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สรุปภาษาไทย 
 
 1. โครงสร้างพยางค์  นักเรียนยังจําได้ไหมคะ ?  
   โครงสร้างพยางค์มี 
   1. พยัญชนะ  
   2. สระ  
   3. วรรณยุกต์   
    แล้วอะไรคะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  
    ⇒ วรรณยุกต์ค่ะ (ชนะเลิศ !  ที่ตอบถูก)    
 2. พยัญชนะท้าย บางพยางค์มี บางพยางค์ไม่มีก็ได้ นะคะ  
 3. โครงสร้างพยางค์เหมือนหรือต่างกันให้ดูที่พยัญชนะท้าย  
  พยางค์ใด มี เสียงพยัญชนะท้ายนั้นคือพยางค์ปิด  
  พยางค์ใด ไม่มี เสียงพยัญชนะท้ายเป็นพยางค์เปิด   
 4. ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด มีทั้งรูปและเสียง แต่ข้อสอบจะเน้นเสียงนะคะ   
 5. พยัญชนะมี 44 รูป จัดเป็นเสียงมี 21 เสียง เพราะหลายรูปนั้นนับเป็นเสียงเดียว       
  เช่น  ท ธ ฑ ฒ ฐ ถ ทั้ง 6 รูปนับเป็นเสียงเดียว คือ เสียง ทอ    
  (มิน่าล่ะถึงเหลือจํานวนเสียงน้อย ก็เพราะอย่างนี้นี่เอง)  
 6. พยัญชนะต้น 44 รูป แบ่งเป็น 3 หมู่ เรียกว่า อักษร 3 หมู่ หรือ ไตรยางศ์   
 7. อักษรกลาง ท่องว่า ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง   
    (ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ)   
 8. อักษรสูง ท่องว่า ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร ให้ ฉัน   
    (ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ )  
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 9. อักษรต่ําคู่ ท่องว่า พี่ แฟน เธอ คง แซว เฮีย ช้ัน   
    (พ ภ ฟ ธ ฑ ฒ ท ค ฅ ฆ ซ ฮ ช ฌ)  
 10. อักษรต่ําเดี่ยว ท่องว่า งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก   
    (ง ญ ณ น ย ร ว ม ฬ ล)  
 11. ที่เรียกอักษร ตํ่าคู่ เพราะเสียงจะเหมือนอักษรสูงเป็นคู่ๆ เช่น ผ กับ พ   
 12. เสียงควบกล้ําของไทยดั้งเดิมจะมี 11 เสียง  
     ตร   พร   ปร   กร   คร 
     พล  ปล   กล   คล 
     กว   คว 
  เสียง /พล/  เช่น “ครูชอบร้องเพลง กับน้องพลับ ชอบเล่นดอกไม้เพลิง”  
 13. ถ้าขึ้นต้นด้วยอักษรตัวอ่ืนจะเป็นเสียงควบกล้ําจากต่างประเทศ  
   เช่น    บร   บล   ฟร   ฟล   ดร  
       บร เช่น “ครูใช้ผงซักฟอกยี่ห้อ บรีส” 
    บล เช่น “น้ําหวานเฮลส์บลบูอย”  
    ฟร เช่น “ใครๆ ก็ชอบของฟร”ี 
    ดร เช่น “ครูได้เป็นดรัมเมเยอร์”  
 14. ควบกล้ําไม่แท้มี 2 แบบ  
   1. ไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า เช่น จริง สร้าง สร้อย       
   2. ทร ออกเสียงเป็น ซ เช่น ทรวด ทรง ทราบ ทราม ทราย    
 15. ทร สามารถเป็นทั้งควบกล้ํา แท้ และควบกล้ํา ไม่แท้ ได้   
   เช่น นิทรา (แท้)    ทรวดทรง (ไม่แท้)  
 16. สระมี 21 รูป  
 17. อักษรไทยที่เป็นสระได้มี  อ  ว  ย  
 18. เสียงสระมี 21 เสียง  
 19. สระเดี่ยวมี 18 เสียง จัดเป็นคู่ได้ 9 คู่สระ 18 เสียงมันจับคู่เป็นคู่กันแล้ว 9 คู่   
 20. สระประสมมี 3 เสียง เอีย อัว เอือ  ท่องว่า เมียกลัวเรือ   
 21. อํา ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ถูกจัดว่าเป็นพยางค์ ไม่ใช่สระ  
 22. อํา ใอ ไอ เอา มีตัวสะกดเสมอ ท่องว่า จําใจไปเอา  
 23. อํา สะกดด้วย  ม อ + อะ + ม  
 24. ใอ สะกดด้วย  ย อ + อะ + ย  
 25. ไอ สะกดด้วย  ย อ + อะ + ย  
 26. เอา สะกดด้วย  ว อ + อะ + ว  
 27. สระสามารถออกเสียงไม่ตรงกับรูปได้ เช่น รูปยาวออกเสียงส้ัน รูปส้ันออกเสียงยาว  
 28. ท่าน ออกเสียงเป็น ท่ัน  
 29. กิโล ออกเสียงเป็น กีโล   
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 30. สระบางรูป ไม่ออกเสียง ก็ได้ เช่น เหตุ ธาตุ  
 31. สระลดรูป คือ รูปสระหายไป เช่น ตน สระโอะหายไป โตะ + น = ตน  
 32. สระเปลี่ยนรูป คือ สระเปลี่ยนเป็นรูปสระอื่น  
  เช่น วัด เปลี่ยนจากสระอะเป็นไม้หันอากาศ วะ + ด = วัด  
 33. เมื่อมี ตัวสะกด เข้ามาจะเกิดการ ลดรูป และ เปลี่ยนรูป  
 34. วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง เสียงสามัญไม่มีรูป  
  วรรณยุกต์ คือ เสียงดนตรีเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยด้วยนะ  
   “จงภูมิใจเถิดเป็นไทย…มีวรรณยุกต์ใช้ไม่เหมือนชาติอื่น”  
 35. ทุกพยางค์ในภาษาไทยต้องมีเสียงวรรณยุกต์เสมอ  
 36. เปลี่ยนรูปวรรณยุกต์จะเปลี่ยนความหมายทันที  
   เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า (คืนนี้ป๋ามาดึกจัง)  
 37. วรรณยุกต์มีในภาษาไทยและจีน  
 38. ตัวอักษรไทยที่ไม่สามารถใช้เป็นตัวสะกดได้มี 7 ตัว ไม่ใช่ผีฝากถุงข้าวสาร นะคะ  
   คือ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ  
    ท่องว่า ผี ฝาก เฌอ เอม ให้ ฉัน ฮะ  
 39. ตัวสะกดมีก่ีแม่คะ เสียงตัวสะกดมีอยู่ 8 เสียง 8 แม่ แม่กบ กับ แม่กด เป็นเสียงอะไร  
   แม่กด เสียง /ต/ แม่กบ เสียง /ป/  
 40. แม่กด คือ เสียง /ต/  
 41. แม่กบ คือ เสียง /ป/  
 42. คําที่ไม่เคยไปบวกกับคําใดเลย เรียกว่า คํามูล เช่น ทุเรียน แต่ทุเรียนก็สามารถแปลงร่างเป็น    
คําประสมก็ได้  
 43. ทุเรียนกวน เป็นคําประสม เพราะเกิดจาก ทุเรียน + กวน  
 44. คํามูลมีหลายพยางค์ก็ได้ เช่น ดิฉัน มะละกอ ขจี ฯลฯ (ต้องพูดพร้อมกันทั้ง 3 พยางค์ มะละกอ 
แยกจากกันไม่ได้)  
 45. คําประสม คําซ้อน คําซ้ํา คําสมาส คําสนธิ คํา 5 คําที่กล่าวมา เกิดจากการรวมกันของคํา   
ต้ังแต่ 2 คําข้ึนไป เป็นการสร้างคําใหม่ข้ึนมาใหม่  
   “สม ซ้อน ซ้ํา” แต่งงานกันที่ไทย แต่ สมาส สนธิ แต่งงานกันที่อินเดีย  
 46. คําประสมกับคําซ้อนหน้าตาจะคล้ายๆ กัน  
   (เฮ้! ครูขาแล้วหนูจะสังเกตอย่างไร)  
 47. ผู้คน เรือแพ พ่อแม่ เป็น คําซ้อน เพราะความหมายต้องเหมือน ต้องคล้าย และต้องตรงข้าม  
 48. ผู้แทน เรือด่วน พ่อครัว เป็นคําประสม เพราะความหมายไมเ่หมือน ไมค่ล้าย และไม่ตรงข้าม  
 49. คํา 2 คําที่เอามาซ้อนกันต้องมีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามก็ได้  
 50. คํา 2 คําที่เอามาประสมต้องมีความหมาย ไม่เหมือนกัน ไม่คล้ายกัน และไม่ตรงข้าม 
 51. คําซ ้อนเอามารวมกันแล้วจะไม ่เกิดความหมายใหม่ แต่คําประสมเอามารวมกันแล้วจะ          
เกิดความหมายใหม่  
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 52. คําประสมความหมายหลักอยู่ที่คําหน้า (คําต้น) เช่น บ้านเช่า (ความหมายต้องอยู่ที่บ้านก่อน)  
 53. ความหมายของคําซ้อนอยู่ที่คําทั้งสองไม่มีใครเด่นกว่าใคร  
 54. ถ้าข้อสอบถามว่าโครงสร้างคําประสมดูอย่างไร 
   ก็ให้ดูแต่ละคําว่า เป็น นาม กริยา หรือ วิเศษณ์ เอามารวมกัน เช่น 
    รถไฟ เกิดจาก นาม + นาม  
    เรือด่วน เกิดจาก นาม + วิเศษณ์  
    ต้มยํา เกิดจาก กริยา + กริยา  
 55. ถ้าข้อสอบถามว่าโครงสร้างคําซ้อนดูอย่างไร 
   ให้ดูที่คําสองคํา ความหมายเหมือนกัน คล้ายกันหรือตรงข้ามกัน  
 56. คําซ้ําต้องเป็นคําเดียวกันจึงจะซ้ําได้ “ยางลบลบกระดาษขาด” 
   คําว่าลบเป็นคําซ้ําไม่ได ้เพราะเป็นคนละคํา คนละความหมาย  
 57. ถ้าถามว่าคําซ้ําข้อใดต่างจากข้ออ่ืน ให้ดูว่าคําซ้ําคํานั้นความหมายแปลว่าอะไร หรือดูในด้าน     
หน้าท่ีว่าขยายอะไร ขยายนามหรือขยายกริยา  
 58. คําสมาสเกิดจากการชน คําสนธิเกิดจากการเช่ือม ท่องว่า สมาสชน สนธิเช่ือม  
 59. ธรรมศาสตร์เป็นคําสมาส มาจาก ธรรม + ศาสตร์  
 60. จุฬาลงกรณ์เป็นคําสนธิ มาจาก จุฬา + อลงกรณ์  
  ABAC ไม่ได้เป็นคําสมาสนะคะ  
 61. คําสนธิเวลาแยกแล้ว ส่วนใหญ่คําหลังจะขึ้นต้นด้วย อ.อ่างนะคะ  
 62. คําสมาสสนธิเกิดจากการรวมกันของภาษาบาลี สันสกฤตเท่านั้น ห้ามเอาภาษาอื่นปน ไทย เขมร 
อังกฤษ ปนไม่ได้  
 63. การทับศัพท์คําภาษาต่างประเทศ จะทับศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อภาษาไทยยังไม่ได้มีบัญญัติไว้ 
 64. วิธีการดูสํานวนต่างประเทศมักจะข้ึนต้นด้วย กรรม หรือเป็นลักษณะ Passive Voice  
   เช่น ภราดรถูกเชิญโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
   ต้องแก้เป็น “คณะกรรมการจัดการแข่งขันเชิญภราดร”  
 65. การใช้คําฟุ่มเฟือย มีคําดังต่อไปนี้ ก็จัดเป็นสํานวนต่างประเทศ  
   มีการ มีความ ในการ ในความ ให้การ ให้ความ ทําการ ทําความ  
   ท่องว่า มี ใน ให้ ทํา คูณด้วย การและความ  
  “ครูมีความยินดีกับนักเรียน” ฟุ่มเฟือยไป พูดแค่นี้ก็พอ “ครูยินดีกับนักเรียน”  
 66. ความหมายของคําแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
   1. ความหมายนัยตรง  
   2. ความหมายนัยเปรียบเทียบ  
    “คืนนี้มีดาวเต็มท้องฟ้า” ดาวคือความหมายนัยตรง  
    “งานเล้ียงคืนนี้มีดาวเดินกันเต็มงาน” ดาวเป็นความหมายเปรียบเทียบ  
 67. ความหมายนัยเปรียบเทียบ มักเรียกอีกอย่างว่า ความหมายโดยนัย หรือความหมายโดยอุปมา 
ก็ได้ 
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 68. ใช้คําผิดหน้าที่ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้  
   “เขาพัฒนาการหมู่บ้านของเขา”  
    พัฒนาการ (X) ผิดหน้าที่ ต้องใช้พัฒนา (√) ตําแหน่งนี้ต้องใส่กริยาจึงจะถูก 
   “ฉันไปหลับนอน หรือนอนหลับบ้านเขา”  
    (นอนหลับค่ะ ถ้าหลับนอนละก็ คํานี้ผิดความหมาย)  
 69. คําเชื่อมเราหมายถึง บุพบท สันธาน และประพันธสรรพนาม  
 70. บุพบทเชื่อมคํา  
 71. สันธานเชื่อมประโยค  
 72. ประพันธสรรพนาม (ผู้, ที่, ซึ่ง, อัน) ใช้เชื่อมในประโยคความซ้อน  
 73. แก่ + ผู้รับ  
 74. กับ + ทําร่วมกัน  
 75. แด่ + ผู้รับท่ีเป็นอาวุโส  
 76. สันธานมี 4 ด้านหลัก คือ และ หรือ แต่ เพราะ  
 77. และ ใช้เชื่อมความคล้อยตามกัน “ฉันชอบกินขนมและดูหนังไปพร้อมๆ กัน”  
 78. หรือ ให้เลือก “คุณจะกินข้าวหรือซักผ้า”  
 79. แต่ ใช้ในประโยคขัดแย้ง “แม่คะน้องล่ีอยากประกวดแต่น้องล่ีกลัวค่ะ”  
 80. เพราะ ใช้เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล “นักเรียนของครูทุกคนสอบติดเพราะนักเรียนขยัน”  
 81. และ หรือ แต่ เพราะ สามารถทําหน้าที่เชื่อมคํา เหมือนเป็นบุพบทก็ได้  
 82. ประโยคต่างชนิด หรือชนิดของประโยค หมายถึง ความเดียว ความรวม ความซ้อน  
   เดียว แปลว่า หนึ่ง, รวม แปลว่า สอง, ซ้อน แปลว่า ขยาย และส่วนขยายก็เป็นประโยค  
 83. ประโยคความเดียว ต้องมีกริยาตัวเดียว ประธานตัวเดียว  
 84. ประโยคความเดียวสามารถมีส่วนขยายยาวๆ ได้ แต่ส่วนขยายนั้นต้องเป็นแค่ กลุ่มคํา หรือวลี  
   เช่น “แมวน้อยตัวอ้วนจับหนูนาตัวเขื่องได้ 2 ตัว”  
 85. ประโยคความรวม ให้ดูที่มีสันธานเชื่อม  
 86. ประโยคความซ้อนให้ดู ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน ว่า ให้ จน เพื่อ เชื่อม  
 87. ประโยคความรวมต้องเจอเลข 2 ไม่ประธาน 2 ตัว ก็กริยา 2 ตัว  
   S1V2 / S2V1 / S2V2  
 88. ประโยคความซ้อน  
   ซ้อน แปลว่า ขยาย โดยส่วนขยายนั้นเป็นประโยค  
   “พ่อฉันทํางานหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล”  
   (พ่อฉันทํางานหนัก หนักแค่ไหนคะ หนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเธอ)  
 89. ประโยคความซ้อน หลังคําว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน จะเป็นประโยคขยาย  
 90. ประโยคความรวมกับความซ้อน สามารถละตัวเชื่อมได้  
 91. ประโยคกรรม ก็คือประโยคที่เอากรรมขึ้นต้นหน้าประโยค  
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 92. ภาษามี 5 ระดับ  
   1. พิธีการ → เป็นภาษาที่สูง สละสลวย ไพเราะ  
   2. ทางการ → ภาษาที่ลงท้ายด้วยการ เช่น ราชการ วิชาการ ธุรการ  
   3. ก่ึงทางการ  
   4. ไม่เป็นทางการ  
   5. กันเอง  
   (เวลาพูดกับกระเป๋ารถเมล์ใช้ระดับ ไม่เป็นทางการ ถ้ากระเป๋ารถเมล์เป็นแฟนเรา ใช้กันเอง)  
 93. ระวัง! ระดับท่ีอยู่ติดกันจะใช้สับสน  
   ระดับ 2 กับ ระดับ 3 ระดับ 4 กับ ระดับ 5  
 94. ทางการกับกึ่งทางการ  
   ก่ึงทางการจะเป็นคําที่มีภาษาปาก ภาษาพูดปนอยู่  
 95. ไม่เป็นทางการกับกันเอง  
   แตกต่างตรงที่ ไม่เป็นทางการใช้กับคนไมส่นิท กันเองใช้กับคนสนิท  
 96. โวหารทางร้อยแก้วมี 7 ชนิด  
 97. บรรยายโวหาร คือ การเล่าเรื่อง เหตุการณ์ เรื่องราว ว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 5 W 
(WHO WHAT WHERE WHEN WHY) ลักษณะเหมือนรายงานข่าว  
 98. พรรณนาโวหาร จะเน้นให้รายละเอียดของภาพ บุคคล วัตถุ สถานท่ี  
  จําว่ามี 4 ว. วิเศษณ์ วิจิตร วิลิศมาหรา เวอร์ๆ จําไว้ว่าภาษาเหมือนนวนิยาย  
 99. อธิบายโวหาร ต้องพยายามเขียนหรือพูดให้ผู้รับสารเข้าใจ  
 100. สาธกโวหาร คือ การยกตัวอย่าง  
 101. เทศนาโวหาร คือ การสั่งสอน  
 102. อุปมาโวหาร คือ การเปรียบเทียบ  
 103. อภิปรายโวหาร คือ การโน้มน้าวใจ  
 104. กลวิธีอธิบายมี 6 ชนิด  
   1. นิยาม  
   2. ยกตัวอย่าง  
   3. อธิบายตามลําดับขั้น  
   4. ให้เหตุผล  
   5. เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง  
   6. กล่าวซ้ํา ด้วยถ้อยคําที่ง่ายๆ  
 105. การลําดับคําและการขยายความในประโยค คําขยายต้องวางไว้หลังคําหลัก  
 106. แต่บางครั้งคําขยายอยู่ห่างคําหลักก็ได้  
   เช่น “สมชายกินน้ําจุ” (จุขยายกิน)  
 107. ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน ต้องขยายคํานามที่อยู่ข้างหน้า แสดงว่า  
   คําข้างหน้าคําว่า ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน ต้องเป็นคํานาม  
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 108. การเขียนรายงานหรือเรียงความ ต้องขึ้นต้นด้วย  
   คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป  
 109. คํานํา จะต้องปูพ้ืนกว้างๆ ของภาพรวม อย่าให้รายละเอียด  
 110. เนื้อเรื่อง เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง  
 111. สรุป คือ การขมวดปมสําคัญ ให้ข้อคิด สร้างความประทับใจให้เราไงคะ  
   (เหมือนตอนจบของละครที่สร้างความประทับใจ)  
 112. ประโยคฟุ่มเฟือยหรือประโยคไม่กระชับ ต้องตัดคําที่แปลเหมือนกันท้ิงไป  
   เช่น “เครื่องบินตกที่เวียดนามผู้โดยสารตายหมด ไม่มีใครรอด” คําว่าไม่มีใครรอดไม่ต้องใส่ 
 113. ระวัง! 8 คําต่อไปนี้ “มี ใน ให้ ทํา คูณ ด้วย การ และความ” มักจะฟุ่มเฟือย  
 114. ประโยคไม่สมบูรณ์ คือ  
   ประโยคที่อาจจะขาดประธาน กริยาหรืออาจจะขาดอีก 1 ประโยคก็ได้  
   (อ่านแล้วรู้สึกว่าแล้วไงต่อละ)  
 115. การพูดในที่ประชุม ก็เหมือนกับการสนทนาระหว่างบุคคล  
   (นึกถึงอกเขาอกเราอย่าตําหนิหรือวิจารณ์ผู้อ่ืนในทางลบ)  
 116. ท่องศัพท์เกี่ยวกับการประชุมให้ดี  
 117. ระเบียบวาระที่ 1 2 3 เรียงลําดับให้ถูกต้องนะคะ  
 118. วาระที่ 1 เป็นการรับรองการประชุมครั้งก่อน  
 119. วาระที่ 2 เป็นการสะสางเรื่องเก่า  
 120. วาระที่ 3 ประชุมเรื่องใหม่  
 121. ถ้าเป็นเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบต้องพูดก่อนวาระ 1  
 122. ประเด็นการโต้แย้ง คือ หัวข้อหรือเรื่องที่กําลังเถียงกันอยู่มักอยู่ในรูปประโยคคําถาม  
   เช่น “ควรใช้ภาษาไทยสอบคัดเลือกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่หรือไม่”  
 123. โครงสร้างประโยค  
   ให้ดูการเรียงลําดับของประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย ว่าใครมาก่อนมาหลัง  
   เช่น “แมวอ้วนนอนในกะละมัง” จะเรียงโครงสร้างเป็น ประธาน ขยายประธาน กริยา    
บุพบท สถานท่ี  
 124. อกรรมกริยา คือ  
   กริยาไม่ต้องการกรรมมารับ เช่น ยืน นอน เดิน นั่ง 
 125. สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องการกรรมมารับ จึงจะเป็นประโยคที่ครบสมบูรณ์ฟังแล้วรู้เรื่อง  
   เช่น กิน ต้องมีกรรมมารับว่ากินอะไร เช่น ฉันตัด....ตัดไรคะ (งง)  
 126. กลุ่มคํากับคําประสมแตกต่างตรงที่  
   กลุ่มคํา ไม่ได้เกิดความหมายใหม่  
   คําประสม เกิดความหมายใหม่  
 127. พ่อครับ เป็นอะไรคะ → ตอบ กลุ่มคํา  
 128. พ่อค้า เป็นอะไรคะ → ตอบ คําประสม  
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 129. เก่งนักใช่ไหมง้ัน พ่อนอน เป็นอะไรคะ → ตอบ ประโยค  
 130. “พ้องรูป รูปเหมือน พ้องเสียง เสียงเหมือน พ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียง เหมือนทั้งรูป เหมือนทั้งเสียง
แต่ความหมายไม่เหมือน” ถ้าความหมายเหมือนกันเราเรียกว่า ”ไวพจน์” 
   พ้องรูป คือ รูปเหมือน เช่น เพลารถ กับ เพลาเย็น  
 131. พ้องเสียง คือ เสียงเหมือน  
   เช่น การ กาล กาฬ การณ์ กาญจน์ กานต์ กานท์  
 132. พ้องท้ังรูปพ้องท้ังเสียง คือ  
   เหมือนท้ังรูปเหมือนท้ังเสียงแต่ความหมายไม่เหมือน เช่น ไก่ขัน ขันน้ํา  
 133. คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน เรียกว่า ไวพจน์หรือพ้องความหมาย หรือหลากคําก็ได้  
   เช่น นภา เวหา หาว โพยม แปลว่า ท้องฟ้า  
 134. ภาพพจน์ต้องมีการเปรียบเทียบอย่าไปใช้ผิดระหว่าง ภาพพจน์ กับ ภาพลักษณ์ นะคะ  
 135. อุปมา เปรียบโดยใช้คําว่าเหมือน  
 136. อุปลักษณ์ เปรียบโดยใช้คําว่า เป็น คือ หรือไม่ต้องใส่เป็นกับคือก็ได้ “เธอคือลมหายใจ”  
 137. นอกจากอุปมาจะใช้เหมือนแล้ว ยังมีคําดังต่อไปนี้  
   เสมือน เปรียบเสมือน ดุจ เปรียบดุจ ประดุจ ประหนึ่ง เพียง ราวกับ เฉก เช่น เล่ห์     
ละม้าย คล้าย ฯลฯ  
    (มีนักร้อง 2 คนของอาร์เอส ที่เป็นอุปมา นักเรียนว่าเป็นใครคะ)  
     ตอบว่า ดังกับปาน  
 138. ระวัง! มีคําว่าเป็นกับคือ บางครั้งก็ไม่ใช่อุปลักษณ์  
   เช่น “ฉันเป็นครู” อย่างนี้ไม่ได้เปรียบเทียบ  
 139. อุปลักษณ์แบบไม่ต้องใส่เป็นกับคือ  
   เช่น “เพชรน้ําค้าง” เปรียบน้ําค้างใสเป็นเพชร 
 140. บุคคลวัต หรือบุคคลสมมติ คือ การทําส่ิงที่ไม่ใช่คนให้มีกริยาเหมือนคน  
   เช่น “ฟ้าหัวเราะเยาะข้า”  
 141. อติพจน์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบเกินความจริง  
   เช่น “ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจ”  
 142. อวพจน์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบน้อยกว่าความเป็นจริง  
   เช่น “ขนมก้อนนี้เล็กเท่าขี้ตา”  
 143. สัทพจน์ คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ  
   เช่น “เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าฟาด”  
 144. ปฏิพากย์ คือ การกล่าวโดยใช้คําขัดแย้งกัน  
   เช่น “จักรวาลวุ่นวายไร้สําเนียง”  
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 145. อุปมานิทัศน์ คือ การเปรียบเทียบโดยใช้ประโยคยาวๆ หรือเรื่องราวยาวเข้ามาเปรียบเทียบ เช่น  
   “กรุงรัตนโกสินทร์ ถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ก็คือต้นไม้เพ่ิงแตกมาจากหน่อ แขนงของต้นเก่า ลําต้น 
ราก ใบ ยัง อ่อนนัก ศัตรูชอบมาโยกคลอนฉุดกระชากให้รากขาด ไม่หยุดไม่หย่อน” 
    แบบนี้ถือว่าใช้คําเปรียบเทียบโดยใช้ประโยคยาวมาก  
 146. ภาพชัดเจนในวรรณคดี ดูจากใช้คําขยาย คําวิเศษณ์มากๆ ยิ่งใส่ภาพพจน์ยิ่งเห็นภาพชัดเจน  
 147. เสียงไพเราะหรือเล่นเสียง หมายถึง สัมผัสอักษร สัมผัสสระ  
 148. การใช้คํากวีโวหาร คือ ใช้คําหรูหรา ภาษาวิจิตรที่กวีใช้แต่งคําประพันธ์  
   เช่น “สุวรรณสุกเลื่อมแก้ว”  
 149. เล่นคํา เช่น “ถึงบางจากจากไปใจระบม” เล่นคําว่า จาก  
 150. ซ้ําคํา คือ ทุกตัวจะความหมายเดียวกัน  
   เช่น “ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”  
     “เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้า เก็บเอามาเก็บไว้ในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแห่งแสงย่ิงใหญ่”  
 151. หลากคําก็คือไวพจน์ หรือ พ้องความหมาย นั้นเอง  
   เช่น กุญชร ไอยรา คช หัตถี ทั้งหมดแปลว่า ช้าง  
 152. จินตภาพ คือ ภาพที่อยู่ในจินตนาการ โดยกวีต้องแต่งทําให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเกิดภาพให้ได้  
   จินตภาพมี 3 ประการ  
   1. จินตภาพด้านเสียง เช่น “ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น”  
   2. จินตภาพด้านภาพ เช่น “สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธ์ุ”  
   3. จินตภาพเคลื่อนไหว เช่น “ลมระเริงลู่หวิวพล้ิวระลอก”  
 153. ใช้คําที่มีจังหวะดุจดนตรี  
   เช่น “วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว” (จังหวะจะแบ่งได้ทีละ 3 ได้เท่าๆ กัน)  
 154. ดุลเสียงและดุลความหมายเรียกอีกชื่อว่าประโยคขนานความ  
   เช่น “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” (ในแต่ละวรรคมีคําว่า ใน มี เท่ากัน และตําแหน่งเดียวกัน)  
 155. ถ้าโจทย์ถามว่า ข้อใดพรรณนาต่างจากข้ออ่ืน มีหลักในการดูดังต่อไปนี้  
   1. กวีกําลังพูดถึงสิ่งท่ีเป็นคนหรือไม่ใช่คน  
   2. กวีกําลังพูดถึงวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ  
   3. กวีพูดถึงนางอันเป็นท่ีรักหรือกษัตริย์  
   4. กวีมีการเปรียบเทียบหรือไม่ได้เปรียบเทียบ  
   5. เกิดจินตภาพหรือไม่  
 156. ความเชื่อในวรรณคดีจะมี 2 แนว คือ พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์  
 157. ส่ิงที่กวีจะพรรณนาถึงก็คือ ดอกไม้ ปลา นก ต้นไม้ ภูเขา ทะเล ลําธาร วัง วัด บ้านเรือน ฯลฯ  
 158. การพรรณนาฉากก็คือ พรรณนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่  
 159. สิ่งท่ีไม่ใช่ฉากคือตัวละคร 
 160. การเปลี่ยนแปลงของฉากก็คือ การเปลี่ยนเวลาเช้าเป็นบ่าย บ่ายเป็นเย็น, กลางวันเป็นกลางคืน 
กลางคืนเป็นกลางวัน 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 _______________________________________________ภาษาไทย (11) 

 161. คําราชาศัพท์ คํานามเติมพระ กริยาเติมทรง  
 162. พระบรมราช / พระบรม ใช้กับ กษัตริย์ (พระราชวงศ์ลําดับที่ 1)  
 163. พระราช ใช้กับราชวงศ์ลําดับที่ 2  
 164. พระ ใช้กับราชวงศ์ลําดับที่ 3, 4, 5  
 165. ทรง บวก ได้ 3 อย่าง  
   ทรง + กริยาธรรมดา → ทรงว่ิง  
   ทรง + นามธรรมดา → ทรงช้าง  
   ทรง + นามราชาศัพท์ → ทรงพระราชนิพนธ์  
 166. ทรง ห้ามบวกกับ กริยาราชาศัพท์  
 167. เสด็จพระราชดําเนิน ใช้กับ พระมหากษัตริย์ และเจ้านายลําดับช้ัน 2  
 168. เสด็จ ใช้กับ เจ้านายลําดับท่ี 3, 4, 5  
 169. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (ทูลเกล้าฯ ถวาย) ใช้กับถวายของเล็กๆ  
 170. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย (น้อมเกล้าฯ ถวาย) ใช้กับของใหญ่ๆ  
 171. ทรงมี ทรงเป็น ต้องตามด้วยคําสามัญธรรมดา ห้ามเป็นคําราชาศัพท์ เช่น ทรงเป็นอาจารย์  
 172. ถ้า มี กับ เป็น ต้องบวกด้วยคําราชาศัพท์ เช่น เป็นพระราชนัดดา  
 173. ถวายการต้อนรับใช้ไม่ได้ ให้ใช้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  
 174. กาพย์ฉบังมี 16 พยางค์  
   OOOOOO OOOO  
   OOOOOO  
 175. กาพย์สุรางคนางค์มี 28 พยางค์  
   OOOO OOOO  OOOO  
   OOOO OOOO OOOO OOOO  
 176. กาพย์ยานีมี 22 พยางค์  
    OOOOO OOOOOO  
   OOOOO OOOOOO  
 177. กลอนแปดมี 32 พยางค์  
    OOOOOOOO OOOOOOOO  
   OOOOOOOO OOOOOOOO  
 178. โคลงส่ีสุภาพมี 30 พยางค์ ถ้าใส่คําสร้อยก็จะเป็น 32 และ 34 พยางค์ตามลําดับ  
    OOOOO  OO(OO) 
   OOOOO  OO 
   OOOOO  OO(OO) 
   OOOOO  OO(OO)  
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 179. โคลงสามสุภาพจะมี 21 พยางค์ 
    OOOOO OOOOO 
   OOOOO OOOO(OO)  
 180. อินทรวิเชียรฉันท์ 11 จะมี 22 พยางค์ โดยที่ตําแหน่ง 3 6 7 9 เป็นลหุ ที่เหลือเป็นครุ  
 181. การจับใจความสําคัญ ต้องจับให้ได้หลักๆ ว่า ใคร ทําอะไร และทําไมถึงทําอย่างนั้น ก็คือ WHO 
WHAT WHY  
 182. การตีความ ก็คือ 
   การตีความหมายที่ผู้เขียนกําลังส่ือถึงเราว่าเขากําลังจะบอกอะไรกับเราโดยต้องตีให้ใกล้เคียง
ความจริงให้มากที่สุด เช่น ถ้าเขาบอกว่า “ข้าพเจ้ารู ้สึกโชคดีที่พ่อข้าพเจ้ามาขึ้นฝั่งที่เมืองไทยถ้าไปขึ้นที่     
ประเทศอื่น ชีวิตข้าพเจ้าคงไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่ๆ” อย่างนี้เราต้องตีความว่า ผู้พูดเห็นว่าประเทศไทยดีกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   ครูขอให้นักเรียนทุกคนตีความและจับใจความให้เป็น ฝึกทําข้อสอบบ่อยๆ เราก็จะเก่ง และ     
มีทักษะมากขึ้น เพราะในการสอบแต่ละครั้งจะมีข้อสอบเก่ียวกับการตีความ และจับใจความเป็นจํานวนมาก  
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พยางค 
 
 1. เสียงพยัญชนะต้นเด่ียว ตรงข้ามกับเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ํา  
 2. ครูลิลล่ีอยากถามหนูว่า “สุวรรณมาศ” มีเสียงพยัญชนะต้นก่ีเสียง  
   ตอบ 4 เสียง คือ /ส/ - /ว/ - /น/ - /ม/  
 3. ตัว “ ทร ” พบทั้งในภาษาเขมรและสันสกฤต  
   “ทร” ในเขมร : ทราบ ไทร ทรุดโทรม แทรก ฉะเชิงเทรา ทรวง ทรง ฯลฯ  
   “ทร” ในสันสกฤต : มัทรี ทรัพย์ อินทรีย์ นนทรี ฯลฯ  
 4. หนูๆ คะ เคยทํางาน อย่าง “คล่องแคล่ว” ไหมคะ คุณครูลิลล่ีอยากทราบว่า  
   “คล่องแคล่ว” มีโครงสร้างพยางค์ด้านใดเหมือนกันบ้างคะ  
    ตอบ “คล่อง” “แคล่ว”  
      1. มีตัวสะกดทั้งสองพยางค์  
      2. มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ําทั้งสองพยางค์  
      3. ออกเสียงสระเสียงส้ันทั้งสองพยางค์  
      4. วรรณยุกต์เสียงโทเหมือนกันทั้งสองพยางค์  
 5. “กระทรวงสาธารณสุข” กับ “กระทรวงคมนาคม”  
   ชื่อกระทรวงใดมีจํานวนพยางค์มากกว่ากันคะ  
    ตอบ กระทรวงสาธารณสุข นับได้ต้ัง 7 พยางค์  
 6. การออกเสียงในภาษาไทย มี 4 ข้อหลักๆ คือ  
  1. ออกเสียงเดี่ยวๆ “เรียงพยางค์”  
    “ปริยาย” อ่านว่า ปะ-ริ-ยาย (อ่านว่า ปริ-ยาย น่าเกลียดแย่!)  
  2. ควบกล้ํา  
    “มะปราง” อ่านว่า มะ-ปราง  
  3. อักษรนํา  
    “ขนม” อ่านว่า ขะ-หนม  
  4. สมาส  
    “ราชการ” อ่านว่า ราด-ชะ-กาน (ไม่ใช่ ราด-กาน)  
 7. เสียงควบกล้ําที่มาจากภาษาอังกฤษ มักจะขึ้นต้นด้วย บล บร ดร ฟร ฟล ทร  
 8. “ฤ” อ่านว่า รึ มีค่าเท่ากับเสียง “ร”  
   ถ้าทําหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะต้น ก็ต้องอ่านว่า “รึ”  
    เช่น ฤดู คฤหาสน์ ฤทัย พฤหัส นฤมล ฤษี คฤหัสถ์  
   ถ้าคําว่า “อังกฤษ” ฤ ทําหน้าที่เป็นสระ เพราะไปผสมกับ ก และตัวสะกด ษ  
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 9. พยัญชนะไม่ออกเสียง (มีด้วยเหรอ! ขี้เกียจทํางานไม่อยากใช้เสียง )  
   พราหมณ์ = ห ณ ไม่ออกเสียง 
   จริง = ร ไม่ออกเสียง 
   หลาย = ห ไม่ออกเสียง 
   คนางค์ = ค์ ไม่ออกเสียง 
   วิทยายุทธ = ธ ไม่ออกเสียง 
   มิตร = ร  ไม่ออกเสียง 
   โทรม = ทร ไม่ออกเสียง เปลี่ยนเป็นเสียงใหม่ คือ /ซ/ 
 10. เล่นเสียงคู่สระ เป็นอย่างไรคะคุณครู  
   ตอบ หมายถึง มีเสียงคู่ส้ัน - ยาว อยู่ด้วยกัน เช่น  
   “สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย” มีการเล่นเสียงคู่สระ อุ อู ตรง สุ กับ พู่  
 11. “น้ําใจ น้ํามัน น้ําสุก น้ําซุป” น้ําจะออกเสียงสั้นหมด  
 12. “ควบควาย” ว ในคํา “ควบ” กับ “ควาย” เหมือนกันไหม  
   ว ในคําว่า “ควบ” เป็นสระอัว แต่ ว ในคําว่า “ควาย” เป็น พยัญชนะควบกล้ํา  
 13. คําตาย ต้องสะกดด้วย แม่ กบด ท่องสูตรว่า “ใครกบฏมันต้องตาย”  
  คําเป็น ต้องสะกดด้วย แม่ มนงยว ท่องสูตรว่า “มะนงยะเวอะ เป็นสาวชาวพม่า เป็นมือขวาของ
อองซานซูจี ขายธูปหอมแถวเจดีย์ชเวดากอง” (ไม่ใช่เจดีย์สามองค์นะคะ)  
 14. ถ้าตัวสะกดไม่มี เช่น “กระทะ” จะเป็น คําตาย เพราะประสมสระเสียงสั้น  
    วิธีการจํา ท่องว่า “อายุสั้น มันก็ตาย”  
  ถ้าตัวสะกดไม่มี เช่น “ปูนา” จะเป็น คําเป็น เพราะประสมสระเสียงยาว  
    วิธีการจํา ท่องว่า “อายุยืนยาว มันก็เป็น”  
 15. “อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน” มีคําเป็นคําตายเท่าไรคะ  
   ตอบ คําเป็น = 8 คํา อยู่ ท่ี เรียน รู้ อยู่ ท่ี ยอม มัน  
     คําตาย = 1 คํา รับ  
 16. ชื่อโรงเรียนต่อไปนี้ใครเป็นศิษย์เก่า  
    เซนต์โยฯ เซนต์หลุยส์  
    เซนต์คาเบรียล เซนต์จอห์น  
    เซนต์ฟรังฯ เซนต์ดอมินิก  
  “เซนต์” ในชื่อโรงเรียนอะไรบ้าง ออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย ชื่อใดบ้างออกเสียงแบบอังกฤษ  
  “เซนต์” มาจาก “Saint” อ่านตามภาษาอังกฤษว่า “เซ้น” ถ้าอ่านตามอักขรวิธีไทย จะอ่านตรง
ตามรูปที่เห็น ว่า เซนต์ อ่านว่า “เซน”  
  หนูรู้แล้วคะครูลิลล่ี ขอตอบว่า “เซนต์โยฯ, เซนต์คาเบรียล, เซนต์ฟรังฯ, เซนต์หลุยส์ อ่านแบบ
อักขรวิธีไทย” แต่ “เซนต์จอห์น กับ เซนต์ดอมินิก อ่านแบบอังกฤษ” แล้วครูอยากถามว่า โรงเรียนเก่าคุณครู    
อ่านแบบไหน “เซนต์ลุกซ์” ไงจ๊ะ  
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 17. “ที่ ลุ่ม” หนูเห็นวรรณยุกต์ไหม เขาใส่ไม้เอก แต่ออกเสียงโท แสดงว่าเราสามารถออกเสียง
วรรณยุกต์ ไม่ตรงกับรูปก็ได้ 
 18. เสียงนาสิก คืออะไร ก็แปลนาสิกให้ได้ก่อนสิคะ  
   นาสิก แปลว่า จมูก  
   เสียงนาสิก คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วขึ้นจมูก มี 3 เสียง ม น ง  
   ท่องว่า มนง นาสิก แต่ไม่เก่ียวกับ มะนงยะเวอะ เด้อ!  
 19. นักเรียนทราบใช่ไหมคะว่า อักษรไทย 7 ตัว ไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้มีอะไรบ้าง  
    ตอบ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ  
   ครูลิลล่ีมีสูตรการจําเก๋ๆ มาฝากอีกแล้วฮ่ะ ให้หนูๆ ท่องว่า  
   “ผีฝาก _________________________________________________”  
 20. ครูอยากคุยกับหนูว่า “สัญลักษณ์” “ญ” ตัวนี้ ทําหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้น       
หนูเชื่อครูไหม 
   สัญลักษณ์ อ่านว่า สัน - ยะ - ลัก  
   “ญ” เป็นตัวสะกด ออกเสียง /น/ ในแม่ กน  
   “ญ” เป็นพยัญชนะต้น ออกเสียง /ย/ อ่านว่า “ยะ”  
 21. “ฤกษ์” กับ “เทอด” มีอะไรเหมือนกัน (อย่าตอบนะคะว่ามีอักษรเหมือนกันจะโดนไม่ใช่น้อย)  
   ตอบ สระ เออ เหมือนกัน กับ เสียงวรรณยุกต์ โท เหมือนกัน  
 22. “น้ํา น้อย แพ้ ไฟ” เอาเป็นว่าครูจะถามว่า ส่ีกุมาร โอ๊ย! ไม่ใช่ ส่ีพยางค์ ใครมีองค์ประกอบของ
พยางค์ 3 ส่วนเอง  
   ให้ตอบว่า แพ้ เพราะแพ้มีแค่ 1. พยัญชนะ  2. สระ  3. วรรณยุกต์  
      เขาขาดเรื่อง ตัวสะกด เขาจึงแพ้ไป (ฮิฮิ)  
      แต่ น้ํา น้อย ไฟ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน มีทั้ง  
     1. พยัญชนะต้น  น้ํา  = น น้อย  = น ไฟ = ฟ 
     2. สระ  น้ํา = อะ น้อย = ออ ไฟ = อะ 
     3. วรรณยุกต์  น้ํา = ตรี น้อย = ตรี ไฟ = สามัญ 
     4. ตัวสะกด  น้ํา = ม น้อย = ย ไฟ = ย  
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 23. รูปสระต่อไปนี้ขี้เกียจออกเสียงเหมือนกัน มีเหตุผล คือ เป็นคําจากบาลี สันสกฤต แล้วพยัญชนะ  
ตัวไหนเป็นตัวสะกดแล้ว สระ อิ อุ นั้นจะไม่ออกเสียง  
   ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด 
   ชาตินิยม อ่านว่า ชาด-นิ-ยม 
   ยาธาตุ อ่านว่า ยา-ทาด 
   โลกธาตุ อ่านว่า โลก-กะ-ทาด 
   ตัวพยาธิ อ่านว่า ตัว-พะ-ยาด 
   ญาติพ่ีน้อง อ่านว่า ยาด-พ่ี-น้อง 
   ประวัติ อ่านว่า ประ-หวัด 
   เหตุ อ่านว่า เหด 
   เกตุ อ่านว่า เกด 
   มาตุ อ่านว่า มาด 
   เมรุ อ่านว่า เมน  
 24. ภาษาไทยนั้นนะคะนักเรียนมีหลักอยู่ข้อหนึ่งของสระว่า ออกเสียงส้ัน เสียงยาวแล้วความหมาย
อาจเปลี่ยนไปได้นะคะ เชื่อครูหรือไม่ลองมาดูกันเลยนะคะ สังเกตพยางค์หน้าลองออกเสียงได้ทั้งส้ัน ทั้งยาว     
แล้วความหมายเปลี่ยนไปหรือไม่  
   สัมพันธ์ → สามพัน (Three Thousand)  
   ปรับทุกข์ → ปราบทุกข์  
   วังหิน → วางหิน  
   มิดี → มีดี  
   วันนี้ → วานนี้ (Yesterday จากตอนแรกวันนี้ Today)  
   ไขมัน → ขายมัน  
   ตักดิน → ตากดิน  
   ตะราง → ตาราง  
   กังขา → กางขา (แหกขา...!)  
  ถ้าข้อสอบถามเรื่องโครงสร้างของทั้ง 5 โครงสร้างนี้จะดูอย่างไร  
 โครงสร้างพยางค์ : ต้องดูที่ตัวสะกด เสียงพยัญชนะต้นเสียงเดี่ยวหรือควบกล้ํา สระเสียงส้ันหรือยาว 
แล้วสุดท้ายดูว่ามีหรือไม่มีวรรณยุกต์เสียงอะไร  
 โครงสร้างคําประสม : ต้องดูที่คํานาม - กริยา - วิเศษณ์ - บุพบท มาประสมกัน เช่น  
  ต้มยํา = กริยา + กริยา 
  เรือด่วน = นาม + วิเศษณ์  
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 โครงสร้างคําซ้อน : ต้องดูที่ความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกัน  
  พ่อแม่ = ตรงข้ามกัน 
  บ้านเรือน = เหมือนกัน  
 พยางค์ปิด = พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้าย เช่น น้อง ยาย ลุง ฯลฯ  
 พยางค์เปิด = พยางค์ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย เช่น พ่ี ตา ป้า ฯลฯ  
 โครงสร้างประโยค : ต้องดูที่ การเรียงลําดับของ ประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย ใครมาก่อนมาหลัง  
  ถามว่า “แม่ทําขนมปังไส้ไก่อร่อยมาก” มีโครงสร้างประโยคเหมือนประโยคใด ระหว่าง “พ่ีสาว
ถักผ้าปูโต๊ะสวยจริงๆ” กับ “คนสวนปลูกผักนานาชนิดที่หลังบ้าน” 
  ครูขอเฉลยว่า โครงสร้างประโยคที่เหมือนกับประโยคตัวอย่างที่ให้มา คือประโยค “พ่ีสาว......” เพราะ
เรียง ประธาน + กริยา + กรรม + ขยายกรรม + วิเศษณ์ + ขยายวิเศษณ์  
 โครงสร้างเหตุผล : ต้องดูที่นําเอาประโยคเหตุ หรือผลวางไว้หน้า - หลัง  
  1. ปฏิบัติตามกฎ  ช่วยลดอุบัติเหตุ (เหตุ + ผล)  
  2. คนตายและติดคุก เพราะสนุกค้ายาบ้า (ผล - เหตุ)  
  3. บ้าหวยหวังรวยลัด จะวิบัติไม่รู้ตัว (เหตุ - ผล)  
  แต่ “บ้าหวยหวังรวยลัด” เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าประโยคนี้เป็นเหตุหรือเป็นผล  
  เราอาจจะบ้า! เสียก่อนจะได้คําตอบ พอใส่ประโยค “จะวิบัติไม่รู้ตัว” ทําให้รู้เลยว่า ประโยค      
“บ้าหวย.....” เป็นสาเหตุ ที่ทําให้คนเราหายนะไม่รู้ตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาไทย (18)________________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 

คํา 
 
 1. ระวังนะคะคําต่อไปนี้ไม่ใช่คําสมาส คําสมาส - สนธิ จะต้องเป็นภาษาบาลี - สันสกฤตเท่านั้น     
ห้ามนําภาษาอ่ืนไม่ว่าจะเป็นไทยแท้ เขมร อังกฤษ ปนไม่ได้นะคะ  
   พลเมือง เพราะ เมือง เป็น คําไทย 
   ผลไม้ เพราะ ไม้ เป็น คําไทย 
   คุณค่า เพราะ ค่า เป็น คําไทย 
   ทุนทรัพย์  เพราะ ทุน  เป็น คําไทย 
   ราชวัง เพราะ วัง เป็น คําไทย 
   ราชดําเนิน เพราะ ดําเนิน เป็น คําเขมร 
   พลความ เพราะ ความ เป็น คําไทย 
   พลเรือน เพราะ เรือน เป็น คําไทย 
   พระพุทธเจ้า เพราะ เจ้า เป็น คําไทย 
   ตรัสรู้ เพราะ รู้ เป็น คําไทย 
   สรรพส่ิง เพราะ ส่ิง เป็น คําไทย 
   มูลค่า เพราะ ค่า เป็น คําไทย 
   ชํานาญการ เพราะ ชํานาญ เป็น คําเขมร 
   เคมีภัณฑ์ เพราะ เคมี เป็น คําอังกฤษ 
   ภูมิลําเนา เพราะ ลําเนา เป็น คําเขมร 
   เครื่องจักร เพราะ เครื่อง เป็น คําไทย 
   บายศรี เพราะ บาย เป็น คําเขมร 
   กลเม็ด เพราะ เม็ด เป็น คําไทย 
   กรมท่า เพราะ ท่า เป็น คําไทย 
   เมรุมาศ เพราะ มาศ เป็น คําเขมร 
   กระยาสารท เพราะ กระยา เป็น คําเขมร  
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 2. คุณครูอยากถามหนูๆ ว่า คําต่อไปนี้ใครเป็นคํามูล คําประสม คําซ้อน คําสมาส คําสนธิ วลี และ
ประโยค 
 

รถ     รถไฟ     รถรา     ราชรถ 
รถพ่ี     รถาภรณ์     รถเสีย 

 
   รถ = คํามูล เพราะเป็นคําด้ังเดิม คําๆ เดียวยังไม่เกิดการรวมคํากันขึ้น 
   รถไฟ = คําประสม เพราะเป็นคํา 2 คํา นํามารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ แต่

ยังคงมีเค้าความหมายเดิม 
   รถรา = คําซ้อน เพราะนําคํา 2 คํา มาวางคู่กัน เน้นความไพเราะของเสียง รถราจัด  

เป็นคําซ้อนเพ่ือเสียง 
   ราชรถ = คําสมาส เพราะเป็นคํา 2 คํา จากภาษาบาลี - สันสกฤต นํามาชนกัน     

โดยออกเสียง อะ ระหว่างคํา 
   รถาภรณ์ = คําสนธิ เพราะเป็นคํา 2 คํา ภาษาบาลี - สันสกฤต นํามาเช่ือมกัน โดยตรง

รอยต่อเกิดสระใหม่ 
   รถพี่ = วลี เพราะเป็นกลุ่มคํา หรือประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่คําประสม เพราะไม่ได้   

เกิดความหมายใหม่ จะเป็นประโยคก็ไม่ได้เพราะขาดภาคแสดง 
   รถเสีย = ประโยค เพราะมีทั้งภาคประธานและภาคแสดง  
 3. คําประสมกับคําซ้อนเพ่ือความหมาย หน้าตาจะคล้ายๆ กัน นักเรียนว่าคําทีมไหนเป็นคําซ้อน    
คําทีมไหนเป็นคําประสม  
    ทีมลิเวอร์พูล  ทีมแมนยูฯ  
   1. บ้านเรือน 1. บ้านเช่า  
   2. ผู้คน 2. ผู้แทน  
   3. จานชาม  3. จานดาวเทียม  
   4. ลูกหลาน  4. ลูกค้า  
   5. พ่อแม่  5. พ่อครัว  
   6. ใจคอ  6. ใจดํา  
   7. จิตใจ  7. ติดใจ  
   8. มืดคํ่า  8. มืดหน้า  
   9. ชักนํา  9. ชักใย  
   10. ติดขัด  10. ติดลม  
   11. เรือแพ  11. เรือด่วน  
   ตกลงให้ทีมแมนยูฯ หรือทีมลิเวอร์พูล เป็นคําซ้อน คําประสมกันคะ  
    ตอบ คําที่เป็นผู้เล่น 11 คน ในทีมลิเวอร์พูล เป็นคําซ้อน เพราะความหมายคงเดิม  
      คําที่เป็นผู้เล่น 11 คน ในทีมแมนยูฯ เป็นคําประสม เพราะเกิดความหมายใหม่  
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 4. ความแตกต่างระหว่างแมนยูฯ กับลิเวอร์พูล เอ๊ย! ไม่ใช่ ความแตกต่างระหว่างคําประสมกับ    
คําซ้อน คือ  

คําประสม คําซ้อน 
1. ต้องเกิดความหมายใหม่  
2. 2 คําที่มารวมกันต้องมีความหมาย  

ไม่เหมือน ไม่คล้าย และไม่ตรงข้าม  
3. น้ําหนักของคําเน้นตัวหน้า (คําต้น)  

1. ไม่ได้เกิดความหมายใหม่  
2. 2 คําที่มารวมกัน ความหมาย  

ต้องเหมือน ต้องคล้าย และต้องตรงข้าม  
3. น้ําหนักของคําเน้นทั้ง 2 คํา  

 
 5. คําประสมสามารถมีความหมายใหม่ แปลเปรียบเทียบ จัดเข้าข่ายเป็นสํานวนก็ได้ เช่น  
   คอตก อาการที่หัวงุดลงมาแสดงอาการผิดหวัง 
   ออกนอกหน้า แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า แสดงอาการให้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง 
   จับตาย จับตัวมาให้ได้แม้ว่าจะต้องทําให้ตาย 
   ตาคม ตาที่มีลักษณะอย่างของมีคม อาจบาดหรือแทงใจได้ 
   หัวนอก ที่นิยมแบบฝรั่ง, ที่มีความคิดอ่านแบบฝรั่ง, ที่นิยมของที่ผลิตจากต่างประเทศ 
   ปากแข็ง พูดยืนยันหรือเถียงอย่างด้ือดันไม่ยอมจํานนข้อเท็จจริง 
   เดินหน้า ก้าวหน้า หรือพัฒนา ลุล่วงไป 
   ม้าใช้ คนขี่ม้าสําหรับรับใช้, คนเร็วสําหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ 
   แกะดํา คนที่ทําอะไรผิดเพ่ือนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ (ใช้ในทางไม่ดี) 
   กาฝาก คนที่ถ่วงความเจริญผู้อ่ืน 
   แมวมอง ผู้ที่คอยสังเกตหรือซุ่มดูว่ามีใครสวยหรือเล่นกีฬาเก่งแล้วแนะนําให้วงการที่

เก่ียวข้อง ชักชวนมาเป็นดารา ประกวดความงามหรือร่วมแข่งขันกีฬาเป็นต้น 
   หน้าม้า ผู้ที่ทําเล่ห์เหลี่ยมเป็นเหมือนคนซื้อหรือคนเล่นการพนัน เป็นต้น เพ่ือเป็น 

ส่ือจูงใจให้คนหลงซื้อ หรือเล่นการพนันด้วย โดยปริยายใช้เรียกคนที่หากิน
ในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น 

   ลูกหม้อ โดยปริยาย หมายถึง ผู้ที่มีวิชาชีพโดยสืบต่อเชื้อสายกันมาหรือทํางานใน
สังกัดนั้นๆ มาต้ังแต่เดิม 

   ตีนแมว โจร หรือพวกย่องเบา 
   ถือหาง เข้าทางฝ่ายที่ตนพอใจ (มาจากภาษาชนไก่ ยึดเอาไก่ตัวใดตัวหนึ่งในการ      

ต่อรอง) 
   หัวหมุน งง, สับสน, หัวหมุนเป็นลูกข่างก็ว่า 
   เจาะข่าว ต้ังใจเฉพาะ, มุ่งไปที่การทําข่าว 
   ตายด้าน หมดความรู้สึกทางสัมผัส, ไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างที่เคยมี, โดยปริยาย

หมายความว่า หยุดเจริญก้าวหน้าคิดอยู่แค่นั้น 
   ปิดปาก ไม่พูดหรือไม่ให้พูด เช่น ปิดปากเงียบ พยานถูกฆ่าปิดปาก 
   สั่งเสีย เตือน, กําชับ, บอกให้เข้าใจ 
   ใจแตก ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิด หรือนอกโอวาทจนเคยตัว 
   น้อยใจ รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น 
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 6. โครงสร้างคําประสม ให้ดูที่ว่าคําประสมนั้นเกิดจากคํามูลที่เป็น นาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท 
นํามารวมกัน เช่น  
   เข็มกลัด, ข้าวต้ม, ส้มตํา → เกิดจาก นาม + กริยา  
   น้ําหวาน, ใจดํา, น้ําหอม → เกิดจาก นาม + วิเศษณ์  
   ตกแต่ง, ติดต้ัง, เลือกตั้ง → เกิดจาก  กริยา + กริยา  
   เบี้ยล่าง, ของกลาง, นางใน → เกิดจาก  นาม + บุพบท  
 7. โครงสร้างคําซ้อนให้ดูที่ คํา 2 คู่นั้นมีความหมายอย่างไร เหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกัน  
   ความหมายเหมือนกัน = บ้านเรือน แสวงหา ผู้คน จิตใจ มืดคํ่า โง่เขลา อ้วนพี ฯลฯ  
   ความหมายคล้ายกัน = วัวควาย จานชาม ลูกหลาน โกรธแค้น ใกล้ชิด ดูดด่ืม ไร่นา ฯลฯ  
   ความหมายตรงข้ามกัน = ผิดถูก พ่อแม่ สูงตํ่า ชั่วดี ซื้อขาย ได้เสีย เท็จจริง ส้ันยาว ฯลฯ  
 8. คําซ้อนไม่จําเป็นต้อง 2 คําเสมอไป ต้ังแต่ 3 - 4 คํานํามาซ้อนกันก็ได้  
   “ปู่ย่าตายาย ต้ืนลึกหนาบาง ใหญ่โตโอฬาร เย่ือใยไมตรี ปิดบังซ่อนเร้น  
   ปัดกวาดเช็ดถู ลืมตาอ้าปาก อุปถัมภ์คํ้าจุน เคารพนบนอบ ขับไล่ไสส่ง  
   ล้มหายตายจาก ถ้วยโถโอชาม เสาะแสวงหา แต่งเสริมเติมต่อ”  
 9. “ปู่ย่าตายาย กู้หนี้ยืมสิน ทําไร่ไถนา ก่อร่างสร้างตัว เกิดดอกออกผล” ครูลิลล่ีอยากถามว่า   
คําซ้อนคําใดต่างจากพวกในแง่ความหมาย  
   ตอบ ปู่ย่าตายาย เพราะเกิดจากคําที่มีความหมายตรงข้ามกันแต่คําซ้อนที่เหลือเกิดจากคําที่
มีความหมายคล้ายๆ กัน  
 10. ชนิดของคําที่สร้างคําซ้อนต่อไปนี้ให้นักเรียนลองหาว่าใครสร้างเหมือนคําว่า “ปัดกวาดเช็ดถู” 
ระหว่าง “ปิดบังซ่อนเร้น” กับ “ลืมตาอ้าปาก” ชนิดของคําเราก็ดูว่าเป็น นาม กริยา วิเศษณ ์... 
   ตอบว่า ปัดกวาดเช็ดถู มีชนิดของคํา เหมือน ปิดบังซ่อนเร้น เพราะเกิดจากกริยา 4 ตัว
เรียงติดกัน แต่ ลืมตาอ้าปาก เกิดจาก กริยา + นาม + กริยา + นาม  
 11. คําเป็น   
  คําตาย  
   คําตาย สะกดด้วยแม่กก, แม่กบ, แม่กด = ท่องว่า กบด ใครกบฏมันต้องตาย  
   คําเป็น สะกดด้วยแม่กม, แม่กน, แม่กง, แม่เกย, แม่เกอว = ท่องว่า มนงยว (มะนงยะเวอะ)  
 12. กร่อนเสียง เช่น หมากพร้าว → มะพร้าว (ทําให้เสียงส้ันลง หดลง)  
 13. กลืนเสียง เช่น อย่างนี้ → อย่างง้ี (รวมเสียง)  
 14. ตัดคํา เช่น คอนโดมิเนียม → คอนโด (ตัดบางพยางค์ออกไปเพื่อสะดวกให้พูดเร็วขึ้น)  
 15. คําท่ีมีความหมายแคบกว้าง เช่น ผลไม้ กับ ส้ม  
   ผลไม้ ความหมายกว้าง ส้ม ความหมายแคบ  
 16. พ้องรูป = รูปเหมือน = เพลารถ เพลาเย็น (เวลาอ่านจะอ่านไม่เหมือนกัน)  
   เพลารถ = ควบกล้ํา  
   เพลาเย็น = เพ-ลา  
 17. พ้องเสียง = เสียงเหมือน = การ กาล กาฬ กานท์ กานต์ กาญจน์  

ให้ดูตัวสะกดอันดับแรก 
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 18. พ้องท้ังรูปพ้องท้ังเสียง = เหมือนทั้งรูปเหมือนทั้งเสียง ทั้ง 3 พ้องนี้ ความหมายจะไม่
เหมือนกัน ถ้าความหมายเหมือนกันเราเรียกว่า พ้องความหมาย (ไวพจน์, หลากคํา) คําพ้องความหมาย เช่น 
กุญชร ไอยรา คช หัตถี = ช้าง  
 19. คําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน = เคล่ือนย้ายกับโยกย้าย ใช้ต่างกัน เช่น เคล่ือนย้ายกําลังพล 
โยกย้ายตําแหน่ง  
 20. คําท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน = สุริยัน - จันทรา ดวงอาทิตย ์- ดวงจันทร์  
   (แต่ต้องใช้ภาษาระดับเดียวกัน ห้าม! สุริยัน - ดวงจันทร์)  
 21. ห้ามพูดภาษาวรรณคดีในชีวิตประจําวันนะคะ เช่น คุณแม่คะ ไปซื้อสุวรรณท่ีเยาวราชกันดีไหมคะ 
(ถ้าพูดแบบนี้อาจโดนแม่ฟาดได้ค่ะ)  
 22. ความหมายนัยตรง = แปลตรงตามพจนานุกรม  
 23. ความหมายนัยเปรียบเทียบ = แปลไม่ตรงตัวมีความหมายอีกนัยหนึ่งที่สังคมไทยทั่วไปจะรู้จักกัน  
   จับ = นัยตรง แปลว่า สัมผัส  
   จับ = เปรียบเทียบ แปลว่า หลอกใช้ใครคนใดคนหนึ่ง, หลอกกิน  
     เช่น หล่อนคิดจะจับลูกนักการเมือง  
 24. คําซ้ําในวรรณคดี จะไม่ใส่ไม้ยมก (ๆ)  
   “เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่”  
   เขียน เรื่อยเรื่อย เรียงเรียง ไม่ต้องเขียนเรื่อยๆ เรียงๆ  
 25. คําสมาส - คําสนธิ สามารถรวมคํามากกว่าสองคําขึ้นไปก็ได้ เช่น  
   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 
 
 1. มีนักเรียนกลุ่มใหญ่ว่ิงหน้าตาต่ืนเหมือนโดนอะไรสักอย่างหลอกหลอนมา เข้ามาถามครูลิลล่ีว่า 
“ผมจะดูประโยคสํานวนต่างประเทศได้อย่างไรครับ ขนาดประโยคภาษาไทยยังยากเลยครับ” ครูลิลล่ีก็เกิดปัญญา
ได้ว่าถ้าจะสอนให้เด็กๆ ดูประโยคที่มีสํานวนการเขียนแบบต่างประเทศนั้นต้องให้นักเรียนเจอหน้าตาประโยคที่มี
โครงสร้างหรือสํานวนต่างประเทศเอง เขาจะได้ประมวลความคิดแล้วนึกถึงความแตกต่างกับการเรียงประโยค
ภาษาไทย  
  ต่อไปนี้จะเล่าถึงโครงสร้างประโยคต่างประเทศ ที่อยู่ในภาษาไทยนะคะ สังเกตดีๆ นะ  
   1. สมบูรณ์ถูกทําโทษโดยครูใหญ่ 
   2. เรื่องนี้ง่ายต่อการเข้าใจ 
   3. งานเขียนของเขาเป็นที่น่าสนใจของคนหมู่มาก 
   4. ทุกส่ิงทุกอย่างจบลงด้วยความตายของตัวเอก 
   5. เยาวชนเป็นผู้ที่นํามาซึ่งความหวังของสังคม 
   6. ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาบ้าได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
   7. วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แต่ก็ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา 
   8. ฉันได้ยินข่าวว่า เขาจะไปอังกฤษในอนาคตอันใกล้นี้ 
   9. มันเป็นอะไรที่สวยงามจนผมนึกไม่ถึง 
   10. ผมเต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที่ 
   11. ผลงานของคุณเป็นที่น่าพอใจมาก 
   12. มันเป็นการยากที่คนเราจะเห็นข้อบกพร่องของตนเอง 
   13. เราขอแสดงความยินดีที่คุณนําความสําเร็จและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย 
   14. งานก้าวไกลไทยทําจัดขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   15. ชาวต่างชาติมักจะกล่าวว่าวิชาภาษาไทยยากแก่การเรียน 
   16. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าชุดนี้ถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา 
   17. การนําชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงครั้งนี้ทําให้ประเทศได้รับความเสียหายมาก 
   18. ในอดีตแหล่งน้ําของไทยมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
   19. การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   20. ปัจจุบันโทรศัพท์ได้วิวัฒนาการให้มีความสามารถในการใช้ที่ทันสมัยขึ้น 
   21. โรคตับอักเสบในผู้ใหญ่มีอาการรุนแรงและเป็นนานกว่าในเด็กเล็ก 
   22. เราควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบ้างจะดีกว่า 
   23. วิธีทําไม่ยากเมื่อผักสุกตักออกแช่น้ําเย็นเพ่ือหยุดการสุกของผัก 
   24. นวนิยายเรื่องคู่กรรมแต่งโดยทมยันตี 
   25. มันเป็นเวลาบ่ายที่ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงสยามสแควร์ 
   26. 2 โจรถูกจับเมื่อวานนี้ที่ชลบุรี 
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   27. ไม่เป็นการยากที่เราจะส่งประวัติของเขา 
   28. ในความคิดเห็นของผม ผมคิดว่าหล่อนเหมาะจะลงหน้าปก 
   29. เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าปัญหานี้นํามาซึ่งปัญหา อีกหลายๆ ด้าน 
   30. รัฐบาลภายใต้การนําของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ทํางานกันอย่างแข็งขัน 
   31. แดงเข้าใจผิดดํามาก 
   32. เขาเสียใจกับการสอบไล่ตกของเพื่อน 
   33. ห้องน้ําเต็มไปด้วยฝุ่น 
   34. หล่อนพบตัวเองอยู่ในห้องคนเดียว 
   35. หล่อนซ่อนร่างในชุดนอนสีขาว 
   36. พ่ีเบิร์ดจะมาในเพลงแฟนจ๋า 
   37. มีหกโรคร้ายที่คุกคามชีวิตของทารกนับล้านในแต่ละปี 
   38. ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชนานมาก 
   39. สถานตากอากาศแห่งนี้ได้รับความสนใจและการรู้จักของคนเป็นจํานวนมาก 
   40. การเดินขบวนประท้วงของนักศึกษาพม่า เป็นการปั่นป่วนเสถียรภาพของรัฐบาล  
 
  ครูว่าพวกหนูๆ คงจะเห็นตัวอย่างสํานวนการใช้โครงสร้างของต่างประเทศ ในประโยคภาษาไทย
หลายคนอาจได้แนวคิด มุมมองหลากหลาย บางคนยังมองไม่ออก ไหนเราลองไปดูวิธีการแก้ให้เป็นประโยค
ภาษาไทย นักเรียนจะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง ต้มยํากุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์  
   1. ครูใหญ่ตีสมบูรณ์ (ต้องเรียง ประธาน + กริยา + กรรม) 
   2. เรื่องนี้เข้าใจง่าย (ง่ายไปขยาย เข้าใจ ส่วนขยายต้องวางข้างหลัง) 
   3. คนหมู่มากสนใจงานเขียนของเขา (ประธาน + กริยา + กรรม) 
   4. เมื่อตัวเอกตาย ทุกส่ิงทุกอย่างก็จบลง (ใช้หลักประโยคความรวมเข้ามาช่วย เมื่อ...ก็) 
   5. เยาวชนเป็นความหวังของสังคม (ใช้กริยา เป็น แสดงไปเลยว่าเป็นอะไร ไม่ต้องใส่นํามาซึ่ง) 
   6. ปัจจุบันยาบ้าแพร่ระบาดได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น (เราจะให้ประธาน เป็นผู้แสดงอาการกระทําเลย) 
   7. ..........แต่ก็ไม่ควรใช้กับ ผู้ใหญ่วัยชรา (ใน ผู้ใหญ่วัยชรา จะเหมือนกับ in adult) 
   8. ฉันได้ยินข่าวว่า เขาจะไปอังกฤษเร็วๆ นี้ (ในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นสํานวนฝรั่ง) 
   9. ผมนึกไม่ถึงว่ามันจะสวยงาม (ต้องเรียงจากประธาน ผม เป็นผู้กระทําขึ้นต้นประโยค) 
   10. ผมเต็มใจช่วยเหลือเต็มที่ (ไม่ต้องใส่พวกให้ความ มีความ ในความ ทําความ) 
   11. ผลงานของคุณน่าพอใจมาก (การใส่ เป็นท่ี จะทําให้ประโยคฟุ่มเฟือย ภาษาไทยไม่นิยม
ทําให้ประโยคฟุ่มเฟือย) 
   12. คนเราจะเห็นข้อบกพร่องของตนเองยาก (ยาก เป็นส่วนขยายต้องวางข้างหลัง) 
   13. เรายินดีที่คุณประสบความสําเร็จและสร้างช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทย 
   14. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดงานก้าวไกลไทยทํา (ประโยคภาษาไทยจะเรียงแบบ 
Active Voice) 
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   15. ชาวต่างชาติมักจะกล่าวว่าวิชาภาษาไทยเรียนยาก (ห้ามใช้ ยากแก่การเรียน = Hard to learn) 
   16. สมาชิกจับตามองคณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าชุดนี้ (นักเรียนต้องพลิกกลับไป
กลับมาทั้งหน้าประโยคสํานวนต่างประเทศ และประโยคสํานวนไทย เพ่ือจะได้เห็นความแตกต่างนะคะ) 
   17. ชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงครั้งนี้ทําให้ประเทศเสียหายมาก (ตัด การนํา ทิ้ง ตัด        
ได้รับความ ทิ้ง) 
   18. ในอดีตแหล่งน้ําของไทยมีใช้อย่างเพียงพอ (ประโยคของเดิมจะจัดว่าฟุ่มเฟือย) 
   19. ..........ปรับเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ใช้กริยา เป็น จะถือว่าเรามีกริยา
การบอกสภาพ) 
   20. ปัจจุบันโทรศัพท์มีวิวัฒนาการความสามารถที่ทันสมัยขึ้น (เพราะประโยคเดิมฟุ่มเฟือย
ตรง ให้มี ในการใช้) 
   21. ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคตับอักเสบมีอาการรุนแรงและเป็นนานกว่าเด็กเล็ก (ตัด ใน ทิ้ง และ      
ใช้ส่วนขยายวางข้างหลัง) 
   22. เราควรเลือกซื้อผักที่แมลงกัดกินเป็นรูพรุน (ใช้ประโยคความซ้อนมาขยายผัก) 
   23. .......... ตักออกแช่น้ําเย็น เพ่ือไม่ให้ผักสุกเกินไป (หยุดการสุกของผัก เป็นสํานวน
เฉพาะของฝรั่ง) 
   24. ทมยันตีแต่งนวนิยายเรื่องคู่กรรม (ถ้า แต่งโดย = Composed by) 
   25. ข้าพเจ้ามาถึงสยามสแควร์เวลาบ่าย (มันเป็นเวลาบ่าย = สํานวนว่า It’s) 
   26. โจร 2 คนถูกจับเมื่อวานนี้ที่ชลบุรี (ลักษณะภาษาไทยต้องมีลักษณนามตามหลังจํานวนนับ) 
   27. เราจะส่งประวัติของเขาไม่ยากเลย (ส่วนขยายก็วางไว้ข้างหลัง) 
   28. ผมคิดว่าหล่อนเหมาะจะลงหน้าปก (ในความคิดเห็นของผม = In my opinion) 
   29. ........ ปัญหานี้ก่อให้เกิดปัญหาอีกหลายๆ ด้าน (ใช้คํานี้ แทน นํามาซึ่งจะดูดีกว่า) 
   30. รัฐบาลของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ทํางานกันอย่างแข็งขัน (ภายใต้การนํา = สํานวน    
ต่างประเทศ) 
   31. แดงเข้าใจดําผิดมาก (ถ้าพูด เข้าใจผิดดํา = misunderstand) 
   32. เขาเสียใจที่เพ่ือนสอบไล่ตก (กับการสอบไล่ตกของเพื่อน เรียงคําเป็นกลุ่มคําแบบนี้    
คนไทยไม่นิยม) 
   33. ห้องน้ํามีฝุ่นมาก (เต็มไปด้วยฝุ่น = full of…) 
   34. หล่อนอยู่ในห้องคนเดียว (พบตัวเอง = found herself) 
   35. หล่อนใส่ชุดนอนสีขาว (ซ่อนร่าง เป็นสํานวนต่างประเทศ) 
   36. พ่ีเบิร์ดจะร้องเพลงแฟนจ๋า (จะมาในเพลง เป็นสํานวนต่างประเทศ) 
   37. มีโรคร้ายหกโรคที่คุกคามชีวิตของทารก.... (ภาษาไทยต้องมีลักษณนามนะคะ) 
   38. ฉันอยู่โคราชนานมาก (ใช้ชีวิตอยู่ = สํานวนต่างประเทศ) 
   39. คนเป็นจํานวนมากสนใจและรู้จักสถานตากอากาศแห่งนี้ (ต้องเรียงภาษาไทยแบบ 
Active Voice) 
   40. การเดินขบวนประท้วงของนักศึกษาพม่า ทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลปั่นป่วน (ปั่นป่วน   
เป็นส่วนขยาย ต้องวางไว้ข้างหลัง)  
 2. ชนิดประโยค คือ ความเดียว ความรวม ความซ้อน  
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 3. ประโยคกรรม คือ เอากรรมวางหน้าประโยค เช่น “กระทงใบนี้คุณยายเย็บเอง” (กระทงถูกเย็บ)  
 4. ประโยคละประธาน ละกรรม เช่น “วันนี้แม่จะกลับบ้านเย็นคงไม่มีเวลาทํากับข้าว พ่อจะทําเอง”   
หน้าคําว่า “คง” ละคําว่า “แม่” (ประธาน) หลังคําว่า “ทํา” ละคําว่า “กับข้าว” (กรรม)  
 5. ประโยควางส่วนขยายผิดท่ี “สตรีมีครรภ์และเป็นเบาหวานมีความเส่ียงที่จะแท้งหรือมีลูก   
พิกลพิการมาก”  
   มาก ไม่ควรจะขยาย “พิการมาก” ต้องขยาย “เส่ียงมาก” เพราะดูจากเนื้อความเธอทั้งมีครรภ์
และเป็นเบาหวานด้วย น่าจะมีความเส่ียงมาก ต่างหาก  
 6. ประโยคที่มีโครงสร้างเป็นสํานวนต่างประเทศ  
   1. วางส่วนขยายหน้าคําหลัก  
   2. ใช้คําฟุ่มเฟือย เย่ินเย้อ 
   3. วางกรรมขึ้นต้นประโยค เข้าข่าย (Passive Voice)  
 7. การโน้มน้าวใจ : ห้ามออกคําส่ัง ขู่ บังคับ ประชดประชัน  
 8. อุปนัย : การสรุปแบบไม่แน่นอน อาจจะเกิด หรือไม่เกิดก็ได้  
 9. นิรนัย : การสรุปแบบแน่นอน เกิดแน่ๆ  
 10. อนุมานจากเหตุ  → ผล เช่น “กินยาไปแล้ว เดี๋ยวก็คงดีขึ้น”  
 11. อนุมานจากผล   → เหตุ เช่น “ฉันปวดท้องเหลือเกิน คงเป็นเพราะส้มตํามื้อเที่ยงแน่ๆ”  
 12. อนุมานจากผล   → ผล เช่น “บราซิลเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยหน้าก็คงครองแชมป์อีก”  
 13. ทรรศนะ : การแสดงความคิดเห็น ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริง  
 14. สกรรมกริยา = กริยาที่ต้องการกรรมมาวางท้าย เพ่ือให้ประโยคสมบรูณ์ : เขาฆ่า... (ต้องใส่กรรม
จึงจะรู้เรื่อง)  
 15. อกรรมกริยา = กริยาไม่ต้องการกรรมมาวางท้าย มันก็ทําให้ประโยคสมบูรณ์แล้ว : เขานอน   
(ไม่ต้องการกรรม)  
 16. ประโยคไม่สมบูรณ์ = ขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะขาดประธาน ขาดภาคแสดง หรือขาดอีก 1 
ประโยคก็ได้ เช่น  
   “การเสนอผลงานวิจัยเมื่อวานนี้” ขาดภาคแสดง แล้วไงต่อล่ะจะบอกอะไรหรือ  
   “มีอิทธิผลต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก” ขาดประธาน ไม่รู้ว่าใครมีอิทธิพล  
   “แม้ว่าเขาจะไม่อ่านหนังสือ” ขาดอีก 1 ประโยค มาต่อใครครบสมบูรณ์ เพราะเรานําสันธาน
มาแล้วต้องมาเชื่อมประโยค 2 ประโยค  
 17. ประโยคฟุ่มเฟือย : มีความเกินเข้ามาโดยไม่จําเป็น ต้องตัดทิ้งไป เพราะมันมีความหมาย
เหมือนกัน  
   “การก่อสร้างในซอยนี้ นายช่างผู ้ควบคุมการก่อสร้างควรจะมาดูแลการก่อสร้างบ้าง       
เพ่ือความเรียบร้อยของงาน”  
   แก้เป็น “นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างในซอยนี้ควรจะมาดูแลบ้างเพ่ือความเรียบร้อยของงาน”  
      “เขาให้การช่วยเหลือเด็กยากจน” → “เขาช่วยเหลือเด็กยากจน”  
    แต่ “เขาให้การต่อศาล” ประโยคนี้ถือว่าให้การไม่ฟุ่มเฟือยเพราะให้เป็นกริยาแท้  
    การ = กรรม  
 18. ประโยคกํากวม = ตีความหมายได้มากกว่า 1 ความหมาย ความหมายไม่ชัดเจน  
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   “แม่บอกให้น้องกินข้าวเอง” ไม่รู้ว่า แม่บอกเอง หรือ น้องกินเอง  
   “หนังสือพิมพ์มาแล้วต้ังแต่เมื่อวาน” ไม่รู้ว่า หนังสือพิมพ์ที่แปลว่า newspaper หรือ 
หนังสือ book (หนังสือ พิมพ์)  
   “นิดอ่านหนังสือที่เขาเขียนเองที่สโมสรทุกวัน” ไม่รู้ว่า อ่านที่สโมสร หรือเขียนที่สโมสร  
   “ฉันอยากให้หัวหน้าเห็นด้วย” ไม่รู้ว่า ตกลงด้วย หรือ ดูด้วย  
 19. ประโยคที่ไม่สมเหตุสมผล : มีเหตุผลที่ไม่เก่ียวเนื่อง คนละเรื่องกันเลย  
   “ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของเราเอง”  
   ผิดตรงคําว่า “ที่ดี” ไม่ค่อยมีเหตุผลเลย แบบนี้ทุกภาษาในโลกเขาก็อ้างได้เหมือนกันว่าเขาก็มี
ภาษาที่ดีเหมือนกันเพราะเขาก็มีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตัวเอง  
   นักเรียนว่าควรให้เหตุผลอย่างไรดี ถ้าไม่ใช่คําว่า “ที่ดี” ครูคิดว่าควรใช้คําว่า เอกลักษณ์ จึงจะ
เหมาะสมกว่ากัน เพราะมีตัวอักษรมีตัวเลขเป็นของตัวเองก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือน 
และไม่เหมือนใคร  
 20. ประโยคกํากวม  
   1. ปัจจุบันแพทย์พยายามแนะนําการเลี้ยงเด็กให้ได้ขนาดพอดี  
   2. ฉันไม่ชอบคนที่พูดมาก  
   3. นายแดงจะร่วมอภิปรายเรื่องความสะอาดที่หอประชุมในวันนี้  
   4. อาหารจานนี้แม่บอกให้น้องกินเอง  
   5. ชาวบ้านนิยมใช้ไม้ไผ่สานเข่งใส่ปลาส่งขายกันจนเป็นที่รู้จัก  
   6. ขนมช้ันนี้ใครหยิบไป  
   7. ร้อนจังขอผ้าเช็ดหน้าหน่อย  
   8. คนเป็นทําไมไม่ทํา  
   9. เดี๋ยวนี้เขาใหญ่มาก  
   10. ตาคุณเป็นอะไร  
   11. เย็นแล้วถึงจะแก้ไขก็ไม่ทัน 
   12. ฉันเห็นเหมือนคุณ 
   13. บริษัทนี้ถ้าเงินหาย เจ้าหน้าที่ต้องออก 
   14. ของมันๆ อย่างนี้ใครจะไม่ชอบ 
   15. ติดไฟหรือยัง 
   16. หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วชักติด 
   17. โค้ชทีมชาติซ้อมนักกีฬาของเขา 
   18. เราต้องทํางานอย่างมีแผน 
   19. ข้าวเย็นกินเย็นๆ 
   20. เด็กอะไรก็ไม่รู้นิสัยเสียใช้ไม่ได้ 
   21. เอางานชิ้นนี้ไปให้หัวหน้าดูซิ ฉันอยากให้ท่านเห็นด้วย 
   22. พอพ่ีชายลุกขึ้น พวกหล่อนก็ลุกไปตามเขา 
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   23. ใครตามตํารวจมา 
   24. โจ๊กอุ่นหรือยังคะ 
   25. เขาเป็นลูกติดแม่ 
   26. พรุ่งนี้ไม่ว่างมีนัดต้องผ่าตัด  
 21. ประโยคที่วางส่วนขยายผิดท่ี  
   1. ห้ามเด็ดขาดนั่งหลังคารถไฟ  
   2. ครูเป็นทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมการศึกษาที่สําคัญ  
   3. เขาเริ่มพัฒนาอย่างเร่งรีบเรื่องสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน  
   4. ประวัติศาสตร์แบบอาณานิคมไม่น้อย ให้อิทธิพลแก่การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  
   5. ปรากฏว่าเด็กมีแผลฟกช้ําดําเขียวที่ต้นขาจากการตรวจของแพทย์  
   6. กรุงเทพมหานครกําลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเรื่องปัญหาน้ําท่วมขัง  
   7. มีนักศึกษาหลายคนเข้าร่วมโครงการ “ถนนสีขาว” รวมทั้งชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
   8. เวลาอยู่ต่อหน้าธารกํานัลกิริยามารยาทควรระวังให้เรียบร้อย  
   9. พรานป่าได้ฆ่าช้างตัวผู้และตัวเมียซึ่งมีลูกอ่อนเพ่ือเอางาอย่างอํามหิตในเขตจังหวัด
อุทัยธานี  
   10. ข่าวซึ่งแพร่หลายออกไปทั่วโลกที่น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
   11. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่าพฤติการณ์ท้าทายกฎหมาย ที่อุกอาจและโหดเหี้ยมเช่นนี้   
ไม่ได้เกิดขึ้น เป็นครั้งแรก  
   12. ทหารเหล่านี้ได้รับคําส่ังให้หยุดยิงจากรัฐบาล  
   13. พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามที่ประกาศไว้อย่างสมศักดิ์ศรี  
   14. เขาเป็นคนดีถ้าเขาจะไม่ด่ืมเหล้า  
   15. คนไทยในชุมชนเมืองนิยมอาหารตะวันตกซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนมาก  
   16. คนไข้คอยหมอทุกคน  
   17. ครูลิลล่ีไปเยี่ยมสามีชั่วคราวที่อังกฤษ 3 วัน  
   18. การเดินทางให้ความรู้แก่เราทางอ้อม  
   19. ฉันว่ิงออกมาเซ็นชื่อรับพัสดุด้วยเท้าเปล่า  
   20. ไฟได้ดับลงก่อนที่บ้านจะไหม้หมดด้วยฝีมือของตํารวจดับเพลิง  
   21. เขาเห็นเด็กน้อยข้างชายหนุ่มที่กําลังกระโดดโลดเต้น  
   22. เธอปลอบความทุกข์เขาให้คลาย  
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 _______________________________________________ภาษาไทย (29) 

 22. ประโยคอ่านแบ่งวรรคตอนผิด  
   1. แม่พระมา  
   2. ยายน้อยบ่นถึงเสมอ  
   3. พ่ีแก้วอยู่ไหน  
   4. อย่ากันดีกว่า  
   5. น้อยไปไหม  
   6. บ้านหลังนี้ขายให้ลูกเขยคนอื่นไม่เก่ียว  
   7. มีข้าวพอกินไหม  
   8. ฉันขายบ้านพ่ี  
   9. อีกห้ากิโลกว่าจะถึงรีบเดินเร็วเข้า  
   10. ถ้าครูตกลงไปนักเรียนจะเสียใจ  
   11. ปล้นรถทัวร์ระยอง - หนองคายคนขับไม่ยอมแจ้งตํารวจ  
   12. ต่อมาดินแดนสุวรรณภูมิที่ติดกับพม่าก็กลายเป็นเมืองขึ้น 
   13. ผู้ชายใจเหี้ยม ใช้เหล็กจิ้มหญิงตาบอด 
   14. ชายผู้นี้คืออาจารย์นักแต่งเพลงผู้ย่ิงใหญ่ของไทย 
   15. พ่ีเข็ดแล้วขายเส้ือผ้าที่จตุจักรเพราะขาดทุน 
   16. น้ํามันออกอย่างนี้จะกินเข้าไปได้อย่างไร 
   17. พ่ีสาวฉันไปอเมริกา 4 ปี กลับมาไม่มีอะไรเหมือนเดิม 
   18. พอไม่พอก็ต้องมาหาน้องต๋ิมอยู่เรื่อย 
   19. ฉันไปเที่ยวนครสวรรค์กับเพ่ือนสองคน 
   20. อ๋อเนื้อสุนัขผมชอบกิน  
 23. ประโยคฟุ่มเฟือย  
   1. ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระไม่เรียบทําให้เดินลําบาก 
   2. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบ้านคนหลังหนึ่ง 
   3. เด็กน้อยร้องตะโกนเสียงดังล่ัน 
   4. เขาถูกฆ่าตายที่หลังสวนเมื่อคืนวานนี้ 
   5. ขอท่านได้โปรดกรุณารับทราบเรื่องนี้ด้วย 
   6. อนุชนรุ่นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
   7. มติมหาชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้รัฐบาลขึ้นราคาน้ํามัน 
   8. ครูลิลล่ีทําการสอบต้ังแต่ 6 โมงเช้า 
   9. ฝนตกตลอดวันต้ังแต่เช้าจดเย็นจึงทําให้น้ําท่วม 
   10. ผู้คนกําลังกระทําการรณรงค์เรื่อง ส.ส.ร. 
   11. เขาเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก 
   12. ท่านจะซื้อสินค้าซึ่งมีราคาถูก 
   13. เขามีความจําเป็นต้องรีบเดินทาง 
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   14. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนอํานวยประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทุกวิชา 
   15. นักกีฬาจีนว่ิงชนะเพ่ือนร่วมชาติเดียวกัน 
   16. กล้วยสุกนั้นนํามาทําเป็นขนมได้หลายชนิด 
   17. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามลําตัวนอนตายอยู่ริมถนนวิภาวดี 
   18. คุณควรเอาใจใส่ดูแลกับใบหน้าของคุณให้ดีที่สุด 
   19. นักธุรกิจชาวเดนมาร์กให้ความสนใจที่จะมาร่วมลงทุนกับนักธุรกิจไทย 
   20. พ่อค้าต่างก็หลบเลี่ยงในเรื่องของการตั้งราคาสินค้า 
   21. อันที่จริงเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆ 
   22. ผลสืบเนื่องอันเลวร้ายที่ตามมาคือกรุงเทพฯ น้ําท่วมทั้งเมือง 
   23. ขอเชิญผู้สนใจชมประติมากรรมกลางแจ้งนี้ด้วยตาตนเองที่ถนนสีลม 
   24. โรงแรมขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการให้บริการของเรา 
 24. ประโยคต่อไปนี้มีท้ังข้อเท็จจริงและทรรศนะ  
   ให้ลูกศิษย์ลองหาดูนะคะ  
   “น้ําที่ร่างกายต้องการต้องเป็นน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราจึงควรดื่มน้ําที่ต้มแล้ว”  
    ครูถามว่า ทรรศนะอยู่หน้าหรือหลัง  
    ตอบว่า อยู่ตรง “เราควรดื่มน้ําที่ต้มแล้ว”  
 25. ประกาศอย่างเป็นทางการต้องข้ึนด้วย  
   ประกาศ + หน่วยงาน เช่น ประกาศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
   เรื่อง + ................................ เรื่อง การป้องกันโรคทางเดินอาหารฤดูร้อนนี้  
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บทความ 
 
 ในบทความระวังเจอตัวเลือกเป็น หน้าตา ความหมาย ใกล้เคียงกันอาจทําให้เรางงได้  
  ระวัง! นะคะ ครูจะขอยกตัวอย่างที่มักออกข้อสอบมาให้ดูกัน  
  1. แนะนํา = ชี้แจงให้ทําหรือปฏิบัติ, บอกให้รู้จักตามธรรมเนียม 
  2. ตําหนิ = ติเตียน 
  3. เตือนสติ = เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ 
  4. ขอร้อง = ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ทําตามที่ขอ 
  5. วิงวอน = เฝ้าร้องขอ, ร่ําขอ, ขอด้วยอาการออด, เฝ้าขอร้องให้ทําตามประสงค์ 
  6. บอก = พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง, บ่งให้รู้  
  1. สับสน = ปะปนกัน, ยุ่งไม่เป็นระเบียบ 
  2. ฟุ้งซ่าน = ไม่สงบ, พล่านไป, ส่ายไป 
  3. ว้าวุ่น = สับสน 
  4. ฟั่นเฟือน = หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, คุ้มดีคุ้มร้าย  
  1. สบายใจ = ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อน 
  2. ประทับใจ = ติดอกติดใจ, ฝังอยู่ในใจ 
  3. กําลังใจ = สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือล้น พร้อมที่จะเผชิญ

กับเหตุการณ์ทุกอย่าง 
  4. ภาคภูมิใจ = กระหยิ่มใจ, รู้สึกว่ามีเกียรติยศ 
  5. เห็นใจ = เห็นน้ําใจว่าเป็นอย่างไร เช่น ดี หรือ ชั่ว, ร่วมรู้สึกในความทุกข์ยาก

ของผู้อ่ืน  
  1. ประสาน = ทําให้เข้ากันสนิท, เชื่อม 
  2. ประมาณ = กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจํานวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร, ราวๆ 
  3. ประเมิน = การประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น 
  4. ประชุม = มาร่วมกันหรือเรียกให้มาร่วมกันเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง,   

มารวมพบกันเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึง
เอาส่ิงที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมไว้  

  1. กระแนะกระแหน = พูดกระทบหรือพูดเป็นเชิงเสียดสี 
  2. กระทบกระเทียบ = เปรียบเปรยให้กระทบถึง 
  3. ประชดประชัน = พูดหรือทําเป็นเชิงกระทบกระแทกแดกดัน 
  4. ประจบประแจง = พูดหรือทําให้เขารักเขาชอบ 
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  1. แจ้งให้ทราบ = แสดงให้รู้, บอกให้รู้ 
  2. ถามให้ตอบ = คําถาม 
  3. บอกให้ทํา = ออกคําส่ัง  
  1. ขมข่ืน = รู้สึกช้ําใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้ 
  2. ตัดพ้อ = พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ, พ้อก็ได้ 
  3. เคียดแค้น = โกรธแค้น เคืองแค้น 
  4. ประชดประชัน = พูดหรือทําเป็นเชิงกระทบกระแทก, แดกดัน  
  1. หวาดหวั่น = พรั่นกลัว, สะดุ้งกลัว, หว่ันหวาด 
  2. หวาดกลัว = มีความรู้สึกกริ่งเกรง, รู้สึกสะดุ้งกลัว 
  3. คึกคัก = แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน  

เข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ 
  4. ฮึกเหิม = ลําพองใจด้วยความคึกคะนอง  
  1. อ่อนน้อม = แสดงกริยาวาจาอย่างมีคารวะ, ยอมแพ้, สวามิภักดิ์ 
  2. ถ่อมตน = แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ํากว่าที่เป็นจริง 
  3. ยําเกรง = เกรงกลัวเพราะเคารพนับถือ 
  4. ทะนงในศักด์ิศรี = ทะนง-ถือตัว, หย่ิงในเกียรติของตัว ศักดิ์ศรี-เกียรติศักดิ์  
  1. กระตือรือร้น = รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝักใฝ่, เร่งร้อน 
  2. ประมาท = ประมาท-ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวัง เพราะทะนงตัว 

ความเลินเล่อการขาดความระมัดระวัง 
  3. ย่อท้อ = ย่อท้อ-ไม่คิดสู้ เพราะขาดกําลังใจ 
  4. มองการณ์ไกล = คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ถูกต้องหรือใกล้เคียงโดยอาศัย

เหตุผล หรือประสบการณ์ เป็นต้น, เห็นการณ์ไกล  
  1. หดหู่ = ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ 
  2. เสียดาย = รู้สึกอยากได้ส่ิงที่เสียไป พลาดไป เป็นต้น ให้กลับคืนมา, รู้สึกพลาด

โอกาสที่ควรจะมีจะได้, รู้สึกไม่อยากให้เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์, 
อาลัยถึงส่ิงที่จากไป 

  3. รังเกียจ = เกลียด เพราะรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจ 
  4. ปลงตก = พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ 
  5. กลัว = รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว, รู้สึกหวาด เพราะคาดว่าจะ

ประสบภัย 
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  1. ให้ความรู้ = ความรู้-ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน, การค้นคว้าหรือ
ประสบการณ์ 

  2. ให้กําลังใจ = กําลังใจ-สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่
จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง 

  3. โน้มน้าวใจ = ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม 
  4. จรรโลงใจ = จรรโลง-พยุงไว้ไม่ให้เซหรือไม่ให้ล้มลง, ผดุง, คํ้าชู, บํารุงรักษาและ

เชิดชูไว้ไม่ให้เส่ือม  
  1. อธิบาย = ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง 
  2. บรรยาย = ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง เป็นต้น, เล่าเรื่อง 
  3. พรรณนา = กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ  
  1. วิเคราะห์ = ใคร่ครวญ, แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ 
  2. สังเคราะห์ = สร้างขึ้นใหม่ 
  3. สันนิษฐาน = ลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน 
  4. ประเมินค่า = ประเมิน-กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น 
  5. เสนอแนะ = เสนอ-ย่ืนเรื่องราวความเห็นเพ่ือให้ทราบให้พิจารณา หรือให้ส่ังการ

แสดงให้เห็น, แนะ-ชี้ทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อม 
  6. ตีความ = ชี้หรือกําหนดความหมาย, ให้ความหมายหรืออธิบาย, ใช้หรือ

ปรับให้เข้าใจเจตนาและความมุ่งหมายเพ่ือความถูกต้อง, วิเคราะห์  
ถ้อยคําหรือถ้อยความในบทกฎหมายนิติกรรมสัญญา หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพ่ือกําหนด
ความหมายอันแท้จริงของถ้อยคําหรือข้อความนั้น 

  7. จับประเด็น = ประเด็น-ข้อความสําคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา,    
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย อันเป็นสาระสําคัญที่คู ่ความยกขึ้น   
เป็นข้ออ้างได้ในคดี  

  1. เตือนสติ = เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ 
  2. สั่งสอน = ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทํา 
  3. ปลอบประโลม = ปลอบ-พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง 
  4. ปลงอนิจจัง = รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น  
  1. กรรม = การ, การกระทํา, การงาน, กิจ, ผู้ถูกกระทํา 
  2. อนิจจัง = ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ, คําที่เปล่งออกมา 

แสดงความสงสารสังเวช เป็นต้น 
  3. สัจธรรม = ความจริงแท้ 
  4. สังสารวัฏ = การเวียนว่ายตายเกิด, สังสารวัฏ หรือวัฏสังสารก็ว่า 
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  1. คําคม = ถ้อยคําที่หลักแหลมชวนให้คิด 
  2. คําขวัญ = ถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพ่ือเตือนใจหรือเพ่ือให้เป็นสิริมงคล 
  3. ภาษิต = ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติ 
  4. สํานวน = ถ้อยคําที่เรียบเรียง, โวหาร บางทีก็ใช้ว่าสํานวนโวหาร, ถ้อยคํา

หรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรง
ตามตัวหรือมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู่  

  1. ข้อสังเกต = ส่ิงที่กําหนดไว้ให้สนใจเป็นพิเศษ 
  2. คาดคะเน = คะเน-คํานวณเอาอย่างหยาบๆ 
  3. ข้อเตือนใจ = เตือนใจ-สะกิดใจ, ทําให้ระลึกได้ 
  4. การตัดสินใจ = ตัดสินใจ-ตกลงใจ  
  1. ประโยชน์นิยม = นิยมประโยชน์, ส่ิงที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ ่งหมายไว้, ผลที่ได้

ตามต้องการ 
  2. อํานาจนิยม = นิยมอํานาจ-สิทธิ, อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อ่ืนต้องยอมทําตาม       

ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ 
  3. วัตถุนิยม = การให้คุณค่าแก่ส่ิงที่เป็นรูปธรรมมากกว่าส่ิงที่เป็นนามธรรม 
  4. สมัยนิยม = ความนิยมในแต่ละสมัย  
  1. ถ่อมตัว = แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ํากว่าที่เป็นจริง 
  2. ท้าทาย = ชวนวิวาท, ชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ 
  3. รอบคอบ = ทั่ว ถ้วนถ่ี เช่น พิจารณาอย่างรอบคอบ, ระวังเหตุการณ์ข้างหน้า  

ข้างหลังเสมอ, ไม่เผอเรอ 
  4. ใจกว้าง = มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
  1. แจ้ง = แสดงให้รู้, บอกให้รู้, กระจ่าง, สว่าง, ชัด 
  2. เตือน = บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทําให้รู้ตัว, ทําให้รู้สํานึก, ทักไม่ให้ลืม 
  3. เสนอ = ย่ืนเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบ ให้พิจารณา 

หรือให้ส่ังการ 
  4. สอน = บอกวิชาความรู้ให้  
  1. บอกกล่าว = ร้องบอกให้ผู้อ่ืนเป็นพยานรับรู้ไว้ 
  2. แนะนํา = ชี้แจงให้ทําหรือปฏิบัติ, บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม 
  3. ตักเตือน = ส่ังสอนให้รู้สํานึกตัว 
  4. สั่งสอน = ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทํา 
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  1. เอ็นดู = มีความรักใคร่, ปรานี 
  2. ช่ืนชม = ปิติยินดี 
  3. เสียดสี = ถูกกัน, อาการที่ว่ากระทบกระเทียบเหน็บแนมด้วยความอิจฉา 
  4. เหยียดหยาม = ดูหมิ่น  
  1. ยกย่อง = เชิดชู 
  2. ช่ืนชม = ปีติยินดี 
  3. สงสาร = รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อ่ืน, รู้สึกห่วงใย   

ด้วยความเมตตา กรุณา 
  4. เห็นใจ = เห็นน้ําใจว่าเป็นอย่างไร เช่น ดีหรือชั่ว, ร่วมรู้สึกในความทุกข์ยาก

ของผู้อ่ืน  
  1. ผิดคาด = นึกไว้, หมายไว้, มักใช้คู่กับคะเน 
  2. เสียดาย = รู้สึกอยากได้ส่ิงที่พลาดไป เสียไป เป็นต้น ให้กลับคืนมา 
  3. ตําหนิ = ติเตียน  
  1. ประชด = แกล้งทําให้เกินควรหรือพูดแดกดัน เพราะความไม่พอใจ 
  2. โกรธแค้น = แค้น-โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย 
  3. ดูแคลน = แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยามเขา 
  4. เย้ยหยัน = พูดหรือแสดงกิริยาดูถูกเยาะเย้ยให้ได้อาย, ให้เจ็บใจ ให้โกรธ  
  1. เห็นใจ = เห็นน้ําใจว่าเป็นอย่างไร เช่น ดีหรือชั่ว, ร่วมรู้สึกในความทุกข์ยาก

ของผู้อ่ืน 
  2. คับข้องใจ = คับใจ-อึดอัดใจ, รู้สึกอัดอ้ันตันใจ, รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ 
  3. สลดใจ = รู้สึกเศร้าใจแกมสังเวช, รู้สึกหดหู่ใจ 
  4. เสียใจ = ไม่สบายใจ เพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์ หรือผิดประสงค์  
  1. หดหู่ = ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ, อาการที่รู้สึกห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน 
  2. เสียดาย = รู้สึกอยากได้ส่ิงที่พลาดไป เสียไป เป็นต้น ให้กลับคืนมา 
  3. รังเกียจ = เกลียด เพราะรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจ เป็นต้น 
  4. ปลงตก = พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ  
 “การตีความ คําศัพท์ ในกรณีที่เราไม่รู้จักศัพท์ตัวนั้นมาก่อน หนูจะทําอย่างไร เปรียบเทียบกับชีวิตจริง     
ถ้าสมมติ ต้องทําความรู้จักคนๆ หนึ่ง ภายในระยะเวลาอันแสนส้ัน เราก็คงได้แต่สังเกตจากการแต่งกาย การพูดจา 
รสนิยมของคนๆ นั้น เหมือนกับการแปลคําศัพท์ที่เราไม่รู้จัก ครูลิลล่ีจะสอนให้ดูบริบท บริบท คือ คําแวดล้อม 
ลองมาตีความคําว่า “บุหลัน” กันดีกว่า ว่าแปลว่าอะไร 
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    “บุหลันเล่ือนลอยฟ้าไม่ราคี รัศมีส่องสว่างดังกลางวัน” 
 บุหลันต้องเป็นส่ิงที่อยู่บนฟ้า มีแสงสว่างเพราะดูจากคําว่าไม่ ราคี และมีแสงมากด้วยส่องเหมือนกับ  
แสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน แสดงว่าบุหลันจะต้องอยู่ในเวลากลางคืน สรุปว่า บุหลันต้องเป็นส่ิงที่มีแสงสว่าง       
ในเวลากลางคืนและมีแสงมากด้วยนะคะ (นักเรียนตอบว่าอะไรกันคะ ดาวเทียมไม่ใช่) ขอเฉลยว่า บุหลัน คือ
พระจันทร์ แบบนี้คือการตีความโดยดูจากบริบท นักเรียนต้องฝึกแบบนี้บ่อยๆ นะคะ  
 นักเรียนขาเวลาอ่านคําประพันธ์ เพ่ืออ่านบทความก็ดี นักเรียนมักจะเจอคําถามที่ว่า “ให้แนวคิด        
ให้ข้อคิด ด้านใด” ครูจะลองให้หนูอ่านคําประพันธ์บทนี้เป็นชีวิตสุนทรภู่นะคะ 
    “เหมือนบายศรีมีงานท่านถนอม เจิมแป้งหอมน้ํามันจันทน์ให้หรรษา  
   พอเสร็จการท่านเอาลงทิ้งคงคา ต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตอง”   
 ครูอยากถามว่ากลอนบทนี้ให้แนวคิด ข้อคิด ด้านใด ถ้าครูมีตัวเลือกให้หนูจะเอาไหมค่ะ ตัวช่วยคิดของครู
มี 4 คํา ให้หนูลองเลือกดูนะคะ  
  1) พิธีกรรม  
  2) ศิลปะไทย  
  3) คําสอนทางศาสนาพุทธ  
  4) ความเชื่อทางไสยศาสตร์   
 แนวคิด หรือข้อคิด จะไม่เหมือนสาระสําคัญ แนวคิดจะซ่อนอยู่ภายในคําที่ผู้เขียนได้แต่ง แต่สาระ
สําคัญอยู่ตรงที่เราจับประเด็นได้ไหมว่าใคร ทําอะไร ทําไมถึงทําอย่างนั้น 
 คําประพันธ์บทนี้ ถ้าถามว่า สะท้อนแนวคิดใด ต้องตอบว่า คําสอนทางศาสนาพุทธ เพราะคําประพันธ์
บทนี้ เป็นเรื่อง อนิจจัง แล้วใช้กับการนําไปเปรียบเทียบกับ บายศรี ว่าตอนพิธีในวันงานเทศกาลผ่านมา        
ก็กราบไหว้บูชาบายศรี แต่พอหมดความสําคัญบายศรีก็ไม่มีคนมอง แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขาต้ังใจ
จะสอนผู้อ่านว่าคิดแนวนี้ได้ไหม 
 ถ้าตอบ พิธีกรรม ศิลปะไทย หรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ก็จะเป็นการมองผิวเผินแต่เปลือกภายนอก 
เรียนภาษาไทยต้องเรียนแบบวิเคราะห์ด้วย ไม่ใช่การท่องจําแต่อย่างเดียว คิดไปเถิดสมองคนเราจะได้มีศักยภาพ 
เวลาเจอเรื่องราวร้ายๆ จะได้มีปัญญา  
 การอ่านบทความ บางครั้งนักเรียนจะต้องเจอคําที่มีความหมายไม่ตรงตัว เราจะทําอย่างไรดี เช่น  
   “ปากควรหารือกระเพาะเสมอ”  
  ถ้าคุณครูจะถามว่า “หารือ” จะหมายความว่าอย่างไร  
  1) ประสาน  
  2) ประมาณ 
  3) ประเมิน 
  4) ประชุม   
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 กําลังมองอยู่ว่าท่านประชาจะมาตรวจหรือเปล่า “หารือ” คํานี้แปลตรงๆ ไม่ได้ เพราะปากกับกระเพาะ  
คุยกันไม่ได้จึงตัด ประชุม ออกเสียก่อน 
 “การเลือกคําตอบในวิชาภาษาไทย ต้องตัดตัวไม่ใช่ ออกไปก่อน” เหลือ ประสาน ประมาณ ประเมิน เราก็
มาดูบริบท ปาก กับ กระเพาะ เขาทําอาการ หารือ กันเหมือนเขาพูดคุยกัน เพราะทั้งสองเป็นอวัยวะที่ทํางาน
เก่ียวข้องกันต้องเจอกัน เพราะดูจากเขาใช้คํา หารือ พูดคุย ฉะนั้น 
 คําตอบ คือ ประสาน จริงไหมคะนักเรียน (ใช่ค่ะ ท้ังสวย ท้ังเก่ง ลูกศิษย์ใครหว่า)   
 โวหารทางร้อยแก้ว (กลวิธีการเขียน)  
  1. อธิบาย = การทําให้ผู้รับสารเข้าใจ มี 6 วิธี 
  2. บรรยาย = การให้ข้อมูล 
  3. พรรณนา = การให้รายละเอียดของบุคคล วัตถุ สถานท่ี 
  4. สาธก = ยกตัวอย่าง 
  5. เทศนา = ส่ังสอน 
  6. อุปมา = เปรียบเทียบ 
  7. อภิปราย = โน้มน้าวใจ   
 ทรรศนะผู้เขียน = ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนอาจจะเป็นการเดา ประเมิน หรือแนะนําส่ังสอนก็ได้ 
 อนุมาน = คาดเดา 
 สาระสําคัญ = ประเด็นสําคัญของเรื่องบทความว่า ใคร ทําอะไร ทําไมถึงทํา 
 แนวคิด = ความคิดที่ได้จากการอ่าน, ฟังเรื่องนั้น ข้อสอนใจประมาณนี้  
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วรรณคดี 
 
 1. ไวพจน์คําตระกูล “ไม่ใช่” ที่มักใช้ในวรรณคดี วรรณกรรมบ่อยๆ คือ “บ่ ห่อน ไป่ ใช่ มิ วิ อะ”  
 2. ทิศท้ังแปด อยากรู้จังว่า หรดี พายัพ อาคเนย์ อยู่ตรงไหน ท่องสูตรนี้ “อุ อี บู อา ทัก ห ประ พา”  
   แล้วเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ 
 

อ ุดร อีสาน

บูรพา

อาคเนย์ทักษิณหรดี

ประจิม

พายัพ

  
 3. เสียงดุจดนตรี หมายถึง มีวรรณยุกต์มากมาย หลายหลากเสียงในหนึ่งวรรค เช่น  
    “โอ้อนาถหนอเมืองไทยสมัยนี้ ”  
   มีเสียงวรรณยุกต์เรียงลําดับดังนี้ โท เอก เอก จัตวา สามัญ สามัญ เอก จัตวา ตรี  
 4. “ปัญจมหานที” แม่น้ํา 5 สายในอินเดียมีอะไรบ้าง  
   สรภู อจิรวดี คงคา มหิ ยมุนา  
 5. กลืนเสียง (รวม) เช่น  ดิฉัน กลืนเสียงเป็น  ด้ัน 
   อย่างนี้ กลืนเสียงเป็น อย่างง้ี 
   อย่างไร กลืนเสียงเป็น อย่างไง  
 6. กร่อนเสียง (ตัด) เช่น  หมากม่วง กร่อนเสียงเป็น มะม่วง 
   หมากพร้าว กร่อนเสียงเป็น มะพร้าว 
   ตัวขาบ กร่อนเสียงเป็น ตะขาบ 
 7. แทรกเสียง (เสียงอะอยู่กลาง) เช่น  
   ลูกดุม  → ลูกกระดุม 
   ลูกเดือก → ลูกกระเดือก  
 8. จังหวะดุจดนตรี คือ แบ่งจังหวะการอ่าน แบ่งช่องไฟการอ่านให้ลงตัว พอดีกัน เท่าๆ กัน เช่น  
   “วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว” แบ่งได้วรรคละ 3 วนและว่ิง คืนและวัน หว่ันและไหว  
 9. ครุ-ลหุ พยางค์เสียงหนัก พยางค์เสียงเบา  
   ลิลกับล่ี เป็นคําครุทั้งสองพยางค์  
   คําครุ คือ คําที่มีเสียงตัวสะกด จะเป็นแม่อะไรก็ได้ ไม่แบ่งแบบ กบด หรือ มะนงยะเวอะ   

ถ้าตัวสะกดไม่มีขอให้ประสมเสียงสระยาว อย่างคําว่า “ล่ี” ก็ถือว่าเป็น      
พยางค์หนักแล้ว 

   คําลหุ คือ พยางค์ที่ไม่มีเสียงตัวสะกดและต้องผสมสระเสียงส้ันเท่านั้น เช่น มะลิ ทั้ง มะ 
และ ลิ เป็นลหุทั้งคู่  
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 10. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในอดีตถึงปัจจุบันมี 2 ด้านสําคัญ คือ  
   1. รัฐจักร บํารุงดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ออกศึก ทําสงคราม  
   2. พุทธจักร บํารุงพระศาสนา  
 11. บุคคล 2 ท่านท่ีกวีจะพรรณนาถึงก็มี  
   1. กษัตริย์  
   2. นางอันเป็นท่ีรัก  
 12. สิ่งของที่ไม่ใช่บุคคลที่กวีจะพรรณนาถึงก็มี 
   1. วัฒนธรรม (มนุษย์สร้างขึ้น = วัด วัง บ้านเรือน การแต่งกาย ประเพณี การละเล่น)  
   2. ธรรมชาติ (เกิดขึ้นเอง = ปลา ต้นไม้ นก ภูเขา ทะเล แม่น้ํา ลําธาร)  
 13. ความเชื่อท่ีกวีจะกล่าวถึงมี 2 แนว คือ  
   1. พุทธศาสตร์ (เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว)  
   2. ไสยศาสตร์ (ภูตผีปีศาจ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์)  
 14. กลวิธีการแต่ง (กลวิธีการประพันธ์) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
   1. ภาพพจน์  
   2. ความงามวรรณศิลป์  
   ภาพพจน์  
    1. อุปมา  
    2. อุปลักษณ์  
    3. สัญลักษณ์  
    4. นามนัย  
    5. บุคคลวัต  
    6. สัทพจน์  
    7. อธิพจน์  
    8. อวพจน์  
    9. ปฏิพากย์  
    10. อุปมานิทัศน์ (เอ้! ครูคะอุปมากับอุปมานิทัศน์ต่างกันอย่างไร อ๋อ! อุปมา

เปรียบเทียบเป็นคํา ส่วนอุปมานิทัศน์ เปรียบเทียบยาวๆ เป็นประโยคยาวๆ)  
   ความงามวรรณศิลป์  
    1. สัมผัสสระ  
    2. สัมผัสอักษร  
    3. สัมผัสวรรณยุกต์  
    4. จินตภาพ  
    5. เสียงดุจดนตรี  
    6. จังหวะดุจดนตรี  
    7. ดุลเสียงและดุลความหมาย  
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    8. เล่นคํา  
    9. ซ้ําคํา  
    10. หลากคํา  
    11. พ้องเสียง 
    12. กวีโวหาร = อลังการทางภาษา คําวิจิตร คําวิลิศมาหรา ศัพท์หรูหรา 
    13. ภาพชัดเจน = ให้คําขยายมากๆ วิเศษณ์มากมาย ถ้ามีการเปรียบเทียบเข้ามาช่วย   

จะทําให้ภาพชัดเจน  
 15. พระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ดูได้จาก  
   1. กองทัพที่ย่ิงใหญ่  
   2. เมืองขึ้นมากๆ  
 16. ฉันท์ลักษณ์ ของ โคลง กลอน กาพย์ ฉันท์ ร่าย ท่ีควรรู้  
   1. กาพย์ฉบัง  
   2. กาพย์สุรางคนางค์  
   3. กาพย์ยานี  
   4. กลอนแปด  
   5. กลอนหก  
   6. โคลงส่ีสุภาพ  
   7. โคลงสามสุภาพ  
   8. โคลงสองสุภาพ  
   9. อินทรวิเชียรฉันท์  
   10. วสันตดิลกฉันท์  
   11. สยามมณีฉันท์  
   12. เปษณนาทฉันท์  
   13. ร่ายกลบทกบเต้นต่อยหอย  
   14. ร่ายกลบทสลักเพชร  
   15. ร่ายกลบทยติภังค์  
   16. ร่ายกลบทนาคบริพันธ์  
   17. ร่ายยาว  
 17. ลักษณะนิราศ = เดินทาง → คิดถึงนาง → เปรียบเทียบ  
 18. วิถีชีวิตคนไทยในอดีต  
   1. ครอบครัวขยาย 
   2. ทํานา 
   3. รักถ่ินฐานบ้านเกิด 
   4. นิยมให้ลูกหลานบวช 
   5. เรียนหนังสือกับพระที่วัด 
   6. นิยมให้บุตรหลานรับราชการ  
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 19. ใช้คําอัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ = “พลหัวหน้าพะกันแกว่งตาวฟันฉะฉาด แกว่งดาบฟันฉะฉัด”  
   ฉะฉาด ฉะฉัด เป็นอัพภาส และเลียนเสียงการฟันดาบด้วย  
 20. เล่นเสียง  
  เสียงไพเราะ  
 21. ประโยคขนานความ = ดุลเสียงและดุลความหมาย  
   “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว”  
   2 วรรคมีจํานวนคําเท่ากัน มีคําเดียวกันที่ตําแหน่งเดียวกัน “ใน, มี”  
 22. ซ้ําความ = “กูบําเรอแก่พ่อกู กูบําเรอแก่แม่กู” ซ้ําความจะเป็นซ้ําประโยค การซ้ําคําจะเป็นคํา  
 23. การสับเสียงสระและพยัญชนะ คือ คําผวน เช่น “ฝนห่า ฝ่าหน”  
 24. “ดังตรลบโลกแล้ ฤาบ่ร้างรู้แพ้ ชนะผู้ใดดาล”  
   ดัง = ตรงนี้ไม่ได้เปรียบเทียบจึงไม่ใช่อุปมา  
 25. นาฏการ = การร่ายรํา จัดเป็นจินตภาพเคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมผัสสระ สัมผัสอักษร
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แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดมีโครงสร้างการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออ่ืน 
 1) ผมติดประชุม จึงต้องไปช้านะครับคุณพ่อ 
 2) พ่ีของผมอยู่เวรดึก เลยรู้สึกไม่สดชื่นอย่างที่เคยเห็น 
 3) หล่อนได้ลงช่างหน้าสตรีบ่อยก็เนื่องมาจากรู้จักบรรณาธิการคนใหม่ 
 4) เพราะเขาเป็นคนพูดก่อน ผมจึงลงมือตามเขา  
2. “นายสมศักดิ์เป็นประธานนักเรียนเตรียมการพูดทั้งคืนเพ่ือว่าพรุ่งนี้จะต้องพูดหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ 

แต่เมื่อถึงเวลาพูดจริงๆ เขาต่ืนเต้น ประหม่า และส่ัน การพูดของเขาจึงไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น” อนุมานได้   
ว่าการส่ือสารครั้งนี้บกพร่องที่จุดใด 

 1) การเตรียมก่อนพูดดึกเกินไป 2) นายสมศักดิ์ 
 3) นักเรียนหลายพันคนตอนเคารพธงชาติ 4) สภาพแวดล้อมตอนเช้า  
3. “ธ ให้โหรหามหุติฤกษ์    ซึ่งจะเบิกพยุหยาตรา” 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นสะท้อนความคิดด้านใด 
 1) พระราชพิธี 2) ประเพณี 3) ความเชื่อ 4) ตําราพิชัยสงคราม  
4.  “เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 
 กระแหแหห่างชาย ด่ังสายสวาทคลาดจากสม ” 
 ข้อใดไม่ปรากฏจากคําประพันธ์บทนี้ 
 1) เล่นเสียง 2) ภาพพจน์ 3) กวีโวหาร 4) การแต่งกาย  
5. คําถามข้อใดที่คําตอบละบทกริยาไม่ได้ 
 1) เธอชอบรถยนต์สีอะไร ถ้าจะเปลี่ยนรถ 2) นักเรียนอยากทานอะไรคะ 
 3) ใครตอบแทนสมทรงได้คะ  4) กระเป๋าใบนี้สวยไหมคะ  
6. โครงเรื่องการเขียนรายงานเรื่อง “กฎหมายไทย” ข้อใดมีความสําคัญน้อยที่สุด 
 1) ประวัติกฎหมายจากอดีตสู่ปัจจุบัน 2) วิวัฒนาการของกฎหมายไทย 
 3) ประเภทของกฎหมายแต่ละสมัย 4) ทัศนคติของท่านนายกฯ  
7. “ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้เหงาหงิม” 
 คําประพันธ์วรรคนี้มีความเด่นด้านใด 
 1) จังหวะดุจดนตรี 2) เสียงดุจดนตรี 3) สัมผัสวรรณยุกต์ 4) เล่นคํา 
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ใช้คําประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 8-9 
 “เจ้าอยุธยามีบุตร    ล้วนยงยุทธ์เชี่ยวชาญ    หาญหักศึกบ่มิย่อ    ต่อสู้ศึกบ่มิหย่อน 
 ไป่พักวอนว่าใช้ให้    ธ หวง ธ ห้าม    แม้นเจ้าคร้ามเคราะห์กาจ    จงอย่ายาตรยุทธนา”  
8. ลีลาน้ําเสียงของผู้พูดตรงกับข้อใด 
 1) เสาวรจนี 2) นารีปราโมทย์ 3) พิโรธวาทัง 4) สัลลาปังคพิสัย  
9. คําว่า “เจ้าอยุธยา” หมายถึงใคร 
 1) พระนเรศวร 2) พระเอกาทศรถ  3) พระมหาธรรมราชา 4) พระมหาจักรพรรดิ์  
10. ข้อใดมี “ฤ” ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น 
 1) อังกฤษ 2) ทฤษฎี 3) ปฤจฉา 4) ฤทัย  
11. “คุณยายทําบุญให้คนจนหมดตัว” ประโยคนี้จะแก้ไขความกํากวมด้วยวิธีใด 
 1) ไม่ใช้สํานวนภาษาต่างประเทศ 2) เว้นวรรคตอนการอ่านให้ดี 
 3) ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย   4) ใช้ระดับภาษาให้ถูกระดับ  
12. “เมืองไทยของเรา    เบียร์ไทยของเรา” จุดเด่นของโฆษณานี้ชี้ให้เห็นข้อใด 
 1) คุณภาพรสชาติของสินค้า  2) ชี้ให้เห็นความสําคัญของผู้บริโภค 
 3) โจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งทางการตลาด 4) ชี้ให้เห็นความเป็นชาตินิยม  
13. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง  
 1) ทรงพระดําเนิน 2) ทรงงาน 3) ทรงประทาน 4) ทรงพระราชนิพนธ์  
14. ดํา : “แดง ถ้าเธอเรียนจบแล้ว เธอจะทําอะไร” 
 แดง : “ทํางานสิ” 
 คําตอบของแดง เป็นคําตอบเข้าข่าย สํานวนใด 
 1) แกว่งเท้าหาเส้ียน 2) ขวานผ่าซาก 3) กําปั้นทุบดิน 4) กวนน้ําให้ขุ่น  
15. เจตนาของประโยคในข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน  
 1) ใครเอาขยะมาทิ้ง   2) ใครจะไปก็ลงชื่อนะ 
 3) เขาสงสัยว่าใครมา   4) ใครบ้างไม่รักตัวเองนะเธอ  
16. “สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก ได้พบเห็นผู้คนมีหน้าตาย้ิมแย้ม .................... ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน .................... 

เดินสวนกันก็จะย้ิมให้กัน .................... ทุกคนต่างก็มีจิตใจดีงาม”  
 1) เมื่อ / แม้ / ทั้งนี้   2) หากว่า / ถ้า / เพราะ 
 3) ทั้งที่ / แต่ / ทั้งนี้   4) แม้ว่า / เมื่อ / เพราะ 
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17. ให้นักเรียนเรียบเรียงประโยคเหล่านี้ให้มีความสัมพันธ์กัน 
  1. ได้ทรงบําเพ็ญทานบารมีอย่างสูงสุด 
  2. เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร 
  3. เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ 
  4. มหาเวสสันดรชาดก 
 1) 1 - 2 - 3 - 4   2) 2 - 3 - 1 - 4  
 3) 4 - 3 - 2 - 1   4) 3 - 1 - 2 - 4  
 
จงใช้ข้อความน้ีตอบคําถามข้อ 18-19 
 “เปิดฉากปล้นครั้งใหญ่ กวาดเงินกํานันผู้ใหญ่บ้าน กลางน้ําโขงรวดเดียว 15 ราย”  
18. ข้อความข้างต้นจัดในการเขียนลักษณะใด 
 1) รายงานวิชาการ 2) ความคิดเห็น 3) ข้อเท็จจริง 4) เสนอข่าว  
19. ข้อความข้างต้นต้องการนําเสนอสารจุดเด่นอะไรเป็นอันดับแรก 
 1) ความรุนแรงของเหตุการณ์ 2) การปล้น 
 3) เวลาที่เกิด   4) สถานท่ีเกิดเหตุ 
 
 “ครอบครัวเป็นส่ิงสําคัญต่อพัฒนาการของเด็ก และเป็นสถาบันแรกที่จะสร้างเสริมลักษณะนิสัย หรือ
บุคลิกภาพของเด็ก รวมทั้งเป็นส่ิงแวดล้อมที่มีอิทธิพลครอบคลุมชีวิตมนุษย์ เหนือย่ิงกว่าอิทธิพลใดๆ ”  
20. ข้อความนี้อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นข้อคิดสําหรับกลุ่มคนใด  
 1) โรงเรียน 2) ครู-อาจารย์ 3) ผู้ปกครอง 4) แม่   
21. แนวคิดของข้อความนี้ต้องการบ่งชี้เรื่องใด 
 1) ความสําคัญของเด็ก   2) อิทธิพลของครอบครัว 
 3) ผลของครอบครัว   4) ส่ิงแวดล้อมของเด็ก  
 
  “ข้างขึ้นเดือนหงาย เราขี่ควายชมจันทร์ 
 เพลิดเพลินใจฉัน โคมสวรรค์พราวพราย 
 ไขว่ห้างนั่งเฉย เอ้อระเหยลอยชาย 
 เป่าขลุ่ยเพลงหนังบนหลังควาย ชื่นพระพายโชยมา”  
22. คําประพันธ์ข้างต้นจัดอยู่ในโวหารใด 
 1) พรรณนา - อธิบาย   2) พรรณนา - บรรยาย 
 3) อธิบาย - สาธก   4) บรรยาย - อุปมา  
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23. คําประพันธ์นี้ทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ใด  
 1) ขบขัน 2) สบายใจ 3) คึกคะนอง 4) ฮึกเหิม   
24. “น้ํา” ในสํานวนข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน  
 1) น้ํานิ่งไหลลึก 2) น้ําน้อยแพ้ไฟ 3) น้ําลดตอผุด 4) น้ําหนึ่งใจเดียว   
25. ข้อใดใช้คําเชื่อมไม่ถูกต้อง 
 1) เขาเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา  2) พุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  
 3) คนใจบุญให้เส้ือผ้าแก่คนยากจน 4) ชาวต่างชาติชื่นชมกับอาหารไทย  
26. ข้อใดมีคํายืมมาจากภาษาบาลี 1 คํา  
 1) ทิฏฐิ  นิพพาน  บัลลังก์  2) บุคคล  บุษบา  ประถม 
 3) ปุจฉา  ภริยา  มนตร์   4) สิกขา  ศรี  สุญญ   
27. “เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตจับกระซู่อย่างแข็งขันเพศเมียที่กําลังตกลูก” ประโยคข้างต้น ควรย้ายคําใดไปวาง

ตรงตําแหน่งที่เหมาะสม 
 1) อย่างแข็งขัน 2) ที่กําลังตกลูก  3) สวนสัตว์ดุสิต 4) เจ้าหน้าที่  
28. ข้อความจากข้อ 27 จัดอยู่ในลักษณะใด 
 1) กลุ่มคํา   2) ประโยคความเดียว 
 3) ประโยคความรวม   4) ประโยคความซ้อน  
29. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออ่ืน  
 1) ภาพท้องทะเลยามคลื่นสงบเป็นของจิตรกรหนุ่มหน้าใหม่คนนี้  
 2) แม่ค้าที่ตลาดสดเทศบาลประท้วงต้ังแต่เช้า 
 3) พายุเกย์พัดเข้าบริเวณชายฝั่งอันดามันของไทยจึงเกิดมรสุมใหญ่ 
 4) แม่ซื้อตุ๊กตาชาววังจากชาวบ้านเมื่อวานนี้ 10 ตัว  
30. ข้อใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ 
 1) นักเรียนที่สอบผ่านทุกคนกําลังรายงานตัว 
 2) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติกําลังประชุมในห้องเลขาธิการพรรค 
 3) สัมมนาทางวิชาการของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 4) ภาพวาดสีน้ํามันของจิตรกรใหม่กําลังถูกประมูล 
 
31.  แสวงหา ดีเลิศ ขัดเกลา ล่วงเกิน 
  เก่ียงงอน เบิกบาน ชักชวน ชักนํา 
  ชักใย มืดคํ่า มืดมัว มืดหน้า 
  ติดขัด ติดลม ใจคอ ใจแตก 
 
 กลุ่มคําในกรอบข้างต้นมีคําประสม และคําซ้อนเท่าใด 
 1) คําประสม 4 คํา คําซ้อน 12 คํา  2) คําประสม 5 คํา คําซ้อน 11 คํา 
 3) คําประสม 3 คํา คําซ้อน 13 คํา  4) คําประสม 6 คํา คําซ้อน 10 คํา  
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32.  1. งามเรือเรื่อเนื้อสองสี  
  2. ขาวพรายช่วงสีสําอาง  
  3. ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง 
  4. น้ําเงินคือเงินยวง 
 คําประพันธ์ข้างต้นเมื่อจัดเรียงวรรคใหม่แล้วจะตรงกับข้อใด 
 1) 1 - 2 - 3 - 4   2) 3 - 2 - 4 - 1 
  3) 1 - 4 - 3 - 2   4) 4 - 2 - 3 - 1   
33. “ด่ัง” ในข้อใดต่างจากพวก 
 1) ปรารถนาได้ด่ังจินดา   2) แม้นเป็นนกได้ด่ังใจจินตนา  
 3) เพียนทองงามดั่งทอง   4) เร็วรับได้ด่ังใจ 
 
ใช้บทความนี้ตอบคําถามข้อ 34-37  
 “เยาวชน คํานี้ที่ใครๆ เปรียบเปรยว่าเป็นผ้าขาว เพราะสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ แต่ใครล่ะ    
ที่เป็นผู้ทําให้ผ้าขาวต้องแปดเปื้อนถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ทั้งหลายที่รายล้อมเยาวชนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 
ส่ือมวลชน รวมทั้งรัฐบาลผู้บริหารดูแลประเทศ 
 เคยได้ยินไหมว่าเวลาที่เด็กทําผิด ก็มักจะโดนผู้ใหญ่ในสังคม ก่นด่าว่าเด็กสมัยนี้แย่ ไม่เอาไหน ผู้ใหญ่ไม่เคย
มองตัวเองเลยว่าตนเองนี่แหละทําให้เยาวชนตาดําๆ ของชาติต้องเป็นแบบนี้ มอมเมาเยาวชนด้วยค่านิยมแบบ
วัตถุนิยม ยกย่องคนที่รูปร่างหน้าตา มากกว่าคุณธรรมซึ่งออกมาจากภายในชื่นชมเด็กเก่งมากกว่าเด็กดี  
 หยุดเสียที หยุดเถอะ หยุดทําลายอนาคตของชาติทางอ้อมกันได้แล้วขอให้หันมาดูแลเอาใจใส่ นําทางชีวิต
พวกเขาให้ไปในทางที่ถูกที่ควรก่อนจะพบกับคําว่า “สายเสียแล้ว”   
34. บทความข้างต้น ผู้เขียนมีน้ําเสียงเช่นใด 
 1) โกรธแค้น 2) น้อยใจ 3) ไม่พอใจ 4) เสียใจ  
35. จุดบกพร่องของข้อความนี้คือข้อใด  
 1) ใช้คําภาษาต่างประเทศ  2) ใช้ภาษาผิดระดับ 
 3) ไม่มีจุดประเด็นที่ชัดเจน  4) ใช้สาธกโวหารมากเกินไป  
36. บทความนี้มีคําถามเชิงวาทศิลป์ก่ีแห่ง 
 1) 1 แห่ง 2) 2 แห่ง 3) 3 แห่ง 4) 4 แห่ง   
37. ควรต้ังชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร 
 1) กรรมของใคร? 2) ใครผิด? 3) ฟ้าลิขิต? 4) อนาคตของชาติ?   
38. “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” จุดเด่นของคําขวัญนี้คือข้อใด 
 1) แบ่งจังหวะการอ่านทั้งสองวรรคเท่ากัน 2) สัมผัสอักษรไพเราะ 
 3) มีครบโครงสร้างทั้งสาเหตุและผลลัพธ์ 4) ใช้คําเร้าอารมณ์ 
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 “เหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากอะไรไม่สําคัญ ส่ิงสําคัญกว่านั้นคือ ใครจะช่วยกัน
แก้ปัญหาไฟใต้ ถ้าไม่ใช่พ่ีน้องคนไทยทุกคนแล้วจะเป็นใคร ”  
39. จุดมุ่งหมายผู้แต่งคือข้อใด 
 1) วิจารณ์คนไทยทั้งประเทศ  
 2) ประณามผู้ก่อการร้าย 
 3) โน้มน้าวให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา 
 4) โฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา  
40. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากข้อความนี้ 
 1) อธิบายด้วยวิธีการกล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําที่แปลกออกไป 
 2) ใช้คําถามวาทศิลป์ 
 3) ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
 4) มีการใช้คําที่มีความหมายเปรียบเทียบ 
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เฉลย 
 
1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 3) 5. 4) 6. 4) 7. 2) 8. 3) 9. 3) 10. 4) 
11. 2) 12. 4) 13. 3) 14. 3) 15. 1) 16. 4) 17. 3) 18. 4) 19. 2) 20. 3) 
21. 2) 22. 2) 23. 2) 24. 4) 25. 4) 26. 2) 27. 1) 28. 4) 29. 3) 30. 3) 
31. 1) 32. 4) 33. 3) 34. 3) 35. 3) 36. 2) 37. 2) 38. 3) 39. 3) 40. 1) 
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เก็งขอสอบ 
 
1. คําในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนคําว่า “บารมี”  
 1) ปักษา 2) ริษยา 3) ปริศนา 4) วารุณี  
 
จงตอบคําถามข้อ 2-3 จากประโยคต่อไปน้ี 
 “สุวรรณภูมินามนี้ดังไปทั่วถ่ิน”  
2. จงหาเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวว่ามีก่ีเสียง (ไม่นับเสียงซ้ํา)  
 1) 5 เสียง 2) 6 เสียง 3) 7 เสียง 4) 8 เสียง  
3. จงหาพยางค์ปิดว่ามีก่ีพยางค์ 
 1) 5 พยางค์ 2) 6 พยางค์  3) 7 พยางค์ 4) 8 พยางค์  
4. ข้อใดกล่าวผิด 
 1) ภาษาไทยถูกจัดว่าเป็นภาษาดนตรี 
 2) ภาษาเขียนสําคัญกว่าภาษาพูดในการที่จะเข้าใจคนในสังคมหนึ่งๆ 
 3) ภาษาไทยจัดว่าเป็นภาษาคําโดด 
 4) ภาษาถ่ินนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงของคนในท้องถ่ินนั้นๆ 
 
ใช้ข้อความนี้ตอบคําถามข้อ 5-6 
 “ดําเนินเดินเคียงขจีเสียงสําเนียงโตนด บังคมบรรทมโหดบําเหน็จสรวลยวนฤทัย”  
5. จากข้อความข้างต้นจงหาคําไทยแท้ที่หน้าตาคล้ายคําเขมร 
 1) ดําเนิน 2) สําเนียง 3) บังคม 4) บําเหน็จ  
6. จงหาคําตายจากข้อความข้างต้นว่ามีก่ีคํา 
 1) 5 คํา 2) 6 คํา  3) 7 คํา 4) 8 คํา  
 
จงใช้ข้อความนี้ตอบคําถามข้อ 7-8 
 “คนเราต้องรู้จักหมั่นสะสมความดีเอาไว้ สักวันหนึ่งเมื่อเราตกยาก ความดีอันนี้จะได้กลับมาตอบสนองเรา
ความดีถึงแม้ทํายากแต่ถ้าต้ังใจทํามันก็ไม่ไกลเกินเอ้ือมมิใช่หรือ”  
7. ผู้เขียนใช้โวหารใดในการนําเสนอ 
 1) สาธกโวหาร 2) เทศนาโวหาร 3) อธิบายโวหาร 4) บรรยายโวหาร  
8. ข้อใดเป็นลักษณะของข้อความข้างต้น 
 1) อธิบายตามลําดับขั้น   2) ใช้คําถามเชิงวาทศิลป์ 
 3) การนิยาม   4) การพรรณนา ให้เห็นภาพชัดเจน 
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9. ข้อใดมีคําสะกดผิด 
 1) แคลอรี  โควตา  คุกก้ี   2) ไข่มุก  มุกตลก  กะเพรา 
 3) ลําไย  เบรก  น้ํามันก๊าด  4) หมูหยอง  ปาฏิหาริย์  ผ้าขาวม้า  
10. คําใดออกเสียง “อะ” แล้วเป็นการเน้นเสียงที่ต่างจากพวก 
 1) กะเกณฑ์ 2) พริกกะเกลือ 3) จะจะ 4) ชนะ  
11.  “หนึ่งภูษา ผ้าทรงณรงค์รบ ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี 
 วันอาทิตย์มีสิทธิโชคโฉลกดี เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล” 
 ข้อใดปรากฏเด่นที่สุดจากคําประพันธ์ข้างต้น 
 1) เล่นเสียงสัมผัสใน 2) สัมผัสวรรณยุกต์ 3) ภาพพจน์ 4) นาฏการ  
12. จากคําประพันธ์ข้อ 11 ข้อใดอนุมานได้ 
 1) สังสารวัฏ 2) ศรัทธา 3) ความเชื่อ 4) ประเพณี  
13. ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออ่ืน 
 1) ต้ังมือร่อนโตมรรํา   2) เทียมช้างมารทานช้างหมื่น 
 3) พ้ืนโถมศึกฝึกทนศร   4) ร่อนงาส่ายร่ายเงยเศียร  
14. ข้อใดกล่าวผิด 
 1) ร่ายสุภาพจะจบด้วยโคลงสองสุภาพ 
 2) เสียงวรรณยุกต์เป็นลักษณะบังคับของกลอนแปด 
 3) ครุลหุเป็นลักษณะบังคับของฉันท์ 
 4) เสียงวรรณยุกต์เป็นลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ 
 
ใช้โคลงบทน้ีตอบคําถามข้อ 15-16  
  สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล 
 จงพ่ออย่ายินยล แต่ต้ืน 
 อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทํานา 
 การศึกลึกเล่ห์พ้ืน ล่อเลี้ยวหลอกหลอน  
15. จากคําประพันธ์ข้างต้นจงหาคําตายแทนเอกมีก่ีคํา  
 1) 2 คํา 2) 3 คํา 3) 4 คํา 4) 5 คํา  
16. จากคําประพันธ์ข้างต้นจงหาคําที่มีความหมายเหมือนกัน 
 1) ยิน - ยล 2) เศิก - ศึก  3) ล่อ - เล้ียว 4) ลึก - เล่ห์   
17. คําว่า “และ” ในประโยคใดเป็นประโยคต่างชนิดจากข้ออ่ืน 
 1) พ่อและแม่สอนลูกๆ ทุกคน 
 2) พ่ีชอบไอศกรีมและผลไม้ 
 3) พ่ีและน้องไปตลาดทุกวันอาทิตย์ 
 4) ฉันขายและรับซื้อทองรูปพรรณจากเขา  
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18. ข้อใดเป็นวิธีการสร้างคําสมาสแบบกลมกลืนเสียงที่ต่างจากข้ออ่ืน 
 1) รโหฐาน 2) วนาราม 3) สุริโยทัย 4) มหัศจรรย์   
19. ข้อใดมีจํานวนพยางค์น้อยที่สุด 
 1) คณะแพทยศาสตร์   2) คณะนิเทศศาสตร์ 
 3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4) คณะอักษรศาสตร์  
20. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับพยางค์อ่ืน 
 1) ทรัพย์ 2) เศร้า 3) ครับ 4) สร้อย  
21. เสียงพยัญชนะควบกล้ําในข้อใดตรงกับเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยที่มีมาแต่เดิม 
 1) บราซิล 2) ดรัมเมเยอร์ 3) เบรก 4) นิวเคลียส   
22. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําเท่าใด “และชื่นเชยกับชีวิตทุกทิศทาง” 
 1) 5 แห่ง 2) 6 แห่ง 3) 7 แห่ง 4) 8 แห่ง  
23. รูปพยัญชนะที่ทําหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นในข้อใดเป็นเสียงเดียวกัน  
 1) กัลยา 2) คุณภาพ 3) กุลบุตร 4) ภาสกร  
24. คําว่า “ไม่ตก” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออ่ืน 
 1) เส้ือสีไม่ตก   2) ฉันคิดไม่ตก 
 3) เขาสอบไม่ตก   4) เส้ือตัวนี้ไหล่ไม่ตก  
25. คําว่า “เป็น” ในข้อใดต่างจากพวก 
 1) เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศชิลี 
 2) เขาเป็นเครื่องยนต์ทุกชนิด 
 3) เขาเป็นครูมานาน 
 4) เขาเป็นช่างยนต์ของอู่ที่นี่  
26. คําว่า “น้อย” ในข้อใดไม่ได้มีความหมายบอกจํานวน  
 1) น้ําน้อยย่อมแพ้ไฟ    2) เขามากันน้อย 
 3) เมียหลวงมักชังเมียน้อย   4) บุญน้อยเราต้องทําแต่ความดี  
27. สํานวนคู่ใดไม่เป็นในทํานองเดียวกัน 
 1) ตาบอดได้แว่น - หัวล้านได้หวี 
 2) ไก่ได้พลอย - วานรได้แก้ว  
 3) ก้ิงก่าได้ทอง - คางคกขึ้นวอ 
  4) ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา - ตําข้าวสารกรอกหม้อ  
 
 
 
 
  



 

ภาษาไทย (52)________________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 

28.  พระคุณตวงเพียบพ้ืน ภูวดล 
 เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้ 
 พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา  
 เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นสะท้อนแนวคิดด้านใดจากเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
 1) พระคุณพ่อแม่ 2) พระคุณแม่ 3) พระคุณพ่อ 4) การดูแลพ่อแม่  
29.  “อันวาจาใช่ว่าเพียงคารม เหมือนมีดทองสองคมนั้นเชียวหนา 
 ถ้าพูดดีความคิดก็ฤทธา พล่อยพล่อยวาจาก็ฆ่าเรา ” 
 แนวคิดสําคัญของคําประพันธ์บทนี้คือข้อใด 
 1) พูดไปสองไพเบี้ย   2) ปลาหมอตายเพราะปาก 
 3) คิดก่อนพูด   4) ปากหวานก้นเปรี้ยว  
30. ข้อใดไม่เป็นสารโน้มน้าวใจ 
 1) ลองดูครับท่าน ท่านจะยอมให้น้องของเราโหยหิวต่อไปหรือครับ  
 2) เชิญสัมผัสมิติใหม่แห่งวงการแว่นตาด้านระบบอินฟาเรด 
 3) ปิดไฟก่อนออกจากห้องทุกครั้งนะคะนักเรียน  
 4) บุญเกิดจากใจที่ต้ังใจใช้พร้อมแล้ว บุญเริ่มจากทําวันละนิดส่ังสมไปเรื่อยๆ   
31. ข้อใดไม่แสดงเจตนาให้ทํา 
 1) ไม่ด่ืมก่อนหรือคะ    2) ง่วงก็ไปนอนเลยนะ 
 3) ไม่ชอบกันก็ไม่บอก    4) วันนี้คุณช่วยโลกลดความร้อนหรือยัง   
32. “ฉันไม่ชอบคนที่พูดมาก” ประโยคนี้กํากวมด้วยสาเหตุใด 
 1) สํานวนต่างประเทศ   2) วางส่วนขยายผิดที่ 
 3) คําฟุ่มเฟือย   4) ผิดระดับภาษา  
33. ท่อนที่ขีดเส้นใต้ข้อใดทําหน้าที่ในประโยคต่างจากข้ออ่ืน 
 1) เพลงที่เพ่ิงร้องจบไพเราะมาก 2) เกวียนเล่มนี้ราคาแพงมาก 
 3) หนังสือเหล่านี้เหมาะสําหรับเด็ก 4) เศษขยะหลังบ้านใครเอาไปทิ้ง  
34. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
 1) ฉันไม่ชอบผู้ชายเกาะชายกระโปรงผู้หญิง 2) ฉันไม่ชอบผู้ชายและผู้หญิงในห้องนั้น 
 3) ฉันไม่ชอบผู้ชายพายเรือ  4) ฉันไม่ชอบ และรังเกียจผู้ชายเหล่านั้นมาก  
35. “ครั้นคํ่าสนธยาราตรีกาล     จึงเผยม่านออกชมแสงบุหลัน” 
 คําประพันธ์ข้างต้นเป็นจินตภาพด้านใด 
 1) จินตภาพด้านเสียง   2) จินตภาพด้านแสง 
 3) จินตภาพเคล่ือนไหว   4) จินตภาพด้านสี 
 
  



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 _______________________________________________ภาษาไทย (53) 

36. “เมื่อคืนฉันฝันว่าเธอกับฉันชวนกันขี่ควายควายมันไล่ขวิดหงุดหงิดเจียนตายฝันดีหรือร้ายทํานายให้ที” 
ข้อความข้างต้นเมื่อนํามาจัดเรียงวรรคใหม่จะได้เป็นคําประพันธ์ชนิดใด 

 1) กลอนแปด   2) โคลงส่ีสุภาพ 
 3) กาพย์สุรางคนางค์   4) กาพย์ยานี 11  
37. “โชคดีนะที่พ่อผมมาลงทุนที่จังหวัดนี้ มิเช่นนั้นชีวิตผมคงไม่เป็นอย่างนี้” 
 ข้อใดอนุมานมิได้จากข้อความนี้ 
 1) ผู้พูดดีใจที่ได้อยู่จังหวัดนี้ 
 2) ตอนนี้ชีวิตของผู้พูดค่อนข้างประสบความสําเร็จ 
 3) พ่อของผู้พูดเป็นคนมองการณ์ไกล 
 4) ผู้พูดประสบความสําเร็จมากกว่าพ่อ  
38. โครงสร้างของประโยคใดต่างจากข้ออ่ืน 
 1) เขาตัดหญ้าที่ขึ้นริมรั้ว  
 2) ครูใหญ่มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้ที่ 1 
 3) น้องของฉันซื้อซิมการ์ดที่ลดราคา 
 4) คุณพ่อซื้อที่ที่คุณปู่แนะนํา  
39. “เมื่อกวาดล้างพ้ืนโรงอาหารแล้วสภาพก็น่ามองย่ิงขึ้น” 
 ความบกพร่องของประโยคข้างต้นควรแก้ไขโดยวิธีใด 
 1) เติมประธาน   2) เติมสันธาน 
 3) เติมอุทาน   4) เติมสรรพนาม  
40. ประโยคใดเป็นการแสดงทรรศนะที่มีเหตุผลประกอบ 
 1) แสงอาทิตย์ตอนกลางวันจะแรงมาก 
 2) โลกหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
 3) ควรทานผักผลไม้มากๆ จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดี 
 4) ผักผลไม้ก็ต้องอาศัยแสงแดด ในการสังเคราะห์แสง 
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เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 2) 4. 2) 5. 2) 6. 2) 7. 2) 8. 2) 9. 4) 10. 2) 
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ทบทวนเรื่องการพิจารณาคุณคาวรรณคดี 
 

1. พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป  
 (ความงามทางภาษา) พิจารณาเฉพาะส่วนประกอบของงานประพันธ์ รูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา กลวิธี
ในการแต่งน่าสนใจ ใช้คําไพเราะสละสลวย 
 
 1.1 การหลากคํา สรรคํา หรือ คําไวพจน์ 
 
  คือ การเลือกใช้คําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน 
  ตัวอย่าง 
    “ยกมาแน่นดงพงไพร ดูไปไม่ส้ินโยธา” 
   “ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธีฯ”  
    “นาเอ๋ยนารี ภคนี กัลยา สุดา สมร 
   นุชนาฏ วนิดา พะงางอน สายสวาท บังอร พธู นวล 
   ยุพดี กานดา ยอดยาจิต โฉม มิ่งมิตร นงนุช สุดสงวน 
   สิบเก้าแล้วยังไม่หมดบทกระบวน เออสํานวนผู้หญิงมากจริงเอย” 
  ตัวอย่างคําที่มีความหมายเหมือนกัน 
  กษัตริย์ กษัตรา ขัตติยะ ขัตติยา บดี บดินทร์ บพิตร ภูวไนย ภูมินทร์ ราชา นฤบาล นฤเบศร์ 

นฤบดี นฤบดินทร์ นราธิป นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม นเรศ นเรศวร นเรนทรสูร 
  พระอินทร์ อมรินทร์ มัฆวาน สักกะ สหัสนัยน์ เพชรปาณี โกสีย์ โกสินทร์ 
  นักปราชญ์ ธีระ เธียร บัณฑิต ปราชญ์ เมธี 
  น้ํา/แม่น้ํา สินธ์ุ อุทก ชล ชลาลัย ชโลทร ชลธาร ชลาศัย นที สาคร สมุทร อรรณพ  
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  ท้องฟ้า คัคนางค์ คัคนานต์ หาว เวหา เวหาส นภาลัย โพยม นภา ทิฆัมพร อัมพร 
  พระอาทิตย์ ตะวัน ทินกร ไถง ทิวากร สุริยะ สุริยา สุริยัน สุริยน สุรีย์ สุริยง รวิ ระวี รวี ระพี ภาส

กร ภากร อาภากร อังศุมาลี ภาณุ ภาณุมาศ รังสิมา ประภากร 
  พระจันทร์ จันทรา ศศิธร มาส ดวงจันทร์ รัชนีกร รชนี แข (เขมร) แถง บุหลัน เดือน ศศิ โสม 

นิศากร 
 
 1.2 การเล่นคํา (คําพ้องเสียง) 
 
  คือ การนําคํามาเรียงร้อยในคําประพันธ์ โดยพลิกแพลงให้เกิดความหมายพิเศษและแปลกออกไป
จากที่ใช้กันอยู่ เพ่ืออวดฝีมือของกวี **คํานึงถึงความไพเราะทางเสียงเป็นส่ิงสําคัญ จนบางครั้งอาจขาด     
ความสมจริง 
  ตัวอย่าง 
   นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา  
   (นางนวล คําแรก คือชื่อนก คําที่สองคือชื่อต้นไม้ ส่วน นวลสมร หมายถึง นางผู้เป็นที่รักของกวี)  
   เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา  
   (เบญจวรรณ คือ ชื่อนกแก้วขนาดโต   วัลย์ คือ เถาวัลย์   วัน คือ วันที่) 
   จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
   (จากพราก (จาก-กะ-พราก) คือ ชื่อนก   จาก คําที่สอง คือ ต้นจาก   จาก คําที่สาม คือ พลัดพราก) 
   ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
   (บางพูด คือ ชื่อสถานที่   พูด คําที่สองคือ พูดจา) 
   เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพ่ีรอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง  
   (รอ คําแรก คือ หลักปักก้ันกระแสน้ํา ส่วน “รอ” ในคําว่า “รอรา” คือหยุด และในคําว่า      
“รอท่า” หมายถึง คอย) 
 
 1.3 การซ้ําคํา 
 
  คือ คําหรือข้อความที่ออกเสียงเหมือนกันความหมายเหมือนกัน  
  ตัวอย่าง 
    คุณแม่หนาหนักเพ้ียง พสุธา  
   คุณบิดรดุจอา- กาศกว้าง  
   คุณพ่ีพ่างศิขรา เมรุมาศ  
   คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร   
    เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา  
   นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา  
   จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี   
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    เป็นกุหลาบในใจใครฉันไม่ว่า เป็นดอกฟ้าในใจใครฉันไม่หว่ัน 
   เป็นไม้งามในใจใครไม่สําคัญ เป็นที่รักในใจฉันเท่านั้นพอ  
   ทัพหน้าทัพหลวงทัพหลัง พร้อมพรั่งต้ังโห่อึงอุตม์   
    สุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสําเนียง สุดสุรเสียงที่แม่

จะร่ําเรียกพิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื่องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดส้ินสุดปัญญาสุดหา     
สุดค้นเห็นสุดคิด จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลย 

 
  จําไว้นิด : 
  ซ้ําคํา [ออกเสียงเหมือนกันอยู่ห่างกัน] ≠ คําซ้ํา [ออกเสียงเหมือนกัน อยู่ติดกัน ใช้ไม้ยมก] 
 
 
 1.4 อัพภาส 
 
  คือ คําซ้ําชนิดหนึ่ง โดยใช้พยัญชนะซ้ําเข้าไปข้างหน้าคํา และกร่อนเสียงคําหน้าเป็นเสียงอะ         
(ริกริก ⇒ ระริก) ทําให้เห็นภาพและเกิดความรู้สึกตามไปด้วย  
  ตัวอย่าง  
    สงัดเงียบเยียบเย็นยะเยือกอก  
    ยะแย้มย้ิมพิมพ์ใจให้วาบหวาม วะวาววับตางามทรามสงวน  
    สาดปืนไฟยะแย้ง    แผลงปืนพิษยะยุ่ง    พุ่งหอกใหญ่คะคว้าง    ขว้างหอกซัดคะไขว่ 
   เง้ือดาบฟันฉะฉาด    ง่าง้าวฟาดฉะฉับ  
    บ่รู้ขยาดย่อทัพ    บ่รู้ขยับย่อศึก    คะคึกเข้าต่อแกล้ว    คะแคล้วเข้าต่อกล้า  
    พระอินทรีย์เธอสั่นระรัวริก สะดุ้งพระองค์พลิกดั่งใครผลักให้พลัดแพลง  
   เสียวๆ สยะแสยงยะเยือกเย็น 
 
 1.5 เล่นเสียง 
 
  คือ การเล่นเสียงวรรณยุกต์ระดับต่างๆ ติดๆ กัน คล้ายเสียงดนตรี คําประพันธ์ 5 ประเภทของไทย 
มีถึง 3 ประเภท ที่บังคับการใช้วรรณยุกต์ คือ โคลง บังคับ คําเอก คําโท ร่าย บังคับที่ส่งสัมผัสท้ายวรรคกับ   
คําที่รับสัมผัส ต้องใช้คําที่มีรูปวรรณยุกต์เดียวกัน กลอน บังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคทุกวรรค ซึ่งการบังคับ
เช่นนี้ ก่อให้เกิดความงามในภาษา 
  ตัวอย่าง 
    เขาขันคูคู่คู้ เคียงสอง 
   เย้ืองย่างนางยูงทอง ท่องท้อง 
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    เสนาสูสู่สู้ ศรแผลง 
   ยิงค่ายทลายเมืองแยง แย่งแย้ง  
    รุกร้นร่นรนแรง ฤทธิ์รีบ 
   ลวงล่วงล้วงวังแว้ง รวบเร้าเอามา  
   ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน  
   จรรโลงโลกกว่ากว้าง แผนแผ่นผ้างเมืองเมรุ ศรีอยุธเยนทร์แย้มฟ้า 
 
 1.6 เล่นเสียงสัมผัส 
 
 
  สัมผัสสระ คือ การใช้สระเดียวกัน ส้ันยาวเท่ากัน และตัวสะกดแม่เดียวกัน โดยพยัญชนะต้นต่างกัน  
   เช่น   “ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู 
    หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่หนูมูทู”  
 
  สัมผัสอักษร คือ การใช้เสียงพยัญชนะพ้องกัน ซึ่งไม่กําหนดเสียงสระหรือเสียงวรรณยุกต์ สูงตํ่า 

(หรือเรียกว่า สัมผัสพยัญชนะ) 
   เช่น  เมื่อมั่งมีมิตรมามุ่งหมายมอง  
    เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา 
    เมื่อไม่มีมวลมิตรไม่มองมา  
    เมื่อมอดม้วยหมูหมาไม่มามอง  
     นกน้อยนอนแนบน้ํา ในนา 
    ตมเตอะติดเต็มตาม ต่ืนเต้น 
 
 1.7 เล่นเสียงหนักเบา และจังหวะอันเกิดจากการอ่าน 
 
  คือ การใช้คําที่มีการออกเสียงหนักและเบา อย่างเป็นจังหวะ เพ่ือให้เกิดความไพเราะ มักปรากฏ    
ในคําประพันธ์ประเภทฉันท์ 
 
  เสียงหนัก   ได้แก่ คําที่ประสมด้วยสระเสียงยาว มีตัวสะกดทั้ง 8 แม่ รวมถึง 
    สระเกิน อํา ใอ ไอ เอา (เรียก คําครุ)  
  เสียงเบา  ได้แก่ คําที่ประสมด้วยสระเสียงส้ัน ไม่มีตัวสะกด รวมถึง ก็ บ่ บ ธ ณ ฤ 
    ให้ใช้สระเกินได้ 1 ตัว คือ สระอํา (เรียก คําลหุ) 
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  ตัวอย่างมาณวกฉันท์ แต่ละวรรค ใช้เสียง หนัก - เบา - เบา – หนัก 
    ล่วงลุประมาณ กาลอนุกรม 
   หนึ่งณนิยม ท่านทวิชงค์ 
   เมื่อจะประสิทธิ์ วิทยะยง 
   เชิญวรองค์ เอกกุมาร 
    เธอจรตาม พราหมณไป 
   โดยเฉพาะใน ห้องรหุฐาน 
   จึ่งพฤฒิถาม ความพิสดาร 
   ขอธประทาน โทษะและไข 
    อย่าติและหลู่ ครูจะเฉลย 
   เธอน่ะเสวย ภัตกะอะไร 
   ในทินนี่ ดีฤไฉน 
   พอหฤทัย ย่ิงละกระมัง  
 
 1.8 คําถามเชิงวาทศิลป์ 
 
  คือ คําถามที่ไม่ได้ต้องการคําตอบจากผู้ฟัง (คือ แค่อยากบอกให้รู้) 
  ตัวอย่าง  
    เปลวเทียนละลายแท่ง เพ่ือเปล่งแสงอันอําไพ 
   ชีวิตมลายไป มีอะไรทิ้งไว้แทน 
 

2. พิจารณาคุณคาดานเน้ือหา  
 การพิจารณาเนื้อหาของงานประพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงหมายถึงการพิจารณาแนวคิด สาระ ค่านิยม 
ฯลฯ ที่ปรากฏในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งลักษณะของงานประพันธ์โดยทั่วไป แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ บันเทิงคดี และ สารคดี 
 

3. พิจารณาคุณคาดานสังคม  
 (ข้อคิดหรือแนวคิด สภาพทางสังคม) เป็นการพิจารณาจากประโยชน์ของเนื้อหา ในด้านที่มี ผลกระทบ
ต่อผู้อ่านและสังคมส่วนรวม การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีด้านสังคมแบ่งออกได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ด้านนามธรรม ได้แก่ ความดี ความชั่ว ค่านิยม จริยธรรมของคนในสังคม ฯลฯ 
 ด้านรูปธรรม ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การแต่งกาย และการก่อสร้างทางวัตถุ ฯลฯ 
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4. พิจารณาคุณคาตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
 วรรณคดีทุกเรื่องเปรียบเสมือนหน้าต่างสะท้อนสังคม ซึ่งภาพต่างๆ ที่สะท้อนหรือปรากฏผ่านในเนื้อเรื่อง
ซึ่งอาจสะท้อนเหตุการณ์สังคมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ย่อมทําให้เราสามารถมองเห็นแนวทาง วิถีชีวิต วิธีการ
ทํากิจใดๆ ของสังคมหรือเรื่องราวนั้นๆ เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาให้ถ่องแท้ ก็อาจนํามาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตได้ เช่น 
นิทานสุภาษิต จะให้ข้อคิดเตือนใจไว้ตอนท้ายเสมอ วรรณคดีที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย    
ก็จะให้เกร็ดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี ความเชื่อ สร้างกําลังใจให้กับผู้อ่านซึ่งเราสามารถใช้เป็นแรง
บันดาลใจให้กับชีวิตได้ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
เร่ืองการพิจารณาคุณคาวรรณคดี  
1. คําประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงส่ิงที่แสดงวัฒนธรรมไทย 
 1) ยาตรบาทห่อนกระชั้น ช่วงเท้าเทาเสมอ 2) แก้วก่องทองสลับล้วน ร่วงรุ้งเรืองแสง 
 3) แห่อยู่สองข้างเข้า คู่คล้อยเคียงไคล 4) บังแทรกสองคู่สล้าย สลับริ้วฉัตรเรียง  
2. คําประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงความเชื่อของคนไทย 
 1) ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอาชาติใหม่ 2) ถ้าวาสนาเราเคยบํารุงรัก ก็จะเป็นภักษ์ผลสืบไป  
 3) กรรมเวรสิ่งใดดังนี้ ทูลพลางโศกีรําพัน 4) จะได้รองเบื้องบาทา ไปกว่าจะสิ้นชีวี  
3. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง “ช้าง” 
 1) งามเร่งงามโทท้าว ท่านสู้ศึกสาร 2) สารทรงราชรามัญ ลงล่าง แลนา 
 3) ไพเราะราชสุภา ษิตส่ือ สารนา 4) ตรึกอกพกตกขว้ํา อยู่เบื้องบนสาร  
4. ข้อใดตีความได้ตรงกับข้อความต่อไปนี้ 
  ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู่ รวยเลิศหรูอยู่เรือนทองสองล้านสามสมบัติมากลากไม่ไหวใครจะปราม 

สุดท้ายหามแต่ร่างเน่าเท่านั้นเอง 
 1) บางคนโชคดีได้ลาภยศและเงินทองโดยไม่มีใครขวางได้ 
 2) คนเราไม่ควรโลภมากเอาแต่ตักตวงความร่ํารวย ในที่สุดก็แบกไม่ไหว 
 3) สมบัติทั้งหลายไม่ใช่ส่ิงจีรังย่ังยืน มีความแปรเปลี่ยนอยู่เสมอ 
 4) คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพย์สินติดตัวไปไม่ได้ 
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5. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้แต่งคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก 
 สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย 
 1) สอนให้รู้จักเลือกใช้อาวุธและสติปัญญาให้ถูกเวลา 
 2) สอนเรื่องการใช้สติปัญญาและความรู้ให้ถูกจังหวะ 
 3) แนะนําวิธีการใช้อาวุธให้เกิดผลดีตามความปรารถนา 
 4) แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพ่ือให้คมกริบเหมือนมีสติปัญญาอยู่เสมอ  
6. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์ 
 1)  หนึ่งส้มเทพรส หวานปรากฏรสแนบเนียน 
  ส้มเหม็นหล่นอาเกียรณ์ เปลือกบางอ่อนหนอนชอบใจ 
 2)  อย่างหนึ่งส้มสันดาน หมอใช้การยาสําคัญ 
  เรียกชื่อส้มเหมือนกัน กินบได้ใช้ทํายา 
 3)  ส้มหนึ่งสีผิวเหลือง มาแต่เมืองตรังกานู 
  รสชาติก็พอดู รสสนิทหวานปานตาลชิม 
 4)  พรรณหนึ่งเรียกส้มจุก ผลห่ามสุกดูสลอน 
  เปลือกบางคิดบังอร โฉมแบบบางร่างอย่างเขียน  
7. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ก่ีแห่ง 
  พระนักสิทธิ์พิศดูเป็นครู่พัก หัวร่อหนักรูปร่างมันช่างขัน 
 เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันธ์ุ กําลังมันมากนักเหมือนยักษ์มาร 
 กินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้ มันทําได้หลายเล่ห์อ้ายเดรฉาน 
 เขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลล้ินเป็นปาน ถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอน 
 1) 1 แห่ง 2) 2 แห่ง 3) 3 แห่ง 4) 4 แห่ง  
8.  “กระเต็นกระตั้วต่ืน แตกคน 
 ยูงย่องยอดยูงยล โยกย้าย 
 นกเปล้านกปลีปน ปลอมแปลก กันนา 
 คลํ่าคลํ่าคล้ิงโคลงคล้าย คู่เคล้าคลอเคลีย” 
 บทประพันธ์ดังกล่าวมีวรรณศิลป์ด้านใดเด่นชัด 
 1) เล่นคํา 2) ซ้ําคํา 3) สัมผัสสระ 4) สัมผัสอักษร  
9. ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้อง จะได้คําประพันธ์ตามข้อใด  
  “ขนมหวานข้าวและกับจัดสําหรับถวายพระอย่าหยิบกินนะคะประเดี๋ยวจะตกนรก” 
 1) โคลงส่ีสุภาพ 2) กลอนหก 3) กาพย์ยานี 11 4) อินทรวิเชียร์ฉันท์ 
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10. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ชนใดมีชาติเชื้อ เลวทราม 
 เพียรอุตส่าห์พยายาม หมั่นหมั้น 
 อยู่บดอยู่ฝนความ รู้แก่ เกินแฮ 
 กลับยศใหญ่ย่ิงชั้น เช่นเชื้อผู้ดี 
 1) คนเราควรต้ังอยู่ในความขยันหมั่นเพียร  
 2) การแสวงหาความรู้เป็นประจํานําไปสู่ความสําเร็จ 
 3) คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเป็นคนนิสัยดีได้ 
 4) คนที่มีกําเนิดตํ่าอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพให้สูงขึ้นได้  
11. ข้อใดกล่าวถึงการเสียชีวิตของบุคคล 
 1)  ยักษ์ยกโทษลวงนฤบาล ขอทําประจาน 
  จงย่ิงด้วยราชาทัณฑ์ 
 2)  ข้ายินข่าวพ่อวายปราณ โดยทัณฑ์ประหาร 
  บ แจ้งประจักษ์มาเยือน 
 3)  ฝ่ายลิงเฆี่ยนถามอสุรา ครั้นได้สัจจา 
  ก็นํายุบลทูลพลัน 
 4)  เดิมจํานองภัยมากมี กล่าวร้ายกลับดี 
  บ เชิงจะชิดเชื้อใจ 
 5)  แม้ท่านส่ายรณเสด็จไป จะปัณราไชย 
  พิภพก่ึงให้ปูนสนอง  
12. ข้อใดมีส่ิงที่ปรากฏอยู่นอกพระราชวัง 
 1) มีปราสาททั้งสามฤดู เสด็จอยู่โดยจินดาอาศัย 
 2) พระปรัศว์ซ้ายขวาอ่าโถง ท้องพระโรงรจนาหน้าหลัง 
 3) พระแท่นแก้วกุด่ันบัลลังก์ กางก้ังเศวตฉัตรอยู่อัตรา 
 4) หอกลองอยู่กลางเวียงชัย แม้เกิดไฟไพรีตีสัญญา 
 5) ที่เสวยที่สรงคงคา ที่นั่งเย็นอยู่หน้ามนเทียรทอง  
13. คําประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งรังเกียจเรื่องใดมากที่สุด 
  ได้เคืองแค้นแสนยากลําบากบอบ ไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสน 
 แม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคน ชื่อว่าจนแล้วจงจากกําจัดไกล 
 1) ความขัดสน 2) ความลําบาก 3) การเกิดใหม่ 
 4) ความเคืองแค้น 5) การพลัดพราก 
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ใช้คําประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 14-15 
  ทั้งส้ินคือเส้นทางที่สร้างได้ เพียงเธอใช้ความรักเป็นแรงขับ 
 ขับเคลื่อนความฝันอันระยับ ขึ้นอยู่กับเธอทุ่มเทมากเท่าใด 
 ...เหนื่อยแต่อย่ายอมท้อบนเส้นทาง ทุกก้าวย่างยังวาดหวังยังเคล่ือนไหว 
 ความสําเร็จรอโอบกอดเธอไม่ไกล เพียงเธอใช้หัวใจรักช่วยผลักดัน  
14. คําประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงประเด็นใดเป็นสําคัญ 
 1) ความรัก 2) ความฝัน 3) ความหวัง 
 4) ความอดทน 5) ความจริงใจ  
15. ศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดปรากฏในคําประพันธ์ข้างต้น 
 1) สัญลักษณ์ 2) บุคคลวัต 3) การเล่นคํา 
 4) การหลากคํา 5) การเล่นเสียงหนักเบา  
16. ข้อใดไม่มีความเชื่อ 
 1) เป็นเคราะห์กรรมจําพลัดพราก เอ็งพ้นจากเบญจเพสแล้วหรือหลาน 
 2) แล้วทําผงอิทธิเจเข้าเจิมพักตร์ คนเห็นคนทักรักทุกหน้า 
 3) จึ่งอ่านอาคมขลังต้ังใจ สะกดให้นิทราทั้งธานี 
 4) วันพฤหัสวันนี้ดีนักหนา อัยกาจะสอนหนังสือให้ 
 5) ลูกเอ๋ยเป็นกําพร้าพระบิดา สุริย์วงศ์พงศาไม่เห็นพักตร์  
17. ข้อใดแสดงค่านิยม 
 1) ถึงกูตายภายหลังให้ลือชื่อ ว่าใจซื่อถือสัตย์บริสุทธิ์ 
 2) ประเพณีตีงูให้หลังหัก มันก็มักทําร้ายเมื่อภายหลัง 
 3) อันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกส่ิงมี ไม่เท่าที่เจ็บช้ําระกํารัก 
 4) คิดคะนึงถึงมิตรแต่ก่อนเก่า นิจจาเจ้าเหินห่างร้างพิสมัย 
 5) ใครจะอยู่คําฟ้าทั้งตาปี ถึงพระศุลีอินทร์จันทร์ย่อมบรรลัย  
18. วรรคใดไม่มีคําที่แสดงจินตภาพด้านความเคลื่อนไหว 
 1) ทหารโจรรบรับบ้างดับไฟ  2) บ้างอุดช่องสองข้างเอาวางถัง 
 3) ให้น้ําขังดาดฟ้าชลาไหล  4) ถึงจะทิ้งเพลิงเผาสักเท่าไร 
 5) ก็ไม่ไหม้สําเภาเสากระโดง  
19. วรรคใดไม่มีคําที่แสดงจินตภาพด้านแสงสี 
 1) เห็นเดือนหงายฉายแสงแจ้งกระจ่าง 2) ต้องน้ําค้างซัดสาดอนาถหนาว 
 3) น้ํากระเซ็นเป็นฝอยดูพร้อยพราว 4) อร่ามราวเพชรรัตน์จํารัสราย 
 5) เขาจุดโคมสายระยางสว่างไสว  
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20. ข้อใดเป็นแนวคิดของคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  งาสารฤๅห่อนเหี้ยน หดคืน 
 คํากล่าวสาธุชนยืน อย่างนั้น 
 ทุรชนกล่าวคําฝืน คําเล่า 
 หัวเต่ายาวแล้วส้ัน เล่ห์ล้ินทรชน 
 1) ทุกคนควรทําตามอย่างคนดีที่ยึดมั่นในคําพูดของตน 
 2) คนชั่วมักใช้คําพูดเล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อ 
 3) คนชั่วอาจพูดเปล่ียนแปลงกลับกลอกเป็นอย่างอ่ืนได้ 
 4) คําพูดของคนดีเปรียบเหมือนงาช้างที่งอกยาวแล้วไม่กลับส้ันได้อีก 
 5) คําพูดของคนชั่วเหมือนกับหัวเต่าที่ยืดออกและหดเข้าในกระดองได้  
21. ข้อใดมีศัพท์ที่มีความหมายว่า “กลิ่นหอม” 
 1) ขจายขจรคันธรสรวยรวย  2) น้ําใสไขท่อปทุมทอง 
 3) สอดใส่สนับเพลาอลงการ์  4) เข้าที่สรงสนานสําราญสกนธ์ 
 5) ทับทรวงดวงกุด่ันบรรจง  
22. ในคําประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งต้ังใจจะทําส่ิงใดเป็นสําคัญ 
    ถึงเซิงไทรศาลพระประแดงแรง 
  ขออารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงศาล ลือสะท้านอยู่ว่าเจ้าห้าวกําแหง 
  ข้าจะไปทางไกลถึงเมืองแกลง เจ้าจงแจ้งใจภัคนีที 
 1) เล่าให้ผู้อ่านฟังถึงสถานที่ต้ังของศาลอารักษ์ 
 2) กราบไหว้บูชาศาลอารักษ์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 3) พิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเทวดาอารักษ์ประจําศาล 
 4) ขอให้เทวดาอารักษ์คุ้มครองอันตรายระหว่างการเดินทาง 
 5) ขอให้เทพารักษ์นําข่าวไปบอกนางให้รับรู้ถึงการเดินทางของตน  
23. ข้อใดเป็นส่ิงที่ผู้แต่งเน้นเป็นสําคัญในคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  ปลาตะเพียนเวียนว่ายเคล้า คลอเรือ 
 เกล็ดเคลือบเหลือบเหลืองเหลือ เล่ือมพร้อย 
 ปลาเสือมุ่งเหมือนเสือ ส่ายโบก กระโชกแฮ 
 หางไก่ใช้หางช้อย ชะแล่มหว้ายรายเรียง 
 1) การล่องเรือชมปลา    2) สีสันที่สดใสของเกล็ดปลา 
 3) ความน่าดูของขนหางของไก่ 4) ความงดงามของปลาชนิดต่างๆ 
 5) ลักษณะร่วมของปลากับเสือและไก่  
 
 
 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 _______________________________________________ภาษาไทย (65) 

24. ข้อใดสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  จะเกิดชาติใดใดในมนุษย์ ให้บริสุทธิ์สมจิตที่คิดหมาย 
 ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์ 
 1) หากได้เกิดใหม่ผู้แต่งขอให้ชีวิตมีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 
 2) ผู้แต่งมุ่งหวังว่าในช่วงชีวิตที่เหลือขอให้สมปรารถนาในทุกส่ิง 
 3) ผู้แต่งต้องการมีชีวิตที่ปราศจากอันตรายทั้งปวงและมีความสุขสบายตลอดไป 
 4) ผู้แต่งปรารถนาให้ตนเองพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยไปจนกว่าจะสิ้นอายุไข 
 5) ผู้แต่งต้องการมีชีวิตที่มีแต่ความสุข มีญาติมิตรพร้อมพรั่ง หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในภพหน้า  
25. วรรคใดมีแต่สัมผัสพยัญชนะ ไม่มีสัมผัสสระ 
 1) กาบเสาพรหมศรสะบัดปลาย 2) กระหนกหน้าวาสุกรีจําหลักลาย 
 3) บุษบกที่นั่งบัลลังก์รัตน์  4) หน้ากระดานฐานบัทม์บัวหงาย 
 5) แอกอ่อนงอนงามรูจี 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 3) 4. 4) 5. 2) 6. 2) 7. 1) 8. 4) 9. 3) 10. 3) 
11. 2) 12. 4) 13. 1) 14. 1) 15. 2) 16. 5) 17. 1) 18. 5) 19. 2) 20. 1) 
21. 1) 22. 5) 23. 4) 24. 5) 25. 1) 
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ทบทวนเรื่องลักษณะคําประพันธ 
 
 คําประพันธ์ หมายถึง ถ้อยคําที่นํามาเรียบเรียงให้เป็นไปตามระเบียบฉันทลักษณ์ แตกต่างไปจากการใช้
ถ้อยคําธรรมดา แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย กลอน กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ 
 ฉันทลักษณ์ หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการแต่งคําประพันธ์ 
 

คําศัพทท่ีควรรูเก่ียวกับการแตงคําประพันธ  
 คํา นอกจากจะหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายแล้ว “คําหรือคํากลอน” ที่เรียกในคํา
ประพันธ์ยังมีความหมายว่าพยางค์อีกด้วย (ซึ่งการนับจํานวนคําหรือพยางค์นั้น ก็จะแล้วแต่ลักษณะบังคับของ
บทร้อยกรองและฉันทลักษณ์นั้นๆ) 
 สัมผัส ลักษณะที่บังคับให้ใช้ส่ิงใดส่ิงหนึ่งต่อไปนี้ คล้องจองกัน หรือตรงกัน (ทุกฉันทลักษณ์ต้องมีสัมผัส
นอก) ประกอบด้วย 
 - สัมผัสนอก บังคับทุกฉันทลักษณ์ต้องมี เป็นสัมผัสที่ส่งระหว่างวรรค ระหว่างบาทและระหว่างบท  
ซึ่งต้องเป็นสัมผัสสระเท่านั้น 
 - สัมผัสใน ไม่บังคับว่าต้องมี ถ้ามี อาจเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษรก็ได้ 
 - สัมผัสสระ คําที่มีเสียงสระตรงกัน และถ้ามีเสียงสะกด ก็ต้องมีเสียงเดียวกัน 
 - สัมผัสอักษร คําที่ใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน 
  *รูปแบบการส่งสัมผัส อธิบายไว้ในฉันทลักษณ์แต่ละประเภท 

 คําครุ คําที่มีเสียงหนัก (อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 1.7 เล่นเสียงหนักเบา) 
 คําลหุ คําที่มีเสียงเบา (อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 1.7 เล่นเสียงหนักเบา) 
 คําเอก หมายถึง คําที่มีรูปไม้เอกกํากับ เราอาจใช้คําตายในตําแหน่งที่เป็นคําเอกได้ 
 คําโท หมายถึง คําที่มีรูปไม้โทกํากับ 
 เอกโทษ หมายถึง คําเอก ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ แต่ไม่ถูกต้องในเรื่องสะกดคํา 
  เช่น ห่ิงห้อยส่งกันซู ่แสงจันทร์ (ซู่ เป็น เอกโทษ มาจากคําว่า สู้) 
 โทโทษ หมายถึง คําโท ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ แต่ไม่ถูกต้องในเรื่องสะกดคํา 
  เช่น   ปวงประนมนบเกล้า งามเสงี่ยมเฟ้ียมเฝ้า 
   อยู่ถ้าทูลสนอง  (ถ้า เป็นคํา โทโทษ มาจากคําว่า ท่า) 
 คําสร้อย ผู้แต่งโคลงจะเติมคําสร้อยในกรณีที่ถ้อยคําในบาทไม่จบกระแสความหรือเพ่ือยํ้าเน้นให้เกิด
อารมณ์ คําสร้อยประกอบด้วย 2 คํา โดยคําหลังเป็นคําเสริมบท ตัวอย่างคําหลังเช่น นา เฮย แฮ แม่ พ่อ พ่ี เจ้า 
รา ฤา แล เอย 
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 ลักษณะคําประพันธ์ท่ีควรจํา 
 

กลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ ร่าย 

กลอนหก กาพย์ยานี 11 โคลงสองสุภาพ อินทรวิเชียรฉันท์ ร่ายยาว 
กลอนแปด กาพย์ฉบัง 16 โคลงส่ีสุภาพ วสันตดิลกฉันท์ ร่ายสุภาพ 

 กาพย์สุรางคนางค์ 28  สยามมณีฉันท์  
   เปษณนาทฉันท์ 

(จากเสียงกระเดื่องตําข้าว) 
 

 
 ข้อควรจําเกี่ยวกับลักษณะคําประพันธ์ (นอกเหนือจากฉันทลักษณ์ที่ต้องควรจํา) 
 กลอน-กาพย์ : จําสัมผัสระหว่างบทและวรรค 
 โคลง : จําตําแหน่งคําเอก คําโท และในตําแหน่งคําเอกสามารถใช้คําตายแทนได้ 
 ฉันท์ : ต้องรู้จักคําครุ-ลหุ 
 ร่าย : ต้องรู้จักชนิดของร่าย การส่งสัมผัส และการจบวรรค (เช่น ร่ายสุภาพจบด้วยโคลง

สองสุภาพ) 
 
  กลอนหก 
 
 

สัมผัสระหว่างบท
  

 ตัวอย่าง 
   กล่าวว่าถ้าเจ้าเพราพริ้ง เลิศย่ิงนางใดในหล้า 
  เชิญองค์นงคราญกานดา ยังไหล่ภูผาข้างโน้น 
  ยวนองค์โยคีมีฌาน ให้ร่านรุมในใจโผน 
  ร้อนราคราวไฟไหม้โชน เอนโอนโยคะละทิ้ง 
    (กนกนคร : พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)  
 ลักษณะกลอนหก 
 - 1 บท มี 2 บาท บาทแรก ประกอบไปด้วยวรรคสดับ และวรรครับ 
   บาทที่ 2 ประกอบไปด้วยวรรครอง และวรรคส่ง 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
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  กลอนแปด 
 
 

สัมผัสระหว่างบท
  

 ตัวอย่าง 
   เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 
  แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ 
    (สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู่)  
 ลักษณะกลอนแปด 
 - 1 บท มี 2 บาท บาทแรก ประกอบไปด้วยวรรคสดับ และวรรครับ 
    บาทที่ 2 ประกอบไปด้วยวรรครอง และวรรคส่ง 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น  
 เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลอน 
 - วรรคแรกเรียก วรรคสดับ เป็นวรรคข้ึนต้น ไม่นิยมลงท้ายด้วยคําที่มีเสียงวรรณยุกต์สามัญ (ไม่สามัญ) 
 - วรรคที่ 2 เรียกว่า วรรครับ รับสัมผัสจากวรรคสดับ นิยมลงท้ายด้วยคําที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวา 
ห้ามสามัญ (ใช้จัตวา ห้ามสามัญ) 
 - วรรคที่ 3 เรียกว่า วรรครอง รับสัมผัสจากวรรครับ นิยมลงท้ายด้วยคําที่มีเสียงวรรณยุกต์สามัญ  
และตรี (ใช้สามัญหรือตรี) 
 - วรรคที่ 4 เรียกว่า วรรคส่ง รับสัมผัสจากวรรครอง และคําสุดท้ายทําหน้าที่ส่งสัมผัสระหว่างบท    
ห้ามใช้เสียงจัตวาลงท้าย (ห้ามจัตวา) 
 
  กาพย์ยานี 11 
 
 

สัมผัสระหว่างบท
  

 ตัวอย่าง 
   พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย 
  ก่ิงแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน 
    (กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์) 
 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 _______________________________________________ภาษาไทย (69) 

 ลักษณะกาพย์ยานี 11  
 - 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คํา วรรคหลัง มี 6 คํา รวมกันได้ 11 คํา  
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - คําสุดท้ายของบท ห้ามใช้คําตายหรือคําที่มีรูปวรรณยุกต์ และนิยมใช้คําที่มีเสียงสามัญหรือจัตวาลงท้าย 
 - มักใช้ในการแต่ง บทเห่เรือ บทสวด และมักใช้ส่ืออารมณ์ตอนชมความงามหรือยามคร่ําครวญ 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 
  กาพย์ยานี 11 
 
 

สัมผัสระหว่างบท
  

 ตัวอย่าง 
   พระไชยสุริยาภูมี พาพระมเหสี 
  มาที่ในลําสําเภา 
   ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์ 
  ก็เอาไปในเภตรา 
     (กาพย์พระไชยสุริยา : สุนทรภู่)  
 ลักษณะกาพย์ฉบัง 16 
 - 1 บท มี 3 วรรค วรรคแรก 6 คํา วรรคที่ 2 มี 4 คํา และวรรคที่ 3 มี 6 คํา รวมทั้งส้ิน 16 คํา 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - คําสุดท้ายของบท ห้ามใช้คําตาย หรือคําที่มี รูปวรรณยุกต์ นิยมใช้คําที่มีเสียงวรรณยุกต์สามัญหรือ
จัตวา 
 
 กาพย์สุรางคนางค์ 28 
 
 

สัมผัสระหว่างบท
  

 
 
 



 

ภาษาไทย (70)________________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 

 ตัวอย่าง 
   แน่ะมายาวิน      เหตุใดยุพิน      จึ่งเป็นเช่นนี้?  
  ดูราวมะเมอ      เผลอเผลอฤดี      ประดุจไม่มี      ชีวิตจิตใจ 
    (มัทนะพาธา : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)  
 ลักษณะกาพย์สุรางคนางค์ 28  
 - 1 บท มี 7 วรรค แต่ละวรรค มี 4 คํา รวมทั้งส้ิน 28 คํา 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - สัมผัสระหว่างบท ให้คําสุดท้ายของวรรคที่ 7 สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่ 3 ในบทถัดไป 
 
   โคลงสองสุภาพ 
 
 

( )

( )

่ ่
 ่

่
 ่  ่

้ ้

 ้ ้
้

 ้

  
 ตัวอย่าง 
   พระผาดผายสู่ห้อง หาอนุชนวลน้อง 
  หนุ่มเหน้าพระสนม 
   ปวงประนมนบเกล้า งามเสงี่ยมเฟ้ียมเฝ้า 
  อยู่ถ้าทูลสนอง 
    (ลิลิตตะเลงพ่าย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส)  
 ลักษณะโคลงสองสุภาพ 
 - 1 บท มี 3 วรรค วรรคที่ 1 และ 2 มีวรรคละ 5 คํา ส่วนวรรคที่ 3 มี 4 คํา 
 - การส่งสัมผัสและการบังคับคําเอก คําโทให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - คําสร้อย สามารถเติมได้ในท้ายวรรคที่ 3 อีก 2 คํา 
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  โคลงสี่สุภาพ 
 
 

 ่

่
 ่  ่

 ้

้

 ่
( )

( )

 ่  ้

่ ้  
 ตัวอย่าง 
   เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พ่ีเอย 
  เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า 
  สองเขือพ่ีหลับใหล ลืมต่ืน ฤาพ่ี 
  สองพ่ีคิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ  
    (ลิลิตพระลอ)   
 ลักษณะโคลงสี่สุภาพ 
 - 1 บท มี 4 บาท แต่ละบาทแบ่งเป็น 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คํา ส่วนวรรคหลังมี 2 คํา 
 - การส่งสัมผัสและการบังคับคําเอก คําโทให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - คําสร้อย สามารถเติมได้ 2 คํา ในวรรคท้ายของบาทที่ 1 และ 3 
 - คําเอก คําโท บังคับคําเอก 7 คํา และคําโท 4 คํา โดยคําเอกสามารถใช้คําตายแทนได้ 
 - คําเอก คําโท สามารถสลับตําแหน่งกันได้ในวรรคแรก 
 
  อินทรวิเชียรฉันท์ 
 
 

สัมผัสระหว่างบท

: ครุ

: ลหุ

 ั
 ุ

 ั  ั  ั ุ
 ั  ั  ั  ั ุ

 ั  ั ั

 ั
 ุ  ุ  ุ

 ั  ั ั ุ  ุ  ุ
 

 ตัวอย่าง 
   ไม้เรียกผะกากุพ- ชะกะสีอรุณแสง 
  ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณีณยามอาย 
  ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย  
  อยู่ทนบวางวาย มธุรสขจรไกล 
  อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจะเข็มประดับไว้ 
  ผึ้งเขียวสิบินไขว่ บ่มิใคร่จะห่างเหิน 
    (มัทนะพาธา : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 



 

ภาษาไทย (72)________________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 

 ลักษณะอินทรวิเชียรฉันท์ 
 - อินทรวิเชียรฉันท์ อ่านว่า อิน-ท ฺระ-วิ-เชียน-ฉัน แปลว่า ฉันท์ที่มีลีลางดงามประดุจสายฟ้า 
 - 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคหน้า 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - สัมผัสเพ่ิมเติม ที่ปรากฏเป็นเส้นประไม่ใช่สัมผัสบังคับ แต่หากมีจะทําให้ไพเราะขึ้น 
 - นิยมใช้สําหรับ บทชมความงาม บทคร่ําครวญ บทสวด 
 
  วสันตดิลกฉันท์ 
 
 

: ครุ

: ลหุ
 ั ุ ั  ั  ั  ั  ั  ั  ั ุ  ุ  ุ  ุ  ุ  ุ  ุ

 ั  ั  ั ุ  ุ  ุ ั  ั  ั  ั ุ  ุ  ุ  ุ
  

 ตัวอย่าง  
   รอบด้านตระหง่านจตุรมุข พิศะสุขอร่ามใส 
 กาญจน์แกมมณีกนกะไพ ฑุริย์พร่างพะแพรวพราย 
 บานบัฏพระบัญชระสลัก ฉลุลักษณ์เฉลาลาย 
 เพดาลก็ดารกะประกาย ระกะดาดประดิษฐ์ดี 
    (สามัคคีเภทคําฉันท์ : ชิต บุรทัต)  
 ลักษณะวสันตดิลกฉันท์ 
 - วสันตดิลกฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่มีลีลางามประดุจรอยแต้มบนกลีบเมฆ ในตอนต้นแห่งฤดูใบไม้ผลิ 
 - 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคแรก มี 8 คํา วรรคหลังมี 6 คํา 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - นิยมใช้สําหรับ การชมความงามของสิ่งต่างๆ  
 
  สยามมณีฉันท์ 
 
 

: ครุ

: ลหุ
 ั ุ ั  ั  ั  ั ุ  ุ  ุ ุ

 ั  ั  ั  ั ุ  ุ  ุ ุ  ั  ั  ั  ั ุ  ุ  ุ ุ
 ั  ั  ั  ั ุ  ุ  ุ ุ
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 ตัวอย่าง 
   ชโยสยาม ณ ยามจะรุ่น สยามดรุณจะเร็วเจริญ 
  ณ คราวจะเรียนก็เพียรจะเพลิน ฤ ใครจะเกินสยามดรุณ 
   กุมาระไทยไฉนจะหลง จะลืมพระองค์พระทรงสกุล 
  สยามรับอุบัติเพราะบุญ พระเดชพระคุณพระราชะวงศ์ฯ 
    (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)  
 ลักษณะสยามมณีฉันท์ 
 - 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค แต่ละวรรคมี 8 คํา 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 - ลหุ ครุ สลับกันตลอดทั้งวรรค 
 
  เปษณนาทฉันท์ 
 
 

: ครุ

: ลหุ
 ั ุ ั  ั  ั  ั  ั

 ุ  ุ

 ั  ั  ั  ั  ั
 ุ  ุ

 ั  ั  ั  ั  ั
 ุ  ุ

 ั  ั  ั  ั  ั
 ุ  ุ

  
 ตัวอย่าง 
   ณ ยามสายัณห์ตะวันย่ิงย้อย แน่ะเร่งเท้าหน่อยทยอยเหยียบหนา 
  ตะแล้กแต้กแต้กจะแหลกแล้วจ้า กระด้งรีบมาเถอะรับข้าวไป 
   คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ ระริกแคนรับสลับเสียงใส 
  กระเดื่องตําข้าวก็กราวเสียงไกล สนุกน้ําใจสมัยสายัณห์  
    (สุภร ผลชีวิน)  
 ลักษณะเปษณนาทฉันท์ 
 - เปษณนาทฉันท์ แปลว่า ฉันที่มีกําเนิดมาจากเสียงครกกระเดื่อง (สําหรับตําข้าว) 
 - 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค แต่ละวรรคมี 8 คํา 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาไทย (74)________________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 

  ร่ายสุภาพ 
 
 

ฯลฯ

 ่ ( ) ้  ่  ้ ่  ้
  

 ตัวอย่าง 
   ศรีสวัสดิเดชะ     ชนะราชอรินทร์     ยินพระยศเกริกเกรียง     เพียงพกแผ่นฟากฟ้า 
  หล้าหล่มเล่ืองชัยเชวง     เกรงพระเกียรติระย่อ     ฝ่อใจห้าวบ่มิหาญ     ลาญใจแกล้วบมิกล้า... 
  เถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้า     ลือตรลบแหล่งหล้า     โลกล้วนสดุดี 
    (ลิลิตตะเลงพ่าย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)  
 ลักษณะร่ายสุภาพ 
 - 1 บท ไม่จํากัดจํานวนวรรค วรรคละ 5 คํา ต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพเสมอ 
 - การส่งสัมผัส ให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ข้างต้น 
 
  ร่ายยาว 
 
 ตัวอย่าง  
  โสโพธิสตฺโต ส่วนสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ ตรัสได้ทรงฟังพระสุรเสียงแก้วกัณหา เสียวพระสกลกายา
เย็นระย่อ เศร้าสลดระทดท้อพระทัยเธอถอยหลัง พระนาสิกอึดต้ังอัสสาสปัสสาส น้ําพระเนตรเธอไหลหยาดหยด
เป็นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหือดซึ่งโศกา จึงเอาพระปัญญาวินิจฉัยเข้ามาข่มโศก ว่าบุตรวิโยคครั้งนี้บังเกิดมี
เพราะความรัก จําจะเอาอุเบกขาเข้ามาประหารหักให้เส่ือมหาย ท้าวเธอก็กลับสุขเกษมเปรมสบายพระกายก็     
ใสสด ด่ังพระจันทร์ทรงกลด นั้นแล 

(มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมาร : เจ้าพระยาพระคลัง(หน))  
 ลักษณะร่ายยาว 
 - 1 บท ไม่จํากัดจํานวนวรรค มักไม่น้อยกว่า 5 วรรค จํานวนคําในแต่ละวรรคก็มิได้กําหนดไว้ตายตัว 
ส่วนใหญ่ไม่เกินช่วงจังหวะหายใจ คือประมาณ 8-13 คํา 
 - การแต่ง ต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคําที่สละสลวย สัมผัสและจังหวะ อ่านแล้วส่ืออารมณ์ได้ดี 
 - นิยมลงท้ายด้วย คําว่า นั้นแล นั้นเถิด นี้แล ฉะนี้แล ด้วยประการฉะนี้ 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
เร่ืองลักษณะคําประพันธ 
1. ข้อใดเหมาะจะเติมลงช่องว่างในโคลงสองสุภาพ 2 บทนี้ 
  ของคาวพลันเสพแล้ว ยามสุริยเคล่ือน ..........(ก) .......... 
 ลับไม้หมดศรี 
  ของหวาน ..........(ข).......... ลูกไม้ หลายสิ่งเสาะหาได้ 
 แต่ล้วนอย่างดี นักนอ 
 1) (ก) คล้อย (ข) นี่ 2)  (ก) ที่ (ข) พาน 3)  (ก) คลาด (ข) เป็น 4)  (ก) แคล้ว (ข) มี  
2. ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้อง จะได้คําประพันธ์ตามข้อใด  
  “ขนมหวานข้าวและกับจัดสําหรับถวายพระอย่าหยิบกินนะคะประเดี๋ยวจะตกนรก” 
 1) โคลงส่ีสุภาพ 2) กลอนหก 3) กาพย์ยานี 11 4) อินทรวิเชียร์ฉันท์  
3. ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้อง จะได้คําประพันธ์ตามข้อใด 
  ภรรยา : ไปเที่ยวทะเลกันนะคะ 
  สามี : วันอะไรดี 
  ภรรยา : ไปกันซะศุกร์นี้แหละ 
  สามี : ก็ต้องตระเตรียมของ 
 1) โคลงส่ีสุภาพ 2) กลอนหก 3) กาพย์ยานี 11 4) อินทรวิเชียร์ฉันท์ 
 
ใช้บทประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 4-8 
  ทองกวาวพราวพร่างทั้ง พนา 
 บานแบ่งปลายหนาวลา สู่ ..........4.......... 
 สีสดงดงามตา แดงสว่าง 
 ยาม ..........5.......... สาดสะท้อน ทุ่งคล้ายทองคํา  
4. คําในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง ..........4.......... 
 1) เหย้า 2) เศร้า 3) ร้อน 4) บ้าน 5) สุข  
5. คําในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง ..........5.......... 
 1) แสง 2) แดด 3) รังสี 4) รุ้ง 5) สูรย์  
6. คําประพันธ์ข้างต้นปรากฏโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
 1) อุปลักษณ์ 2) อุปมา 3) อติพจน์ 4) สัทพจน์ 5) อวพจน์ 
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7. คําประพันธ์ข้างต้นปรากฏจินตภาพด้านใดเด่นชัด 
 1) จินตภาพด้านเสียง   2) จินตภาพด้านความเคลื่อนไหว 
 3) จินตภาพด้านกล่ิน   4) จินตภาพด้านรสชาติ 
 5) จินภาพด้านแสงสี  
8. ข้อใดต่อไปนี้ที่ปรากฏในคําประพันธ์ข้างต้น 
 1) การใช้คําเอกโทษ 2) การใช้คําโทโทษ 3) การใช้คําสร้อย 
 4) การใช้คําซ้ํา 5) การใช้ตายแทนที่คําเอก 
 
ใช้บทประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 9-10 
  อยากพ้นลําบากได้ ..........9.......... 
 ต้องหมั่นแก้ปัญหา สร่างแคล้ว 
 เร่งงานทุกเวลา โดยสุ- จริตนา 
 ทําด่ังนี้ได้ ..........10.......... ชีพพ้นทุกข์ทน  
9. 1) ปรีดา 2) สุขใจ 3) การงาน 4) สินทรัพย์ 5) เงินทอง  
10. 1) พร้อม 2) ไซร้ 3) หนา 4) จริง 5) แล้ว 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 4) 4. 3) 5. 2) 6. 2) 7. 5) 8. 5) 9. 1) 10. 5) 
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โวหารภาพพจน 
 
 โวหารภาพพจน์ คือ กลวิธีหรือชั้นเชิงที่ผู้แต่งใช้ในการเรียบเรียงถ้อยคําให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของ
ผู้อ่านจนเกิดความประทับใจและเห็นภาพในจิต โวหารภาพพจน์จะก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้มากกว่าที่ใช้
ถ้อยคํากล่าวอย่างตรงไปตรงมา  
 1. อุปมา คือ เปรียบส่ิงหนึ่งเหมือนส่ิงหนึ่ง สังเกตจากคําที่มีความหมายว่า เหมือน ปรากฏอยู่ 
 
เสมือน เปรียบเสมือน เปรียบดุจ เปรียบ (ประ)ดุจ ดัง ด่ัง ปูน ราวกับ 
ละม้าย เพียง เพ้ียง กล คล้าย เสมอ ประหนึ่ง ปิ้ม ปาน 
ปูน พ่าง อุปมา (ประ)เล่ห์ แม้น ย่ิง ครุวนา อย่าง เทียบเทียม 

 
  ตัวอย่าง 
   “ชมว่าวิไลงามตา ด่ังเทพธิดาองค์หนึ่ง”  
   “อนิจจาธานินส้ินกษัตริย์เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์  
   “ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา ดังป่าช้าพงชัฏสงัดคน”  
   “เมื่อเราเริ่มฝึกอาวุธกันใหม่ๆพวกเราถือปืนเหมือนกับคนโสดๆอุ้มทารก”  
   “พ่ีด่ังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา”  
   “เมื่อนั้น ท้าวกะหมังกุหนิงนเรนทร์สูร 
  ได้ฟังทั้งสองทูตทูล ให้อาดูรเดือดใจดังไฟฟ้า”  
   “กรุงกษัตริย์ขอขึ้นก็นับร้อย เราเป็นเมืองน้อยกระจิริด 
  ดังห่ิงห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์ เห็นผิดระบอบบุราณมา”  
   “ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง เลือดนองท้องช้างเหลวไหล”  
   “เจ้างามเนตรประหนึ่งนัยนาทราย เจ้างามขนงก่งละม้ายคันศรทรง”  
   “โอ้น้ําใจในอุราทารกรรม เหมือนน้ําดําอยู่ในหนองเป็นฟองคราม”  
 2. อุปลักษณ์ คือ เปรียบส่ิงหนึ่งเป็นส่ิงหนึ่ง เปรียบส่ิงหนึ่งคือส่ิงหนึ่ง หรือ ละคําว่า “เป็น” “คือ” ก็ได้ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
  1. ใช้คํา “เป็น” , “เท่า” , “คือ” ในการเปรียบเทียบ ตัวอย่าง 
   “ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่”  
   “ปากเล็กเท่ารูเข็ม”  
   “ปัญญาคือดาบสู้ ดัสกร”  
   “ดูเหย้าเรือนหาเหมือนอย่างไทยไม่     หลังคาใหญ่พ้ืนเล็กเป็นโลงผี” 
   “ธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศล 
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  2. ใช้คําท่ีจะเปรียบเป็นซ้อนลงข้างหน้า ตัวอย่าง 
   “ไฟโทสะ” (โทสะเป็นไฟ) “เพชรน้ําค้าง” (น้ําค้างคือเพชร)  
   “ทะเลหมอก” (หมอกเยอะเหมือนน้ําทะเล) “พิณไพร” (เสียงพิณจากป่า)  
  3. ใช้กลุ่มคําในการแสดงการเปรียบเทียบ ตัวอย่าง 
   “มโหรีจากกราวป่ามาเรื่อยรี่” (เปรียบเสียงธรรมชาติที่ประสานประสมกลมกลืนกันเป็นมโหรี   
จากในป่า) 
   “พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสําหรับดง” (เปรียบเสียงธรรมชาติเป็นพิณพาทย์ไพร)  
 3. บุคคลวัต คือ กําหนดให้ส่ิงที่ไม่ใช่มนุษย์ทํากิริยาอาการ มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์  
  “ทะเลไม่เคยหลับใหล ใครตอบได้ไหมไฉนจึงต่ืน” 
  “ห้ามเกศาว่าอย่าหงอกยังนอกใจ มันขืนหงอกออกจนได้มันไม่ฟัง” 
  “โลกไม่เคยทิ้งใครให้เดียวดาย” 
  “ดวงตะวันโอบจันทรา” 
  “ผีเส้ือบินเย้าหยอกกับดอกไม้” 
  “สายลมโชยเอื่อยทักทายทุ่งดอกทานตะวันในยามเช้า”  
 4. อติพจน์ : กล่าว Over มากกว่าความเป็นจริง 
  ตัวอย่าง 
  “เรียมร่ําน้ําเนตรถ้วม ถึงพรหม” (อติพจน์) 
  “ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก” (อติพจน์) 
  “ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวคํ่าจนอุษาสาง” (อติพจน์)  
 5. อวพจน์ : กล่าว Over น้อยกว่าความเป็นจริง 
  ตัวอย่าง 
  “ขนมก้อนนี้เล็กเท่าขี้ตา” (อวพจน์) 
  “คอยสักอึดใจเดียว” (อวพจน์) 
  “มีความรู้แค่หางอึ่ง” (อวพจน์)  
 6. สัทพจน์ คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ ตัวอย่าง 
   “ระฆังดังเหง่งหง่าง ฆ้องใหญ่กว้างครางห่ึงห่ึง 
  กลองหนังดังตึงตึง ตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง”  
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 7. ปฏิพากย์พจน์/ปฎิพจน์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบในเชิงขัดแย้งกัน โดยนํามาเข้าคู่กันอย่าง
กลมกลืน เพ่ือสร้างอารมณ์สะเทือนใจ หรือให้สารที่ลึกซึ้งกินใจ ตัวอย่างเช่น 
  “น้ําผึ้งขม” 
  “ย้ิมอย่างโศกศัลย์” 
  “หล่ังน้ําตาสะอื้นอย่างชื่นบาน” 
  “เรื่องนี้เขาปิดกันให้แซด” 
  “เสียงน้ําซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง” 
  “คําโบราณว่าเหล็กแข็งกระด้าง เอาเงินง้างอ่อนตามความประสงค์” 
  “เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก แต่น้ําผักต้มขมชมว่าหวาน” 
   “ยามสรงลงสรงในสาคร น้ําต้องกายร้อนดั่งเพลิงไหม้” 
  เพราะถิ่นนี้มี ฟ้ากว้างกว่ากว้าง มีความมืดที่เว้ิงว้างสว่างไสว  
  เป็นแดนเถื่อนแต่เป็นที่ไม่มีภัย อยู่ห่างไกลแต่ใกลคุ้ณธรรม  
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
เร่ืองการใชโวหารภาพพจน 
1. ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ต่างไปจากข้ออ่ืนๆ  
 1) เรียมร่ําน้ําเนตรถ้วม ถึงพรหม 
 2)  ตราบขุนคิริข้น ขาดสลาย แลแม่ 
  รักบ่หายตราบหาย หกฟ้า 
 3) ถึงม้วยดินส้ินฟ้ามหาสมุทร ไม่ส้ินสุดความรักสมัครสมาน 
 4) น้ําเซาะหินรินรินหลากไหล ไม่หลับเลยชั่วฟ้าดินสลาย  
2.  “เราฝันถึงวันพรุ่งวันรุ้งสวย ที่จะก้าวเดินด้วยความแน่นหนัก 
 เบื้องหน้าฟ้าสีทองผุดผ่องนัก เราจะวักทุกน้ําสายธารน้อย”  
 การเรียบเรียงคําในบทกลอนนี้ ด้อยเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ใช้ถ้อยคําที่ทําให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพได้ตามจินตนาการของกวี 
 2) ใช้ถ้อยคําที่มีเสียงและจังหวะดุจเสียงดนตรี 
 3) เสนอสารที่ให้ความคิดนึกอันลึกซึ้ง 
 4) ใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ  
3.  “ตะลึงเล็งเพ็งแลชะแง้พักตร์ จน .................... หลีกไปครรไลล่วง 
 ให้เสียวปลาบวาบไหลใจระลวง ประหนึ่งดวงจิตดับเพราะลับ ....................” 
 ควรเติมคําไวพจน์ในข้อใดลงในช่องว่างจึงจะเหมาะสมกับบริบท 
 1) วนิดา มารศรี 2) นงลักษณ์ นาง  3) กัลยา นารี 4) สุดา ดวงสมร  
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4. บทประพันธ์ในข้อใดที่กวีไม่ได้เล่นเสียงสระส้ันยาวของสระคู่เดียวกัน 
  ก. ดังกอกกอกตรอกตรอที่กอไผ่ 
  ข. ค่อยยักย้ายเย้ืองยกชะโงกตาม 
  ค. ที่รกเรื้อเสือกระหึ่มครึมคําราม 
  ง. เสียงเผาะเผาะเหยาะย่องค่อยมองเมียง 
 1) ข้อ ก และ ข 2) ข้อ ข และ ค  3) ข้อ ก และ ค 4) ข้อ ค และ ง  
5. ข้อใดสร้างจินตภาพโดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่ได้ใช้โวหารภาพพจน์ 
 1) หมอกเหมันต์คล่ีม่านคลุมบ้านป่า เธอดื่มฝันเดินฝ่าท้าลมหนาว 
 2) อุดมการณ์ย่ิงใหญ่ดุจไฟพราว กลางหมอกขาวเธอมีค่าเท่าตาวัน 
 3) น้ําหลากเชี่ยวเบื้องล่างทางแสนเลว นัยน์ตาพร่าด้วยเปลวแตกประกาย 
 4) เราฝันถึงวันพรุ่งนี้วันรุ้งสวย ที่จะก้าวเดินด้วยความแน่นหนัก  
6. ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ตรงกับคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  “ผีเส้ือบินเย้าหยอกกับดอกไม้     เพลงลองในพลิ้วพรมลมอ่อนอ่อน” 
 1) ต้นไม้โปรดถักทอกิ่งใบให้เป็นร่ม 2) ต้นไม้โปรดได้ชอนไชไปทุกที่ 
 3) ต้นไม้โปรดให้นกเกาะตีปีกขัน 4) ต้นไม้โปรดจงให้ดอกผลและกลิ่นสี  
7. ”อย่าหย่ิงเย่อยกย่องลําพองพิษ อาจโอ้อิทธิ์อวดอ้างอย่างข่มเหง” คําประพันธ์ที่ยกมานี้ มีลักษณะพิเศษ

อย่างไร  
 1) เล่นเสียงหนักเบา   2) เล่นเสียงวรรณยุกต์ 
  3) เล่นสัมผัสสระ   4) เล่นสัมผัสอักษร  
8. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด 
  สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า  
 พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา ทั้งสองแก้มกัลยาด่ังลูกยอ 
 1) อุปมา 2) อุปลักษณ์ 3) สัทพจน์ 4) บุคคลวัต 5) อติพจน์  
9. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ 
 1) แสนวิตกอกเอ๋ยมาอ้างว้าง ในทุ่งกว้างเห็นแต่แขมแซมสลอน 
 2) จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กาเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม 
 3) ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเรื่อย พระพายเฉื่อยฉิวฉิววะหวิวหวาม 
 4) วังเวงจิตคิดคะนึงรําพึงความ ถึงเมื่อยามยังอุดมโสมนัส 
 5) สํารวลกับเพ่ือนรักสะพรักพร้อม อยู่แวดล้อมหลายคนปรนนิบัติ 
 
 
 
 
  



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 _______________________________________________ภาษาไทย (81) 

10. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดเดียวกับคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  สรมุขมุขส่ีด้าน     เพียงพิมาผ่านเมฆา 
 1) สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธ์ุ 
 2) เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 
 3) เรือสิงห์ว่ิงเผ่นโผน โจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟอง 
 4) เรือครุฑยุดนาคห้ิว ล่ิวลอยมาพาผันผยอง 
 5) พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 2) 4. 3) 5. 3) 6. 1) 7. 4) 8. 1) 9. 3) 10. 2) 
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เก็งขอสอบ 
 
ใช้คําประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 1 
 1. เป็นช่องชั้นซอกผา   2. เล่ือมศิลาแลพราย 
 3. ดังสีระบายลอออ่อน   4. เง้ือมชะง่อนงอกหน่อ 
 5. ย้อยเป็นช่อย่ืนยาน   6. มีแถวธารไหลหลั่ง  
1. ข้อใดมีจินตภาพด้านแสงสี 
 1) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2   2) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
 3) ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4   4) ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 
 5) ส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6  
2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง 
 1) อย่าอวดดีมีทรัพย์เที่ยวจับแจก 2) ทําเก่ียวแฝกมุงป่าพาฉิบหาย 
 3) ใครจะช่วยตัวเราก็เปล่าดาย 4) อย่ามักง่ายเงินทองของสําคัญ 
 5) โบราณว่าส่ีเท้ายังก้าวพลาด 
 
ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 3. และข้อ 4. 
 การเพ่ิมห้องสมุดสาธารณะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนอ่านหนังสือมากขึ้น  
3. ข้อความข้างต้นมีพยางคําเป็นก่ีพยางค์ 
 1) 15 พยางค์ 2) 16 พยางค์ 3) 17 พยางค์ 4) 18 พยางค์ 5) 19 พยางค์  
4. ข้อความข้างต้นมีพยางค์คําตายก่ีพยางค์ 
 1) 4 พยางค์ 2) 5 พยางค์ 3) 6 พยางค์ 4) 7 พยางค์ 5) 8 พยางค์ 
 
ใช้สถานการณ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 5. และข้อ 6. 
 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด หลังจบการแข่งขันโฆษกในสนามประกาศว่า 2 นักมวยไทยจาก
มหาวิทยาลัยของเราได้รับเหรียญทองและเหรียญเงิน ปรากฏเสียงถอนหายใจจากกองเชียร์และเสียงปรบมือ
กึกก้องสนาม กองเชียร์ของเราปลื้มใจย้ิมไม่หุบอีกทั้งมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก  
5. ข้อใดเป็นวัจนภาษาตามที่ปรากฏในข้อความข้างต้น 
 1) ปรบมือ 2) ย้ิมไม่หุบ 3) ประกาศผล 4) ถอนหายใจ 5) ยกน้ําหนัก  
6. อวัจนภาษาของผู้ชมไม่แสดงความรู้สึกตามข้อใด 
 1) สมใจ 2) ชื่นใจ 3) พอใจ 4) โล่งใจ 5) กังวลใจ 
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ใช้ข้อมูลบรรณานุกรมต่อไปน้ีตอบคําถาม ข้อ 7-8 
 รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. 2552. ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
7. ข้อใดผิดหลักการเขียนบรรณานุกรม 
 1) ปีที่พิมพ์ 2) ครั้งที่พิมพ์ 3) สถานท่ีพิมพ์ 
 4) ผู้พิมพ์เผยแพร่ 5) คํานําหน้าชื่อผู้แต่ง  
8. ในการเรียงลําดับบรรณานุกรม ชื่อใดควรมาก่อนข้อมูลข้างต้น 
 1) รจนา  ปานทิพย์ 2) ปองใจ  กิจเที่ยง 3) งามเนตร  สถิตพร 
 4) ฉัตรดนัย  เอ่ียมอุดม 5) ชัชวาล  จันทร์ประดิษฐ์ 
 
ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 9-10 
 ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการในสถานเสริมความงามเป็นจํานวนมาก หากสถานประกอบการเหล่านั้นไม่
สะอาดและไม่ปลอดภัยอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคแก่ผู้ใช้บริการได้  
9. ข้อความข้างต้นมีคําสันธานก่ีคํา 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา 5) 5 คํา  
10. ข้อความข้างต้นมีคําบุพบทก่ีคํา 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา 5) 5 คํา 
 
ให้นักเรียนเลือกคําราชาศัพท์ท่ีเหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามข้อที่ระบุให้ถูกต้อง 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ..........11.......... สําคัญประการหนึ่งคือการเลิกทาส โดยที่ 
..........12.......... ให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุทาสเป็นเบื้องแรกเมื่อ พ.ศ.2417  
11. 1) บําเพ็ญพระราชกิจ   2) ทรงบําเพ็ญพระราชกิจ 
 3) ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจ  4) ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
 5) ทรงบําเพ็ญพระบรมราชกรณียกิจ  
12. 1) ทรงโปรด   2) โปรดเกล้า 
 3) ทรงพระกรุณาธิคุณ   4) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
 5) ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ  
13. ใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด 
  1) ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรไทยสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 2) โดยเฉพาะกลุ่ม

เครื่องสําอาง อาหารเสริม สปา 3) และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 4) 
นอกจากนั้นยังมีสมุนไพรกลุ่มสารสกัด กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์และกลุ่มที่ใช้ป้องกันกําจัดศัตรูพืชด้วย 5) 
การสนับสนุนงานวิจัยที่เก่ียวกับสมุนไพรไทยของรัฐบาลจึงเป็นส่ิงจําเป็นอย่างย่ิง 

 1) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 2) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 3) ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
 4) ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 5) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 5 
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14. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ 
  ภาวะโลกร้อนเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน โลกของเราร้อนกว่าที่เคยเป็นมาในตลอดรอบ 2 พันปี 

หากสภาพนี้ยังเกิดขึ้นต่อไป เมื่อทศวรรษนี้ส้ินสุดลง อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงกว่าที่เคยเป็นมา
ในรอบ 2 ล้านปีที่ผ่านมา มนุษยชาติมีส่วนอย่างมากในการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้ เราทําให้สภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลามากกว่า ศตวรรษแล้ว ที่ผู้คนพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ํามัน ถ่านหิน 
และ ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการพลังงาน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนออกสู่บรรยากาศ 
รวมถึงการทําลายป่าอย่างมหาศาล ถ้าไม่เราสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ภาวะโลกร้อนใน 
100 ปีข้างหน้าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาต้ังแต่กําเนิดอารยธรรมมนุษย์  

 1) สถิติอากาศร้อน 2) ต้นเหตุของอากาศร้อน 3) วิธีแก้ไขภาวะโลกร้อน 
 4) คาดการณ์ภาวะโลกร้อน 5) การสร้างความย่ังยืน 
 
อ่านบทประพันธ์ต่อไปน้ีแล้วตอบคําถามข้อ 15-16 
  เมื่อลมเย็นพัดกรูสู่ท้องทุ่ง ลมร้อนก็พวยพุ่งมิผ่อนผัน 
 ความวิบัติซัดมาปะทะกัน ฟ้าก็ล่ันลมหมุนมุ่นเป็นเกลียว 
  แรงพลังดังสนั่นเสียงครั่นครื้น เมฆทะมื่นปิดฟ้าน่าหวาดเสียว 
 “ลมงวงช้าง” ฟาดลงตรงปลายเรียว พริบตาเดียวโลกก็ล่มถล่มทลาย  
15. บทประพันธ์ข้างต้นปรากฏจินตภาพด้านใดชัดที่สุด 
 1) เสียง 2) แสง 3) สี 
 4) ความเคล่ือนไหว 5) สัมผัส  
16. บทประพันธ์ไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
 1) ปฏิพากย์ 2) อุปลักษณ์ 3) อติพจน์ 4) อวพจน์ 5) บุคคลวัต  
17. ข้อใดมีคําที่ไม่ใช่คําสมาส 
 1) ครุศาสตร์  สาธารณประโยชน์ 2) อัฒจันทร์  ทัศนคติ 
 3) พลเมือง  ราชการ   4) อุทกภัย  หัตถศิลป์ 
 5) พุทธสถาน  คหกรรม  
18. ข้อใดมีคําที่สร้างต่างจากข้ออ่ืน 
 1) รถรา  พัดวี  บ้านเช่า   2) ทรัพย์สิน  ดินฟ้า  ใหญ่น้อย 
 3) ทองคํา  เก่ียวข้อง  ผู้คน  4) โคลนตม  ดมดอม  กล่ินอาย 
 5) เส่ือสาด  เล็กน้อย  ผ้าผ่อน 
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อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบคําถามข้อ 19-20 
 เนื่องในวันครบรอบ 72 ปีของเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ พวกเราร่วมยืนหยัดกับ
ผู้รอดชีวิต และคนทั่วโลกที่ร่วมรณรงค์ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และร่วมเรียกร้องให้ญ่ีปุ่นเข้าร่วม “สนธิสัญญา
อาวุธนิวเคลียร์” นี้เพ่ือการกําจัดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่กรีนพีซรณรงค์ด้านนี้อย่างเต็มที่มาต้ังแต่    
ปี พ.ศ. 2514 เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ความมุ่งมั่นของญ่ีปุ่นต่อ
สนธิสัญญานี้จะไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานสําหรับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่โศกเศร้า แต่ยัง
เป็นก้าวสําคัญที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ปลอดภัยและปราศจากนิวเคลียร์  
19. ข้อใดไม่ปรากฏจากบทความดังกล่าว  
 1) วัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์ 2) สมรภูมิสงครามอาวุธนิวเคลียร์ 
 3) จํานวนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการสงคราม 4) ผู้รณรงค์ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ 
 5) จํานวนผู้ร่วมลงนามสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์  
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1) ญ่ีปุ่นลงนามเข้าร่วมสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์ 
 2) ญ่ีปุ่นเคยถูกนิวเคลียร์โจมตีที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ 
 3) กรีนพีซต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาอย่างยาวนาน 
 4) การทําสงครามด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกผ่านมา 72 ปีแล้ว 
 5) สนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์มีจุดประสงค์เพ่ือกําจัดอาวุธนิวเคลียร์  
21. ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ 
  ปัจจุบันโลกเปิดกว้างมากขึ้นในทุกด้านทั้งการติดต่อส่ือสาร การลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

กระทั่งค่านิยมต่างๆ ก็เปิดกว้างตามไปด้วย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมมากมายขึ้นในสังคมไทย 
เช่น ค่านิยมทางดนตรีที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาผสมผสานอย่างเห็นได้ชัดในยุค 80 อันส่งผลกระทบ
ไปถึงแฟชั่นการแต่งกายที่ผู้คนเน้นแต่งกายตามศิลปินดังที่ตนเองชื่นชอบ และจะได้รับการยอมรับในสังคม
ว่ามีความทันสมัย อีกทั้งการฟังดนตรียังแฝงไปด้วยการจัดแบ่งชนชั้นจากรสนิยมทางดนตรีและมีการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปตามยุคสมัยเรื่อยมา  

 1) เพลงแบ่งชนชั้นของบุคคลได้ 2) คนที่แต่งกายตามศิลปินถือว่าทันสมัย 
 3) เราทราบรสนิยมของคนได้จากการฟังเพลง 4) ศิลปินมีอิทธิพลต่อแฟชั่นการแต่งกายของคนฟัง 
 5) ศิลปินแบ่งชนชั้นบุคคลได้ว่าใครเป็นแบบไหน  
22. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการใช้เหตุผลในข้อความต่อไปนี้  
  ฤดูแล้งที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ําครั้งใหญ่ใน

รอบหลายสิบปี ทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆ ลดลงอย่างมากและทางการจําเป็นต้องกันน้ําไว้สําหรับเพ่ือ
การบริโภคเท่านั้น 

 1) ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน 2) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 
 3) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสรุป 4) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 
 5) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  
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23. คําซ้ําในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ 
 1) ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ 
 2) คนที่ทําความผิดก็ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตํารวจจับได้ 
 3) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ทําให้ฉันตกใจไม่หาย 
 4) ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ด่ืนๆ จะไม่ปลอดภัย 
 5) แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกต่ืนสาย  
24. ข้อใดไม่เป็นประโยค 
 1) บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
 2) ทุกคนอยากมีบ้านที่สวย น่าอยู่ น่าอาศัย และร่มรื่น 
 3) ไม้ประดับที่มีทรงต้น ใบ และดอกสีสวยงาม 
 4) ไม้ประดับบางชนิดสามารถนําไปตกแต่งบ้านหรือสํานักงาน 
 5) ใครจะคิดว่าไม้ประดับที่สวยงามนั้นอาจมีพิษ  
25. ข้อใดไม่ใช่ประโยค 
 1) การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมีความพอเพียง 
 2) เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเท่านั้น 
 3) เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้ 
 4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําให้คนสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน 
 5) กระเป๋าที่วางอยู่บนชั้นหน้าห้องน้ําเป็นกระเป๋าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากรัฐ  
26. ข้อใดใช้ภาษากํากวม 
 1) ท้องฟ้าในหน้าแล้งแถบภาคเหนือปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า 
 2) พ้ืนที่ดอยตุงที่เคยแห้งแล้งกลายมาเป็นผืนป่าต้นน้ําที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง 
 3) รถจะมารับนักท่องเที่ยวไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเวลาบ่าย 3 โมง 
 4) เมื่อเดินทางถึงจุดชมวิวผู้นําชุมชนต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยชาใบหม่อนรสชาติดี 
 5) การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาค่อนข้างลําบาก ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นพาหนะ  
27. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ 
  (1) ปลาเป็นอาหารพ้ืนฐานของคนไทยมาแต่โบราณ (2) ปลาที่มีมากมายในอดีตหากเหลือกินก็นํามา

หมักทําปลาร้า น้ําปลา (3) ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ําก็ใช้ปลาสร้อย และชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลก็ใช้ปลากะตัก     
(4) หากชาวบ้านได้ปลาตัวใหญ่ก็นํามาตากแห้งเป็นปลาเค็ม หรือทําปลาแห้ง โดยหมักเกลือแล้วตากแดด 
(5) ย่างไฟอ่อนๆ รมควันไว้เหนือเตาฟืนจนแห้งสนิทเป็นปลากรอบ เก็บไว้กินได้นาน (6) ทั้งนี้เพราะ
สมัยก่อนไม่มีน้ําแข็งหรือตู้เย็นไว้เก็บรักษาอาหารสด 

 1) คนไทยรู้จักวิธีถนอมอาหารมานานแล้ว 2) เมืองไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ 
 3) วิถีคนไทยในอดีตแตกต่างจากปัจจุบัน 4) ชีวิตคนไทยสมัยโบราณผูกพันกับธรรมชาติ 
 5) คนไทยสมัยก่อนชอบกินปลาแห้งมากกว่าปลาร้าหรือปลาสด 
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28. จากข้อความในข้อ 27 ข้อความส่วนใดไม่มีคําสันธานปรากฏ 
 1) ส่วนที่ 1  2) ส่วนที่ 2  3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4  5) ส่วนที่ 1   
29. ข้อใดมีการแสดงทรรศนะ 
  1) เซรามิกทํามาจากดินเหนียวหรือดินขาว มีความคงทนและสวยงาม 2) สีที่ใช้วาดลวดลายบนภาชนะ

เซรามิกก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 3) ผู้ผลิตนิยมใช้สีที่มีส่วนผสมของออกไซด์ตะก่ัวเพราะมีสีสันสดใส
4) ภาชนะที่มีลวดลายมากมีแนวโน้มสูงในการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย 5) ภาชนะเซรามิกสีขาวล้วนน่าจะ
เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะจะไม่มีตะก่ัวปนเปื้อน 

 1) ส่วนที่ 1  2) ส่วนที่ 2  3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4  5) ส่วนที่ 1  
 
ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 30-31 
 “มีการเชื่ออย่างผิดๆ ว่า ใครก็ตามที่ติดยาเสพติดก็จะติดตลอดไป ประชาชนควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่าผู้ที่
ติดยาจํานวนมากที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ”   
30. ข้อความดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเก่ียวกับส่ิงใด 
 1) ข้อสรุป 2) ข้อเสนอ 3) ข้อเท็จจริง  
 4) ข้อสนับสนุน 5) นโยบาย  
31. จากข้อความในข้อ 30. ข้อความที่เป็นตัวหนาคือส่ิงใด 
 1) จุดอ่อนของการโต้แย้ง   2) ประเด็นของการโต้แย้ง  
 3) เนื้อหาของการโต้แย้ง   4) ข้อสนับสนุนของการโต้แย้ง 
 5) ข้อสรุปของการโต้แย้ง  
32. ข้อความต่อไปนี้ใช้การเขียนประเภทใด 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนอุทกภัยในพ้ืนที่เส่ียง 

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้นําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเสี่ยงภัยซึ่งมีโอกาสเกิดน้ําป่าไหล
หลากและดินโคลนถล่ม ผลการสํารวจพบว่าระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก
อาจเกิดอุทกภัยได้จึงต้องแนะนําประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือ 

 1) บรรยาย 2) อธิบาย 3) พรรณนา 
 4) บรรยายและพรรณนา 5) อธิบายและบรรยาย  
33. ส่วนใดของข้อความต่อไปนี้เป็นบรรยายโวหาร 
  1) แสงแดดอันอบอุ่นยามเช้าสาดส่องปกคลุมผืนป่า 2) สรรพสัตว์ขนาดเล็กแข่งกันประสานเสียง     

อ้ืออึงอลขณะออกหาอาหาร 3) หนทางจากบ้านไปโรงเรียนเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามแนวเขา 4) ลําคลองที่
ทอดไปกับถนนน้ําแห้งขอดตื้นเขินขุ่นข้นตลอดสาย 5) ปลายถนนนี้เป็นที่ต้ังของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดหมาย
ของการเดินทาง 

 1) ส่วนที่ 1  2) ส่วนที่ 2  3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4  5) ส่วนที่ 1  
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34. ข้อใดปรากฏความเชื่อ 
 1) เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ 
 2) อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่ 
 3) ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน 
 4) หลับตาร่ายคาถาแก้นิมิต ขยับยืนยักทิศไปอุดร 
 5) ตกใจว่ิงไปแล้วโศกา พ่อฟังเมียว่าอย่าเพ่อไป  
35. ข้อใดมีการใช้เหตุผล 
 1) การแพทย์แผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตทั้งด้านการกินอาหารและการ  

ขับถ่าย 
 2) ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทย์แผนไทย 
 3) ถึงแม้ยาสมุนไพรหลายขนานจะให้ประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ถ้าไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรกิน

พร่ําเพรื่อ 
 4) คนไทยเรียนรู้และสืบทอดการใช้พืชสมุนไพรเป็นยาและอาหารจากบรรพบุรุษ คนเฒ่าคนแก่จํานวนมาก

มีสุขภาพดีและอายุยืน 
 5) โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาออกมาหลังปี 2015 เกือบทั้งหมดเป็นได้มากกว่า “โทรศัพท์”  
36. ข้อใดไม่ใช่หัวข้อจําเป็นสําหรับการเขียนเรียงความเรื่อง “หุ่นกระบอกของไทย” 
 1) ประวัติของหุ่นกระบอกไทย 2) วิธีการทําหุ่นกระบอก 
 3) การแสดงหุ่นกระบอก   4) บทที่ใช้แสดงหุ่นกระบอก 
 5) การอนุรักษ์หุ่นกระบอก  
37. เรียงความเรื่อง “วัดพระแก้ว” มีประเด็นของเนื้อเรื่องต่อไปนี้ 
  1. จิตรกรรมฝาผนัง   2. ส่ิงก่อสร้างภายในวัด  
  3. ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชม 4. ประวัติการก่อสร้าง 
  5. การประกอบพระราชพิธีสําคัญ 
 ข้อใดเรียงลําดับประเด็นในการเขียนเรียงความข้างต้นได้ถูกต้องเหมาะสม 
 1) 2  1  5  4  3 2) 2  4  5  1  3 3) 3  4  2  5  1 
 4) 4  2  1  5  3 5) 4  3  1  2  5  
38. ข้อใดมีน้ําเสียงชื่นชม 
 1) เล็บนางอย่างเล็บน้อง เหลืองดุจทองหาไหนเทียม 
 2) รสสุคนธ์ส่งกล่ินกลบ เหมือนน้ําอบชโลมองค์ 
 3) เรือชายใกล้กาหลง คิดโฉมยงเจ้าตามมา 
 4) กล่ินแก้วแก้วกล่ินชัด พระพายพัดรําเพยกระพือ 
 5) กระถินส่งกล่ินเกลี้ยง คิดพ่างเพียงจากจําจาง 
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39. ข้อใดเป็นคําถามเชิงวาทศิลป์ 
 1) ดูก่อนกัลยาในวารี เมืองลงกาธานีไปทางไหน 
 2) พระโฉมงามนามกรชื่อไร จงบอกไปให้หมดอย่าปดกัน 
 3) พระแม่เจ้าเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน พ่อต้ังเนื้อต้ังใจออกมาหา 
 4) กรรมแล้วแก้วตาของพ่ีเอ๋ย ใครเลยจะช่วยแก้ไข 
 5) ถ้าแม้นพระพ่อมาง้องอน มารดรจะดีด้วยหรือไม่  
40. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 1) สีสันของผักผลไม้มาจากสารเคมีที่พวกเราเรียกกันว่าสารพฤกษเคมี 
 2) สารประกอบธรรมชาติประเภทนี้ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ ต้องได้รับจากพืชเท่านั้น 
 3) สารพฤกษเคมีเป็นที่รวมของสารต้านอนุมูลอิสระที่วิเศษที่สุด 
 4) สารพวกนี้ทําให้ผักผลไม้มีสี กล่ิน แล้วก็รสแบบเฉพาะตัว 
 5) ทุกวันนี้พบเจอสารพฤกษเคมีดังกล่าวมากกว่า 15,000 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาไทย (90)________________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 31 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 3) 5. 3) 6. 5) 7. 5) 8. 3) 9. 2) 10. 2) 
11. 4) 12. 4) 13. 5) 14. 5) 15. 4) 16. 2) 17. 3) 18. 1) 19. 5) 20. 1) 
21. 5) 22. 4) 23. 3) 24. 3) 25. 4) 26. 3) 27. 5) 28. 1) 29. 5) 30. 1) 
31. 2) 32. 1) 33. 5) 34. 4) 35. 4) 36. 4) 37. 4) 38. 1) 39. 4) 40. 2) 
 
1. เฉลย 2) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
   ส่วนที่ 2 สังเกตได้จากคําว่า เล่ือม และ ส่วนที่ 3 สังเกตได้จากคําว่า สี 
   จินตภาพ คือ ภาพที่เกิดจากการจินตนาการ ที่ผู้รับสารสามารถรับรู้ได้ถึง สัมผัส เสียง กล่ิน 

รส แสงสี ความเคล่ือนไหว พบได้ทั่วไปในทุกการส่ือสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน  
   จินตภาพด้านแสงสี เมื่ออ่านแล้วจะรับรู้ได้ถึงแสงสีในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพฟ้าแลบ ให้แสง

แปลบปลาบ ความมืด ความสว่าง  
2. เฉลย 4) อย่ามักง่ายเงินทองของสําคัญ 
   อย่า มัก ง่าย เงิน ทอง ของ สํา คัญ 
   เอก ตรี โท สามัญ สามัญ จัตวา จัตวา สามัญ  
3. เฉลย 3) 17 พยางค์ 
   17 พยางค์ ได้แก่ การ เพ่ิม ห้อง สา ธา เป็น ช่อง ทาง หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ คน อ่าน หนัง สือ ขึ้น  
4. เฉลย 3) 6 พยางค์ 
   สะ  (ห)มุด  ร(ะ)  ณะ  จะ  มาก  
5. เฉลย 3) ประกาศผล 
   วัจนภาษา → ภาษาพูด ภาษาเขียน  
6. เฉลย 5) กังวลใจ 
   อวัจนภาษา → ภาษาท่าทาง ภาษามือ สีหน้า อารมณ์ ความรู้สึก อักษรเบรลล์  
7. เฉลย 5) คํานําหน้าชื่อผู้แต่ง 
   การเขียนบรรณานุกรม ไม่จําเป็นต้องใส่คํานําหน้าชื่อ ยศ ตําแหน่ง ของผู้แต่ง  
8. เฉลย 3) งามเนตร  สถิตพร  
   การเขียนบรรณานุกรม เรียงลําดับชื่อผู้แต่งตามลําดับตัวอักษรตามพจนานุกรม  
9. เฉลย 2) 2 คํา 
   ได้แก่คําว่า หาก, และ  
10. เฉลย 2) 2 คํา 
   ได้แก่คําว่า ใน, แก่  
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11. เฉลย 4) ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
   พระราชกิจ หมายถึง ชิ้นงานท่ีทรงทํา กิจที่ทรงกระทํา เช่น พระราชกิจรายวัน บางครั้งโปรด

เกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ 
   พระราชกรณียกิจ แปลตามศัพท์ว่า กิจอันพึงกระทําของพระเจ้าแผ่นดิน, มักใช้หมายถึง

ผลงานโดยรวม ผลงานช้ินสําคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกรณียกิจหลายด้าน,      
ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ, พระราชกรณียกิจทุกอย่างจึง
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

12. เฉลย 4) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
   อ่านคําเต็มว่า → ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ใช้กับ พระมหากษัตริย์/สมเด็จ-

พระบรม 
    ทรงพระกรุณา ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า   
13. เฉลย 5) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 5 
   1) ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรไทยสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 5) การ

สนับสนุนงานวิจัยที่เก่ียวกับสมุนไพรไทยของรัฐบาลจึงเป็นส่ิงจําเป็นอย่างย่ิง 
   ส่วนที่ 2-4 เป็นส่วนขยาย อธิบายเพ่ิมเติม  
14. เฉลย 5) การสร้างความย่ังยืน 
   การสร้างความย่ังยืนไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้น ส่วนตัวเลือกข้ออ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ใน

ข้อความดังนี้ 
  1) สถิติอากาศร้อน : ร้อนกว่าที่เคยเป็นมาในตลอดรอบ 2 พันปี 
  2) ต้นเหตุของอากาศร้อน : มนุษยชาติมีส่วนอย่างมากในการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้ 
  3) วิธีแก้ไขภาวะโลกร้อน : ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  4) คาดการณ์ภาวะโลกร้อน : ภาวะโลกร้อนใน 100 ปีข้างหน้า…  
15. เฉลย 4) ความเคล่ือนไหว 
   สังเกตได้จากคําว่า พัดกรู พวยพุ่ง ซัด ปะทะ หมุน ครั่นครื้น(ก.สะเทือน) ปิด ฟาด ถล่ม  
16. เฉลย 2) อุปลักษณ์ 
   อุปลักษณ์ ไม่ปรากฏในบทประพันธ์ข้างต้น แม้จะปรากฏคําว่า เป็น ท่อน ลมหมุนมุ่นเป็น

เกลียว เป็นคํานี้ ไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบ แต่เป็นลักษณะที่แท้จริงของลมที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ลอง
สังเกตตัวอย่างที่ว่า พ่อเป็นตํารวจ แม่เป็นครู หนูเป็นนักเรียน เหล่านี้เป็นความจริง ไม่ใช่ความเปรียบจึง
ไม่ใช่อุปลักษณ์ 

  1) ปฏิพากย์ คือ การใช้คําคู่ตรงกันข้าม ปรากฏคําว่า ลมเย็น ลมร้อน 
  3) อติพจน์ คือ การกล่าว(มาก)เกินจริง ปรากฏคําว่า เมฆทะมื่นปิดฟ้า เมฆจะปิดทั้งฟ้าเป็นได้ไม่ได้  
  4) อวพจน์ คือ การกล่าว(น้อย)เกินจริง ปรากฏคําว่า พริบตาเดียวโลกก็ล่มถล่มทลาย 
  5) บุคคลวัต คือ ทําส่ิงที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ ความวิบัติซัดมาปะทะกัน     

เมฆปิดฟ้า ลมงวงช้างฟาด  
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17. เฉลย 3) พลเมือง  ราชการ 
   คําว่า ราชการ เป็นคําสมาสแบบสมาส คือนําคําบาลี สันสกฤตมาวางชนกันเท่านั้น ส่วนคําว่า 

พลเมือง ไม่ใช่คําสมาส เพราะเป็นการนําคําว่า พล ซึ่งเป็นคําบาลี สันสกฤต มาวมกับคําว่า เมือง ซึ่งเป็น
คําไทย จึงไม่จัดว่า พลเมือง เป็นคําสมาส  

18. เฉลย 1) รถรา  พัดวี  บ้านเช่า 
   ทุกคําในตัวเลือกทุกข้อนี้ เป็นคําซ้อน ยกเว้นคําว่า บ้านเช่า เป็นคําประสม  
19. เฉลย 5) จํานวนผู้ร่วมลงนามสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์  
20. เฉลย 1) ญ่ีปุ่นลงนามเข้าร่วมสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์ 
   ญ่ีปุ่นยังไม่ได้ลงนามเข้าร่วมสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์ สังเกตจากข้อความที่ว่า พวกเราร่วม 

ยืนหยัดกับผู้รอดชีวิต และคนทั่วโลกที่ร่วมรณรงค์ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ และร่วมเรียกร้องให้ญ่ีปุ่นเข้าร่วม 
“สนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์” นี้   

21. เฉลย 5) ศิลปินแบ่งชนชั้นบุคคลได้ว่าใครเป็นแบบไหน 
   ข้อนี้ไม่สอดคล้องกับข้อความเนื่องจากศิลปินมิได้เป็นผู้แบ่งชนชั้นของบุคคล แต่รสนิยมการฟังเพลง

จะเป็นตัวแบ่งชนชั้นของบุคคลได้  
22. เฉลย 4) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 
   วิธีทําข้อสอบลักษณะนี้แนะนําให้นักเรียน เติมคําเชื่อมแสดงความเป็นเหตุผล เพราะ/จึง เข้าไป

ในประโยค จะช่วยให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น ดังนี้ 
   เพราะฤดูแล้งที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประสบปัญหาภัยแล้ง และเพราะการ

ขาดแคลนน้ํา ครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี จึงทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆ ลดลงอย่างมากและทางการ
จําเป็นต้องกันน้ําไว้สําหรับเพ่ือการบริโภคเท่านั้น 

   ให้นักเรียนจําไว้ว่า ข้อความที่ตามหลังคําว่า เพราะ เป็นเหต ุ เสมอ และ ข้อความที่ตามหลัง   
คําว่า จึง เป็นผล เสมอ 

   ข้อสังเกต เพ่ิมเติมคือ ให้นักเรียนพิจารณาคําว่า และ ให้ดี หากข้อความข้างหน้าคําว่า และ   
เป็นเหตุ ข้อความที่ตามหลังคําว่า และ จะเป็นเหตุด้วยเสมอ ในทางกลับกัน หากข้างหน้าคําว่า และ     
เป็นผล ข้อความที่ตามหลังคําว่า และ ก็จะเป็นผลด้วยเสมอ ลักษณะเดียวกับข้อความในข้อสอบที่ปรากฏนี้  

23. เฉลย 3) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ทําให้ฉันตกใจไม่หาย  
24. เฉลย 3) ไม้ประดับที่มีทรงต้น ใบ และดอกสีสวยงาม  
25. เฉลย 4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําให้คนสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน  
26. เฉลย 3) รถจะมารับนักท่องเที่ยวไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเวลาบ่าย 3 โมง 
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27. เฉลย 5) คนไทยสมัยก่อนชอบกินปลาแห้งมากกว่าปลาร้า ปลาสด 
   ตัวเลือกข้อ 5 ไม่สามารถอนุมานได้เพราะข้อมูลไม่ได้ระบุไว้ 
  ส่วนตัวเลือกข้ออ่ืนๆ พิจารณาได้ดังนี้ 
  1) คนไทยรู้จักวิธีถนอมอาหารมานานแล้ว  
   พิจารณาได้จากข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม 
  2) เมืองไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์  
   พิจารณาได้จากข้อความที่ว่า ปลาที่มีมากมายในอดีตหากเหลือกินก็นํามาหมัก... 
  3) วิถีคนไทยในอดีตแตกต่างจากปัจจุบัน 
   พิจารณาได้จากข้อความที่ว่า ทั้งนี้เพราะสมัยก่อนไม่มีน้ําแข็งหรือตู้เย็นไว้เก็บรักษาอาหารสด 
  4) ชีวิตคนไทยสมัยโบราณผูกพันกับธรรมชาติ 
   พิจารณาได้จากข้อความที่ว่า ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ําก็ใช้ปลาสร้อย ที่อยู่ใกล้ทะเลก็ใช้ปลากะตัก  
28. เฉลย 1) ส่วนที่ 1  
   คําสันธานมีหน้าที่เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค สําหรับข้อความในส่วนที่ 1 แม้จะปรากฏ   

คําว่า แต่ ซึ่งเหมือนจะเป็นคําสันธานที่ใช้เชื่อมความให้แย้งกัน แต่อันที่จริง คําว่า แต่ ในส่วนที่ 1 นี้นั้น 
เป็นคําบุพบท ที่ใช้นําหน้านามบอกเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้น คือ แต่โบราณ  

29. เฉลย 5) ส่วนที่ 5  
   สังเกตข้อความในการแสดงทรรศนะได้จากคําว่า “น่าจะ” 
  5) ภาชนะเซรามิกสีขาวล้วนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะจะไม่มีตะก่ัวปนเปื้อน  
30. เฉลย 1) ข้อสรุป 
   การโต้แย้ง คือ การแสดงทรรศนะที่ต่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลมาสนับสนุนทรรศนะตน

และคัดค้านทรรศนะของอีกฝ่ายหนึ่ง  
31. เฉลย 2) ประเด็นของการโต้แย้ง  
   ประเด็นในการโต้แย้ง คือ จุดสําคัญต่างๆ ที่นํามาเป็นข้อโต้แย้งกัน   
32. เฉลย 1) บรรยาย 
   ข้อความดังกล่าวมุ่งให้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดการสัมมนา... ซึ่งเป็น

วิธีการเขียนบรรยายอย่างชัดเจน  
33. เฉลย 5) ส่วนที่ 5 
  5) ปลายถนนนี้เป็นที่ต้ังของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดหมายของการเดินทาง 
   เป็นการใช้สํานวนการเขียนแบบบรรยายโวหาร สังเกตจากการใช้คําส้ัน กระชับ รู้เรื่อง ในขณะที่

ข้อความในส่วนอ่ืนๆ เป็นการใช้สํานวนแบบพรรณนาโวหาร คือ ใช้คําขยายเยิ่นเย้อเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 
สังเกตได้จากคําที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้ 

  1) แสงแดดอันอบอุ่นยามเช้าสาดส่องปกคลุมผืนป่า  
  2) สรรพสัตว์ขนาดเล็กแข่งกันประสานเสียงอื้ออึงอลขณะออกหาอาหาร  
  3) หนทางจากบ้านไปโรงเรียนเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามแนวเขา  
  4) ลําคลองที่ทอดไปกับถนนน้ําแห้งขอดต้ืนเขินขุ่นข้นตลอดสาย   
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34. เฉลย 4) หลับตาร่ายคาถาแก้นิมิต    ขยับยืนยักทิศไปอุดร 
   ข้อ 4 ปรากฏการใช้คาถาอาคมในบทประพันธ์ ซึ่งเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์   
35. เฉลย 4) คนไทยเรียนรู้และสืบทอดการใช้พืชสมุนไพรเป็นยาและอาหารจากบรรพบุรุษ คนเฒ่าคนแก่

จํานวนมากมีสุขภาพดีและอายุยืน 
   วิธีพิจารณาภาษาที่มีการใช้เหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คือลองเติมคําสันธานแสดงความเป็นเหตุผล   

เข้าไปในประโยค ดังนี้ (เพราะ) คนไทยเรียนรู้และสืบทอดการใช้พืชสมุนไพรเป็นยาและอาหารจาก
บรรพบุรุษ คนเฒ่าคนแก่จํานวน มาก (จึง) มีสุขภาพดีและอายุยืน  

36. เฉลย 4) บทที่ใช้แสดงหุ่นกระบอก  
37. เฉลย 4) 4  2  1  5  3  
38. เฉลย 1) เล็บนางอย่างเล็บน้อง    เหลืองดุจทองหาไหนเทียม 
   ข้อ 1 ชื่นชมความงามของเล็บมือนางอันเป็นที่รักของกวีว่างามชนิดที่ไม่มีผู้ใดเปรียบ สังเกตได้

จากคําว่า หาไหนเทียม ดังนั้นคําประพันธ์ในข้อนี้จึงมีน้ําเสียงชื่นชม  
39. เฉลย 4) กรรมแล้วแก้วตาของพ่ีเอ๋ย    ใครเลยจะช่วยแก้ไข 
   คําถามเชิงวาทศิลป์ คือ การใช้คําถามที่ไม่ต้องการคําตอบหรือคําถามที่ผู้ฟังทราบตอบดีอยู่แล้ว  
40. เฉลย 2) สารประกอบธรรมชาติประเภทนี้ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ ต้องได้รับจากพืชเท่านั้น 
   การเขียนรายงานเชิงวิชาการ จะต้องใช้ภาษาระดับทางการ ไม่ใช้ภาษาพูดหรือภาษาปาก     

หากเป็นการอ้างอิงคําพูดก็ให้ระบุที่มา และมีเครื่องหมายกํากับข้อความที่เป็นคําพูดนั้น เนื้อความในงาน
เขียนต้องไม่ฟุ่มเฟือย เพ่ือให้ทราบจุดประสงค์ได้ชัดเจน 
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หัวข้อท่ีออกข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญและภาษาไทยโอเน็ต (เน้นเยอะๆ เพราะออกข้อสอบทั้งสองฉบับ) 

 
หัวข้อหลัก รายละเอียด 

การใช้สํานวนไทย รู้ความหมายของสํานวน การใช้สํานวนในบริบทต่างๆ 
ระดับภาษา จําแนกภาษาทางการและไม่เป็นทางการ 
เจตนาในการส่ือสาร แยกเจตนาประโยค แจ้งให้ทราบ ถามให้ตอบ บอกให้ทํา 
คําและความหมาย ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 
การใช้คําทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
การใช้คําราชาศัพท์ คํานามราชาศัพท์ คํากริยาราชาศัพท์ การใช้ราชาศัพท์อ่ืนๆ 
ภาษา-เหตุผล วิเคราะห์การใช้เหตุผล โครงสร้างเหตุผล 
การแสดงทรรศนะ ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง เชิงคุณค่า เชิงนโยบาย 
การโต้แย้ง จับประเด็น ต้ังประเด็นการโต้แย้ง 
การโน้มน้าวใจ  
เรียงลําดับข้อความ  
สะกดคํา  
การใช้คําให้ตรงความหมาย  
ภาษากํากวม  
ประโยคไม่สมบูรณ์  
โวหารการเขียนร้อยแก้ว บรรยาย พรรณนา เทศนา อธิบาย อุปมา สาธก 
การพูด  
การอ่านวิเคราะห์สาร  
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หัวข้อท่ีออกข้อสอบภาษาไทยโอเน็ต (ออกสอบเฉพาะโอเน็ต) 
 

หัวข้อหลัก รายละเอียด 

หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย 
เสียงในภาษาไทย 

 
เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์คําเป็น-คําตาย อักษรควบ 
อักษรนํา 

คําไทยแท้-คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ คําไทยแท้ คําบาลี คําสันสกฤต คําเขมร คําใช้คําทับศัพท์ 
การสร้างคําในภาษาไทย คํามูล คําประสม คําซ้อน คําซ้ํา คําสมาส-สนธิ 
ชนิดของคําในภาษาไทย คํานาม คํากริยา คําบุพบท คําสันธาน 
ประโยค ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน 
ภาษาในการประชุม คําศัพท์ที่เก่ียวกับการประชุม เรียงลําดับระเบียบวาระการประชุม 
การเขียนบรรณานุกรม   
การเขียนประกาศ  
วรรณกรรมและวรรณคดี  
การเล่นสัมผัส สัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระ สัมผัสวรรณยุกต์ 
การเล่นคํา เล่นคําพ้อง ซ้ําคํา เล่นคําเชิงคําถาม (คําถามเชิงวาทศิลป์) 
จินตภาพ ด้านภาพ แสง สี เสียง การเคลื่อนไหว 
โวหารภาพพจน์ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ สัทพจน์ บุคคลวัต สัญลักษณ์ นามนัย 
ฉันทลักษณ์คําประพันธ์ โคลงส่ีสุภาพ 
คําไวพจน์  คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
วิเคราะห์คําประพันธ์ หาใจความสําคัญ ข้อคิด คุณค่าจากบทประพันธ์ที่อ่าน 

 

1. ขอควรสังเกตบางประการของภาษาไทย  
 ข้อสอบชอบถาม 
 1.1 ธรรมชาติของภาษา 
  1. ภาษาใช้เสียงส่ือความหมาย 2. ประกอบขึ้นจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ 
  3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง 4. มีลักษณะที่เหมือนและต่างกัน 
 1.2 ประเภทของภาษา (ข้อสอบชอบออกวิเคราะห์ อาจต้องตีความบทประพันธ์ สังเกตจากข้อความ) 
  1. วัจนภาษา : ภาษาพูด + ภาษาเขียน 
  2. อวัจนภาษา : การแสดงออกที่ไม่ใช่การพูด ไม่ใช่ตัวหนังสือ  
   - อาการภาษา : แสดงออกทางท่าทาง ตํารวจจราจรโบกรถ โบกมือลาเพ่ือน ฯลฯ 
   - นัยนภาษา : แสดงออกทางดวงตา โกรธ เอ็นดู สงสาร ฯลฯ 
   - วัตถุภาษา : แสดงออกทางสิ่งของ เช่น ไปงานศพใส่ชุดดํา เป็นต้น 
   - สัมผัสภาษา : การจับมือแสดงความรู้สึกต่างๆ การลูบศีรษะแสดงความห่วงใย ฯลฯ 
   - กาลภาษา : ดวงดาว แสงอาทิตย์ แสดงเวลากลางวันและกลางคืน 
 1.3 สํานวนต่างประเทศ : รูปแบบการพูดหรือการเขียนที่เลียนแบบรูปแบบสํานวนต่างประเทศ 
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 หลักสังเกต 
 

สํานวนไทย สํานวนภาษาต่างประเทศ 

1. ข้ึนต้นด้วย ประธานมักเรียงประโยคแบบ 
 ประธาน + กริยา + กรรม / ส่วนขยาย 

1. ข้ึนต้นด้วยกรรม กรรม + (ประธาน) + กริยา 

2. คําหลักอยู่หน้าคําขยาย นักเรียนสิบคน 2. คําขยายอยู่หน้าคําหลัก สิบนักเรียน (Ten students) 
3. ใช้ภาษากระชับไม่ฟุ่มเฟือย 3. ฟุ่มเฟือยเยิ่นเย้อ สังเกต มีการ มีความ ในการ ในความ 
4. ใช้ “ถูก” + กริยาด้านลบ 4. ใช้ “ถูก” + กริยาท่ัวไป (อาจใช้ “ได้รับ” แทน) 

 เขาถูกต้อนรับจากแฟนเพลงที่สนามบิน 
 เขาได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงที่สนามบิน 

 5. ใช้ “มัน” ข้ึนต้นอย่างไม่มีความหมายและไม่ได้หมายถึง
อะไร เช่น มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก 

 
 วิเคราะห์สํานวนต่างประเทศ  
 1. นวนิยายเรื่องคู่กรรมแต่งโดยทมยันตี 
 2. มันเป็นส่ิงที่ผิดหวังอยู่บ้างที่เราได้หลักฐานน้อยเกินไป 
 3. มันเป็นเวลาบ่ายที่ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงร้านอาหาร 
 4. สุนิสาถูกเชิญไปโต้วาทีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5. ความด้อยประสบการณ์ของผู้นําชุมชนทําให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างล่าช้า 
 เฉลย 
 1. แก้เป็น : ทมยันตีแต่งนวนิยายเรื่องคู่กรรม 
  แนวคิด : ต้องแก้ให้เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยประธาน 
 2. แก้เป็น : เราผิดหวังอยู่บ้างที่ได้หลักฐานน้อยเกินไป 
  แนวคิด : ใช้คําว่า “มัน” ฟุ่มเฟือย และไม่ได้แทนส่ิงใดเลย 
 3. แก้เป็น : ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงร้านอาหารเวลาบ่าย 
  แนวคิด : ต้องขึ้นประโยคด้วย ประธาน + กริยา + ส่วนขยาย และตัดคําว่า “มัน” ทิ้ง 
 4. แก้เป็น : สุนิสาได้รับเชิญไปโต้วาทีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  แนวคิด : สํานวนไทยใช้ “ถูก” + กริยาแง่ลบเท่านั้น (ให้แก้เป็นคําว่า “ได้รับ” แทน) 
 5. แก้เป็น : ผู้นําชุมชนที่ด้อยประสบการณ์ทําให้ชุมชนพัฒนาไปอย่างล่าช้า 
  แนวคิด : ต้องเรียงลําดับโดยนํา “คําหลัก” ขึ้นต้น และตามด้วย “คําขยาย” 
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แนวขอสอบ 
 
1. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา 
 1) ครูประจําชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม  
 2) คําว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคําประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก  
 3) คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ 2 ขวบพูดเก่งขึ้น ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมาก  
 4) เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคําภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทย  
2. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา 
 1) คําเกิดจากการนําเสียงในภาษามาประกอบกันเข้า 
 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด 
 3) ประโยคนี้มี 2 ประโยครวมกันโดยใช้คําเชื่อมช่วยเชื่อมความ  
 4) ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ําไม่ได้เลย  
3. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 1) อาหารจานใหญ่ 2) อาหารจานด่วน 3) อาหารจานพิเศษ 4) อาหารจานเด็ด  
4. ข้อใดใช้วัจนภาษา 
 1) เขาย้ิมด้วยความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ 2) เธออ่านนวนิยายแล้วชอบเล่าให้เพ่ือนฟัง  
 3) นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจ้องหน้า 4) ทุกครั้งที่ฟังเพลงตลกพวกเราจะหัวเราะทันที  
5. ข้อใดมีคําที่แสดงวัจนภาษา 
 1)  แม้มากผิก่ิงไม้ ผิวใครจะใคร่ลอง 
  มัดกํากระนั้นปอง พลหักก็เต็มทน 
 2)  นิ่งเงียบสงบงํา บมิทําประการใด 
  ปรากฏประหนึ่งใน บุรว่างและร้างคน  
 3)  ปรึกษาหารือกัน ไฉนนั้นก็ทําเนา 
  จักเรียกชุมนุมเรา บแลเห็นประโยชน์เลย  
 4)  ลูกข่างประดาทา รกกาลขว้างไป 
  หมุนเล่นสนุกไฉน ดุจกันฉะนั้นหนอ  
6. ข้อใดใช้อวัจนภาษา  
 1) นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้อง มันดําล่องน้ําไปช่างไวเหลือ  
 2) ตล่ิงเบื้องบูรพาศาลาลาน เรือขนานจอดโจษกันจอแจ 
 3) ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จํารัสเรือง แลชําเลืองเหลียวหลังหล่ังน้ําตา  
 4) พ่ีเร่งเตือนเพ่ือนชายพายกระโชก ถึงสามโคกต้องแดดย่ิงแผดแสง   
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7. ข้อใดเป็นอวัจนภาษา 
 1) กบิลพรหมตั้งปัญหาท้าธรรมบาล ให้กล่าวขานแก้ไขในปัญหา  
 2) อภิวันท์อัญชลีส่ีนักเขียน ผู้ส่องเทียนนําทางสร้างวรรณศิลป์ 
 3) คําสัญญาที่ให้ไว้แต่ก่อน เหมือนสายลมอ่อนอ่อนผ่านไปมา 
 4) วันครอบครัวพร้อมกันวันได้พบ วันประสบสังสรรค์ญาติผู้ใหญ่  
8. ข้อใดใช้สํานวนต่างประเทศ 
 1) ประเทศในแถบยุโรปล้วนเป็นถ่ินที่คนจํานวนมากต้องการบริโภคหอยทาก  
 2) หญิงชาวแอฟริกาลองกินหอยทาก แล้วเธอก็ได้พบกับความประหลาดใจว่าเธอชอบมันมาก 
 3) บริษัทค้าหอยทากจ่ายค่าแรงให้แก่คนงานประมาณ 45 บาทต่อหอยทากน้ําหนัก 10 ปอนด์ 
 4) นักกินหอยทากจะใช้คีมคีบเปลือกหอยไว้ในมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างก็ถือส้อมเล็กๆ ดึงเนื้อหอย    

ออกจากเปลือก  
9. ข้อใดใช้สํานวนต่างประเทศ 
 1) แม่ของฉันถูกลอตเตอรี่บ่อย  
 2) นิตยสารท่ีออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก 
 3) ก้องภูมิใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์  
 4) คนที่ถูกผึ้งจํานวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก  
10. ข้อใดไม่ใช้สํานวนภาษาต่างประเทศ 
 1) ในความคิดของผมหนังสือเล่มนี้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 2) ไม่เป็นการยากที่เราจะสืบค้นประวัติชีวิตของท่านผู้รู้ 
 3) ปัจจุบันนี้ชาวกรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด  
 4) คนไทยกําลังให้ความสนใจในข่าวเศรษฐกิจ 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 4) 3. 2) 4. 2) 5. 3) 6. 3) 7. 2) 8. 2) 9. 3) 10. 3) 
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2. เสียงและอักษรไทย  
 เสียงที่เปล่งออกมาในแต่ละพยางค์ประกอบไปด้วย  1. พยัญชนะต้น  2. สระ  3. พยัญชนะท้าย (ตัวสะกด)  
4. วรรณยุกต์ 
 1. พยัญชนะต้น : เสียงพยัญชนะที่อยู่ต้นพยางค์ / นําหน้าเสียงสระ 
  1.1 เสียงพยัญชนะต้นเด่ียว : ออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียว เช่น อด ทน เพ่ือ อนาคต 
  1.2 เสียงพยัญชนะต้นประสม : ออกเสียงพยัญชนะต้น 2 หน่วยเสียง เช่น กราบกราน ขวนขวาย   

(ขว + โอะ + น) 
  เสียงพยัญชนะต้นเด่ียว มี 21 เสียง *ไม่ต้องท่องนะ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องก็ได้คะแนนแล้ว* 
  ประลอง 1 พิจารณาข้อความ “ฉันชอบนั่งดูดาว” มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวก่ีเสียงไม่นับเสียงซ้ํา 
   ตอบ มี 3 เสียง คือ /ช / /น / / ด/  
  ข้อควรระวัง 1. เสียงบางเสียงมีพยัญชนะหลายรูป เช่น ช ฌ ฉ ออกเสียงเป็น / ช / 
     พ ภ ผ ออกเสียงเป็น /พ / ข ฃ ค ฅ ฆ ออกเสียงเป็น / ค / เป็นต้น ให้ออกเสียง 

ห้ามดูรูปเด็ดขาด  
    2. โจทย์เรื่องนี้วัดความรู้เรื่องเสียง ฉะนั้นหมั่นทําข้อสอบให้มากๆ ออกเสียงออกมาจะ

ได้ไม่พลาด 
  เสียงพยัญชนะต้นประสม (เสียงควบกล้ํา) 
  ข้อสอบนิยมถาม 
  1. เสียงควบกล้ําไทยแท้ 11 เสียง 
   กร คร ปร พร ตร เช่น เพนกวิน อิเควเตอร์ กราฟ  
   กล คล ปล พล 
   กว คว 
  2. เสียงควบกล้ําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
   บร ฟร ดร ทร เช่น บรอดเวย์ บลู ฟรี ฟลอร์ 
   บล ฟล 
  อักษรนํา : พยัญชนะต้น 2 ตัว ประสมสระเดียวกัน เช่นเดียวกับอักษรควบกล้ํา แต่มีวิธีการออกเสียง

ดังนี้ 
  1. อ่าน 2 พยางค์ ได้แก่ อักษรสูงหรืออักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว เช่น ผงก สนิม ถลํา ฉวัด ผวา 
  2. อ่านออกเสียง 1 พยางค์ ได้แก่ “ห” นําอักษรต่ําเดี่ยว / “อ” นํา “ย” เช่น หมา หมู หมอน อย่า 
อยู่ อย่าง อยาก 
  *ระวัง* คําบางคําได้รับอิทธิพลการอ่านแบบอักษรนํา แต่ไม่ได้เป็นอักษรนําเพราะไม่ได้ออกเสียง “อะ” 
ก่ึงเสียง เช่น ดําร ิประโยชน์ ตํารวจ สิร ิบัญญัติ ดิลก 
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 2. สระ (21 รูป 21 เสียง) 
  สระเดี่ยว / สระแท้ 18 เสียง แบ่งเป็น สระเสียงส้ัน 9 เสียง / สระเสียงยาว 9 เสียง 
  สระประสม 3 เสียง ได้แก่ เอีย - เอือ - อัว เช่น ครัว เสือ เกลียด 
  ข้อสอบชอบถาม 1. สระประสมอ่านดีๆ ออกเสียงถ้านักเรียนไม่มั่นใจ 
    2. หากข้อสอบถาม พยางค์ที่ออกเสียงสระส้ัน / สระยาว 
     เทคนิคการทําข้อสอบก็คือ ให้อ่านออกเสียงออกมา อย่าดูท่ีรูปคําเป็นอันขาด  
 3. พยัญชนะท้าย (ตัวสะกด) 
  - มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา คือ ก บ ด / น ม ย ว ง 
  - ระวังสระเกิน อํา - ไอ - ใอ - เอา ถือว่ามีเสียงพยัญชนะท้าย (มีเสียงตัวสะกดนั่นเอง) 
   อํา : /อ/ /ะ/ /ม/ ไอ - ใอ : /อ/ /ะ/ /ย/ เอา : /อ/ /ะ/ /ว/  
 4. วรรณยุกต์ (ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย) 
  ข้อสอบชอบถาม 1. เสียงวรรณยุกต์ให้ไล่ช้าๆ ออกเสียงให้ถูก (สามัญ เอก โท ตรี จัตวา) 
    2. อาจออกรูปวรรณยุกต์มาหลอก เพราะบางครั้งรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์

อาจไม่ตรงกันเสมอไป 
     กา ข่า ข้า บั่น ส้ัน : รูปวรรณยุกต์ตรงกันกับเสียงวรรณยุกต์ 
     ฟ่ัน ล้ิน รั้น ช้าง : รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกันกับเสียงวรรณยุกต์ 
    3. ข้อสอบเคยออกประเภทวรรณยุกต์  
     วรรณยุกต์ระดับ (สามัญ / เอก / ตรี) 
     วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (โท / จัตวา)  
 5. คําเป็น-คําตาย (จําเป็นตารางเปรียบเทียบ จะได้จํานานๆ)  

คําตาย คําเป็น 

1. สะกดด้วย แม่ ก บ ด เช่น กัด ทศ สรรพ 
2. ไม่มีเสียงตัวสะกด ประสมสระเสียงส้ัน เช่น ดุ ทะลุ 

1. สะกดด้วยแม่ น ม ย ว ง เช่น ธรรม์ เที่ยว 
2. ไม่มีเสียงตัวสะกด ประสมสระเสียงยาว เช่น ดู หนู นา 
3. คําก็ประสมด้วย อํา - ไอ - ใอ - เอา 

 
 6. คําครุ-คําลหุ (อยู่ในคําประพันธ์ประเภทฉันท์)  

คําครุ (  ั ) คําลหุ ( ุ ) 
1. คําที่มีตัวสะกดทุกมาตรา 
2. คําที่ไม่มีตัวสะกดและประสมสระเสียงยาว 
3. คําที่ประสม อํา - ไอ - ใอ - เอา จัดเป็นคําครุเสมอ 

1. คําที่ไม่มีตัวสะกดและประสมสระเสียงส้ัน 
2. บ่ ธ ณ ก็ จัดเป็นคําลหุเสมอ 
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 7. ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่)  
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรตํ่าคู่ อักษรตํ่าเดี่ยว 

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 
จ ฉ ช ฌ ญ 

ด ฎ ฐ ถ ท ธ ฑ ฒ น 
ต ฏ ผ พ ภ ย 
บ ฝ ฟ ณ 
ป ศ ษ ส ซ ร 
อ ห ฮ ว ม ฬ ล 

 

แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ํา) 
 1) ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง  2) คงจะต้องบังคับขับไส 
 3) เคี่ยวเข็ญเย็นคํ่ากรําไป   4) ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย  
2. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออ่ืน 
 1) ขวาน 2) หลาม 3) เผย 4) ฝูง  
3. ข้อใดมีเสียงควบกล้ําที่ไม่ปรากฏมาแต่เดิมในระบบเสียงภาษาไทย 
 1) น้ําเลือดหรือพลาสมาเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่มีอยู่ร้อยละ 55 ของเลือดทั้งหมด  
 2) น้ําเลือดมีสภาวะเป็นเบสประกอบด้วยน้ําและสารอ่ืนๆ เช่น โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ 
 3) เกล็ดเลือดเป็นชิ้นส่วนของเซลล์มีรูปร่างไม่แน่นอนมีขนาดเล็ก ไม่มีนิวเคลียส 
 4) เกล็ดเลือดจะหลั่งสารเคมีไฟบรินซึ่งช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล   
4. คําในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา 
 1) พุดตาน  ถอดถอน  มลพิษ 2) มดเท็จ  คิดส้ัน  จัดการ  
 3) ผลัดเวร  บทกลอน  โทษทัณฑ์ 4) สวดมนต์  จุดอ่อน  ทรัพย์สิน  
5. ข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่ออกเสียงสระยาวทุกคํา 
 1) เว้ิงว้าง  เงินผ่อน  แบ่งแยก  2) ว้ีดว้าย  เชิญชวน  คลอนแคลน  
 3) โพล้เพล้  ร่องแร่ง  จองหอง  4) กรีดกราย  ร่อนเร่  ลอดช่อง  
6. ข้อใดไม่มีสระประสม 
 1) ใครดูถูกผู้ชํานาญในการช่าง 2) ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง 
 3) เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง 4) จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา  
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7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง 
 1) เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพ่ี 2) แต่เดือนย่ีจนย่างเข้าเดือนสาม  
 3) จนพระหน่อสุริยวงศ์ทรงพระนาม 4) จากอารามแรมร้างทางกันดาร  
8. ทุกพยางค์ในข้อใดเป็นคําเป็น 
 1) พระเสด็จโดยแดนชล   2) ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย 
 3) เรือชัยไวว่องว่ิง   4) รวดเร็วจริงย่ิงอย่างลม  
9. คําประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีพยางค์คําตายมากที่สุด 
 1) พระภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย 2) เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม  
 3) พระเมตตาดุจฟ้าแสนงดงาม 4) ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย  
10. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  
  ได้ฟังหลานท่านย่าน้ําตาตก    สะอ้ืนอกอาดูรว่าทูนหัว 
 ก. ข้อความข้างต้นมีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายก่ีพยางค์ 
  1) 9 พยางค์ 2) 10 พยางค์ 3) 11 พยางค์ 4) 12 พยางค์   
 ข. ข้อความข้างต้นมีคําที่รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ก่ีคํา 
  1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา  
11. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 1. พระอุตส่าห์เงือดงดสะกดจิต 2. มิได้คิดมุ่งมาดปรารถนา 
 3. แกล้งทําสํารวมหลับตา  4. ก้มหน้านิ่งอยู่ไม่ดูไป 
 ก. ข้อใดประกอบด้วยคําหรือพยางค์ที่ขึ้นตันด้วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวทั้งหมด 
  1) ข้อ 1. 2) ข้อ 2. 3) ข้อ 3. 4) ข้อ 4.   
 ข. ข้อใดมีเสียงสระประสม 
  1) ข้อ 1. และ ข้อ 2.   2) ข้อ 3. และ ข้อ 4. 
  3) ข้อ 1. และ ข้อ 3.   4) ข้อ 2. และ ข้อ 4. 
 
ใช้คําประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 12-15 
 ก. จะหาจันทน์กฤษณานั้นหายาก ข. เหมือนคนมากมีด่ืนนับหมื่นแสน  
 ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา   
12. ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
13. ข้อใดมีเสียงสระประสม 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
14. ข้อใดมีอักษรกลางน้อยที่สุด 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
15. ข้อใดมีจํานวนพยางค์มากที่สุด 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง. 
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ใช้คําประพันธ์ต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 16-20 
 ก. โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ข. ราชสวัสด์ิต้องเพียรเรียนรักษา 
 ค. ท่านกําหนดจดไว้ในตํารา  ง. มีมาแต่โบราณช้านานครัน  
16. ข้อใดมีเสียงสระประสม 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
17. ข้อใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบ 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
18. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
19. ข้อใดมีอักษรต่ําน้อยที่สุด (ไม่นับอักษรที่ซ้ํากัน) 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง.  
20. ข้อใดมีอักษรนํา 
 1) ข้อ ก. 2) ข้อ ข. 3) ข้อ ค. 4) ข้อ ง. 
 

เฉลย 
 
1. 4)   2. 1)   3. 4)   4. 3)   5. 2) 
6. 1)   7. 1)   8. 3)   9. 3)   10. ก. 2) ข. 2) 
11. ก. 4) ข. 3) 12. 4)   13. 2)   14. 4)   15. 1) 
16. 2)   17. 4)   18. 2)   19. 3)   20. 2) 
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3. คําไทยแทและคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
 3.1 คําไทยแท้ (ออกบ่อยมาก จําหลักสังเกตและตรวจสอบตัวเลือกให้ดี ไม่ยากเลย) 
  หลักสังเกตคําไทยแท้ 
  1. ส่วนมากเป็นคําพยางค์เดียวมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ลม ไฟ ฯลฯ 
  2. มักสะกดตรงตามมาตรา เช่น ชก ศอก กัด ฟัด ทุบ ถีบ แทง ฯลฯ 
   ***ระวัง*** คําที่สะกดตรงมาตราบางครั้ง อาจไม่เป็นคําไทยแท้ เพราะคําไทยจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปคํา อาทิ กาย ชน ยาม โลก ไม่ได้เป็นคําไทยแท้ เป็นคําภาษาบาลี 
  3. คําไทยแท้ไม่ใช้พยัญชนะ ฆ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ธ ฒ ศ ษ ยกเว้น ฆ่า เฆี่ยน ระฆัง ฆ้อง ใหญ่ หญ้า 

หญิง ญวน เฒ่า ธ (ท่าน) สะใภ้ ศอก ศึก เศิก เศร้า พิศ 
  4. คําแผลงบางคําเป็นคําไทยแท้ เช่น ดูกร มาจาก ดูก่อน อรชร มาจาก ออนชอน 
 
3.2  บาลี 3.3  สันสกฤต 

1. ใช้สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เช่น 1. อิสิ  2. อุตุ  
3. ติณ  4. อมตะ  5. ปุจฉา  6. หทัย  7. มัจจุ  
8. นิคหิต 

 ***ไวยากรณ์ ไทยทาน อธิปไตย เวไนยสัตว์ 

1. ใช้สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เพ่ิม ไอ เอา ฤ ฤๅ 
ฦ ฦๅ 

 1. ฤๅษี  2. ฤดู  3. ตฤณ  4. อมฤต  5. ปฤจฉา 
6. หฤทัย  7. มฤตยู  8. นฤคหิต 

2. นิยมอ่านเรียงพยางค์ เช่น 1. กิริยา  2. สามี  
3. ฐานะ  4. ปิยะ  5. ปากฏ  6. ถาวร  7. ปทุม  
8. ปฐม  9. สิริ  10. ปัญญา  11. รัตติ  12. อิตถี  
13. ปัญหา  14. ปกติ 

2. นิยมอักษรควบกล้ํา (ออกเสียงควบกล้ํา) กริยา 
สวามี สถานะ ปรีย์ ปรากฏ สถาวร ประทุม 
ประถม ศรี ปรัชญา ราตรี สตรี ปริศนา ปรกติ 

3. นิยมใช้ตัวสะกดตัวตามซ้ํากัน เช่น มิตต บุตต 
จักก ทิพพ กัญญา การุญญ อรัญญ สัจจะ 
นิจจ อาทิจจ ทัพพี วิจิตต และบังคับด้วยตัวสะกด
ตัวตาม 

3. ไม่บังคับต้องใช้ตัวสะกดตัวตาม 

4. ใช้ “ส” เช่น  1. สันติ  2. สัทธา  3. สูญ  4. สิกขา  
5. สิลา  6. เสฏฐี  7. สารท 

4. ใช้ “ศ ษ” เช่น ศานติ ศรัทธา ศูนย์ ศึกษา ศิลา 
และใช้ “ส” (ใช้นําหน้าพยัญชนะวรรค ตะ : ต ด 
ถ ท ธ น) เช่น สถาน สวัสดี สดุดี หัสดิน 

5. ใช้ “ร” เช่น 1. จริยา  2. ภริยา  3. อัจฉริยะ  
4. อิสริยะ  5. อริยะ  6. อาจริยะ 

5. ใช้ “รร” เช่น จรรยา ภรรยา อัศจรรย์ ไอศวรรย์ 
อารยะ อาจารย์ 

6. ใช้ “ฬ” เช่น นาฬิกา กีฬา จุฬา **การนําบาลีมา
ใช้ในภาษาไทยให้ตัดตัวสะกดในบาลีเอาตัวตามมา
เป็นตัวสะกด เช่น วุฑฒิ-วุฒิ, ทิฏฐิ-ทิฐิ, อัฎฐิ-อัฐิ, 
รัฏฐ-รัฐ 

6. ใช้ “ฑ” เช่น นาฑิกา, กรีฑา, จุฑา 

 7. มีการแผลงสระไอ เป็น แอ เช่น ไวทย, ไวศย-แพทย์, 
ไสนยา-แสนยา ฯลฯ 
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 3.4 คําภาษาเขมร สังเกตจาก 
  1. มักสะกดด้วย จ ญ ร ล ส เช่น เผด็จ เสด็จ เสร็จ ตรวจ ผจญ เจริญ เผชิญ บําเพ็ญ 
  2. มักใช้อักษรนํา เช่น ขยม โขมด เขม่า ขนอง เสวย จมูก ถวาย ฉนํา จรวด 
  3. มักใช้พยัญชนะควบกล้ํา เช่น กรวด กระบือ เกลอ ขลาด โปรด กระทรวง กระเพาะ ประชุม 
  4. มักขึ้นต้นด้วย “อํา” กํา-  คํา-  จํา-  ชํา-  ดํา-  ตํา-  ทํา-  สํา-  อํา- 
   กําหนด กําเนิด จําแนก จําหน่าย ชํานาญ ชํารุด ดําเนิน ดํารง ตํารวจ 
  5. แผลงคําได้ 
   แผลง ข เป็น กระ ขจาย - กระจาย ขทง - กระทง ขม่อม - กระหม่อม 
   แผลง ผ เป็น ประ, บรร ผจง - ประจง, บรรจง เผชิญ - ประเชิญ 
   แผลงเป็น บัง บํา บัน 
    เผอิญ - บังเอิญ ควร - บังควร คม - บังคม เกิด - บังเกิด 
    เพ็ญ - บําเพ็ญ ปราบ - บําราบ ปราศ - บําราศ 
    โดย - บันโดย ดาล - บันดาล 
  **คําเขมรอ่ืนๆ** 
  แข ศก ศอ เรียม เฉนียน กระจาย กระดาน กระโดง ประจง ประจบ ประทม จัด เขม่า ฉะเชิงเทรา 

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

 3.5 คําภาษาอังกฤษ  
  1. คําทับศัพท์ 
  2. คําศัพท์บัญญัติ  
  

แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดใช้คําไทยแท้ทั้งหมด 
 1) พ่ีแกล้งเมินเดินมาข้างบ่อโพง 2) เห็นท่าเล่ียนเตียนโล่งเป็นทางถาง 
 3) พิศพนมชมเพลินแล้วเดินพลาง 4) ถึงระหว่างแนวถํ้าที่ลําธาร  
2. ข้อใดเป็นคําไทยแท้ทุกคํา 
 1) รู้กินเพ่ิมพลังงาน รู้อ่านเพ่ิมกําลังปัญญา 
 2) น้ํามันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ 
 3) รักบ้านต้องล้อมรั้ว รักครอบครัวต้องล้อมรัก 
 4) ภาษาบอกความเป็นชาติ เอกราชบอกความเป็นไทย  
3. ข้อใดเขียนคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคํา 
 1) เปอร์เซ็น  พลาสติค  คลินิก 2) ซอส  เต็นท์  เบนซิน 
 3) กร๊าฟ  ช้อค  สปริง   4) สวิตช์  เชิ้ต  ดีเปรสชั่น  
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4. ข้อใดไม่มีคําภาษาไทยแทนคําภาษาต่างประเทศ 
 1) วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงฮิตติดอันดับ 2) รัฐบาลมีโปรเจ็กต์พัฒนาชนบทมากมาย 
 3) พ่อค้ารับออร์เดอร์ส่ังสินค้าจากอเมริกา 4) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นอย่างย่ิง  
5. คําภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คําไทยแทนไม่ได้ 
 1) จินดาทําข้อสอบหลายวิชาจนรู้สึกเบลอร์ไปหมด 
 2) จิตราเป็นดีไซเนอร์ประจําห้องเส้ือที่มีชื่อเสียง  
 3) จินตนาไปหาหมอเพื่อใช้แสงเลเซอร์รักษาผิวหน้า 
 4) จิตรลดาเป็นวิสัญญีแพทย์ระดับอินเตอร์ของโรงพยาบาลนี้  
6. คําภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คําไทยแทนไม่ได้ 
 1) จักษุแพทย์ผ่าตัดล้างท่อน้ําตาแล้วใส่สายซิลิโคนไว้ 3 เดือน  
 2) การประชุมในวันนี้ใครมีไอเดียใหม่ๆ ก็เสนอเข้ามาได้เลย 
 3) รายการตอบปัญหาภาษาไทยจะออนแอร์วันเสาร์หน้า 
 4) เส้ือที่ร้านฉันดีไซน์สวยๆ ทั้งนั้น ราคาก็ไม่แพง  
7. ข้อใดจําเป็นต้องใช้คําต่างประเทศ 
 1) ราคาน้ํามันดีเซลและเบนซินขึ้นๆ ลงๆ ตามกลไกการตลาด  
 2) รัฐบาลประกาศกําจัดคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย 
 3) ยักษ์ใหญ่มือถือทุ่มโปรโมชั่นใหม่ๆ เฉือนกันดุเดือด  
 4) เวลาขับรถต้องคาดเซฟตีเบลต์ทุกครั้ง  
8. คําภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คําไทยแทนได้ 
 1) ภาพยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน  
 2) เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจํานวนเท่าใด 
 3) สมาชิกกําลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม 
 4) ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้  
9. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีคําที่มาจากภาษาอังกฤษ 
  1) เรตติ้งของรายการโทรทัศน์สัมพันธ์กับเวลาในการออกอากาศ / 2) รายการที่ออกอากาศในช่วง

ไพรม์ไทม์ หรือช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก / 3) จะมีโอกาสได้รับความนิยมมากกว่ารายการที่ออกอากาศ
ในช่วงเวลาที่คนชมรายการน้อย / 4) ช่วงเวลาที่มีผู้ชมทีวีมากก็คือช่วงหัวคํ่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลัง
รายการข่าว 

 1) ส่วนที่ 1  2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4   
10. ข้อใดไม่มีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
  ก. วันจะจรจากน้องสิบสองค่ํา ข. พอจวนยํ่ารุ่งเร่งออกจากท่า  
  ค. รําลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา ง. พ่ีต้ังตาแลแลตามแพราย 
 1) ข้อ ก. และ ข. 2) ข้อ ก. และ ค. 3) ข้อ ข. และ ง. 4) ข้อ ค. และ ง.  
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11. ข้อใดไม่มีคําที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต 
 1) เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 2) อย่าเล้ียงลูกให้เป็นเทวดา 
 3) ชื่อของเขาอยู่ในทําเนียบรุ่น 4) ภรรยาของเขาทํางานอยู่ที่นี่  
12. ข้อใดมีคําจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่อ่านอย่างอักษรนําในภาษาไทย 
 1) เร่งรีบรี้พลสกลไกร มาใกล้ทิวทุ่งธานี  
 2) เห็นละหานธารน้ําไหลหลั่ง ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี 
 3) ม้ารถคชกรรม์ครั่นครื้น ดังเสียงคล่ืนในสมุทรไม่ขาดสาย 
 4) คอยเล็ดลอดสอดแนมจับกุม ชั้นในให้ประชุมจตุรงค์  
13. ข้อใดไม่มีคํายืมจากภาษาต่างประเทศ 
 1) ฝรั่งเป็นต้นตํารับอาหารกินเร็ว ยืนกินเดินกินก็ได้ 
 2) เมื่อเรารับมาก็ต้องกินตามอย่างเขาและรู้สึกว่าง่ายดี 
 3) เราไม่ได้กินเพ่ือประหยัดเวลาเอาไว้ทําการงานอย่างอ่ืน  
 4) เป็นการกินเล่นๆ กันในหมู่คนวัยที่ยังทํามาหากินไม่ได้มากกว่า  
14. คําประพันธ์ต่อไปนี้มีคํายืมภาษาต่างประเทศกี่คํา (ไม่นับคําซ้ํา) 
  พ่ีมนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ 
 กลับไปอยู่คูหาอย่างอาดูร จงเพ่ิมพูนภาวนารักษาธรรม 
 1) 7 คํา 2) 8 คํา 3) 9 คํา 4) 10 คํา  
15. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีคํายืมจากภาษาบาลีหรือสันกฤต 
  1) กลุ่มคนท่ีร่ํารวยยังคงความมั่งค่ังของตัวเองไว้ได้เป็นเลิศ / 2) โดยผู้คนแวดล้อมซึ่งเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินและกฎหมาย / 3) ที่ล้วนมีฝีมือยอดเยี่ยมในแวดวงอาชีพนั้นๆ / 4) จะเห็นได้ว่าบรรดาเศรษฐี
เงินล้านมักไม่เดินหน้าสร้างความร่ํารวยโดยลําพัง 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3 4) ส่วนที่ 4 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 3) 3. 2) 4. 4) 5. 3) 6. 1) 7. 1) 8. 1) 9. 3) 10. 3) 
11. 3) 12. 3) 13. 2) 14. 4) 15. 1) 
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4. คําและการสรางคําในภาษาไทย  
 คํามูล : คําที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อาจมีพยางค์เดียวหรือ  

หลายพยางค์ เช่น ดิน น้ํา ลม ไฟ สมุด กระเป๋า 
 ***สังเกต*** คํามูลจะมีก่ีพยางค์ก็ได้แต่จะต้องแยกจากกันไม่ได้ หากแยกจากกันจะไม่มีความหมาย  
 คําประสม : การนําคํามูลที่มีความหมาย ไม่เหมือนกัน ต้ังแต่สองคําขึ้นไป มาประสมกันแล้วเกิด

ความหมายใหม่ คําที่เกิดขึ้น เรียกว่า คําประสม 
 ***สังเกต*** คําประสมมักเป็นชื่อเรียกของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง จะเป็นชื่ออาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ชื่ออาชีพ 

ฯลฯ เช่น สมุดบันทึก เครื่องซักผ้า แปรงสีฟัน ตู้อบ เด็กส่งของ ต้มยํากุ้ง กระเป๋าเดินทาง เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

 ข้อสอบชอบถาม 
 1. โครงสร้างคําประสม : ถ้าเจอข้อสอบแนวโครงสร้าง นักเรียนต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆ เช่น     

เครื่องซักผ้า เราแยกได้ว่า เครื่อง (นาม) + ซัก (กริยา) + ผ้า (นาม) = คํานาม เป็นต้น เราต้องแยก
ทุกครั้ง 

 2. คําประสมบางคําอาจมีความหมายเชิงอุปมาได้เช่นกัน อาทิ คออ่อน มือแข็ง ปากหวาน เป็นต้น  
 คําซ้อน : การนําคําที่มีความหมาย เหมือน / คล้าย / ตรงข้าม มาซ้อนกัน โดยไม่เกิดความหมายใหม่ 
 1. คําซ้อนเพ่ือความหมาย : ใหญ่โต อ้วนพี งูเง้ียว ตัดสิน พัดวี คอยท่า ข่มเหง ผีสาง บ้านช่อง เส่ือสาด 

เจ้านาย ภูเขา บ้านเรือน บกพร่อง รู้จัก ทรวงอก แสวงหา เด็ดขาด เงียบสงบ แบบฉบับ ยกเลิก     
โง่เขลา แมกไม้ ด่าทอ เมิลมอง เมียงมอง เงียบสงัด ถนนหนทาง เขียวขจี สรรหา เลือกสรร     
สดับตรับฟัง เชี่ยวชาญ พงไพร ตริตรอง  

 2. คําซ้อนเพ่ือเสียง : ก่อเกิด เก่งกล้า แข็งขัน เคร่งเครียด ค้างคา เปลี่ยนแปลง แน่นหนา อ้อมค้อม 
โยกเยก โอนเอน 

 ข้อสอบชอบถาม 
 1. ข้อสอบชอบถามว่าข้อใดเป็นคําซ้อนทุกคํา นักเรียนต้องอ่านดีๆ เพราะนิยมนําคําประสมมาปน (หาให้

เจอล่ะ) 
 2. บางข้ออาจถามเรื่องคําภาษาต่างประเทศปนในเรื่องคําซ้อนก็ได้ เช่น เขียวขจี เขียว (ไทยแท้) + ขจี 

(เขมร) เป็นต้น  
 คําซ้ํา : การนําคํามูลมาซ้ํากันเพ่ือให้เกิดความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมายเดิมหรือเกิดความหมายใหม่ 
 ข้อสอบชอบถาม  
 1. ข้อใดเป็นคําซ้ํา 
  ตอบ. จะเป็นคําซ้ําได้ต่อเมื่อคําทั้งสองคํานั้นมีความหมายและหน้าท่ีเดียวกัน 
  ก. สถานท่ีท่ีฉันชอบไปมากที่สุดคือร้านหนังสือ : ไม่เป็นคําซ้ําเพราะมีความหมายไม่เหมือนกัน 
   “ที่” คําแรกเป็นคํานาม หมายถึง สถานท่ี “ที่” คําที่สองเป็นคําเชื่อมประพันธสรรพนาม 
  ข. น้องอ่านหนังสือเป็นกองๆ : จัดเป็นคําซ้ําเพราะมีความหมายเหมือนกัน มีความหมายแสดงความ

เป็นพหูพจน์ 
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 2. ถามความหมายของคําซ้ํา 
  2.1 ความหมายเป็นพหูพจน์ : น้องๆ พ่ีๆ 2.2 ความหมายแยกจํานวน : ครูสอนหนังสือเป็นเรื่อง  ๆ 
  2.3 บอกกริยาซ้ําๆ : พูดๆ กินๆ อ่านๆ 2.4 บอกลักษณะ : ขาวๆ อ้วนๆ ดําๆ  
  2.5 บอกความไม่เจาะจง : เช้าๆ สายๆ บ่ายๆ 2.6 ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม : ไปๆ มาๆ อยู่ๆ  
  2.7 แสดงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง : ปรอยๆ 2.8 เน้นความรู้สึก / เน้นอารมณ์ : ซ้วยสวย ด๊ีดี ต๊ายตาย 
 3. ถามว่าข้อใดเป็นคําซ้ําเสมอ **มาบ่อยๆ นะแนวนี*้* 
  ก. ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ด่ืนๆ จะไม่ปลอดภัย (ใช้เป็น “ดึกดื่น” ตัดไม้ยมกออกได้) 
  ข. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ทําให้ฉันตกใจมาก (ตัดไม้ยมกออกไม่ได้ เหตุการณ์เกิดขึ้น “สดร้อน” 

ไม่มีความหมายแสดงว่าต้องใช้คําซ้ําเสมอ)  
 คําสมาส : การประสมคําของคําภาษาบาลีและสันสกฤต ห้ามนําภาษาอ่ืนมาปนโดยเด็ดขาด มีหลักดังนี้ 
 1. ต้องเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้น เช่น ราชการ นิติศาสตร์ วิทยากร 
 2. คําสมาสจะแปลจากหลังมาหน้า เช่น อักษรศาสตร์ ยุทธวิธี วาทศิลป์ ชัยภูมิ 
 3. ไม่ใส่ -ะ และตัวทัณฑฆาตระหว่างศัพท์ เช่น ธุรการ ไม่ใช่ ธุระการ  
 4. อ่านออกเสียงเนื่องเสียงระหว่างศัพท์ เช่น ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ - หวัด - ติ - สาด 
 5. คําว่า “วร” และ “พระ” ตามด้วยภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจัดเป็นคําสมาส เช่น วรกาย วรชายา 

พระบาท 
 ข้อสอบชอบถาม 
 1. ข้อใดเป็นคําสมาสทุกคํา นักเรียนต้องดูให้ดี หาตัวหลอกให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นคําที่ไม่ใช่ภาษาบาลีหรือ

สันสกฤต หรือคําที่ไม่ได้แปลจากหลังมาหน้า เช่น พลเมือง อ่านเนื่องเสียงเหมือนคําสมาสเลยนะ แต่ 
“เมือง” เป็นคําไทยนั่นเอง  

 คําสมาสที่มีการสนธิ : คําสมาสรูปแบบหนึ่งที่มีการกลมกลืนหน่วยเสียงของภาษาบาลีและสันสกฤต แบ่งเป็น 
 1. สระสนธิ ได้แก่ ชลาลัย วิทยาลัย พุทโธวาท วโรกาส อเนก ประชาธิปไตย ปรเมนทร์ นโยบาย 

ราชูปถัมภ์ 
 2. พยัญชนะสนธิ ได้แก่ มโนมัย มโนกรรม รโหฐาน ทุรกันดาร ทรยศ นิรทุกข์ นิรกรรม 
 3. นฤคหิตสนธิ ได้แก่ สมิทธิ สมาทาน สัมฤทธิ์ สมาบัติ สมาโยค สมุทัย สมุจเฉท 
  **สังเกต** คําสมาสที่มีการสนธิจะแยกคําออกจากกันไม่ได้เลยเพราะมันมีการกลมกลืนเสียงกันแล้ว

นักเรียนควรหมั่นฝึกวิเคราะห์คํามากๆ แล้วจะพบว่าทั้งคําสมาสและการสนธินั้นไม่ยากเลย 
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แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดเป็นคําประสมทุกคํา 
 1) บ้านเรือน  พ่อแม่  ลูกหลาน 2) ขาดเหลือ  บ้านนอก  อ้วนพี 
 3) ห่อหมก  ชั่วดี  บ้านพัก  4) กล้วยไม้  เส้ือคลุม  แผ่นเสียง  
2. ข้อใดมีคําประสมทุกคํา 
 1) คําขาด  คําคม  คําราม  2) เดินแต้ม  เดินรถ  เดินสะพัด 
 3) น้ําป่า  น้ําไหล  น้ํามือ   4) ติดลม  ติดใจ  ติดขัด  
3. คําประสมทุกคําในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนคําว่า “เครื่องซักผ้า” 
 1) ผ้าขาวม้า  หม้อหุงข้าว   2) แปรงสีฟัน  ตู้กับข้าว  
 3) รถไถนา  น้ําพริกเผา   4) ยาหยอดตา  ไม้จิ้มฟัน   
4. ข้อใดมีคําที่ไม่ใช่คําประสมปนอยู่ 
 1) ทางข้าม  ทางด่วน  ทางผ่าน  ทางหลวง  2) ยาเขียว  ยาชา  ยาธาตุ  ยาเรือ 
 3) ของเก่า  ของโจร  ของร้อน  ของไหว้ 4) น้ํากรด  น้ําเกลือ  น้ําข้าว  น้ําเหลือง  
5. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคําประสมทั้ง 2 ส่วน 
  1) บริเวณสวนกว้างขวาง / 2) มีสนามที่ได้รับการดูแลจากเทศบาลเมือง / 3) มีประติมากรรมเป็น     

รูปเทพธิดาแสนงาม / 4) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา 
 1) ส่วนที่ 1 และ 4 2) ส่วนที่ 2 และ 3  3) ส่วนที่ 1 และ 3 4) ส่วนที่ 2 และ 4   
6. ข้อความต่อไปนี้มีคําประสมก่ีคํา (ไม่นับคําซ้ํา) 
  ในน้ํามันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือ วิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์ญ่ีปุ่นได้ค้นพบสารต้าน

อนุมูลอิสระที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากที่สุดในข้าว โดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าว
กล้องที่เรียกว่า รําข้าว 

 1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา   
7. ข้อใดเป็นคําซ้อนทุกคํา 
 1) ซ้ําซ้อน  ซ่อนรูป  ซักฟอก 2) ถ่องแท้  ถ่ีถ้วน  ถากถาง 
 3) บีบคั้น  เบียดเบียน  เบาความ 4) แปรผัน  เป่าหู  โปรยปราย  
8. ข้อใดเป็นคําซ้อนทุกคํา 
 1) ลักลอบ  โลดแล่น  ลูกเล่น  2) ว่างเว้น  วอดวาย  วนเวียน 
 3) แจกจ่าย  จับจด  จืดจาง  4) มั่งมี  มุ่งมั่น  มอบหมาย   
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9. ข้อใดไม่มีคําซ้อน 
 1) กินข้าวเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อย  
 2) ประชาชนกําลังย้ือแย่งกันซื้อเส้ือเหลืองที่เมืองทองธานี 
 3) เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ชอบกินเหล้าเมายาประพฤติตนเหลวแหลก  
 4) รัฐบาลยอมให้ราคาน้ํามันลอยตัวได้จึงทําให้น้ํามันมีราคาแพง  
10. ข้อความต่อไปนี้มีคําซ้อนก่ีคํา 
  ข้าวเป็นธัญญาหารที่มีประโยชน์อยู่ทุกอณูของเม็ดข้าว เนื้อข้าว รําข้าว และจมูกข้าว เราจึงควรกินข้าว 

ให้ครบทุกส่วนของเมล็ด เพ่ือชีวิตที่แข็งแรงสดใสห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ และมีสุขภาพดีอายุยืนยาว 
 1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา  
11. ข้อความต่อไปนี้มีคําซ้อนก่ีคํา 
  การระเบิดของภูเขาไฟทําให้หินร้อนจากใต้พิภพดันตัวขึ้นมาเหนือผิวโลก ก่อให้เกิดคล่ืนยักษ์ถาโถม     

เข้าทําลายบ้านเรือนและชีวิต ท้องทะเลปั่นป่วน ท้องฟ้ามืดมิด ทําให้ผู้คนหวาดกลัวคิดว่าโลกจะแตก  
 1) 4 คํา 2) 5 คํา 3) 6 คํา 4) 7 คํา  
12. ข้อใดใช้คําซ้อนถูกต้อง 
 1) แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนี้ลูกต่ืนสาย 
 2) พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนําพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี  
 3) หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ  
 4) ฝีมือในการทําอาหารของร้านนี้ตกตํ่า ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก  
13. คําซ้ําในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ 
 1) คนงานใหม่ขยันเป็นพักๆ เอาแน่ไม่ได้ 
 2) นักเรียนอนุบาลหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบๆ  
 3) งานนี้ถึงจะได้เงินเดือนน้อย ก็ทําไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน  
 4) ถ้าเราวางแผนให้ดีต้ังแต่แรกๆ โครงการนี้คงสําเร็จไปแล้ว  
14. คําซ้ําในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ 
 1) พอฝนตก น้ําท่วม รถก็จะติดมากๆ จนน่าเบื่อ  
 2) ฉันซ่อมบ้านคราวนี้คิดคร่าวๆ แล้วก็เป็นเงินหลักแสน 
 3) แม่บอกให้รีบๆ ทํางานวันเสาร์อาทิตย์จะได้ไปต่างจังหวัด 
 4) ถ้านักเรียนวางแผนการลงทะเบียนให้ดีๆ การเรียนก็จะไม่หนักมาก   
15. คําซ้ําในข้อใดไม่สามารถใช้เป็นคําเดี่ยวได้ 
 1) กับข้าวพ้ืนๆ ใครก็ทําได้  2) แท็กซี่คันไหนๆ ก็ไม่รับฉันสักคัน  
 3) หาซื้อเมล็ดพันธ์ุดีๆ มาเพาะปลูก 4) จุดตะเกียงกระป๋องเล็กๆ ท่องหนังสือ   
16 คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ได้ 
 1) มีอะไรก็กินกินไปเถอะ   2) โปรดนั่งตามท่ีท่ีจัดไว้ 
 3) ขนมนี่ออกเค็มเค็มฉันไม่ชอบ 4) แม่ทําอาหารอร่อยอร่อยไว้ให้กินเสียก่อนสิ  
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17. คําซ้ําในข้อใดไม่มีความหมายเป็นพหูพจน์ 
 1) น้องๆ ของเขารักใคร่กันดี  2) เขาป่วยต้องนอนพักเป็นเดือนๆ  
 3) ตอนเด็กๆ ฉันเคยไปอยู่ต่างจังหวัด 4) สาวๆ สมัยนี้รูปร่างอ้อนแอ้นกันทั้งนั้น  
18. ข้อใดไม่มีคําสมาส 
 1) วิสุทธโยธามาตย์เจ้า    กรมขวา 2) หนึ่งชื่อราชโยธา    เทพซ้าย 
 3) ตําแหน่งศักดิ์ยศถา    เสถียรที่ 4) คุมพยุหยาตราย้าย    ย่างเข้าตามสถาน  
19. ข้อใดไม่มีคําสมาส 
 1) มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี    พัดโบกพัชนี 2) ไพร่ฟ้าประชาชี    ชาวบุรีก็ปรีดา  
 3) ผาสุกรุกขมูล    พูนสวัสด์ิถาวร 4) เร่งพลโยธาพานรินทร์    เร่งรัดหัสดิน  
20. ข้อใดเป็นคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา 
 1) โลกาภิวัตน์  เอกภพ  ศานติสุข 2) สิงหาสน์  วชิราวุธ  นิลุบล 
 3) ฉัพพรรณรังสี  อิทธิฤทธิ์  ปริศนา 4) มโหฬาร  เจตนารมณ์  เบญจเพส  
21. ข้อใดไม่มีคําสมาส 
 1) ในลักษณ์นั้นว่าปัจจามิตร มาต้ังติดดาหากรุงใหญ่ 
 2) ผงคลีมืดคลุ้มโพยมบน บดบังสุริยนในท้องฟ้า 
 3) ตรัสขาดว่าราชบุตรี จรกาธิบดีมากล่าวขาน  
 4) เกียรติยศจะไว้ในธรณินทร์ จนสุดส้ินดินแดนแผ่นฟ้า  
22. ข้อใดมีคําสมาสที่มีการสนธิ 
 1) ธาตุเจดีย์  ธัญพืช  ธรรมจารี  2) รัตนชาติ  ราชสาส์น  รมณียสถาน  
 3) ภูมิลักษณ์  ภูษามาลา  ภิญโญภาพ  4) พรรณนาโวหาร  พยุหเสนา  พรหมาสตร์   
23. ข้อใดมีคําสมาสที่มีการสนธิ 
 1)  อันอัครปุโรหิตาจารย์ พราหมณ์นามวัสสการ 
  ฉลาดเฉลียวเชี่ยวชิน  
 2)  กลเวทโกวิทจิตจินต์ สําแดงแจ้งศิล 
  ปศาสตร์ก็จบสบสรรพ์ 
 3)  เป็นมหาอํามาตย์ราชวัล ลภใครไป่ทัน 
  ไป่เทียมไป่เทียบเปรียบปาน 
 4)  สมัยหนึ่งจึ่งผู้ภูมิบาล ทรงดําริการ 
  จะแผ่อํานาจอาณา  
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24. ข้อใดมีคําสมาสที่มีการสร้างคําต่างกับข้ออ่ืน 
 1) ขับคเชนทร์สาวก้าว    ส่ายเส้ืองเทาทาง 2) สถานท่ีพุทธบาทสร้าง    สืบไว้แสวงบุญ  
 3) สุธารสรับพระเต้า    เครื่องต้นไปตาม  4) โดยเสด็จดําเนินแคล้ว    คลาดคล้อยบทจร  
25. ข้อใดมีคําสมาสที่มีการสร้างคําต่างจากคําอ่ืนอยู่ด้วย 
 1) อาศรมบท    กัลปพฤกษ์  2) อรรถศาสตร์    สัญประกาศ 
 3) ชาติวุฒิ    นิธินาถ   4) มุนินทร์    ครุภัณฑ์ 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 4) 4. 2) 5. 4) 6. 4) 7. 2) 8. 2) 9. 4) 10. 2) 
11. 4) 12. 3) 13. 1) 14. 2) 15. 1) 16. 2) 17. 3) 18. 3) 19. 2) 20. 2) 
21. 2) 22. 4) 23. 1) 24. 1) 25. 4) 
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5. คําและชนิดของคํา  
 1. คํานาม* คําที่ใช้เรียกชื่อส่ิงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น คน สัตว์ พืช 

สถานท่ี อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ  
 2. คําสรรพนาม คําที่ใช้เรียกแทนคํานาม  
 3. คํากริยา* คําที่แสดงกิริยาอาการหรือสภาพของคํานามและสรรพนาม  
 4. คําวิเศษณ์ คําที่ประกอบคําอ่ืนเพ่ือขยายเนื้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 5. คําบุพบท* คําที่มีหน้าที่เชื่อมคํา หรือกลุ่มคําเพ่ือแสดงความสัมพันธ์กับคําอ่ืนๆ ในประโยค  
 6. คําสันธาน* คําที่มีหน้าที่เชื่อมประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับประโยคอื่นที่เก่ียวข้องกัน  
 7. คําอุทาน คําที่เปล่งออกมาโดยไม่ต้ังใจ เพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด 
  *ข้อสอบชอบถามอยู่ 4 ชนิดคําหลักๆ ได้แก่ คํานาม คํากริยา คําบุพบท และคําสันธาน 
 

แนวขอสอบ 
 
1. คําว่า “ช่ือ” ในข้อใดทําหน้าที่ต่างจากข้ออ่ืน 
 1) ชื่อนั้นสําคัญไฉน   2) ฉันอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไร 
 3) ชื่อเขาไม่มีความหมาย   4) บางคนนิยมให้พระต้ังชื่อให้  
2. ทุกคําในข้อใดใช้ลักษณนามต่างกับข้ออ่ืน 
 1) เน็คไท  เชือก 2) ริบบิ้น  ผม 3) คลอง  ถนน 4) เข็มขัด  ไหม  
3. คํานามทุกคําในข้อใดใช้คําลักษณนามคําเดียวกัน 
 1) ตะเกียง  แตร  ตุ๊กตา    2) โน้ต  ไวโอลิน  กีตาร์ 
 3) เกวียน  พล่ัว  ฉมวก   4) ปริญญาบัตร  สนธิสัญญา  พระราชสาส์น  
4. ข้อใดใช้คําลักษณนามไม่ถูกต้อง 
 1) น้องสาวฉันเป็นผู้หญิงสวย ที่บ้านจึงมีกระจกเงาหลายบานไว้ให้ส่อง  
 2) เขาเป็นคนความจําดีอาขยานก่ีบทๆ ก็สามารถท่องจําได้หมดในเวลาไม่นาน 
 3) คุณไปเที่ยวงานแสดงสินค้าเห็นไม้เท้าสวยๆ ช่วยซื้ออันใหม่มาฝากคุณปู่ด้วย  
 4) มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเนื่องในวันสถาปนา ใครจะส่งก่ีชิ้นก็ได้  
5. ข้อใดใช้คําลักษณนามไม่ถูกต้อง 
 1) คุณปู่เหลาไม้เรียวไว้หลายกิ่ง หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก 
 2) ในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเรามีไม้ล่ืนให้เด็กๆ เล่นหลายชุด 
 3) วันจันทร์ให้นักเรียนนําไม้อัดมาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้ 
 4) พ่ีชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว  
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6. คําว่า “ถูก” ในข้อใดไม่ใช่กริยาแท้ของประโยค 
 1) อย่ามาถูกตัวฉันนะ   2) ไม่ถูกหรอกที่คิดอย่างนั้น 
 3) ราคาถูกแล้วสําหรับของชิ้นนี้ 4) เขาถูกจับข้อหาเล่นการพนัน  
7. ข้อใดใช้คําว่า “ถูก” ได้ถูกต้องตามความหมาย 
 1) การประชุมถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบในตอนเช้าวันนี้  
 2) แหล่งกําเนิดไดโนเสาร์ถูกค้นพบในประเทศไทย 
 3) แม้ว่าจะถูกตําหนิก็ไม่ได้ทําให้ความมุ่งมั่นของเขาลดลง 
 4) ระเบียบการเดิมถูกยกเลิกแล้วเพราะขัดแย้งกับระเบียบใหม่  
8. ข้อความต่อไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอย่างละก่ีคํา (ไม่นับคําซ้ํา) 
  กิจกรรมนั้นเป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ต้ังขึ้นสําหรับรับนักศึกษาเพ่ือทํากิจกรรม กิจกรรม    

มีไว้ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทําประโยชน์และเปลี่ยนบรรยากาศ 
 1) นาม 7 คํา  กริยา 8 คํา  2) นาม 6 คํา  กริยา 8 คํา  
 3) นาม 7 คํา  กริยา 7 คํา  4) นาม 6 คํา  กริยา 6 คํา   
9. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  
  วัตถุดิบที่จะผลิตเครื่องปั้นดินเผามีหลายอย่าง เพ่ือให้ได้คุณภาพตามความต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์ 
 ก. ข้อความข้างต้นมีคํานามก่ีคํา 
  1) 4 คํา 2) 5 คํา 3) 6 คํา 4) 7 คํา  
 ข. ข้อความข้างต้นมีคํากริยาหลักก่ีคํา 
  1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา  
10. ข้อใดใช้ “กับ” ได้ถูกต้อง 
 1) ครูให้คําปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน  
 2) สมเดชตั้งใจจะถวายภัตตาหารกับพระสงฆ์ในวันเกิด 
 3) ปัจจุบันเกษตรกรมักจะกู้ยืมเงินกับธนาคาร  
 4) สมศักดิ์สร้างบ้านหลังนี้มากับมือของเขาเอง  
11. ข้อความต่อไปนี้มีบุพบทและสันธานก่ีคํา 
  คนไทยสมัยโลกาภิวัตน์ได้เปรียบคนไทยรุ่นก่อนในด้านที่มีความรู้กว้างขวาง เพราะสามารถแสวงหา

ความรู้ได้จากแหล่งต่างๆ ทั้งหนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ 
 1) บุพบท 1 คํา  สันธาน 3 คํา 2) บุพบท 2 คํา  สันธาน 3 คํา 
 3) บุพบท 1 คํา  สันธาน 4 คํา 4) บุพบท 2 คํา  สันธาน 4 คํา  
12. ข้อความต่อไปนี้มีคําสันธานและคําบุพบทก่ีคํา (นับคําซ้ํา) 
  น้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาด

น้ําเราจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เลย 
 1) สันธาน 2 คํา  บุพบท 1 คํา 2) สันธาน 2 คํา  บุพบท 2 คํา  
 3) สันธาน 1 คํา  บุพบท 2 คํา 4) สันธาน 1 คํา  บุพบท 1 คํา   
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13. ข้อความต่อไปนี้มีคําสันธานและคําบุพบทก่ีคํา 
  ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถีโลกาภิวัตน์ วิทยาการต่างๆ น่าจะ

สัมพันธ์กันได้มากขึ้น โลกของนักวิชาการมิใช่มีเพียงซีกตะวันออกกับซีกตะวันตกเท่านั้น 
 1) สันธาน 2 คํา  บุพบท 3 คํา 2) สันธาน 2 คํา  บุพบท 2 คํา  
 3) สันธาน 3 คํา  บุพบท 3 คํา 4) สันธาน 3 คํา  บุพบท 2 คํา   
14. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  
  เนื่องจากวิถีดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านต้องทํางานหารายได้ให้เพียงพอจึง

ไม่มีเวลามากในการปรุงอาหาร 
 ก. ข้อความข้างต้นมีคําบุพบทก่ีคํา 
  1) 2 คํา 2) 3 คํา 3) 4 คํา 4) 5 คํา  
 ข. ข้อความข้างต้นมีคําสันธานก่ีคํา  
  1) 2 คํา 2) 3 คํา 3) 4 คํา 4) 5 คํา  
15. ข้อความต่อไปนี้ควรใช้คําเชื่อมในข้อใดมาเติมในช่องว่าง 
  ประเทศของเราต้องประสบวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ ติดต่อกันมาหลายปี .................... ด้วยความรู้เท่าทัน

และความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองแก้ไข บ้านเมืองของเรา .................... 
ยังคงเป็นปกติอยู่ 

 1) ทั้งนี้ / จึง 2) แต่ / จึง 3) แต่ / ก็ 4) ทั้งนี้ / ก็  
 

เฉลย 
 
1. 2)   2. 3)   3. 3)   4. 4)   5. 1) 
6. 4)   7. 3)   8. 3)   9. ก. 3) ข. 2) 10. 4)  
11. 2)   12. 2)   13. 1)   14. ก. 1) ข. 2) 15. 2) 
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6. ประโยค   
 ข้อความที่นํามาเรียงกันแล้วมีความหมายสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง 
 1. รูปแบบประโยค 
  1. ประโยคประธาน คือประโยคที่มีประธานอยู่หน้า ตามด้วยกริยา 
   เช่น โทรศัพท์คือส่ิงประดิษฐ์ของมนุษย์ 
  2. ประโยคกริยา คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า เกิด / มี / ปรากฏ  
   เช่น เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศจีน (แผ่นดินไหวเกิดที่ประเทศจีน) 
  3. ประโยคกรรม คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกรรม  
   เช่น หนังสือของฉันถูกขโมยไป ฉันถูกครูทําโทษ  
 2. เจตนาของประโยค 
  1. ประโยคแจ้งให้ทราบ / บอกเล่า / บอกเล่าปฏิเสธ 
  2. ประโยคถามให้ตอบ / ประโยคคําถาม 
  3. ประโยคบอกให้ทํา / บังคับ / ขอร้อง / ชักชวน  
 3. ชนิดของประโยค 
  1. ประโยคความเดียว : ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ประกอบไปด้วยภาคประธาน + 

ภาคแสดง 
   เช่น น้ําท่วมอย่างฉับพลัน เขาเดินทางโดยเครื่องบิน 
  2. ประโยคความรวม : ประโยคความเดียวต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยใช้คําสันธานเชื่อม

ประโยค 
   คําสันธาน ได้แก่ และ แต่ หรือ เป็นต้น 
   เช่น ตํารวจกองปราบและตํารวจตระเวนชายแดนล่าผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
    กว่าเขาจะสํานึกผิดได้ก็สายไปเสียแล้ว เพราะเขาขยันจึงสอบได้คะแนนดี 
  3. ประโยคความซ้อน : ประโยคที่มีใจความหลักประโยคหนึ่ง และมีอีกใจความหนึ่งเป็นประโยคย่อย 

มี 3 ชนิด 
   3.1 นามานุประโยค คือ ประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทําหน้าที่แทนคํานาม  
    ผมเล่นกีฬาเป็นงานอดิเรก ผมชอบมองนกนางนวลบินไปมา 
    แม่ให้ลูกกวาดบ้าน คุณครูสอนว่าบทเรียนทุกอย่างมีความสําคัญ 
   3.2 คุณานุประโยค คือ ประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายคํานามหรือสรรพนาม 

(ผู้ ที่ ซึ่ง อัน) 
    นักเรียนอ่านหนังสือท่ีคุณครูส่ัง บุคคลผู้ทําความดีเป็นนิจย่อมได้รับคําสรรเสริญ 
   3.3 วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายคํากริยาหรือคําวิเศษณ์ 
    เธอควบคุมอาหารเพื่อลดความอ้วน เขาเป็นลมเมื่อว่ิงมาถึงเส้นชัย 
    เธอนอนดึกจนต่ืนไปสอบไม่ทัน เพ่ือนมาถึงโรงเรียนต้ังแต่ประตูยังไม่เปิด  
 4. ประโยคไม่สมบูรณ์ (วลี) คือ คําหรือข้อความหลายคํามารวมกันแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังขาด    

ส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจขาดภาคประธานหรือภาคแสดงก็ได้ 
  เช่น “ผ้าปูโต๊ะส่ีเหลี่ยมผืนผ้าลายสวยผืนที่ซื้อมาจากเวียนนา” 
   เมื่อพิจารณาข้อความนี้จะเห็นว่ายังไม่มี “ภาคแสดง” หรือ “กริยา” เลย มีแต่ส่วนประธานกับ

ส่วนที่มาขยายประธานเท่านั้น 
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แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดเป็นประโยคคําถาม 
 1) อะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้น   2) เธอนั่นเอง ฉันนึกว่าใครเสียอีก 
 3) ทําไมเธอไม่อ่านคําส่ังให้ดีเสียก่อน 4) เมื่อไรเขาจะมาก็ไม่รู้  
2. ประโยคในข้อใดแสดงเจตนาต่างกับข้ออ่ืน 
 1) ทําไมเขาถึงมาที่นี่    2) อะไรทําให้คุณคิดอย่างนั้น 
 3) ที่ไหนมีงานแสดงสินค้าส่งออก 4) ใครจะไปรู้ว่าเขาจะมาทํางานวันนี้  
3. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว 
 1) เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง  
 2) เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเขียนสีรูปวงกลมม้วนคล้ายลายก้นหอย 
 3) หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 4) คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2535  
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว 
 1) ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ําตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน  
 2) ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ําตาลฟรักโทสมากเกินไป 
 3) การควบคุมอาหารมีความสําคัญมากเพราะทําให้น้ําหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว 
 4) การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารกลุ่มแป้ง  
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว 
 1) การละเล่นพ้ืนเมืองของไทยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  
 2) ในทุกภาคของประเทศมีการละเล่นพ้ืนเมืองประจําท้องถ่ินของตนเอง 
 3) การละเล่นพ้ืนเมืองมีประโยชน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่โลกสากล 
 4) คนไทยสร้างสรรค์การละเล่นพ้ืนเมืองแล้วสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน  
6. ข้อใดเป็นประโยคความรวม 
 1) ฉันก็อยากทําอะไรตามใจตัวเองบ้าง 2) อะไรที่ดีๆ ก็น่าจะทําเสียก่อน 
 3) ร้านนี้อาหารอะไรก็อร่อยทั้งนั้น 4) อะไรมาก่อนเราก็กินไปพลางๆ   
7. ข้อใดเป็นประโยคความรวม 
 1) กระแสน้ําไหลแรงเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง  
 2) มีหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินใช้ขวานทองแดงในการล่าสัตว์ 
 3) ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้รักษาอาการเจ็บคอ  
 4) การส่งเสริมการอ่านเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่ง  
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8. ข้อใดไม่ใช่ประโยครวม 
 1) พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบ้านทันที 2) คนไทยรักสงบแต่ยามรบก็ไม่ขลาด 
 3) ใครๆ ก็รู้ว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ 4) ประชาชนไม่ใช้สะพานลอยตํารวจจึงต้องตักเตือน  
9. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
 1) ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายประเภท  
 2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ํามักอยู่ในบริเวณภูเขาในภาคต่างๆ ของประเทศ 
 3) น้ําใต้ดินที่ไหลซึมผ่านชั้นของหินปูนก่อให้เกิดถํ้าขนาดต่างๆ ขึ้น 
 4) นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมส่ิงสวยงามต่างๆ ภายในถํ้าได้  
10. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
 1) ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่  
 2) โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสื่อสารมากมาย  
 3) ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยู่ในธุรกิจหลายประเภท  
 4) ในร้านอาหาร โรแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมุมของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งนั้น   
11. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน 
 1) คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ  
 2) ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้คนเป็นไข้หวัด  
 3) เย็นนี้แม่บ้านจะทําแกงส้มดอกแคและผัดผักรวม  
 4) เชื่อกันว่าการรับประทานแกงร้อนๆ จะช่วยแก้ไข้หวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได้  
12. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออ่ืน 
 1) ลูกที่ดีเป็นที่พ่ึงของพ่อแม่ในวัยชรา  
 2) ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็ยังคงรักลูกเสมอ 
 3) หากลูกทุกคนเอาใจใส่ดูแลแม่ท่านก็จะมีความสุข  
 4) การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของลูก  
13. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออ่ืน 
  (1) การบริโภคอาหารทะเลมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อร่างกายคนเรา (2) ในเนื้อปลามีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 

ซึ่งมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด (3) คนที่ชอบรับประทานกุ้งส่วนมากไม่รับประทานหางและเปลือก 
(4) ทั้งหางและเปลือกกุ้งเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2  3) ส่วนที่ 3 4) ส่วนที่ 4  
14. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ 
 1) หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน  
 2) การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการพัฒนากีฬายิมนาสติก 
 3) การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ  
 4) ประเทศจีนให้ความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง  
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15. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ 
 1) การแต่งกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุ่น  
 2) มีข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย 
 3) บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดและการยอมรับจากผู้ฟัง  
 4) ความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร์ 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 4) 3. 2) 4. 3) 5. 4) 6. 4) 7. 1) 8. 3) 9. 3) 10. 3) 
11. 3) 12. 1) 13. 1) 14. 4) 15. 2) 
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7. ระดับภาษา-คําราชาศัพท  
 ระดับภาษา : แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับก่ึงทางการ ระดับสนทนา และ

ระดับกันเอง 
 ข้อสอบชอบถาม 
 1. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ / ไม่เป็นทางการ 
  แนวคิด คือ นักเรียนต้องวิเคราะห์ได้ว่าประโยคที่ข้อสอบกําหนดมานั้นเป็นภาษาที่เป็นทางการหรือไม่

ทางการ โดยสังเกตจากถ้อยคําที่ใช้ว่ามีคําภาษาพูดปนมาหรือไม่ 
 2. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น 
  แนวคิด คือ ให้สังเกตคําแวดล้อมในแต่ละตัวเลือกให้ดีว่าใช้ภาษาระดับใด เพราะถ้า 3 ตัวเลือกเป็น

ระดับทางการทั้งหมด อีก 1 ข้อที่เหลือก็ต้องไม่เป็นทางการก็ต้องตอบข้อนั้น แต่ต้องรอบคอบมากๆ 
สังเกตคําให้ดีทีเดียวล่ะ   

 การใช้คําราชาศัพท์ 
  ข้อสอบเรื่องการใช้ราชาศัพท์นักเรียนต้องฝึกทําข้อสอบมากๆ เพ่ือให้เกิดความชํานาญและทราบว่า

ข้อสอบนิยมวัดข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง ประเด็นที่นิยมออกข้อสอบ 
 ลําดับพระบรมวงศานุวงศ์ 
 - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 - พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรา-     

ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
 - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน- 

วรขัตติยราชนารี 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร-

ราชธิดา 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
 - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระโสทรเชษฐภคินี) 
 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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 คํานามราชาศัพท์  : พระบรมราช....... พระบรม.....  
    พระราช.......  
    พระ......   
 คํากริยาราชาศัพท์ 
 1. กริยาสามัญที่เปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ได้ให้เปลี่ยนเลย  
 2. ทรง + กริยาสามัญ 
 3. ทรง + คํานามสามัญ  
 4. ทรง + คํานามราชาศัพท์ 
  ***ห้าม*** ทรง + กริยาราชาศัพท์  
 ประเด็นอื่นๆ  
 1. การให้ส่ิงของ : พระราชทาน .................... ประทาน .................... 
    ทูลเกล้าฯถวาย .................... น้อมเกล้าฯ ถวาย .................... 
 2. เสด็จพระราชดําเนิน / เสด็จ 
 3. มี / เป็น + ........................................ ทรงมี / ทรงเป็น + ........................................ 
 

แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ 
 1) วิถีชีวิตไทยริมสองฝั่งน้ํากลับมาคึกคักอีกครั้ง  
 2) เมื่อกระบวนเห่เรือพระราชพิธีในแม่น้ําเจ้าพระยาปิดฉากลง 
 3) ถนนการลงทุนทุกสายต่างเร่งปัดฝุ่นเศรษฐกิจฟ้ืนจุดขาย 
 4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
2. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับกับส่วนอ่ืน 
  1) สัตว์หลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรู้ภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ / 2) ฝูงมดที่กรูเกรียว

กันขึ้นมาจาก พ้ืนดินบอกให้เรารู้ว่าฝนจะตกหนักในไม่ช้านี้ / 3) ถ้าฝูงแมลงสาบพากันไต่ออกมาจากที่ซ่อน
ว่ิงพล่านไปทุกทิศทุก ทาง / 4) เป็นสัญญาณว่าจะมีพายุและฝนฟ้าคะนองตามมาแน่ๆ  

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3 4) ส่วนที่ 4   
3. ข้อความส่วนใดใช้ระดับภาษาต่างกับข้ออ่ืน 
  1) เนื่องจากการสาธารณสุขดีขึ้น / 2) อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทั้งหญิงและชาย / 3) โรคของคน

แก่คนเฒ่าจึงมากขึ้นด้วย / 4) ส่ิงเหล่านี้มีอิทธิพลต่อภาวะของโรคกระดูกและข้อทั้งส้ิน 
 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3 4) ส่วนที่ 4   
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4. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออ่ืน 
 1) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นแก่เด็กมากกว่าผู้ใหญ่  
 2) ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกล่าวถึงเรื่องของผิวหนังแห้งก่อนครับ 
 3) ลูกน้อยควรจะใช้ครีมที่มีความเข็มข้น ไม่ใช้โลชั่นซึ่งผสมน้ํามาก  
 4) น้องหนูต้องใช้ครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบน้ํา ไม่เช่นนั้นผิวน้องหนูจะแห้งย่ิงขึ้น  
5. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออ่ืน 
 1) ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม 
 2) อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ  
 3) คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด 
 4) ผู้ประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน  
6. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับ 
 1) แท็กซี่ใจเด็ดช่วยหญิงท้องแก่คลอดลูกในรถยนต์ได้สําเร็จ  
 2) นายกรัฐมนตรีตัดสินใจประกาศลอยตัวราคาน้ํามันทุกชนิดแล้ว 
 3) พ่อแม่หลายคนยังวิตกกังวลเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของบุตรธิดา  
 4) การท่องบทอาขยานเป็นเรื่องที่นักเรียนสมัยนี้ไม่ชอบ อาจเป็นเพราะไม่รู้สึกซาบซึ้งในอรรถรสก็ได้  
7. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออ่ืน 
 1) ศัตรูสําคัญของเห็ดขอนและเห็ดหูหนูคือไร ไข่ปลาและราเขียว  
 2) เห็ดขอนถึงจะเป็นเห็ดในสกุลของเห็ดหอมแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนเห็ดนางรม 
 3) การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เล่ือยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า 
 4) เห็ดขอนมีดอกมากในสภาพอากาศร้อนส่วนเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าออกดอกได้ดีในที่อากาศเย็น  
8. ข้อใดเมื่อเติม “พระ” ข้างหน้าแล้วใช้เป็นราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์ได้ทุกคํา 
 1) บรมราชานุสาวรีย์  บรมฉายาลักษณ์  บรมหฤทัย  
 2) บรมชนกนาถ  บรมโกศ  บรมวงศ์ 
 3) บรมหัตถเลขา  บรมรูป  บรมบพิตร  
 4) บรมมนเทียร  บรมอัฐิ  บรมเกศา  
9. ข้อใดใช้ราชาศัพท์สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ถูกต้อง 
 1) เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่สําคัญของโลก  
 2) เคยทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองในบางโอกาส 
 3) มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง 
 4) ทรงโปรดดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีแจ๊ส  
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10.  ข้อใดเป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้แทนคํากริยาในวงเล็บได้ถูกต้องตามลําดับ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู) ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้ว 

(ทักทาย) กับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ 
 1) ทรงทอดพระเนตร  ทรงทักทาย 2) ทรงทอดพระเนตร  ทรงมีพระราชปฏิสันถาร 
 3) ทอดพระเนตร  ทรงพระราชปฏิสันถาร 4) ทอดพระเนตร  มีพระปฏิสันถาร  
11. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมช่องว่างได้ถูกต้อง 
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา .................... โดยรถพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพร    

สถานพระราชวังดุสิต ไป .................... ในงาน “มัดหมี่มัดใจเด็ก” ณ บริเวณสวนโรงแรมแชงกรีลา 
 1) เสด็จ / ทรงเป็นประธาน  2) เสด็จ / ทรงเป็นองค์ประธาน  
 3) เสด็จฯ / เป็นประธาน   4) เสด็จฯ / เป็นองค์ประธาน   
12. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดก่ีคํา 
  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดํารัสถึงความประทับพระราชหฤทัย ในการเสด็จ

พระราชดําเนินไปยังสหพันธรัฐรัสเซียกับคนไทย และนักเรียนไทยที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทที่โรงแรมบอลต์ชุก เคมพินสก้ี กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่
ผ่านมา 

 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา  
13. ข้อความต่อไปนี้ใช้คําราชาศัพท์ผิดก่ีแห่ง 
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า-

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัล “แม่ที่ควรยกย่อง” 
 1) 1 แห่ง 2) 2 แห่ง  3) 3 แห่ง 4) 4 แห่ง   
14. จงเลือกคําในข้อ ก. และ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามลําดับ 
  ในตอนต้นของพิธี อธิการบดี ..........ก.......... เก่ียวกับการผลิตบัณฑิตประจําปี ในตอนท้ายของพิธี 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ..........ข.......... แก่บัณฑิตในหอประชุม 
 ก. 1) กราบทูลรายงาน   2) กราบทูลถวายรายงาน 
  3) กราบบังคมทูลรายงาน 4) กราบบังคมทูลถวายรายงาน 
 ข. 1) พระราชทานพระราชดํารัส 2) พระราชทานพระราชเสาวนีย์ 
  3) พระราชทานพระราโชวาท 4) พระราชทานพระบรมราโชวาท  
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 1) 3. 3) 4. 1) 5. 4) 6. 3) 7. 2) 8. 2) 9. 1), 4) 10. 3) 
11. 1) 12. 2) 13. 2) 14. ก. 3) ข. 3) 
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8. ภาษากับเหตุผล  
 โครงสร้างของการแสดงเหตุผล 
 1. สาเหตุ มาก่อน ผลลัพธ์ 2. ผลลัพธ์ มาก่อน สาเหตุ  
  * วัยรุ่นต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จึงควรให้เวลาพูดคุยรับฟังเรื่องราวของวัยรุ่นบ้าง 
  * ฉันยอมทําตามข้อเสนอของคุณทุกประการเพราะเท่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยเสนออะไรที่ผิดพลาดมา

ก่อนเลย 
  * ว่านกระถางนี้ฉันปลูกมากับมือ ฉันจะไม่ยอมขายให้ใครเป็นอันขาดวิธีการแสดงเหตุผลและการ

อนุมานเหตุและผล 
  * นิรนัย เป็นการแสดงเหตุผลจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย ข้อสรุปต้องเป็นเช่นนั้น เป็นจริง 100% 
  * อุปนัย เป็นการแสดงเหตุผลจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม ข้อสรุปไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้น 
 

แนวขอสอบ 
 
1. คําขวัญข้อใดแสดงเหตุผล 
 1) ลูกมาก  จะยากจน   2) เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 
 3) น้ําไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีงานทํา 4) เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ  
2. สํานวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล 
 1) ปิ้งปลาประชดแมว 2) เกลียดตัวกินไข่ 3) ตบหัวลูบหลัง 4) พล้ังปากเสียศีล  
3. ข้อใดมีการใช้เหตุผล 
 1) การแพทย์แผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตทั้งด้านการกินอาหารและการ

ขับถ่าย  
 2) ชีวิตคนไทยยังผูกพันกับสมุนไพรและใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทย์แผนไทย 
 3) ถึงแม้ยาสมุนไพรหลายขนานจะให้ประโยชน์ในการรักษาโรคแต่ถ้าไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรกิน

พร่ําเพรื่อ  
 4) คนไทยเรียนรู้และสืบทอดการใช้พืชสมุนไพรเป็นยาและอาหารจากบรรพบุรุษคนเฒ่าคนแก่จํานวนมาก

มีสุขภาพ ดีและอายุยืน  
4. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการใช้เหตุผล 
  1) อาการของโรคพาร์กินสันจะค่อยเป็นค่อยไป ในระยะแรกๆ ผู้ป่วยอาจจะไม่ทราบ / 2) บางคนอาจมี

อาการปวดตามตัว เพลีย ส่ัน หรือลุกจากเก้าอ้ีลําบาก / 3) ส่วนใหญ่มักจะวินิจฉัยได้จากการสังเกตของคน
ใกล้ชิดว่ามีอาการผิดปกติ / 4) พาร์กินสันเป็นโรคเรื้อรังและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ  

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2  3) ส่วนที่ 3 4) ส่วนที่ 4   
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5. ข้อใดมีเนื้อความไม่สมเหตุสมผล 
 1) ประเพณีรับน้องใหม่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน แต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์  
 2) การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะช่วยปลุกสํานึกให้เกิดความรักและภูมิใจในชาติ 
 3) การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาก  
 4) การออกกําลังกายในตอนเช้าดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนไม่พลุกพล่านมากนัก  
6. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออ่ืน 
 1) บุญยืนไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่สบายและไม่มีการบ้านไปส่งครู  
 2) บุญเพ็ญร้องเพลงลูกทุ่งไพเราะมากคุณครูส่งเธอเข้าแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืน 
 3) บุญมาอ่านหนังสือเรียนทุกวันเขาอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้ได้ 
 4) บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ คุณพ่อคุณแม่ทํากิจการร้านอาหารอยู่ที่นั่น  
7. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออ่ืน 
 1) วิเชียรชอบอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทํางาน  
 2) วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก 
 3) วิวิธแข็งแรงและรูปร่างดูดีขึ้นเขาเล่นแบดมินตันทุกวัน  
 4) วิธูมีมนุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นที่รู้จักของเพ่ือนๆ และอาจารย์ในโรงเรียน  
8. ข้อใดมีวิธีการใช้เหตุผลต่างกับข้ออ่ืน 
 1) ความรู้เรื่องโภชนาการมีความจําเป็นต่อชีวิตคนเราในปัจจุบันมาก การดํารงชีวิตสมัยใหม่ทําให้คนไทย

กินอาหารไม่มีประโยชน์  
 2) โปรตีนเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อคนเรา เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย  
 3) ในแต่ละวันเด็กต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่ เด็กต้องนําโปรตีนไปใช้เสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต  
 4) โดยทั่วไปเด็กต้องการโปรตีนเป็นอย่างย่ิง เด็กแรกเกิดควรได้รับโปรตีนวันละ 2.3 กรัมต่อน้ําหนักตัว     

1 กิโลกรัม   
9. ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด 
  จังหวัดสระแก้วเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงใหญ่มีต้นน้ํา

สําคัญหลายสายที่เกิดจากหุบเขาเหล่านี้ 
 1) จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์  2) จากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ  
 3) จากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์  4) จากสาเหตุไปหาสาเหตุ   
10. ข้อความต่อไปนี้ใช้การอนุมานประเภทใด 
  การกินหมูกระทะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาอาจเป็นด้วยราคาเหมาจ่ายที่   

ไม่แพง และวิธีการกินเป็นกลุ่มแบบปิ้งๆ ย่างๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี 
 1) จากเหตุไปหาผล 2) จากผลไปหาเหตุ 3) จากเหตุไปหาเหตุ 4) จากผลไปหาผล  
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11. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อเข่าเป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวมาก ต้องรับน้ําหนักตัวของเราในกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมต่างๆ 

ข้อเข่ามีโอกาสที่จะเกิดการเส่ือมได้มากกว่าข้ออ่ืนๆ  
 1) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  2) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป  
 3) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 4) ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  
12. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ 
  เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากคนสู่คน / ด้วยเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคใน

ระบบ ทางเดินหายใจ / และติดต่อกันได้ง่าย 
 1) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 2) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  
 3) ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน 4) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน   
13. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ 
  ใจคนก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป / ถ้าไม่มีความเอาใจใส่หรือความต้ังใจ ก็เหมือนกับการถ่ายรูปโดย ไม่ได้ 

ปรับศูนย์ให้ดี / ภาพก็ไม่ชัด 
 1) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  2) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 
 3) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน 4) ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  
14. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด 
  (1) การใช้พลังงานอย่างผิดวิธีของเด็กมักเกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจ / (2) เนื่องจากเขาไม่ได้เรียนรู้

วิธีการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง / (3) และไม่ได้ฝึกให้เคยชินเป็นนิสัย 
 1) (1) และ (2) เป็นข้อสรุป (3) เป็นข้อสนับสนุน 
 2) (1) และ (2) เป็นข้อสนับสนุน (3) เป็นข้อสรุป 
 3) (1) เป็นข้อสรุป (2) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน 
 4) (1) เป็นข้อสนับสนุน (2) และ (3) เป็นข้อสรุป   
15. ข้อความต่อไปนี้ตอนใดเป็นข้อสรุปโครงสร้างของการแสดงทรรศนะ 
  (1) ปัจจุบันคนไทยมีชื่อเล่นเป็นฝรั่งกันเป็นจํานวนมากจนเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งในสังคมไทย / 

(2) พ่อแม่นิยมต้ังชื่อลูกให้ฟังดูเป็นฝรั่งโดยเอาอย่างชื่อคนดังในวงการบันเทิง / (3) ชื่อไทยๆ กลายเป็นชื่อ
หายากในหมู่เด็กๆ สมัยนี้และเป็นข้อที่คนรุ่นใหม่คิดว่าเชย / (4) น่าเสียดายที่ชื่อเล่นภาษาไทยที่เรียกกัน
ง่ายๆ กําลังจะสูญหายไป เราน่าจะหันกลับมาตั้งชื่อเล่นลูกหลานให้เป็นไทยๆ  

 1) ตอนที่ (1) 2) ตอนที่ (2)  3) ตอนที่ (3) 4) ตอนที่ (4)  
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 4) 3. 4) 4. 1) 5. 4) 6. 2) 7. 3) 8. 4) 9. 2) 10. 2) 
11. 2) 12. 4) 13. 2) 14. 3) 15. 4) 
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9. การแสดงทรรศนะ - การโตแยง - การโนมนาวใจ  
 การแสดงทรรศนะ : ความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผล เช่น การสํารวจโดยใช้แบบสอบถามต่างๆ ต้องรู้

เอาไปสอบ 
 1. สังเกตข้อความแสดงทรรศนะจากคําหรือกลุ่มคํา ได้แก่ ดิฉันเห็นว่า........ ผมขอสรุปว่า......... 

รัฐบาลน่าจะ...............โรงเรียนควรจะต้อง.................. น่า น่าจะ คง คงจะ ควร ควรจะ พึง ........แน่ๆ  
 2. บางข้อความอาจไม่ปรากฏข้อความแสดงทรรศนะ เช่น 
  สารวัตรนักเรียนได้สอดส่องความประพฤตินักเรียนอย่างเต็มความสามารถ (ประเมินค่า) 
  นักกีฬาของเรามีทางชนะอย่างไม่ต้องสงสัย (แสดงความเชื่อมั่น) 
 3. ประเภทของทรรศนะ ***ออกแน่ๆ*** 
  1. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง เป็นการสันนิษฐาน คาดเดา คาดคะเน 
  2. ทรรศนะเชิงคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการตัดสิน ประเมินค่าส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
  3. ทรรศนะเชิงนโยบาย เป็นการเสนอแนะว่าใครควรทําอะไรต่อไปในอนาคต  
 การโต้แย้ง  
 โครงสร้างการโต้แย้ง ............................................................................................................. 
 สังเกตข้อความที่แสดงการโต้แย้ง ............................................................................................   
 การโน้มน้าวใจ : การพยายามเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและการกระทําของบุคคลอ่ืนโดยใช้

กลวิธีที่เหมาะสม กลวิธีการโน้มน้าวใจ 
 * แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ * แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล 
 * แสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วม * แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย 
 * สร้างความหรรษาแก่ผู้รับสาร * เร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า 
 

แนวขอสอบ 
 
1. พาดหัวข่าวข้อใดแสดงความเห็นของผู้เขียน 
 1) สว. ไม่ผ่าน พรก. ขึ้นภาษีน้ํามัน 2) รมช. ศธ. เร่งหาคนทําผิดรับน้องใหม่ 
 3) ปิด 3 วัน 3 ร.ร. ในเขต กทม. หวัดลาม 4) หว่ันโรคไข้หวัดสุนัขคร่า “แพนด้าน้อย”  
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงล้วนๆ  
 1) การออกกําลังกายทําให้เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอด  
 2) การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทําให้หัวใจแข็งแรง  
 3) การออกกําลังกายช่วยลดความเครียดทําให้สมองแจ่มใส 
 4) จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น  
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3. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช่สารประเภทใด 
  รถเด่นของเบนซ์ที่ถือเป็นรถสร้างชื่อในขณะนี้คือ รถเบนซ์วีโต้ใหม่แกะกล่องช่วงยาว เหมาะเป็นรถ   

เอ็มพีวีสําหรับบุคคลวีไอพีและรถครอบครัวเพ่ือพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 1) จูงใจ 2) แจ้งข่าว 3) ให้ความรู้ 4) แสดงความเห็น  
4. ข้อใดเป็นข้อความแสดงทรรศนะ 
 1) พฤติกรรมการยืนหรือเดินคุยโทรศัพท์นานๆ ในท่าเดิมทุกวันทําให้กระดูกเส่ือมเร็วกว่าปกติ  
 2) การจัดทําฟาร์มปิดเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์ปีกส่งผลให้ปลอดจากโรคไข้หวัดนก  
 3) การชมฟุตบอลโลกให้สนุกและไม่ทําลายสุขภาพอาจเลือกดูให้เหมาะสมแก่เวลาทํางานหรือเลือกดูคู่เด่นๆ 

เท่านั้น 
 4) ปกติร่างกายของคนเราระบบการทํางานของกล้ามเนื้อและการหายใจจะทํางานร่วมกันและสัมพันธ์กัน

อย่างสมดุล   
5. พาดหัวข่าวข้อใดไม่แสดงความเห็น 
 1) ทีมเศรษฐกิจเร่งมือฉุดความเชื่อมั่นต่างชาติ  
 2) ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด 
 3) สินค้าโภคภัณฑ์ร่วงระนาว นักเก็งกําไรหงอย  
 4) ผิดคาดตลาดหุ้นอเมริกันพุ่งทะยานกว่า 480 จุด  
6. ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ 
 1) ความสมดุลของร่างกายและจิตใจตามหลักหยินหยางน่าจะทําให้สุขกายสุขใจอย่างไม่ต้องสงสัย  
 2) การติดต่อส่ือสารกันทั้งสองประเทศทําให้เกิดปรากฏการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
 3) การคมนาคมขนส่งที่จะนําไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิดูจะไม่สะดวกเหมือนที่ได้ประกาศไว้ 
 4) ส่ิงสําคัญที่นักท่องเที่ยวพึงระลึกไว้เสมอยามไปอยู่ต่างแดนคือการเปิดใจยอมรับความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม  
7. ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประการใด 
  การจะทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองยอมรับและเลิกค่านิยมการนําบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  

เป็นเรื่องที่ดี แต่รัฐบาลต้องเร่งขยายและพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
 1) เชิงคุณค่า   2) เชิงข้อเท็จจริง  
 3) เชิงคุณค่าและเชิงนโยบาย  4) เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า  
8. ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด 
  การรณรงค์เรื่องโรค ไข้เลือดออกจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจึงจะกําจัดยุงได้หมด 

ฝนที่ตกทิ้งช่วงเป็นระยะๆ ทําให้ชาวบ้านดูแลแหล่งน้ําขังไม่ทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงต้องผนึกกําลังกันทั้ง
หมู่บ้าน กําจัดดูแลน้ําขังอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่อง 

 1) เชิงข้อเท็จจริง   2) เชิงนโยบาย  
 3) เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย 4) เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า   
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9. ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด 
  สังคมไทยยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็เกิดสังคมอุตสาหกรรมสังคมเมือง 

และกําลังจะกระโดดข้ามไปเป็นสังคมเทคโนโลยี สังคมไทยจึงมิได้ข้ามผ่าน แต่อยู่ในสังคม 3 ยุคในช่วงเวลา 
เดียวกัน 

 1) เชิงคุณค่า   2) เชิงนโยบาย 
 3) เชิงข้อเท็จจริง   4) เชิงข้อเท็จจริงและคุณค่า  
10. ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด 
  เมื่อไรหนอ พวกหนุ่มๆ ของเราจึงเข้าใจได้บ้างว่า การเป็นชาวนา ชาวสวน หรือกรรมกรอื่นๆ นั้นก็มี 

เกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทํางานด้วยปากกาเหมือนกัน 
 1) ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย  2) ทรรศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
 3) ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ 4) ทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่า  
11. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ 
  เด็กเก่งเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็มีโอกาสเสี่ยงต่อพฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์   

ได้ เช่นกัน เพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอีคิวตํ่าควบคุมตนเองไม่ได้ รับรู้อารมณ์ตนเองและอารมณ์ผู้อ่ืนได้     
ไม่ดีนัก จึงปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ยาก 

 1) เด็กฉลาดจะไม่มีปัญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์  
 2) พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสําคัญของสังคม  
 3) ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้  
 4) เด็กที่ปรับตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงได้จะไม่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบ  
12. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ 
  หมู่บ้านนี้มีผู้อาศัยเกือบหนึ่งพันครอบครัว แต่ไม่มีสถานท่ีที่ชาวบ้านจะพักผ่อนหย่อนใจได้เลยบริเวณนี้ 

เป็นที่ว่างแห่งเดียวที่เหลืออยู่ การสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณนี้จึงเป็นการกระทําที่ไม่คํานึงถึงประโยชน์ 
ส่วนรวมแม้แต่น้อย 

 1) หมู่บ้านนี้ควรสร้างอาคารพาณิชย์หรือไม่ 
 2) ชาวบ้านมีที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอหรือไม่  
 3) ควรสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณที่เหลืออยู่หรือไม่  
 4) ผลประโยชน์ทางธุรกิจสําคัญกว่าผลประโยชน์ของชุมชนหรือไม่  
13. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ 
  มีข้อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ฝางแม่อาย ไชยปราการตั้ง

เป็น “จังหวัดฝาง” การต้ังจังหวัดใหม่มีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง อาทิควรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่น้อยกว่า 600,000 คน อําเภอทั้ง 3 ข้างต้นมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 2,135 
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวม 249,096 คน 

 1) จังหวัดใหม่ควรช่ือ “จังหวัดฝาง” หรือไม่ 
 2) เกณฑ์การต้ังจังหวัดใหม่เหมาะสมหรือไม่ 
 3) พ้ืนที่ 3 อําเภอควรแยกมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่หรือไม่ 
 4) รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหม่หรือไม่  
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14. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ 
  กรมทางหลวงดําเนินการขยายถนนเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้งบประมาณกว่า 

69 ล้านบาทเพ่ือลดความคับคั่งของการจราจรในวันหยุด แต่การตัดถนนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังกระทบต่อความเป็นมรดกโลกของเขาใหญ่ด้วย 

 1) โครงการขยายถนนที่เขาใหญ่ใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่  
 2) การตัดถนนส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจริงหรือไม่  
 3) เขาใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกหรือไม่ 
 4) การขยายถนนไปเขาใหญ่ควรดําเนินการต่อหรือไม่   
15. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคําโต้แย้งที่มีน้ําหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน 
  ผู้นําชุมชนแห่งหนึ่งดําริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพ่ือให้ชาวชุมชนได้มีโอกาส ฝึกเล่น 

กอล์ฟ แต่ก็มีผู้คัดค้านหลายคน 
 1) สนามฝึกกอล์ฟก็เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนดี แต่จะส้ินเปลืองเกินไปนะ  
 2) สนามฝึกกอล์ฟมีอยู่หลายแห่งทั่วไปหมด จะสร้างอีกทําไมกัน 
 3) สนามฝึกกอล์ฟเป็นเรื่องส้ินเปลือง สู้ทําอย่างอ่ืนจะคุ้มค่ามากกว่า 
 4) สนามฝึกกอล์ฟเป็นประโยชน์สําหรับบางคน ถ้าทําเป็นสวนสุขภาพพวกเราจะได้ใช้ร่วมกันมากกว่า  
16. ข้อใดไม่ต้องใช้หลักการโน้มน้าวใจ 
 1) การโฆษณาสินค้า   2) การหาเสียง 
 3) การประกาศแจ้งความ   4) การปราศรัย  
17. ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาที่มีสารโน้มน้าวใจ 
 1) โรงเรียนอนุบาลนําสมัยดูแลบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพดี อบอุ่นใจไร้กังวล  
 2) การบริหารกายเป็นกิจกรรมที่มีลีลาเชื่องช้า แต่ช่วยการไหลเวียนของโลหิตและทําให้จิตแจ่มใส 
 3) รถยกรถขุดปิศาจทรงพลัง กร้าวแกร่งทุกพ้ืนที่ ทนทาน ไม่มีวันตายตลอดการใช้งาน  
 4) ละครเรื่องใหม่โดยนักแสดงมืออาชีพ เนื้อหาสนุกสนานได้สาระ ยกระดับจิตใจ  
18. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจน้อยท่ีสุด 
 1) ห้องพักสไตล์ส่วนตัว พร้อมสระว่ายน้ํา และโฮมเธียเตอร์ทันสมัยในห้องนั่งเล่น  
 2) ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย 
 3) ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป  
 4) ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว  
19. ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจน้อยท่ีสุด 
 1) ยีนส์ฟอกของแท้จากอมริกามาถึงแล้ว 
 2) รับซื้อรถเก๋ง กระบะ ตู้ให้ราคาสูงด้วยเงินสด 
 3) ที่นี่รับเช่าพระเครื่อง พระบูชาทุกรุ่น ทั้งเก่าและใหม่ 
 4) ขายรถสปอร์ตรุ่นล่าสุด สภาพสวยหรู ราคาเป็นกันเอง  
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20. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจผู้อ่านในเรื่องใด 
  หากพวกเราทั้งหลายอยากให้ลูกหลานของเราเจริญเติบโตเป็นคนดีที่มีความฉลาด มีความเพียรก็จงหมั่น 

จัดหาหนังสือดีๆ ให้พวกเขาได้อ่านกัน และร่วมสร้างกุศลจัดซื้อหนังสือบริจาคส่งไปให้ห้องสมุด เพ่ือ 
ลูกหลานของเราได้มีโอกาสอ่านเถอะ เพราะเด็กที่ฉลาดมีความเพียรย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเจริญ 

 1) การรักการอ่าน   2) การบริจาคหนังสือ  
 3) การส่งเสริมให้เด็กฉลาด  4) การพัฒนาประเทศด้วยการอ่าน  
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 3) 4. 3) 5. 1) 6. 2) 7. 3) 8. 3) 9. 3) 10. 4) 
11. 1) 12. 3) 13. 3) 14. 4) 15. 4) 16. 3) 17. 2) 18. 4) 19. 3 ) 20. 2) 
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10. กลวิธีการเขียน  
 1. บรรยายโวหาร : การเล่าเรื่องราวหรือการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน โดยชี้ให้เห็นถึง ฉาก หรือ 

สถานท่ี และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การชี้ให้เห็นว่า ใคร ทําอะไร ท่ีไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่ออะไร และผลที่ตามมาเป็นอย่างไร  

 2. พรรณนาโวหาร : การให้รายละเอียดของสิ่งใดส่ิงหนึ่งโดยมุ่งให้ผู้อ่านผู้ฟังนึกเห็นภาพอย่างแจ่มชัด 
และจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ นอกจากจะให้ผู้อ่านได้เห็นภาพเช่นเดียวกับการอ่านบทบรรยายแล้วยัง
ต้องการให้ ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามผู้เขียนอีกด้วย  

 3. อธิบายโวหาร : การทําให้บุคคลอ่ืนเข้าใจความจริง มีหลายวิธี อาทิ 
  3.1 อธิบายตามลําดับขั้น 
  3.2 อธิบายโดยการใช้ตัวอย่าง 
  3.3 อธิบายโดยการเปรียบความเหมือนและความต่าง 
  3.4 อธิบายโดยชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน 
  3.5 อธิบายโดยการนิยาม 
 

แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดใช้บรรยายโวหาร 
 1) นักร้องประสานเสียงเปล่งเสียงพร้อมเพรียงกันเป็นสามระดับตามทํานองที่ฝึกฝนมาอย่างดี 
 2) เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มก้องหอประชุม สะกดคนฟังให้เคลิบเคลิ้ม 
 3) เสียงเปียโนไล่เรียงขึ้นลงอย่างแจ่มใสชวนให้นึกถึงละอองน้ําที่โปรยปรายลงมา  
 4) ทํานองเพลงตอนท้ายเบาหวิววูบหายจนคนฟังต้องกลั้นหายใจตามไปด้วย  
2. ข้อใดเป็นการบรรยาย 
 1) จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” 
 2) พลพายต่างโล้ตัวอย่างสะพรึบพร้อม เร้าเร่งให้เรือพุ่งโลดไปในสายน้ําอันเชี่ยวกราก 
 3) ประชาชนปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปกับกระแสน้ํา ความปราดเปรียวของเรือระดับพระกาฬและเสียงพากย์

อันเร้าระทึก  
 4) สายฝนกระหน่ําหนาวจนเจ็บหน้า แต่ไม่สามารถสยบเสียงเฮที่เป็นจังหวะของคนดู ผสานกับเสียงฮุย

เสียงจ้วง ของพลพาย 
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3. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบบรรยาย 
 1) ปลาหนักสามสิบกิโลกระแทกผิวน้ําเสียงดัง มันหงายท้องขึ้นมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนพลิกกลับแล้วผลุบหาย

ลงสู่ใต้น้ํา 
 2) พ่อครัวรีบปีนขึ้นหลังคาอุ้มไอ้โต้งลงมาล่ามไว้ หยิบผ้าขนหนูออกมาเช็ดขนให้มัน 
 3) รถยนต์คันหนึ่งเล้ียวจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยและจอดอยู่ใกล้ปากทางหลายนาที  
 4) เขายังจําใบหน้าท่าทางของเธอได้อย่างติดตา เธอเป็นคนอ้วน หน้าอ่ิม แก้มแดงเรื่อเหมือนดอกหงอน

ไก่บาน  
4. ข้อใดใช้พรรณนาโวหาร 
 1) ฝนตกกระหน่ําจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เส้ือผ้าเปียกปอนลีบเข้าแนบลําตัว  
 2) ไฟฟ้าดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มเอียงลงมาตามๆ กันร่วม 10 ต้น  
 3) ก่ิงไม้หักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง  
 4) รถยนต์จอดนิ่งอยู่หลายคันแล่นต่อไปไม่ได้ต้องรอให้พายุสงบก่อน   
5. ข้อใดใช้พรรณนาโวหาร 
 1) คนหาปลาออกจากกระท่อมแต่เช้าตรู่ คล้องแหไว้กับท่อนแขน สะพายข้องตรงไปยังชายน้ํา  
 2) คนหาปลาเดินเท้าเปล่าไปพร้อมแหในมือ ตาจ้องตรงไปยังผิวน้ําเบื้องหน้าอย่างสงบ  
 3) ในม่านแสงสุดท้ายของดวงตะวัน คนทอดแหยืนเป็นเงาดําทะมึนอยู่ริมชายน้ํา  
 4) นักท่องเที่ยวเฝ้าสังเกตการณ์ทอดแหอย่างต้ังใจ ก่อนจะเข้าไปขอดูว่าปลาในแหมีก่ีตัว   
6. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย 
 1) เต้าหู้มีกําเนิดมากว่า 2,000 ปีในจีนแผ่นดินใหญ่ คนจีนถือว่าเต้าหู้เป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง  
 2) ตวงถ่ัวเหลือง นํามาแช่น้ําล้างให้สะอาด แล้วนําไปบด เสร็จแล้วกรองกากออกจะได้น้ําเต้าหู้ดิบ 
 3) เต้าหู้ราคาถูกแต่มีคุณค่าสูง คุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่นที่สุดของเต้าหู้คือโปรตีน 
 4) เต้าหู้หลอดเป็นเต้าหู้เนื้อนิ่ม นิยมนํามาปรุงเป็นแกงจืด  
7. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร 
 1) วัดโบราณแลตะคุ่มๆ อยู่ในบรรยากาศที่ขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสง่าสงบทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน  
 2) หมู่บ้านอันไกลโพ้นมีวัดโบราณอยู่ในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างพากันเดินทางจากบ้าน

ใกล้เคียง เพ่ือมาร่วมบุญ  
 3) เมืองสามท้าวปรากฏเรื่องราวในตํานานเก่าที่จารึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน ว่าอยู่ไกลไปในหุบเขาห่างไกลอัน

ชนต่าง เผ่าไม่เคยเข้าไปถึง  
 4) เมืองอันใหญ่กว้างเป็นที่ต้ังของอารามในพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสี เป็นแหล่งศึกษาพระไตรปิฎก

สําหรับภิกษุ จากเมืองใกล้เคียง   
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8. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายตามข้อใด 
  คําว่าสึนามิในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงคล่ืนอ่าวจอดเรือ (harbor wave) เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมี        

ภูมิประเทศเป็นเกาะมีชายฝั่งทะเลยาว ตามชายฝั่งมีอ่าวใหญ่น้อยอยู่มาก หากเป็นอ่าวแคบๆ ซึ่งเป็นที่จอด
เรือความรุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเท่า 

 1) นิยาม และให้ตัวอย่าง   2) นิยาม และให้เหตุผล  
 3) ให้ตัวอย่าง และเปรียบเทียบ 4) ให้เหตุผล และเปรียบเทียบ  
9. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายตามข้อใด 
  โอกาดะเป็นวิธีการรักษาสุขภาพด้วยการใช้พลังธรรมชาติชําระล้างทั้งร่างกายและจิตใจมีวิธีการ

หลากหลาย เช่น ใช้ศิลปะบําบัด บริโภคอาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์เกษตรธรรมชาติ ออกกําลังกายตามวิธี
ที่กําหนด ฯลฯ 

 1) นิยามและให้ตัวอย่าง   2) นิยามและแนะแนวทางปฏิบัติ 
 3) ชี้แจงตามลําดับขั้นตอนปฏิบัติ 4) ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน  
10. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด 
  “โรคอุบัติซ้ํา” เป็นโรคที่กลับมาระบาดใหม่ หลังจากเคยเกิดขึ้นแล้วหายไป หรือพบหลังจากที่ไม่เคยมี

การระบาดในพ้ืนที่เดิมมาเป็นเวลานาน เช่นโรคเท้าช้าง ไข้ทรพิษ เป็นต้น 
 1) นิยาม   2) ให้ตัวอย่าง  
 3) เปรียบเทียบ   4) กล่าวซ้ําโดยใช้ถ้อยคําอ่ืน   
11. ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายแบบใด 
  การเดินทางในสมัยก่อนใช้เกวียนหรือช้างหรือม้าถ้าไปทางบก ถ้าเดินทางเรือก็ใช้เรือพายหรือเรือแจว 

การเดินทางกินเวลานาน ผู้ที่มีนิสัยทางกวีจึงแต่งคําประพันธ์พรรณนาหนทางที่ผ่านไป 
 1) ใช้ตัวอย่าง   2) กล่าวตามลําดับ  
 3) ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน 4) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  
12. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใด 
  การทําห่อหมกนั้นต้องใช้เวลานาน เตรียมใบตองเจียนใบตองสําหรับห่อ เลือกใบยอที่ไม่อ่อนเกินไปม

ฉีกเป็นชิ้นๆ ปลาช่อนหรือปลาสวายแม่น้ําที่จะนํามาทําห่อหมกต้องแล่เอาแต่เนื้อหัวกับพุงแยกไว้ต่างหาก 
น้ําพริกแกงที่ใช้คือน้ําพริกแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิค้ันเอาแต่หัว รวมเครื่องปรุงใส่ลงในอ่างคนจน 
“ขึ้น” ตักใส่ใบตองห่อ แล้วนําไปนึ่งจนสุก 

 1) ให้นิยาม   2) ใช้ตัวอย่าง 
 3) ชี้แจงตามลําดับขั้น   4) เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง  
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13. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารแบบใด 
  ณ ร่มไม้สาละพนาสัณฑ์ นามลุมพินีวันมหาสถาน 
 พระนางเริ่มเจ็บครรภ์มิทันนาน ประสูติกาลพระโอรสแสนงดงาม 
 วิสาขะวันเพ็ญเพลาเลิศ พระกุมารผู้ประเสริฐแห่งโลกสาม 
 บัวบูชารองพระบาทยาตราตาม บุญญายามจิตพร้อมน้อมประณต 
 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร 3) เทศนาโวหาร 4) สาธกโวหาร  
14. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออ่ืน 
 1) เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา  
 2) ยอดเขาสิบห้าชั้นเป็นพ้ืนที่ลาดเอียง แทนที่จะมีต้นไม้หนาแน่นเหมือนที่ราบข้างล่าง 
 3) บริเวณนั้นมีต้นไม้สูงยืนเรียงรายอยู่ห่างๆ กันอย่างเงียบเหงาบนพื้นดินค่อนข้างโล่งเตียน  
 4) หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยู่ตลอดเวลา พาให้เมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผ่านมาเป็นระยะ  
15. ข้อใดใช้โวหารการเขียนต่างกับข้ออ่ืน 
 1) เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น พร้อมกับเสียงที่ทุกคนเปล่งออกมาว่า “ทรงพระเจริญ” ก็ดังก้อง

ไปทั่ว บริเวณ  
 2) มองไปทางไหนเห็นแต่สีเหลืองอร่ามสะพรั่งไปทั่วบริเวณ อาจมีสีอ่ืนบ้างจากร่มก้ันกางกันแดดดูเป็น    

สีกระดํากระด่างแซมปนอยู่  
 3) เสียงผู้คนตะโกนก้องไปทั่วว่า “ทรงพระเจริญ”แสงแดดที่แผดกล้ากลับรู้สึกอบอุ่น มีสายลมเย็นๆ แผ่ว

ผ่านมา 
 4) เสียงเห่เรือก้องกังวานตามผืนน้ํา ท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดแสงสีเหลืองทองจับเป็นประกาย

บริเวณหมู่ยอดเจดีย์ 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 1) 3. 4) 4. 1) 5. 3) 6. 2) 7. 1) 8. 2) 9. 1) 10. 3) 
11. 3) 12. 3) 13. 1) 14. 1) 15. 1) 
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แนวขอสอบ 
 
1. ข้อใดมีคําสะกดผิด 
 1) ผู้ใหญ่บ้านคนนี้บวชเรียนมานานมีความรู้มากจนคนยกย่องว่าเป็นพหูสูต 
 2) ผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านนี้ถือว่าตัวมีอํานาจบาทใหญ่ชอบข่มเหงชาวบ้าน 
 3) วัดบางแห่งมีตํารับตํารายาสมุนไพรเขียนติดไว้ให้คนได้รับความรู้ 
 4) ในครอบครัวของเขาแม่เล้ียงไม่ได้รังเกียจเดียดฉันท์ลูกเลี้ยงเลย 
 5) ร้านนี้อาหารข้ึนชื่อที่คนนิยมส่ังคือยําแมงกะพรุนใส่ปลาหมึก  
2. คําในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทั้งสองคํา 
 1) มือขวา  จับเส้น    2) ซ้ําซ้อน  เปิดกล้อง  
 3) ตามเรื่อง  ลวงโลก   4) ตาแมว  อ่อนข้อ  
 5) หน้าชา  มัดจํา  
3. ข้อใดใช้คําผิดความหมาย 
 1) นักโต้วาทีฝ่ายค้านใช้คารมเชือดเฉือนฝ่ายเสนอเพื่อเอาชนะ 
 2) พอเพ่ือนค้าขายขาดทุน เขาก็พูดทับถมจนเพ่ือนหมดกําลังใจ 
 3) ในฤดูฝนควรดูแลป้ายโฆษณาที่ติดต้ังบนอาคารสูงเพ่ือความปลอดภัย 
 4) จังหวัดตรังมีโครงการปลดปล่อยม้าน้ําคืนสู่ทะเลเพื่อขยายพันธ์ุในธรรมชาติ 
 5) เพราะฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจึงต้องเลิกล้มความคิดที่จะปลูกพืชเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้  
4. ข้อความส่วนใดมีการใช้คําผิดความหมาย 
  1) ในปัจจุบันมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกันมากขึ้น / 2) ท้องถ่ินหลายแห่งมีการฟ้ืนตัว 

วัฒนธรรมที่ดีงาม / 3) ด้วยการทะนุบํารุงศิลปะและการแสดงพื้นบ้านที่มีมาแต่เดิม / 4) รวมทั้งรักษา
จารีต ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ / 5) เพ่ือดํารงไว้ซึ่งมรดกอันลํ้าค่าที่บรรพบุรุษได้ส่ังสมไว้ 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
5. ข้อใดใช้ภาษากํากวม 
 1) กิจกรรมหารายได้ให้สมาคมครั้งนี้มีผู้นําส่ิงของมาจําหน่ายในราคาถูก 
 2) วิสัยทัศน์ของหน่วยงานเราคือการเป็นหน่วยงานเพ่ือพัฒนาชนบทที่มั่นคง 
 3) บริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มานานกว่า 10 ปีแล้ว 
 4) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการส่งเสริมผ้าไทยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 5) องค์การค้าจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือจะได้อํานวยความสะดวกแก่ร้านค้าและช่วยลดค่าขนส่ง  
6. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ 
  ยักเอาเพียงบางส่วนที่มีจํานวนเล็กน้อยไว้, เอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตน 
 1) กินตามน้ํา 2) กินบุญเก่า 3) กินเศษกินเลย 
 4) กินนอกกินใน 5) กินบ้านกินเมือง  
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7. ข้อใดใช้สํานวนไม่ถูกต้อง 
 1) ฉันเห็นเจ้าหนี้พาพวกเดินเข้ามาก็ตกใจกลัวมากจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนี 
 2) ที่ฟังเขาพูดมานี่เหมือนพายเรือในอ่าง ฉันยังจับใจความไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าจะสรุปลงตรงไหน 
 3) ผมขอรับรองว่ากรรมการของเราทุกท่านให้คะแนนสาวงามผู้เข้าประกวดตามเนื้อผ้าจริงๆ  
 4) แต่งงานหลานสาวทั้งทีต้องจัดงานใหญ่ จ้างวงดนตรีมาแล้วเล้ียงคนทั้งอําเภอเลยฆ่าควายอย่า 

เสียดายพริก 
 5) เรากําลังแบ่งหน้าที่กันทํารายงานส่งอาจารย์ เธออย่าชักใบให้เรือเสียชวนเพื่อนดูสาวๆ ที่เดินผ่านสิ 
 
ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 8-9 
 1) สหภาพโซเวียตรัสเซียก้าวลํ้าสหรัฐหลายช่วงตัวในเรื่องเทคโนโลยีทางอวกาศ / 2) ในขณะที่โซเวียต     
ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกและส่งนักบินอวกาศคนแรกขึ้นไปโคจรแล้ว 2 โครงการ / 3) สหรัฐอเมริกาเริ่ม
ก่อต้ังองค์การนาซาขึ้นเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ / 4) แรงกดดันจากโซเวียตทําให้สหรัฐอเมริกาซึ่งปรารถนาจะ
เป็นผู้นําต้องเร่งส่งยานอะพอลโลขึ้นไปในอวกาศทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม / 5) เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะ
ในโครงการแรก นักบินอวกาศถึง 3 คนต้องเสียชีวิตจากไฟคลอกในยานอวกาศ  
8. ข้อความส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะกับบทความวิชาการ 
 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
9. จากข้อความข้างต้นข้อใดเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้ังใจนําเสนอ 
 1) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางอวกาศของสหรัฐอเมริกา 
 2) การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีทางอวกาศของสหภาพโซเวียตรัสเซีย 
 3) การส่งยานอวกาศและนักบินอวกาศของชาติมหาอํานาจออกไปนอกโลก 
 4) ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการเอาชนะโซเวียตด้านเทคโนโลยีทางอวกาศ 
 5) ความสูญเสียของสหรัฐอเมริกาในระยะแรกของการทดลองส่งมนุษย์อวกาศไปในยาน  
10. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ระดับภาษาต่างกับส่วนอ่ืน 
  1) เค้กสีหวานดูนุ่มนวลน่ากิน เป็นอะไรที่หลายคนเห็นแล้วอดใจไม่ได้ / 2) ต้องหยิบมาลิ้มลอง  

โดยเฉพาะพวกที่ชอบขนมหวาน / 3) ที่เห็นเค้กทีไรเป็นต้องซื้อมากินแบบลืมอ้วน / 4) เพราะส่วนประกอบ
ของเค้กคือ ครีม ชีส เนย แป้ง และน้ําตาล ทําให้น้ําหนักเพ่ิมขึ้น / 5) สุดท้ายเลยกลายเป็นไขมันส่วนเกิน
ในจุดต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
11. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง 
 1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี 
 2) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการสร้างและปฏิสังขรณ์วัด 

หลายแห่ง 
 3) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยํา 
 4) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดตราพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 
 5) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็น 

จํานวนมาก  
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12. ข้อใดเป็นประโยค 
 1) ศักยภาพด้านการจัดการขยะให้เท่าทันและทัดเทียมกับระดับสากล 
 2) นวัตกรรมการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานทางเลือกในการแก้ปัญหาขยะ 
 3) ขยะพลาสติก 10 ตัน ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงได้วันละประมาณ 6,600 ลิตร 
 4) การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าหวายในการซื้อของเพ่ือทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 
 5) ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานทางเลือก  
13. ข้อใดไม่เป็นประโยค 
 1) นักกีฬาไทยลงแข่งขันยิมนาสติกลีลากับนักกีฬาจาก 6 ประเทศที่สิงคโปร์ 
 2) ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติเตรียมผู้เล่นทีมไทยเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 
 3) ประเทศไทยได้ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ําหนักเยาวชนแห่งโลก 
 4) การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 รอบสุดท้ายจัดขึ้นที่ประเทศไทย 
 5) ตามแผนของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่วางไว้ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่บราซิล  
14. ข้อใดแสดงเจตนาของผู้ส่งสารต่างกับข้ออ่ืน 
 1) กรมประมงประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเพ่ือทําไข่คาเวียร์ 
 2) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริได้ทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนบนดอยอินทนนท์ 
 3) การเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนต้องใช้เวลา 8-10 ปี กว่าจะได้ไข่ปลามาผลิตเป็นไข่คาเวียร์ 
 4) ไข่คาเวียร์ได้มาจากการนําไข่ปลาสเตอร์เจียนมาหมักกับเกลือนานถึง 2 ปี 
 5) ไข่คาเวียร์ดอยคํากระปุกละ 5,000 บาท ถึงจะแพงแต่คุณภาพสุดคุ้ม สินค้ามีจํานวนจํากัด  
15. ข้อใดใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด 
 1) แร่คือธาตุหรือสารประกอบที่เป็นของแข็งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้าง 

ของอะตอมเป็นเอกลักษณ์ 
 2) ทับทิมเป็นแร่ในตระกูลคอรันดัม มีองค์ประกอบเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ สมบัติทางฟิสิกส์คือมีค่า 

ความแข็งรองจากเพชร 
 3) ทับทิมสยามของไทยมีแหล่งกําเนิดจากหินภูเขาไฟชนิดแอลคาไลน์บะซอลด์เพียงชนิดเดียว พบที่จังหวัด

จันทบุรีและตราด 
 4) ตามตํานานทั้งของตะวันออกกลางและยุโรป มีความสอดคล้องกันว่าแซปไฟร์เป็นอัญมณีที่ทรงพลัง 

อํานาจมากที่สุด 
 5) บริเวณที่เป็นภูเขาทะเลทรายไปจนถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ําไนล์ใกล้กับทะเลแดง พบผลึกมรกตฝังตัว 

อยู่ในควอตซ์  
16. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดตามข้อความต่อไปนี้ 
  ผมใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเปิดห้องสมุดการ์ตูนเพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การ์ตูนไทย 

ให้ยังคงอยู่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สําคัญของคนในชาติสืบต่อไปหลังจากการ์ตูนไทยไม่ได้รับความนิยม 
เหมือนในอดีต 

 1) อดทน 2) มุมานะ 3) ประนีประนอม 
 4) ห่วงใยสังคม 5) มีความคิดสร้างสรรค์  
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17. เมื่ออาจารย์ถามว่า “ใครจะเป็นคนทํารายงานเรื่อง พลังงานชีวมวล เรื่องนี้ยากที่สุด” คําตอบของนักเรียน 
ตามข้อใดมีน้ําเสียงกระตือรือร้น 

 1) หนูทําเองค่ะ หนูอยากรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้น 
 2) ผมไม่ชอบแต่ก็คงต้องทํา เรื่องยากๆ ต้องผม 
 3) หนูทําก็ได้ค่ะ รีบทําให้เสร็จๆ จะได้ไปอ่านหนังสือ 
 4) ผมทําเองก็แล้วกันครับ ผมมีข้อมูลเกือบหมดแล้ว 
 5) หนูลองทําดูก่อนได้ไหมคะ แต่ไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่า  
18. คําพูดในข้อใดไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือให้กําลังใจ 
 1) อย่าเบื่อหน่ายความล้มเหลวเลยนะ เพราะมันคือเพ่ือนร่วมทาง 
 2) ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จที่ดีกว่าถ้าเรามัวแต่ทําซ้ํารอยเดิม 
 3) ความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะหนู แต่ขึ้นอยู่กับความคิดมากกว่า 
 4) ส่ิงที่คุณเสียไปคือเวลา แต่ส่ิงที่ได้กลับมาคือประสบการณ์ไม่ใช่หรือ 
 5) การที่เราไม่ได้ครอบครองอะไรก็ดีไปอย่าง เพราะเราจะไม่มีวันเสียส่ิงนั้นไป  
19. หลังจากการบรรยายของวิทยากร เรื่อง “ประโยชน์ของอาหารเช้า” ข้อใดเป็นคําถามของผู้ฟังที่ไม่สัมพันธ์ 

กับเนื้อหาของการบรรยาย 
 1) นม 1 กล่องพอไหมคะ   2) ทานช่วงเวลาใดเหมาะที่สุดครับ  
 3) ควรรับประทานทุกวันไหมคะ 4) อาหารประเภทใดจึงจะดีที่สุดครับ 
 5) ขนมหวานทานก่อนนอนอันตรายไหมคะ  
20. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ 
  นกนางแอ่นบางชนิดสํารอกน้ําลายทํารังเป็นรูปถ้วยติดกับฝาผนังถํ้าตามเกาะในทะเล รังของนกนางแอ่น

ชนิดนี้มีผู้เก็บมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพง ที่อําเภอปากพนังมีการสร้างอาคารสูงสําหรับให้นก
นางแอ่นมาอาศัยแล้วเก็บรังขาย 

 1) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสรุป  2) ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 
 3) ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน 4) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสรุป 
 5) ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน  
21. ข้อใดมีการใช้เหตุผล 
 1) ส่วนประกอบที่สําคัญของการเดินรถไฟในระยะแรกมี 2 ส่วน คือ ทางรถไฟกับขบวนรถไฟ 
 2) ต่อมาการเดินรถมีความซับซ้อน ต้องมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นคือระบบอาณัติสัญญาณ และระบบห้ามล้อ 

รถไฟ 
 3) ทางรถไฟที่คนทั่วไปมองเห็นคือรางเหล็ก 2 เส้นวางขนานกันบนหมอนรองรางรถไฟ ซึ่งเรียกกันว่า    

ไม้หมอน 
 4) หมอนรองรางรถไฟจะวางอยู่บนหินโรยทางซึ่งเกลี่ยกระจายอยู่เหนือดินคันทางที่อยู่ชิดกับพ้ืนดินเดิม

ของทางรถไฟ 
 5) น้ําหนักขบวนรถไฟที่กดลงบนรางจะกระจายลงบนพื้นดินเดิมโดยผ่านหมอนรองรางรถไฟ หินโรยทาง 

และดินคันทาง  
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22. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 
  1) การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการรณรงค์ปลุกจิตสํานึก สร้างวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ 

จราจร / 2) การบังคับใช้และแก้ไขกฎหมายให้ทันยุคสมัย เพ่ือควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ / 
3) หรือการจํากัดความเร็วพาหนะ / 4) วิธีการเหล่านี้ไม่ควรกระทําเฉพาะช่วงหยุดยาวหรือเทศกาล /      
5) ตรงกันข้ามต้องกระทําตลอดเวลาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 1) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2   2) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
 3) ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4   4) ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 
 5) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 5  
23. ข้อใดมีการแสดงทรรศนะ 
 1) สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดปรากฎการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชากร 
 2) ปัญหาที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกซึ่งมีหลายประการ 
 3) ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว คล่ืนยักษ์สึนามิ ปรากฏการณ์เอลนิญโญ ฯลฯ 
 4) ปัญหาที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น สภาวะโลกร้อน มลภาวะอากาศ สารพิษ อุตสาหกรรม ฯลฯ 
 5) เราทุกคนในฐานะที่มีส่วนเก่ียวข้องควรต้องศึกษาลักษณะของปัญหาและผลกระทบเพื่อร่วมกันแก้ไข  
24. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ 
  การให้สัมปทานสํารวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศไทย 

แต่สถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นรีบด่วนที่จะเปิดสัมปทานรอบที่ 21 เพราะปริมาณไฟฟ้าสํารอง
ในปัจจุบันยังมีเกินกว่า 25% และความต้องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าจะไม่เพ่ิมขึ้นมากจนอยู่ในระดับ
วิกฤต ควรรอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ปิโตรเลียมก่อนเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและสร้างอํานาจต่อรอง ซึ่งจะทําให้
ประเทศได้รับผลประโยชน์มากกว่า 

 1) ปริมาณไฟฟ้าสํารองในประเทศไทยมีเพียงพอจริงหรือ 
 2) การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะไม่มีปัญหาจริงหรือ 
 3) ประเทศไทยควรสํารวจแหล่งปิโตรเลียมเองแทนการให้สัมปทานหรือไม่ 
 4) การแก้ไข พ.ร.บ. ปิโตรเลียมทําให้ประเทศได้ผลประโยชน์มากขึ้นจริงหรือไม่ 
 5) รัฐควรชะลอการให้สัมปทานสํารวจแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ 21 ไปก่อนหรือไม่  
25. ข้อใดเป็นข้อสนับสนุนประเด็นการโต้แย้ง “การขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเกินกว่ามาตรฐานช่วยลดการ 

บริโภคลงได้จริงหรือ” 
 1) คนไทยติดรสหวานและบริโภคน้ําตาลมากจนเป็นนิสัย 
 2) องค์การอนามัยโลกได้ศึกษาถึงอันตรายจากความหวาน 
 3) หลายๆ ประเทศจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากความหวาน 
 4) ปริมาณน้ําตาลที่เกินมาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 5) การขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสามารถเพ่ิมรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท  
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26. ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ 
 1) รายการเกมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ชนะทั้ง 7 เกมจะได้เข้าชิงเงินรางวัลใหญ่   

หลายล้าน 
 2) ที่นี่เมนูเครื่องดื่มที่รู้จักกันดีคือกาแฟสด รวมทั้งเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพประเภทน้ําสมุนไพรจําหน่ายทุกวัน 
 3) การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยไม่ต้องรับการผ่าตัด ลดความเจ็บปวดและช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต    

อีกด้วย 
 4) สวนสาธารณะแห่งนี้อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีที่จอดรถเพียงพอ และมีเครื่อง    

ออกกําลังกายพร้อมมูล 
 5) มะนาวเลมอนฮาวาย ผลใหญ่ ไร้เมล็ด มีน้ํามาก รสเปรี้ยวกําลังดี เปลือกมีกล่ินหอมเป็นพิเศษ  
27. ข้อใดเรียงลําดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 
  1. การเลือกกินอาหารจึงเป็นส่ิงจําเป็น ถึงแม้เป็นส่ิงที่ทําได้ยากก็ตาม 
  2. เมื่อใดที่ไตไม่สามารถขับของเสียที่อยู่ในร่างกายออกมาได้ 
  3. อาหารบางชนิด เช่น อาหารโปรตีน เมื่อกินมากๆ ทําให้เกิดของเสียในร่างกายมาก 
  4. ก็เป็นเหตุทําให้การทํางานของไตบกพร่องและไตเสื่อมเร็วขึ้น 
  5. การกินอาหารที่ถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้มาก 
 1) 3 - 5 - 4 - 1 - 2 2) 2 - 3 - 1 - 4 - 5 3) 5 - 1 - 3 - 2 - 4 
 4) 3 - 5 - 2 - 1 - 4 5) 5 - 4 - 3 - 1 - 2  
 
ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 28-29 
 1. เมื่อปอกเปลือกออกจะมีน้ํายางสีเหลืองอยู่ที่เนื้อมังคุดบางกลีบ บางกลีบเป็นสีใส 
 2. เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ก็หาทางแก้ไขได้ไม่ยาก คือควรกําจัดเพลี้ยไฟและควบคุมปริมาณน้ําให้พอดีๆ  
 3. สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการดังกล่าวอาจมาจากเพลี้ยไฟหรือต้นมังคุดได้รับน้ํามากเกินไปหรือน้อยเกินไป 
 4. ลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าอาการเนื้อแก้วยางไหล ซึ่งทําให้มังคุดเสียราคา 
 5. คนที่ชอบกินมังคุดคงเคยสังเกตว่า บางผลมีน้ํายางแข็งสีเหลืองเกาะอยู่ที่เปลือก  
28. เมื่อเรียงลําดับข้อความข้างต้นให้ถูกต้องแล้ว ข้อใดเป็นลําดับที่ 4 
 1) ข้อ 1 2) ข้อ 2 3) ข้อ 3  4) ข้อ 4 5) ข้อ 5  
29. ข้อใดเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้ังใจจะนําเสนอ 
 1) ข้อพึงระวังที่ทําให้มังคุดเสียราคา  2) ความแตกต่างของมังคุดที่ดีและไม่ดี 
 3) วิธีเลือกซื้อมังคุดให้เป็นเพ่ือให้คุ้มค่าเงิน 4) สาเหตุที่ทําให้มังคุดมีผลผลิตไม่สมบูรณ์ 
 5) วิธีแก้ปัญหาเพ่ือให้มังคุดที่ปลูกมีคุณภาพดี  
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30. ข้อใดควรเป็นชื่อของเรียงความท่ีมีสาระสําคัญต่อไปนี้ 
  ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกทําลายป่าชายเลนมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นการลักลอบตัดไม้ การทํานากุ้ง    

การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน และการเพิ่มของประชากร เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่า 
ชายเลน เป็นการทําลายห่วงโซ่อาหาร และทําลายแหล่งอาหารของมนุษย์ ชุมชนจึงควรเป็นกลุ่มที่ช่วยกัน 
ปกป้องและพัฒนาป่าชายเลนให้ย่ังยืน 

 1) ประโยชน์ของป่าชายเลน  2) จิตสํานึกรักษ์ป่าชายเลน 
 3) ระบบนิเวศของป่าชายเลน 4) การตัดไม้ทําลายป่าชายเลน 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพัฒนาป่าชายเลน  
31. ข้อความส่วนใดไม่ใช่การพรรณนา 
  1) ลุงดําเป็นคนร่างเล็ก ผอมแกร็น / 2) ใบหน้ากร้านแดด เห็นรอยย่นลึกที่กลางหน้าผาก / 3) มีปอย 

เคราสีขาวตรงปลายคางยาวลงมาถึงกลางอก / 4) ในยามครุ่นคิดใคร่ครวญลุงจะลูบไล้เคราขาวอย่างช้าๆ / 
5) วันหนึ่งลุงโกรธเด็กเกเรที่มาล้อ เลยเดินไปโกนเคราทิ้งเสียที่ร้านหน้าปากซอย 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
32. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีการเขียนตามข้อใด 
  มณฑาสวรรค์เป็นพรรณไม้ดอกในวงแม็กโนเลีย เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูง 5-10 เมตร ออกดอกรูปกลมรี 

กลีบดอกหนามีสีขาวนวล ดอกมีกล่ินหอมแรง โดยเฉพาะในช่วงพลบค่ํา เนื้อใบหนาแข็งสีเขียวสด  
ขยายพันธ์ุตามธรรมชาติด้วยเมล็ด 

 1) การอธิบาย   2) การบรรยาย 
 3) การพรรณนา   4) การอธิบายและการบรรยาย 
 5) การอธิบายและการพรรณนา  
33. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเก่ียวกับมันสําปะหลังในข้อความต่อไปนี้ 
  มันสําปะหลังปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังเป็น 

อันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรียและบราซิล ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นอันดับ 1 
ของโลกมายาวนาน และสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท 

 1) ประเทศคู่แข่ง 2) แหล่งเพาะปลูก 3) ผู้นําในการส่งออก 
 4) รูปแบบผลิตภัณฑ์ 5) พืชเศรษฐกิจของไทย  
34. ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ 
  นักวิจัยกําลังพยายามพิสูจน์ว่า การฟังเพลงเศร้าเป็นการช่วยปลอบโยน โดยทดลองเก็บข้อมูลจากชาว 

อังกฤษและฟินแลนด์ จํานวน 2,436 คน ผลการวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกชอบเพราะเพลงเศร้าทําให้ 
อารมณ์ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากความนิยมในเพลงนั้นอยู่แล้ว นอกจากนั้นในการทดลองยังพบว่า           
คนส่วนหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดหรือเกลียดเพลงเศร้าไม่อยากได้ยินได้ฟังเพลงนั้นๆ เลย 

 1) บางคนฟังเพลงเศร้าแล้วทําให้เกิดความทุกข์ใจ 
 2) เพลงเศร้าทําให้เกิดความรู้สึกทั้งพอใจและปวดร้าว 
 3) ชาวอังกฤษชอบฟังเพลงเศร้ามากกว่าชาวฟินแลนด์ 
 4) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2,000 คนใน 2 ประเทศ 
 5) เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ชอบเพลงเศร้าเพราะชอบเพลงนั้นมาแต่เดิม  
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35. คําตามข้อใดเมื่อนํามาเติมในช่องว่างต่อไปนี้แล้วจะได้ใจความถูกต้องตามความคิดของผู้เขียน 
  ทุกวันนี้สังคมอุดมไปด้วยข่าวสารจากโลกออนไลน์ทั้งที่เชื่อถือได้และไม่ควรเชื่อถือ เหตุการณ์ถูกปรุงแต่ง

มาจากหลายฝ่าย หลายส่วน และมักจะหาข้อมูลตรรกะต่างๆ มาสนับสนุนความคิดของตนเอง ดังนั้น    
การเสพส่ือดิจิทัลอย่าง .................... จึงเป็นส่ิงที่ควรปฏิบัติเพ่ือให้เรารู้เท่าทันชีวิต 

 1) มั่นใจ 2) จริงจัง 3) ชาญฉลาด 
 4) มีจินตนาการ 5) สมบูรณ์แบบ  
36. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความสําคัญ 
  1) น้ํานมแม่มีประโยชน์มาก ทําให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย / 2) เด็กที่ด่ืมนม แม่

อย่างน้อย 4 - 6 เดือนมีการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจน้อยกว่าเด็กที่ด่ืมนมผสม / 3) หรือเป็นหวัด 
น้อยกว่า 4 เท่า และเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังน้อยกว่าถึง 3 เท่า / 4) ช่วยลดการเกิดภูมิแพ้และหอบหืดในเด็กลง / 
5) ย่ิงให้ลูกดื่มนมแม่ได้นานเท่าใด ภูมิคุ้มกันก็จะย่ิงเพ่ิมมากขึ้น 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
37. ข้อใดเป็นประเด็นหลักของข้อความต่อไปนี้ 
  ออสเตรเลียประสบปัญหาการรุกรานของวัชพืชโดยเฉพาะฮอกวีด (Hawk weed) ที่มาแย่งอาหารจาก 

พืชเศรษฐกิจที่ปลูก รัฐต้องสูญเสียค่ายาพ่นกําจัดวัชพืชเป็นจํานวนมหาศาล กระนั้นมันก็สามารถอยู่รอด 
และงอกใหม่ได้อีก ในที่สุดพบว่าสุนัขมีประโยชน์ในการปราบฮอกวีดดีที่สุด เพราะมันจะค้นหาและขุดรากทิ้ง
ได้หมด ส่ิงสําคัญที่ทําไม่ง่ายนัก คือ ต้องเร่งฝึกสุนัข เช่น ค็อกเกอร์สเปเนียลซึ่งมีจมูกไวเป็นเลิศ 

 1) ความยากลําบากในการกําจัดฮอกวีด 
 2) การฝึกสุนัขให้สามารถค้นหาฮอกวีด 
 3) ความสําเร็จในการกําจัดฮอกวีดโดยใช้สุนัข 
 4) การรุกรานของฮอกวีดซึ่งทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
 5) ความสามารถพิเศษในการดมกลิ่นฮอกวีดของค็อกเกอร์สเปเนียล  
38. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ผลจากการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 
  ถนนเยาวราชเจริญรุ่งเรืองมาคู่กับกรุงเทพฯ เป็นเวลานาน เมื่อไม่นานมานี้ คนกรุงเทพฯ ต้องการ

ความรวดเร็วในการเดินทาง ทําให้มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินผุดขึ้นย่านใจกลางชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ ชุมชน
บางส่วนต้องโยกย้ายไปหาทําเลค้าขายแห่งใหม่ บ้างก็ต้องปิดกิจการเดิมไป บ้างก็ต้องย้ายไปอยู่นอกเมือง 
ผู้คนในชุมชนต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ 

 1) การขยายธุรกิจการค้า   2) ความสะดวกในการเดินทาง 
 3) ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน  4) ความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพฯ 
 5) การย้ายที่อยู่และการประกอบอาชีพ  
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39. ข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความนี้ 
  จิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นในเหตุผล ความถูกต้องในความสุจริต ยุติธรรม และในความเที่ยงตรง  

รับผิดชอบ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งปวงไว้ให้มั่นคง ไม่ให้หว่ันไหว   
และผันแปรไปในทางเสียหาย 

 1) บุคคลผู้มีเหตุผล มีความรู้ มีความคิด ย่อมมีจิตใจมั่นคงและเข้มแข็ง 
 2) บุคคลจะศึกษาวิชาความรู้ได้ต้องมีจิตใจมั่นคง สุจริต เที่ยงตรงไม่ผันแปร 
 3) พ้ืนฐานของความรู้ความคิดของบุคคลคือความมีจิตใจมั่นคง ไม่หว่ันไหว 
 4) จิตใจของบุคคลอาจหว่ันไหวประพฤติชั่วได้หากไม่มีความรู้ความคิดเป็นพ้ืนฐาน 
 5) ผู้มีความรู้ถ้าจิตใจมั่นคง มีเหตุผล สุจริต เที่ยงธรรม ย่อมไม่ประพฤติเส่ือมเสีย  
40. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 
  การแพทย์แผนจีนที่มีมานับพันปีเน้นการสร้างสมดุลสุขภาพด้วยเครื่องยาจีนบางชนิดที่มีราคาแพง 

เช่น รังนก หูฉลาม ฯลฯ เชื่อกันว่าเครื่องยาจีนเหล่านี้มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ ซึ่งไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริง
ว่ามีคุณค่าสมกับราคาหรือไม่ อันที่จริงน่าจะถึงเวลาที่เราควรงดบริโภคส่ิงเหล่านี้เพ่ือความห่วงใยธรรมชาติ
ได้แล้ว แต่กระนั้นเครื่องยาจีนเหล่านี้ก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่เช่นเดิม 

 1) อธิบายวิธีใช้เครื่องยาจีน  
 2) บอกประโยชน์ของเครื่องยาจีน 
 3) วิจารณ์คุณภาพของเครื่องยาจีนราคาแพง  
 4) เสนอแนะให้เลิกใช้เครื่องยาจีนที่ไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
 5) คัดค้านการใช้เครื่องยาจีนซึ่งมีราคาแพงในการรักษาโรค 
 
ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 41-42 
 คนที่อายุเกิน 60 ปี คุ้นเคยกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมกันดีเพราะเคยเรียน มีคนคิดว่าน่าจะนํา   
วิชานี้กลับมาสอนในโรงเรียนใหม่อีกครั้ง ลองคิดดูจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพบว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนกับชีวิตในสังคม
ขัดแย้งกันอยู่หลายเรื่อง เช่น ในตําราบอกว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นส่ิงชั่วร้าย ทุกคนต้องต่อต้าน แต่ในชีวิต
จริงผลวิจัยกลับบอกว่าคนเป็นจํานวนมากเห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดา ใครๆ ก็ทํากัน หรือเมื่อกลับบ้าน
ได้ยินพ่อแม่ยกย่องคนมีเงินแต่ไร้ศีลธรรมอย่างหน้าชื่นตาบาน  
41. จากข้อความข้างต้นข้อใดเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเก่ียวกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
 1) เนื้อหาในหนังสือเรียนสําหรับวิชานี้ล้าสมัยเกินไป ควรปรับปรุง 
 2) การนําวิชานี้กลับมาสอนอีกครั้งในโรงเรียนเป็นเรื่องควรสนับสนุน 
 3) เนื้อหาบางตอนในหนังสือเรียนสําหรับวิชานี้ขัดแย้งกันเองหลายประเด็น 
 4) วิชานี้ไม่เหมาะสมที่จะนํากลับมาสอนอีกเพราะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในสังคม 
 5) คนส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบันมีทรรศนะเปลี่ยนไปและไม่สนใจปฏิบัติตามแนวทางของวิชานี้  
42. น้ําเสียงตามข้อใดปรากฏในข้อความข้างต้น 
 1) ดุดัน 2) ขมขื่น 3) เหยียดหยาม 
 4) ประหลาดใจ 5) ประชดประชัน  
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43. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 
  ผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนนั้นมักจะชอบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนจนลืมความ 

สามารถของตน ส่วนผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั้น ดําเนินชีวิตอย่างเป็นเจ้านายของตนเอง ไม่ว่าจะพบ 
สถานการณ์ใด ก็จะสามารถจัดการได้อย่างอิสระ ตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว 

 1) ตําหนิผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 2) แนะนําวิธีตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น 
 3) สนับสนุนให้คนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 4) อธิบายความคิดของผู้ที่ขาดความเชื่อมั่น 
 5) เปรียบเทียบลักษณะของผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นกับผู้ที่มีความเชื่อมั่น  
44. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 
  ภัยออนไลน์ - ภัยไร้สายในยุคนี้มีหลายรูปแบบที่เกิดจากน้ํามือของมิจฉาชีพยุคดิจิทัล สมัยก่อน 

มิจฉาชีพต้องออกหาเหยื่อ แต่สมัยนี้เพียงรอให้เหย่ือเข้ามาติดกับ เพราะมีช่องทางออนไลน์หลากหลาย 
กรณีซื้อของออนไลน์ประชาชนจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถ้าเป็นร้านที่ถูกต้องจะมีการขึ้นทะเบียนไว้ 
ควรตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจ 

 1) ให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบภัยออนไลน์ 
 2) เตือนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์ 
 3) ชี้ให้เห็นกลโกงของมิจฉาชีพยุคดิจิทัล 
 4) เสนอแนะวิธีการใช้บริการออนไลน์ในปัจจุบัน 
 5) ต้องการให้ผู้เก่ียวข้องแก้ปัญหามิจฉาชีพออนไลน์  
45. ข้อใดเป็นแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอในข้อความต่อไปนี้ 
  คนเรามักอ้าแขนต้อนรับความสุข ปฏิเสธความทุกข์ พยายามหนีความทุกข์ให้ไกลที่สุด แต่มักมี    

ความทุกข์หลายอย่างที่ไม่ว่าเราจะพยายามหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น ในที่สุดก็ต้องพบ ถ้าพบความทุกข์แล้ว 
เรายังปฏิเสธไม่ยอมรับ ความทุกข์นั้นก็จะบีบคั้นเราให้ทุกข์หนักขึ้น 

 1) ในชีวิตของแต่ละคนย่อมมีความทุกข์มากกว่าความสุข 
 2) คนเราไม่อยากมีความทุกข์ ต้องการมีแต่ความสุขเท่านั้น 
 3) ความทุกข์ที่ทุกคนต้องพบเป็นส่ิงที่ทําให้เราทุกข์หนักที่สุด 
 4) เมื่อพยายามหนีความทุกข์ ก็ย่ิงประสบความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆ  
 5) หากประสบความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราควรทําใจยอมรับความทุกข์นั้น 
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ใช้ข้อความต่อไปน้ีตอบคําถามข้อ 46-47 
 ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับกันว่าคอมพิวเตอร์จําเป็นต่อชีวิตและสังคมอย่างมหาศาล มีเด็กไทยเป็นจํานวน 
มากที่ติดเกมคอมพิวเตอร์มากจนละเลยกิจกรรมอื่นๆ ที่ควรทํา เช่น ทําการบ้าน เล่นกีฬา สังสรรค์กับคนอ่ืน 
นอนเป็นเวลา ฯลฯ บ่อยครั้งที่นิสัยดังกล่าวติดตัวเด็กไปจนถึงวัยทํางาน “เด็กติดเกม” จึงเป็นภัยร้ายที่แฝงตัว
เงียบอยู่ในสังคมและนับวันย่ิงทวีความรุนแรงขึ้น นับได้ว่าเป็นปัญหาขั้นวิกฤตระดับประเทศ และมีผลต่อการ
สร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศในระยะยาว  
46. ผู้เขียนต้องการนําเสนอแนวคิดอย่างไรในข้อความข้างต้น 
 1) คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อนันต์และมีโทษมหันต์ 
 2) เกมคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเด็กไปจนโต 
 3) การแก้ปัญหาเด็กติดเกมทําได้ยากเพราะฝังรากลึกโดยไม่มีใครสังเกตมานาน 
 4) ปัญหาเด็กติดเกมมีอันตรายต่อตัวเด็กอย่างต่อเนื่องและมีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 5) รัฐควรเร่งรัดแก้ปัญหาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  
47. ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีเจตนาอย่างไร 
 1) กระตุ้นให้คิด 2) บอกกล่าวให้รู้ 3) ตําหนิให้สํานึก 
 4) ตักเตือนให้เลิก 5) โน้มน้าวให้ทําตาม  
48. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ 
  การให้อภัยนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ต้องต้ังใจทําและต้องรู้ประโยชน์ของการให้อภัย รู้จักโทษของการ 

ไม่ให้อภัยด้วย จงสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้มากขึ้น โดยให้มีความพร้อมจะให้อภัยคนได้มากขึ้น และโกรธคน
ให้น้อยลง เพราะรู้แล้วว่าถ้าโกรธแค้นแล้วไม่ดีอย่างไร ให้นึกถึงผลของความแค้นของเราที่เกิดความไม่เป็น
สุขเพราะใจเราคิดถึงแต่ความทุกข์เสมอๆ  

 1) ผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยมักมีแต่ความทุกข์ 
 2) การให้อภัยผู้อ่ืนสามารถทําได้สําเร็จถ้าต้ังใจ 
 3) เราจะไม่โกรธใครอีกเลยถ้าสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง 
 4) ถ้าต้องการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขต้องรู้จักให้อภัย 
 5) ผู้ที่สะสมความโกรธแค้นไว้ในใจย่อมหาความสุขไม่ได้  
49. ข้อความต่อไปนี้อนุมานได้ว่าผู้เขียนมีทัศนคติหลายประการต่อวัยเยาว์ของตนเอง ยกเว้นข้อใด 
  วัยเยาว์ของฉันคือส่ิงใดกันแน่ คือผิวอ่อนนุ่ม หัวใจบอบบาง หรือทั้งหมดรวมกัน ฉันไม่แน่ใจ ฉันรู้แต่

เพียงว่า ทุกอย่างดูจะผ่านไปง่ายกว่า เจ็บปวดน้อยกว่า ลืมเร็วกว่า แม้เรื่องนั้นจะเคยสําคัญสักเพียงไหน 
 1) สบายๆ 2) อ่อนแอ 3) น่าชื่นชม 
 4) น่าเบื่อหน่าย 5) น่าทะนุถนอม 
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50. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ 
  ในสมัยโบราณครอบครัวไทยรับประทานอาหารพร้อมกันทั้งครอบครัวโดยจัดกับข้าวลงสํารับแล้ว

สมาชิกในครอบครัวล้อมวงรับประทานร่วมกัน พ่อแม่จะสอนมารยาทในการรับประทาน หรือเรื่องอ่ืนๆ ไป
พร้อมกัน เด็กได้ดูตัวอย่างที่ดีในการรับประทาน รู้เรื่องการปรุงอาหารหรือภูมิปัญญาอื่นๆ จากผู้ใหญ่ด้วย 

 1) ครอบครัวไทยสมัยโบราณมีความอบอุ่น 
 2) พ่อแม่สมัยปัจจุบันไม่อบรมส่ังสอนลูก 
 3) วิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อนแตกต่างกับสมัยนี้ 
 4) เด็กไทยสมัยก่อนได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ จากผู้ใหญ่ในวงอาหาร 
 5) การรับประทานอาหารแบบโบราณช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
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เก็งขอสอบ 
 
1. คําประพันธ์ต่อไปนี้มีพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้ายก่ีพยางค์ 
  ถึงสําเพ็งเก๋งต้ังริมฝั่งน้ํา    แพประจําจอดเรียงเคียงขนาน 
 1) 10 พยางค์ 2) 11 พยางค์ 3) 12 พยางค์  4) 13 พยางค์ 5) 14 พยางค์  
2. ข้อใดมีทั้งคําที่ใช้อักษรควบและคําที่ใช้อักษรนํา 
 1) เวทนาวานรอ่อนน้อยน้อย    กระจ้อยร่อยกระจิริดจิดจีดจิ๋ว 
 2) บ้างเกาะแม่แลโลดกระโดดปลิว    ดูหอบห้ิวมิให้ถูกตัวลูกเลย 
 3) โอ้พ่อแม่แต่ชั้นลิงไม่ทิ้งบุตร    เพราะแสนสุดเสน่หานิจจาเอ๋ย 
 4) ที่ลูกอ่อนป้อนนมน่าชมเชย    กระไรเลยแลเห็นน่าเอ็นดู 
 5) แต่ลิงใหญ่ไอ้ทะโมนมันโลนเหลือ    จนชาวเรือเมินหมดด้วยอดสู  
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง 
 1) สดุดีพระภูมีที่ทรงศักดิ์  2) เหล่าชาวไทยร่วมใจถวายพระพร 
 3) ประชาราษฎร์ร่วมอวยชัยแด่ภูวดล 4) น้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 5) น้อมใจภักดิ์ถวายพระพรจากทุกหน  
4. คําในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคํา 
 1) ถ้าจะจอดเรือให้ดูท่า    ตีด่าข้าให้ดูโทษ 2) ขึ้นโตนดให้ดูไคล    ขึ้นบันไดให้ดูขั้น 
 3) ฟ่ันเชือกให้ดูเกลียว    คนมักเที่ยวให้ดูตีน 4) มักมีสินให้เป็นพ่อค้า    มักเมืองฟ้าให้ทําบุญ 
 5) รักบุญให้สงวนบุญ    สงวนสกุลของตัวไว้  
5. ข้อใดไม่จําเป็นต้องใช้คําภาษาอังกฤษ 
 1) ร้านอาหารส่งเมนูมาให้เขาเลือกแล้ว 2) เมื่อขึ้นรถแล้วควรกดล็อกประตูทันที 
 3) เรื่องนี้กล่าวถึงกันมากในโซเชียลเน็ตเวิร์ก 4) เขากําลังจะเดินทางไปชกมวยป้องกันแชมป์ 
 5) บริษัทโฆษณาว่าสเปรย์น้ําแร่จะช่วยลดขนาดรูขุมขน  
6. ข้อใดไม่มีคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
 1) แม้นจักรักรักไว้ในอารมณ์  2) แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย 
 3) ย่ิงเนิ่นนานก็ย่ิงเห็นจะเป็นคุณ 4) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ 
 5) เอาเงินง้างอ่อนตามความประสงค์  
7. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีคํายืมจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต 
  1) นอกจากเรื่องน้ําหนักตัวที่มากเกินไปก็เป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ข้อเข่ามากๆ / 2) เช่น การ  

นั่งยองๆ ขัดสมาธิ พับเพียบนานๆ / 3) การขึ้นลงบันได การยืน เดิน ว่ิง ที่ใช้เวลานานเกินไป / 4) ก็มี   
ส่วนทําให้ข้อเข่าของเราสึกหรอมากขึ้น / 5) ควรจะทําให้พอเหมาะกับสุขภาพของตัวเอง 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3 4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
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8. ข้อใดมีคําประสมน้อยที่สุด 
 1) ดอกไม้ไฟมีส่วนผสมหลักคือดินปืน กํามะถัน และผงถ่านซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนัง 
 2) ชาวญี่ปุ่นถือว่านกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของความย่ังยืน และนําโชคลาภมาสู่ผู้ให้อาหาร 
 3) หญ้าแพรกนําไปใช้ในพิธีไหว้ครูมาแต่โบราณเพ่ือส่ือถึงความรู้ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 4) ผลสดของมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก ใช้เป็นยาบํารุงทําให้สดชื่น แก้เลือดออกตามไรฟันได้ 
 5) หว้ามีคุณสมบัติทางยาหลายประการ เปลือกที่มีรสฝาดนํามาตําเป็นยาอมใช้รักษาโรคแผลในปาก  
9. ข้อใดเป็นคําซ้อนทุกคํา 
 1) ขับเคลื่อน  ใช้จ่าย  เตะถ่วง 2) หลีกเลี่ยง  แสวงหา  อ่อนนุ่ม 
 3) ขั้นตอน  ล่องหน  เลือกตั้ง 4) แรงงาน  ส้ินสุด  อับจน 
 5) มัวหมอง  สับเปลี่ยน  งัดข้อ  
10. คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ 
 1) น้องชายฉันจะต่อเติมบ้านราวๆ เดือนหน้า 
 2) เด็กคนนี้ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่สุงสิงกับใคร 
 3) เส้ือผ้าเก่าๆ พวกนี้เอาไปทําผ้าขี้ริ้วเสียเถอะ 
 4) ถ้าเราช่วยๆ กันทํา งานก็จะเสร็จเร็วไม่ใช่หรือ 
 5) การเลี้ยงดูที่ผิดๆ ทําให้เด็กใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา  
11. ข้อใดเป็นคําสมาสทุกคํา 
 1) นวัตกรรม  เทวาลัย 2) ติณชาติ  ปราศรัย 3) ชลมารค  ศาสดา  
 4) จักรยาน  โมทนา 5) วัตถุนิยม  มุทิตา  
12. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง 
  ก. เทียนพรรษาต้นนั้นมีลวดลายละเอียดงดงามมาก 
  ข. ชาวนาถือเคียวมาคนละเล่มเตรียมตัวช่วยกันเก่ียวข้าว 
  ค. ฝากซื้อซองจดหมาย 3 ฉบับนะ พ่ีจะใส่ใบลาส่งครู 
  ง. ตามเนื้อเรื่องในวรรณคดีไทย คนธรรพ์ทุกองค์มีความสามารถทางดนตรี 
  จ. เจ้าหน้าที่นํางาช้างแอฟริกาเกือบ 100 ก่ิงมาแสดงพร้อมผู้ต้องหาที่ลักลอบนํามาขาย 
 1) ข้อ ก. และ ข้อ ข. 2) ข้อ ข. และ ข้อ ค. 3) ข้อ ค. และ ข้อ ง.  
 4) ข้อ ง. และ ข้อ จ. 5) ข้อ จ. และ ข้อ ก.  
13. ข้อใดเป็นประโยคแสดงเจตนาตําหนิ 
 1) เขามาหาฉันเองนี่ ฉันไม่ได้ชวนเขาหรอก  2) รถไฟจะออกอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว รีบกันหน่อยซิ 
 3) กระเป๋าใบนี้ก็ดีหรอก แต่ราคาแพงเกินไป 4) บางตําราบอกให้ล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นจึงจะดี 
 5) คนที่เริ่มต้นออมในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้า 
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14. ข้อใดเป็นประโยครวม 
 1) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีน 
 2) พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ถล่มเกาะฮ่องกงอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดี 
 3) กระจกหน้าต่างของห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้รับความเสียหาย 
 4) ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเส้นทางคมนาคมถูกน้ําท่วมขังทั่วพ้ืนที่รอบเกาะ 
 5) การแข่งขันรักบี้ 7 คนต้องถูกยกเลิกและเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวต้องล่าช้า  
15. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน 
 1) พายุลูกนี้มีความเร็วลมศูนย์กลาง 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 2) เกิดฝนตกหนักในรัฐโอกาซากาและเกร์เรโร ประเทศเม็กซิโก 
 3) “เอริค” ซึ่งก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพายุโซนร้อน 
 4) พ้ืนที่บางส่วนของเมืองมิโชอากันจะได้รับผลกระทบจากแรงลมด้วย 
 5) ศูนย์กลางของพายุอยู่ไม่ไกลจากเมืองอะกาปุลโกในตอนใต้ของเม็กซิโก  
16. ข้อใดไม่เป็นประโยค 
 1) ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตทองรูปพรรณซึ่งส่วนมากเป็นเครื่องประดับร่างกาย 
 2) ในประเทศไทยช่างทองที่มีชื่อเสียงตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 3) ช่างทองที่จังหวัดเพชรบุรีและที่อําเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย ผลิตทองที่เป็นเครื่องประดับ 
 4) ทองที่ผลิตจาก 2 แหล่งนี้ เราเรียกกันจนติดปากว่า “ทองลวดลายโบราณ” 
 5) การทําทองรูปพรรณถือเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ศิลปะชั้นสูงของไทยแท้  
17. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ 
  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงาม รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ 

มีผู้เข้ามาเย่ียมชมกันมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 1) สนับสนุน สรุป สนับสนุน  2) สนับสนุน สนับสนุน สรุป 
 3) สนับสนุน สรุป สรุป   4) สรุป สนับสนุน สรุป 
 5) สรุป สรุป สนับสนุน  
18. ข้อใดมีการใช้เหตุผล 
 1) ในบริเวณชายทะเลมีอาหารอุดมสมบูรณ์ บริเวณนี้มักมีปลาวัยอ่อนชุกชุมมาก 
 2) ปลาวัยอ่อนสามารถหลบหลีกจากผู้ล่าซึ่งมักเป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ได้ 
 3) ปลาเหล่านี้หลบไปอยู่ในป่าชายเลนบริเวณน้ํากร่อยที่ขุ่นและมีความเค็มตํ่า 
 4) มันสามารถว่ายหลบหลีกศัตรูไปตามโพรงไม้และรากไม้รกๆ 
 5) ปลากลุ่มใหญ่ในป่าชายเลนเป็นพวกที่กินซากใบไม้ก่ิงไม้ที่เน่าเปื่อย 
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19. ส่วนใดเป็นข้อสรุปของการแสดงทรรศนะต่อไปนี้ 
  1) การพัฒนาการขนส่งระบบรางของไทยที่ผ่านมาไม่ได้ล้มเหลวเฉพาะการรถไฟฯ / 2) แต่รวมถึงการ

พัฒนาระบบรางของทั้งประเทศด้วย / 3) เห็นได้จากสถิติการใช้การขนส่งทางรางลดน้อยลง / 4) มีปัญหา
เรื่องความปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง / 5) รัฐบาลควรจัดต้ังหน่วยงานกลางทําหน้าที่กํากับดูแลระบบ
การขนส่งทางรางทั้งหมด 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
20. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ 
  นโยบายลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมแม้จะเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว เพราะเป็นแรงจูงใจให้

นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากมาเที่ยวเมืองไทย พร้อมกับมาช็อปปิ้งด้วย แต่จะคุ้มกับผลกระทบที่เกิดแก่ผู้ผลิต
จนถึงผู้ใช้แรงงานในประเทศหรือ เพราะหากราคาสินค้าแบรนด์เนมไม่ต่างกับสินค้าของผู้ประกอบการไทย
คนก็จะไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมแทน 

 1) การลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมเป็นวิธีการที่เหมาะสมจริงหรือ 
 2) ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันกับต่างชาติมากขึ้นจริงหรือ 
 3) นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นจริงหรือ 
 4) ราคาสินค้าแบรนด์เนมจะเท่ากับสินค้าของไทยจริงหรือ 
 5) คนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าแบรนด์เนมจริงหรือ  
21. ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ 
 1) ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ ชม ชิม ช็อป เลือกสรรถูกใจ สบายกระเป๋า 
 2) บัตรสมาชิกรับคะแนนสะสม แลกรับของรางวัล พร้อมโปรโมชั่นมากมาย 
 3) เปิดจองคอนโดมิเนียม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า มีรถประจําทางผ่านหลายสาย 
 4) สโมสรพฤกษากําลังเปิดรับสมาชิกใหม่ให้บริการทุกวันต้ังแต่ 7.00.-20.00 น. 
 5) ร้านซีฟู้ดของเราเลือกวัตถุดิบสดใหม่จากทะเล ส่งตรงจากเรือประมงทุกวัน  
22. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
 1) เพ่ือนพูดกับเพ่ือน : ใครเอาปากกาแดงของเราไป รีบเอามาคืนด่วนเลยนะเราจะใช้แล้ว 
 2) ลูกพูดกับแม่ : ปิดเทอมนี้ผมขอไปออกค่ายอาสาพัฒนากับเพ่ือนๆ ได้ไหมครับ 
 3) เลขานุการพูดกับผู้อํานวยการ : รีบเซ็นชื่อในจดหมายเชิญวิทยากรแล้วเอามาวางที่โต๊ะดิฉันด้วยนะคะ 
 4) ฆราวาสพูดกับพระภิกษุ : พวกกระผมขอแสดงมุทิตาคารวะที่ท่านเจ้าอาวาสได้เล่ือนสมณศักดิ์ขอรับ  
 5) เจ้าหน้าที่พูดกับผู้มาติดต่อ : รับบัตรคิวแล้วกรุณานั่งรอเรียกตามหมายเลขนะคะ  
23. ประกาศต่อไปนี้ขาดส่วนประกอบใด 
  ประกาศ บริษัทซิลเวอร์ จํากัด รับสมัครพนักงาน อายุ 22-25 ปี 
  จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน สอบถามที่แผนกธุรการ 
  0-2555-9999 ภายในเดือนสิงหาคมนี้ 
 1) ชื่อหน่วยงาน 2) ตําแหน่ง 3) รายได้ 4) ระยะเวลา 5) คุณสมบัติ 
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24. ข้อความส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับรายงานวิชาการ 
  1) มูลนิธิได้ดําเนินการพัฒนาที่ดินโดยจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตรให้แก่ราษฎร / 2) แต่จะทํา 

แบบไหนนั้นก็สุดแท้แต่สภาพพ้ืนที่และการทํามาหากินของราษฎร / 3) เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร    
และประชาชนที่สนใจ / 4) สามารถเข้ามาสังเกตการณ์และศึกษาหาความรู้ / 5) แล้วนําไปใช้ในการ 
ประกอบอาชีพของตนได้ 

 1) ส่วนที่ 1 2) ส่วนที่ 2 3) ส่วนที่ 3  4) ส่วนที่ 4 5) ส่วนที่ 5  
25. ข้อใดวางส่วนขยายไม่เหมาะสม 
 1) ใครๆ ก็บอกว่าเขาทําการค้าโดยสุจริต 
 2) เพ่ือนบ้านเล่าว่าเขาเป็นที่พ่ึงของแม่คนเดียวในครอบครัว 
 3) บริเวณที่จัดงานนิทรรศการมีคนมารอเข้าชมงานอย่างล้นหลาม 
 4) สัปดาห์นี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายกิจกรรม 
 5) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกภาคที่ประสบปัญหาน้ําท่วม  
26. ข้อใดใช้เป็นส่วนนําของเรียงความเรื่อง “การทําความดี” ได้ 
 1) คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักคิดว่าการทําความดีเป็นเรื่องยาก อันที่จริงความดีสามารถทําได้ถ้าต้ังใจจริง 
 2) คนดีนั้นใครเห็นก็จะยกย่องสรรเสริญ แต่คนชั่วจะถูกคนในสังคมประณาม 
 3) คนดีกับคนช่ัวสามารถแยกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยดูจากการกระทําของแต่ละคน 
 4) จงทําความดีโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน เช่น จูงคนแก่ข้ามถนน สละที่นั่งในรถโดยสารให้แก่หญิงมีครรภ์ 
 5) จะเห็นได้ว่าไม่มีคําว่าสายไปสําหรับการทําความดี เริ่มทําความดีต้ังแต่วันนี้เพ่ือสังคมจะได้ดีย่ิงขึ้น  
27. ข้อใดมีคําที่สะกดผิด 
 1) อัตตชีวประวัติหมายถึงประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง 
 2) ลักษณะนิสัยหรือโรคบางอย่างเป็นกรรมพันธ์ุที่ลูกหลานสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ 
 3) คุณยายได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 4) ธุรกิจบริการส่งอาหารปิ่นโตมื้อเที่ยงได้ดําเนินการอย่างเป็นกิจจะลักษณะในเมืองใหญ่หลายเมือง 
 5) ลวดลายบนถ้วยชามเบญจรงค์เขียนด้วยแม่สีทั้ง 5 คือ ดํา แดง ขาว เขียวหรือคราม และเหลือง  
28. คําในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทั้ง 2 คํา 
 1) เปิดกล้อง  ใต้ดิน 2) ทําหน้า  เต็มใจ 3) จับเส้น  ต้นคิด  
 4) ขึ้นใจ  ตีนผี 5) ตกเบ็ด  หัวทุย  
29. คําที่ขีดเส้นใต้ข้อใดใช้ผิดความหมาย 
 1) พอเธอไว้ผมส้ันรังสดีาราก็จับ 
 2) นักพนันว่ิงกันกระเจิดกระเจิงเมื่อเห็นตํารวจบุกเข้ามา 
 3) ฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าอย่ากลับบ้านดึกมันอันตราย ลูกก็ไม่นําพา 
 4) ปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องรักสามเส้า 
 5) ไปอาศัยอยู่บ้านเขาก็อย่านั่งดูดาย ควรช่วยเขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้าง 
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30. การส่ือความในข้อใดไม่ชัดเจน 
 1) ข้อสอบชุดนี้ไม่ค่อยยากแต่ก็ยากทีเดียว 
 2) เธอมักจะตื่นเช้าแต่ก็ไปโรงเรียนสายทุกวัน 
 3) เทพีของจังหวัดเราแม้ผิวจะคล้ําแต่ก็ดูเนียนใส 
 4) พนักงานอธิบายเรื่องการดูงานให้หัวหน้าฟังส้ันๆ แต่ก็ชัดเจนดี 
 5) นักเรียนคนนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 เท่านั้น แต่ก็เป็นที่ 1 ของห้อง  
31. ข้อใดใช้ภาษากํากวม 
 1) ท้องฟ้าในหน้าแล้งแถบภาคเหนือปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า 
 2) พ้ืนที่ดอยตุงที่เคยแห้งแล้งกลายมาเป็นผืนป่าต้นน้ําที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง 
 3) รถจะมารับนักท่องเที่ยวไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายที่ทุ่งทานตะวัน เวลาบ่าย 3 โมง 
 4) เมื่อเดินทางถึงจุดชมวิวผู้นําชุมชนต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยชาใบหม่อนรสชาติดี 
 5) การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาค่อนข้างลําบาก ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นพาหนะ  
32. สํานวนในข้อใดบอกเจตนาตําหนิ 
 1) ก่อแล้วต้องสาน 2) ตัดไฟแต่ต้นลม 3) ได้คืบจะเอาศอก 
 4) แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 5) ตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้  
33. ข้อใดใช้สํานวนไม่ถูกต้อง 
 1) ผู้ประกาศข่าวบางคนชอบทําเป็นตาบอดสอดตาเห็น อวดรู้ทุกเรื่องน่ารําคาญจริงๆ 
 2) นางเอกละครเรื่องนี้มีชีวิตจริงน่าสงสาร ต้องตีนถีบปากกัดมาต้ังแต่เด็กกว่าจะประสบความสําเร็จ 
 3) เขากินเหล้าเมาจนขาดสติ เห็นช้างตัวเท่าหมู กระโดดเข้าชกหน้าตํารวจที่มาต้ังด่านตรวจรถ 
 4) ลูกนักการเมืองใหญ่มีเรื่องเกือบทุกวัน แล้วเขียนเสือให้วัวกลัวอ้างชื่อพ่อ พวกตํารวจเลยไม่อยากยุ่ง 
 5) เด็กชายหมึกตัวเล็กมาก เขาต้องเล้ียงน้องจึงอุ้มไปตามที่ต่างๆ ด้วย มองดูเหมือนเตี้ยอุ้มค่อมไม่มีผิด  
34. ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารชนิดใด 
  ลักษณะของความอ่อนโยนนั้น มีทั้งความอ่อนโยนภายนอกและภายใน ความอ่อนโยนภายนอกคือ 

ความเป็นผู้มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อมต่อบุคคลอ่ืน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคมและ 
ประเทศชาติ ส่วนความอ่อนโยนภายใน หมายถึง ความมีจิตใจอ่อนโยน คือมีจิตที่ได้รับการอบรมฝึกฝน   
มาดีแล้ว พร้อมที่จะรับใช้สังคมด้วยความเต็มใจ 

 1) อธิบาย 2) บรรยาย 3) พรรณนา 4) เทศนา 5) สาธก  
35. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีการอธิบายตามข้อใด 
  รถรางเป็นพาหนะสัญจรที่เคล่ือนที่ไปบนรางเหล็ก พาหนะนี้มีรูปร่างคล้ายตู้ด้านข้างมีขอบทึบสูงขึ้นมา

เพียงครึ่งเดียว ตอนบนเปิดโล่งแทนหน้าต่างยาวตลอดตัวรถ ขาไปคนขับยืนถือคันบังคับอยู่ด้านหนึ่ง     
ถือเป็นหน้ารถ พอสุดทางแล่นก็กลับลูกรอกของรถราง แล้วคนขับก็เปลี่ยนไปยืนอีกด้านหนึ่งซึ่งเคยเป็น
ท้ายรถ เปลี่ยนเป็นหน้ารถแทน 

 1) นิยามและให้ตัวอย่าง   2) นิยามและบอกลักษณะ 
 3) ชี้แจงตามลําดับขั้นตอน  4) ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน 
 5) กล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําที่แปลกออกไป  
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36. ศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดไม่ปรากฏในคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
  เสียงซออ๋ออ่ออ้อ เอ่ือยเพลง 
 จับปี่เตร๋งเต้งเตง เต่งต้อง 
 ขลุ่ยตรุ๋ยตรุ่ยตรุ้ยเหนง ระนาดเล่า 
 ฆ้องหน่องหนองน่องหน้อง พรึ่งพรึ้งพรึ่งตะโพน 
 1) การเล่นคํา 2) คําเอกคําโท 3) สัมผัสพยัญชนะ  
 4) สัมผัสสระภายในวรรค 5) การเล่นเสียงวรรณยุกต์  
37. ข้อใดเป็นคําถามเชิงวาทศิลป์ 
 1) พ่อแม่ชื่อไรไฉนนา    ชันษาเจ้าได้สักก่ีปี  
 2) มาแต่ตําบลหนใด    บอกให้แจ้งใจยายตา 
 3) ลูกเสียเมียซ้ําไปจากร่าง    โอ้กรรมตามล้างแต่ปางไหน  
 4) น้าทําไมนี่มาตีรัน    ขึ้งโกรธโทษทัณฑ์ด้วยอันใด 
 5) นั่งอยู่ไยนั่นพ่อขวัญข้าว    ขัดเคืองอะไรเล่าเจ้าจึงหนี  
38. คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้คําอัพภาสก่ีคํา 
  ณ ชายหาดสะอาดทราย และกรวดทรายประกายวาม 
 วะวาบวับระยับยาม ผสานแสงพระจันทร์เพ็ญ 
  ทะเลแลกระแสหลั่ง อุทกพลั่งถะถ่ังเห็น 
 ผสมสีขจีเป็น ประหนึ่งแก้วตระการเขียว 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา 5) 5 คํา  
39. คําประพันธ์ในข้อใดให้จินตภาพต่างกับข้ออ่ืน 
 1)  พระน้องเอยแต่จากเจ้า ทุกค่ําเช้าและยามเย็น 
  ยามเสวยพี่เคยเห็น ไม่เว้นเจ้าเศร้าโศกา 
 2)  ทุกข์ทับบ่เหือดหาย พระวรกายก็ซูบผอม 
  ทุกข์เท่าที่พ่ีตรอม แต่ก่อนเก่าบ่เท่าทัน 
 3)  พระดาลเดือดแล้วดับได้ กลัวเทพไทจะติฉิน 
  ไฉนหนอพระยุพิน ยุพาพ่ีจะคืนเป็น 
 4)  จะประมวลเทวษไว้ พระชลนัยน์ที่โหยหา 
  ดินฟ้าและยมุนา ไม่เท่าเทียมที่เรียมตรม 
 5)  นิจจาเอ๋ยต้ังแต่จะแลลับ เหมือนเดือนดับเลื่อนเลี้ยวเหลี่ยมผา 
  จะคะนึงถึงเจ้าทุกเวลา กินแต่น้ําตาเป็นนิจไป  
40. ข้อใดใช้ภาพพจน์ 
 1) แหงนมองฟ้างามอร่ามแล    เมฆแปรรูปร่างต่างต่างพรรณ 
 2) ศิลาแลแวววาวดังดาวดวง    เป็นเมฆม่วงมรกตทับทิมแดง 
 3) หอมกลิ่นใบไม้แห้งแล้งลมพัด    สงัดเงียบเชียบไปทั้งไพรพฤกษ์ 
 4) เห็นนกบินเหินฟ้าจนแลลับ    นกเอ๋ยไยไม่หวนกลับมาอีกหน 
 5) ระเหินหกแรมร้างอยู่กลางดง    เห็นทีจะต้องปลงว่าวางวาย 
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เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 2) 4. 2) 5. 1) 6. 2) 7. 4) 8. 5) 9. 2) 10. 2) 
11. 1) 12. 3) 13. 3) 14. 5) 15. 3) 16. 2) 17. 2) 18. 1) 19. 5) 20. 1) 
21. 4) 22. 3) 23. 2) 24. 2) 25. 4) 26. 1) 27. 1) 28. 1) 29. 1) 30. 1) 
31. 3) 32. 3) 33. 5) 34. 1) 35. 2) 36. 1) 37. 3) 38. 2) 39. 3) 40. 2) 
 
1. เฉลย 4) 13 พยางค์ 
   13 คํา (ถึง สํา เพ็ง เก๋ง ต้ัง ริม ฝั่ง น้ํา จํา จอด เรียง เคียง ขนาน) 
   แนวคิด อย่าลืมเวลาเจอสระ อํา - ไอ - ใอ -เอา ต้องนับว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายด้วย  
2. เฉลย 3) โอ้พ่อแม่แต่ชั้นลิงไม่ทิ้งบุตร    เพราะแสนสุดเสน่หานิจจาเอ๋ย 
   อักษรควบ ได้แก่ เพราะ อักษรนํา ได้แก่ เสน่หา   
3. เฉลย 2) เหล่าชาวไทยร่วมใจถวายพระพร 
   เรียงลําดับวรรณยุกต์ดังนี้ / เอก สามัญ สามัญ โท สามัญ เอก จัตวา ตรี สามัญ /  
4. เฉลย 2) ขึ้นโตนดให้ดูไคล    ขึ้นบันไดให้ดูขั้น 
   รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ทุกคํา 
  1) ท่า รูปวรรณยุกต์เอก ออกเสียงวรรณยุกต์โท 
  3) ฟ่ัน เที่ยว รูปวรรณยุกต์เอก ออกเสียงวรรณยุกต์โท  
5. เฉลย 1) ร้านอาหารส่งเมนูมาให้เขาเลือกแล้ว 
   เมนู (MENU) สามารถใช้คําไทยว่า “รายการอาหาร” ได้  
6. เฉลย 2) แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย 
  1) อารมณ์ 
  3) คุณ 
  4) วิทยา  อาวุธ 
  5) ประสงค์  
7. เฉลย 4) ส่วนที่ 4 
   ข้ออ่ืนๆ มีคํายืมภาษาบาลี-สันสกฤต ดังนี้ กิจกรรม การ สมาธิ การ สุขภาพ  
8. เฉลย 5) หว้ามีคุณสมบัติทางยาหลายประการ เปลือกที่มีรสฝาดนํามาตําเป็นยาอมใช้รักษาโรคแผลในปาก 
  1) มีคําประสม ได้แก่ ดอกไม้ไฟ ดินปืน ผงถ่าน  
  2) มีคําประสม ได้แก่ ชาวญี่ปุ่น นกกระเรียน ความย่ังยืน ผู้ให้อาหาร 
  3) มีคําประสม ได้แก่ หญ้าแพรก พิธีไหว้ครู ความรู้  
  4) มีคําประสม ได้แก่ มะขามป้อม วิตามินซี ยาบํารุง ไรฟัน  
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9. เฉลย 2) หลีกเลี่ยง  แสวงหา  อ่อนนุ่ม 
   เป็นคําซ้อนเพ่ือความหมายทุกคํา 
  1) เตะถ่วง เป็นคําประสม 
  3) ล่องหน  เลือกตั้ง เป็นคําประสม 
  4) แรงงาน เป็นคําประสม 
  5) งัดข้อ เป็นคําประสม  
10. เฉลย 2) เด็กคนนี้ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่สุงสิงกับใคร 
   สังเกต ข้อความที่ต้องเป็นคําซ้ําเสมอ คือเราไม่สามารถตัดๆ (ไม้ยมก) ออกไปได้ 
   เด็กคนนี้ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่สุงสิงกับใคร (เงียบๆ ในความหมายนี้คือไม่สุงสิงกับใคร     

อยู่คนเดียว แต่ถ้าเราตัดๆ ออกเหลือคําว่า เงียบ คําเดียว จะมีความหมายว่า สงบหรือไม่มีเสียง 
มันจะคนละความหมายกัน)  

11. เฉลย 1) นวัตกรรม  เทวาลัย 
   นวัตกรรม เป็นคําสมาสแบบสมาส นวัต + กรรม 
   เทวาลัย เป็นคําสมาสแบบสนธิ เทว + อาลัย  
12. เฉลย 3) ข้อ ค. และ ข้อ ง. 
   ซองจดหมาย เรียกเป็น ซอง คนธรรพ์ (อมนุษย์ในป่าหิมพานต์) เรียกเป็น ตน  
13. เฉลย 3) กระเป๋าใบนี้ก็ดีหรอก แต่ราคาแพงเกินไป 
   ข้อความนี้ตําหนิว่าราคาแพงเกินไป  
14. เฉลย 5) การแข่งขันรักบี้ 7 คนต้องถูกยกเลิกและเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวต้องล่าช้า 
   สังเกตประโยคความรวม สังเกตคําเชื่อมสันธาน หรือประโยคที่มีกริยามากกว่า 1 ตัว 
  5) มีกริยาหลายตัว ได้แก่ ถูกยกเลิก ล่าช้า  
   หรือสังเกตคําเชื่อมสันธานว่า และ ก็ได้  
15. เฉลย 3) “เอริค” ซึ่งก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพายุโซนร้อน 
   สังเกตประโยคความซ้อนจากคําเชื่อม “ที่ ซึ่ง อัน ว่า ให้ เพ่ือ จน ราวกับ” 
   “เอริค” ซึ่งก่อตัวข้ึนในมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพายุโซนร้อน 
   ประโยคหลัก : เอริคเป็นพายุโซนร้อน (กริยาแท้ คือ เป็น) 
   ประโยคย่อย : เอริคก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก  
   เมื่อเราต้องการให้สองประโยคซ้อนกัน เราจึงใช้คําว่า “ซึ่ง” มาแทน  
16. เฉลย 2) ในประเทศไทยช่างทองที่มีชื่อเสียงตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
   ข้อนี้ขาดภาคแสดงหรือคํากริยา จึงไม่ถือเป็นประโยค นั่นเอง  
17. เฉลย 2) สนับสนุน สนับสนุน สรุป 
   (ข้อสนับสนุน 1) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงาม  
   (ข้อสนับสนุน 2) รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ  
   (ข้อสรุป) มีผู้เข้ามาเย่ียมชมกันมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
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18. เฉลย 1) ในบริเวณชายทะเลมีอาหารอุดมสมบูรณ์ บริเวณนี้มักมีปลาวัยอ่อนชุกชุมมาก 
   ในบริเวณชายทะเลมีอาหารอุดมสมบูรณ์ บริเวณนี้ (จึง) มักมีปลาวัยอ่อนชุกชุมมาก  
19. เฉลย 5) ส่วนที่ 5 
   จากข้อสนับสนุนที่ 1-4 จึงส่งผลให้ รัฐบาลควรจัดต้ังหน่วยงานกลางทําหน้าที่กํากับดูแลระบบ

การขนส่งทางรางทั้งหมด นั่นเอง  
20. เฉลย 1) การลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมเป็นวิธีการที่เหมาะสมจริงหรือ  
21. เฉลย 4) สโมสรพฤกษากําลังเปิดรับสมาชิกใหม่ให้บริการทุกวันต้ังแต่ 07.00 น.-20.00 น. 
   โน้มน้าวใจ คือ การพยายามใช้ข้อความ ข้อสนับสนุนเพ่ือทําให้ผู้อ่านมีความรู้สึกคล้อยตามไป

ด้วยนั่นเอง 
  1) ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ ชม ชิม ช็อป เลือกสรรถูกใจ สบายกระเป๋า 
  2) บัตรสมาชิกรับคะแนนสะสม แลกรับของรางวัล พร้อมโปรโมชั่นมากมาย 
  3) เปิดจองคอนโดมิเนียม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า มีรถประจําทางผ่านหลายสาย 
  5) ร้านซีฟู้ดของเราเลือกวัตถุดิบสดใหม่จากทะเล ส่งตรงจากเรือประมงทุกวัน  
22. เฉลย 3) เลขานุการพูดกับผู้อํานวยการ : รีบเซ็นชื่อในจดหมายเชิญวิทยากรแล้วเอามาวางที่โต๊ะดิฉันด้วย

นะคะ  
23. เฉลย 2) ตําแหน่ง  
24. เฉลย 2) ส่วนที่ 2 
   แบบไหน ควรใช้ แบบใด 
   การทํามาหากิน ควรใช้ การประกอบอาชีพ 
   ต้องแก้ไขคําที่ไม่เป็นทางการให้เป็นภาษาทางการ  
25. เฉลย 4) สัปดาห์นี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายกิจกรรม 
   ควรวางส่วนขยายเป็น 
   สัปดาห์นี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เนื่องจาก หลาย

กิจกรรม เป็นวลีที่มาขยายคําว่า กิจกรรม นั่นเอง  
26. เฉลย 1) คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักคิดว่าการทําความดีเป็นเรื่องยาก อันที่จริงความดีสามารถทําได้ถ้า

ต้ังใจจริง  
27. เฉลย 1) อัตตชีวประวัติหมายถึงประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง 
   แก้เป็น อัตชีวประวัติ  
28. เฉลย 1) เปิดกล้อง  ใต้ดิน  
29. เฉลย 1) พอเธอไว้ผมส้ันรังสดีาราก็จับ  
30. เฉลย 1) ข้อสอบชุดนี้ไม่ค่อยยากแต่ก็ยากทีเดียว 
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31. เฉลย 3) รถจะมารับนักท่องเที่ยวไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายที่ทุ่งทานตะวัน เวลาบ่าย 3 โมง 
   กํากวมเนื่องจาก “เวลาบ่ายสามโมง” สามารถขยายได้สองจุด คือ มารับนักท่องเที่ยวเวลา   

บ่ายสามโมง หรือพิธีเปิดเวลาบ่ายสามโมง   
32. เฉลย 3) ได้คืบจะเอาศอก  
33. เฉลย 5) เด็กชายหมึกตัวเล็กมาก เขาต้องเล้ียงน้องจึงอุ้มไปตามที่ต่างๆ ด้วย มองดูเหมือนเตี้ยอุ้มค่อม  

ไม่มีผิด  
34. เฉลย 1) อธิบาย  
35. เฉลย 2) นิยามและบอกลักษณะ  
36. เฉลย 1) การเล่นคํา  
37. เฉลย 3) ลูกเสียเมียซ้ําไปจากร่าง    โอ้กรรมตามล้างแต่ปางไหน 
   คําถามเชิงวามศิลป์ (ปฏิปุจฉา) คือ คําถามที่ไม่ต้องการคําตอบ เป็นการต้ังคําถามที่มุ่งให้

ผู้อ่านได้คิด เป็นต้น  
38. เฉลย 2) 2 คํา 
   วะวาบ (วาบวาบ) ถะถ่ัง (ถ่ังถ่ัง)  
39. เฉลย 3)  พระดาลเดือดแล้วดับได้ กลัวเทพไทจะติฉิน 
   ไฉนหนอพระยุพิน ยุพาพ่ีจะคืนเป็น  
40. เฉลย 2) หอมกลิ่นใบไม้แห้งแล้งลมพัด    สงัดเงียบเชียบไปทั้งไพรพฤกษ์ 
   ใช้ภาพพจน์ อุปมา เปรียบความแวววาวของศิลา ดัง ดวงดาว 
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