แตท่ีสําคัญจะตองแตงกายใหถูกกาลเทศะและสภาพแวดลอมของสังคม 
  ๔. การเคลื่อนไหว ตองเหมาะสมกับเน้ือหาของสารและเจตนาในการสงสาร 
  ๕. การใชมือและแขน ควรใหเหมาะสมถูกตองจะชวยเนนความหมายของสารที่สงออกไปดวย
ถอยคําไดมาก เชน ชวยบอกขนาด บอกความสําคัญ บอกความซับซอน บอกระดับ    บอกความสัมพันธ ฯลฯ 
  ๖. การใชนัยนตา จะชวยใหการสงสารดวยแววตาหรือสายตาไปยังผูรับสารมีความหมายเดนชัด
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสารที่แสดงออกทางอารมณและความรูสึกตางๆ เชน ความแปลกใจ ความสนใจ 
ความจริงใจ ความม่ันใจ ความลังเลใจ เปนตน 
  ๗. การใชนํ้าเสียง คําพูดคําเดียว เปลงออกดวยนํ้าเสียงตางกัน จะสื่อความหมายตางๆ กันดวย 
เชน เสียงขมขู เสียงนุมนวลสุภาพ หรือเสียงเยาะเยยหยัน เปนตน 
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 การที่ผูสื่อสารและผูรับสารจะเขาใจตรงกันและปฏิบัติไดถูกตองเม่ือไดรับสารน้ัน จําเปนตองอาศัย
สภาพแวดลอมบางประการ ตลอดทั้งคุณสมบัติสําคัญของผูสื่อสารและผูรับสารสิ่งดังกลาว ไดแก 
 การพูด  ผูพูดตองพูดใหผูฟงเขาใจ มีความหมายชัดเจน ไมคลุมเครือ ใชวาจาที่สุภาพใหผูฟง   
สบายใจ ไมเกิดความรําคาญหรือโกรธเคือง เพราะความโกรธหรือความไมสบายใจเปนอุปสรรคสําคัญอยาง
หน่ึงในการพูด การฟง 
 การฟง  ผูฟงตองตั้งใจฟง จับใจความใหได ไมทําสิ่งอ่ืนใดที่เปนการรบกวนในขณะที่พูดและฟง 
และตองทําใจเปนกลาง ไมใสความรูสึกหรืออารมณในขณะที่ฟง 
 การอาน ผูอานตองอานใหถูกตองวรรคตอนและถูกตามอักขรวิธีถาอานผิดพลาดอาจจะทําใหการสื่อสาร
ลมเหลวลงได 
 ระดับของภาษาที่ใชในการส่ือสาร 
 ภาษาที่ใชในการสื่อสารยอมมีลักษณะแตกตางกันไปตามระดับของบุคคล และกาลเทศะ ลักษณะแตกตาง
ดังกลาวมีท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 สํานวนภาษาตางชนิด 
 สํานวน คือ โวหาร ทํานองพูด ถอยคําท่ีเรียบเรียง ถอยคําท่ีไมถูกไวยากรณ แตรับใชเปนภาษาที่
ถูกตองสํานวนภาษาที่ใชมีอยูหลายชนิด แตในที่น้ีจะกลาวเพียง ๓ ชนิด คือ 
  ๑. สํานวนภาษาสามัญ หรือสํานวนภาษาทั่วไป หมายถึง สํานวนภาษาสุภาพใชในหมูคนที่มี
การศึกษา ใชในวงการทั่วไป เชน วงการราชการ ในสถานศึกษา ฯลฯ เพื่อจะสื่อสารใหไดประโยชนแก
ตนเอง ผูรวมงาน หรือผูมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
  ๒. สํานวนภาษาการประพันธ หมายถึง สํานวนภาษาที่ใชตามแบบของการรอยกรองประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือสํานวนภาษารอยแกว ซึ่งใชในการประพันธวรรณกรรม เพื่อมุงใหผูรับสารเกิดจินตนาการ 
และเกิดอรรถรสขึ้น สํานวนภาษาชนิดน้ีมักใชคํา สํานวน โวหารท่ีเปนสุภาษิต หรือคํากลาวท่ีคมคายแฝงอยู
อยางเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ และสถานที่ ผูประพันธหรือผูสงสารตองใชศิลปะสูงจึงจะทําใหเน้ือเรื่อง
สมจริง 
  ๓. สํานวนภาษาสื่อสารมวลชนและสํานวนภาษาโฆษณา สํานวนภาษาชนิดน้ีไมอาจจัดเปน
ภาษามาตรฐานไดทีเดียว เพราะผูสื่อสารตองการใชภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผูรับสารเปนสําคัญ และ
ไมไดเครงครัดเก่ียวกับหลักไวยากรณมากนัก ยกเวนแตจะเปนสารของทางราชการเทาน้ัน ท่ีมีลักษณะเปน
แบบแผนพึงยึดตามเปนแบบฉบับได  
 อุปสรรคของการสื่อสาร 
 อุปสรรคซึ่งขัดขวางการสื่อสารไมใหสัมฤทธ์ิผลสมประสงค ไดแก 
  ๑. ผูส่ือสาร ขาดความรู และประสบการณในเรื่องที่จะสื่อสาร หรือมีอคติไมดีตอเรื่องที่จะ
สื่อสาร  
  ๒. ตัวสาร มีความยากงาย หรือสลับซับซอนไมเหมาะสมกับผูรับสาร ทําใหการสื่อสารไม
สัมฤทธ์ิผล 
  ๓. ภาษาที่ใชในการส่ือสาร ตองใหเหมาะสมกับระดับของผูรับสาร และตรงตามเนื้อหาของ
เรื่องราวท่ีจะสงสาร 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _________________________________________ ภาษาไทย (67) 

  ๔. ผูรับสาร ขาดความรู ประสบการณ และขาดความสนใจ ยอมทําใหเปนอุปสรรคตอการ
สื่อสาร 
  ๕. ส่ือ ถาสื่อในการนําสารขัดของหรือไมเหมาะสม ก็อาจเปนอุปสรรคตอการสื่อสารได 
  ๖. กาลเทศะและสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม จะเปน
อุปสรรคแกการสื่อสารเปนอยางมาก 
 ประโยชนของการเรียนวิชาการใชภาษา 
  ๑. สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารสัมฤทธ์ิผลสมประสงค 
  ๒. เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณและทันคน 
  ๓. ชวยรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไวใหยืนนานสืบตอไป 
 ทักษะภาษาในการสงและรับสาร 
 สรุปความสําคัญ 
 ทักษะ คือ สมรรถภาพในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางคลองและผิดพลาดนอย 
 ทักษะภาษาทั้งสี่ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะทั้งสี่ อาจแบงออกเปน ๒ พวก คือ 
  ๑. ทักษะรับสาร ไดแก การฟงและการอาน 
  ๒. ทักษะสงสาร ไดแก การพูดและการเขียน 
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การใชภาษาในการสื่อสาร 
 
 ๑. อุปสรรคของการส่ือสาร และวิธีแกไข  
  ก. ผูสงสาร ขาดพื้นฐานความรูและประสบการณ 
    วิธีแกไข ตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความพรอมยิ่งขึ้น  
   ข. ตัวสาร อาจซับซอนหรือลึกซึ้งเกินไป  
   วิธีแกไข ตองเลือกวิธีนําเสนอใหเกิดอุปสรรคนอยท่ีสุดหรือไมเกิดขึ้นเลย  
  ค. ภาษาที่ใชในการส่ือสาร เชน ใชภาษาผิดระดับ หรือเปนสํานวนภาษาที่ไมตรงตามเนื้อหา 
   วิธีแกไข ตองเลือกใชถอยคําใหสื่อความชัดเจนเปนที่เขาใจแกผูรับสาร ไมใชคํากํากวม  
  ง.  ผูรับสาร ขาดความรูประสบการณ 
   วิธีแกไข ตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความพรอมยิ่งขึ้น  
  จ. ส่ือ  สื่อขัดของ เขียนหวัดมาก ใชตัวพิมพเลอะเลือน 
   วิธีแกไข หาสถานที่ใหม, เล่ือนการประชุม, หลีกเล่ียงไปใชสื่ออยางอ่ืน  
  ฉ. กาลเทศะ และสภาพแวดลอม 
   เชน - ชักชวนนักเรียนไปเขาคายอาสาพัฒนาภาคฤดูรอนในชวงเวลาที่กําลังสอบไล 
    - การเชิญวิทยากรไปบรรยายลวงหนาเพียงหน่ึงวัน 
   วิธีแกไข ตองประมาณเวลาใหพอเหมาะ, เลือกเวลาที่เหมาะสม 
 ๒. ฟงใหสัมฤทธิ์ผล 
   สัมฤทธ์ิ แปลวา ความสําเร็จ 
   ผล แปลวา สิ่งท่ีไดรับ 
   ฟงใหสัมฤทธิ์ผล หมายถึง ฟงใหไดรับความสําเร็จ 
 โอกาสในการฟง 
  ๑. การฟงระหวางบุคคล 
   - ไมเปนทางการ ไดแก ฟงขณะทักทายกัน, การสอบถาม ฯลฯ 
   - เปนทางการ ไดแก ฟงในระหวางการสัมภาษณ, การแนะนําตัว 
  ๒. การฟงในกลุมขนาดเล็ก 
   เปนการสื่อสารก่ึงทางการ เชน : - ในกลุมท่ีใชความคิดรวมกัน 
  ๓. การฟงในที่ประชุม 
   มักคอนขางเปนทางการ เชน ฟงการบรรยาย, ฟงโอวาท, ฟงรายงาน 
  ๔. การฟงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
   สวนใหญแลวจะเปนการฟงอยางไมเปนทางการ เชน :- ฟงขาว, ฟงรายการความรู,  
   ฟงประกาศของทางราชการ 
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 ระดับขั้นของการฟงใหสัมฤทธิ์ผล 
  ๑. ทราบวา จุดประสงคไดแกอะไร 
  ๒. ทราบวา ความครบถวนแลวหรือไม 
  ๓. พิจารณาไดวา นาเชื่อถือหรือไม 
  ๔. เห็นวา สารน้ันมีคุณคาหรือไมอยางไร 
 มารยาทในการฟง 
  ๑. การรับฟงเฉพาะผูใหญ พึงสํารวมกิริยาอาการ สบตาผูพูดเปนระยะๆ  
  ๒. การฟงในที่ประชุม ไมควรกระซิบกับคนที่อยูขางเคียง ไมทํากิจธุระสวนตัว ไมพูดแซง 
  ๓. การฟงในที่สาธารณะ ควรรักษาความสงบ ไมนําอาหารที่มีกล่ินแรงเขาไปในสถานที่น้ัน ไม
เดินเขาออกบอยๆ  
 ๓. การพูดใหสัมฤทธิ์ผล 
  การพูดใหสัมฤทธ์ิผล หมายถึง พูดใหสําเร็จตามจุดมุงหมายตางๆ  
 ขอควรระลึกและควรปฏิบัติ 
  ๑. ผูฟงท่ีอยูในวัยตางๆ กัน มีพื้นความรูและประสบการณตางกัน ยอมมีความสนใจและพรอมที่
จะฟงเรื่องราวตางๆ กัน 
  ๒. ผูฟงมักพอใจและพรอมท่ีจะฟงผูพูดใหเกียรติตน ใหความสําคัญแกตน และใหความเปน
กันเอง 
  ๓. ผูฟงจะรับรูความหมายไดสมบูรณก็ตอเม่ือผูพูดใชภาษาที่แจมแจง ชัดเจน ลําดับความให
เขาใจงาย 
  ๔. ผูฟงจะใหความเชื่อถือและศรัทธาผูพูด เม่ือเห็นวาผูพูดเปนผูรูจริง ไวใจไดและมีเจตนาดี 
   ๔.๑ อานเพื่อพัฒนาตนเองในดานความรู (จากหนังสือพิมพ, วารสาร, นิตยสาร)  
    ขาวในหนังสือพิมพ มักจะแบงเปน ๒ สวน 
    สวนแรก  คือ พาดหัวขาว จะปรากฏเดนชัดสะดุดตาผูอาน 
    สวนที่สอง คือ ตัวขาว ประกอบดวย วรรคนํากับเน้ือขาว  
    วรรคนํา อาจเปนสวนสรุป หรือนําจุดสําคัญของขาวมาเกริ่นไว 
    เน้ือขาว คือ สวนที่บรรยายขาวโดยละเอียด 
   ๔.๒ อานเพื่อพัฒนาตนในดานอารมณ  
    (จากนวนิยาย เรื่องสั้น นิทานคํากลอน บทกวี)  
   ๔.๓ อานเพื่อพัฒนาตนในดานคุณธรรม  
    (งานเขียนเก่ียวกับธรรมะ ศิลปะ คตินิยม สุภาษิต)   
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ภาษากับเหตุผล 
 
 ๑. เหตุผล หมายถึง ความคิดอันเปนหลักทั่วไป กฎเกณฑ รวมท้ังขอเท็จจริง ท่ีสนับสนุน ขอสรุป      
ขอตัดสินใจ  
 ๒. โครงสรางของการแสดงเหตุผล 
  ก. ตัวเหตุผล หรือขอสนับสนุน ข. ขอสรุป คือ สารที่สําคัญที่สุด 
 ๓. ภาษาที่ใชแสดงเหตุผล 
  ก. ใชสันธานเชื่อม (เพราะ...........จึง, ดังน้ัน...........จึง, เพราะวา, ก็เลย) 
  ข. แบบไมตองใชสันธานเปนตัวเชื่อม 
   “ฉันจะไมยอมแพตออุปสรรคใดๆ ท้ังสิ้นฉันไดรับการสั่งสอนอบรมอยูเปนนิจจากคุณพอ

คุณแมใหสูเสมอ” 
  ค. ในการแสดงเหตุผลน้ัน บางทีใชกลุมคําเรียงกัน ใหเปนการบงชี้ถึงเหตุผลหรือขอสรุปใหชัด

แจงลงไป 
   “ขาพเจาขอสรุปวา................................ท่ีสรุปวาเชนน้ีเหตุผลสําคัญคือ................................” 
  ง. ในการใชภาษาแสดงเหตุผล บางครั้งมีการแสดงเหตุผลหลายตอน 
 ๔. กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน 
  กระบวนการแสดงเหตุผลมี ๒ ประเภท 
  ๑. วิธีนิรนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย โดยเริ่มจากหลักทั่วไปกับกรณี
เฉพาะกรณีหน่ึงแลวอนุมานไดขอสรุปซึ่งเปนกรณีเฉพาะอีกกรณีหน่ึง 
  ตัวอยาง มนุษยท้ังปวงตองการปจจัยสี่ ฉันเปนมนุษย เพราะฉะนั้น ฉันตองการปจจัยสี่ 
  ๒. วิธีอุปนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม 
  ตัวอยาง “มะมวงก็ดี มะพราวก็ดี มะขามก็ดี ลวนมีพยางคแรกกรอนเสียงจากคําหมากทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น คําท่ีขึ้นตนดวยมะทุกคําจะกรอนมาจากหมากทั้งสิ้น” บางครั้งเราอาจใชวิธีการอีกวิธีหน่ึงท่ี
เรียกวา การใชแนวเทียบ 
  ตัวอยาง “การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคตนไดกําไร การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาค
ปลายควรจะไดกําไรเชนกัน” 
  กระบวนการอนุมาน คือ กระบวนการคิดในการหาขอสรุปจากเหตุผลท่ีมีอยู 
  การอนุมานมี ๒ ประเภท คือ การอนุมานวิธีนิรนัย และการอนุมานแบบอุปนัย 
 ๕. ความหมายของคําและเหตุผล เหตุ หมายถึง สิ่งท่ีเปนตนกําเนิด ผล คือ สิ่งท่ีเกิดจากเหตุ 
 ๖. การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน การอนุมานแบบนี้ อาจจัดไดวาเปน 
การอนุมานแบบอุปนัยน่ันเอง เพราะขอสรุปที่ไดอาจไมใชขอสรุปที่จําตองเปนจริงเสมอไป มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ  
   “เด็กคนน้ีอานหนังสือมาตลอดปคาดวาเขาคงสอบเขามหาวิทยาลัยไดแนๆ ” 
  ๒. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ 
   “การจราจรติดขัด เพราะรถชนกัน” 
  ๓. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผล 
   “กฤตยาไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชาบอยๆ เพราะเธอเปนคนดีมีความรับผิดชอบสูง 
พวกเราจึงคาดกันวา กฤตยาจะตองไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษในปน้ี” 
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การแสดงทรรศนะ 
 
 ๑. ทรรศนะ หมายถึง ความคิดเห็นที่ประกอบดวยเหตุผล 
 ๒. โครงสรางของการแสดงทรรศนะ การแสดงทรรศนะประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวน คือ  
  ๑. ท่ีมา คือ เรื่องราวตางๆ อันทําใหเกิดการแสดงทรรศนะ 
  ๒. ขอสนับสนุน คือ ขอเท็จจริงหลักการที่ผูแสดงทรรศนะนํามาใช 
  ๓. ขอสรุป คือ สารที่สําคัญที่สุดของทรรศนะ  
 ๓.  ความหลากหลายของการแสดงทรรศนะของคนในสังคมขึ้นอยูกับสิ่งสําคัญ ๒ ประการ คือ 
  ๑. คุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย (ไหวพริบ เชาวนปญญา) 
  ๒. อิทธิพลของสิ่งแวดลอม (ความรู ประสบการณ ความเชื่อ คานิยม) 
 ๔. ทรรศนะแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ  
  ๑. ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง (กลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแลวแตยังเปนปญหาถกเถียงกันอยู) 
  ๒. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคาหรือคานิยม (ประเมินวาสิ่งใดดี สิ่งใดดอย) 
  ๓. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย (เปนทรรศนะที่ชี้บงวา ควรทําอะไร อยางไรตอไปในอนาคต  
 หรือควรจะปรับปรุงแกไขสิ่งใดไปในทางใด) 
 ๕. วิธีใชภาษาในการแสดงทรรศนะ 
  ๑. การใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ ประกอบกับคํากริยาหรือกลุมคํากริยา เชน 
   ดิฉันเห็นวา....................., ผมขอสรุปวา...................., เราขอเสนอแนะวา...................... 
  ๒. การใชคําหรือกลุมคําเพื่อชี้บงใหเห็นวาเปนการแสดงทรรศนะ เชน 
   คําวา นา นาจะ คง คงจะ ควร พึง 
 ๖. ปจจัยสงเสริมการแสดงทรรศนะ มี ๒ ประการ คือ 
  ๑. ปจจัยภายนอก มีอาทิ สื่อ ผูรับสาร บรรยากาศแวดลอม 
  ๒. ปจจัยภายใน มีอาทิ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรูประสบการณ ทัศนคติ 
 ๗. แนวทางในการประเมินทาทรรศนะ ควรเปนดังน้ี 
  ๑. ประโยชนและลักษณะสรางสรรค 
  ๒. ความสมเหตุสมผล 
  ๓. ความเหมาะสมกับผูรับสารและกาลเทศะ 
  ๔. การใชภาษา 
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การใชถอยคําสํานวนใหมีประสิทธิผล 
 
 ถอยคํา หมายถึง คําพูดท่ีมนุษยใชสื่อสารกันในทั้งดานกิจธุระและในกิจการอื่นๆ  
 ความหมายของถอยคํา แบงเปน  
  ๑. ความหมายเฉพาะคํา หมายความถึง คําๆ หน่ึงมีความหมายในตัวเอง แตสามารถใชไดหลาย
ท่ีแตก็ยังมีความหมายเฉพาะเดิม เชน หนา เม่ือเอามาใช ขาวเหนียวหนากุง ก็ยังหมายถึงสวนบนตาม
ความหมายของหนา หรือคําวา ดาว ในความหมายของดวงดาว หรือมาเปรียบคนที่เดนในวงการตางๆ ก็ยังมี
ความหมายเฉพาะอยูวา สวยเดน เหมือนดวงดาว 
  ๒. คําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําอื่น หมายถึง การนําถอยคําในภาษามาเทียบเคียงกันในแง
ตางๆ กันไดแก 
   - คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน เชน ทอง สุวรรณ กาญจนา เหม 
   - คําท่ีมีความหมายตรงกันขาม เชน ขาว-ดํา ดี-ไมดี มนุษย-อมนุษย  
   - คําท่ีมีความหมายรวมกัน เชน ขํา-ขัน ตัด-ห่ัน บ่ัน-ทอน งัด-แงะ 
   - คําท่ีมีความหมายแคบกวางตางกัน เชน เครื่องเขียน ไดแก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด สมุด ฯลฯ  
 ๑. วิธีการใชถอยคํา 
  ๑. การใชคําใหตรงตามความหมาย มีความกระจางชัดไมเขาใจเปนอยางอ่ืน  
  ๒. การใชคําใหตามความนิยมของผูใชภาษาเดียวกัน เชน นํ้าทวมเจ่ิง (ใชกันทั่วไป) 
  ๓. การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล โดยใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลและ
สถานที่ 
  ๔. การใชคําไมซ้ําซาก รูจักใชคําแปลกๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงหรือคลายกัน ไมใชคําเดียว
ซ้ําๆ กัน 
  ๕. การใชคําใหเห็นภาพ คือ การเติมคําทายใหชัดลงไป เชน จืดชืด ฉุนกึก แดงแจ เงียบสงัด  
 ๒. การใชสํานวน สํานวน หมายถึง ถอยคําท่ีเรียบเรียงไวตายตัว สลับท่ีหรือตัดตอนไมได 
ความหมายอาจจะไมตรงตามคํา แตเปนความเปรียบเปรยที่เขาใจกันทั่วไป  
 การพิจารณาสํานวนไทย 
 สํานวนที่มีเสียงสัมผัส 
  ๑. เรียง ๔ คํา เชน ขาวแดงแกงรอน คอขาดบาดตาย 
  ๒. เรียง ๖ คํา เชน ขิงก็ราขาก็แรง ฆาไมตายขายไมขาด  
  ๓. เรียง ๘ คํา เชน กินอยูกับปาก อยากอยูกับทอง ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด 
  ๔. เรียง ๑๐ คํา เชน เขาปาอยาเสียเมือง เขาเหมืองอยาเสียขุน  
     คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ 
  ๕. เรียง ๑๒ คํา เชน ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน  
     ไมเห็นนํ้าตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกกงหนาไม 
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 สํานวนที่ไมมีเสียงสัมผัส  
  ๑. เรียง ๒ คํา  เชน  กอหวอด แกเก้ียว งามหนา 
  ๒.  เรียง ๓ คํา  เชน กาคาบพริก กางขวางคอ 
  ๓.  เรียง ๔ คํา  เชน  ก่ิงทองใบหยก แกวงเทาหาเสี้ยน 
  ๔.  เรียง ๕ คํา  เชน ขนหนาแขงไมรวง เขียนเสือใหวัวกลัว 
  ๕.  เรียง ๖ คํา  เชน กลืนไมเขาคายไมออก ปากไมสิ้นกล่ินนํ้านม 
  ๖.  เรียง ๗ คํา  เชน กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา สิบปากวาไมเทาตาเห็น 
  ๗.  เรียง ๘ คํา  เชน ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก มะกอกสามตะกราปาไมถูก  
 การใชสํานวนไทยใหมีประสิทธิผล มีขอสังเกต ดังน้ี 
 ๑. ตองทําความเขาใจในสํานวนน้ันๆ อยางดีเสียกอนวา สํานวนน้ันเปรียบความอยางไร หรือมี
ความหมายที่ตองการจะสอนเราเรื่องอะไร เชน เห็นชางขี้อยาขี้ตามชาง ในความหมายไมควรทําอะไรเอา
อยางคนอื่นโดยไมคํานึงถึงฐานะหรือสภาพของตนเอง 
 ๒. ตองไมตีความหมายตรงคําของสํานวนน้ัน เชน กระตายตื่นตูม มิใชแปลความวา มีกระตายตัว
หน่ึงมันตื่นเตนไมเขาทา ซึ่งท่ีถูกตองเปนความหมายเปรียบวา เม่ือมีเหตุอะไรเกิดขึ้น ไมทันพิจารณาใหถ่ีถวน  
ก็ตกใจเกินกวาเหตุ 
 ๓. สํานวนบางสํานวนก็เปนการบอกลักษณะหรือการกระทํา เชน ขวานผาซาก หมายความวา พูด
ตรงๆ อยางไมเกรงใจใคร 
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หลักและการใชภาษาไทย 
 

การสรางคํา คํามูล คําประสม คําซํ้า คําซอน คําสมาส 
 
 คํามูล คือ คําดั้งเดิมในภาษาตางๆ ซ่ึงอาจมีพยางคเดียวหรือหลายพยางคก็ได เชน แดด ทะเล นาฬิกา 
 
 ประเด็นสําคัญ 
 ๑. พยางค ดูท่ี ........................................................................................................................................  
 ๒. คํา ดูท่ี ...............................................................................................................................................  
  
      
 เมื่อนําคํามูลตั้งแต ๒ พยางคขึ้นไปมารวมกันแลวได ความหมายใหม .......................................................... 
 *วิธีสังเกตคําประสม  
 ๑. ตองมีความหมายใหมเสมอ เชน สะพานลอย ขาวเหนียว กินใจ ไขเค็ม ฯลฯ 
 ๒. คําประสมสลับคําไมได เชน ลอยสะพาน เหนียวขาว ใจกิน เค็มไข 
 
คําซอน 
 คําซอน เปนการนําคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน คลายกัน ตรงขามกัน ซอนคํากัน เพ่ือทําใหคํามี
ความหมายชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชน 
  ☺ โดมมีกิจการท่ีใหญโตมาก ☺ นิชคุณยึดถือคุณพอเปนแบบอยาง 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ____________________________________________ภาษาไทย (75) 

 ชนิดของคําซอน 
 

พยัญชนะเสียงเดียวกัน
โอเอ

เสียงสระคูกัน
เลอะเทอะ

เพื่อเสียง คําซอน เพื่อความหมาย

ความหมายคลายกัน
ถวยชาม หนาตา

ความหมายเหมือนกัน
นัยนตา มองดู

ความหมายตรงขามกัน
ขาวดํา ชั่วดี มีจน

  
 *วิธีสังเกตคําซอน 
 คําซอนหลายคําสลับคํากันแลวความหมายไมเปลี่ยน เชน โศกเศรา-เศราโศก  
ย่ัวยวน-ยวนยั่ว แตบางคําสลับคําแลว ความหมายเปลี่ยน เชน ดูแล-แลดู บางคําสลับคําแลวไมปรากฏวาใชใน
ภาษาไทย เชน บานเรือน-เรือนบาน นัยนตา-ตานัยน 
 
คําซํ้า 
 คําซ้ํา หมายถึง คําท่ีประกอบดวยคําคําเดียวกัน ๒ คํา โดยใช “ๆ” ในการเขียนแทนคําท่ีซํ้า ซ่ึงจะออก
เสียงเบาที่พยางคหนา และลงเสียงหนักท่ีพยางคหลัง 
 การใชคําซํ้าทําใหมีความหมายตางๆ กันไป คือ 
 ๑. มีความหมายเปนพหูพจน มากขึ้น เพ่ิมขึ้น เชน 
  ☺ เด็กๆ กลุมนี้นารักทุกคน ☺ ใครๆ เขาก็ตั้งใจเรียนกัน 
 ๒. มีความหมายเปนออนลง เบาลง เชน 
  ☺ ไปงานคืนนี้ใสสีโทนแดงๆ นะ ☺ สมุดเลมบางๆ เลมนั้น ขาดซะแลว 
 ๓. มีความหมายเนน เชน 
  ☺ กินผักกันบางนะ อยากินแตเนื้อๆ ☺ นั่งนิ่งๆ ไมอยางนั้นจะไมใหกลับบานนะ 
  ☺ รีบเขียนเร็วๆ เดี๋ยวจะสงไปรษณียไมทันนะ 
 ๔. มีความหมายไมเจาะจง  เชน 
  ☺ เธออยากจะไปไหนๆ ก็ตามใจ ☺ ฉันเห็นเธอเดินแถวๆ สยามเมื่อวานนี้ 
 ๕. มีความหมายแยกเปนสวนๆ เชน 
  ☺ หั่นเปนชิ้นๆ พอคําก็แลวกันนะ ☺ เอาหนังสือท้ังหมดนี้ใสลังเปนใบๆ จะไดเก็บสะดวก 
 ๖. แสดงอาการทําซํ้าๆ หลายครั้งและตอเนื่อง 
  ☺ เธอนั่งทําตาปริบๆ ☺ ฟารองครืนๆ 
 ๗. เปลี่ยนเปนสํานวน 
  ☺ ฉันมีความรูแคงูๆ ปลาๆ ☺ เขาเกงนองๆ สุนทรภูเลยนะ 
 *ระวัง “นานา จะจะ” สองคํานี้ไมใชคําซํ้าหามใสไมยมกเด็ดขาด (เปนคํา.................) 
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คําสมาส 
 คําสมาส คือ คําท่ีเกิดจากการนําคําในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมกันเขาทําใหเกิดคําใหมมีความหมายใหม 
แตยังมีเคาความหมายเดิมอยู 
 ลักษณะของคําสมาส 
 คําสมาสมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. เกิดจากคํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไป 
 ๒. ตองเปนคําท่ีมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตเทาน้ัน 
 ๓. พยางคสุดทายของคําหนา ตองไมประวิสรรชนียหรือมีไมทัณฑฆาตลงกลางคํา (สิงหบุรี, วิวาหพระ-
สมุทร ไมใชคําสมาส)    
  เชน ธุระ  +  กิจ = ธุรกิจ 
   พละ  +  ศึกษา = พลศึกษา 
   สาธารณะ  +  กุศล = สาธารณกุศล 
 ๔. สวนมากเกิดจากคําท่ีมีความหมายหลักหรือท่ีเรียกวาคําตั้งอยูหลัง คําขยายอยูหนา ในการแปล
ความหมายจะตองแปลจากคําหลังไปยังคําหนา เชน 
 

คําสมาส คําขยาย คําต้ัง คําแปล 
เทวบัญชา เทว บัญชา คําสั่งของเทวดา 
อัคคีภัย อัคคี ภัย ภัยอันเกิดแตไฟ  

 ๕. คําบาลีสันสกฤตท่ีมีคํา พระ ซ่ึงกลายเสียงมาจากคําบาลีสันสกฤต วร ประกอบขางหนา ถึงแมคํา   
พระ จะประวิสรรชนียก็เปนคําสมาสดวย เชน   พระกรรณ พระขรรค พระคทา พระจันทร พระฉวี พระหัตถ     
พระกุมาร พระบาท พระองค ฯลฯ 
 ขอสังเกต 
 ๑. คําสมาสตองเปนคําบาลีสันสกฤตเทานั้น คําตอไปนี้ไมใชคําสมาส เพราะมีคําไทยหรือคํายืมภาษาอื่น
ประสมอยู 
 

พลเมือง พระพุทธเจา สรรพสิ่ง จุลจอมเกลา คุณคา 
ชีวเคมี พลความ พุทธทํานาย สรรพสินคา ราชสํานัก 

สุวรรณชาด เคมีภัณฑ พลเรือน ตรัสรู ผลไม 
ราชดําริ ทุนทรัพย คริสตจักร พลขับ เทพเจา 
ราชวัง ศักดินา ภูมิลําเนา อิสลามิกชน เพรงกรรม 

 
 ๒. คําท่ีเกิดจากหนวยคําเติมหนา หรือ อุปสรรค รวมกับ คําหลัก ไมนับเปนคําสมาส  
  > ทรพิษ ปฏิกรรม ปราชัย สมบูรณ สัญญาณ สุจริต อธิราช อนุชน อภิสิทธิ์ อวกาศ อุปราช 
 ๓. คําชุดนี้เรียกวา คําสมาสซอน คือ คําสมาสท่ีนําคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือ
คลายคลึงมารวมกัน  
  > กาลเวลา นรชน ประชาชน ผลานิสงส วัฏสงสาร ศาสตราวุธ กัปกัลป อิทธิฤทธิ์ 
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 ๔. ระวัง! คําสมาสชุดนี้ กลุมหนึ่งเปนคําสมาสไมกลมกลืนเสียง กลุมหนึ่งเปนคําสมาสท่ีใชวิธีสนธิ  
สมาสไมกลมกลืนเสียง สมาสที่ใชวิธีสนธิ 
+ กร (= ผูกระทํา) + อากร (= บอเกิด, หมู, ฝูง)

ทิวากร 
รัตติกร 
กรรมกร 
วิทยากร 
จิตรกร 
อาภากร 

ดารากร 
ศิลปากร 
สรรพากร 
รัตนากร 
ทรัพยากร 
ประชากร 

 
 การสมาสโดยวิธีสนธิ    
 สนธิ คือ การสมาสโดยการเชื่อมคําเขาระหวางพยางคหลังของคําหนากับพยางคหนาของคําหลัง เปนการ
ยออักขระใหนอยลง เวลาอานจะเกิดเสียงกลมกลืนเปนคําเดียวกัน (เรียกวา คําสมาสท่ีมีการกลมกลืนเสียงก็ได) 
การสนธิแบงเปน ๓ ประเภท คือ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ และนฤคหิตสนธิ 
 ๑. สระสนธิ คือ การนําคําท่ีลงทายดวยสระไปสนธิกับคําท่ีขึ้นตนดวยสระ ซ่ึงเมื่อสนธิแลวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปสระตามกฎเกณฑ ดังนี้ 
  ๑.๑) ตัดสระพยางคทายของคําหนา แลวใชสระพยางคหนาของคําหลัง เชน 
   มหา + อัศจรรย = มหัศจรรย พหุ + อุปการ = พหุปการ 
   ปยะ + โอรส = ปโยรส ไพรี + อินทร = ไพรินทร 
   ๑.๒) ตัดสระพยางคทายคําหนา และใชสระพยางคตนของคําหลัง โดยเปลี่ยนสระพยางคตนของคําหลัง 
อะ เปน อา, อิ เปน เอ, อุ เปน อู, อุ อู เปน โอ เชน 
   พงศ + อวตาร = พงศาวดาร รัตน + อธิเบศร = รัตนาธิเบศร 
   มหา + อิสี = มเหสี ปรม + อินทร = ปรเมนทร 
   นย + อุบาย = นโยบาย สุข + อุทัย = สุโขทัย 
  ๑.๓) เปลี่ยนสระพยางคทายของคําหนาเปนพยัญชนะ คือ อิ อี เปน ย อุ อู เปน ว ใชสระพยางคตน
ของคําหลังซ่ึงอาจเปลี่ยนรูปหรือไมเปลี่ยนรูปก็ได ในกรณีท่ีสระพยางคตนของคําหลังไมใช อิ อี หรือ อุ อู อยาง
สระตรงพยางคทายของคําหนา เชน  
   กิตติ + อากร = กิตยากร อัคคี + โอภาส = อัคโยภาส 
   จักขุ + อาพาธ = จักขวาพาธ ธนู + อาคม = ธันวาคม 
 ๒. พยัญชนะสนธิ คือ การเช่ือมคําดวยพยัญชนะ เปนการเช่ือมเสียงพยัญชนะในพยางคทายของคําแรก
กับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางคแรกของคําหลัง เชน  
  ๒.๑) สนธิเขาดวยกันโดยวิธี โลโป คือ ลบพยัญชนะตัวสุดทายของคําหนาท้ิง เชน 
   นิรส + ภัย = นิรภัย พรหมส + ชาติ  = พรหมชาติ 
   นิรส + ทุกข = นิรทุกข ทุรส + พล = ทุรพล 
   ๒.๒) สนธิเขาดวยกันโดยวิธี อาเสโท คือ แปลงพยัญชนะตัวสุดทายของคําหนาเปนสระ โอ แลวสนธิกัน
ตามปกติ เชน 
   รหส + ฐาน = รโหฐาน มนส + ภาพ = มโนภาพ 
   ยสส + ธร = ยโสธร ศิรส + เพฐน = ศิโรเพฐน 
   สรส + ช = สโรช เตชส + ธาตุ = เตโชธาตุ 
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 ๓. นฤคหิตสนธิ คือ การเช่ือมคําดวยนฤคหิต เปนการเช่ือมเมื่อพยางคหลังของคําแรกเปนนฤคหิตกับ
เสียงสระในพยางคแรกของคําหลัง มี ๓ วิธี คือ 
   ๓.๑) นฤคหิตสนธิกับสระ ใหเปลี่ยนนฤคหิตเปน ม แลวสนธิกัน เชน  
    สํ + อาคม  = สม + อาคม = สมาคม 
   สํ + โอสร = สม + โอสร = สโมสร 
  ๓.๒) นฤคหิตสนธิกับพยัญชนะวรรค ใหเปลี่ยนนฤคหิตเปนพยัญชนะตัวสุดทายของพยัญชนะในแตละ
วรรค ไดแก 
   วรรคกะ เปน ง วรรคจะ เปน ญ 
   วรรคตะ เปน น วรรคฏ เปน ณ 
   วรรคปะ เปน ม เชน 
   สํ + จร = สญ + จร = สัญจร 
   สํ + คม = สง + คม = สังคม 
   สํ + ฐาน = สณ + ฐาน = สัณฐาน 
    สํ + ผัส = สม + ผัส = สัมผัส 
   สํ + ดาน = สน + ดาน = สันดาน 
  ๓.๓) นฤคหิตสนธิกับพยัญชนะเศษวรรค ใหเปลี่ยนนฤคหิต เปน ง เชน 
   สํ + โยค = สังโยค สํ + หรณ = สังหรณ 
   สํ + สาร = สงสาร สํ + วร = สังวร 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. การสรางคําในขอใดตางกับขออื่น 
 ๑. วิพากษวิจารณ ๒. วิกฤตศรัทธา ๓. วิเทศสัมพันธ ๔. วิกลจริต  
๒. ขอใดมีคําท่ีสรางขึ้นดวยวิธีการท่ีแตกตางจากขออื่น 
 ๑. รูเรื่องเคืองจิตเจ็บใจ เขียนหนังสือสงไปใหหลานรัก 
 ๒. อานจบขบฟนหันหุน เคืองขุนดาลเดือดไมดับได 
 ๓. กระซิบทูลแถลงแจงคดี พูดจาพาทีใหแจงใจ 
 ๔. อยาชิงชังรังเกียจท่ีหนุมแก จงชมแตยศถาบรรดาศักดิ์  
๓. ขอใดมีคําท่ีเกิดจากการสรางคํามากชนิดที่สุด 
 ๑. ผูสูงอายุควรรูจักดูแลสุขภาพใหแข็งแรง 
 ๒. ใบหนาย้ิมแยมของเธอทําใหความโกรธของเราเบาบางลง 
 ๓. ถาอยากเปนคนนารักอยางไทย จิตใจควรงามและเปนธรรมอยางไทย 
 ๔. หัวใจของศาสนาพุทธคือละชั่ว ทําดี และทําจิตใจใหผองแผว 
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๔. ขอใดมีคําท่ีสรางขึ้นดวยวิธีการท่ีตางจากขออื่น 
 ๑. ย้ิมเปนสัญลักษณของมิตรภาพและชวนใหเกิดความสบายใจ 
 ๒. ย้ิมเปนเสนหทําใหผูพบเห็นอยากคบคาสมาคมดวย 
 ๓. ผูท่ีมีหนาตาอิ่มเอิบยิ้มแยมแจมใสเปนคนมีเสนห 
 ๔. ผูท่ีมีกิริยามารยาทงามและวาจาไพเราะจะมีคนรักมากมาย  
๕. คําในขอใดท่ีสลับตําแหนงแลวไมเปนคําประสม 
 ๑. อยาใจรอนเพราะจะรอนใจในภายหลัง ๒. แมบานไปทํางานท่ีบานแมทุกๆ วัน 
 ๓. ฉันใจหายจนหายใจไมท่ัวทอง ๔. เขาดีใจจนตัวลอยที่น้ํามันลอยตัว  
๖. ขอใดมีกิริยาเปนคําประสมทั้งหมด 
 ๑. คุณปูนั่งเลานิทานหลานๆ ย้ิมแปน ๒. เวลาแดดรอนจัดตองเดินกางรม 
 ๓. เขาชอบออกตัวเพราะเกรงใจเพ่ือนๆ ๔. พอถายรูปนองขณะนอนหลับ  
๗. ขอใดมีคําประสมที่ทําหนาท่ีเหมือนกันหมดทุกคํา 
 ๑. กรวดนํ้า  ขอโทษ  คนสนิท  จัดการ ๒. ขาดมือ  คนทรง  จับใจ  เจากู 
 ๓. ขาวตอก  เงินตรา  ผิดใจ  บุตรเลี้ยง ๔. กระดานชนวน  ขาวตม  คนกลาง  เงินเดือน  
๘. คําประสมในขอใดมีโครงสรางตางกับขออื่น 
 ๑. เสื้อใบบัว  หมอไฟฟา  เรือกลไฟ ๒. เล็บมือนาง  กระดูกงู  กวางภูเขา 
 ๓. เตาไฟฟา  ถังขาวสาร  เจาน้ําตา ๔. เรือดํานํ้า  ผาพันคอ  แปรงสีฟน  
๙. คําประสมทุกคําในขอใดมีโครงสรางเหมือนคําวา “เครื่องซักผา” 
 ๑. ผาขาวมา  หมอหุงขาว  ๒. แปรงสีฟน  ตูกับขาว 
 ๓. รถไถนา  น้ําพริกเผา   ๔. ยาหยอดตา  ไมจ้ิมฟน  
๑๐. คําตนของคําเดิมในคําประสมขอใดท่ีแสดงความสัมพันธทางความหมายแบบเดียวกับคํา “รถมา” 
 ๑. เรือบิน  รถไฟ ๒. มาใช  ยาดม ๓. ปนลม  เตาถาน ๔. แมบาน  สวนงู  
๑๑. คําคูใดตองใชเปนคําซํ้าเทานั้น 
 ๑. งกๆ เงิ่นๆ ๒. ช่ัวๆ ดีๆ ๓. ขางๆ คูๆ ๔. หลบๆ ซอนๆ  
๑๒. คํากริยาในขอใดซํ้าคําได 
 ๑. นริสาชอบตุกตาตัวนั้น   ๒. พอกําลังจะกินอาหารเชา 
 ๓. พระทานเทศนานานสองชั่วโมง ๔. นักเรียนคงเดินเลนอยูหนาโรงหนัง  
๑๓. คําซํ้าในขอใดท่ีเกินเขามาโดยไมจําเปน 
 ๑. ใครๆ เขาทํางานกันเสร็จหมดแลว เหลือแตคุณคนเดียว 
 ๒. ฉันยังไมเคยเลาเรื่องนี้ใหใครๆ ฟงเลยสักคนเดียว 
 ๓. เสียงตวาดของเธอใครๆ ไดยินก็หวาดผวาไปตามกัน 
 ๔. เดี๋ยวนี้ใครๆ เขาก็ซากันท้ังนั้นแหละ 
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๑๔. คําท่ีมีรูปเหมือนกันในขอใดไมใชคําซํ้า 
 ๑. รัศมีสีตนก็หมนหมอง สิ่งของของตัวก็มัวไหม 
 ๒. ใหสองทรงสีวิกายานมาศ อํามาตยเดินเคียงเปนคูคู 
 ๓. พวกเด็กเด็กหยอกเยาเขาฉุด อุตลุดลอมหลังลอมหนา 
 ๔. รานคาผาผอนลวนดีดี เลือกดูท่ีงามตามชอบใจ  
๑๕. ขอใดมีคําซํ้าท่ีใชเปนคําเดียวไมได 
 ๑. กําลังเดินๆ อยูฝนก็ตก   ๒. เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ เช่ือเถอะ 
 ๓. นักมวยฝายแดงทําหนางงๆ เมื่อถูกปรับแพ ๔. เปดพัดลมเบาๆ เดี๋ยวจะเปนหวัด  
๑๖. คําในขอใดเปนคําสมาสท่ีประสมระหวางคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันกฤต ตามลําดับท้ังขอ 
 ๑. สัทศาสตร  วิจิตรศิลป  โลกธรรม  โรคาพยาธิ 
 ๒. วัฒนธรรม  เคมีภัณฑ  ปฐมบุรุษ  สัมปทานบัตร 
 ๓. สังคมสงเคราะห  โอวาทปาติโมกข  มาตรฐาน  พลีกรรม 
 ๔. ปฐมศึกษา  บุคคลภาวะ  ทัณฑสถาน  ถาวรวัสดุ  
๑๗. “มโนมัย สังหรณ ทศชาติ บุรุษเพศ สังคมศาสตร พระราชวัง รโหฐาน บุพนิมิต อุดมศึกษา”  
 จากคําท่ีกําหนดใหขางตน มีการสรางคําประเภทใดมากที่สุด 
 ๑. คําสมาส ๒. สระสนธิ ๓. พยัญชนะสนธิ ๔. นฤคหิตสนธิ  
๑๘. คําในขอใดเปนคําสมาสโดยวิธีสนธิทุกคํา 
 ๑. อิสรภาพ  โรคาพาธ   ๒. ชลาลัย  ชีววิทยา 
 ๓. กิจกรรม  สังฆราช   ๔. อัคเรศ  ราโชบาย  
๑๙. ขอใดเปนคําสมาสท้ัง ๒ คํา 
 ๑. วิทยาธร  ราชบุรี ๒. สุโขทัย  กายภาพ ๓. ชีวประวัติ  มเหสี ๔. นิโลบล  สรรพาวุธ  
๒๐. ขอใดไมมีคําสมาส 
 ๑. บานเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโปรง 
 ๒. คุณคาของมนุษยแนนอนที่สุดคือผลงาน 
 ๓. นับดาวอยากเรียนนิติศาสตรมาก 
 ๔. น้ําประปามีคาตอชีวิต ประหยัดวันละนิด ชวยเศรษฐกิจชาติได 
 

เฉลย 
 
๑. ๑ ๒. ๑ ๓. ๑ ๔. ๑ ๕. ๒ ๖. ๓ ๗. ๔ ๘. ๔ ๙. ๔ ๑๐. ๓ 
๑๑. ๓ ๑๒. ๑ ๑๓. ๒ ๑๔. ๑ ๑๕. ๔ ๑๖. ๑ ๑๗. ๑ ๑๘. ๔ ๑๙. ๑ ๒๐. ๒  
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ประโยค 
 
 ขอสอบเรื่องประโยคมีหลายหัวขอ ดังนี้ 
 ๑. ไวยากรณพ้ืนฐาน ๒. ชนิดของประโยค 
 ๓. โครงสรางประโยค ๔. การเรียบเรียงความคิดในประโยค 
 ๕. ประโยคกรรม ๖. การเช่ือมโยงความ 
 ๗. เจตนาของประโยค 
 
๑. ไวยากรณพ้ืนฐาน 
 ขอสอบจํานวนหนึ่งถามไวยากรณพ้ืนฐาน เชน นับจํานวนคําในประโยค ถามชนิดและหนาท่ีของคํา อาจให
นับคําสรรพนาม คําเช่ือมในประโยค ถามลักษณนาม ถามสกรรมกริยา อกรรมกริยา รวมท้ังใหหากริยาหลักของ
ประโยค 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ประโยคใดมีจํานวนคําในประโยคมากที่สุด 
 ๑. ไทยเปนประเทศแรกที่จัดใหมีวันแหงครอบครัว ๒. การแตงกายดีเปนการชวยสงเสริมคุณภาพ 
 ๓. น้ําเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ๔. สมุนไพรสามารถรักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. ขอใดใชลักษณนามเหมือนกันทุกคํา 
 ๑. ไมเทา  ไมจ้ิมฟน  ไมเรียว  ไมพาย ๒. ใบขับขี่  ใบตอง  ใบพัด  ใบเสมา 
 ๓. ผาสบง  ผาบังสุกุล  ผาสไบ  ผาไตร ๔. ลูกช้ิน  ลูกดอก  ลูกเตา  ลูกนิมิต  
๓. ขอใดใชลักษณนามตางกันทุกคํา 
 ๑. เต็นท  มุง  เปยโน    ๒. เทียน  เข็ม  เกวียน  
 ๓. ลูกกรง  ไมกวาด  กําไล  ๔. สลากกินแบง  กรมธรรม  โฉนด  
๔. คําท่ีขีดเสนใตคูใดเปนคนละชนิดกัน 
 ๑. ลูกติดแม - เขาติดกระดุม  
 ๒. ขันอาสาเจานาย - ไกขันในเวลาเชา 
 ๓. ขมเขาโคขืนใหกินหญา - เขากระทิงคูนี้งามมาก 
 ๔. กิจการของเขาเสื่อมลง - หนังสือพิมพลงขาวตามความจริง  
๕. คําท่ีขีดเสนใตในขอใดเปนคํากริยาสกรรม 
 ๑. พวกตัดไมยังตัดกันไมหยุด  ๒. วัวแดงตัวนั้นลมจมพงหญา 
 ๓. ขบวนเรือถึงวัดตอนดึกเกือบหาทุม ๔. ไมสักตนกําลังงามข้ึนปนกับไมแดงไมยาม 
 

เฉลย 
 
๑. ๑ ๒. ๔ ๓. ๓ ๔. ๔ ๕. ๑ 
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๒. ชนิดของประโยค 
 ขอสอบถามเรื่องชนิดของประโยคมากที่สุด นักเรียนตองวิเคราะหชนิดของประโยคใหไดอยางแมนยํา 
ประโยคแบงเปนสามชนิด ไดแก ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซอน  
 ๑. ประโยคความเดียว 
  ประโยคที่มีเนื้อความบริบูรณเพียงความเดียว มี “หนวยกริยา” เพียงหนึ่งหนวย 
 ประธาน + กริยา (กรรมตรง) + (กรรมรอง) 
 S + V1 + (O1) + (O2) 
  ตัวอยาง 
  ไกขัน แมหัวเราะ เขาเตะตนกลวย ครูสอนภาษาไทย กีฬาคือยาวิเศษ นาดาใหหนังสือแกเพ่ือน      
ฉันนั่งเลนอยูริมระเบียง  
  *** เขาชอบวายน้ํา ประโยคนี้จัดเปนประโยคความเดียว เพราะถือวา วายน้ําในท่ีนี้เปนกริยาเทียบกับ 
เขาชอบหนังสือ 
  ประโยคตอไปนี้เปนประโยคความเดียวในลักษณะเดียวกันนี้ 
  เขาหวงเลน/เขากลัวหลับ/เขาอยากนอน/แมเริ่มบน/พ่ีเลิกเรียน  
 ๒. ประโยคความรวม 
  ประโยคที่รวมเอาความตั้งแตสองประโยคขึ้นไปไวดวยกัน มีหนวยกริยาตั้งแตสองหนวยขึ้นไปจะมี
หนวยเช่ือมอยูดวยหรือไมก็ได 
 ประธาน + กริยา1 + (สันธาน) + กริยา2 
 S + V1 + Conj. + V2  
  ตัวอยางประโยคความรวมมีหนวยเชื่อม (สันธาน) 
  กอนท่ีคุณลุงจะยายบาน ผมเคยเขาไปเลนในบานทานบอยๆ 
  เธอจะพักหรืออานหนังสือเลมนี้ตอ 
  รถติดมากเขาจึงมาสาย 
  กลวยไมออกดอกชาฉันใด การศึกษาเปนไปฉันนั้น  
  ตัวอยางประโยคความรวมไมมีหนวยเชื่อม 
  ขนมหวานอรอย (ขนมหวาน + ขนมอรอย) 
  เสือหมอบคอยเหยื่อ  (เสือหมอบ + เสือคอยเหยื่อ) 
  นาเดียนั่งปอนขาวนอง  (นาเดียนั่ง + นาเดียปอนขาวนอง)   
  ระวัง! กานดาเดินเลน - ประโยคความเดียว (เดินเลนเปนหนวยกริยา ๑ หนวย)  
    กานดาเดินยิ้ม - ประโยคความรวม (กานดาเดิน + กานดายิ้ม)  
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 ๓. ประโยคความซอน 
  ประโยคที่มีอนุประโยคหรือประโยคขยายทําหนาท่ีขยายหนวยนามหรือหนวยกริยาเทียบประโยคตอไปนี้ 
  ก. คุณสมศรีเปนคนดี 
  ข. คุณสมศรีนองสาวคุณประสงคเปนคนดี 
  ค. คุณสมศรีท่ีเปนนองสาวคุณประสงคเปนคนดี 
  ประโยค ก เปนประโยคความเดียว ไมมีบทขยายประธาน 
  ประโยค ข เปนประโยคความเดียว มีบทขยายประธานเปนกลุมคํา 
  ประโยค ค เปนประโยคความซอน มีบทขยายประธานเปนประโยคอีกหนึ่งประโยค  
 ไวยากรณใหมของ อ.นวรรณ พันธุเมธา แบงประโยคความซอนเปน ๒ ชนิด 
 ๑.) ประโยคความซอนท่ีมีประโยคขยายในหนวยนาม  
  ประโยคขยายในหนวยนามจะมีคําเช่ือม ท่ี ซ่ึง อัน นําหนา 
  โรงรถของบานซ่ึงเปนโรงรถขนาดใหญอยูทางดานขางของบาน 
  ประโยคขยาย ซ่ึงเปนโรงรถขนาดใหญ ชวยบอกขนาดของโรงรถเพิ่มเติม 
  โรงรถของบานท่ีเปนโรงรถขนาดใหญอยูทางดานขางของบาน 
  ประโยคขยาย ท่ีเปนโรงรถขนาดใหญ ชวยจํากัดความหมายของโรงรถใหรูวากลาวถึงโรงรถขนาดใหญ
ไมใชขนาดเล็ก 
 ๒.) ประโยคความซอนมีประโยคขยายในหนวยกริยา  
  ประโยคขยายในหนวยกริยามีคําเช่ือม วา หรือ ท่ี นําหนาประโยคขยายไมจําเปนตองอยูชิดกริยาของ
ประโยคหลัก อาจอยูทายประโยค มีคําอื่นคั่นระหวางกริยาของประโยคหลักกับประโยคขยายก็ได 
  คําเช่ือม วา มักจะใชเมื่อคํากริยาของประโยคหลักเปนคํากริยาเก่ียวกับอารมณ เชน กลัว เสียใจ 
แปลกใจ กริยาท่ีเก่ียวกับการสื่อสาร เชน พูด รายงาน แนะหมายความ กริยาท่ีเก่ียวกับความคิด การใชสมอง 
เชน คิด เขาใจ ตระหนักรู และกริยาท่ีเก่ียวกับประสาทสัมผัส เชน ไดยิน ไดรูสึก เห็น   
  ตัวอยาง 
  ฉันหวังวาคุณจะมา 
  เราเห็นวาคุณไดทําประโยชนแกบริษัทมานาน 
  เขาเช่ือภรรยาวาภรรยาบริสุทธ์ิ 
  คําเช่ือม ที่ ใชกับคํากริยาท่ีเก่ียวกับอารมณ เชน ดีใจ เสียใจ โกรธ หรือกริยาแสดงอารมณ เชน 
รองไห หัวเราะ ดุ บน   
  ขอสังเกต  
  ก. สิทธ์ิดีใจท่ีนองรอดชีวิตมาได 
  ข. สิทธ์ิดีใจวานองรอดชีวิตมาได 
  ประโยค ก ผูพูดคิดวาผูฟงรูแลววา นองของสิทธ์ิรอดชีวิตมาได สิ่งท่ีผูพูดตองการบอก คือ ความรูสึก
ของสิทธ์ิ  
  ประโยค ข ผูพูดตองการบอกผูฟงวา สิทธ์ิดีใจดวยเรื่องอะไร 
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 ไวยากรณเดิมของ พระยาอุปกิตศิลปสาร แบงประโยชนความซอนเปน ๓ ชนิด 
 ๑.) ประโยคความซอนท่ีมีอนุประโยคทําหนาท่ีเปนบทประธานหรือบทกรรมของประโยคหลัก 
  อนุประโยคแบบนี้เรียกวา นามานุประโยค  
  อนุประโยค + V1 + อนุประโยค 
  N/S  N/O  
  ตัวอยางนามานุประโยคแทนบทประธาน 
  เธอแสดงกริยาเชนนี้เปนการไมดี    ตัวเงินตัวทองเขาบานจะใหโชคใหลาภ 
  คนไมทํางานเปนคนไมเอาเปรียบผูอื่น  คบเด็กสรางบานไมดี  
  ตัวอยางนามานุประโยคแทนบทกรรม 
  ฉันไมชอบเธอทําเชนนี้      
  ตัวอยางนามานุประโยคที่มีคําวา “วา”, “ให” เปนคําเชื่อม 
  ฉันไมชอบใหเขาทําอยางนี้ 
  หมอดูทํานายวาคนโกงกินอยางเขาจะไมมีแผนดินอยู 
  รัฐบาลแถลงวาเราจะตองไปลงมติรับรางรัฐธรรมนูญวันท่ี ๑๙ สิงหาคมนี้  
 ๒.) ประโยคความซอนท่ีมีอนุประโยคทําหนาท่ีเปนบทขยายนามหรือสรรพนามของประโยคหลัก  
  อนุประโยคแบบนี้เรียกวา คุณานุประโยค 
  - S + V1 + O + ท่ี ซ่ึง อัน + อนุประโยค 
  - S + ท่ี ซ่ึง อัน + อนุประโยค + V1 + O  
  ตัวอยาง  
  เด็กชายชิตทํานาฬิกาท่ีเพ่ิงซ้ือหาย 
  เด็กหญิงนารีท่ีนั่งแถวหลังหองไดหลับไปแลว  
 ๓.) ประโยคความซอนท่ีมีอนุประโยคที่ทําหนาท่ีเปนบทขยายกริยาของประโยคหลัก 
  อนุประโยคแบบนี้เรียกวา วิเศษณานุประโยค 
  S + V1 + คําเช่ือม จน เพ่ือ โดย + อนุประโยค   
  ตัวอยาง  
  ครูพูดจนปากเปยกปากแฉะ เธอมาขณะที่ฝนตกหนัก 
  แมทํางานหนักเพ่ือสรางอนาคต คุณยายเกิดชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองจะยุติ 
  สรุปหลักการสังเกต 
  ประโยคความเดียว - S + V1 
  ประโยคความรวม - S + V1 + Conj. + V2  
  ประโยคความซอน    
  ๑. S + V1 + N + ท่ี ซ่ึง อัน วา ผู + ประโยคขยาย 
  ๒. S + V1 + จน เพ่ือ โดย + ประโยคขยาย 
  ๓. ประโยคยอย + V1 + ประโยคยอย 
  ประโยคความซอนใหดูชนิดท่ี ๑ กอน ถาไมมีชนิดท่ี ๑ ใหไลดูชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ ตามลําดับ 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
 ๑. นักทองเท่ียวตองไมทําใหเกิดความเสียหายอันจะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ 
 ๒. ใหปจจุบันการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทํารายไดใหแกประเทศอยางมากมายมหาศาล 
 ๓. ผูใชประโยชนจากทรัพยากรแหลงทองเท่ียวควรรูคุณคาของแหลงทรัพยากรเหลาน้ัน 
 ๔. ปจจุบันแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในดานเศรษฐกิจ  
๒. ขอใดไมใชประโยคความรวม 
 ๑. กายเขาสบายแตใจเขาไมสบาย 
 ๒. ปนี้ฝนตกชุก รมจึงขายดีกวาปกอน 
 ๓. มะลิวัลยนองสาวของมาลัยวัลยเรียนและเลนกีฬาเกง 
 ๔. ผูไมประสงคออกนามบริจาคเงินสองแสนบาทใหโรงพยาบาล  
๓. ขอใดไมใชประโยคความรวม 
 ๑. กระแสน้ําไหลแรงจนเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง 
 ๒. แมวนํ้าตัวอวนไลตะครุบลูกบอลอยางสนุกสนาน 
 ๓. เขานอนฟงเสียงปจากวิทยุอยางเพลิดเพลิน 
 ๔. ครูใหญของเราไมไดตัดตนมะขามหลังโรงเรียนแนๆ  
๔. ขอใดเปนประโยคความรวม 
 ๑. สมศักดิ์ขายรถคันโปรดไปแลว 
 ๒. เด็กนอยรองเพลงของพี่เบิรดไดคลองแคลว 
 ๓. เจาแมวดําจับลูกนกบนตนมะมวงอยางวองไว 
 ๔. คนรูจักประหยัดจะอยูรอดในสภาพเศรษฐกิจเชนนี้  
๕. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 ๑. สาเหตุของการสูบบุหรี่มาจากสังคมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังมาจากอารมณและความรูสึกดวย 
 ๒. ในการสูบบุหรี่สารนิโคตินจะถูกดูดซึมเขากระแสโลหิตภายในเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
 ๓. บุหรี่นอกจากจะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บแลว ยังทําลายความงามของผูหญิงดวย 
 ๔. คนสูบบุหรี่จะมีริ้วรอยบริเวณตามากกวาคนไมสูบบุหรี่  
๖. ขอใดเปนประโยคความรวม 
 ๑. เจาหมานอยไมสบายรองครางทั้งวัน 
 ๒. หลานสาวตัวนอยเดินไปโรงเรียนใกลบาน 
 ๓. คนไทยแทบทุกคนรูจักนักชกเหรียญทองคนนั้น 
 ๔. สมบัติดูหนังสืออยางเอาเปนเอาตายมาหลายเดือน 
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๗. ขอใดไมใชประโยคความซอน 
 ๑. พิมลทํางานหนักเพ่ือเขาจะไดเงินมากๆ 
 ๒. สะคราญยายไปอยูท่ีเชียงใหมเปนเวลา ๒๐ ปแลว 
 ๓. คุณพอเสนอแนะวา ควรตัดตนไมท่ีลมอยูหลังบาน 
 ๔. วิมลทิพยเก็บผลไมในสวนที่อยูติดกับสวนดอกไม  
๘. ขอใดไมใชประโยคความซอน 
 ๑. หลานคนเล็กอยูบานหลังท่ียายซ้ือใหม   
 ๒. อําเภอไกลปนเท่ียงท่ีคุณทํางานมีโทรศัพทแลว 
 ๓. ผูปกครองนักเรียนเดินไปที่หอประชุมอยางรวดเร็ว 
 ๔. คนสวยกําลังตัดก่ิงไมท่ีอยูใกลเสาไฟฟา  
๙. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 ๑. จูๆ เขาก็ไดเปนขาวใหญในหนาท่ี ๑ ของหนังสือพิมพทุกฉบับ 
 ๒. ขอผิดพลาดในการดําเนินชีวิตของเขา คือการปลอยใหโอกาสผานไปอยางนาเสียดาย 
 ๓. สํานักขาวทุกแหงไดรับโทรสารเกี่ยวกับการประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิจจากบุคคลลึกลับผูหนึ่ง 
 ๔. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งขึ้นมาเพ่ือเปนแมขายเช่ือมตอโครงสรางบริหาร  
๑๐. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 ๑. หลายจังหวัดขอเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
 ๒. เจาหนาท่ีพบวาท่ีดินปาชายเลนถูกบุกรุกเปนจํานวนมาก 
 ๓. รูปแบบรายการวิทยุเปลี่ยนแปลงไปเพราะอิทธิพลของโทรทัศน 
 ๔. การถายน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเปนสาเหตุทําใหน้ําในแมน้ําลําคลองเสีย 
 
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ๑๑-๑๒ 
 ก. ประวัติศาสตรคือเรือสําเภาท่ีบรรทุกความจําไปสูอนาคต 
 ข. รถสมัยใหมวิ่งไดเร็วขึ้น หากการจราจรติดขัดทําใหรถไมสามารถวิ่งได 
 ค. อยาฝากความเช่ือมั่นไวกับอนาคตดวยอนาคตไมมีคาควรแกการไวใจ 
 ง. ชีวิตเปรียบเหมือนการจราจรทางเดียว  
๑๑. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง.  
๑๒. ขอใดเปนประโยคชนิดเดียวกับขอความตอไปนี้ 
  “ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมตางๆ มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ” 
 ๑. ขอ ก. ๒. ขอ ข. ๓. ขอ ค. ๔. ขอ ง. 
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๑๓. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น 
 ๑. นักแสดงสมัยนี้สวนใหญชอบรองเพลง แตก็ไมเปนเพลง 
 ๒. พระท่ีถูกทําลายคือพระพุทธรูปยืนองคใหญแหงศตวรรษที่สอง 
 ๓. คุณวรรณีไดพัฒนาระบบการบริหารหองปฏิบัติการโรงพยาบาล จนไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 ๔. ความสามัคคีคือการรวมมือกันทุกวิถีทาง เพ่ือท่ีจะสรางบานเมืองใหเจริญรุงเรือง  
๑๔. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น 
 ๑. ครูของเราพูดเร็วจนนักเรียนจดไมทัน ๒. ตนกลวยท่ีริมรั้วลวดหนามออกเครือแลว 
 ๓. ไมมีใครกลาตัดตนโพธ์ิขางโบสถ ๔. หนังสือดีมีสาระหาอานไดยาก  
๑๕. ขอใดเปนประโยคชนิดเดียวกับประโยคตอไปนี้ 
  “ท่ีโรงพยาบาลของเรา เราใหความสําคัญย่ิงยวดในการบําบัดฟนฟูจิตใจของผูสูงอายุ” 
 ๑. คุณจะไดพบกับศูนยกายภาพบําบัดในบรรยากาศของบานใจกลางเมือง 
 ๒. เราสรางสรรคสถานท่ีอันรมรื่น สะอาด ทันสมัย เพ่ือการพักผอนอยางแทจริง 
 ๓. กิจกรรมสันทนาการท้ังในและนอกสถานที่ ทําใหการบําบัดรักษาไดผลดีอยางย่ิง 
 ๔. เราคือโรงพยาบาลแหงแรกในประเทศที่บริการผูปวยอยางเต็มท่ีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 

เฉลย 
 
๑. ๒ ๒. ๔ ๓. ๔ ๔. ๔ ๕. ๔ ๖. ๑ ๗. ๒ ๘. ๓ ๙. ๔  ๑๐. ๒ 
๑๑. ๑ ๑๒. ๔ ๑๓. ๑ ๑๔. ๒ ๑๕. ๑ 
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๓. โครงสรางประโยค 
 ประโยคประกอบดวย ภาคประธาน + ภาคแสดง 
 ภาคประธาน คือ สวนท่ีกลาวอางขึ้นกอน เพ่ือใหผูฟงรูวา อะไรเปนขอสําคัญของขอความภาคนี้โดยมักเปน
คํานาม หรือสรรพนาม ซ่ึงอาจมีคําอื่นท่ีใชขยาย 
 ภาคแสดง คือ สวนท่ีแสดงอาการของภาคประธานใหไดความครบวาแสดงอาการเชนใด มีสวนประกอบ 
คือ บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม 
 ดังนั้น ประโยคมีโครงสรางพ้ืนฐาน คือ ประธาน + กริยา หรือ ประธาน + กริยา + กรรม ในแตละสวน
อาจมีสวนขยาย ซ่ึงเปนไดท้ังคํา กลุมคํา และประโยค เพ่ือบงรายละเอียดของประโยคใหสมบูรณขึ้น 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดมีโครงสรางประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “คนขนขยะออกจากบานแตเชามืด”  
 ๑. แมมองดูลูกบนเวทีดวยความช่ืนชม ๒. รถบรรทุกวิ่งไปตามถนนอยางรวดเร็ว 
 ๓. ผลงานของคุณเจริญไดรับรางวัลเมื่อปท่ีแลว ๔. เจาสิงโตเดินเลนในสนามหลังอาหารเย็น  
๒. ขอใดมีโครงสรางของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “ปากกาบนโตะคงหายไป” 
 ๑. ขนมในถุงมีหลายอยาง  ๒. เสื้อในตูสวยทุกตัว 
 ๓. หนังสือในตูใครหยิบไป   ๔. ตนไมในกระถางกําลังโตข้ึน  
๓. ขอใดมีโครงสรางของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “แมทําขนมปงไสไกอรอยมาก” 
 ๑. คนสวนปลูกผักนานาชนิดไวหลังบาน ๒. พ่ีสาวถักผาปูโตะสวยจริงๆ 
 ๓. แมคาขายขนมหวานหมดตั้งแตบาย ๔. พอตอโตะกินขาวตัวใหมเอง  
๔. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “หลานชายชอบอานการตูนญี่ปุน” 
 ๑. ดําไปเท่ียวตามสวนสาธารณะตางๆ ๒. คุณนายบานนี้ชอบซื้อผลไมเปนประจํา 
 ๓. นองกําลังตรวจบัญชีรายรับรายจายบริษัท ๔. เทศบาลตําบลหัวหินเรงปลูกตนไมตนใหญๆ  
๕. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “เทศบาลเรงปลูกตนไมใหม” 
 ๑. แดงไปเท่ียวตามสวนสาธารณะตางๆ ๒. นองชอบอานการตูนญ่ีปุน 
 ๓. แมครัวมักซ้ือผลไมรานประจํา ๔. แมกําลังตรวจบัญชีรายจายของบาน 
 

เฉลย 
 
๑. ๔ ๒. ๔ ๓. ๒ ๔. ๔ ๕. ๓ 
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๔. การเรียบเรียงความคิดในประโยค 
 ความคิดอยางเดียวกัน เราอาจแสดงเปนประโยคตางๆ กันไดดวยปจจัยตอไปนี้ 
 ๑. คําในประโยค 
  นิดซ้ือเสื้อนอย, นอยขายเสื้อนิด  เขาน่ังหนาฉัน, ฉันนั่งหลังเขา 
 ๒. รูปประโยค 
  กับขาวอยางนี้ ฉันกินไมลงหรอก, กับขาวอยางนี้ ใครจะกินลง 
  เขาเปนคนไมหลอเอาเสียเลย,  เขานะหรือ หลอซะไมมีเชียว 
 ๓. ความยาวของประโยค 
  อาจารยท้ังหลายยังไมยอมรับวาเราควรจะประเมินผลหลักสูตร 
  อาจารยท้ังหลายยังไมยอมรับความคิดท่ีวาเราควรจะประเมินผลหลักสูตร 
 ๔. ลําดับคําในประโยค 
  โดยทั่วไป ถาเรียงลําดับคําผิด ความสัมพันธของคําในประโยคอาจจะผิดไปได แตในบางกรณี คําอาจ
เปลี่ยนลําดับไดโดยไมเปลี่ยนความหมาย แตเปลี่ยนจุดเนนของประโยค 
  ท่ีสนามหลวงตามปกติตอนเย็นๆ มีคนเลนวาวกันมาก (เนนสถานที่) 
  ตอนเย็นๆ ท่ีสนามหลวงตามปกติมีคนเลนวาวกันมาก (เนนเวลา) 
  ตามปกติมีคนเลนวาวกันมากตอนเย็นๆ ท่ีสนามหลวง (เนนเหตุการณ) 
  มีคนเลนวาวกันมากท่ีสนามหลวงตามปกติตอนเย็นๆ (เนนกริยา) 
 ๕. การประกอบประโยค 
  มาลีผสมนํ้าในอาง   (ประโยคความเดียว) 
  มาลีผสมนํ้าแลวใสในอาง  (ประโยคความรวม) 
  มาลีใสน้ําท่ีผสมในอาง   (ประโยคความซอน) 
  

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ประโยคในขอใดมีความหมายตางไปจากขออื่น 
 ๑. ท่ีเชียงใหมปนี้มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการไดจัดคายพักแรม 
 ๒. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการไดจัดคายพักแรมท่ีเชียงใหมปนี้ 
 ๓. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการท่ีเชียงใหมไดจัดคายพักแรมปนี้ 
 ๔. ปนี้มูลนิธิเด็กพิการไดจัดคายพักแรมท่ีเชียงใหม  
๒. ขอใดมีความหมายเหมือนกัน 
  ก. การปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีเดิม ติดตอกันเปนระยะเวลานานหลายป มีผลทําใหดินเสื่อมสภาพ 
  ข. การปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีเดิม มีผลทําใหดินเสื่อมสภาพติดตอกันเปนระยะเวลานานหลายป 
  ค. การปลูกมันสําปะหลังติดตอกันเปนระยะเวลานานหลายปในพ้ืนท่ีเดิม มีผลทําใหดินเสื่อมสภาพ 
  ง. การปลูกมันสําปะหลังมีผลทําใหดินเสื่อมสภาพติดตอกันเปนระยะเวลานานหลายปของพ้ืนท่ีเดิม 
 ๑. ขอ ก. กับ ข. ๒. ขอ ก. กับ ค.  ๓. ขอ ข. กับ ง. ๔. ขอ ค. กับ ง. 
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๓. ขอความคูใดมีความหมายไมแตกตางกัน 
 ๑. เรายังเดินทันเขา - เราเดินยังทันเขา 
 ๒. มีน้ําอาบพอหรือไม - มีน้ําพออาบหรือไม 
 ๓. เรื่องนี้ใครๆ ก็รูถึงฉันไมเลา - เรื่องนี้ใครๆ ก็รูฉันถึงไมเลา 
 ๔. เขาเกงไมมีใครเทียบเทียม - ไมมีใครเกงเทียบเทียมเขา  
๔. ขอความคูใดเมื่อเรียงคําตางกันแลวยังมีความหมายคงเดิม 
 ๑. ก. เขาดีใจท่ีเธอรับประทานอาหารไดมาก 
  ข. เขาดีใจมากท่ีเธอรับประทานอาหารได 
 ๒. ก. มีหนังสือเกี่ยวกับบานราคาถูกจําหนายท่ีนี่ 
  ข. มีหนังสือราคาถูกเก่ียวกับบานจําหนายท่ีนี่ 
 ๓. ก. เขารูจักโบราณสถานของทุกประเทศที่สําคัญ 
  ข. เรารูจักโบราณสถานที่สําคัญของทุกประเทศ 
 ๔. ก. คนอีสานเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก 
   ข. คนอีสานเปนจํานวนมากเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ  
๕. ประโยคคูใดสื่อความหมายไดท้ังเหมือนและตางกัน 
 ๑. เขาซ้ือจานทองเหลืองใสคลิปพรอมปากกาทอง 
   เขาซ้ือปากกาทองพรอมจานใสคลิปทองเหลือง 
 ๒. ทําไมไมชวยเขาละนาสงสารออก 
   ชวยเขาหนอยซิเขานาสงสารออก 
 ๓. ผมไดขายแหวนคุณสุดาไปแลว 
   ผมไดขายแหวนใหคุณสุดาไปแลว 
 ๔. ทําไมถามอยูได นารําคาญ 
   ถามต้ังหลายครั้งแลว รําคาญจริง 
 

เฉลย 
 
๑. ๓ ๒. ๒ ๓. ๔  ๔. ๔ ๕. ๓ 
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๕. ประโยคกรรม 
 ๑) ดูโครงสรางของประโยค 
  กรรม + ประธาน + กริยา (O + S + V) 
 ๒) ดูความหมายของประโยค 
  อาคารสรางเสร็จ, เช้ือโรคแพรกระจาย 
  สองประโยคนี้มีโครงสรางประโยคแบบประธาน + กริยา + กรรม แตพิจารณาในแงความสัมพันธ  
ดานความหมาย นับเปนประโยคกรรมดวยเพราะอาคารถูกสรางเสร็จ เช้ือโรคถูกทําใหแพรกระจาย 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดมีโครงสรางของประโยคแบบ กรรม + ประธาน + กริยา 
 ๑. มะเร็งบางชนิดรักษาใหหายได 
 ๒. หนังสือพิมพฉบับเชาเขามักอานเวลากินกาแฟ 
 ๓. เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิกอสรางสําเร็จแลวอยางงดงาม 
 ๔. ไวรัสคอมพิวเตอรชนิดใหมระบาดทําใหขอมูลเสียหาย  
๒. ขอใดเปนประโยคกรรม 
 ๑. ผาปูโตะสี่เหลี่ยมผืนผาลายสวยผืนนี้เปนงานปกครอสติช 
 ๒. กระทงใบนี้คุณยายเย็บอยางสุดฝมือเพ่ือสงเขาประกวดในงานลอยกระทง 
 ๓. แหนมเนือง เปาะเปยะสด และขนมเบื้องญวน เปนสูตรสําเร็จในการสั่งอาหารเวียดนาม  
 ๔. อาจารยสมศรีมีฝมือในการสลักผักผลไมเปนรูปดอกไมตางๆ เชน ดอกรักเร ดอกบัวสาย  
๓. ขอใดเปนประโยคกรรม 
 ๑. ประโยชนท่ีเกิดจากโครงการนี้มีผลดีตอสังคมในระยะยาว 
 ๒. เพราะแมสูบบุหรี่จัดลูกท่ีคลอดออกมาจึงมีขนาดเล็กกวาปกติ 
 ๓. คนท่ีเปนเบาหวานมีโอกาสติดเช้ือทางกรวยไตมากกวาคนท่ัวไป 
 ๔. อาคารผูปวยนอกหลังนี้สรางเสร็จภายในหาเดือนดวยเงินบริจาคของประชาชน  
๔. ขอใดไมมีประโยคกรรม 
 ๑. ธรรมเนียมของคนไทยนั้น เมื่อมีแขกมาหา เราตองตอนรับอยางดีเสมอ 
 ๒. โทรศัพทมือถือนี่ ลูกชายคนโปรดของคุณทําหายเปนเครื่องท่ีสามแลว 
 ๓. ทักษะการใชภาษานั้น นักเรียนไดรับมาจากการสอนภาษาแบบบูรณาการ 
 ๔. เมื่อคุณยายแบงท่ีดินบางสวนใหลูกหลานแลว สวนท่ีเหลือท้ังหมดก็ยกใหวัด 
 

เฉลย 
 
๑. ๒ ๒. ๒ ๓. ๔ ๔. ๑ 
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๖. การเชื่อมโยงความ 
 การเรียงประโยคตอเนื่องกันเปนขอความมีลักษณะการเช่ือมโยงไดหลายอยาง เชน การซํ้าคํา การละคํา 
การแทนคํา การใชคําเช่ือม 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. คําถามตอไปนี้ขอใดท่ีคําตอบละบทกริยาไมได 
 ๑. ใครกันแนจะท่ีเธออยากพูดดวย ทําไมอ้ําอึ้งอยู ๒. ฉันจะไปฮองกง ใครอยากไดอะไรบาง 
 ๓. โอโฮซ้ืออะไรมามากมาย ไหนละของโปรดของฉัน ๔. ไหนเธอวาจะไมมาท่ีนี่อีกแลว มาทําไมอีกละ  
๒.  ก. แสนเสียดายนันทาที่นารัก ข. ชะลานักเลี้ยงออกนอกถนน 
  ค. มัวแตเพลินปลาบปลื้มจนลืมตน ง. ถูกรถยนตเลนทับดับชีวา 
 วรรคใดท่ีไมทราบ “ประธาน” ท่ีแนนอน 
 ๑. วรรค ก ๒. วรรค ข ๓. วรรค ค ๔. วรรค ง  
๓. ขอใดมีประธานของประโยค 
 ๑. รอนรอนออนแสงพระสุริยา ชักมาเลียบลงตรงน้ําไหล 
 ๒. แตคิดมาคิดไปอกใจตัน สงสารลูกในครรภนั้นสิ้นท่ี 
 ๓. หยูกยาสารพัดจะกันดาร ท่ีนอนหมอนมุงมานก็ไมมี 
 ๔. ดวงตาควักไปไมไดคืน กลับเอาดวงอื่นมายื่นให  
๔. ประโยคใดไมไดละประธานหรือกริยาหรือกรรม 
 ๑. คณะรัฐมนตรีกําลังประชุมกันอยางเครงเครียด เพ่ือวางนโยบายแกไขปญหาภัยแลงและปญหาจราจร 
 ๒. การตัดไมทําลายปา การใชพลังงานเช้ือเพลิงอยางฟุมเฟอยลวนเปนตนเหตุของการทําลายสภาพแวดลอม 
 ๓. การทํางานอาจจะเปนสิ่งสรางความทุกขยากแกเรา แตถามีจุดมุงหมายก็จะเปนความรื่นรมยของชีวิต 
 ๔. เมื่อกอนกฎหมายไทยมีบทลงโทษรุนแรงมาก ตอมาไดมีการแกไขและปรับปรุงโดยกําหนดโทษใหเบาลง  
๕. ขอความตอนใดละสวนของประโยคมากกวา ๑ สวน 
  (๑) การฟงดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยนนอกเหนือจากความเพลิดเพลิน / (๒) ทําใหเด็กมีความ

รักทางสุนทรียภาพ ความงดงามของชีวิต / (๓) ไมใชแตอารมณฉุนเฉียวมุทะลุดุดัน / (๔) ทําใหเด็ก
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ๑. ตอนที่ (๑) ๒. ตอนที่ (๒) ๓. ตอนที่ (๓) ๔. ตอนที่ (๔)  
๖. ขอความตอไปนี้ไมมีการรอยเรียงประโยคตามขอใด 
  “เมื่อมาถึงจุดชมวิว ก็จะสามารถมองเห็นธารน้ําแข็งสีขาวพาดลงมาสูพ้ืนดินเปนแนวยาวระหวางภูเขา

สองลูก ธารน้ําแข็งนี้ยาว ๑๓ กิโลเมตร เคลื่อนตัวลงใกลทะเล ถัดลงมาเปนท่ีราบเต็มไปดวยกอนหิน แตเดิม
เปนทะเลสาบกวางใหญ” 

 ๑. การเช่ือม ๒. การแทน ๓. การละ ๔. การซํ้า 
 

เฉลย 
 
๑. ๔ ๒. ๑ ๓. ๑ ๔. ๒ ๕. ๒ ๖. ๒ 
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๗. เจตนาของประโยค 
 ประโยคแสดงเจตนาของผูพูดไดตางๆ กัน แบงไดเปน ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ประโยคแจงใหทราบ 
 ๒. ประโยคถามใหตอบ 
 ๓. ประโยคบอกใหทํา 
 
 ๑) ประโยคแจงใหทราบ 
  ประโยคที่ผูพูดใชบอกเลาหรือแจงขอความบางประการแกผูฟงเพ่ือใหผูท่ีฟงไดทราบ มีประโยคบอกเลา 
ประโยคอธิบาย ประโยคเตือน และประโยคชี้แนะ รวมท้ังประโยคที่มีเนื้อความปฏิเสธดวย 
  ตอยซิยังวางอยู      (บอกเลาเชิงแนะนํา) 
  ปรียานุชก็สวยดีนะคะ     (บอกเลาเชิงขอความเห็น) 
  ฉันคิดถึงแกนะจึงไดไปหา    (ประโยคอธิบาย) 
  ฉันจะกินวันนี้นะไมใชพรุงนี้    (ประโยคเตือน) 
  เขาโกรธมั้ง      (ประโยคคาดคะเน)  
 ๒) ประโยคถามใหตอบ 
  ประโยคที่ผูพูดใชถามขอความบางประการ เพ่ือใหผูฟงตอบสิ่งท่ีผูพูดอยากรูมีประโยคถามเนื้อความ 
ประโยคถามใหตอบรับหรือปฏิเสธ ประโยคถามใหเลือกเอา 
  ประโยคถามเนื้อความมีคําไมช้ีเฉพาะแสดงคําถามวา ใคร อะไร ไหน เทาไร ทําไม เหตุใด เมื่อไร ก่ี 
  ใครมา 
  คุณมากับใคร 
  คุณมีเงินกี่บาท  
 ๓) ประโยคบอกใหทํา 
  ประโยคที่ผูพูดใชเพ่ือใหผูฟงกระทําอาการบางอยางตามความตองการของผูพูดมีประโยคสั่ง ประโยคชวน 
ประโยคอนุญาต ประธานของประโยคจะตองหมายถึงผูฟง ซ่ึงอาจเปนสรรพนามบุรุษท่ี ๒ หรือเปนสรรพนาม-
บุรุษท่ี ๑ พหูพจนคําวา เรา 
   ประโยคสั่ง - เธอสงผาผืนนั้นมาสิ 
   ประโยคสั่งหาม - อยาจับนะ (หามไมใหลงมือทํา) 
      อยาจับซิ  (หามไมใหทําตอไป) 
   ประโยคชักชวน  - เราไปดูหนังกันดีกวา 
   ประโยคอนุญาต  - คุณนั่งลงเถอะ 
   ประโยคปลอบ  - ทําใจดีๆ ไวนา 
   ประโยคขู - ถาเธอไมเปดประตู ฉันจะพังเขาไป 
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 ในบางกรณีรูปประโยคไมชวยใหเราทราบเจตนาของผูพูดได ตองอาศัยเนื้อความหรือสถานการณแวดลอม  
รูปประโยค เจตนาของการสื่อสาร ตัวอยาง 
คําถาม ใชเพ่ือบอกเลา รูไหม เมื่อคืนนี้ ขโมยขึ้นบานฉัน 
คําถาม ใชเพ่ือคัดคานหรือปฏิเสธ ใครจะไปรูวาเขาจะโกรธ 
คําถาม ใชเพ่ือบอกใหทํา คุณขับรถชาๆ หนอยไดไหม 
บอกเลา ใชเพ่ือบอกใหทํา ผมอยากไดเชือกสักเสน 

 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดตองการคําตอบ 
 ๑. คุณจะไปหรือไมไปก็ตามใจ  ๒. คุณตองการอะไรที่พูดอยางนี้ 
 ๓. ผมวาอยางนี้หนาไหนจะเถียงก็บอกมา ๔. ผมแปลกใจวาทําไมเราไมพูดความจริงกันนะ  
๒. ขอใดใชประโยคแสดงเจตนาแตกตางจากขออื่น 
 ๑. คุณปดวิทยุเดี๋ยวนี้   ๒. คุณควรปดวิทยุนะ 
 ๓. คุณชวยปดวิทยุดวย   ๔. คุณปดวิทยุหนอยไดไหม  
๓. ประโยคใดแสดงเจตนาเชนเดียวกับประโยคที่กําหนด 
  “ขอสอบมากอยางนี้จะไปทําทันไดอยางไร” 
 ๑. คุณชวยฉันหนอยซีจะไดไปดวยได ๒. อยากไปจะตาย แตจะเอาเวลาที่ไหน 
 ๓. ท้ังงานหลวงงานราษฎรไมไดหยุด ๔. กะทันหันจริงๆ ใครจะไปไดละ  
๔. ขอใดแสดงเจตนาในการสงสารตางกับขออื่น 
 ๑. บานเมืองสะอาด    ประชาชาติปลอดโรค ๒. ท้ิงขยะไมเลือกท่ี    หมดราศีไปท้ังเมือง 
 ๓. คัดขยะแยกใสถุง    วางขางถังตั้งรอเก็บ ๔. สะอาดกายเจริญวัย    สะอาดใจเจริญสุข  
๕. ขอใดผูพูดมีเจตนาเชนเดียวกับประโยคตอไปนี้ 
  “เขาเปนคนงายๆ อยูที่ไหนกินอะไรก็ได” 
 ๑. “เธอจะอยูกับฉันหรือจะไปกับเขาใหเลือกเอา”   
 ๒. “นิดชอบแตงตัวมาก ซ้ือเสื้อผาสวย 
 ๓. “สวัสดีจะนอย ไมไดเจอกันตั้งนาน อยูท่ีไหนตอนนี้”  
 ๔. “คุณแมครับ ถาผมสอบเสร็จแลว ผมขอไปเท่ียวกับเพ่ือน” 
 

เฉลย 
 
๑. ๒ ๒. ๒ ๓. ๔ ๔. ๓ ๕. ๒  
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ความหมายของคํา 
 
๑. คําพองความหมาย (คําไวพจน) 
 คําท่ีมีรูปตางกัน แตมีความหมายเหมือนกัน เชน พระอาทิตย สุริยา ตะวัน ภาสกร ทิวา ไถง 
 ขอสอบมักนําคําพองความหมายที่มีรูปบาลีสันสกฤตและเขมรมาถาม นักเรียนตองรูศัพทมากพอสมควร 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดเปนคําไวพจนทุกคํา 
 ๑. กนก  มาศ  รัชดา   ๒. วนิดา  ปทมา  มารศรี 
 ๓. นภาลัย  คคนางค  ธาษตรี ๔. กําธร  นาท  อุโฆษ  
๒. ขอใดไมมีคําพองความหมาย 
 ๑. ไอยรา  ราชสีห  กุญชร  ๒. ลําธาร  ชลาสินธุ  มัจฉา 
 ๓. เทเวศร  อัจฉรา  สุรารักษ ๔. สิงขร  เวหาสน  วนาดร  
๓. ขอใดมีคําท่ีไมใชคําพองความหมาย 
 ๑. นาค  หัตถี  ไอรยา   ๒. กบิล  วานร  กระบี่ 
 ๓. สินธพ  อัสดร  วลาหก  ๔. สกุณา  ปกษี  ทวิช  
๔. ขอใดมีจํานวนคําพองความหมายนอยที่สุด 
 ๑. ดวยสองเยาวยุพาพาลกุมารกุมารีศรีดรุณราช 
 ๒. เท่ียวสืบเสาะแสวงทุกแหงหามาพานพบ 
 ๓. นวดฟนคั้นหัตถบาทปรามาสท่ัวพระอินทรียสองขัตติยโปดก 
 ๔. ผกากุสุมมาลีละอวลอบหอมตรลบสุคนธกําจร 
 

เฉลย 
 
๑. ๔ ๒. ๔ ๓. ๓ ๔. ๓  
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๒. คําท่ีมีความหมายแฝง 
 ความหมายยอยที่แฝงอยูในความหมายใหญแนะรายละเอียดบางอยางไวในความหมายนั้นๆ ความหมายแฝงมัก
ปรากฏในคํากริยาและคําขยาย 
 คําบอกทิศทาง 
   ขึ้นขางบน >  ฟู พอง เขยง ชะเงอ แหงน เงย 
   ลงขางลาง >  ตก ดิ่ง หลน กม ยอย หยด หยอด เท 
   เขาขางใน >  ฉีดยา บุกรุก อัด ยัด 
   ออกขางนอก >  ขยอน บวน ถม ขาก คาย 
   ไปขางหลัง  >  ถอย 
   ไปขางหนา >  รุน ดุน ผลัก ดัน ไส 
   เขาใกล >  กราย เฉียด ประชิด กระชั้น 
   แยกไปคนละทาง >  ระเบิด ปะทุ เตลิด กระเจิดกระเจิง กระจุยกระจาย 
 คําแสดงอาการเคลื่อนไหว 
   เคลื่อนไหวตลอดเวลา >  ไหว ยุกยิก ดุกดิก 
   เคลื่อนจากที่ >  ขยับ เขยิบ กระเถิบ กระถด เขย้ือน เคลื่อน เลื่อน 
   เคลื่อนไปเคลื่อนมา >  ลอกแลก วอกแวก กลอก เขยา 
   เคลื่อนไหวทีละมากๆ >  กรู พรู กลุมรุม ฮือ แห รุม 
   เคลื่อนไปบางมาบางอยางสับสน >  ขวักไขว พลุกพลาน 
   อาการท่ีทําโดยฉับไว >  ผลุบ ผลุด ผลุนผลัน หุนหัน รุด พรวด กราก จู 
   อาการท่ีทําอยางชาๆ >  ตะบิดตะบอย เอแอน โอเอ เนิบๆ อืดอาด 
   อาการท่ีเปนไปเบาๆ >  โชย กระซิบ ยอง จูจ๋ี 
   อาการท่ีเปนไปรุนแรง >  กระแทก กระทืบ 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดไมมีคําท่ีสื่อความบอกจํานวน 
 ๑. จักเขนเข็ญใหมอด จักขอดเข็ญใหมวย 
 ๒. ตางรีบระเห็จเขาโรม โหมหักหาญราญรุก 
 ๓. เรื่ยวรณรงคเริงแรง แทงถีบฉัดตะลุมบอน 
 ๔. เขาราญรอนรุมรุก คลุกคลีกันหนั่นหนา  
๒. ขอใดท่ีคํากริยาบงบอกจํานวนประธานตางกับขออื่น 
 ๑. โถมแทงสุดแรงท่ีมี    ๒. รุมจับไพรีไวใหได 
 ๓. กรูเขาฟาดฟนใหบรรลัย  ๔. ลอมไวทุกทางอยางมั่นคง  
๓. ขอใดไมบงเวลา 
 ๑. ตะวันทอแสง ๒. ตะวันยอแสง ๓. ตะวันฉายแสง ๔. ตะวันลับแสง  
๔. ขอใดใชอธิบายลักษณะฝนตก “เปาะแปะ” ไดเหมาะสมที่สุด 
 ๑. ฝนตกเล็กนอยเปนละอองน้ําขนาดเล็กมาก 
 ๒. ฝนตกเล็กนอยเปนเม็ดขนาดเล็กในเวลาสั้น  
 ๓. ฝนท่ีมีเม็ดขนาดใหญ ตกไมติดตอกันเปนสาย 
 ๔. ฝนตกเปนละอองน้ํา ตกติดตอกันเปนเวลานานพอสมควร 
 

เฉลย 
 
๑. ๑ ๒. ๑ ๓. ๓ ๔. ๓ 
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๓. คําท่ีมีความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย  
 คําท่ีมีความหมายโดยตรง คือ คําท่ีใชในความหมายตรงรูปคํา  
 สวนคําท่ีมีความหมายโดยนัย คือ คําท่ีนําเอาลักษณะเดนของสิ่งท่ีใชเรียกดวยคําคําน้ันมาใชเปนความหมาย
เชิงอุปมา เชน 
 

คํา ความหมายโดยนัย 
เทปผี เทปผิดกฎหมาย 
ตีนผี คนท่ีขับรถเร็ว (พวกเรียกหานรก) 

ภาษีสังคม เงินท่ีตองใชจายในการกุศลหรืองานเลี้ยง 
ตีนแมว นักยองเบาท่ีมีพฤติกรรมคลายแมวคือเดินเบา
หัวสูง มีรสนิยมสูง 

มือสะอาด มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 
 คําบางคําใชไดท้ังความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย เชน  

คํา ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 
หมาวัด หมาท่ีอาศัยอยูในวัด ชายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวาหญิงท่ีตนหมายปอง 
ไขแดง สวนประกอบของไขท่ีมีสีเหลืองหรือสีแดง 

เปนสารประกอบไขมันท่ีสะสมไวเลี้ยงตัวออน
คนท่ีเดนอยูทามกลางเพศตรงขาม 

แมคา ผูหญิงท่ีกระทํากิจการหรืองานคาขาย ผูท่ีทํากิริยาไมสุภาพ ปากจัด 
ลูกหมอ ช่ือปลากัดท่ีผานการคัดพันธุเพ่ือการตอสู ผูมีวิชาชีพโดยสืบตอเช้ือสายกันมาหรือทํางาน

ในสังกัดนั้นๆ มาตั้งแตเดิม 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดใชคําท่ีมีความหมายโดยตรง 
 ๑. คนรุนใหมกลุมหนึ่งกําลังมุงสูความสับสนวุนวายในกระแสธุรกิจ 
 ๒. เขาจริงใจกับทุกคนแมความจริงใจนั้นจะยอนกลับมาประหารเขาก็ตาม 
 ๓. ผูมาชุมนุมประทวงเหลานี้ตกเปนเครื่องมือของเอกชนผูมีอิทธิพลเพ่ือตอรองกับรัฐบาล 
 ๔. ชาวไทยนิยมใชวีซานักทองเท่ียวไปทํางานตามโรงงานแถบชานเมืองในตางประเทศ  
๒. ขอใดใชถอยคําท่ีมีความหมายโดยตรง 
 ๑. ประชาธิปไตยท่ีมั่นคงจะชวยปองกันรถถังลอมสภาได 
 ๒. การบินไทยหั่นราคาคาโดยสารเครื่องบินจนถูกกวาเดิมมาก 
 ๓. พายุหิมะพัดถลมภาคเหนือของอเมริกาจนบานเรือนพังพินาศ 
 ๔. บิดาของวิชาประวัติศาสตรไทยคือพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
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๓. ขอใดใชถอยคําท่ีมีความหมายโดยตรงทุกคํา 
 ๑. เขารับทราบขาวการเสียชีวิตอยางกะทันหันของบิดาดวยความปวดราวใจ 
 ๒. ใบหนาของเขาเหยเกดวยความเจ็บปวดอันเกิดจากพิษบาดแผลกําเริบ 
 ๓. เมื่อถูกฉีกหนากลางท่ีประชุมโดยไมสามารถหักลางไดเขาจึงขอลาออกทันที 
 ๔. เขาเปนคนมีหนามีตาในสังคมแตใครจะทราบวาเบ้ืองหลังของเขาคือการทําธุรกิจผิดกฎหมาย  
๔. ขอใดมีความหมายโดยตรงไดอยางเดียว 
 ๑. เขาลางมือแลว   ๒. สุดาโดดรมอยางนอยอาทิตยละครั้ง 
 ๓. ใครๆ ก็ทราบวาเขากินไดทุกอยาง ๔. ฉันตกหมอนเมื่อคืนนี้ คอแข็งเลย  
๕. ขอใดมีความหมายโดยตรงไดอยางเดียว 
 ๑. สมใจเปาปแตเชา   ๒. สมจิตชอบตีระนาดมาก 
 ๓. สมจินตเลนละครเกงมาก  ๔. เมื่อวานฉันไดดูสมศรีเลนงิ้ว  
๖. “ขัด” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
 ๑. เมื้อใสเสื้อควรขัดกระดุมใหเรียบรอย ๒. คุณตาขัดมีดไวขางฝาเมื่อเลิกใชแลว 
 ๓. เรือนไทยสมัยโบราณ เขาจะใชไมขัดประตู ๔. แมครัวขัดกระทะแลวนําไปผ่ึงแดด  
๗. คําในขอใดมีความหมายโดยตรง และโดยนัยทุกคํา 
 ๑. มือขวา  มือแข็ง  มือสะอาด ๒. มือออน  มือตําลึง  มือสกปรก 
 ๓. มือเบา  มือรอน  มือใหม  ๔. มือผี  มือเกา  มือจับ  
๘. ขอใดมีความหมายทํานองเดียวกันหมด 
 ๑. ตาโต  ตาลุก  ตาพอง   ๒. ตาแหลม  ตาสวาง  ตาคม 
 ๓. ตาลาย  ตาฝาด  ตาพรา  ๔. ตาถ่ัว  ตาเข  ตาเขียว  
๙. “ขวัญ” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
 ๑. ขวัญออน  รับขวัญ   ๒. เรียกขวัญ  หมอขวัญ 
 ๓. ขวัญขาว  สูขวัญ   ๔. ของขวัญ  ขวัญใจ  
๑๐. คําวา “กิน” ในขอใดมีลักษณะตางจากขออื่น 
 ๑. เขาน่ังกินท่ี ๒. แมวกินปลา ๓. เธอพูดกินใจ ๔. เจามือกินเรียบ 
 

เฉลย 
 
๑. ๔ ๒. ๓ ๓. ๒ ๔. ๔ ๕. ๒  ๖. ๔ ๗. ๑ ๘. ๑ ๙. ๔ ๑๐. ๒ 
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ระบบเสียงในภาษาไทย 
 
๑. เสียงพยัญชนะ 
 เสียงพยัญชนะ คือ เสียงท่ีเกิดจากลมในปอดถูกปดก้ันทําใหผานไปไมสะดวก ตองมีการเสียดแทรกออกมา 
มีท้ังหมด ๒๑ เสียง ๔๔ รูป เรียกอีกอยางวา เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 
 เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 
 เสียงพยัญชนะ รูปพยัญชนะ 
 ๑. /ก/     ก 
 ๒. /ค/     ข (ฃ) ค (ต) ฆ 
 ๓. /ง/     ง หฺง (หงิม) 
 ๔. /จ/     จ จฺร 
 ๕. /ช/     ฉ ช ฌ 
 ๖. /ซ/     ซ ศ ษ ส ซฺร (ไซร) ศฺร (ศรี) สฺร (สระ) ทฺร (ทราย) 
 ๗. /ย/     ย ญ อฺย (อยา อยู อยาง อยาก) หฺญ (หญา) 
 ๘. /ด/     ด ฏ ฑ (ในบางคํา เชน มณฑล) 
 ๙. /ต/     ต ฏ 
 ๑๐. /ท/     ท ธ ถ ฒ ฐ ฑ (ในบางคํา เชน มณฑล) 
 ๑๑. /น/     น ณ หฺน (หนู หนา) 
 ๑๒. /บ/     บ 
 ๑๓. /ป/     ป 
 ๑๔. /พ/     ผ พ ภ 
 ๑๕. /ฟ/     ฝ ฟ 
 ๑๖. /ม/     ม หฺม (หมวย) 
 ๑๗. /ร/     ร หฺร (หรูหรา) 
 ๑๘. /ล/     ล ฬ หฺล (หลบ) 
 ๑๙.  /ว/     ว หฺว (ดุเหวา) 
 ๒๐. /อ/     อ 
 ๒๑. /ฮ/     ฮ ห 
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 เสียงพยัญชนะอีกลักษณะ คือ เสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา หรือเรียกวา เสียงพยัญชนะประสม (ประสมกับ 
ร ล ว) มี ๑๑ เสียง คือ 
  /กร/ /คร/ (/ขร/) /ปร/ /พร/  /ตร/ 
  /กล/ /คล/ (/ขล/) /ปล/ /พล/ (/ผล/)  
  /กว/ /คว/ (/ขว/) 
 พยัญชนะ ป และ พ ควบไดกับ ร, ล สวนพยัญชนะ ต ควบไดกลับ ร เทานั้น 
 วิธีชวยจําเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา “กอนค่ําไปพบเตี่ย” จําไดงายจังนะหนู 
 เนื่องจากการส่ือสารไรพรมแดน มีคําควบกล้ําท่ีไทยรับมาจากภาษาอังกฤษ ๕ เสียง ไดแก 
  /ดร/ ดราฟท (draft)  /ฟร/ ฟรี /ฟล/แฟล็กซ แฟลต /บร/ บรูไน เบรก  /บล/ บล็อก  
 คําควบกลํ้าไมแทมี ๒ ลักษณะ 
 ๑. ไมออกเสียง “ร” แมจะมี “ร” ควบอยูก็ตาม เชน จริง สราง ศรี ไซร  
  สระ ออกเสียงพยัญชนะตนเทานั้นไมไดออกเสียง “ร” เลย 
 ๒. ตัว “ทร” อานออกเสียง “ซ” บทชวยจําตัว “ทร” ท่ีออกเสียง “ซ” 
   ทรวดทรงทราบทรามทราย  ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 
  มัทรีอินทรียมี     เทริดนนทรีพุทราเทรา 
  ทรวงไทรทรัพยแทรกวัด    โทรมนัสฉะเชิงเทรา 
  ตัว “ทร” เหลานี้เรา    ออกสําเนียงเปนเสียง “ซ” 
  “ทร” ออกเสียงตามเขียน ไดแก อินทรา ภัทรา จันทรา 
  รูปพยัญชนะทั้ง ๔๔ รูป สามารถแบงออกเปนอักษรสามหมู ซ่ึงควรจดจําไวใหดีเพ่ือใชในการตอบ
ขอสอบ 
 

อักษรกลาง อักษรสูง อักษรตํ่าคู (๑๔ เสียง) อักษรตํ่าเด่ียว (๑๐ เสียง) 
ก 
จ 
ด ฎ 
ต ฏ 
บ 
ป 
อ 

ข ฃ 
ผ 
ฝ 
ถ ฐ 

ส ศ ษ 
ห 
ฉ 

พ ภ 
ค ฅ ฆ 
ฟ 
ซ 

ช ฌ 
ฑ ฒ ท ธ 

ฮ 

ง 
ญ 
น 
ย 
ณ 
ร 

ว ม ฬ ล 
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 สูตรสําเร็จการจํา 
 นักเรียนควรทองจําใหไดจะสนุกสนานกวาการทองเปนตัวๆ ไป บททองจําเหลาน้ีมีมานานแลว แสดงวาใช
ไดผลแนๆ  
 อักษรกลาง  : ไกจิกเด็กตาย (เฎ็กฏาย) บนปากโอง 
 อักษรสูง  : ผีฝากถุง (ุง) ขาว (ข) สาร (ศ, ษ) ใหฉัน หรือ ขาแขงฉีกถือฐานผี ฝศีรษะสามแหง 
 อักษรตํ่าคู  : พอ (ภ) คาฟนทอง (ธ ฑ ฒ) ซ้ือชาง (ฌ) ฮอ 
 อักษรตํ่าเด่ียว  : งูใหญนอนอยู ณ ริมวัดโมฬีโลก หรือ งูใหญเณรนํามาลงเรือยังวัง (จุ) ฬา 
 ขอสอบมักถามเก่ียวกับเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวใหเขาใจวาขอสอบตองการถามวาเสียงพยัญชนะตนท่ีเปน
อักษรตํ่าเดี่ยวนั่นเอง ในทํานองเดียวกันถาถามเสียงพยัญชนะตนคู ก็คือ เสียงอักษรตํ่าคู ท้ัง ๑๔ ตัวนั่นเอง 
 ระวัง นักเรียนตองดูวาขอสอบถามอะไร ถามพยัญชนะเสียงอักษรตํ่าคู อักษรตํ่าเดี่ยว หรือถามพยัญชนะ
ตนเดี่ยวท่ีมี ๒๑ เสียงกับพยัญชนะตนควบกล้ํา 
 เสียงพยัญชนะทายหรือเสียงตัวสะกด เปนเสียงพยัญชนะที่ปดทายพยางค 
 เสียงพยัญชนะทายพยางคมี ๙ เสียง ไดแก 
 แม กก /ก/ ใช ก ข ค ฆ 
 *แม กด /ต/ ใช ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ส ศ ษ 
 *แม กบ /ป/ ใช บ ป พ ฟ ภ 
 แม กน /น/ ใช น ญ ณ ร ล ฬ 
 แม กม /ม/ ใช ม 
 แม กง /ง/ ใช ง 
 แม เกย /ย/ ใช ย 
 แม เกอว /ว/ ใช ว 
 แม ก.กา เสียง /อ/ ซ่ึงเปนสระเสียงสั้น เสียงเนนหนัก เชน  เห็นเธอพูดจะจะอยูนั่นแหละ ไมลงมือทําสักที 
 พยัญชนะที่เปนตัวสะกดไมได เชน ฉ ฌ ผ ฝ ห อ ฮ (ผีอาฮุยฝากห้ิวฉิ่ง เฌอ) 
 ระวัง การสับสน แมเกย /ย/ กับแมเกอว /ว/ จะสับสนกับสระเอียะ - เอีย, เอือะ - เอือ และสระอัวะ - อัว 
เชน วัวตัวเมียเลียเฮียเสือ ประโยคนี้ไมมีพยัญชนะทาย แตเปนการประสมกับสระเอีย ในคําวา เมีย เลีย เฮีย 
ประสมกับสระอัว ในคําวา วัว ตัว ประสมกับสระเอือ ในคําวา เสือ 
 สังเกตสระประสมใหจําวา : เสือ กลัว เมีย (สระประสม มี เอือ อัว เอีย) 
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 เสียงพยางคเปดพยางคปด 
 พยางคเปด :  พยางคท่ีไมมีเสียงพยัญชนะทาย เชน ปา สี จู เด โก 
 พยางคปด :  พยางคท่ีทีเสียงพยัญชนะทาย ๙ เสียง รวมท้ังพยางคท่ีประสมกับสระอํา ไอ ใอ เอา (จําใจไป
เอา) เพราะถึงแมไมมีรูปพยัญชนะทาย แตมีเสียงพยัญชนะทาย ดังนี้ 
  อํา = อะ + ม มี  /ม/  เปนเสียงพยัญชนะทาย 
  ใอ, ไอ = อะ + ย มี  /ย/  เปนเสียงพยัญชนะทาย 
  เอา = อะ + ว มี  /ว/  เปนเสียงพยัญชนะทาย 
 - พยางคท่ีประสมกับสระเสียงสั้นในแม ก.กา และออกเสียงเนนหนัก เชน จะจะ มีเสียง /อ/ ทายเสียง
ถึงแมจะไมปรากฏรูปก็ตองนับวาเปนเสียงพยางคปด เชน เห็นกันจะจะ (ปด-ปด), กะเกณฑ (ปด-เปด) 
 - พยางคท่ีประกอบกับสระเลื่อน หรือสระประสม (เอือ, อัว, เอีย) เชน เสือ กลัว เมีย มี อ, ว, ย เปน
สระจึงไมมีรูปพยัญชนะทาย ถือวาเปนพยางคเปด  
 ครุ-ลหุ 
 ครุ (  ) คือ พยางคท่ีออกเสียงหนัก ไดแก 
 ๑. พยางคท่ีมีตัวสะกดทุกมาตรา เชน อินทรีย กราฟ กริช ริน ตุบ 
 ๒. ประสมกับสระเสียงยาว เชน สีฟา ออรา โควตา 
 ๓. คําท่ีประสมกับสระอํา ไอ ใอ เอา เพราะสระเหลาน้ีเสมือนมีพยัญชนะมาประสมอยู ทําใหคําน้ันมี
ตัวสะกด เชน อํา = อะ + ม ใอ, ไอ = อะ + ย  เอา = อะ + ว 
 ลหุ (  ุ) คือ พยางคท่ีออกเสียงเบา ไดแก 
 ๑. คําท่ีประสมกับสระเสียงสั้น เชน จะ นะ เกะกะ สิ โตะ โมะ 
 ๒. ก็ บ ธ ณ ฤ ก็เปนลหุดวย  
 คําเปน-คําตาย วิธีสังเกตใหพิจารณาตัวสะกดและเสียงสระ ดังนี้ 
 คําเปน ๑. คําท่ีประสมกับสระเสียงยาว ไดแก พารา ดีดีที โซเซ จูจ๋ี ฯลฯ 
   ๒. คําท่ีสะกดดวยมาตราแม กง กน กม เกย เกอว 
 คําตาย ๑. คําท่ีประสมกับสระเสียงสั้น ไดแก เลอะเทอะ ธุระ สินะ ฯลฯ 
   ๒. คําท่ีมีตัวสะกดอยูในมาตราแม กก กด กบ (นักเรียนจะจําวา กบด ก็จะทําใหจํางายขึ้น) ไดแก 
เมฆ รัฐ ลาภ ฯลฯ   
 อักษรนํามี ๒ ประการ คือ 
 ๑. อานออกเสียง ๒ พยางค เมื่ออักษรสูงหรืออักษรกลางนําหนาอักษรตํ่าเดี่ยว โดยใชสระตัวเดียวกัน
เวลาออกเสียงจะมีเสียง อะ ท่ีพยางคหนา สวนพยางคหลังจะออกเสียง “ห” นํา เชน ถลก ผวา สมุย 
 ๒. ออกเสียง ๑ พยางค เมื่อ “ห” นําอักษรตํ่าเดี่ยวหรือ “อ” นํา “ย” เชน 
  อยา อยู อยาง อยาก 
  หงอก หยาบ หนอน หนิง 
  ไหน ไหล หมิว หมอก 
  ระวัง อักษรนําตองใชสระตัวเดียวกัน 
  คําตอไปนี้มิใชอักษรนํา แตอานเหมือนอักษรนํา เชน สิริ บัญญัติ ศักราช ยุโรป กําเนิด 
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 โครงสรางพยางค 
 ๑. พยางค คือ หนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีประกอบดวยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมกัน 
ลักษณะการประสมแบงเปน ๔ ประเภท 
  ๑. ประสม ๓ สวน ประกอบดวย  พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต 
 

คํา พยัญชนะตน สระ เสียงวรรณยุกต
หู ห อู จัตวา 

ปลา ปล อา สามัญ 
 
  ๒. ประสม ๔ สวน ประกอบดวย  พยัญชนะตน  สระ วรรณยุกต  ตัวสะกด 
 

คํา พยัญชนะตน สระ เสียงวรรณยุกต ตัวสะกด 
กิน ก อิ สามัญ น 
ปรุง ปร อุ สามัญ ง 

 
  ๓. ประสม ๔ สวนพิเศษ ประกอบดวย  พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต ตัวการันต 
 

คํา พยัญชนะตน สระ เสียงวรรณยุกต ตัวการันต 
ผ้ีว ผ อิ เอก ว 
เลห ล เอ โท (รูปเอก)  ห 

 
  ๔. ประสม ๕ สวน ประกอบดวย พยัญชนะตน  สระ  วรรณยุกต ตัวสะกด การันต 
 

คํา พยัญชนะตน สระ เสียงวรรณยุกต ตัวสะกด ตัวการันต 
พงศ พ โอะ สามัญ ง ศ 
วัลย ว อะ สามัญ ล ย 

 
   เนน ขอสอบมักถามวา ขอใดมีโครงสรางพยางคตางจากขออ่ืน 
   ในการพิจารณาใหพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. เปนพยางคเปด หรือพยางคปด (พยัญชนะทาย) 
   ๒. เสียงพยัญชนะตน เปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว หรือพยัญชนะประสม (พยัญชนะตน) 
   ๓. เสียงวรรณยุกต เปนเสียงสามัญ เอก โท ตรี หรือจัตวา (เสียงดนตรี) 
   ๔. เสียงสระ เปนเสียงสระเดี่ยวหรือเสียงสระประสม เสียงสระสั้นหรือเสียงสระยาว (เสียงสระ) 
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๒. เสียงสระ 
 ๒. เสียงสระ สระไทยมี ๒๑ รูป ๒๑ เสียง ดังน้ี 
  ๑. สระเดี่ยว (สระแท) ๑๘ เสียง มีเสียงสั้น ๙ เสียง เสียงยาว ๙ เสียง 
 

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว 
อะ 
อิ 
อุ 
อึ 
เอะ 
แอะ 
โอะ 
เอาะ 
เออะ 

อา 
อี 
อู 
อือ 
เอ 
แอ 
โอ 
ออ 
เออ 

 
  ๒. สระเสียงประสม (สระเลื่อน) มี ๓ เสียง 
   เอือ = อือ + อา  อัว = อู + อา เอีย = อี + อา   
   วีธีการจําสระเลื่อน (สระประสม) ตองจําใหไดนะจะ ออกขอสอบบอยมาก! “เสือ กลัว เมีย” (เอือ, 
อัว, เอีย) สระประสมมี ๓ ตัวนี้ นอกจากนี้ยังมีสระเกิน ซ่ึงเปนเสียงสระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู (บางตําราก็
ไมเรียกสระเกิน เพราะมีพยัญชนะประสมอยู) คือ 
   ๑. อํา เกิดจาก อ + อะ + ม ไอ เกิดจาก  อ + อะ + ย 
    ใอ เกิดจาก อ + อะ + ย เอา เกิดจาก  อ + อะ + ว 
   ๒. ฤ, ฦ เปนเสียงสระ อิ  หรือ  อึ เชน กฤษณา ฤดู ฦชา 
    ฤา, ฦา เปนเสียงสระ อือ เชน ฤาทัย ฦาสาย  
   อยาลืม สระเกินมีตัวสะกดแตสระประสมไมมีตัวสะกด 
 
๓. เสียงวรรณยุกต 
 เสียงซ่ึงเมื่อเปลงออกมาจะมีความสูงต่ําตางๆ กัน จึงทําใหเกิดความหมายตางๆ กัน เปนเอกลักษณของ
ภาษาไทย 
 วรรณยุกต มี ๔ รูป เสียง คําทุกคําจะมีเสียงวรรณยุกตเสมอ แตไมจําเปนตองมีรูปวรรณยุกต     
 ขอสังเกตเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต 
 ๑. อักษรกลาง คําเปน ผันวรรณยุกตไดครบทุกเสียง รูปเสียงตรงกัน 
 ๒. อักษรสูง คําตาย ผันวรรณยุกตไดนอยที่สุด คือ ๒ เสียง ๑ รูป ผันดวยไมโท เปนเสียงโท เชน ตัด ถัด 
 ๓. อักษรสูง ไมมีเสียงสามัญและเสียงตรี 
 ๔. อักษรตํ่า ถาตองการใหเปนเสียงตรี ใหใชไมโทผัน หามใชไมตรี เชน เช้ิต โนต 
 ๕. อักษรตํ่า คําตาย สระสั้น จะเปนเสียงตรีโดยไมตองใชรูปวรรณยุกตใดๆ เชน คัด คะ 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. คําขวัญตอไปนี้มีเสียงพยัญชนะสะกดกี่เสียงไมนับเสียงซํ้า 
  “รักในหลวง หวงลูกหลาน ชวยกันตานยาเสพติด” 
 ๑. ๕ เสียง ๒. ๖ เสียง ๓. ๗ เสียง ๔. ๘ เสียง  
๒. ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคํา 
 ๑. กลวง  แปรก  ควาย  ตรอง  หลั่น ๒. แขวน  กลัว  แตร  กริช  ครุย 
 ๓. สรวล  ครบ  กลา  ปรัก  ปลาต ๔. เกล็ด  คลาด  หวาด  ปลาย  กราบ  
๓. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตนอยที่สุด (ไมนับเสียงซํ้า) 
 ๑. เติมชีวิตฟูมฟกเจานักหนา  ๒. สูงเกินคนควาดอกมาดมได 
 ๓. บัดนี้เจาเติบใหญแตกกานกิ่ง ๔. นานเพียงไหนจะถนอมดอกกลิ่นเจา  
๔. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง 
 ๑. บรรจงปลูกแตตนยังนอยนิด ๒. จะหอมกลิ่นลั่นทมท่ีถูกใจ 
 ๓. ตองเตรียมใจรอดอกเจารวงมา ๔. ผานรอนหนาวกี่คราวครั้งยังยืนตน  
๕. ขอความนี้สวนใดไมมีเสียงสระประสม 
  (๑) ยางเขาชวงฤดูหนาวในจังหวัดนครพนมตอนปลายป 
  (๒) อากาศบริเวณนั้นออกจะหนาวเย็นถึงขนาดตองหอหุมรางกายเพ่ิมความอบอุน 
  (๓) ท้ังนี้ก็ดวยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกที่พัดผานมาจากประเทศเพื่อนบาน 
  (๔) ตั้งแตเวียดนามถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยูฝงตรงขามแมน้ําโขง 
 ๑. สวนท่ี (๑) ๒. สวนท่ี (๒) ๓. สวนท่ี (๓) ๔. สวนท่ี (๔)  
๖. ขอใดมีคําประสมสระเดี่ยวมากที่สุด (ไมนับเสียงซํ้า) 
 ๑. ย้ิมกันวันละนิดจิตแจมใส  ๒. ครอบครัวคือกําแพงแหงชีวิต 
 ๓. ขับรถถูกกฎชวยลดอุบัติเหตุ ๔. อยารักเหากวาผม อยารักลมกวาน้ํา  
๗. ขอใดมีคําท่ีมีเสียงสระตางกับขออื่น 
 ๑. กะทันหัน  ซักไซ  อะไหล  ๒. เยาววัย  ไผท  เผาพันธุ 
 ๓. มักกะสัน  บรรเทา  ลําไย  ๔. บรรลัย  ยอมเยา  สําปะหลัง  
๘. ขอใดมีเสียงสระเดี่ยวทุกคํา 
 ๑. สิ่งแวดลอมกําลังเสื่อมลงอยางมาก ๒. อันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยเอง 
 ๓. โลกจะสวยงามไดดวยสองมือคน ๔. จงมาพิทักษธรรมชาติ ลําธาร และปาไม 
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๙. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกันมากที่สุด 
 ๑. เรือชัยไววองวิ่ง รวดเร็วจริงย่ิงอยางลม 
 ๒. เรื่องสิงหวิ่งเผนโผน โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง 
 ๓. หวีเกลาเจาสระสาง เสนเกศสลวยรวยกลิ่นหอม 
 ๔. ชะแวงแฝงฝงแนบ ชะวาดแอบแปบปนปลอม  
๑๐. ขอใดมีตัวสะกดมากที่สุด 
 ๑. อันปวงกรรมทําไวแตปางหลัง เปนพืชยังปางนี้ใหมีผล 
 ๒. หวานพืชดี ผลดีมีแกตน หวานพืชช่ัว กลั้วผลท่ีคับแคน 
 ๓. อันความจริงขอนี้มีมาแลว ไมคลาดแคลวเปนอื่นทุกขหมื่นแสน 
 ๔. จะเปลี่ยนช่ัวใหดีมีมาแทน ถึงแมนแมนแมนไมเปลี่ยนไดเอง 
 

เฉลย 
 
๑. ๒ ๒. ๒ ๓. ๓ ๔. ๔ ๕. ๒ ๖. ๓ ๗. ๔ ๘. ๔ ๙. ๓ ๑๐. ๑ 
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ระดับของภาษา 
 
ภาษาพูด-ภาษาเขียน  
 การพูดและการเขียนมีความสําคัญตอการสื่อสารในชีวิตประจําวันมาก เพราะเราใชแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก และการถายทอดความรูแกผูอื่น ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูพูดและผูเขียนตองพิจารณาและเลือกสรร
ถอยคํา สํานวน ภาษาท่ีเหมาะสมแกบุคคล โอกาส และสถานที่ 
 ภาษาพูด เปนภาษาที่ใชพูดจากัน ไมพิถีพิถันในการใชหลักภาษามากนัก สรางความรูสึกท่ีเปนกันเอง ใชใน
หมูเพ่ือนฝูง ในครอบครัว ในการเขียนนวนิยายและการติดตอสื่อสารกันอยางไมเปนทางการ การใชภาษาพูดจะใช
ภาษาท่ีเปนกันเอง สุภาพ คํานึงถึงบุคลและกาลเทศะ ใชในโอกาสที่มีการสนทนา สัมภาษณ อภิปราย พูดรายงาน 
โตวาที การซ้ือขาย ฯลฯ ซ่ึงเปนโอกาสที่ผูพูดและผูฟงไดสื่อสารกันโดยตรง 
 ภาษาเขียน เปนภาษาที่เครงครัดตอการใชถอยคําและคํานึงถึงหลักภาษา เพ่ือใชสื่อสารใหถูกตองและใชใน
การเขียนมากกวาการพูด ตองใชถอยคําสุภาพ เขียนใหเปนประโยค เลือกใชถอยคําเหมาะแกบุคคลและกาลเทศะ 
เปนภาษาที่ใชในพิธีการและเปนทางการ ไมใชคําฟุมเฟอยหรือการเลนคําจนกลายเปนการพูดหรือการเขียนเลนๆ 
ภาษาเขียนใชในโอกาสที่มีการบันทึกขอความจากการฟง การแสดงความคิด แสดงความตองการ เสนอความรูใน
รูปแบบตางๆ ไดแก การบันทึกรายงานการประชุม การเขียนบรรยายเหตุการณจากประสบการณ การเขียน
บทความ สารคดี จดหมาย ยอความ เรียงความ เอกสารประกอบการพูด การกลาวรายงาน การกลาวคําปราศรัย 
 ตัวอยางการเปลี่ยนคําที่เปนภาษาพูดใหเปนภาษาเขียน 
 ๑. วิไลพรเคาจะไปเท่ียวเกาะสมุย     (เขา) 
 ๒. เธอจะไปเที่ยวภูเก็ตจริงๆ รึ     (หรือ) 
 ๓. ฉันไมมีเงินในกระเปาซักบาท     (สัก) 
 ๔. เรื่องนี้เธอรูแลวใชม้ัย      (ใชไหม) 
 ๕. วันนี้มีผูมาชมการแสดงเยอะแยะ    (จํานวนมาก) 
 ๖. ฉันชอบหนังเรื่องพระนเรศวรมาก    (ภาพยนตร) 
 ๗. พรุงนี้พบกันท่ีโรงเรียนเวลาแปดโมงเชา    (แปดนาฬิกา) 
 ๘. ปากกาดามนี้ราคาเทาไหร     (เทาไร) 
 ๙. แมอยากใหผมศึกษาตอจนจบปริญญาตรี   (ตองการ, ประสงค) 
 ๑๐. เมื่อรูยังง้ีแลวเธอยังจะทําอีกหรือ    (อยางนี้) 
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คําราชาศัพท 
 คําราชาศัพท คือ ถอยคําท่ีใชแกพระมหากษัตริย และพระราชวงศตั้งแตหมอมเจาขึ้นไป บางตํารารวมถึง
ถอยคําท่ีใชแกพระภิกษุสงฆ และถอยคําสุภาพท่ีใชแกคนท่ัวไปดวย คําราชาศัพทเปนวัฒนธรรมทางภาษาและมี
วิธีใชถอยคําตามฐานะของบุคคล มีท้ังท่ีใชเปนคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา 
 ๑. คํานามราชาศัพท 
  คําราชาศัพทท่ีเปนคํานาม 
  พระเศียร  หมายถึง  ศีรษะ   พระเนตร  หมายถึง  ตา 
  พระนาสา, พระนาสิก  หมายถึง  จมูก พระปราง  หมายถึง  แกม  
 ๒. คํากริยาราชาศัพท 
  ชนิดของคํากริยาราชาศัพท 
  คํากริยาในภาษาไทยก็มีราชาศัพทตามประเภทของบุคคลเชนเดียวกับคํานาม โดยจําแนกออกเปน ๔ 
ชนิด คือ 
  ๑. คํากริยาที่เปนราชาศัพทอยูในตัวของมันเอง ไดแก กริยาท่ีเปนคําโดดซ่ึงบัญญัติขึ้นเฉพาะ
พระราชาหรือเจานายเทานั้น เชน 
   กริ้ว แปลวา โกรธเคือง 
   ตรัส แปลวา พูด, แจง (ถาแผลงเปนดํารัส ตองมีคําพระราชนําหนาเปน พระราชดํารัส = พูด) 
  ๒. คํากริยาที่ประสมขึ้นใชเปนราชาศัพทตามประเภทของบุคคล ไดแก คํากริยาท่ีมีความหมาย
อยางเดียวกัน แตบัญญัติคําขึ้นใชหลายชนิดตามช้ันของบุคคลเปนประเภทๆ ไป เชน กริยาท่ีมีความหมายวา เกิด 
ปวย ตาย เปนตน เชน 
   พระราชา, พระบรมราชินีนาถ, พระบรมราชชนนี, พระบรมโอรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี เกิด 
เรียกวา เสด็จพระราชสมภพ, มีพระราชสมภพ 
   สมเด็จเจาฟา, เจานายทั่วไป เกิด เรียกวา ประสูติ, สมภพ 
   บุคคลทั่วไป เกิด เรียกวา เกิด, ชาตะ 
   พระราชา, พระบรมราชินีนาถ, พระบรมราชชนนี, พระบรมโอรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี ปวย 
เรียกวา ทรงพระประชวร 
   สมเด็จเจาฟา, เจานายทั่วไป ปวย เรียกวา ประชวร 
   พระภิกษุ, สามเณร ปวย เรียกวา อาพาธ 
   บุคคลทั่วไป ปวย เรียกวา ปวย, เจ็บ 
   พระราชา, พระบรมราชินีนาถ, พระบรมโอรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี พระบรมราชวงศ ท่ีทรง
ไดรับพระราชทานฉัตร ๗ ช้ัน เชน พระบรมราชกุมารี ตาย เรียกวา สวรรคต, เสด็จสวรรคต 
   เจาฟาซ่ึงไดรับการเฉลิมพระยศพิเศษ ตาย เรียกวา ทิวงคต 
   พระราชวงศตั้งแตช้ันสมเด็จเจาฟา, ลงมาถึงพระองคเจา และสมเด็จพระสังฆราช ตาย เรียกวา 
สิ้นพระชนม 
   หมอมเจา ตาย เรียกวา ถึงชีพตักษัย, สิ้นชีพิตักษัย 
   พระสงฆ, สามเณร ตาย เรียกวา มรณภาพ 
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   ผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันปฐมจุลจอมเกลา, ประธานองคมนตรี, องคมนตรี, นายกรัฐมนตรี, 
ประธานวุฒิสภา, ประธานรัฐสภา, ประธานสภาผูแทนราษฎร, ประธานศาลฎีกา, รัฐบุรุษ, รัฐมนตรี ตาย เรียกวา 
ถึงแกอสัญกรรม 
   ผูไดรับเครื่องอิสริยาภรณช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย, ทุติยจุลจอมเกลา หรือ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ  
ตาย เรียกวา ถึงแกอนิจกรรม 
   สุภาพชนท่ัวไป ตาย เรียกวา ถึงแกกรรม, ตาย 
  ๓. คํากริยาราชาศัพทที่ใชคํา “เสด็จ” นําหนา ไดแก คํากริยาท่ีมี “เสด็จ” นําหนาท่ีและคํากริยาท่ี
ตามหลังนั้นจะใชคําสามัญท่ีเปนราชาศัพทอยูแลวก็ได เชน เสด็จเขา, เสด็จออก, เสด็จกลับ, เสด็จประพาส, เสด็จ
ประทับ, เสด็จพระราชดําเนิน 
  ๔. คํากริยาราชาศัพทที่ใชคํา “ทรง” นําหนา ไดแก คํากริยาท่ีมี “ทรง” นําหนาท่ีคําอื่นตามหลังคําท่ี
ตามหลังนั้นจะเปนคํานามหรือคํากริยาก็ได แตเมื่อประสมกันแลวนับวาเปนคํากริยาราชาศัพทจําแนกออกเปน ๓ 
ชนิด คือ 
   ๔.๑ ใช “ทรง” เปนกริยาชวยนําหนากริยาสามัญ วิธีนี้สําหรับใชเปลี่ยนคํากริยาสามัญใหเปน
คํากริยาราชาศัพท เชน ทรงสดับ, ทรงฟง, ทรงดําริ, ทรงรําพึง, ทรงยินดี, ทรงขอบใจ, ทรงสั่งสอน, ทรงชุบเลี้ยง, 
ทรงปกครอง, ทรงดูแล, ทรงชวยเหลือ 
   ๔.๒ ใช “ทรง” นําหนานามสามัญ วิธีนี้สําหรับใชเปลี่ยนคํานามสามัญใหเปนกริยาราชาศัพท เชน 
ทรงเมตตา, ทรงกรุณา, ทรงอุตสาหะ, ทรงฟุตบอล, ทรงสกี, ทรงรถ, ทรงแบดมินตัน, ทรงเทนนิส 
   ๔.๓ ใช “ทรง” นําหนาคํานามราชาศัพท วิธีนี้ใชสําหรับเปลี่ยนคํานามท่ีเปนราชาศัพทอยูแลวให
เปนคํากริยาราชาศัพท และคํานามท่ีตามหลังนั้นนิยมใชคําตามราชาศัพทท่ีมีคํา “ทรง” นําหนา เชน 
    พระเมตตา เปน ทรงพระเมตตา แปลวา มีเมตตา 
    พระผนวช เปน ทรงพระผนวช แปลวา บวช 
    ท้ังนี้คําวา “ทรง” ยังมีความหมายขึ้นอยูกับคํานามราชาศัพทท่ีตามทายดวย เชน 
    ทรงพระราชยาน หมายถึง นั่งพระราชยาน  
    ทรงชาง, ทรงมา หมายถึง ขี่ชาง, ขี่มา 
    ทรงพระโอสถมวน หมายถึง ดูดหรือสูบบุหรี่  
    ทรงธรรม หมายถึง ฟงธรรม 
    ทรงศีล หมายถึง รับศีล    
    ทรงกีฬา หมายถึง เลนกีฬา 
    ทรงงาน หมายถึง ทํางาน   
    ทรงบาตร หมายถึง ตักบาตร 
    ทรงปน หมายถึง ยิงปน   
    ทรงเซ็กโซโฟน หมายถึง เปาเซ็กโซโฟน  
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 ๓. คํากราบบังคมทูล 
  ในการกราบบังคมทูล กราบทูล หรือทูล มีขอท่ีตองระมัดระวังนอกจากการใชราชาศัพทก็คือ คําขึ้นตน 
คําสรรพนาม คํารับ คําลงทาย ซ่ึงตองใชใหถูกตองตามฐานันดรศักดิ์ ดังนี้ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
  คําขึ้นตน : ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา ขาพระพุทธเจา 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ใตฝาละอองธุลีพระบาท 
  คํารับ : พระพุทธเจาขา (ยอมาจากพระพุทธเจาขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม) 
  คําลงทาย : ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ  
  สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระบรมราชกุมารี 
  คําขึ้นตน : ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา ขาพระพุทธเจา 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ใตฝาละอองพระบาท 
  คํารับ : พระพุทธเจาขา 
  คําลงทาย : ดวยเกลาดวยกระหมอม หรือควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม  
  พระบรมวงศ ช้ันสมเด็จเจาฟา (พระราชโอรส พระราชธิดาอื่น ๆ) 
  คําขึ้นตน : ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝาพระบาท 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา ขาพระพุทธเจา 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ใตฝาพระบาท 
  คํารับ : พะยะคะ (คงเพ้ียนมาจาก = พระพุทธเจาขา) 
  คําลงทาย : ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม  
  พระบรมวงศ ช้ันพระองคเจา 
  คําขึ้นตน : ขอประทานกราบทูล ทราบฝาพระบาท 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา ขาพระพุทธเจา 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ใตฝาพระบาท 
  คํารับ : กระหมอม 
  คําลงทาย : ควรมิควรแลวแตจะโปรด  
  พระอนุวงศ ช้ันพระวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) และหมอมเจา 
  คําขึ้นตน : ทูล ทราบฝาพระบาท 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา กระหมอม (ชาย), หมอมฉัน (หญิง) 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ฝาพระบาท 
  คํารับ : กระหมอม 
  คําลงทาย : ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
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  พระอนุวงศ ช้ันหมอมเจา 
  คําขึ้นตน : ทูล ฝาพระบาท 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา กระหมอม (ชาย), หมอมฉัน (หญิง) 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ฝาพระบาท 
  คํารับ : กระหมอม 
  คําลงทาย : แลวแตจะโปรด  
  สมเด็จพระสังฆราช 
  คําขึ้นตน : กราบทูล ทราบฝาพระบาท 
  สรรพนาม : บุรุษท่ี ๑ ใชวา เกลากระหมอม (ชาย), เกลากระหมอมหญิง (หญิง) 
     บุรุษท่ี ๒ ใชวา ใตฝาพระบาท 
  คํารับ : กระหมอม 
  คําลงทาย : ควรมิควรแลวแตจะโปรด  
 ๔. คําที่ใชแกพระสงฆ 
  คําท่ีใชแกพระสงฆ มีดังนี้ 
  สรงน้ํา หมายถึง  อาบน้ํา  
  ทําวัตร หมายถึง ทํากิจวัตรอันพึงกระทํา 
  บิณฑบาต หมายถึง กริยาท่ีพระภิกษุสามเณรรับของที่นํามาใสบาตร  
  ถวาย หมาย ถึงให 
  ไทยธรรม หมายถึง ของท่ีถวายพระสงฆ  
  ปจจัย หมายถึง เงิน ฯลฯ  
 ๕. คําสุภาพ 
 

คําสามัญ คําสุภาพ 
กลวยไข กลวยเปลือกบาง
กะป เย่ือเคย 
กิน รับประทาน 

ขนมขี้หนู ขนมทราย 
ขนมจีน ขนมเสน 
ขนมตาล ขนมทองฟู 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. ขอใดเปนภาษาเขียน 
 ๑. เดี๋ยวนี้เด็กไทยทันสมัยมาก ๒. เขาเปนผูมีน้ําใจคนหนึ่งทีเดียว 
 ๓. ขาราชการตองปฏิบัติตามคําสั่งเจานาย ๔. บรรดาชายและหญิงลวนอุทิศตนเพ่ือสังคม  
๒. ขอใดเปนภาษาพูด 
 ๑. เจาหนาท่ีทํางานชามาก  ๒. เวลารับประทานควรเคี้ยวใหละเอียด 
 ๓. เขากําลังจะไปศึกษาตอท่ีเมืองนอก ๔. ถาตองการจะใหรวดเร็วตองจายเงินเพ่ิมขึ้น  
๓. ขอใดเปนภาษาเขียน 
 ๑. นักเรียนควรเปนคนขยันไมเกียจคราน ๒. ใหทํางานมาสงครูในอาทิตยหนา 
 ๓. ตํารวจใหไปเสียคาปรับท่ีโรงพัก ๔. ฉันชอบหนังเรื่องพระนเรศวรมาก  
๔. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
 ๑. ในระยะนี้จะมีเตามาวางไขท่ีชายฝงเปนจํานวนมาก 
 ๒. พิธีรดนํ้าศพ มักจะกระทํากันทันทีหลังจากบุคคลนั้นเสียชีวิต 
 ๓. ในหนาหนาวจะมีนักทองเท่ียวมาชมทัศนียภาพท่ีนี่เสมอ 
 ๔. เพ่ือสะดวกในการเบิกจาย อาจขออนุมัติถัวกันไปทุกรายการ  
๕. ขอใดมีภาษาปากปนอยู 
 ๑. ไตรยางศ  ราชูปถัมภ  ภยันตราย 
 ๒. ธัญญาหาร  โรคาพาธ  วิกลจริต 
 ๓. กิตติศัพท  สัญชาตญาณ  สังคญาติ 
 ๔. โทรทัศน  รถจักรยาน  เครื่องปรับอากาศ  
๖. ขอใดมิใชภาษาในระดับเดียวกันกับขออื่นๆ 
 ๑. แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” กําลังไดรับการขานรับจากสังคม 
 ๒. ถามิใชเกมการเมือง ไฉนจึงตัดสินใจอยางฉุกละหุกลุกลี้ลุกลน 
 ๓. แมจะอางวาเปนการใชสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ แตพฤติกรรมก็ชัดวาเปนการเตะถวง 
 ๔. การมุงเอาชนะกันโดยปราศจากความรับผิดชอบ กอใหเกิดผลเสียอันประมาณมิได  
๗. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
 ๑. พิธีเปดกีฬาท่ีไทยเปนเจาภาพครั้งนี้ ทําไดไมเลวทีเดียว 
 ๒. ทางบริษัทผูรับผิดชอบไดระดมมืออาชีพมารวมเตรียมงานกันอยางเต็มท่ี 
 ๓. นับไดวาเปนเกียรติประวัติของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. ทําใหเห็นชัดแลววา แมเศรษฐกิจจะย่ําแย แตก็มิไดทําใหคนไทยผิดหวัง 
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๘. ขอความตอไปนี้ ขอใดใชคําระดับเดียวกัน 
 ๑. พระสงฆ ๙ รูป รับนิมนตมาในงานพิธีมงคลสมรสที่บานเจาภาพ 
 ๒. เมื่อมาถึง มรรคนายกผูเฒาก็กลาวเชิญแขกท่ีมาในงาน 
 ๓. ในขณะที่พระกําลังฉันก็ไดแจงใหญาติโยมอยูรับประทานอาหารดวยกันกอน 
 ๔. จากน้ันก็ไดเอยปากขอรองผูมีเกียรติทุกคน ใหชวยกันเก็บขาวของกอนกลับ  
๙. ขอใดเหมาะสมที่ใชเขียนอยางเปนทางการ 
 ๑. นักกีฬาทุกคน กรุณานําชุดกีฬาตัวโปรดของทานมาดวย 
 ๒. การจัดกิจกรรมครั้งนี้จริงๆ แลวจัดขึ้นเพ่ือสมาชิกทุกคน 
 ๓. นักเรียนท่ียังไมไดย่ืนแบบขอกูเงินทุนเพ่ือการศึกษา โปรดดําเนินการโดยดวน 
 ๔. เนื่องจากปจจุบันนี้มีงานมาก บุคลากรที่มีอยูทําไมไหว จึงจําเปนตองขออัตราเพ่ิม  
๑๐. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ 
 ๑. ธนาคารสงจดหมายนัดใหชูชาติไปสอบสัมภาษณ 
 ๒. ลูกสาวของเขาทั้งสองคนหนาตาพอไปวัดไปวาได 
 ๓. ผูอํานวยการไดรับเชิญใหกลาวคําอวยพรในงานมงคลสมรส 
 ๔. เจาหนาท่ีตรวจเอกสารวาถูกตองแลวจึงประทับตรารับรอง  
๑๑. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
 ๑. การกลับคําใหการของผูตองหามีผลอยางย่ิงตอกระบวนการสอบสวน 
 ๒. ขณะนี้คณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติยังทํางานไมเปนรูปเปนรางมากนัก 
 ๓. รัฐบาลแถลงวานับแตนี้ไปจะเอาจริงเอาจังกับการแกปญหาความยากจน 
 ๔. เพราะความไมสันทัดจัดเจนตอการเมืองเปนผลใหมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีอยูเสมอ  
๑๒. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนพระองคในหองทรงงาน 
 ๓. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงขอบพระทัยประชาชนที่มารับเสด็จ 
 ๔. ปนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๔ รอบ  
๑๓. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล 
 ๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษและทรงเปด

อาคารที่ทําการ 
 ๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย 
 ๔. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดําเนินไปในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล 
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๑๔. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง 
 ๑. พระยาเศวตพาหนะ ชางสําคัญสิ้นแลว 
 ๒. หมายกําหนดการซอมรับปริญญาบัตรออกมาแลว 
 ๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดสุนัขท่ีช่ือคุณทองแดงมาก 
 ๔. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งองคมนตรี  
๑๕. ขอใดแปลความหมายผิด 
 ๑. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเทา ๒. ฉลองพระเนตร หมายถึง แวนตา 
 ๓. ฉลองพระหัตถ หมายถึง ถุงมือ ๔. ซับพระองค หมายถึง ผาเช็ดตัว  
๑๖. ขอใดมีคําท่ีไมใชราชาศัพท 
 ๑. ทอดพระเนตร ท่ีประทับ รถยนตพระท่ีนั่ง ๒. ลาดพระบาท บวนพระโอษฐ บ้ันพระองค 
 ๓. ทรงทราบ ทรงกีฬา ทรงธรรม ๔. พระยอด พระพิมพ พระแทน  
๑๗. ขอใดใช “ทรง” ถูกตอง 
 ๑. ทรงตรัส   ๒. ทรงพระราชนิพนธ 
 ๓. ทรงเสด็จพระราชดําเนิน  ๔. ทรงเสวยพระกระยาหารค่ํา  
๑๘. คําราชาศัพทท่ีใชแกพระมหากษัตริยในขอใดไมถูกตอง 
 ๑. ทรงพระอักษร   ๒. ทรงพระอุตสาหะ  
 ๓. ทรงพระปรีชาสามารถ   ๔. ทรงพระราชทาน  
๑๙. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานดําริเก่ียวกับโครงการหลวง 
 ๒. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิต 
 ๓. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารีประทับท่ีพระเกาอี้มุก 
 ๔. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาโปรดเสวยไอศกรีม  
๒๐. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง 
 ๑. สมาคมไดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในแนวทางที่สมเด็จพระสังฆราชไดประทานไว 
 ๒. คณะนิติศาสตรจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
 ๓. นายกสภามหาวิทยาลัยไดถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระ-

เจาอยูหัว 
 ๔. มีวิธีวางพวงมาลาท่ีพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 

เฉลย 
 
๑. ๔ ๒. ๓ ๓. ๑ ๔. ๒ ๕. ๓ ๖. ๔ ๗. ๓ ๘. ๑ ๙. ๓ ๑๐. ๒ 
๑๑. ๑ ๑๒. ๒ ๑๓. ๔ ๑๔. ๔ ๑๕. ๓ ๑๖. ๔ ๑๗. ๒ ๑๘. ๔ ๑๙. ๒ ๒๐. ๓ 
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สํานวนไทย 
 
 สํานวนไทย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๑,๑๘๗ ใหความหมายไววา 
หมายถึง “ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่น
แฝงอยู” 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางสํานวนไทยที่นักเรียนควรรู 
 สํานวน     ความหมาย 
 กบในกะลาครอบ  เห็นแตสิ่งรอบๆ ตัว ซ่ึงคิดวาดีแลว ไมเคยเห็นโลกอันกวางใหญ

ไพศาล 
 กระเชอกนรั่ว   สุรุยสุราย 
 กระดี่ไดน้ํา   แสดงอาการดีใจจนออกนอกหนา 
 กระตายตื่นตูม   แสดงอาการตื่นตกใจงายโดยไมทันสํารวจใหถองแทกอน  
 กลมเปนลูกมะนาว  ไปไดคลองจนจับไมติดหรือจับไมไดไลไมทัน (ใชในทางท่ีไมดี) 
 กลิ้งครกขึ้นภูเขา   ทํางานท่ียากเกินวิสัยหรือความสามารถของตนเอง 
 กวนน้ําใหขุน   ทําเรื่องท่ีสงบแลวใหเกิดความสับสนวุนวายขึ้นมาอีกครั้ง 
 กําแพงมีหูประตูมีชอง  ใหระมัดระวังการพูดการกระทํา แมจะเปนความลับก็อาจมีผูลวงรูได 
 กินแกลบกินรํา   โง 
 กินบนเรือนขี้บนหลังคา  เนรคุณ 
 กินปูนรอนทอง   ทําอาการพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดรอนขึ้นเอง 
 กินรังแตน   มีอารมณเสียหงุดหงิดบนวาเกินกวาเหตุ 
 เก็บเบี้ยใตถุนราน  เก็บเล็กผสมนอย, เก็บรวบรวมไวทีละเล็กละนอย 
 แกวงเทาหาเสี้ยน  รนหาเรื่องเดือดรอน 
 ไกลปนเท่ียง   หางไกลความเจริญ 
 ขมิ้นกับปูน   ชอบวิวาทกันอยูเสมอเมื่ออยูใกลกัน 
 ขวัญหนีดีฝอ   ตกใจกลัว, ขวัญหายหมด 
 ขวานผาซาก   พูดจาโผงผาง, ไมเกรงใจใคร 
 ของหายตะพายบาป  ของหายหรือเขาใจวาหายแลวโทษผูอื่น 
 ขิงก็รา ขาก็แรง   ตางคนตางไมยอมลดละกัน 
 ขี่ชางจับตั๊กแตน   ลงทุนมากแตไดผลเล็กนอย 
 เข็นครกขึ้นภูเขา   ทํางานท่ียากลําบากอยางย่ิง โดยที่ตองใชความพยายามแสดงความ

อดทนอยางมากหรือเกินกําลังความสามารถตน 
 เขากันเปนปเปนขลุย  เขากันไดโดยตางฝายตางสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
 เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม ใหประพฤติตามกาลเทศะ ถึงเวลาใดเขาประพฤติกันอยางไร เมื่อไป

อยูใน     พวกเขาก็ตองประพฤติตามเขา 
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 คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ คนรักเรามีนอย คนเกลียดเรามีมาก 
 คมในฝก   มีความสามารถแตเมื่อยังไมถึงเวลาก็ไมแสดงออกใหปรากฏ 
 คางคกขึ้นวอ   คนท่ีมีฐานะต่ําตอย พอไดดิบไดดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว 
 คาหนังคาเขา   จับไดในขณะที่กระทําผิดหรือพรอมกับของกลาง 
 โคมลอย   เรื่องไมมีมูล, เรื่องเหลวไหล 
 ฆาควายเสียดายพริก  ทํางานใหญโตแตกลัวหมดเปลือง, ทําการใหญไมควรตระหนี่ 
 ฆาชางเอางา   ทําลายของใหญเพ่ือใหไดของเล็กนอยซ่ึงไมคุมคากัน 
 งมเข็มในมหาสมุทร  คนหาในสิ่งท่ีคนหาไดยาก 
 งูกินหาง    วนเวียนไมรูจักจบสิ้น 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑. อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
  “ชีวิตสังขารของมนุษยไมย่ังยืนยืดยาว เหมือนเหล็กเหมือนศิลา ถึงโดยวาจะมีพออยูขณะหนึ่ง ก็คงจะมี

เวลาที่ไมไดมีขณะหนึ่งเปนแนแท ถาประพฤติความช่ัวเสียแตเวลาที่มีพออยูแลว โดยจะปดบังซอนเรนอยูได
ดวยอยางหนึ่งอยางใด เวลาไมมีพอความช่ัวนั้นก็ยังคงจะปรากฏเปนโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยูไมขาด 
เพราะฉะนั้นจงเปนคนออนนอม วานอนสอนงาย อยาใหเปนทิฐิมานะในทางที่ผิด จงประพฤติตัวหันมาทางท่ี
ชอบที่ถูกอยูเสมอเปนนิจเถิด” 

 สํานวนในขอใดมีความหมายใกลเคียงขอเตือนใจในขอความขางตนมากที่สุด 
 ๑. เงาตามตัว   ๒. น้ําลดตอผุด 
 ๓. ทําดีไดดี   ๔. ชางตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปด  
๒. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
 ๑. ถามอะไรก็ไมตอบ กลัวดอกพิกุลจะรวงหรืออยางไร 
 ๒. เขาโกรธนองชายมากจนเลือดเขาตา แตทําอะไรไมได 
 ๓. เขาตองเสียเงินไปทีละเล็กละนอย เปนเบี้ยบายรายทางไปเรื่อยๆ 
 ๔. เขาชอบยุคนโนนแหยคนนี้เปนการเส้ียมเขาควายใหชนกันแทๆ  
๓. ขอใดใชสํานวนเปรียบเทียบไมถูกตอง 
 ๑. เหตุการณยังไมทันเกิดขึ้นอยาทํากระตายตื่นตูมไปเลย 
 ๒. เด็กคนนี้ปญญาไมดีสอนเทาไรก็ไมรูจักจําเหมือนสีซอใหควายฟง 
 ๓. เขาเปนลูกชาวนามากอนแตกลับดูถูกลูกชาวนาดวยกันเขาทํานองวัวลืมตีน 
 ๔. เหมือนทําคุณบูชาโทษ ผมเปนคนชวยเขาแทๆ ยังถูกกลาวหาวาทํารายเขา 
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๔. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางตอไปนี้  
  “ในการประชุมกรรมการชุมนุมภาษาไทย กรรมการผูหนึ่งเห็นวาควรจัดกิจกรรมใหมาก โดยใช

งบประมาณอยางประหยัด แตกรรมการอีกผูหนึ่งเห็นวา ถากิจกรรมมีคุณคาควรใชงบประมาณใหเต็มท่ีไม
ควรทําเปนทํานองวา ....................” 

 ๑. ฆาชางเอางา   ๒. ฆาควายเสียดายพริก 
 ๓. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา  ๔. ถ่ีลอดตาชาง หางลอดตาเล็น  
๕. อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
  “อันความช่ัวเชนกะปกับปลารา เอาใบคาเขาหอพอประเดี๋ยว 
 ใบคาก็เหม็นเชนกันอยางนั้นเจียว เหมือนผูเท่ียวแปดปนกับคนราย 
  อันคบทานท่ีเปนปราชญฉลาดเลิศ จะบังเกิดความสุขทุกขรอนหาย 
 ไดสดับตรับธรรมท่ีบรรยาย  หมั่นขวนขวายก็จะรูชูหนาเอย 
 สํานวนใดสอดคลองกับคําประพันธขางตน 
 ๑. อยาไวใจทาง อยาวางใจคน 
 ๒. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม 
 ๓. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล 
 ๔. คบคนใหดูหนา ซ้ือผาใหดูเนื้อ  
๖. สํานวน “ชาชาไดพราสองเลมงาม” มีความหมายตรงกับขอใด 
 ๑. ทํางานอยางพิถีพิถันทุกขั้นตอน 
 ๒. ทําอะไรชามากทําใหตามผูอื่นไมทัน 
 ๓. ตั้งใจทํางานเสร็จโดยไมหวังผลตอบแทน 
 ๔. คอยๆ คิดคอยๆ ทํา แลวงานจะสําเร็จลุลวงดวยดี  
๗.  “งานจะสําเร็จไดทุกคนตองรวมปรึกษาหารือกัน รวมทํางานกัน ไมใชตางคนตางคิด ตางคนตางทํา ถา 

เปนเชนนี้ยอมประสบความสําเร็จไดยาก”  การทําท่ีไมประสบความสําเร็จตรงกับสํานวนในขอใด 
 ๑. พายเรือคนละที ๒. พายเรือทวนน้ํา ๓. พายเรือในหนอง ๔. พายเรือในอาง  
๘. ขอใดใชสํานวนไดถูกตองเหมาะสม 
 ๑. ลูกชายของเขาเรียนจบและไดทํางานเปนฝงเปนฝาไปแลว 
 ๒. ประชาชนดูตํารวจตัดสายชนวนระเบิดดวยความอกสั่นหวั่นไหว 
 ๓. ผูชายคนนี้หนาไหวหลังหลอก ดูย้ิมแยมแจมใส แตใหคนออกจากงานมาหลายคนแลว 
 ๔. สิ่งท่ีเขาทํากับเด็กๆ ในวันนี้ วันหนึ่งขางหนาก็จะเกิดกับลูกหลานของตนเองเปนกงเกวียนกําเกวียน  
๙. คําประพันธตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใดมากที่สุด 
  “ย้ิมหวานน้ําตาลอาย  มดมลายเหมือนตองมนตร 
 ในยิ้มท่ีแยบยล  อาจซอนเขี้ยวจะเค้ียวคุณ” 
 ๑. ปากอยางใจอยาง   ๒. ปากหวานกนเปรี้ยว 
 ๓. ปากวาตาขยิบ   ๔. ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ  
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๑๐.  “อีกหนึ่งไปเช่ือถอย  คําคน ลือแฮ 
 บอกเลาขาวเหตุผล  เรื่องราย 
 สืบสอบประกอบจน  แจมเท็จ จริงนา 
 ยังบดวนยักยาย  ตื่นเตนกอนกาล” 
 คําประพันธขางตนสรุปไดตรงกับขอใดมากที่สุด 
 ๑. จงฟงหูไวหู   ๒. อยาทําเปนกระตายตื่นตูม 
 ๓. อยาไวใจทาง อยาวางใจคน ๔. อยาทําเปนเจกตื่นไฟ 
 

เฉลย 
 
๑. ๒ ๒. ๒ ๓. ๑ ๔. ๒ ๕. ๓ ๖. ๔ ๗. ๑ ๘. ๔ ๙. ๔ ๑๐. ๒ 
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โวหารในการเขียน 
 
 โวหาร ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายไววา “โวหาร น. ช้ันเชิง
หรือสํานวนแตงหนังสือหรือพูด เชน มีโวหารดี, ถอยคําท่ีเลนเปนสําบัดสํานวน เชน อยามาตีโวหาร เขาชอบเลน
โวหาร” (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, หนา ๑,๐๙๐) 
 ในท่ีนี้คําวา “โวหาร” นาจะหมายถึงช้ันเชิงหรือสํานวนในการเขียนหรือการพูดนั่นเอง 
 โวหารในการเขียนหรือการพูดแบงออกไดเปน ๕ ชนิด ไดแก 
 ๑. บรรยายโวหาร คือ โวหารท่ีเลาเรื่อง บอกเลา หรืออธิบายเรื่องราวตางๆ ไปตามลําดับเหตุการณ เพ่ือ
บอกใหรูวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน และอยางไร โดยใชภาษางายๆ อยางตรงไปตรงมา 
  ตัวอยางบรรยายโวหาร 
  “ฟาทะลายโจรเปนพืชตระกูลเดียวกับตนตอยติ่งและทองพันช่ัง ลําตนเปนลักษณะคลายสี่เหลียม สูง
ประมาณ ๑ ศอก ๑ แขน ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม สีเขียวเขมเปนมัน ขอบใบมีรอยหยักเล็กนอยเกือบเรียบ  
ใบแตกออกเปนคู ใบยาวขนาดปลายนิ้วกอย มีดอกเล็กสีขาว ดานในมีรอยกระสีมวงแดง ฝกคลายตอยติ่ง เวลาแก
จะมีสีน้ําตาล...” 

  (รูไวไขชีวิต : นิรามิส. ไทยรัฐ, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒)  
 ๒. พรรณนาโวหาร คือ โวหารท่ีกลาวเปนเรื่องราวอยางละเอียด เพ่ือใหผูอานหรือผูฟงนึกเห็นภาพและ
เกิดจินตนาการ โดยใชถอยคําสํานวนภาษาที่ไพเราะบรรเจิดบรรจง 
  ตัวอยางพรรณนาโวหาร 
  “...แดดรําไรลับลอสองลอดหลืบไมเปนลํารัศมี รังสีแสงแรงกลาสองฝาฝอยน้ํา เกิดเปนรุงงามลํ้าเลื่อม
พรายพริบพรอยลอยพรางสวางในหุบ สองฟากหวยเปนผาชันตั้งติ่ง มีผักบุงปาทอดเถาบานดอกดกมวง หอยยอย
ลอยรวงลงมาระเลนกับธารน้ํา...”  
 ๓. เทศนาโวหาร คือ สํานวนที่เขียนเปนไปในลักษณะแนะนําสั่งสอนอยางมีเหตุผล เพ่ือชักจูงใหผูอานหรือ
ผูฟงเห็นตามหรือปฏิบัติตาม 
  ตัวอยางเทศนาโวหาร 
  “...เงินทองที่ใชสอยในคากินอยูนุงหมหรือใชสอยเบ็ดเตล็ดท้ังปวง จงเขม็ดแขมใชแตเพียงพอที่อนุญาต
ใหใช อยาทําใจโตมือโตสุรุยสรายโดยถือตัวเปนเจานายมั่งมีมาก หรือถือวาพอเปนเจาแผนดินมีเงินทองถมไป...” 

  (พระบรมราโชวาท : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)  
 ๔. สาธกโวหาร คือ การยกตัวอยางมาอางใหเห็น เพ่ือใหผูอานหรือผูฟงเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น ซ่ึง
ตัวอยางท่ียกมาอาจเปนนิทาน เรื่องราว หรือเหตุการณก็ได 
  ตัวอยางสาธกโวหาร 
  “...แพของเราไมคอยแข็งแรงแลว การขามแกงนี้ไปไดในเวลาอยางนี้ลําบากมาก พวกเราทุกคนตอง
ตั้งใจทําใหดีท่ีสุดทําเต็มท่ี เพ่ือชีวิตพวกเราเองและเพื่อครอบครัวท่ีรออยู ขอใหลองคิดถึงเรื่องพระเจาตากสิน     
ตีเมืองจันทบุรีเปนตัวอยาง พระองคสั่งใหทหารทุบหมอขาวหมอแกงท้ังหมดกอนเขาตีเมืองจันทบุรี เพ่ือใหทหาร  
ตีเมืองจันทบุรีใหได มิฉะนั้นจะไมมีอาหารยังชีพในวันรุงขึ้น เมื่อทหารมีเปาหมายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว      
ก็สามารถตีเมืองจันทบุรีได...” 
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 ๕. อุปมาโวหาร คือ สํานวนเขียนหรือพูดท่ีกลาวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งตางๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ
เพ่ือใหผูอานหรือผูฟงเขาใจเรื่องนั้นๆ ไดดีย่ิงขึ้น 
  ตัวอยางอุปมาโวหาร 
  “...เสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาหนาไซ บรรดาปลาจะเขาไปใหแตกฉาน ตัวเราผูทําทานเหมือนตัวปลา 
พระโพธิญาณภายหนานั้นคือไซ...” 

  (พระมหาเวสสันดรชาดก) 
  “อันวาแกวกับกระจก ถาอยูใกลกับสุวรรณยอมไดแสงจับเปนเลื่อมพรายคลายมรกต ผูโงเขลาแมไดอยู
ในสมาคมของนักปราชญก็อาจจะเปนคนเฉลียวฉลาดขึ้นมาได” 

(หิโตปเทศ : เสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)  
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
๑.  “ท่ัวราวปาสงัดเงียบจนนากลัว เขาไมกลาแมจะขยับตัวไลยุงท่ีบินหวูหวี่อยูขางหูกอนท่ีจะเกาะกัดและกิน

เลือดของเขาจนอิ่มเอิบ ดวยเกรงวาเสียงขยับตัวเพียงแกกเดียวอาจทําใหเจาลายพาดกลอนตัวใหญนั้น
กระโจนเขามาขย้ําเขาภายในพริบตา”  ขอความนี้ใชโวหารตามขอใด 

 ๑. บรรยายและอธิบาย   ๒. บรรยายและพรรณนา 
 ๓. พรรณนาและอธิบาย   ๔. บรรยายและเปรียบเทียบ  
๒.  “ผมยังจําภาพรถรางสีเหลืองๆ ตัดเสนดวยสีแดงท่ีวิ่งก่ึงๆ ไปตามถนนสายตางๆ ในกรุงเทพฯ เมื่อสามสิบ

กวาปกอนไมเคยลืมภาพของคนขับรถรางในเครื่องแบบเสื้อเช้ิตแขนสั้นและกางเกงขายาวสีกากี ท่ียืนเดนอยู
ดานหนาของตัวรถ สายตามุงตรงไปเบ้ืองหนาในขณะที่เทาคอยๆ เหยียบกระเดื่องเหล็กเสียงดังแกงๆ แทน
เสียงแตรในเวลาที่รถสามลอถีบล้ําเขามาในราง”  ขอความขางตนมีกลวิธีการเขียนแบบใด 

 ๑. บรรยาย   ๒. บรรยายและพรรณนา 
 ๓. พรรณนา   ๔. บรรยายและอธิบาย  
๓.  “อีกประการหนึ่ง ชีวิตสังขารของมนุษยไมย่ังยืนยืดยาว เหมือนเหล็กเหมือนศิลา ถึงโดนวาจะมีพออยูใน

ขณะหนึ่ง ก็คงจะมีเวลาที่ไมมีไดในขณะหนึ่งเปนแนแท ถาประพฤติความเช่ือเสียในเวลามีพออยูแลว โดยจะ
ปดบังซอนเรนอยูไดดวยอยางใดอยางหนึ่ง เวลาไมมีพอความช่ัวนั้นคงจะปรากฏเปนโทษติดตัวเหมือนเงา
ตามหลังอยูไมขาด เพราะฉะนั้นจงเปนคนออนนอม วานอนสอนงาย อยาใหเปนทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จง
ประพฤติตัวหันมาทางท่ีชอบที่ถูกอยูเสมอเปนนิจเถิด จงละเวนทางท่ีช่ัวซ่ึงรูไดเองแกตัวหรือผูตักเตือนแนะนํา
ใหรูตัว อยาใหลุลวงใหเปนไปไดเลยเปนอันขาด”  ขอความขางตนนี้ใชกลวิธีนําเสนอแบบใด 

 ๑. บรรยายและอธิบาย   ๒. พรรณนาและอุปมา 
 ๓. บรรยายและพรรณนา   ๔. อธิบายและอุปมา 
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๔.  “ผูท่ีเขาไปในหุบผาแหงบุปผชาติจะมีความรูสึกวาเดินอยูระหวางขนมช้ัน เขาปลูกดอกไมเปนสีแถบๆ ไป
บนเนินตลอดทางเดิน เมื่อมองดูจากท่ีสูงหรือเนินเล็กๆ จะเห็นสีชมพู สีมวง สีเหลือง เปนสายยาวเปนช้ันๆ 
มีสระเล็กๆ และมีตนไมเปนกอๆ จัดไวอยางสวยงามตามทางเดิน”  ขอความขางตนใชวิธีเขียนแบบใด 

 ๑. บรรยาย ๒. พรรณนา ๓. อธิบาย ๔. บรรยายและพรรณนา  
๕.  “การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคําพูดงายๆ เพียงนิดเดียวก็สามารถจะทําลายงานที่ผูมี

ความปรารถนาดีท้ังหลายพยายามสรางไวดวยความยากลําบากเปนเวลาแรมป หากจะแกตัววาการพูดพลอยๆ 
เพียงสองสามคํานี้เปนเรื่องเล็ก ไมนาจะเก็บมาถือเปนเรื่องใหญเลยก็ไมถูก เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถา
เขาไปอยูในสายเลือดก็จะสามารถปลิดชีวิตคนไดท้ังคน”  ขอความขางตนใชกลวิธีการนําเสนอตามขอใด 

 ๑. อธิบายและอุปมา   ๒. อธิบายและบรรยาย 
 ๓. พรรณนาและอุปมา   ๔. พรรณนาและบรรยาย 
 

เฉลย 
 
๑. ๒ ๒. ๒ ๓. ๔ ๔. ๔ ๕. ๑ 
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โวหารภาพพจน รสวรรณคดี ศิลปะการประพันธ 
 
โวหารภาพพจน 
 โวหารภาพพจน คือ กลุมคําท่ีสรางขึ้นจากกลวิธีการใชคํา มี 11 ชนิด ดังน้ี 
 1. อุปมา เปรียบสิ่งท่ีเหมือนหรือคลายกัน โดยใชคํา เหมือน เปรียบ ดุจ ดัง ประดุจ เพียง เฉก เชน ราว 
ปาน ปูน ประหนึ่ง ดั่ง เหมือนดั่ง ประเลห 
 2. อุปลักษณ เปรียบโดยใชกิริยา “เปน” “คือ” 
 3. อธิพจน/อติพจน กลาวเกินจริง 
 4. อวพจน นอยกวาจริง 
 5. สัทพจน เลียนเสียงธรรมชาติ 
 6. สัญลักษณ ใชสิ่งแทน 
 7. นามนัย กลาวถึงจุดเดนของสิ่งนั้น 
 8. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต ใหสิ่งตางๆ มีกิริยาดุจมนุษย 
 9. ปฏิพากษ/ปรภาค ความขัดแยง 
 10. นาฏการ การเคลื่อนไหว 
 11. อุปมานิทัศน การใชเรื่องราว/นิทานขนาดสั้น, ยาว ประกอบ 
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รสวรรณคดี 
 รสวรรณคดีสันสกฤต รสวรรณคดีไทย 
 
 1. ศฤงคารรส - รัก 1. นารีปราโมทย 
 2. รุทธรส - โกรธ 2. พิโรธวาทัง 
 3. ภยานกรส - กลัว ทุกขเวทนา 3. สัลลาปงคพิสัย  
 4. กรุณารส - เมตตา สงสาร 
 5. หาสฺยรส - ขบขัน 
 6. วีรรส - กลาหาญ 
 7. ศานติรส - สงบ 
 8. อพฺภูตรส - พิศวง ประหลาดใจ  
 9. พีภตฺรส - ชิงชัง รังเกียจ 4. เสาวรจนี - ชม 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. เหงงหงั่งระฆังเสนาะสนั่น    ระยะพรรษวัสสา 
 คําประพันธขางตนมีครุและลหุตรงกับขอใด 
 1) ยอดไมก็เอนประดุจดัง    ทลายโคนถลมลง 2) คราวชอบประกอบกุศลบุญ    วรคุณพิสุทธ์ิใน 
 3) ฟาไหพิรุณดูดุจให    ชลไหลฉะออนดิน 4) หรีดหริ่งระงมระดะระรัว    ประดุจพิณประโลมใจ  
2. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “เลิกทารุณขุนเขาเลิกเผาผลาญ เลิกระรานทุกแดนจงแหนหวง 
 เลิกทําลายยายยักเลิกตักตวง  กอนผลพวงภัยสงมาลงทัณฑ” 
 1) การใชภาพพจน 2) การใชคําซอน 3) การเลนคําพอง 4) การเลนเสียงสัมผัส 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 3-4 
 ก.  “พระผานเกลา แมใครถามขุนเขานอยใหญ 
  หุบหวยเหวละหานพนานตไพร ท่ียืนเฝาแควนไทยมานมนาน” 
 ข.  “ขาขอนบหมูพระศรา- พกทรงคุณา- 
  นุคุณประดุจรําพัน” 
 ค.  “กระจิบจิบจอลอรับ เขาไฟจับกิ่งประดูชูคอขัน 
  ไกฟาฟอนรางชางเย้ืองยางพลัน เปนสีสันแหงไพรในวันนี้” 
 ง.  “ย่ิงเกงย่ิงกีดกัน กันกรอน ลงนา 
  ดั่งหับดับหิ่งหอย เหือดแหงแสงหาย”  
3. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
4. ขอใดแสดงความคิดเห็นของกวีไดชัดเจนที่สุด  
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง. 
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ใชคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 5-6 
  “เซอะซะซุมซามไซร  ไปควร 
 เงอะงะเกะกะกวน  จิตฟุง 
 ทําใด .... ย่ัวยวน  ความโกรธ เสมอนา 
 ชักแตดุดากลุม  .......... ดวยเซอะเซิง”  
5. ขอใดเหมาะสมที่จะนํามาเติมในชองวางของคําประพันธขางตนใหถูกตองตามฉันทลักษณและความหมาย      
 1) มัก เพราะ 2) เยา เนื่อง 3) ดุจ อัน 4) ได เกิด  
6. คําประพันธขางตนไมใชกลวิธีการแตงตามขอใด  
 1) เลนเสียงพยัญชนะ 2) เลียนเสียงธรรมชาติ 3) เลนเสียงสัมผัสสระ 4) เลนคํา  
7. ขอใดใชภาพพจนหลายชนิด 
 1)  ธรรมชาติคือวิหาร ท่ีตระการมีชีวา 
  บางครั้งเอยวาจา อันลึกลับและสับสน 
 2)  โฉมสองเหมือนหยาดฟา ลงดิน 
  งามเงื่อนอัปสรอินทร สูหลา 
 3)  สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด งามละมายคลายอูฐกะหลาปา 
  พิศแตหัวตลอดเทาขาวแตตา ท้ังสองแกมกัลยาดังลูกยอ 
 4)  ณ ยามสายัณหตะวันยิ่งยอย แนะเรงเทาหนอยทะยอยเหยียบหนา 
  ตะแลกแตกแตกจะแหลกแลวจา กระดงรีบมาเถอะรับขาวไป  
8. ขอใดไมมีการใชคําท่ีแสดงความหมายตรงกันขาม  
 1) กระจุกกระจายไปพรายพรอย 2) สอดเดนแซมดอยดอกสรอยสรวง 
 3) เหลื่อมหลืบลึกตื้นหมื่นหลืบลวง 4) หลากหองหลายหวงเกินลวงรู   
9. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนตามขอใด 
  “เมฆขาวหนาวเดือนดาว ออมหาวหอมลอมจันทรหมอง 
 น้ําคางตกเนืองนอง ตองน้ําตาบาซึมดิน”  
 1) นามนัยและอติพจน 2) อติพจนและบุคคลวัต 3) บุคคลวัตและนามนัย 4) อุปลักษณและอติพจน  
10. ขอใดเปนลักษณะเดนท่ีสุดของคําประพันธตอไปนี้ 
  “ตระการพฤกษโอบออม ไศลหลวง 
 ลางย่ืนยอยดอกพวง รวงพริ้ง 
 ลางฟอนกิ่งถวายดวง ดาวรุง 
 เสมอมุงเกษมโศกท้ิง สิ่งแกววิเศษแสวง”  
 1) การซํ้าคํา 2) การหลากคํา 3) การใชภาพพจน 4) การเลนเสียงสัมผัส  
11. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนตามขอใด 
  “ฉันมองคลื่นรื่นเรเขาเหฝง พร่ําฝากฝงภักดีไมมีสอง 
 มองดาวเฟยมเย่ียมพักตรลักษณลํายอง จากคันฉองชลาลัยใสสะอาง”  
 1) บุคคลวัตและอุปลักษณ  2) สัญลักษณและอติพจน 
 3) บุคคลวัตและสัญลักษณ  4) อุปลักษณและอติพจน  
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12. ขอใดไมใชอติพจน   
 1) การเวกหวือวิเวกรอง ระงมสวรรค 
 2) เนื่องเนิ่นเนินแนวไศล สูงไสวหวายฟา ชรอ่ําอาหาวหน  
 3) ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน 
 4) ถึงจะวิดวักตักตวงทุกคํ่าคืนทิวาวัน ถึงจะทดทอระหัดหันเขาทุงนาปาและดง น้ําในสาครจะนอยลงก็หามิได  
13. คําประพันธตอไปนี้ใชกลวิธีการแตงเดนชัดท่ีสุดตามขอใด 
  “ปรารถนาพาชัยใหชวงโชติ ถลาโลดหยัดยืนคลื่นลูกใหม 
 รวมความหวังท้ังปวงเปนดวงไฟ มีธงชัยทาบทาไวควาครอง”   
 1) ใชคํางาย ใหจินตภาพ   2) ใชภาพพจน ใหอารมณความรูสึก  
 3) ใชคําไพเราะกินใจ ใหภาพแจมชัด 4) ใชการเลนสัมผัส ใหเสียงเสนาะ  
14. ข อใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “เสื้อเกาเกาผาปะปะติดปะตอ เห็นแลวกอสังเวชลวนชวนสลด 
 งอรางคูคุดรางคอมรางคด กระเถิบกระถดยามลมหวีดกรีดผิวเนื้อ”   
 1) การใชคําซํ้า 2) การใชคําพองเสียง 3) การเลนสัมผัส 4) การใชภาพพจน   
15. คําประพันธตอไปนี้ไมถูกตองในเรื่องใด 
  “โขดขุนเขาแทรกเงาไมไกลลิบลิบ แดดระยิบระยับเกินจะเดินขาม 
 อิงธารไหลเคี้ยวคดแตงดงาม โอบไอเย็นจนค่ํายามออนแรง”   
 1) จํานวนคํา 2) คําสงสัมผัส 3) คํารับสัมผัส 4) เสียงคําทายวรรค  
16. ขอใดใชอุปลักษณ   
 1)  เห็นแจง ณ สี่องค พระอรียสัจอัน 
  อาจนํามนุษยผัน ติระขามทะเลวน    
 2)  ยอมชางชอบลักษณตระการ ใชชางสามาญ 
  คืออัษฎมงคลศรี  
 3) ถืออาวุธศาสตราเปนทารํา ลวนตางตางวางประจําอยูเรียงราย 
 4) นองฝนวาไดเอื้อมถึงอากาศ ประหลาดเด็ดสุริยาลงมาลาง   
17. คําประพันธตอไปนี้มีภาพพจนตามขอใด 
  “วางรากศิลารัก สลักดวยดวงชีวัน ขอเพียงเราอยูคูกัน ผูกพันตราบสิ้นดินฟา” 
 1) อุปลักษณ อติพจน   2) บุคคลวัต อติพจน  
 3) อุปมา อุปลักษณ   4) อุปลักษณ บุคคลวัต   
18. ขอใดมีภาพพจนมากชนิดที่สุด  
 1) มองซิมองทะเล    เห็นลมคลื่นเหจูบหิน    บางครั้งมันบาบ่ิน    กระแทกหินดังครืนๆ 
 2) ทะเลไมเคยหลับใหล    ใครตอบไดไหม    ไฉนจึงตื่นและสะอื้นอยูร่ําไป 
 3) ยามหลับใหลชั่วคืน    ก็ถูกคลื่นฝนปลุกฉันรัญจวน    ใจฉันจึงเรรวน    มิเคยจะหลับไปกับทะเล  
 4) ทะเลหัวใจของเรามีรักอยูภายใน    ดูซิเปนไปได    จิตใจเหมือนดังทะเลครวญ  
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19. ขอใดมีความเปรียบเขาคูกับคําประพันธตอไปนี้ 
  “อาพอผูเดชดุลยรวี วรรณสวางในเวหา” 
 1) อาแมผูเลิศลักษณะงาม เสงี่ยมเงื่อนสีดาสุดา 
 2) อาแมคือเทวภคินี นุชมิ่งอุมาสมร 
 3) อาแมเสมอศศิประภา อันเพ็ญผองอัมพรไผท 
 4) อาแมคืออัปสรสุพรร- ณพิลาสลักษมี   
20. คําประพันธตอไปนี้ใชโวหารภาพพจนชนิดใดตามลําดับ 
  “ปูนิ่มนอยนอนนิ่งทอดท้ิงคราบ 
 เจาหอยกาบแกะรอยกับหอยโขง 
 บางคอมขดคุดคูเหมือนอยูโยง 
 บางเดินโดงธุดงคดนไปตนเดียว”   
 1) บุคคลวัต อุปมา อุปมา อุปลักษณ  2) สัญลักษณ บุคคลวัต อุปมา อุปมานิทัศน  
 3) บุคคลวัต บุคคลวัต อุปมา บุคคลวัต 4) นามนัย อติพจน อุปมา นามนัย   
21. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น   
 1) เวลาเพียงสามช่ัวโมงท่ีออกเดินทางฟนฝาความสูงชันของภูเขาสิบหาช้ันขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา 
 2) ยอดเขาสิบหาช้ันเปนพ้ืนท่ีลาดเอียง แทนท่ีจะมีตนไมหนาแนนเหมือนท่ีราบขางลาง  
 3) บริเวณนั้นมีตนไมสูงยืนเรียงรายอยูหางๆ กันอยางเงียบเหงาบนพื้นดินคอนขางโลงเตียน 
 4) หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยูตลอดเวลา พาใหเมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผานมาเปนระยะ  
22. ขอใดไมมีคําอัพภาส   
 1) ลอยละลิ่วปลิวไปไพรระหง  2) แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับคราม  
 3) กุหลาบงามหอมระรื่นช่ืนนาสา 4) เจาละเลยเรรอนไปนอนไหน   
23. ขอใดไมแสดงภาพความขัดแยง   
 1) ดาวรุงพุงดักปกดิ่ง   2) สูงโยงโกงกํ่าต่ําตอย  
 3) หวานเย็นเปนขมผสมคอย  4) สอดสรอยรอยปกถักทอ  
24. ขอใดสื่อภาพและเสียงไดเดนชัดที่สุด   
 1) กูบกระโดกโยกอยางทุกยางเดิน เขย้ือนเยินยอบยวบยะเยือกกาย 
 2) เงื้อมตลิ่งงิ้วงามตระหงานยอด ระกะกอดเกะกะกิ่งไสว 
 3) ยามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย 
 4) ท้ังจากท่ีจากคลองเปนสองขอ ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง   
25. ขอใดใชภาพพจนมากกวาหนึ่งชนิด   
 1) ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง เลือดนองทองชางเหลวไหล 
 2) เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือผูผา 
 3) ปญญาคาเปรียบแกว กองเก็จ 
 4) ดังหับดับหิ่งหอย เหือดแหงแสงหาย   



 

ภาษาไทย (128) ________________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

26. ขอใดใชภาพพจนตางจากขออื่น   
 1) เธอคือโคมทองของชีวิตพ่ี นําสองทางไวใหดีเพ่ือชีวิตนี้รื่นรมย 
 2) เอาลําน้ําใสเย็นนี่หรือมาเปนเมรุทอง เอาน้ําตกกองเปนกลองประโคม 
 3) แมมิไดเปนจันทรอันสกาว ขอเปนดาวดวงแจมแอรมตา 
 4) ถึงโลกแตกแหลกเปนผงคลี รักเต็มปรี่ไมมีรูคลาย   
27. คําประพันธตอไปนี้มีลักษณะเดนตรงกับขอใด 
  “อรามรุงบรรเทืองอัมพรเพริศ อัมพรพรายธงชายเฉิดเฉลิมงอน 
 เฉลิมงามสงครามสยอนไมตอติด ไมตอตานทานฤทธิ์เขารุกราน 
 เขารุกรับยับแตกฉานพังประลาต พายประลัยลงดื่นดาษพสุธาธาร”   
 1) กลบท 2) สัมผัสสระ 3) สัมผัสพยัญชนะ 4) สัมผัสใน   
28. ขอใดไมใชจุดเดนของคําประพันธตอไปนี้ 
  “อันวาโกสุมสโรชก็โรยรายรวงรสเรณูนวลผกาเกสร    หมูแมลงมาศภมรก็มัวเมาเอา 
 ชาติละอองอันละเอียด    เสียดแทรกไซรสรอยเสาวคนธขจร    หึ่งหึ่งบินวะวูวอนรอนรอง 
 อยูโดยรอบของจตุรสระศรี” 
 1) การสรรคํา 2) ภาพชัดเจน 3) เสียงไพเราะ 4) เนื้อความลึกซ้ึง   
29. ขอใดไมมีการเลนคํา   
 1) เบญจวรรณวันจากเจา กําสรดเศราแทบวายวาง 
 2) นามแกวดอกแกวคือ แกวเนตรพ่ีนี้ใชใคร 
 3) งามทรงวงดังวาด งามมารยาทนาดกรกราย 
 4) นางแยมดุจเรียมยล นองแยมย้ิมพริ้มพรายงาม   
30. โคลงตอไปนี้บาทใดใชสัมผัสอักษรเดนชัดที่สุด 
  “รอนอากาศอาบน้ํา บรรเทา 
 รอนแดดพอแฝงเงา รมได 
 รอนในอุระเรา เหลือหลีก 
 รอนอกราคหมกไหม หมนเพ้ียงเพลิงรุม” 
 1) บาทที่ 1 2) บาทที่ 2 3) บาทที่ 3 4) บาทที่ 4   
31. ขอใดใชคําอัพภาส   
 1) ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง 
 2) ลวดลายระบายระบุกระหนาบ กระแหนะภาพกระหนกพัน 
 3) สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพรรณ 
 4) ความรักท่ียังรักระบมใจ อยาตัดไมตรีตรึงใหตรอมตรม   
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32. ขอใดเปนศิลปะที่ตางกับขออื่น   
 1) ชอฟาก็เฟอยกลจะฟด ดลฟากทิฆัมพร 
 2) บราลีพิลาศศุภจรูญ นภศูลประภัสสร  
 3) แลลิบลิบหลังคาศาลาราย มีเสาหงสธงปรายปลิวระยับ 
 4) เทพนมปฐมพรหมสี่หนา สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน  
33. ขอใดใชภาพพจน    
 1) พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต ใหคนคิดถึงถ่ินถวิลหวัง 
 2) วาจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยูขางหลังก็จะแลชะแงคอย 
 3) ถึงยามค่ํายํ่าฆองจะรองไห ร่ําพิไรรัญจวนหวนละหอย 
 4) โอยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คลอย น้ําคางยอยเย็นฉ่ําท่ีอัมพร   
34. ขอใดไมใชภาพพจนชนิดบุคคลวัต   
 1) เมฆไหลลงหมเงื้อม ผาชะโงก 
 2) งามมานเงาไมโศก ซับซอน 
 3) ดอกหญาปาลมโบก ผงกชอ 
 4) ซาซาธาราฉะออน เรงรอนระหายฝน   
35. ขอใดสื่อจินตภาพตางกับขออื่น   
 1) เสนาะเสียงสังคีตประณีตฉ่ํา 2) ท้ังทุมต่ําร่ําเรื่อยจะเจ้ือยแจว 
 3) วะแววเพียงเสียงพอซอสายเอก 4) ประกายพรึกกะพริบพลิ้วพนทิวไม   
36. ขอใดไมมีจินตภาพทางการเคลื่อนไหว   
 1) มีหมีพีดําขลับ ขึ้นไมผับฉับไวถึง 
 2) กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยนาเอ็นดู 
 3) กระรอกหางพัวพู โพรงไมอยูคูไลตาม 
 4) เลียงผาอยูภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปลปลาย  
37. คําประพันธตอไปนี้มีวรรณศิลปเดนตามขอใด 
  “แอกงอนออนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย 
 บัลลังกบดเหลี่ยมเปนเรือนเก็จ กระจกพ้ืนกระจังเพชรบัวหงาย” 
 1) การเลนคํา การเลนเสียงวรรณยุกต 
 2) การสรรคํา การใชภาพพจน 
 3) สัมผัสพยัญชนะ การเลนจังหวะ 
 4) การใชคําไวพจน การใชคําอัพภาส  
38. คําประพันธตอไปนี้ไมใชกลวิธีใดในการแตง 
  “อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา 
 ใครใครเห็นไมเปนท่ีจําเริญตา เขาจะพากันเยยใหอับอาย” 
 1) ความเปรียบ 2) สัมผัสพยัญชนะ 3) การซํ้าคํา 4) การเลนคํา   
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39. ขอใดใชภาพพจน   
 1) จะแวะหาถาทานเหมือนเมื่อเปนไวย ก็จะไดรับนิมนตขึ้นบนจวน 
 2) อายุยืนหมื่นเทาเสาศิลา อยูคูฟาดินไดดังใจปอง 
 3) โอเชนนี้สีกาไดมาเห็น จะลงเลนกลางทุงเหมือนมุงหมาย 
 4) จนดึกพราวพรางกลางอัมพร กระเรียนรอนรองกองเมื่อสองยาม   
40. ขอความตอไปนี้ใชภาพพจนก่ีแหง 
  “ผลเดื่อเมื่อสุกไซร มีพรรณ 
 ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบาย 
 ภายในยอมแมลงวัน หนอนบอน 
 ดุจดั่งคนใจราย นอกนั้นดูงาม”   
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
 
อานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 41-42 
  “งานก็ตองถูกงด น้ําตาทวมรถท่ีผอนมาหลายป 
 มองปกอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึดบายบายเพ่ือนซ้ี 
 วันหลังถามีเวลา จะซ้ือเอ็งกลับมาอีกที”  
41. คําประพันธขางตนใชภาพพจนตามขอใด   
 1) อติพจน และบุคคลวัต   2) สัญลักษณ และอุปลักษณ  
 3) บุคคลวัต และสัญลักษณ  4) อุปลักษณ และอติพจน   
42. คําประพันธขางตนไมสะทอนปญหาดานใด   
 1) สังคม 2) แรงงาน 3) ครอบครัว 4) เศรษฐกิจ  
43. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนก่ีแหง 
  “พระนักสิทธ์ิพิศดูเปนครูพัก หัวรอหนักรูปรางมันชางขัน 
 เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ กําลังมันมากนักเหมือนยักษมาร 
 กินคนผูปูปลาหญาใบไม มันทําไดหลายเลหอายเดรฉาน 
 เขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลลิ้นเปนปาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน” 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 44-45 
 ก.  “โฉมงามทรามสุดสวาทพี่ ดาลฤดีจอจิตพิศวง 
  ขอแตเพียงไดพิงอิงองค แนบอนงคขวัญฟายาใจ” 
 ข.  “หอมหวนชวนสูดอยาพูดลอ ฉันจะพอใจเชื่อนั้นหาไม 
  เปนความจริงหลอกหญิงงายกระไร พ่ีมิไดหลอกเจาเยาวมาลย” 
 ค.  “อันชายพูดคลองคลองเหมือนลองน้ํา ถอยคําวาวอนลวนออนหวาน 
  พอเบ่ือหนายวายหลงนงคราญ ก็ท้ิงไปไดปานผกาโรย” 
 ง.  “แมรักจริงหวานยิ่งบุหงาสวรรค ย่ิงกวาแกนจันทรอันหอมโหย 
  รักรวมชีวาไมราโรย จะชวยโชยกลิ่นสวาทไมขาดเอย”   
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44. ขอใดใชคําไวพจนมากที่สุด    
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
45. ขอใดไมใชภาพพจน    
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.   
46. คําท่ีขีดเสนใตขอใดไมใชภาพพจนนามนัย    
 1) ถาแพลงคงปรับทับทวี เลือดเนื้อเทานี้เปนเงินทอง 
 2) ยุงร้ินมันกินมาหลายวัน อุตสาหใหนองนั้นไดขี่มา 
 3) ขุดเผือกมันสูกันมาตามจน พักรอนผอนปรนมาในปา 
 4) ถึงเมืองพอมีท่ีจะอยู ก็มาจูจากซํ้าน้ําตาตก   
47. ขอใดไมใชภาพพจนแบบบุคคลวัต   
 1) เมฆไหลลงหมเงื้อม    ผาชะโงก 2) งามมานเงาไมโศก    ซับซอน 
 3) ดอกหญาปาลมโบก    ผวาชอ 4) ซาซาธาราฉะออน    เรงรอนระหายฝน   
48. ขอใดใชภาพพจนมากที่สุด    
 1)  ไรฟูกถูกเน้ือวันทองออน เหมือนนอนเตียงทองอันผองใส 
  เพลินฟงวังเวงเพลงเรไร พิณพาทยไพรกลอมขับสําหรับดง 
 2)  บัดนี้เห็นทวงทีกิริยาเจาก็เปลี่ยนแปลก เลหประหนึ่งพ่ึงมาเปนแขกไมคุนเคย 
  ไฉนจึงแกลงนั่งเฉยให เหินหางเหมือนผูอื่นฉะนี้ 
 3)  พันลึกลมลั่นฟา เฉกอสุนีผาหลา 
  แหลงเพ้ียงพกพัง แลนา 
 4)  ดาวระยับประดับฟาเพลานี้ เพชรราตรีสองสกาว ณ หาวหน 
  ประชันแสงวะวับวาวพราวสกนธ มิแผกคนแขงคาบารมี    
49. ขอใดไมมีการเลนคํา    
 1)  มาคลองบางกอกกลุม กลางใจ 
  ฤๅบกอกหนองใน อกชํ้า 
 2)  สละสละสมร เสมอช่ือ ไมนา 
  นึกระกํานามไม แมนแมนทรวงเรียม 
 3)  โฉมแมจักฝากฟา เกรงอินทร หยอกนา 
  อินทรทานเทอกเอา สูฟา 
 4)  นางนวลจับแมกไม นางนวล 
  นวลนุชแนบเรียมควร คูแคลว   
50. ขอใดไมใชภาพพจน    
 1) นี่จนใจไมมีเทาขี้เล็บ ขี้เกียจเก็บเลยทางมากลางหน 
 2) ถึงหวยโปงเห็นธารละหานไหล คงคาใสปลาวายคลายคลายเห็น 
 3) เสียงสินธุดุดั้นลั่นพิลึก สะทานสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน 
 4) เหมือนนกฟองดวงจันทรใหผันดู คนมาสูซองพักมันรักษา   
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อานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 51-52 
 ก. เปนกลุมกลุมกลุมกายเหมือนทรายซัด ตองนั่งปดแปะไปมิไดนอน 
 ข. ครั้นยามเย็นเห็นเหมือนหนึ่งเมฆพลุง เปนควันฟุงราวกับไฟไกลหนักหนา 
 ค. ดูเหยาเรือนหาเหมือนอยางไทยไม หลังคาใหญพ้ืนเล็กเปนโลงผี 
 ง. เราเปนมนุษยสุดรักตองลักพา เหมือนอินทราตรึงสตรัยเปนไรมี   
51. ขอใดใชภาพพจนชนิดอุปลักษณ    
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
52. ขอใดไมใชภาพพจนชนิดอุปมา    
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
53. ขอใดมีคุณคาดานวรรณศิลปเดนที่สุด    
 1) ปญญาคาเปรียบแกว กองเก็จ 
 2) เรียมทนทุกขแตเชา ถึงเย็น 
 3) อนึ่งขาคํานับนอม ตอพระครูผูการุญ 
 4) อันวาความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม   
54. ขอใดไมใชภาพพจน    
 1) สําเภาแลนระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแกว 
 2) ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล 
 3) หวานลอมดวยคํายอชักเอาแมน้ําท้ังหาเขามาลอ 
 4) สวนพระทองรอยช่ังท้ังคูพิศดูเห็นบุรุษโทษสิบแปดประการ   
55. ขอใดเปนศิลปะการประพันธท่ีไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “พรากหายใชพรากราง นิรันดรกาล 
 มีพรากมีพบพาน เพ่ือนพอง 
 ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต 
 วันหนึ่งนั้นจักตอง กลับรายกลายดี”    
 1) การซํ้าคํา   2) การเลนคําพองเสียง 
 3) การเลนคําตรงกันขาม   4) การเลนเสียงสัมผัส   
56. ภาพพจนประเภทใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “ดูน้ําวิ่งกลิ้งเช่ียวเปนเกลียวกลอก กลับกระจายฉอกฉัดฉวัดเฉวียน 
 บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน ดูเปลี่ยนเปลี่ยนควางควางเปนหวางวน”  
 1) อุปมา   2) อุปลักษณ 
 3) บุคคลวัต   4) การเลียนเสียงธรรมชาติ   
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57. ขอใดไมใชภาพพจน    
 1) เขาจัดแจงมโหรีมีใหฟง เสนาะดังวังเวงบรรเลงลาน 
 2) มีลูกเหมือนหนึ่งมีมณีดวง นี่มีมาใหเปนหวงใหสิ้นคิด 
 3) เห็นชีตนปนประสกสีกากลุม โถมกระทุมฟองฟุงอยูผลุงผึง 
 4) แตคนเดินพัลวันออกฟนเฟอน จนจันทรเคลื่อนรถคลอยลับเมฆา   
58. ขอใดใชภาพพจน    
 1) เขาวานองของเราเปนเจาสาว ไมรูราวเรื่องเรอมาเจอหอ 
 2) ดูเหยาเรือนหาเหมือนอยางไทยไม หลังคาใหญพ้ืนเล็กเปนโลงผี 
 3) เดิมเปนปามาเปนวังตั้งประทับ แลวก็กลับไปเปนปาไมฝาฝน 
 4) เนื้อเอยเนื้อเหลือเจ็บจนเล็บลิ ยังปริปริปริ่มพรอยเปนรอยราย   
59. ขอใดใชโวหารภาพพจนตางกับตัวอยางท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 
  “ขลุยจะครวญหวนโหยขึ้นโรยฟา หอบเอาไอศวรรยาลงมาให”    
 1) วงของน้ําทําประกายกับแสงแดด รอนจะแผดเผาทรายพริบพรายพราง 
 2) ซอสายทิพยกระซิบบอกดอกไมบาน เลานิทานท่ีอยากฟงอยางปรานี 
 3) นกเอี้ยงเอยนกเอี้ยงเฝาเลี้ยงโค มาพาโลเลี้ยงควายเก็บไรกิน 
 4) ฟงสายน้ําพร่ําเพลงบรรเลงรับ ปลุกกมลคนหลับใหกลับตื่น  
 
จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 60-61 
  “เพชรนํ้าคางคางหลนบนพรมหญา เย็นหยาดฟามาฝนหลงวันใหม 
 เคลาเคลียหยอกดอกหญาอยางอาลัย เมื่อแฉกดาวใบไผไหวตะวัน”  
60. คําประพันธขางตนนี้มีลีลาการแตงประเภทใด    
 1) เสาวรจนีย   2) นารีปราโมทย 
 3) พิโรธวาทัง   4) สัลลาปงคพิสัย   
61. คําประพันธขางตนนี้ใชวิธีใดในการสรางภาพพจน    
 1) อุปมา อุปลักษณ   2) อุปลักษณ บุคคลวัต 
 3) บุคคลวัต นามนัย   4) นามนัย อุปมา   
62. ขอใดใชภาพพจนประเภท “นามนัย”    
 1) นองฝนวาไดเอื้อมถึงอากาศ ประหลาดเด็ดสุริยาลงมาลาง 
 2) หมอมไมมีฉันนี้ก็จะงด ยังไมหมดดอกเจาเฝาเสียดาย 
 3) นุงตาเล็ดงาหมผาผวย ไมชุมชวยดวยระคายเปนมายผัว 
 4) เอ็งไปปาพาไปแตวันทอง ท่ีนั่งรองนั้นไดมาแตไหน   
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63. ขอใดไมแสดงจินตภาพการเคลื่อนไหว    
 1)  คอนทองเสียงรองปองเปง เพลินฟงวังเวง 
  อีเกงเริงรองลองเชิง 
 2)  ปาสูงยูงยางชางโขลง อึงคะนึงผึงโผง 
  โยงกันเลนน้ําคล่ําไป 
 3)  ไกรกรางยางยูงสูงระหง ตลิงปลิงปริงประยงค 
  คันทรงสงกลิ่นฝนฝาง 
 4)  ลิงคางครางโครกครอก ฝูงจ้ิงจอกออกเหาหอน 
  ชะนีวิเวกวอน นกหกรอนนอนรังเรียง   
64. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคคลวัต    
 1) พระพายพัดประท่ินกลิ่นหวาน 2) ดนตรีฟงปราโมทยอุโฆษสมัย 
 3) รากแกวหยั่งฝงลงไปในดินแดน 4) ใบแหงเกราะเหมาะจะลอยคอยเวียนวน   
65. ขอใดมีภาพพจน    
 1) ยามคํ่ายํ่าไปกับสายฝน ตามเสียงอึ่งอึงอลดังหนาแนน 
 2) สวบสาบยวบยาบเหยียบราบแบน โลดแลนหลืบหลุบตะครุบควา 
 3) สบายนิดหนึ่งท่ีฝนก็พลันรุง ตื่นสะดุงเขาประดังระฆังกอง 
 4) เห็ดเผาะกรอบขบอรอยดี แกงแซบอีหลีกับหนอไม   
66. ขอใดไมใชภาพพจน    
 1) หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียน้ํา แพนดอกฉ่ําชอยชอวรวิจิตร 
 2) ลมระเริงลูหวิวพลิ้วระลอก สัพยอกยอดไมไปลิ่วลอง 
 3) ดอกไมปาปรุงกลิ่นประทิ่นปา อบบุหงามาลัยท่ัวไพรกวาง 
 4) ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ สุดเสนาะเสียงนกซ่ึงผกโผน  
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ศิลปะการประพันธ 
 1. คําไวพจน คือ คําพองความหมาย 
   ชาง - หัสดิน    หัตถี    ไอยรา    คช    พารณ    กุญชร    สาร    มาตงค 
   ผูหญิง - เยาวมาลย    สมร    ดวงสมร    นงเยาว    นงคราญ 
   มา - อัศวะ    อาชา    อัสดร    พาชี    อาชาไนย    มโนมัย    แสะ 
 2. คําอัพภาส คือ คํากรอนจากคําซํ้า รื่นรื่น - ระรื่น   ครืนครืน - คระครืน 
 3. เลนคํา คือ การใชคําเดียวกันแตความหมายตางกัน 
 4. เลนเสียง คือ การใชพยัญชนะเสียงเดียวกัน 
 5. เลนความ คือ การใชถอยคําท่ีมีความหมายกินใจ เชน หนาวใจ 
 6. เลนสัมผัส คือ การใชสัมผัสสระ/สัมผัสอักษร เดนเปนพิเศษ 
 7. ซ้ําคํา คือ การใชคําเดียวกัน ความหมายเดียวกัน มาซํ้ากัน 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอใดมีเนื้อความไมเหมาะสมท่ีจะเติมลงในวรรคสุดทายของคําประพันธตอไปนี้ 
  “วันวานวันนี้พรุงนี้ ความมีความเปนเห็นอยู 
 เวลาวารีคือครู ......................................” 
 1) สอนรูใหทําตามควร   2) ใหรูตระหนักหลักธรรม 
 3) จงดูความท่ีย่ังยืน   4) ควรคูขบคิดใครครวญ   
2. ขอใดใชฉันทลักษณแบบเดียวกับคําประพันธตอไปนี้ 
  “พันลึกลมลั่นฟา เฉกอสุนีผาหลา 
 แหลงเพ้ียงพกพัง แลนา” 
 1) แรมทางกลางเถื่อนหางเพ่ือนหาผูหนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมี 
 2) ใจหาญตายกอนเจาเปนเพ่ือนตายคลึงเคลาคูหนารักใจบารนี 
 3) ยามพ่ีคิดถึงนองยาจงหันพักตรามองจันทรแจมหลาธาตรี 
 4) เจ็บรักเจ็บจากชํ้าเจ็บเยียวยากนาเจ็บใครคืนหลังเหลียวสูหยาว  
3. ขอใดเปนศิลปะการประพันธท่ีไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “บางระมาดมาดหมายสายสวาท วาสมมาดเหมือนใจแลวไมเหมือน 
 แสนสวาทมาดหมายมาหลายเดือน มีแตเคลื่อนแคลวคลาดประหลาดใจ”  
 1) การซํ้าคํา   2) การเลนเสียงสัมผัส 
 3) การเลนคําพองเสียง   4) การเลนคําตรงกันขาม   
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4. ขอใดไมใชภาพเคลื่อนไหว  
 1) กระหวัดหวิดหวิวผวาเสียงฮาฮือ คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง 
 2) บรรดาเพ่ือนเตือนตื่นขึ้นเซ็งแซ บางจอแจจัดการประสานเสียง 
 3) เห็นโศกใหญใกลน้ําระกําแฝง ท้ังรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ 
 4) ยามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย  
5. ขอใดใชกลวิธีการประพันธตางจากขออื่น  
 1) ลมระริ้วปลิวหญาคาระยาบ 2) สนละเมียดเสียดยอดขึ้นกอดฟา  
 3) ดอกหญาย้ิมหวานหวานกับลานหญา 4) แกวเอียงกลีบเคลียน้ําคางอยางหงิมหงิม  
 
ชนิดของคําประพันธ/ฉันทลักษณ  
6. ขอความตอไปนี้ถาจัดวรรคใหถูกตอง จะไดคําประพันธตามขอใด 
  “ขนมหวานขาวและกับจัดสําหรับถวายพระอยาหยิบกินนะคะประเดี๋ยวจะตกนรก”   
 1) โคลงสาม   2) กลอนหก 
 3) กาพยยานี   4) อินทรวิเชียรฉันท   
7. ขอความตอไปนี้ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธชนิดใด 
  “เบ้ืองหนาชีวิตมนุษยนั้นคิดเปรียบไดดุจดังสถานรกเรียวหนามหรือความมืดฟงดูเถิดเรายังตองไตเตาไป” 
 1) รายสุภาพ   2) กลอนหก 
 3) กาพยฉบัง   4) กาพยสุรางคนางค   
8. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับตามขอใดจึงจะเปนคําประพันธประเภทกาพย 
  ก. จะหาผูใด ข. เดินโดยวิถี 
  ค. ศรัทธามั่นมุงทําดี ง. ท่ัวแสนโกฏิจักรวาลไกล 
  จ. เสมอเหมือนนั้นไซรไปมี ฉ. อันพระพุทธองคทรงแสดง 
 1) ก., ง., ค., จ., ข. และ ฉ.  2) ค., ข., ฉ., ก., ง. และ จ. 
 3) ง., ก., จ., ค., ข. และ ฉ.  4) ฉ., ค., ก., ข., จ. และ ง.  
9. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธตรงตามขอใด 
  “พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณ เพราเฉิดเลิศแลลาย

ระยับสายสะอิ้งสองสรอยกรองทรวง”  
 1) โคลงสี่สุภาพและกลอนสุภาพ 2) กาพยยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ  
 3) กาพยฉบัง 16 และกลอนสุภาพ 4) กาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16   
10. เอเช่ียนเกมสครั้ง “สิบสาม” เปดงานงดงามชาวโลกตื่นตาตื่นใจช่ืนชมยกยองชาติไทยช่ือเสียงลือไกลจารึก

เกียรติไว...นิรันดร 
 ขอความขางตนถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด  
 1) รายยาว 2) กลอนแปด 3) กาพยฉบัง 4) โคลงสามสุภาพ   
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11. ขอใดผิดฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพบาทที่ 1  
 1) ในหองมองมืดกลุม คลุมควัน 2) เหมือนรูครูเถาเลา เราเห็น 
 3) คนตองดีจริงดวย ใจตน 4) หนาวน้ําซํ้าเปยกผา หนาจอย   
12. ขอใดเรียงวรรคเปนคําประพันธไดอยางถูกตอง 
  ก. กลิ่นคนคาวฉาวเหม็นไกล ข. คาวปลาวาเหม็นคาว 
  ค. ปลาคาวซาวเพียงหน  ง. ปลาไมคาวเทาคาวคน  
 1) ข., ง., ค. และ ก.   2) ง., ก., ค. และ ข. 
 3) ข., ค., ง. และ ก.   4) ก., ง., ค. และ ข.  
13. ขอความตอไปนี้ถาจัดวรรคใหถูกตองจะมีฉันทลักษณตรงตามขอใด 
  “คุงขวางบางแวกตื้นพ้ืนทรายกรวดกระจางพรางพรายลายเลื่อมพรอยเหมือนเก็จเพชรรัตรายแอรมอราม

ฉุกวาแววแกวกอยนพเกาวาวแหวน”  
 1)  พางพ้ืนนภาสุริยฉาย บุระบายวิวิธวรรณ 
  เพริศพราวประดับสุมณิฉัน มนช่ืนระรื่นรมย 
 2)  แดดในยามเย็นกําลังออนลงสูสมัยใกลวิกาล  ทอแสงแผซานไปยังสาลีเกษตร  แลเห็นเปนทางสวาง    

ไปท่ัวประเทศสุดสายตา 
 3)  ถึงทุงขวางกลางยานบานกระบือ ท่ีลมอื้อนั้นคอยเหือดดวยคุงขวาง 
  ถึงยานหนึ่งน้ําเซาะเปนเกาะกลาง ตองแยกทางสองแควกระแสชล 
 4)  โพพญาทาตลิ่งลวน    ลอเกวียน 
  โพไผไมเต็งตะเคียน ตะขบบาง 
  ซิกซากกระบากกระเบียน กระเบากระแบก 
  เสลาสลอดสลับสลาง เหลาไมใกลกระสินธุ  
14. ขอใดนําไปเติมในชองวางไดอยางถูกตองตามฉันทลักษณและมีใจความเหมาะสมท่ีสุด 
  “วัย    เยาวยังออนหลา โลกีย 
 รุน แรกดรุณดรุณี แนงนอย 
 วัย พิสุทธ์ิหางราคี ควรคิด    ตรองนา 
 เรียน ......................... ................................”     
 1) เราเพียรรูรอย    ศึกษสรางสนองผล 2) รีบเพียรคอยคอย    ศึกษสรางสฤษดิ์ผล  
 3) เริ่มเพียรมิดอย    ศึกษสงสนองผล 4) รอบเพียรรูถอย    ศึกษสงสฤษดิ์ผล   
15. ขอความตอไปนี้ถาจัดเรียงวรรคใหมใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด 

 “สถานการณบานเมืองวุนวาย    มีเรื่องรอนไมหยุดหยอน    ผูคนท้ังผูบริหารราษฎรตางก็เหนื่อย    
ออนหมดกําลังใจ”  

 1) กาพย 2) กลอน 3) ราย 4) ฉันท   
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16. คําประพันธตอไปนี้จัดลําดับวรรคไดถูกตองและเหมาะสมที่สุดตามขอใด 
  ก. เขาตะคอกเพราะ “อิฉันมันยากไร” ข. ขึ้นอําเภอวิตกอกหวั่นหวั่น 
  ค. หญิงชราขาสั่นงันงันงก ง. ยกมือไหวปลกงกงกงัน  
 1) ก., ง., ข. และ ค.   2) ข., ค., ง. และ ก. 
 3) ค., ง., ข. และ ก.   4) ค., ข., ง. และ ก.  
17. ขอความตอไปนี้เปนคําประพันธชนิดใด 
  “แสนสาวสุรางควรสนมก็ประดับดังดาราแวดลอมพระจันทร ณ อากาศเรืองรรังษี” 
 1) โคลง 2) ฉันท 3) กาพย 4) กลอน   
18. ขอใดมีสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค  
 1) ไสตันความปวยเจ็บ   2) ผาแลวเย็บพอเยียวยา 
 3) เร็วเรียกปลาหมอมา   4) ใหชวยผาปลาไสตัน   
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 2) 3. 4)  4. 3) 5. 1) 6. 3) 7. 4) 8. 3) 9. 1) 10. 3) 
11. 3) 12. 1) 13. 4) 14. 2) 15. 1) 16. 3) 17. 2) 18. 3)  
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แนวคิด คานิยมในวรรณคดี 
 
 แนวคิด คือ ขอคิดสําคัญท่ีไดจากการอานวรรณคดี เชน แนวคิดจากเรื่องอิเหนา คือ ความรักทําใหเกิด
สงคราม 
 คานิยม คือ ความรูสึกนึกคิดวาสิ่งใดท่ีควรนํามาประพฤติปฏิบัติ สิ่งใดไมดีไมควรทํา เชน คานิยมจากเรื่อง 
ลิลิตตะเลงพาย คือ กษัตริยมักเปนนักรบที่เกงกลามีความสามารถในการสูรบและทําสงคราม 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
แนวคิด  
1.  “คราหิวใชจักตอง เสียศรี 
 อุทกกลั้วนาภี อยูได 
 เย็นซานผานอินทรีย พอช่ืน จิตนา 
 แมมิไดอิ่มไซร ใชตองวางวาย” 
 แนวคิดในขอใดตรงกับคําประพันธขางตนมากที่สุด 
 1) สมถะ อดทน และมีศักดิ์ศรี 2) รักษาศักดิ์ศรีของตนทุกเมื่อ  
 3) สูชีวิตและมีความหวัง   4) ปรับตัวเขากับสถานการณและตอสู   
2. แนวคิดเก่ียวกับ “ความสุข” ในขอใดตางกับขออื่น  
 1) ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม ยืนอยูไดโดยภพสงบนิ่ง 
 2) พรอมรูสึกตามวิสัยไปทุกตอน เหมือนทุกกอนกรวดทรายยอมคลายกัน 
 3) มีความสุขอยูทุกยามตามท่ีควร ไมปนปวนไปตามความเรารอน 
 4) เพ่ือช่ืนชมรมณียกับชีวิต ท่ีจะคิดท่ีจะทําตามคิดเห็น   
3. พระชาลีก็ทูลเฉลยสารฉลองพระโองการพระอัยกาวา ซ่ึงทรงพระกรุณานับวาเปนหนอเนื้อเช้ือประยูรวงศ 

พระคุณของพระองคก็เปนเหลือลนพนจะพรรณนา หาสิ่งซ่ึงจะอุปมามิได แตขาบาทนี้เปนขาชวงใชของพฤฒา
จารย เหตุฉะนี้กระหมอมผูช่ือวาชาลีเกรงเกลือกจะหมนหมองละอองบทศรีเสื่อมพระเดช จึงเฝาอยูแตหางๆ 
อยางหีนเพศพอพักตรตน 

 ขอความขางตนไมปรากฏแนวคิดตามขอใด 
 1) การรูจักประมาณตน   2) การแสดงความจงรักภักดี  
 3) การแบงชนช้ันในสังคม  4) บุญบารมีของพระมหากษัตริย   
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4. คําประพันธตอไปนี้มีแนวคิดหลักท่ีเดนชัดตามขอใด 
  “พรากหายใชพรากราง นิรันดรกาล 
 มีพรากมีพบพาน เพ่ือนพอง 
 ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต 
 วันหนึ่งนั้นจักตอง กลับรายกลายดี” 
 1) แนะใหตั้งตนอยูในความไมประมาท 2) ใหเช่ือมั่นวาคนดีตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม  
 3) ปลอบใจวาสุขทุกขคือธรรมดาของชีวิต 4) ใหกําลังใจวาชีวิตนี้ยังมีหวัง   
5. จากเรื่องเวตาล ขอความใดสัมพันธกับความคิดทางพุทธศาสนา   
 1) ทรัพยท้ังหลายจะมีไมได เวนแตผาพันกาย 2) ไมกินอาหารอันอรอยกอนเชิญแขกกิน  
 3) ไมกินอาหารที่ประกอบดวยเนื้อสัตว 4) ผูทําความผิดก็ไมควรเอาชีวิต   
6. ขอใดสะทอนแนวคิดหลักของพุทธศาสนาชัดเจนท่ีสุด   
 1) อันวาความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม 
 2) นรชาติวางวาย มลายสิ้นท้ังอินทรีย 
 3) ยามบวชบมบุญไป น้ําตาไหลเพราะอิ่มบุญ 
 4) ไมมีพรเทพพรมนุษย เปรียบประดุจความดีท่ีทําเอง  
7. คําประพันธตอไปนี้แสดงแนวคิดในดานใด 
  “ท้ังองคฐานรานราวถึงเกาแฉก เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก 
 โอเจดียท่ีสรางยังรางรัก เสียดายนักนึกนานํ้าตากระเด็น 
 กระนี้หรือช่ือเสียงเกียรติยศ จะมิหมดลวงหนาทันตาเห็น 
 เปนผูดีมีมากแลวยากเย็น คิดก็เปนอนิจจังเสียท้ังนั้น”   
 1) การกอสรางพุทธสถาน  2) คําสอนทางพุทธศาสนา    
 3) การอนุรักษสถาปตยกรรมไทย 4) สถานภาพของคนในสังคม   
8. ขอใดมีแนวคิดตางกับ “สงสารใจใจเจาเอยไมเคยนิ่ง    วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว”   
 1) กลางคืนคอยเปนควันอั้นอัดไว ครั้นกลางวันก็เปนไฟไปทุกอยาง 
 2) รางกายถูกผูกพันสรรพางค เปนสื่อกลางแกใจรับใชการ 
 3) เกิดแลวกอลอแลวเรนเย็นแลวรอน ไมพักผอนเพียงสักคราวเฝาแฟบฟู 
 4) วนเวียนหวางทุกขสุขทุกวันวาร แลวสะสมสันดานการเปนคน  
9. ขอใดแสดงแนวคิดหลักตางจากขออื่น   
 1) ช่ังตนกอนจึงกลา ช่ังคน อื่นนอ 2) รูใดไมเหมาะแมน รูจัก ตนเอง 
 3) กูรูหมดเวนแต ตัวกู นั่นแล 4) รูคาของตนแล จักรูคาคน  
10. แนวคิดขอใดไมปรากฏในขอความตอไปนี้ 
  “รูจักเพียงพอดีท่ีจะรับ ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ 
 พรอมรูสึกตามวิสัยไปทุกตอน เหมือนทุกกอนกรวดทรายยอมคลายกัน”   
 1) รูจักความเพียงพอในชีวิต  2) รูวาการเกิดดับเปนธรรมดาโลก  
 3) รูวาคนท้ังหลายเกิดมาเทาเทียมกัน 4) รูจักคลอยตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  
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11.  “ยามแมคิดถึงลูกยา จงมองทองฟา 
 แมจักเห็นดาวไกลลิบ 
  นั่นแหละคือตาลูกกะพริบ อยูในแดนทิพย 
 เพงจองมองแมไมวาย 
  ยามแมนอนหลับผอนคลาย จงหลับใหสบาย 
 ลูกรักมาอยูดวยเสมอ”  
 ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของคําประพันธขางตน   
 1) แมลูกใชธรรมชาติเปนสื่อแสดงความรักและความผูกพัน 
 2) แมลูกยอมมีความรักความผูกพันกันตลอดไป 
 3) แมยอมคิดถึงลูกท่ีจากไปตลอดเวลา 
 4) ลูกท่ีจากไปยอมอาลัยรักแมอยูแลว  
12. ขอใดแสดงความคิดเก่ียวกับความรักตางจากขออื่น   
 1)  ต่ําศักดิ์หรือมารักวงศเทเวศร ใหผิดเพศตุนาหงันอสัญหยา 
  เหมือนอิเหนาเสาวภาคยกับบุษบา เออสาสิท่ีใจไมเจียมใจ 
 2)  เหมือนกระตายหมายชมจันทรา อันสูงสุดสายตาอยูเต็มไกล 
  คงมิไดเชยชมสมคิด ตองทนพิษความรักจนตักษัย  
 3)  สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
  ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
 4)  ซํ้าเปนขัตติยชาติผูอาจหาญ ควรหักหาญรักใหประลัยหาย 
  อยาเหยียดตนต่ําชาอยางนาอาย ลงมุงหมายทาสีไมดีเลย   
13. ขอใดแสดงแนวคิดตางจากขออื่น   
 1)  คนเวรตอเวรประทุษฐ ทวีโทษ 
  เอาอะเวรระงับหงาย อาจสิ้นสูญเวร 
 2)  ฤๅปางกอนเราเคยพรากสัตว ใหคูเคลาเขาพลัดฤๅไฉน 
  เวรามาเตือนภูวไนย จึงพรากนองไปใหจรกา  
 3)  อันความทุกขาอาดูร จงระงับดับสูญเสียดีกวา 
  วิบากกรรมแลวก็จําเวทนา ไปตามเวราซ่ึงทําไว 
 4)  ผูทําสิ่งอกุศล กรรมติด ตามนา 
  ดุจจักรเกวียนเวียนแล ไลตอนตีนโค   
14. ขอใดมีแนวคิดตางจากขออื่น   
 1) ทุกเม็ดกรวด...ทราย...หินแผนดินไทย บรรพบุรุษมอบใหใชรวมกัน 
 2) พัฒนาจะตองเอื้อเพ่ือคนจน ใหทุกคนมีสวนคิดตัดสินใจ 
 3) ไมมีหรอกอํานาจท่ีเปนนิรันดร มวลประชาเทาน้ันมั่น...ยืนยง 
 4) มีลาภ...ยศ...อํานาจ...ทระนง เปนผูทรงสิทธิธรรมนํามวลชน  
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15. ขอใดแสดงแนวคิดท่ีตรงกับคําประพันธตอไปนี้มากที่สุด 
  “ชนใดมีชาติชา เลวทราม 
 เพียรอุตสาหพยายาม หมั่นหมั้น 
 อยูบดอยูฝนความ รูแก ตนเฮย 
 กลับยศใหญย่ิงช้ัน เชนเช้ือผูดี”   
 1) รูสิ่งใดไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี 
 2) ดูผิวพรรณสรรพางคอยางกุลา แตวิชาพางามข้ึนครามครัน 
 3) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 
 4) ปากเปนเอกเลขเปนโทโบราณวา หนังสือตรีมีปญญาไมเสียหลาย  
16. ขอความตอไปนี้สะทอนคานิยมดานใดเดนชัดท่ีสุด 
  “ปพุทธศักราชสองพันหารอยยี่สิบหานี้ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมีอายุจําเริญยืนยาวมาครบ

สองรอยป ประชาชนท้ังหลายตางมีความปราโมทยบันเทิงใจท่ีสามารถตั้งบานเมืองเปนอิสระสถาวร สืบมา
ไดอีกถึงสองศตพรรษ และสมัครสามัคคีกันจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรขึ้นท่ัวราชอาณาจักร” 

 1) คตินิยม 2) ชาตินิยม 3) ประเพณีนิยม 4) ธรรมเนียมนิยม   
17. ขอใดแสดงแนวคิดสําคัญของขอความตอไปนี้ 
  “เอาทองตีเหล็กเปนของ ไมสามารถลอง 
 เพราะเหตุวาผิดธรรมดา 
  แมเราฆาทานมรณา เหล็กก็จักนา 
 นิยมประดุจทองคํา”   
 1) ผูใชอํานาจในทางไมถูกตองคือผูชนะ 
 2) ผูท่ีมีธรรมะยอมไมใชอํานาจในทางไมถูกตอง  
 3) ผูชนะเทานั้นเปนผูท่ีถูกตองและไดรับการยกยอง 
 4) ผูใชอํานาจในทางไมถูกตองยอมไมไดรับการยกยอง   
18. ขอใดแสดงแนวคิดตางจากขออื่น   
 1) ชาติตะปูชาติแข็งตองแทงตรึง ชาติขี้ผ้ึงชาติออนรอนละลาย 
 2) แตไมไผอันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเปนควันฉิว 
 3) อันเสาหินแปดศอกตอกเปนหลัก ไปมาผลักบอยเขาเสายังไหว 
 4) เรียงอิฐติดแนนแผนละครั้ง ยังเปนวังใหญเย่ียมเทียมสิงขร  
19. ขอใดไมสะทอนความคิดทางพระพุทธศาสนา   
 1) แมนกลับชาติเกิดใหมเปนกายคน ช่ือวาจนแลวจงจากกําจัดไกล 
 2) เคยสรางบาปเรงทําบุญมาลบลาง กุศลสรางมาชวยอํานวยผล 
 3) ฉันเกิดมาชาตินี้ก็มีกรรม แสนระยํายุบยับดวยอับจน 
 4) ใครปองรายก็อยารายสนองตอบ ใครคิดชอบก็ควรรักสมัครสมาน  
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20. ขอใดมีเนื้อความสอดคลองกับแนวคิดของคําประพันธตอไปนี้ 
  “มลางเกลศเลศคล้ําในน้ําใจ    ใหผองใสสิ้นขุนจึงบุญแรง”   
 1) จิตใจมิหมองหมน สุขะดลนิรันดรกาล 2) กอบกรรมะอันไร ทุษะกลั้วและมัวมล  
 3) เพียรเผากิเลสลาง มละโทษะยายี 4) ไรโศกธุลีสูญ และสบายบมัวมล   
21. แนวคิดใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “เลิกความคิดขันแขงปรุงแตงจิต เลิกชีวิตวุนวายในทุกท่ี 
 เลิกเดือดรอนดิ้นรนคนไยดี ไมตองมีปรารถนาในอารมณ”   
 1) การละกิเลส 2) การวางเฉย 3) การหลีกหนีสังคม 4) การทําจิตใหสงบ   
22. ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ 
  “มีคนถือดื้อไดอายตองอด ถือกันหมดโลกจะเศราสักเทาไหน 
 คนกับสัตวจัดประเภทดวยเหตุใด เหตุหนึ่งไซรก็ตรงท่ีคนมีอาย”   
 1) โลกท่ีปราศจากคุณธรรม  2) คานิยมของคนในปจจุบัน  
 3) ความแตกตางระหวางมนุษยกับสัตว 4) คุณธรรมที่สําคัญสําหรับมนุษย   
23. ขอใดมีแนวคิดท่ีเปนอุดมการณเพ่ือบานเมือง   
 1) คนเดียวเทานั้นในชีวิต คนเดียวท่ีสนิทแนบอุรา 
 2) ขอคนเมืองอยูเมืองสรางเมืองแลว อยาท้ิงแนวธรรมชาติวิบัติกอน 
 3) จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง 
 4) อันของดีมีมากท่ัวแดนไทย นาหวงแหนไวใหลูกหลาน   
24. ขอใดไมมีการเสนอแนวคิด   
 1)  กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร 
  มารยาทสอสันดาน ชาติเช้ือ 
 2)  ความรูอาจเรียนทัน กันหมด 
  ยกแตช่ัวดีกระดาง ออนแกฤๅไหว 
 3)  นางแยมเหมือนแมแยม ยวนสมร 
  ใบโบกกลกวักอร เรียกไท 
 4)  โลกนี้มิอยูดวย มณี เดียวนา 
  ทรายและสิ่งอื่นมี สวนสราง  
25. คําประพันธตอไปนี้แสดงคุณคาดานใดนอยที่สุด 
  “เขียวขจีระริกใบไหวเอนออน น้ําคางซอนฝากไวจูบใบเขียว 
 อุมหยาดน้ําราวมณีท่ีริ้วเรียว เติบโตตอรอเคียวมาเก่ียวคม”   
 1) การสรรคําใช 2) การเสนอแนวคิด 3) การเลนสัมผัส 4) การใชภาพพจน   
26. ขอความตอไปนี้เสนอแนวคิดเก่ียวกับเรื่องอะไร 
  “หัวลานไดหวี    ตาบอดไดแวน” 
 1) การไดรับของที่พนสมัย  2) การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ  
 3) การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได 4) การไดรับของที่ปราศจากคุณคา  
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27. แนวคิดเก่ียวกับเจานายในขอใดตางกับขออื่น   
 1) เจานายซ่ึงจะหาชองทําราชการไดยากกวาลูกขุนนาง เพราะเหตุท่ีเปนผูมีวาสนาบรรดาศักดิ์มาก 
 2) ฝายเราจะไปมียศเสมออยูกับเขา แตความบริบูรณและยศศักดิ์ไมเต็มท่ีเหมือนอยางเขาก็จะเปนท่ีนอยหนา 
 3) ถาจะหันไปขางทํามาหากิน ซ่ึงเปนการยากท่ีจะทําเพราะเปนเจาเหมือนกัน คือไปรับจางเขาเปนเสมียน

ไมได 
 4) เจานายจะเปนผูไดทําราชการมีช่ือเสียงดี ก็อาศัยไดแตสติปญญาความรูและความเพียรของตัว 
 
คานิยม  
28. ขอใดไมใชคานิยมในดานความกตัญูกตเวทีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย  
 1) ในวาระอันเปนมหาสมัยมงคลที่ระลึกแหงการประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ 
 2) ใหตั้งการพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจา 
 3) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาทรงบูชาคุณพระรัตนตรัย 
 4) ทรงถวายเครื่องสักการะบวงสรวงตามโบราณราชประเพณี  
29. ขอใดสะทอนคานิยมของสังคมไทยชัดเจนท่ีสุด   
 1) ครั้นเติบใหญบวชเปนสามเณรเลาเรียนอยูในวัดนั้น 
 2) ท้ังเปนสมภารเจาวัดอยูดวยจะท้ิงวัดไปเสียอยางไรได 
 3) ทานจึงเอาผาขาวมาลงยันตเปนผาประเจียดแจกคนละผืน 
 4) จึงเกิดประเพณีปดทองทานพระครูวัดฉลองขึ้น  
30. ขอใดแสดงคานิยมตรงกับภาษิตท่ีวา “อาสาเจาจนตัวตาย    อาสานายจงพอแรง”   
 1)  ขาพเจาเลาเปนขาฝาพระบาท ธรรมิกราชบพิตรอดิศร 
  คือพระนั่งเกลากษัตริยฉัตรนคร โปรดบิดรลือดังท้ังแผนดิน 
 2)  ธนบดินทรปนเกลา อยุธยา 
  ไตรภพจบโลกา เขตแควน 
  เกรงพจนบทอาชญา นรนารถ 
  เปนนิจกิจการแมน ชีพมวยควรสนอง 
 3)  สรวมชีพรจนาสามิภักดิ์ เฉลิมศักดิ์บพิตรอดิศร 
  ไวสําหรับกัปกัลปนิรันดร ใหถาวรพิพัฒนสวัสดี 
 4)  ขอเฉลิมเพ่ิมพูนพระเกียรติยศ ยุคลบทบพิตรอดิศร 
  ถวัลราชราชัยในนคร ดังทินกรแจมฟาท่ัวธาตรี  
31. คําอธิษฐานในขอใดสอดคลองกับคานิยมเชิงพระพุทธศาสนามากที่สุด   
 1) อยารูมีโรคาในสารพางค ท้ังรูปรางขอใหราวกับองคอินทร 
 2) หนึ่งบิดามารดาคณาญาติ ใหผุดผาดผาสุกเปนนิจสิน 
 3) ความระยําคําใดอยาไดยิน ใหสุดสิ้นสูญหายละลายเอง 
 4) ท้ังหวายตรวนลวนเครื่องท่ีลําบาก ใหปราศจากท้ังคนเขาขมเหง   
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32. ขอใดแสดงคานิยมเชิงวัฒนธรรมในวรรณคดีไทย 
 ก. เสมอเหมือนรูปทองทั้งแทง อันบุคคลแกลงเหลาหลอพึงพอเนตร 
 ข. ท้ังสององคก็ทรงสุนทรลักษณอันประเสริฐสิ้นทุกสิ่งสรรพสุดจะพรรณนา 
 ค. ท้ังกิริยามารยาทที่ผาดผายนี้ก็ดูอาจอง สมเปนสกุลประยูรพงศกษัตริย 
 ง. ถามิฉะนั้นดวงพักตรสองกุมาร ก็ปานประหนึ่งวากนกนิกขะเนื้อน้ํานพคุณวิบูล 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.   
33. คําประพันธตอไปนี้สะทอนคานิยมดานใดเดนชัดท่ีสุด 
  “นั่งบนหอกลางที่ขางใน พระพิจิตรเรียกใหกินขาวปลา”    
 1) คตินิยม   2) จารีตนิยม 
 3) ประเพณีนิยม   4) ธรรมเนียมนิยม   
34. ขอใดสะทอนคานิยมท่ีสรางปญหาใหแกสังคมไทยนอยที่สุด    
 1) ท้ังสินบนสินบาทอํานาจเถื่อน กระจายเกลื่อนหวานไปรายทางชั่ว 
 2) เพ่ือประโยชนพวกพองและของตัว ไมคิดกลัวคนถวนหนาดาประณาม 
 3) บริกรรมทําผงลงหลายเลห เปนเสนหจุณเจิมเฉลิมหนา 
 4) ปาท่ีคํ้าล้ําคุณบุญแผนดิน มันโกงกินผืนปาน้ันผันเปนเงิน  
35. คําประพันธตอไปนี้แสดงคานิยมเก่ียวกับอะไร 
  “กะละออมเพ็ญเพียบน้ํา ฤๅติง 
 โองอางพรองชลชิง เฟองหมอ 
 ผูปราชญหอนสุงสิง เยียใหญ 
 คนโฉดรูนอยกอ พลอดนั้นประมาณ”    
 1) การเลือกคบคน    2) การประมาณตน 
 3) การไมพูดโออวด    4) การแสวงหาความรู  
36. ขอใดไมใชคานิยมท่ีเกิดจากความเช่ือ    
 1)  เสวยนั้นผันพระพักตรไปบูรพทิศ เจริญฤทธ์ิชันษาสถาผล 
  แมนผินพักตรทักษิณถิ่นมณฑล ไมขาดคนรักใครเวียนไปมา 
 2)  อนึ่งวันชําระสระพระเกลา อังคารเสารสิ้นวิบัติปดไถม 
  ตัดเล็บวันพุธจันทรกันจัญไร เรียนสิ่งใดวันพฤหัสสวัสดี 
 3)  อันมีดพราอาวุธอันตราย อยูใกลกายพึงระวังใหหนักหนา 
  จะหยิบทรงใชสอยทุกเพลา ประมาทพาเหตุรายทําลายองค 
 4)  อนึ่งผาทรงจงนุงเหน็บขางขวา กันเขี้ยวงาจระเขเดรัจฉาน 
  อนึ่งอยาไปใตชองคลองตะพาน อยาลอดรานฟกแฟงแรงราคี  
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37. ขอใดแสดงวาความสัมพันธของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมทางวัตถุ    
 1) ตัวยากอยากจะไปอาศัยเขา ถึงเปนญาติก็เปลาเหมือนผูอื่น 
 2) ผูใหญนอยนั่งลอมอยูพรอมหน า นําขาวปลามาเลี้ยงเคียงขนม 
 3) บานเรือนเรียงเคียงกันทุกวันนี้ เหมือนหนึ่งพ่ีนองสนิทรวมจิตใจ 
 4) คบนักปราชญนั่นแหละดีมีกําไร ทานยอมใหความสบายหลายประตู  
38. ขอใดสะทอนคานิยมเรื่องความรักศักดิ์ศรีไดชัดเจนท่ีสุด    
 1)  ถึงมาตรแมนมวยมุดสุดชีวาตม อยาหมายมาดวากูจะสูสม 
  สัญชาติยักษไมสมัครสมาคม แลวทุดถมน้ําลายไมไยดี 
 2)  ซ่ึงดนตรีตีคาไวถึงแสน เพราะหวงแหนกําชับไวคับขัน 
  ใชประสงคตรงทรัพยสิ่งสุวรรณ จะปองกันมิใหไพรไดวิชา 
 3)  เราเปนสุริยวงศพรหมินทร จะใหโลกดูหมิ่นนั้นจนใจ 
  สูตายไมเสียดายชีวัน จะยอทอตอมันกระไรได 
 4)  แมฆาตายฝายอํามาตยราษฎร จะขอดคอนวามันมาแลวฆาฟน 
  จะปลอยไปใหมันสูดูสักพัก ใหเห็นศักดาเดชทุกเขตขัณฑ  
39. คําประพันธตอไปนี้สะทอนคานิยมเรื่องใดในสังคมไทย 
  “ธงสีทองผองสงาธงราชา รูปครุฑพาหประจําองคคงอมตะ 
 เดนอยูกลางธงสีเหลืองเรืองฤทธะ หมายคือพระทรงชัยของไทยเรา”    
 1) ความเปนสมมติเทพ 2) ความเปนมงคลแหงสี 3) ความจงรักภักดี 4) ความเปนอมตะ   
40. ขอใดสะทอนคานิยมในแนวโลกุตระ    
 1) พระบิดาดํารัสคาดคากระหมอมฉานพันตําลึงทอง 
 2) บพิตรมาปลิดปลงพระโอรสทั้งสองพระองคใหเปนทาสขาดแกธอาจารย 
 3) ท้ังกิริยามารยาทที่ผาดผายดูนี้ก็อาจอง สมเปนสกุลประยูรพงศกษัตรา 
 4) ขาบาทนี้เปนขาชวงใชของพฤฒาจารย ดั่งฤๅจะสามารถอาจหาญขึ้นไปรวมบัลลังกรัตนราชาอาสน  
41. โคลงตอไปนี้ช้ีใหเห็นคานิยมในเรื่องใด 
  “แมนมีความรูดั่ง สัพพัญู 
 ผิบมีคนชู หอนขึ้น 
 หัวแหวนคาเมืองตรู ตาโลก 
 ทองบรองรับพ้ืน หอนแกวมีศรี”    
 1) การมีความรู 2) การมีผูสนับสนุน 3) การสะสมของมีคา 4) การแสวงหาทรัพยสิน  
42. ขอใดสะทอนคานิยม     
 1) ทุกวันนี้มีทรัพยเขานับถือ เหมือนเราหรือเขาจะรักมิผลักไส 
 2) หนึ่งบิดามารดาคณาญาติ ใหผุดผาดผาสุกเปนนิจศีล 
 3) เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง ใหคนท้ังปวงหลงลงอบาย 
 4) แมนเนื้อเย็นเปนเทพธิดา พ่ีขออาศัยเสนหเปนเทวัญ 
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เฉลย 
 
1. 1) 2. 4) 3. 2)  4. 4) 5. 4) 6. 4) 7. 2) 8. 2) 9. 3) 10. 3) 
11. 1) 12. 4) 13. 1) 14. 4) 15. 2) 16. 2) 17. 3) 18. 1) 19. 2) 20. 4) 
21. 3) 22. 4) 23. 3) 24. 3) 25. 2) 26. 3) 27. 4) 28. 3) 29. 3) 30. 2) 
31. 2) 32. 3) 33. 3) 34. 3) 35. 3) 36. 3) 37. 1) 38. 3) 39. 1) 40. 2) 
41. 2) 42. 1) 
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วรรณคดีวิจักษณ ม.4 
 

การอานวรรณคดี 
 
 จุดมุงหมาย 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณชีวิต 
 2. เพ่ือรับรสความงามความไพเราะ 
 การวิจักษณ คือ การเกิดความเขาใจแจมแจง 
 การวิจารณ คือ การแสดงความคิดเห็น 
 การวิจักษณและการวิจารณวรรณคดี คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีดวยความเขาใจอยาง
แจมแจง 
 วิธีอาน 
 1. เพ่ือใหเขาใจเรื่อง 
 2. แยกแยะวาจะเอาสิ่งใดไปใชประโยชน 
 3. นําขอคิดเห็นท่ีไดมาคิด ถกเถียง สอบถามผูรู 
 4. พิจารณาจุดมุงหมายของผูเขียน 
 5. วิเคราะหแลวสามารถนําประโยชนไปใชในการดําเนินชีวิต 
 6. ใชเหตุผลประกอบการพิจารณา 
 7. อานท้ังเรื่องงายและยาก เพ่ือใหเขาใจชีวิต อารมณ ความเจริญ ความเสื่อม 
 พิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการเขียน 
 1. เนื้อเรื่อง 
 2. โครงเรื่อง 
 3. ตัวละคร 
 4. ฉาก 
 5. บทเจรจา 
 6. แกนของเรื่อง 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. “ภูมิปญญา” ในขอความตอไปนี้ตรงกับขอใด 
 “ในวรรณคดีนักเขียนและกวียอมแสดงภูมิปญญาของตนออกมา เราจึงสามารถมองเห็นชีวิต ความเปนอยู 

คานิยมและจริยธรรมของคนในสังคมท่ีผูประพันธจําลองไวใหประจักษ”     
 1) ลักษณะของสังคมท่ีเสนออยางตรงไปตรงมา 
 2) การแสดงภาพของชีวิตท่ีสัมพันธกับวัฒนธรรม 
 3) ภาพจําลองของชีวิตและการสงเสริมจริยธรรมของสังคม 
 4) ความรูขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดมาอยางยาวนาน 
 

เฉลย 
 
1. 2)  
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นมัสการมาตาปตุคุณและอาจาริยคุณ 
 
 ผูแตง พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 ลักษณะคําประพันธ อินทรวิเชียรฉันท 11 
 ที่มา ชุดภาษาไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 เนื้อเรื่อง มาตาปตุคุณ สรรเสริญคุณบิดามารดาท่ีเลี้ยงดูบุตรจนเติบโตโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก    
   อาจาริยคุณ สรรเสริญคุณครูอาจารยผูเปยมไปดวยความเมตตากรุณา 
 แนวคิด-คานิยม การบูชาบิดามารดา และครูอาจารยถือเปนมงคลที่จะทําใหชีวิตรุงเรือง และเปน
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป เลนเสียงสัมผัส เสียงหนัก-เบา เลนคําซอน เลนความหมายตรงขาม 
 ดานสังคม ปลูกฝงใหบุตรธิดาสํานึกในพระคุณบิดามารดา และศิษยสํานึกในบุญคุณของครูอาจารย 
 ความรูประกอบ 
 ฉันท เปนคําประพันธท่ีรับมาจากอินเดียในคัมภีรวุตโตทัย 
 อินทรวิเชียรฉันท 11 หมายถึง ฉันทท่ีมีลีลาดุจเพชรซ่ึงเปนเครื่องประดับของพระอินทร นิยมเขียนเพ่ือ
บรรยายเรื่อง 
 ลักษณะบังคับ 
 

 ั  ั
 ุ

 ั  ั
 ั  ั

 ุ
 ั  ั

 ุ
 ั

 ุ
 ั  ั

 ุ
 ุ

 ั
 ุ

 ั  ั
 ุ
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอใดแสดงความยากลําบากของบิดามารดาในการดูแลบุตรไดมากที่สุด 
 1) ฟูมฟกทะนุถนอม บบําราศนิราไกล 
 2) แสนยากเทาไรๆ บคิดยากลําบากกาย 
 3) ตรากทนระคนทุกข ถนอมเลี้ยงฤรูวาย 
 4) ปกปองซ่ึงอันตราย จนไดรอดเปนกายา  
2. ขอใดแสดงหนาท่ีของ “อาจารย” ไดตรงที่สุด 
 1) จิตมากดวยเมตตา และกรุณาบเอียงเอน 
 2) ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดท่ีงุนงม 
 3) โอบเอื้อและเจือจุน อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ 
 4) ช้ีแจงและแบงปน ขยายอัตถใหชัดเจน 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 3)  
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อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
 ลักษณะคําประพันธ กลอนบทละคร 
 จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือใชแสดงละครใน 
 ที่มา ไดเคาเรื่องจากนิยายปนหยีของชวา เขามาเมืองไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดรับการยกยองจาก
วรรณคดีสโมสรใหเปนยอดของบทละครรํา 
 เนื้อเรื่อง     
 วิหยาสะกําโอรสของทาวกะหมังกุหนิงเก็บรูปนางบุษบาไดก็หลงรัก ทาวกะหมังกุหนิงจึงสงทูตไปขอทาวดาหา
แตถูกปฏิเสธ จึงยกทัพไปรบเพื่อชิงนาง ในท่ีสุดก็พายแพถึงแกความตายทั้งพอและลูก 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 1. ถูกตองตามรูปแบบของกลอนบทละคร เหมาะใชในการเลนละครใน 
 2. พรรณนาละเอียด ชัดเจน 
 3. สรรใชถอยคําดีเดน ไพเราะ กินใจ ใชคํางายความหมายลึกซ้ึง 
 4. ดีเดนในการใชสัมผัสสระ สัมผัสอักษร 
 5. บรรยายลักษณะกองทัพ การต้ังคาย การสูรบอยางมีชีวิตชีวา 
 ดานสังคม 
 1. ทําใหผูอานเขาใจสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในราชสํานักและชาวบานไดดี 
 2. มีคุณคาดานการละครและศิลปกรรม 
 3. สะทอนภาพชีวิตของสังคมไทย 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1.  “ประการหนึ่งถาวาชาวันไป ทัพใหญจะมาพรอมยังดาหา 
 จะตองหักหนักมือโยธา เห็นจะยากยิ่งกวาน้ีไป” 
 ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดเดนชัดท่ีสุด 
 1) กระตือรือรน 2) ไมประมาท 3) ไมยอทอ 4) มองการณไกล  
2.  “พอแมเสมอพระเจา บนสวรรค 
 ลูกจุงนอมมิ่งขวัญ กราบไหว” 
 ขอใดเรียงลําดับเหตุผลเหมือนคําประพันธขางตน 
 1) อันชิงนางอยางนี้ไมผิดธรรม ธรรมเนียมนั้นมีแตบุราณมา 
 2) จําจะไปตานตอรอฤทธิ์ ถึงมวยมิดมิใหใครดูหมิ่น 
 3) เราจะตัดศึกใหญใหยอยน ดวยกําลังรี้พลเขมแข็ง 
 4) เห็นจะรักเมียจริงย่ิงกวาญาติ ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได 
 
ใขคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4 
  “หวังเปนเกือกทองรองบาทา พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 จะขอพระบุตรีมียศ ใหโอรสขานอยดังจินดา 
 อันกรุงไกรไอศูรยท้ังสอง จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา 
 ขอพํานักพักพ่ึงพระเดชา ไปกวาชีวันจะบรรลัย”  
3. คําประพันธขางตนใชภาพพจนก่ีแหง 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง   
4. ขอใดไมใชน้ําเสียงท่ีปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1) ออนนอม 2) ถอมตน 3) ยําเกรง 4) ทะนงในศักดิ์ศรี  
 
ใชบทโตตอบระหวางสังคามาระตา และวิหยาสะกํา ตามลําดับตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5-6 
 สังคามาระตา :  ยืนมาอยูตรงวิหยาสะกํา แสรงทําเปนทีเยยหยัน 
   แลววาใครไมคิดแกชีวัน จะชิงตุนาหงันพระธิดา 
   จงมาเลนทวนดวยกันกอน ใหเห็นฤทธิรอนแกลวกลา 
   แมควรคูกับวงศเทวา จึงจะยกกัลยาใหไป 
 วิหยาสะกํา :  ดูกอนเจาผูเรืองฤทธิรงค รูปทรงงามสมคมสัน 
   เช้ือชาติญาติวงศพงศพันธุ อยูเขตขัณฑธานีบุรีไร 
   หรือเปนวงศอสัญแดหวา ในสี่นคราเปนไฉน 
   จึงปนหนามาตอฤทธิไกร ไมกลัวชีวาลัยจะมรณา 
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5. ลักษณะคําพูดของสังคามาระตาตรงกับอกุศลกรรมบถขอใดมากที่สุด 
 1) กลาวปดและลดเลี้ยว   2) พูดจาท่ีเพอเจอ 
 3) พูดหยาบกระทบคน   4) สอเสียดเพราะเกลียดชัง   
6. ลักษณะการโตตอบของสังคามาระตาและวิหยาสะกําตรงกับสํานวนตามขอใด 
 1) ขิงก็ราขาก็แรง   2) สาวไสใหกากิน 
 3) เกลือจ้ิมเกลือ   4) ชาติเสือไมท้ิงลาย ชาติชายตองไวช่ือ  
7. ขอใดไมใชการกลาวเชิงเปรียบเทียบ 
 1) พระปนภพกุเรปนกรุงศรี  2) รํารายเปนกระบวนหวนหัน 
 3) วางกองเย้ืองกันเปนฟนปลา 4) ไวเปนขาใตเบ้ืองบทมาลย  
8. ขอใดไมมีน้ําเสียงเชิงสบประมาท 
 1) จงมาเลนทวนดวยกันกอน ใหเห็นฤทธิรอนแกลวกลา 
 2) ตัวสิอยูปกมาหงัน ใชวงศอสัญแดหวา 
 3) ไมควรคูสูรบกับเรา ครั้นจะฆาเสียเลาก็อายใจ 
 4) หรือรักตัวกลัวจะมวยชีวัน บังคมคัลจะใหคืนไปพารา  
9. ขอใดไมสะทอนความเช่ือของผูพูด 
 1) ดังหิ่งหอยจะแขงแสงอาทิตย เห็นผิดระบอบบุราณมา 
 2) งดอยูอยาเสด็จสักเจ็ดวัน ถาพนนั้นก ็เห็นไมเปนไร 
 3) สุดแทแตบุญกับกรรม จะฟงคําโหรานั้นหาไม 
 4) ตนเปนไทไมควรไปคบทาส คนตางชาติไมสนิทอยาชิดชอบ  
10. ขอใดสะทอนทรรศนะของผูพูดขอความตอไปนี้ 
  “แมนวาระตูจรกา งามเหมือนวิหยาสะกําน้ี 
 จะมิไดรอนรนดวยปนศักดิ์ นารักรูปทรงสงศรี” 
 1) ไมถือเรื่องช้ันวรรณะ   2) ไมถือเรื่องยศศักดิ์ 
 3) รูปสมบัติสําคัญกวาฐานะ  4) รูปสมบัติแสดงใหเห็นคุณความดีของคน  
11. คําประพันธตอไปนี้แสดงวาผูพูดไมมีลักษณะตามขอใด 
  “ฝายเราเลาก็สามพารา เปนใหญในชวาแวนแควน 
 ถึงทัพจรกาลาสํานั้น พ่ีไมพรั่นใหมาสักสิบแสน 
 จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป” 
 1) มุงมั่นจะเผด็จศึกใหไดโดยเร็ว 2) วางแผนการรบอยางรอบคอบ 
 3) หยิ่งทะนงในความยิ่งใหญของตน 4) เช่ือมั่นในกําลังความสามารถของตน  
12.  “มาตรแมนเสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
 ซ่ึงเกิดศึกสาเหตุเภทภัย ก็เพราะใครทําความไวงามพักตร” 
 คําประพันธขางตนนี้ใชกลวิธีทางวรรณศิลปใด 
 1) การใชคําเปรียบเชิงอุปลักษณ 2) การใชอุปมานิทัศน 
 3) การใชคําถามเชิงวาทศิลป  4) การใชบุคคลสมมุติ  



 

ภาษาไทย (156) ________________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

13. ขอความในเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ท่ีวา 
  “เสร็จศึกจะเขาไปอัญชลี จะดาตีก็ตามอัชฌาสัย 
 เม่ือไดเกินแลวก็จนใจ ตามแตภูวไนยจะปรานี” 
 ขอความท่ีเนนตัวหนามีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ไดทําการลวงเกินเอาไวมาก 2) ไดชัยชนะในศึกสงครามเกินความคาดหมาย 
 3) ไดสรางความโกรธแคนไวมากเกินจะใหอภัย 4) ไดกลาวคําโออวดไวเกินความจริง  
14. ขอใดไมปรากฏความเช่ือในการศึกสงคราม 
 1) วางกองเย้ืองกันเปนฟนปลา ใหโยธาถอยยิงชิงชัย 
 2) พอไดศุภฤกษก็ลั่นฆอง ประโคมคึกกึกกองทองสนาม 
 3) ประโรหิตฟนไมขมนาม ทําตามตําราพิชัยยุทธ 
 4) แลวรีบรัดจัดพลรณยุทธ ตั้งท่ีนามครุฑปกษา 
 
จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 15-16 
  “สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
 ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย”  
15. ตัวละครในคําประพันธนี้มีอารมณความรูสึกตรงกับขอใด 
 1) โกรธ - เคียดแคน   2) ชํ้าใจ - นอยใจ 
 3) นอยใจ - สงสารตนเอง  4) แคนเคือง - ทุกขใจ  
16. คําประพันธขางตนกลาวถึงความรูสึกของตัวละครใด 
 1) มาหยารัศมี 2) สการะวาตี 3) จินตะหรา 4) บุษบา  
17. คําประพันธตอไปนี้มีความหมายตรงกับขอใด 
  “คํายอยกยองเท้ียร ทุกประการ 
 พักตรจิตผิดกันประมาณ ยากรู” 
 1) หนาซ่ือใจคด   2) ยกยอปอปน 
 3) รูหนาไมรูใจ   4) ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ   
18. ขอใดไมแสดงความเปนเหตุเปนผล 
 1) อันชิงนางอยางนี้ไมผิดธรรม ธรรมเนียมนั้นมีแตบุราณมา 
 2) แมนไมรูแหงเมืองจรกา จะชวยช้ีมรรคาบอกให 
 3) จรกาไมมาก็ย่ิงดี ไมมีผูหวงแหนกีดกัน 
 4) ครั้นขอนางมิไดดังใจจง จึงเกิดการรณรงคในดาหา  
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19. ขอใดไมไดกลาวถึงอาวุธในการตอสู 
 1) พวกพลพาชีตีกระทบ รําทวนสวนประจบโถมแทง 
 2) นายกองแกวงดาบวาบวับ ตางขับพาวิ่งเขาชิงชัย 
 3) โรมรุกบุกไปแตลําพัง ไลหลังพวกพลเขารณรงค 
 4) บางเปาชุดจุดยิงปนใหญ ฉัตรชัยมณฑกนกสับ  
20. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร 
 1) ครั้นอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์ ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย 
 2) บุษบาจะงามสักเพียงไร จึงตองใจระตูทุกบุรี 
 3) เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน แลวจึงคอยผันผอนมากรุงศรี 
 4) แมนงามเหมือนจินตะหราวาตี ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 21-22 
 ก.  “บางชวนกันขึ้นบนตนไมมอง แลเห็นเปนกองทัพใหญ 
  หมายประมาณพวกพลสกลไกร ก็ลนลานลงไปจากพฤกษา” 
 ข.  “บางกะเกณฑผูคนอลหมาน นายบานเท่ียวเรงเรียกหา 
  ท้ังนอกเมืองในเมืองเนื่องมา พรอมกันยังหนาศาลากลาง” 
 ค.  “บางบาวเขาคนละบาพานายวิ่ง ประเจียดเครื่องเปลื้องท้ิงไวเกลื่อนกลน 
  บางหนามเกี่ยวหัวหูไมรูตน ซุกซนดนไปแตลําพัง” 
 ง.  “บางชวนชักพรรคพวกพ่ีนอง ยักยายเงินทองไปเที่ยวฝง 
  ซุบซิบพูดกันมิใหดัง ซอนมิดปดบังไมบอกใคร”  
21. ขอใดแสดงภาพที่ตื่นเตนตกใจไดแจมชัดท่ีสุด 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
22. ขอใดไมมีวัจนภาษา 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
23. ขอใดไมใชคําพูดท่ีแสดงความรักศักดิ์ศรี 
 1) จะสงครามตามตีติดพัน ไปกวาชีวันจะบรรลัย 
 2) ผิดก็ทําสงครามดูตามที เคราะหดีก็จะไดดังใฝฝน 
 3) จําจะไปตานตอรอฤทธิ์ ถึงมวยมิดมิใหใครดูหมิ่น 
 4) แตผูเดียวจะเค่ียวสงครามไป จะยากเย็นเปนกระไรก็ตามที  
24. ขอใดเปนทรรศนะเกี่ยวกับผูหญิงท่ีไมไดสะทอนจากเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 1) ผูหญิงงามเปนชนวนของสงคราม 2) ผูหญิงท่ีแยงสามีผูอื่นเปนท่ีนารังเกียจ 
 3) ผูหญิงท่ีแตงงานแลวเปนสมบัติของสามี 4) ผูหญิงท่ีเปนมายขันหมากยอมไดรับความอับอาย  
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25. คําประพันธตอไปนี้มีลักษณะเดนท่ีสุดตามขอใด 
  “หลบหลีกไววองปองกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ 
 ปะทะแทงแสรงทําสําทับ ยางกระหยับรุกไลมิไดย้ัง” 
 1) การแสดงภาพเคลื่อนไหว การซอนคํา 
 2) การหลากคํา การเลนเสียงสัมผัส 
 3) การซอนคํา การหลากคํา 
 4) การแสดงภาพเคลื่อนไหว การเลนเสียงสัมผัส  
26. ขอใดไมเก่ียวกับวิถีชีวิตไทย 
 1) ท่ีมีเกวียนเกณฑบรรทุกลําเลียง ใสเสบียงครบคนละสิบถัง 
 2) อันชิงนางอยางนี้ไมผิดธรรม ธรรมเนียมนั้นมีแตบุราณมา 
 3) มือถือสมุกหมากตามยากไร ดอกไมธูปเทียนถือติดมา 
 4) ท่ีนอนหมอนมุงเสื่อออน ผาผอนดีดีมีในบาน 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 2)  4. 4) 5. 3) 6. 1) 7. 2) 8. 1) 9. 4) 10. 3) 
11. 2) 12. 3) 13. 1) 14. 1) 15. 3) 16. 3) 17. 4) 18. 1) 19. 3) 20. 1) 
21. 3) 22. 3) 23. 2) 24. 3) 25. 4) 26. 2)  
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นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 
 
 ผูแตง พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ (พระองคเจารัชนีแจมจรัส) พระนามแฝง น.ม.ส. 
 ลักษณะคําประพันธ นิทานรอยแกว 
 จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือเผยแพรวรรณคดีสันสกฤตของอินเดีย 
 ที่มาของเรื่อง นิทานเวตาล (เวตาลปญจวิงศติ แปลวา นิทาน 25 เรื่องของเวตาล) 
 เนื้อเรื่อง ทาวมหาพลกษัตริยแหงเมืองธรรมปุระมีมเหสีและพระธิดาท่ีงามมาก ตอมาเกิดสงครามทาวมหาพล
สิ้นพระชนม มเหสีและพระธิดาหนีเขาปาไปพบทาวจันทรเสนและพระโอรส จึงไดแตงงานกันโดยทาวจันทรเสน
แตงงานกับพระธิดา พระโอรสแตงงานกับพระมเหสี เวตาลถามพระวิกรมาทิตยวาบุตรธิดาทาวมหาพล และบุตร
ของพระมเหสีจะนับญาติกันอยางไร พระวิกรมาทิตยไมตอบ 
 คุณคา     
 ดานวรรณศิลป 
 1. แทรกขอคิดคําคมตางๆ 
 2. ใชสํานวนภาษาเรียบงาย แตมีชีวิตชีวา แสดงอารมณของตัวละครไดเปนอยางดี 
 ดานสังคม 
 1. ใหคติธรรมในการดําเนินชีวิต และจบดวยปริศนาชวนใหคิด เพ่ิมพูนสติปญญาและไหวพริบผูอาน 
 2. ใหขอคิดเรื่องความมุงมั่น อดทน อดกลั้น ความเพียร 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. พระวิกรมาทิตยและพระราชบุตรจะบรรลุจุดมุงหมาย นําเวตาลมาใหโยคีไดจะตองมั่นคงในหลักปฏิบัติสําคัญ

ท่ีสุดประการใด       
 1) อดทน 2) อดกลั้น 3) ใชปญญา 4) พยายาม 
 

เฉลย 
 
1. 2)  
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นิราศนรินทรคําโคลง 
 
 ผูแตง นายนรินธิเบศร (อิน) 
 ลักษณะคําประพันธ โคลงนิราศ มีรายนํา 1 บท โคลงสี่สุภาพ 143 บท 
 จุดมุงหมายในการแตง     
 1. เพ่ือแสดงความอาลัยรักหญิงท่ีจากมา 
 2. เพ่ือบันทึกการเดินทาง 
 เนื้อเรื่อง ยอพระเกียรติพระมหากษัตริย ชมบานเมือง กลาวคร่ําครวญถึงนางท่ีรัก โยงกับสถานที่ท่ีเดิน
ทางผาน 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 1. เปนตนแบบที่ดีในการแตงโคลงสี่สุภาพ 
 2. สรรคําใช ไพเราะท้ังเสียง และความหมายลึกซ้ึง 
 ดานสังคม 
 1. บันทึกประวัติศาสตร ความเจริญของบานเมือง ศาสนา 
 2. ใหความรูเก่ียวกับสถานที่ทางภูมิศาสตร 
 วรรณคดีสโมสรยกยองใหโคลงนิราศนรินทรเปนเลิศของโคลงนิราศ เพราะ 
 1. ลีลาของโคลงไพเราะ ดีเดนไมมีท่ีติ 
 2. ใชคํากระชับชัดเจน ไพเราะท้ังเสียง และความหมายลึกซ้ึง 
 3. ผูกโยงสถานที่และความรักไดอยางแนบเนียน 
 4. มีกวีโวหารเปนลักษณะเฉพาะของตน 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอใดกลาวถึงสังคมไทยตางยุคกับขออื่น 
 1)  อยุธยาโสภิตพน มาแปลง เปนฤๅ 
  ฤๅวาบุญเพรงแสดง พระสราง 
 2)  อยุธยายศยิ่งฟาลงดิน แลฤๅ 
  อํานาจบุญเพรงพระ กอเกื้อ 
 3)  โกสินทรบุรินทรรัตนอาง ไอศวรรย สวรรคฤๅ 
  ยศยิ่งอยุธยาอัน ลวงแลว 
 4)  อยุธยายศลมแลว ลอยสวรรค ลงฤๅ 
  สิงหาสนปรางครัตนาบรร- เจิดหลา 
 

เฉลย 
 
1. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาไทย (162) ________________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

หัวใจชายหนุม 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใชพระนามแฝง “รามจิตติ” 
 ลักษณะคําประพันธ รอยแกว 
 จุดมุงหมายในการแตง 
 1. เพ่ือใหความรูและแงคิด 
 2. เพ่ือความบันเทิงใจ 
 ที่มาของเรื่อง เปนจดหมายถึงเพ่ือน 18 ฉบับ เนื้อหาเปนนวนิยายขนาดสั้น ลงพิมพในหนังสือพิมพดุสิต
สมิตรายเดือน 
 เนื้อเรื่อง ประพันธเขียนจดหมายถึงเพ่ือนช่ือประเสริฐท่ีอังกฤษเลาการเดินทางกลับเมืองไทยและการใชชีวิต    
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 1. ใชภาษากะทัดรัดชัดเจน ทําใหผูอานไดรับความรู ความบันเทิง 
 2. ใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ใชคําคะนองและภาษาพูด 
 ดานสังคม 
 1. สะทอนชีวิตความเปนอยูในสมัยรัชกาลท่ี 6 
 2. สะทอนคานิยมการรับราชการ 
 3. สะทอนปญหาการชิงสุกกอนหาม 
 4. สะทอนทัศนคติของคนไทยที่มีตอการครองคู ความรักของบิดามารดา สามีภรรยา ประเทศชาติ     
การวางตัวของกุลสตรีไทย 
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ทุกขของชาวนาในบทกวี 
 
 ผูแตง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระนามแฝง “แวนแกว” 
 ลักษณะคําประพันธ ความเรียง 
 จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือสะทอนแนวคิดกวีไทยและกวีจีนท่ีกลาวถึงความทุกขของชาวนา 
 ที่มา หนังสือมณีพลอยรอยแสง หมวดชวนคิดพิจิตรภาษา 
 เนื้อเรื่อง ใชเพลงเปบขาวของจิตร ภูมิศักดิ์ เปนบทนําเรื่อง กลาวถึงความทุกขของชาวนาในมุมมองของ 
กวีไทย และกวีจีนหลีเซิน ซ่ึงประพันธกลอนเปลา “ประเพณีดั้งเดิม” มองเห็นความทุกขของชาวนาเหมือนกัน 
 คุณคา    
 1. ดานวรรณศิลป เปนตัวอยางความเรียงท่ีดี 
 2. ดานสังคม สะทอนปญหาสังคม คือ ชาวนา 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2 
 ก.  เหงื่อหยดสักก่ีหยาด ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น 
  ปูดโปนกี่เสนเอ็น จึงแปรรวงมาเปบกิน 
  น้ําเหงื่อท่ีเรื่อแดง และน้ําแรงอันหลั่งริน 
  สายเลือดกูท้ังสิ้น ท่ีสูซดกําซาบฟน 
 ข.  ตอนอาทิตยเท่ียงวัน ชาวนายังพรวนดิน 
  เหงื่อหยดบนดินภายใตตนขาว 
  ใครจะรูบางวาในจานใบนั้น 
  ขาวแตละเม็ดคือความยากแคนแสนสาหัส  
1. บทประพันธท้ังสองขอแสดงเจตนาตามขอใด 
 1) ใหเห็นใจชาวนา   2) ใหสํานึกถึงบุญคุณชาวนา  
 3) ใหคิดชวยเหลือชาวนา   4) ใหเห็นความเหน็ดเหนื่อยของชาวนา  
2. บทประพันธขางตนมีลักษณะรวมกันตามขอใด 
 1) เนื้อหา 2) ความเปรียบ 3) ภาษา 4) น้ําเสียง  
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3. ขอความตอไปนี้แฝงขอคิดตามขอใด 
  “กอนท่ีทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ เรื่องความทุกขของชาวนาก็คงยังจะเปนแรง

สรางความสะเทือนใจแกกวียุคคอมพิวเตอรสืบตอไป” 
 1) ชาวนาไดรับความไมเปนธรรมทุกยุคทุกสมัย 
 2) ความทุกขของชาวนาเปนแรงบันดาลใจของกวีเสมอ  
 3) ความสะเทือนใจของกวีสัมพันธกับความสุขความทุกขของชาวนา 
 4) แมประเทศจะพัฒนาไปสูความเจริญแลว ชาวนาก็ยังมีความสําคัญอยู  
4. ขอใดมีน้ําเสียงตางจากขออื่น 
 1)  จากแรงมาเปนรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว 
  จากรวงเปนเม็ดพราว ลวนทุกขยากลําเค็ญเข็ญ 
 2)  สองมือเฮามีแฮง เสียงเฮาแยงมีคนยิน 
  สงสารอีสานสิ้น อยาซุด, สูดวยสองแขน 
 3)  โซประตูตรึงผูกถูกกระชาก เสียงแหงความทุกขยากก็ย่ิงใหญ 
  สวางวาบแปลบพรามาไรไร ก็รูไดวาทางยังพอมี 
 4)  ลมประสานเสียงแคนวาแคนแคน เปบขาวทุกคราวแคนความขื่นขม 
  เหงื่อกูรินตากูแลงน้ําแหงตรม แมทุกขถมจักหยัดยืนคืนคาคน 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 1) 3. 1)  4. 1) 
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มงคลสูตรคําฉันท 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 ลักษณะคําประพันธ อินทรวิเชียรฉันท 11 และกาพยฉบัง 16 
 ที่มา มงคลสูตรเปนพระสูตรในพระไตรปฎก 
 เนื้อเรื่อง พระอานนทเลาวา พระพุทธเจาไดทรงเทศนมงคลสูตรไว 38 ประการ ดังนี้ 
 1. ไมคบคนพาล 
 2. คบบัณฑิต 
 3. บูชาผูควรบูชา 
 4. อยูในประเทศที่สมควร 
 5. เคยทําบุญไวกาลกอน 
 6. ตั้งตนไวชอบ 
 7. สดับตรับฟงมาก 
 8. มีศิลปะ 
 9. มีวินัย 
 10. มีวาจาเปนสุภาษิตไพเราะ 
 11. บํารุงบิดามารดา 
 12. สงเคราะหบุตร 
 13. สงเคราะหภรรยา 
 14. การงานไมค่ังคาง 
 15. ใหทาน 
 16. ประพฤติธรรม 
 17. สงเคราะหญาติ 
 18. ประกอบการงานไมมีโทษ 
 19. เวนจากบาป 
 20. สํารวมกายไมดื่มน้ําเมา 
 21. ไมประมาทในธรรม 
 22. เคารพผูควรเคารพ 
 23. เจียมตัว 
 24. สันโดษ 
 25. รูคุณทาน 
 26. ฟงธรรมตามกาล 
 27. อดทน 
 28. วางาย 
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 29. เห็นสมณะ 
 30. สนทนาธรรมตามกาล 
 31. บําเพ็ญตบะความเพียร 
 32. ประพฤติพรหมจรรย 
 33. เห็นอริยสัจสี่ 
 34. ทําใหแจงซ่ึงนิพพาน 
 35. จิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม 
 36. จิตไมเศราโศก 
 37. จิตปราศจากธุลี 
 38. จิตเกษม ปลอดโปรงปราศจากกิเลส  
 แนวคิด 
 1. มงคลในพระพุทธศาสนา คือ ขอปฏิบัติตนและการฝกจิตใจใหถูกตองตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 
 2. คําสอนของพระพุทธเจา เปนคําสอนที่ยึดหลักเหตุผลสามารถพิสูจนไดดวยการปฏิบัติจริง 
 คานิยม 
  การปฏิบัติตามมงคลสูตร 38 ประการ จะนําความเจริญกาวหนาใหแกบุคคลและสังคม 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ขอความท่ีเก่ียวกับบทมงคลสูตรขอใดท่ีไมถูกตอง 
 1) พระสงฆท่ีเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลมักสวดบทมงคลสูตร 
 2) มงคล 38 ประการเปนขอปฏิบัติงายๆ เหมาะแกบุคคลทั่วไป 
 3) ผูปฏิบัติมงคล 38 ประการนี้จะเปนผูประเสริฐประสบแตความเจริญ 
 4) อานิสงสแหงการปฏิบัติมงคล 38 ประการเกิดจากการกระทําดวยตนเองเทาน้ัน  
2. ผูปฏิบัติตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง นาจะเปนผูท่ี

ยึดถือมงคลสูตรตามขอใดมากที่สุด 
 1) อีกหมั่นประพฤติควร ณ สภาวะแหงตน 
 2) ความอยูประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขี 
 3) การงานกระทําไป บมิยุงและสับสน 
 4) ยินดี ณ ของตน บมิโลภทะยานปอง  
3. คํากลาวในขอใดสอดคลองกับคําสอนในมงคลสูตร 
 1) มงคลเกิดจากการบูชา ชีวิตพัฒนากาวหนาไกล 
 2) มงคลเกิดดวยวาจาใจ ทําทุกสิ่งเพ่ือใหชีพสุขสันต 
 3) มงคลเกิดกอแกชีพน้ัน ดวยตนมั่นมุงกระทําคุณความดี 
 4) มงคลเกิดจากศุภดิถี ทรัพยสินมีมั่นคงมิสงสัย  
4. คําประพันธตอไปนี้มีสาระสําคัญตรงตามขอใด 
  “จิตใครผิไดตอง วรโลกะธรรมศรี 
 แลวยอมบพึงมี จะประหวั่นฤกังวล 
  ไรโศกธุลีสูญ และสบายบมัวมล 
 ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี” 
 1) ความซาบซึ้งในโลกธรรม 
 2) ความไมหวั่นไหวในโลกธรรม 
 3) ความปลอดโปรงใจเพราะธรรมอันประเสริฐ 
 4) ความเขาใจในความดับสิ้นของกิเลสตัณหา  
5. ขอใดเปนมงคลที่นําไปสูการหลุดพน 
 1) ความไมประมาทใน พหุธรรมะโกศล 
 2) สํารวมวรินทรีย และสุราบเมามล 
 3) บํารุงบิดามา- ตุระดวยหทัยปรีย 
 4) ความงดประพฤติบาป อกุศลบใหมี  
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6. ขอความตอไปนี้กลาวถึงมงคลขอใดบาง 
  “ความไดสดับมาก และกําหนดสุวาที 
 อีกศิลปศาสตรมี จะประกอบมนุญการ 
 อีกหนึ่งวินัยอัน นรเรียนและเชี่ยวชาญ 
 อีกคําเพราะบรรสาน ฤติแหงประชาชน” 
 1) ฟงธรรมตลอดกาล อดทน วางาย เคารพ 
 2) ฟงมาก มีศิลปะ มีวินัย มีมธุรสวาจา 
 3) สนทนาธรรมตามกาล ตั้งตนชอบ เห็นอริยสัจ ใหทาน 
 4) สํารวม ปลอดจากกิเลส ตั้งตนชอบ ประพฤติธรรม  
7. มงคลสูตรคําฉันทมีท่ีมาจากพระสุตตันตปฎกหมวดใด 
 1) ทีฆนิกาย 2) มัชฌิมนิกาย 3) อังคุตตรนิกาย 4) ขุททกนิกาย 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 3)  4. 3) 5. 1) 6. 2) 7. 4) 
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มหาชาติ/มหาเวสสันดรชาดก 
 
 ที่มา มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก เปนเรื่องทางพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย โดย
มีความเช่ือวาหากฟงเทศนมหาชาติครบ 13 กัณฑใน 1 วัน จะไดอานิสงสแรง มีช่ือเรียกตางๆ ดังนี้ 
 1. ภาคกลางเรียก เทศนมหาชาติ คาถาพัน เวสสันดรชาดก 
 2. ภาคเหนือเรียก ตั้งธรรมหลวง 
 3. ภาคอีสานเรียก งานบุญพระเวส 
 4. ภาคใตเรียก เทศนมหาชาติ 
 วรรณคดีเกี่ยวกับมหาชาติ 
 1. มหาชาติคําหลวง 
 2. กาพยมหาชาติ 
 3. มหาชาติกลอนเทศน 
 4. รายยาวมหาเวชสันดรชาดก 
 เนื้อเรื่องมี 13 กัณฑ ไดแก 
 1. ทศพร 
 2. หิมพานต 
 3. ทานกัณฑ 
 4. วนประเวศน 
 5. ชูชก 
 6. จุลพน 
 7. มหาพน 
 8. กุมาร 
 9. มัทรี 
 10. สักรบรรพ 
 11. มหาราช 
 12. ฉกษัตริย 
 13. นครกัณฑ 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2 
 “สรรแตหาญสารตัวเหี้ยม เทียมชางมารทานชางหมื่น ฟนโถมศึกฝกทนศร รอนงาสายรายงาเศียร เรียนเปน
สูรูชนสาร รานบาแทงแรงบถอย รอยคชหนีรี่ขึ้นหนา ขาศึกยลขนสยอง รองบันเทิงเริงบุกทัพ สรรพอลังกาสาร 
อลงกต บทจรคลาดบาทจรคลา ดาพยุหะยืนดื่นพยุหยุทธ ดุจพสุธาพังดั่งพสุธาพก ยกคชผายยายคชพล”  
1. คําประพันธขางตนใหความรูสึกเดนชัดท่ีสุดตามขอใด       
 1) ฮึกเหิม 2) คึกคัก 3) หวาดหวั่น 4) สยดสยอง  
2. ขอใดเปนลักษณะเดนท่ีสุดของคําประพันธขางตน      
 1) การใชความเงียบ   2) การเลนคําพองเสียง 
 3) การพรรณนาใหเห็นภาพ  4) การเลนเสียงสัมผัส 
 

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

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี 
 
 ผูแตง เจาพระยาพระคลัง (หน) 
 ลักษณะคําประพันธ รายยาว ยกคาถาภาษาบาลีขึ้นกอน แลวแตงเปนภาษาไทย 
 ที่มา กัณฑท่ี 9 จากรายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
 เนื้อเรื่อง นางมัทรีกลับจากหาผลไม ไมพบกัณหาชาลีจึงออกตามหาดวยความเศราโศกเสียใจสลบไป    
พระเวสสันดรบอกความจริงวายกกัณหาชาลีใหชูชกไปแลว นางมัทรีก็อนุโมทนาในบุตรทานนี้ 
 คุณคา  
 ดานวรรณศิลป 
 1. เลือกสรรถอยคําใชอยางไพเราะเหมาะสม 
 2. ใชกวีโวหาร ศิลปะการประพันธ โวหารภาพพจนอยางไพเราะกินใจ 
 ดานสังคม 
 1. ใหความรูเรื่องพระพุทธเจา เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร 
 2. แสดงความรักอันยิ่งใหญของแมท่ีมีตอลูก ความภักดีของภรรยาท่ีมีตอสามี 
 3. ชวยยกระดับจิตใจของผูอานใหสูงขึ้น 
 ลักษณะตัวละคร 
 พระเวสสันดร 
 1. มีปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศ 
 2. รักและหวงใยคูชีวิต 
 3. มีจิตวิทยา 
 4. มีความมุงมั่น 
 พระนางมัทรี 
 1. มีความจงรักภักดีตอพระสวามี 
 2. รักและหวงใยลูก 
 3. มีความอดทนตอความยากลําบาก 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีของภรรยาท่ีดี 
 5. มีจิตใจเปนกุศล 
 6. รูกาลเทศะ 
 7. มีนิสัยของสตรีท่ัวไป 
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 ความรูประกอบ 
 ชาดกมี 2 ประเภท 
 1. นิบาตชาดก 
 2. ปญญาสชาดก 
 ทศชาติ คือ การเสวยพระชาติสําคัญของพระโพธิสัตว 10 ชาติ และไดบําเพ็ญบารมีในแตละพระชาติ ดังนี้ 
 1. พระเตมีย - เนกขัมบารมี 
 2. พระมหาชนก - วิริยบารมี 
 3. พระสุวรรณสาม - เมตตาบารมี 
 4. พระเนมิราช - อธิษฐานบารมี 
 5. พระมโหสถ - ปญญาบารมี 
 6. พระภูริทัต - ศีลบารมี 
 7. พระจันทกุมาร - ขันติบารมี 
 8. พระนารท - อุเบกขาบารมี 
 9. พระวิฑูร - สัจจบารมี 
 10. พระเวสสันดร - ทานบารมี 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. คําประพันธตอไปนี้ใชศิลปะการประพันธเดนที่สุดตามขอใด 
  “แลถนัดในเบื้องหนาโนนก็เขาใหญยอดเยี่ยมโพยมอยางพยับเมฆ 
 มีพรรณเขียวขาวดําแดงดูดิเรกดั่งรายรัตนนพมณีแนมนาใครชม 
 ครั้นแสงพระสุริยะสองระดมก็ดูเดนดังดวงดาววาวแวววะวาบๆ ท่ีเวิ้งวุง 
 วิจิตรจํารัสจํารูญรุงเปนสีรุงพุงพนเพียงคัคนัมพรพ้ืนนภากาศ” 
 1) สัมผัสสระ 2) สัมผัสพยัญชนะ 3) การใชคําอัพภาส 4) การหลากคํา  
2. คําประพันธตอไปนี้มีลักษณะเดนที่สุดตามขอใด 
   “สะเท้ือนสะทานเลื่อนลั่นอยูครืนๆ ดุจหนึ่งวาปนสักแสนนัดมากระหน่ําซํ้ายิงอยูเปรี้ยงๆ เสียงฉะฉาดฉาน’’ 
 1) สัมผัสสระภายในวรรค   2) การเลนเสียงวรรณยุกต  
 3) คําเลียนเสียงธรรมชาติ  4) คําซํ้าบอกความเคลื่อนไหว  
3. ขอใดมีคําอัพภาส       
 1) เหมือนหนึ่งน้ําพลอยพรอยอยูพรายพราย 
 2) พระพายรําเพยพัดมารี่เรื่อยอยูเฉื่อยฉิว 
 3) พระทัยนางใหหวั่นหวาดพะวงหลัง 
 4) ยะเหยาะเหยาทุกฝยางไมหยอนหยุด  
4. คําประพันธขอใดแสดงอานุภาพของเสียงไดรุนแรงที่สุด 
 1) กองกึกพิลึกปบปะเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นพนัสพนาดร 
 2) ก็อึงเอิกเพียงจะพกเพิกแผนพสุธาดลกัมปนาท 
 3) ปจจัยนาคก็เปลงเสียงกองโกญจศัพทประกาศกาหลคํารนนฤโฆษ 
 4) เสียงสังขแตรแซศัพทมหามโหระทึกกึกกองกลองชนะสนั่นเนียรนาท 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 3) 3. 4)  4. 2)  
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ลิลิตตะเลงพาย 
 
 ผูแตง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ลักษณะคําประพันธ ลิลิตสุภาพ 
 ที่มาของเรื่อง เปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยใชแนวการแตงของลิลิตยวนพาย 
 จุดประสงคในการแตง 
 1. เพ่ือพิมพแจกในงานฉลองวัดพระเชตุพนฯ 
 2. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 เนื้อเรื่อง    พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงทราบขาววาพระมหาธรรมราชาสวรรคต จึงใหพระมหาอุปราชา   
ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระนเรศวรและพระเอกาทศรถยกทัพออกมาสูศึกและไดรับชัยชนะ พระนเรศวรฆา  
พระมหาอุปราชาตายบนหลังชาง  
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป    สรรคําใชอยางไพเราะ มีศิลปะการประพันธ ใชโวหารภาพพจน ใชกลบท 
 ดานสังคม 
 1. ใหความรูดานประวัติศาสตร ประเพณี ตําราพิชัยสงคราม 
 2. แสดงใหเห็นคุณธรรม และความกลาหาญของพระมหากษัตริย 
 3. สะทอนภาพชีวิตของสังคมไทยในอดีต 
 4. ใหขอคิดตางๆ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1.  “สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา 
 เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ อกโอ 
 ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย 
 ผีจักเทงท่ีโพล ท่ีเพลใครเผา” 
 ลักษณะทางวรรณศิลปขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1) การซํ้าคํา   2) การเลนเสียง 
 3) การใชภาพพจน   4) การสรางอารมณสะเทือนใจ  
2. ขอใดมีคําท่ีแสดงความเคลื่อนไหว 
 1) พลมอญเมิลมืดทอง รัถยา 
 2) อเนกนิกรอาชา ชาติชาง 
 3) ทวนทองเถือกทอตา เปลือยปลาบ 
 4) เทียวธวัชแลสลาง เฟองฟาปลิวปลาย 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ________________________________________ ภาษาไทย (175) 

3. ขอใดมีจุดมุงหมายตางกับขออื่น 
 1) จงแพพินาศพระ วิริยภาพ พอนา 
 2) จงพออยายินยล แตตื้น 
 3) จงประสิทธ์ิสมพร พอให 
 4) จงเจริญชเยศดวย เดชะ 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 4-5 
  “เปนสรอยโสภิศพน อุปรมา 
 โสรมสรวงศิรธิรางค เวี่ยไว 
 จงคงคูกัลปา ยืนโยค 
 หายแผนดินฟาไหม อยาหาย”  
4. คําประพันธขางตน ผูประพันธมีน้ําเสียงตามขอใด  
 1) ภูมิใจ 2) หวงใย 3) ใฝฝน 4) หวั่นใจ   
5. คําประพันธขางตนมีภาพพจนตามขอใด 
 1) อุปลักษณ อุปมา   2) อุปมา อติพจน 
 3) อติพจน อุปลักษณ   4) อุปมา นามนัย  
6. คําวา “เพ็ญ” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
 1) อาจอมจักรพรรดิผู    เพ็ญยศ 
 2) กําหนดพรุกเพ็ญแท    พันธนาไวแล 
 3) พูนเพ่ิมพระสมภาร    เพ็ญภพ พระนา 
 4) สรรเปนรูปอุรเคนทร    เพ็ญพะพานแผเศียร  
7. ขอใดไมมีนัยความหมายบงบอกเวลา 
 1) จักยาตราทัพขันธ    กันเอารุงไวหนา 
 2) เจียนจวบรวิวรรณ    รางเรื่อ แลฤๅ 
 3) นับดฤษถีนี้โนน    แนนั้นวันเมือ 
 4) วานครรามินทร    ผลัดแผนดินเปลี่ยนราช  
8. ผูแตงคําประพันธตอไปนี้แสดงความปรารถนาตามขอใด 
  “ผิววงวายวัฏเวิ้ง วารี โอฆฤๅ 
 บลุโลกุตรโมลี เลิศลน 
 จงเจนจิตกวี วรวากย เฉลียวเอย 
 ตราบลวงบวงภพพน เผด็จเสี้ยนเบียนสมร” 
 1) ขอใหผูอานรูใจกวี  2) ขอใหเปนกวีเอก 
 3) ขอใหชนะศัตรู   4) ขอใหถึงซ่ึงนิพพาน 
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9. การกระทําขอใดไมเก่ียวกับความเช่ือ 
 1) เบิกโขลนทวารโดยกระทรวง ปวงละวาเซนไก 
 2) ประโรหิตฟนไมขมนาม ทําตามตําราพิชัยยุทธ 
 3) ฉายจอมปลวกปราบราบลง ใหเตียนตรงปอมปนในพารา 
 4) ธ ใหโหรหามหุติฤกษ ซ่ึงจะเบิกพยุหยาตรา  
10. ขอใดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยท่ีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 1) ลวนยงยุทธเช่ียวชาญ หาญหักศึกบมิยอ ตอสูศึกบมิหยอน 
 2) เพ่ิมบําเหน็จเสร็จไซร ธ ใหเชิญพระอัยการศึก ปรึกษาโทษขุนทัพ 
 3)  หวังผดุงบวรรัตน ตรัสเยศ ยืนนา 
  ทํานุกพระศาสนเก้ือ กอสรางแสวงผล 
 4)  รูเชิงพิชัยชาญ ชุมคาย ควรนา 
  อาจจักรอนรณแผว แผกแพพังหนี  
11. คําประพันธตอไปนี้แสดงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะผูนําตามขอใด 
  “ฝายเราแตกยนยับ จักสงทัพไปทาน พอพลอยฉานสองซ้ํา 
 คํ้าบอยูบหยุด ชอบถอยทรุดอยารั้ง ใหศึกพลั้งเสียเชิง โดยละเลิงใจอาจ” 
 1) ความพรอมสูศึกในทุกสถานการณ 2) การตัดสินพระทัยอยางมีวิจารณญาณ 
 3) ความรอบคอบและเด็ดเดี่ยวในการทําสงคราม 4) การเสี่ยงเขาเผชิญอันตรายในสถานการณคับขัน  
12. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1) จ่ึงพระปนปกธาษตรี บุรีรัตนหงสา 
 2) เพราะพระหัตถหากปอง ปดดวยขอทรง 
 3) ครั้นพระบาทยินสาร ธ ก็บรรหารตระบัด 
 4) เถลิงอยุธยเย็นเกลา ท่ัวถวนทวยสยาม  
13. คําประพันธตอไปนี้ไมแสดงคานิยมท่ีมีตอนักรบตามขอใด 
  “สองฝายหาญใชขา คือสีหแกลวสีหกลา 
 ตอแกลวในกลาง สมรนา” 
 1) นักรบตองดุรายเหี้ยมหาญ  2) นักรบตองมีความสงางาม 
 3) นักรบตองคลองแคลววองไว 4) นักรบตองเปนคนไมหวาดหวั่น  
14. ขอใดไมไดแสดงขนบประเพณีเก่ียวกับกษัตริย 
 1) สอดสังวาลเฉวียงองค    มกุฎทรงเทริดเกศ    อยางอิศเรศรามัญ 
 2) ปวงประนมนบเกลา    งามเสงี่ยมเฟยมเฝา    อยูถาทูลสนอง 
 3)  แจงกิจจาตระหนัก    จ่ึงพระปนปกธาษตรี    บุรีรัตนหงสา 
  ธ ก็บัญชาพิภาษ 
 4)  เห็นฉัตรปกหาช้ัน    ก้ันบนเบื้องหลังสาร    เขาก็ทราบการโดยขนาด 
  วาอุปราชขุนทัพ  
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15. ขอความใดสะทอนความเช่ือมากกวาคานิยม 
 1)  เหตุนี้ผิวเชาช่ัว ฉุกเข็ญ 
  เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท 
 2)  ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย 
  ผีจักเทงท่ีโพล ท่ีเพลใครเผา 
 3)  พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา 
  เย็นอุระฤๅราว ราษฎรรอนหอนมี 
 4)  พระกอพระเกิดชนม ชุบชีพ มานา 
  เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง  
16. คําประพันธตอไปนี้แสดงจุดมุงหมายที่สําคัญท่ีสุดของกวีตามขอใด 
  “อวยพรคณะปราชญพรอม พิจารณ เทอญพอ 
 ใดวิรุธบรรหาร เหตุดวย 
 จงเฉลิมแหลงพสุธาร เจริญรอด หึงแฮ 
 มลายโลกอยามลายมวย อรรถอื้นอัญขยม” 
 1) อวยพรแกกวีท้ังมวล   2) ใหงานของตนเปนอมตะ 
 3) ใหปวงปราชญชวยวิจารณงานของตน 4) ใหงานของตนเปนเครื่องเฉลิมแผนดิน  
17. ขอใดใชภาพพจนตางจากขออื่น 
 1) แสดงพระเดชฟุงฟ า    เฟองดาวดินไหว 
 2) มลายโลกอยามลายมวย    อรรถอื้นอัญขยม 
 3) อบอลเวงฟากฟา    ดูบรูจักหนา    หนึ่งสิ้นแสงไถง 
 4) เถลิงพระเกียรติฟุงฟา    ลือตรลบแหลงหลา    โลกลวนสดุดี  
18. ขอใดมีการใชภาพพจน  
 1)  คัดนานตนฤราสราง ราคิน 2)  พระพึงพิเคราะหผู ภักดี ทานนา 
  คือระเบียบรัตนอินทนิล ดาดไว  คือพระยาจักรี กาจแกลว  
 3)  เกรงกระลับกอรงค รั่วหลา 4)  เพ่ือพระเดโชชนะ ศึกนํ้า 
  คือใครจักคุมคง ควรคู เข็ญแฮ  คือองคอมิตรพระ จักมอด เมือเฮย  
19. ขอใดพรรณนาภาพเคลื่อนไหวชัดเจนท่ีสุด 
 1)  เห็นถาตอรบ    รูวาทบบมิทาน    รูวาราญบมิรอด 
  ทิดเททอดครัวแตก    แหกหนีหนาอยาพะ  
 2)  เขาก็มละบานเมือง    เปลืองเปลาผูหมูชน    ชวนกันซนกันซุก 
  บุกปาดงปาแดง    แฝงเอาเหตุเอาผล 
 3)  ขับทวยกลาเขาแทง    ขับทวยแขงเขาฟน    สองฝายยันยืนยุทธ 
  อุดอึงโหเอาฤกษ    เอิกอึงโหเอาชัย 
 4)  พุงหอกใหญคะควาง    ขวางหอกซัดคะไขว    ไลคะคลุกบุกบัน 
  เงื้อดาบฟนฉะฉาด    งางาวฟาดฉะฉับ  
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20. ขอใดใชกลวิธีการแตงตางจากขออื่น 
 1)  สงครามกษัตริยทรง ภพแผน สองฤๅ 2)  งามสองสุริยราชล้ํา เลอพิศ นาพอ 
  สองราชรอนฤทธิ์รา เรื่องรูสรรเสริญ  พางพัชรินทรไพจิตร ศึกสราง 
 3)  ขุนเสียมสามรรถตาน ขุนตะเลง 4)  สองโจมสองจูจวง บํารู 
  ขุนตอขุนไปเยง หยอนหาว  สองขัตติยะสองขอชู เชิดด้ํา  
21. คําประพันธตอไปนี้ไมใชกลวิธีตามขอใด 
  “พระคุณตวงเพียบพ้ืน ภูวดล 
 เต็มตรลอดแหลงบน บอนใต 
 พระเกิดพระกอชนม ชุบชีพ มานา 
 เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง” 
 1) บุคคลวัต 2) อติพจน 3) แผลงศัพท 4) สัมผัสพยัญชนะ   
22. ขอใดมีความหมายตรงกับคําประพันธตอไปนี้ 
  “เผยพระยศยินแยง ยานแกลว” 
 1) ยืนพระยศอยูคง คูหลา 2) พระยศยิ่งภิยโย ผานแผ ภพนา 
 3) สิบทิศท่ัวลือละเวง หวั่นเดช ทานนา 4) พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู เข็ญแฮ  
23. ขอใดไมมีคําท่ีสื่อความบอกจํานวน 
 1) จักเขนเข็ญใหมอด จักขอดเข็ญใหมวย 2) ตางรีบระเห็จเขาโรม โหมหักหาญราญรุก 
 3) เรี่ยวรณรงคเริงแรง แทงถีบฉัดตะลุมบอน 4) เขาราญรอนรุมรุก คลุกคลีกันหนั่นหนา  
24. ขอใดมีลักษณะของกลบท  
 1) ใหพลกรองเวฬู    ปูเปนสะพานผานชล    เรงเดินพลขามฟาก 
 2) สนับเพลาพิศพรายพรอย    ชายไหวยอยยะยาบ    ชายแครงทาบเครือวัลย 
 3) เสื้อแดงก่ําสีดําแกม    หมากสุกแปมมวงแซมปน    หมูพหลพลมาหาญ 
 4) เฒาชราเดินทะลุดทะลาดเหยียบพลาดลมผลุง    เครือเถาสะดุงหลุดจากขอพระกร  
25. จากคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนลักษณะของผูประพันธ 
  “ไวปากไววากยวาที    ไววงศกวี 
 ไวเกียรติและไวนามกร” 
 1) มีฝมือ 2) สงวนทาที 3) หยิ่งในเกียรติ 4) เช่ือมั่นในตัวเอง   
26. ขอใดไมแสดงจินตภาพการเคลื่อนไหว 
 1) อุกคลุกพลุกเงยงัด คอคช เศิกแฮ 2) บัดราชฟาดแสงพล พายฟอน 
 3) สารทรงราชรามัญ ลงลาง แลนา 4) หนอนเรนทรทิศ ตกดาว  
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27. ขอใดใชกลวิธีการแตงท่ีแตกตางกับคําประพันธนี้ 
  “สลัดใดใดสลัดนอง แหนงนอน  ไพรฤๅ 
 เพราะเพ่ือมาราญรอน เศิกไส 
 สละสละสมร เสมอช่ือ  ไมนา 
 นึกระกํานามไม แมนแมนทรวงเรียม” 
 1) ถึงบางพังน้ําพังลงตลิ่ง โอชางจริงเหมือนเขาวานิจจาเอย 
 2) มิตรจิตขอใหมิตรใจจร ใจสมรขอใหซ่ือเหมือนช่ือบาง 
 3) ท้ังจากท่ีจากคลองเปนสองขอ ท้ังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง 
 4) คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนเปลาเปลี่ยวคับใจในไพรกวาง  
28. คําท่ีขีดเสนใตในคําประพันธตอไปนี้หมายถึงใคร 
  “ฤๅรามเริ่มรณฤทธิ์ รบราพณแลฤๅ” 
 1) อินทรชิต 2) ไพจิตราสูร 3) ทศกัณฐ 4) กุมภกรรณ  
29. พิธีกรรมใดสะทอนความเช่ือเรื่องภูตผีวิญญาณ 
 1) เบิกโขลนทวาร 2) ปวงละวาเซนไก 3) ตัดไมขมนาม 4) เคลื่อนพลตามเกล็ดนาค  
30. ขอใดสะทอนความเช่ือท่ีแตกตางจากขออื่น 
 1) หากเทพสังหรให ธิราชรูเปนกล 2) พลบกยกเอาอุต- ดมโชค  ชัยนา 
 3) โหรกระหึ่มฆองชัย กึกกอง 4) ของทิพยเทพหอนหาย เอมอิ่ม  
31. จากคําประพันธตอไปนี้ ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูพูด 
  “พระพ่ีพระผูผาน ภพอุต  ดมเอย 
 ไปชอบเชษฐยืนหยุด รมไม 
 เชิญราชรวมคชยุทธ เผยอเกียรติ  ไวแฮ 
 สืบกวาสองเราไสร สุดสิ้นฤๅมี” 
 1) กลาหาญ 2) เจาโวหาร 3) สุภาพ 4) ถอมตน  
32. ขอใดไมไดกลาวถึง “ชาง” 
 1) งามเรงงามโททาว ทานสูศึกสาร 2) สารทรงราชรามัญ ลงลาง แลนา 
 3) ไพเราะราชสุภา ษิตสื่อ สารนา 4) ตรึงอกพกตกขว้ํา อยูเบ้ืองบนสาร 
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เฉลย 
 
1. 3) 2. 4) 3. 2)  4. 1) 5. 3) 6. 2) 7. 4) 8. 4) 9. 3) 10. 3) 
11. 2) 12. 2) 13. 3) 14. 3) 15. 1) 16. 2) 17. 3) 18. 1) 19. 4) 20. 2) 
21. 1) 22. 3) 23. 1) 24. 3) 25. 2) 26. 4) 27. 2) 28. 3) 29. 2) 30. 4) 
31. 4) 32. 3) 
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บทละครพูดคําฉันท เรื่อง มัทนะพาธา 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 ลักษณะคําประพันธ บทละครพูดคําฉันท ใชฉันทและกาพย 
 ที่มาของเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะทรงพระราชนิพนธบทละคร
ท่ีใชดอกไมเปนตํานานแหงความรัก 
 เนื้อเรื่อง     
 ภาคสวรรค สุเทษณเทพบุตรหลงรักนางฟามัทนาแตนางไมรักตอบทําใหสุเทษณโกรธ จึงสาปนางใหมาเกิด
เปนดอกกุหลาบในโลกมนุษย 
 ภาคพ้ืนดิน นางมัทนามาเกิดเปนดอกกุหลาบและกลับรางเปนมนุษยในวันขึ้น 15 คํ่า พบรักกับทาวชัยเสน 
ในท่ีสุดไดรับทุกขจากความรักจึงขอใหสุเทษณชวย สุเทษณขอใหนางรับรัก นางไมรับ สุเทษณจึงสาปใหนางเปน
ดอกกุหลาบตลอดไป 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป สรรคําใช ศิลปะการประพันธ โวหารภาพพจน แสดงใหเห็นความอลังการของภาษาที่
สามารถสรางภาพและอารมณไดดี 
 ดานสังคม     
 1. ใหความรูเรื่องฉันทท่ีใชแตงเปนบทละครพูด 
 2. ใหขอคิดเก่ียวกับความรัก 
 3. ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
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คัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห 
 
 ผูแตง พระยาพิศณุประสาทเวช (คง ถาวรเวช) 
 ลักษณะคําประพันธ กาพยยานี 11 
 ที่มา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหรวบรวมและจัดพิมพ “ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห” 
ใชในโรงเรียนราชแพทยาลัย แตพิมพได 3 เลมก็เลิก เพราะไมมีทุน ตอมามีการพิมพ “แพทยศาสตรสงเคราะห” 
แตพิมพได 4 เลมก็ตองเลิกเพราะไมมีทุน 
 เนื้อเรื่อง 
 1. บทไหวครู 
 2. ความสําคัญของแพทยและคุณสมบัติท่ีพึงมี 
 3. วิธีสังเกตอาการไขและยารักษา 
 4. วิธีสังเกตตําแหนงชีพจร 
 5. วิธีสังเกตนิมิตของผูใกลตาย 
 6. คําขอพร 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป ใชศิลปะการประพันธ โวหารภาพพจน 
 ดานสังคม ใหความรูเรื่องแพทย และความเปนมาของการแพทยแผนไทย 
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โคลนติดลอ ตอนนิยมความเปนเสมียน 
 
 ผูแตง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใชพระนามแฝง อัศวพาหุ 
 ลักษณะคําประพันธ บทความ 
 ที่มาของเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาทรงพระราชนิพนธบทความเรื่องโคลนติดลอ 12 ตอน ลงพิมพ
ในหนังสือพิมพไทย ตอนนิยมความเปนเสมียน เปนตอนที่ 4 
 จุดประสงคในการแตง เพ่ือสะทอนใหเห็นปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
 เนื้อเรื่อง การศึกษาไมไดชวยใหคนเปลี่ยนคานิยมในการประกอบอาชีพท่ีมุงแตจะรับราชการ โดยไมคิดจะ
ประกอบอาชีพอื่น โดยเฉพาะการเปนเกษตรกร จึงทําใหเปนปญหาของการพัฒนาประเทศ 
 คุณคา     
 ดานวรรณศิลป เปนตัวอยางของการเขียนบทความที่ดี ใชภาษากระชับ ชัดเจน สื่อความหมายไดดี ใช
โวหารภาพพจน 
 ดานสังคม เสนอปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
 ความรูประกอบ 
 โคลนติดลอมี 12 ตอน คือ 
 1. การเอาอยางโดยไมตริตรอง 
 2. การทําตนใหต่ําตอย 
 3. การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ 
 4. ความนิยมเปนเสมียน 
 5. ความเห็นผิด 
 6. ถือเกียรติไมมีมูล 
 7. ความจนไมจริง 
 8. แตงงานช่ัวคราว 
 9. ความไมรับผิดชอบของบิดามารดา 
 10. การคาหญิงสาว 
 11. ความหยุมหยิม 
 12. หลักฐานไมมั่นคง 
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วรรณคดีวิจักษ ม.6 
 

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา 
 
 ผูแตง ไมปรากฏนาม 
 ลักษณะคําประพันธ กลอนเสภา 
 ที่มาของเรื่อง สันนิษฐานวาแตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กลาวถึงเหตุการณสมัยกรุงศรีอยุธยา  
 จุดมุงหมายในการแตง 
 1. เพ่ือใชขับเสภาในเทศกาลหรือวาระสําคัญ 
 2. เพ่ือชําระสํานวนตางๆ ท่ีหายไปใหมีความสมบูรณ 
 เนื้อเรื่อง พลายงามชนะความขุนชาง และมาลักพานางวันทองไปจากบานขุนชาง ขุนชางโกรธจึงไปถวาย
ฎีกาพระพันวษา พระพันวษาเห็นวาวันทองหลายใจจึงใหประหารชีวิต 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 1. ใหความรูเก่ียวกับเสภา 
 2. ใชศิลปะการประพันธ ใชโวหารภาพพจน รสวรรณคดี 
 ดานสังคม สะทอนคานิยม     
 1. สตรีควรรักเดียวใจเดียว 
 2. ลูกมีความสําคัญกับพอแม 
 3. ขาราชการตองมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
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สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
 
 ผูแตง เจาพระยาพระคลัง (หน) 
 ลักษณะคําประพันธ ความเรียงนิทาน 
 ที่มา พงศาวดารจีน สามกกเอี้ยนหงีของหลอกวานจง 
 จุดประสงค 
 1. เพ่ือบันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตรของจีน 
 2. เพ่ือใหความรูตําราพิชัยสงคราม 
 3. เพ่ือเปนวรรณคดีของชาติ 
 เนื้อเรื่อง โจโฉคิดกําจัดเลาปจึงวางอุบายใหกวนอูเปนพวก กวนอูขอสัญญา 3 ขอ 
 1. ขอใหไดเปนขาพระเจาเหี้ยนเต 
 2. ขอใหไดปรนนิบัติพ่ีสะใภท้ังสอง 
 3. ขอใหไดไปหาเลาป โจโฉคิดนอยใจแตก็เช่ือวากวนอูกตัญูคงไมจากตนไปกอนจะตอบแทนบุญคุณ 
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กาพยเหเรือ 
 
 ผูแตง เจาฟาธรรมธิเบศร (เจาฟากุง) 
 ลักษณะคําประพันธ โคลงสี่สุภาพ กาพยยานี 11 
 ที่มา การเหเรือของไทยไดแบบแผนมาจากอินเดียมี 2 ประเภท คือ 
 1. เหเรือหลวง 
 2. เหเรือเลน 
 ลํานําการเหเรือมี 3 อยาง คือ 
 1. ชาลวะเห ใชเมื่อเรือจะออกจากทา 
 2. มูลเห ใชตอจากชาลวะเห 
 3. สวะเห ใชเมื่อเรือจะจอด 
 จุดมุงหมายในการแตง 
 1. เพ่ือใชเหขณะตามเสด็จในพระราชพิธีพยุหยาตรา 
 2. เพ่ือความพรอมเพรียง สวยงาม 
 3. เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 เนื้อเรื่อง 
 เชา - ชมกระบวนเรือ 
 สาย - ชมปลา 
 บาย - ชมไม 
 เย็น - ชมนก 
 คํ่า - คร่ําครวญถึงนางท่ีรัก 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 1. ความเหมาะสมของรูปแบบและเนื้อหา 
 2. ถูกตองตามฉันทลักษณ 
 ดานสังคม      
 1. การคมนาคม 
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3. คานิยม 
 4. ใหความรู 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2 
  “นาวาแนนเปนขนัด ลวนรูปสัตวแสนยากร 
 เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 
  เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 
 พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา” 
1. ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน 
 1) ภาพ 2) เสียง 3) แสงสี 4) อารมณ  
2. ภาพสะทอนดานใดไมไดปรากฏอยูในคําประพันธขางตน  
 1) วัฒนธรรมพื้นบาน 2) ศิลปะ 3) ประเพณี 4) วรรณกรรม  
3. ขอใดไมปรากฏอยูในคําประพันธตอไปนี้ 
  “ขาวสุดพุดจีบจีน เจามีสินพ่ีมีศักดิ์ 
 ท้ังวังเขาชังนัก แตพ่ีรักเจาคนเดียว” 
 1) คานิยมของสังคม   2) อานุภาพของความรัก 
 3) สถานภาพของสตรี   4) ความสําคัญของชาติตระกูล  
4. ขอใดมีการเลนคําพองเสียง 
 1)  เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแกวพ่ีหรือเสียงใคร 
  เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพ่ีตามมา 
 2)  นางนวลนวลนารัก   ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน 
  แกวพ่ีนี้สุดนวล   ดั่งนางฟาหนาใยยอง 
 3)  งามทรงวงดั่งวาด   งามมารยาทนาดกรกราย 
  งามพริ้มย้ิมแยมพราย   งามคําหวานลานใจถวิล 
 4)  เพรางายวายเสพรส  แสนกําสรดอดโอชา 
  อิ่มทุกขอิ่มชลนา   อิ่มโศกาหนานองชล  
5. กลวิธีในขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ 
  “นวลจันทรเปนนวลจริง เจางามพริ้งย่ิงนวลปลา 
 คางเบือนเบือนหนามา ไมงามเทาเจาเบือนชาย 
  เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
 กระแหแหหางชาย ดังสายสวาทคลาดจากสม” 
 1) การใชภาพพจนแบบอุปลักษณเพ่ือแสดงอารมณ 
 2) การเลนคําและความเพื่อสรางอารมณสะเทือนใจ 
 3) การใชลีลาของนิราศซ่ึงเปนขนบอยางหนึ่งในวรรณคดีไทย 
 4) การพรรณนาอารมณผสมผสานกับความงามของธรรมชาติ  
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6. ขอใดเปนสาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ 
  “เวรามาทันแลว จึงจําแคลวแกวโกมล 
 ใหแคนแสนสุดทน ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย” 
 1) ความอาลัยรักท่ีระงับไดดวยกฎแหงกรรมและอุเบกขา 
 2) ความขัดแยงกับโชคชะตาที่ทําใหทุกขทรมานใจอยางสาหัส 
 3) ความขัดแยงท่ีตองยอมรับความจริงกับความอัดอั้นและทุกขใจ 
 4) ความเด็ดเดี่ยวเพราะอาศัยหลักศาสนาชวยหักหามใจคลายทุกข  
7. ขอใดมีการพรรณนาตางจากขออื่น 
 1)  เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 
  พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา 
 2)  เรือมาหนามุงน้ํา แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง 
  เพียงมาอาชาทรง องคพระพายผายผันผยอง 
 3)  สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ 
  เพียงหงสทรงพรหมินทร ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม 
 4)  พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย 
  ก่ิงแกวแพรวพรรณราย พายออนหยับจับงามงอน  
8. ขอใดมีการใชภาพพจนตางจากขออื่น 
 1) คิดคะนึงถึงนงราม ผิวเหลืองกวาจําปาทอง 
 2) นวลจันทรเปนนวลจริง เจางามพริ้งย่ิงนวลปลา 
 3) ดูปราสาทราชวังเปนรังกา ดังปาชาพงชัฏสงัดคน 
 4) โอน้ําใจในอุราทารกรรม เหมือนน้ําดําอยูในหนองเปนฟองคราม  
9. ขอใดมีกลวิธีการใชคําตางจากขออื่น 
 1) ปลาทุกทุกขอกกรม เหมือนทุกขพ่ีท่ีจากนาง 
 2) อิ่มทุกขอิ่มชลนา อิ่มโศกาหนานองชล 
 3) เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแกวพ่ีหรือเสียงใคร 
 4) หนาวพรมน้ําคางพราว หนาวซอกผาศิลาเย็น  
10. ขอใดใหสาระตางกับขออื่น 
 1)  เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแกวพ่ีหรือเสียงใคร 
  เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพ่ีตามมา 
 2)  เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปท้ังหมู 
  ตัวเดียวมาพลัดคู เหมือนพ่ีอยูผูเดียวดาย 
 3)  พิศพรรณปลาวายเคลา คิดถึงเจาเศราอารมณ 
  มัตสยายังรูชม สมสาใจไมพามา 
 4)  เวรามาทันแลว จึงจําแคลวแกวโกมล 
  ใหแคนแสนสุดทน ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย 
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11. คําประพันธตอไปนี้สะทอนคานิยมดานใดเดนชัดท่ีสุด 
  “ยามฝนดลเดือนสิบ เริ่มขาวทิพยเจาจะหุง 
 หาของตองการปรุง มุงใจจิตประดิดประดอย”  
 1) ศิลปนิยม 2) จารีตนิยม 3) ประเพณีนิยม 4) ธรรมชาตินิยม 
 
พิจารณาตัวเลือกตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 12-13 
 ก. เหมือนอุบะนวลละออง เจาแขวนไวใหเรียมชม 
 ข. หอมอยูไมรูวาย คลายกลิ่นผาเจาตราตรู 
 ค. นึกถวิลกลิ่นบุหงา- รําไปเจาเศราถึงนาง 
 ง. นึกนองกรองมาลัย วางใหพ่ีขางท่ีนอน  
12. ความในขอใดแสดงใหเห็นถึงการถายทอดวัฒนธรรมระหวางชาติ 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
13. ความในขอใดแสดงถึงความสัมพันธอยางลึกซ้ึงของตัวละคร 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
14. ขอใดชมความงามไดถ่ีถวนท่ีสุด 
 1)  น้ําเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง 
  ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี 
 2)  ชมดวงพวงนางแยม บานแสลมแยมเกสร 
  คิดความยามบังอร แยมโอษฐย้ิมพริ้มพรายงาม 
 3)  งามทรงวงดังวาด งามมารยาทนาดกรกราย 
  งามพริ้มย้ิมแยมพราย งามคําหวานลานใจถวิล 
 4)  นางนวลนวลนารัก ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน 
  แกวพ่ีนี้สุดนวล ดั่งนางฟาหนาใยยอง  
15. ขอใดเลนเสียงพยัญชนะเดนชัดท่ีสุด 
 1) ความรักยักเปลี่ยนทา ทําน้ํายาอยางแกงขม 
 2) เห็นหรุมรุมทรวงเศรา รุมรุมเราคือไฟฟอน 
 3) คิดความยามถนอม สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ 
 4) รสทิพยหยิบมาโปรย ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ  
16. ขอใดกวีใชกลวิธีพรรณนาตางกับขออื่น 
 1) อิ่มทุกขอิ่มชลนา อิ่มโศกาหนานองชล 
 2) กระถินกลิ่นหอมกลบ เชนน้ําอบสุดามาลย 
 3) ตัวเดียวมาพลัดคู เหมือนพ่ีอยูผูเดียวดาย 
 4) กระแหแหหางชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม  
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เฉลย 
 
1. 3) 2. 1) 3. 3)  4. 2) 5. 1) 6. 3) 7. 4) 8. 3) 9. 1) 10. 4) 
11. 3) 12. 3) 13. 4) 14. 3) 15. 2) 16. 1) 
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สามัคคีเภทคําฉันท 
 
 ผูแตง นายชิต บุรทัต 
 ลักษณะคําประพันธ คําฉันท ใชกาพยและฉันท 
 ที่มา มหาปรินิพพานสูตรและอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี 
 จุดประสงคในการแตง 
 1. เพ่ือแสดงใหเห็นโทษของการแตกความสามัคคี 
 2. เพ่ือเปนวรรณคดีของชาติ 
 เนื้อเรื่อง พระเจาอชาตศัตรูกษัตริยแหงแควนมคธ ใชใหวัสการพราหมณไปทําลายความสามัคคีของ
กษัตริยลิจฉวีแควนวัชชี และยึดแควนวัชชีไดสําเร็จ 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 1. สรรคําใช ใชศิลปะการประพันธ โวหารภาพพจน 
 2. เปนแบบอยางการแตงฉันทท่ีดีเย่ียม 
 3. ไพเราะ และไดอรรถรสแหงบทกวี 
 ดานสังคม ช้ีใหเห็นคุณของความสามัคคี และโทษของการแตกความสามัคคี 
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ไตรภูมิพระรวง 
 
 ผูแตง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) 
 ลักษณะคําประพันธ รอยแกว 
 ที่มา เดิมเรียกเตภูมิกถา หรือไตรภูมิกถา หมายถึง 3 โลก กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ 
 จุดมุงหมายในการแตง     
 1. ช้ีใหผูอานตระหนักวาดินแดนใน 3 โลก (ไตรภูมิ) แทจริงแลวไมนาอยู 
 2. ช้ีนําใหมนุษยหาทางหลุดพนจากไตรภูมิไปอยูภพภูมิท่ีมีความสุขนิรันดร (นิพพาน) 
 เนื้อเรื่อง กลาวถึงทวีปท่ีมนุษยอาศัยอยู 4 ทวีป ชมพูทวีปเปนถิ่นท่ีเกิดของพระพุทธเจ า ทําใหมนุษยใน
ทวีปนี้มีโอกาสฟงธรรม เมื่อตายไปไดเกิดในภพภูมิท่ีดีมีความสุข 
 คุณคา 
 ดานวรรณศิลป 
 มีลักษณะเดนในการใชภาษา ดังนี้ 
 1. ใชคําเปนจังหวะนาฟง 
 2. ใชสัมผัสคลองจอง 
 3. ใชภาพพจน 
 ดานสังคม 
 1. เสนอคําสอนที่เปนปรัชญาทางพุทธศาสนา 
 2. กําหนดกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติใหแกคนในสังคม 
 
 

 




