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การสะกดคําและการอานออกเสียง
การอาน มี 6 แบบ
1.อานแบบควบกล้ํา ร ล ว
2.อานแบบอักษรนํา แบงเปน 2 ลักษณะ
-มี อ นํา ย หรือ ห นํา ต่ําเดีย่ วคิดเปน 1 พยางค
-มีอักษรกลาง หรืออักษรสูงนําอักษรต่ําเดีย่ ว อานออกเสียง 2 พยางค มี ห นํา
3. อานแบบเรียงพยางค จะออกเสียง 2 พยางค พยางคหลังไมเปลี่ยนเสียง
4. อานแบบสมาส คํา 2 คํา อานออกเสียงเชือ่ มระหวางกลาง
5. การอาน ฤ
ฤ เมื่ออยูเพียงลําพัง หรือหนาคําอานได 3 แบบ คือ ริ(ฤทธิ์) รึ(ฤดู) และเรอ(ฤกษ*มีเพียงคําเดียว) แต
ถา ฤ อยูตามหลังพยัญชนะ ก็จะทําใหการอานเปลี่ยนไปดังนี้
อักษร
ป ท ก ต ศ ส นําหนา ฤ
อาน ฤ ออกเสียง ริ
เชน ปฤจฉา ทฤษฎี กฤษ ตฤณ ศฤงคาร สฤษฏ
หลักจํา-ปาทองโกตดิ ศาลสูง(สังเกตเสียงอิ ในคําวาติด)
อักษร
พ ม ค น ห นําหนา ฤ
อาน ฤ ออกเสียง รึ
เชน พฤกษ มฤค คฤหัสถ นฤบาล หฤทัย
หลักจํา-พอแมคะนึงหา(สังเกตเสียงอึ ในคําวานึง)
***นอกจากนี้อาจเปนคําที่อา นได 2 แบบ หรือถูกบังคับอานเนื่องจากฉันทลักษณ***
6. การอานไมตรงกับรูป ไดแก
- อานไมตรงกับรูปวรรณยุกต เชน เครื่องเพชร ตลับเมตร คอนโดมีเนียม สปาเกตตี
- อานไมตรงกับรูปสระ เชน น้ํา ได ไม
การสังเกตเสียงวรรณยุกตจากรูปวรรณยุกต
หมูอักษร
คําที่มีรูปวรรณยุกต
สูง
กลาง
ต่ํา

เสียงตามรูป
เสียงเกินรูป(ยกเวน + )

คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต(พื้นเสียง)
คําเปน
คําตาย
จัตวา
เอก
สามัญ
สระยาว
โท
สระสั้น
ตรี
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จํานวนเสียงทีผ่ ันไดในอักษรแตละหมู
หมูอักษร
คําเปน*
สูง
คว่ํา**
กลาง
หา
ต่ํา
หงาย
*ใชมือขวาคว่าํ มือ-นับเสียงสามัญจากซายไปขวาทุกครั้ง
**นิ้วโปงและนิ้วนางจรดกัน

คําตาย*
ลิโพ
เอฟโฟ
โอเค

การแบงอักษรตามไตรยางค ( อักษรสามหมู )
กลาง - ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ
สูง - ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ
ต่ําเดี่ยว - ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล
ต่ําคู - พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ท ธ ฑ ฒ ซ ช ฌ ฮ
หลักทองจํา
อักษรสูง
อักษรกลาง
อักษรต่ําคู
อักษรต่ําเดี่ยว
- พยัญชนะตนคู( ควบกล้ํา) แบงเปน
- ควบแท มี 12 เสียงดังนี(้ ไทย 11 +สันสกฤต 1 )
ควบ
ร
ล
ว
เสียง
กร
กล
กว
3
กอน
3
ขร
ขล
ขว
ขี่
คร
คล
คว
ควาย
ปร
ปล
2
ไป
1+1
พร
พล
พบ
ผล
ผี
ตร
1
ตา
ทร
1 /ทร/
ทอง
***เสียงควบกล้ําที่ไมไดมมี าแตเดิม มี 5 เสียงคือ ดรีม บลู ฟลู ฟรี บรา***
- ควบไมแท ไดแก สราง เศรา ทราม จริง ไซร (มี 2 เสียง คือ /ซ/, /จ/ )
- พยัญชนะทาย(ตัวสะกด) มี 8 เสียง คือ /ก/,/บ/,/ด/,/น/,/ม/,/ย/,/ว/,/ง/
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ตารางสรุปเสียงสระเดี่ยว
ระดับลิ้น/สวนของลิ้น
หนา
กลาง
หลัง(ปากกลม)
สูง
อิ
อี
อึ
อือ
อุ
อู
กลาง
เอะ
เอ
เออะ
เออ
โอะ
โอ
ต่ํา
แอะ
แอ
อะ
อา
เอาะ
ออ
ตารางสรุปเสียงสระประสม
อิ
อี
อึ
อือ
อุ
อู
อะ
อา
อะ
อา
อะ
อา
เอียะ
เอีย
เอือะ
เอือ
อัวะ
อัว
แบงตามระดับเสียงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. วรรณยุกตระดับ มี 3 ระดับเสียง คือ
-วรรณยุกตกลางระดับ -เสียงสามัญ
-วรรณยุกตต่ําระดับ
-เสียงเอก
-วรรณยุกตสูงระดับ
-เสียงตรี
2. วรรณยุกตเปลี่ยนระดับ มี 2 ระดับเสียง คือ
- วรรณยุกตสงู -ตก
-เสียงโท
- วรรณยุกตต่ํา-ขึ้น
-เสียงจัตวา
การประสมอักษร (หรือที่ขอสอบมักเรียกวาโครงสรางพยางค/โครงสรางคํา) มีทั้งหมด 4 แบบคือ
สวน
3 สวน
4 สวน
4 สวนพิเศษ
5 สวน

พยัญชนะ
/
/
/
/

สระ
/
/
/
/

วรรณยุกต
/
/
/
/

พยางคมี 2 ชนิด คือ
1.พยางคเปด จะไมมีตวั สะกด อยูใ นรูปของแม ก กา
2.พยางคปด มีตัวสะกด สระเกินจัดวาเปนพยางคปดเสมอ
คําเปน
1. ตัวสะกด
นมยวง
2. สระ(ในกรณีไมมีตวั สะกด)
เสียงยาว

ตัวสะกด

ตัวการันต

/
/
/

/

คําตาย
กบด
เสียงสั้น
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ตัวสะกด
สระ
รวมถึง

ครุ
ทุกมาตรา
เสียงยาว(ถาไมมีตัวสะกด)
อํา ไอ ใอ เอา ฤา

ลหุ
เสียงสั้น
ณ ธ ก็ บ บ ฤ

การสังเกตคําไทยและคําที่มาจากภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย

ภาษาเขมร

1. สะกดตรงตามมาตรา
2. มักเปนคําพยางคเดียว
3. มีลักษณนาม
4. ไมมีการันต
5. ไมนิยมคําควบกล้ํา(ยกเวนศัพทพื้นฐาน)
6. มีคําพองรูปพองเสียง
7. มีการใชวรรณยุกต

1. มักสะกดดวย ญ ส ร จ ล
2. มักเปนคําแผลง อักษรนํา
3. เดิมถามีคําวาประนําหนา จะแผลงเปน
บรร
4. นิยมคําควบกล้ํา
5. มักเปนคําราชาศัพท

***คําเติมหนาในภาษาเขมร-ข ถ ตํา กํา บัง ทํา ประ จํา กระ บัน สํา บํา ผ บรร***
ภาษาบาลี

ภาษาสันสกฤต

1. มีสระ 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2. มีพยัญชนะ 33 ตัว
3. นิยม ฬ
4.ไมนิยม รร
5. ส นําหนาวรรค อื่น
6. ไมนิยมคําควบกล้ํา(ในคําคู)-นิยมอักษรคูกัน
7. มีหลักตัวสะกดตัวตาม (112-334-512345)

1. มีสระ 14 ตัว เพิ่ม ไ เ-า ฤ ฤา ฦ ฦา
2. มีพยัญชนะ 35 ตัว เพิ่ม ศ ษ
3. ไมนิยม ฬ จะใช ฑ แทน
4. นิยม รร
5. ส นําหนา วรรค ตะ
6. นิยมคําควบกล้ํา
7. ไมมีหลักตายตัวแนนอน

ตัวอยางคําบาลีที่เจอบอยๆ

ขัตติยะ
สิกขา
วิชชา
มัจฉา

ตัวอยางคําสันสกฤตที่เจอ
บอยๆ

กษัตริย
ศึกษา
วิทยา
มัตสยา

ตัวอยางคําบาลีที่เจอบอยๆ

บุปผา
สิริ
อัจฉริยะ
ปกติ

ตัวอยางคําสันสกฤตที่เจอ
บอยๆ

บุษบา
ศรี
อัศจรรย
ปรกติ
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ประโยคฟุมเฟอย ประโยคกํากวม ประโยคสํานวนตางประเทศ
ประโยคฟุมเฟอย คือ ประโยคที่มีสวนขยายมากเกินความจําเปน(ไมใชประโยคยาวทีส่ ุดใน
ตัวเลือก) เชน เขาสงเสียงดังอึกทึกครึกโครม แกเปน เขาสงเสียงดัง
ประโยคกะทัดรัด คือ ประโยคที่มีสวนขยายพอเหมาะ ไดใจความชัดเจน(ไมใชประโยคสั้นที่สุดใน
ตัวเลือก)
ประโยคกํากวม มีลักษณะดังนี้
1. ใชคําขยายผิดที่ เชน เขาไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิง่ แตงงานกับนองของเขา
***ผู ที่ ซึ่ง อัน อยูหลังคําไหน มักขยายคํานั้น***
2. ใชกลุมคําหรือคําประสมที่อาจเปนประโยคได เชน คนขับรถไปตัง้ แตเชา คน-ขับ-รถไปตัง้ แตเชา
3. ใชคําที่มีหลายความหมาย(พองรูปพองเสียง) เชน ฉันไมชอบมัน
4. การเวนวรรคไมถูกตอง เชน เขาใหเงิน คนจนหมดตัว เขาใหเงินคน จนหมดตัว
ประโยคสํานวนตางประเทศ มีลักษณะดังนี้
1. มันเปน+………… เชน มันเปนอะไรที่
2. ถูก+กริยา+คําบุพบท เชน ฉันถูกตีโดยแม
3. จํานวนนับ+นาม เชน 3 โจร 4 เหรียญเงิน
4. ซึ่ง + กรรม เชน กินซึ่งอาหาร
5. มี ใน ให ทํา + การ/ความ
6. การ/ความ+คํากริยา (ทํากริยาใหเปนนาม) เชน ความสนใจของเขา (เขาสนใจ)
ขอแตกตางภาษาเขียนกับภาษาพูด
1.ภาษาพูดมีหางเสียง

-จะ,ครับ,คะ,นะคะ
-ก็เลย,ไมเทาไหรหรอก
2.ภาษาพูดมีสรอยคํา -อิ่มหมีพีมัน ( อิ่มมาก )
-ประกวดประชัน ( ประกวด )
3.ภาษาพูดจะใชไมยมก ( ยกเวนคําวาตางๆ )
-ไปๆมาๆ ( ในที่สุด )
-เรื่อยๆ ( เสมอ,เปนประจํา )
4.ภาษาพูดจะตัดคํา
-เมืองกาญจน (กาญจนบุร)ี
-กิโล ( กิโลกรัม )
-เผย ( เปดเผย )
5.ภาษาพูดจะใชตัวยอ -อ. ( อาจารย )
-จ. ( จังหวัด )
6.คําบางคํามี 2 ระดับ -อาทิตย ( สัปดาห ) หมอ ( แพทย ) แค ( เพียง ) บานนอก (ชนบท)
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ภาษาพูด
กินน้ํา
วีดีโอ
รถเมล
หลาย,มากมาย
แตงงาน
แสตมป
งานแตงงาน

ตัวอยางคําศัพทระดับตางๆ
ภาษาเขียน
ภาษาพูด
ดื่มน้ํา
ทีวี
วีดิทัศน
สองทุม
รถประจําทาง
ยังไง
จํานวนมาก
พระสวดมนต
สมรส
เผาศพ
ตราไปรษณียากรณ
โรงหนัง
งานมงคลสมรส
รถมอรเตอรไซค
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ภาษาเขียน
โทรทัศน
ยี่สิบนาฬิกา
อยางไร
เจริญพระพุทธมนต
ฌาปนกิจ
โรงภาพยนตร
รถจักรยานยนต

ราชาศัพท
ราชาศัพท หมายถึง ศัพทหรือถอยคําสําหรับพระเจาแผนดิน หรือศัพทหลวง ตลอดจนคําศัพทที่ใชกับพระ
ราชวงศ คําสุภาพ และคําที่ใชกับพระสงฆ
ลําดับขั้นพระมหากษัตริยและพระราชวงศ
1.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2.สมเด็จพระราชินี พระราชชนนี พระยุพราช ( พระบรมโอรสา ฯ หรือ สยามบรมราชกุมารี )
3.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาฯ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สมเด็จพระเจาพระภคินเี ธอ ฯ
4.พระเจาหลานเธอ / พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา + สมเด็จพระสังฆราช
5.หมอมเจา
คําศัพทเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศ
คําแปล/ขั้น
1
2
ให
พระราชทาน
ตาย**
สวรรคต
ไป
คําสอน
คําสั่ง

เสด็จพระราชดําเนิน(เสด็จฯ)
พระบรม
พระราโชวาท
ราโชวาท
พระราชกระแส/
พระบรมราช
โองการ

พระราชเสาวนีย
พระราชบัณฑูร
พระราชบัญชา
พระราชดํารัสสั่ง

3

4

5
ประทาน
สิ้นชีพติ ักษัย

สิ้นพระชนม
เสด็จ
พระโอวาท

โอวาท

พระดํารัสสั่ง

รับสั่ง
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สรรพนามบุรษุ ใตฝา ละอองธุลี
ที่ 2
พระบาท
พระชนมพรรษา
อายุ
…….พรรษา

ใตฝา ละออง
พระบาท

ใตฝา พระบาท

พระชนมายุ………..พรรษา(พระองคเจาขึ้นไป)

ฝาพระบาท
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ชันษา…ป

พระชันษา…ป(เจานายทั่วไป)

ตอนรับ

เฝาทูลละอองธุ เฝาทูลละออง
เฝา
ลีพระบาท
พระบาท
**นายกรัฐมนตรี,ประธานองคมนตรี,องคมนตรี,รัฐบุรุษ,ประธานสภา
ใช ถึงแกอสัญกรรม
(ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณชั้นปฐมจุลจอมเกลา)
ขาราชการระดับ 9 และไดรับสายสะพาย
ใช ถึงแกอนิจกรรม
(ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย/ทุติยจุลจอมเกลา)

1. ขอสังเกตวิธีการใชคําราชาศัพท
1. การใชคําวา "ทรง"
- ใช "ทรง" นําหนาคํานามและคํากริยาสามัญ เชน ทรงมา (ขี่มา) ทรงศีล (รับศีล) ทรงบาตร(ตักบาตร)
- หามใช "ทรง" นําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เชน ตรัส โปรด บรรทม เสวย เสด็จ มีพระราชดําริ เปน
พระประมุข ทอดพระเนตร พระราชทาน ประทับ กริ้ว สิ้นพระชนม เปนตน
2. การใชคําวา "เสด็จ"
- ใชนําหนาคํากริยา เชน เสด็จไป เสด็จขึ้น เสด็จออก เสด็จกลับ
- ใชนําหนาคํานามราชาศัพท เชน เสด็จพระราชสมภพ เสด็จพระราชดําเนิน (ตองมีคํากริยาประกอบดวย)
3. การใชคําวา "พระบรม , พระราช , พระ"
- คําวา "พระบรม" ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เทานัน้ เชน พระบรมรูป , พระบรมฉายาลักษณ
, พระบรมราชโองการ พระบรมราชวโรกาส พระบรมราชานุญาต ถาเปนสมเด็จพระบรม จะใชพระฉายาลักษณ
พระรูป พระราชวโรกาส พระราชานุญาต
- คําวา "พระราช" ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระบรมราชินี และอุปราช เชน พระราช
ดํารัส พระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ
- คําวา "พระ" ใชนําหนาคําที่เปนอวัยวะ เครื่องใช ใชกบั องคพระมหากษัตริยลงมาถึงพระองคเจา ถาเปน
หมอมเจาไมตอ งใช "พระ" นําหนา เชน พระเนตร พระมาลา
2. การใชคําราชาศัพทตามสํานวนไทย
1. ใช "เฝาฯรับเสด็จ" หรือ "รับเสด็จ" ไมใช "ถวายการตอนรับ"
2. ใช "มีความจงรักภักดี" หรือ"แสดงความจงรักภักดี" ไมใช "ถวายความจงรักภักดี"
3. ใช "หนาที่นั่ง" หรือ "เฉพาะพระพักตร" ไมใช "หนาพระพักตร"
4. หมายกําหนดการ ใชเฉพาะกับงานราชพิธเี ทานั้น งานทีไ่ มใชพระราชพิธีใชไดแคเพียง กําหนดการ
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3. การใชราชาศัพทใหถูกตองตามเหตุผล
"ทูลเกลาฯ ถวาย" ใชในการถวายของเล็ก
"นอมเกลาฯ ถวาย" ใชในการถวายของใหญ
“ขอบใจ” เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ใช ใชวา “ทรงขอบใจ” หรือ “พระราชทานพระราชกระแส
ขอบใจ) ไมใช “ขอบพระทัย”เวนแตผูที่ทรงขอบใจเปนพระราชวงศ
แขก ( อาคันตุกะ )
เรียกแขกวา
เจาบาน
กษัตริย
สามัญชน
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พระราชอาคันตุกะ
อาคันตุกะ
กษัตริย

พระบรมรูป
พระบรมฉายาลักษณ
พระบรมสาทิสลักษณ

2,3,4,5
พระรูป
พระฉายาลักษณ
พระสาทิสลักษณ

แปล
รูปปน
รูปถาย
รูปวาด

ทรงมี / ทรงเปน + คําสามัญ
มี / เปน + คําราชาศัพท
กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน
อนุมาน หมายถึง การใชความคิดเพื่อหาขอสรุปจากหลักหลักทั่วไป หรือหลักเกณฑ หรือขอเท็จจริงที่มีอยู
แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. วิธีนิรนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย
2. วิธีอุปนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม วิธีนี้มีขอ สังเกต คือ มีการใชแนว
เทียบเพื่อหาขอสรุป ซึ่งไมจําเปนตองเปนจริงอยางแนนอนเชนนัน้ เสมอไป
การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุผลลัพธ
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ คือ การพิจารณาเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดโดยใชความรู
ความเขาใจในการพิจารณาวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร
2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ คือ การพิจารณาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากเหตุการณโดยใช
ความรูความเขาใจในการพิจารณาวาเหตุการณนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ คือการใชความรู ความเขาใจพิจารณาเหตุการณอยางหนึง่
อยางใดวาเปนผลลัพธของสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งกอน แลวจึงพิจารณาตอไปวาสาเหตุนั้นอาจจะกอใหเกิดผลลัพธ
อะไรอีกไดบาง ( ผล-เหตุ-ผล )
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ประเภทของทรรศนะ
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1. ทรรศนะเกีย่ วกับขอเท็จจริง เปนการสันนิษฐาน คาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแลววามีขอเท็จจริง
ถูกตองเปนอยางไร
2. ทรรศนะเกีย่ วกับคุณคา หรือคานิยม เปนการประเมินคาวาสิ่งใดดีหรือไมดี มีประโยชนหรือไม
มีประโยชน
3. ทรรศนะเกีย่ วกับนโยบาย เปนการเสนะแนะวาควรทําอะไร อยางไร หรือควรปรับปรุงแกไขสิ่ง
ใด อยางไร
ภาษาที่ใชในการแสดงทรรศนะ
ภาษาทีใ่ ชแสดงทรรศนะ มีกลุมคําหรือคําที่ชี้วาเปนการแสดงทรรศนะ เชน เห็นวา , นาจะ , ควร , เขาใจ
วา , ควรจะ , มักจะ หรือใชกลุมคําที่สื่อความหมายไปในทางประเมินคา แสดงความเชื่อมั่น คาดคะเน เปนตน
โวหารที่ใชในการเขียนรอยแกว รอยกรอง
1. อธิบายโวหาร มักใชวิธกี ารใหนิยาม ยกตัวอยาง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ชี้สาเหตุ
และผลลัพธที่สัมพันธกัน ชีแ้ จงลําดับขั้นตอน กลาวซ้ําดวยถอยคําทีแ่ ปลกไป
2. บรรยายโวหาร หมายถึง การชี้แจงหรืออธิบายเรื่องใหฟง หรือเลาเรื่องเลา เหตุการณ เรื่องราว
ทั้งที่เปนเรื่องจริง หรือเหตุการณที่คิดฝนขึ้นโดยละเอียด ตามลําดับ ของเหตุการณ อยางตรงไปตรงมา เพื่อให
ผูอานรูจักสิ่งเหลานั้นทุกแงทุกมุม และเปนการเลือกใชถอยคํางายๆ บรรยายไปตามเหตุการณ หรือบอกเรื่องราว
เปนลําดับ (ไมเนนรายละเอียดเหมือนพรรณนา)อันไดแก การเลานิทาน การบรรยายลักษณะสถานที่ ประวัติ
บุคคล ตํานาน หรือเกร็ดความรูตางๆ
เชน
“สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรม ที่ผูคนมีการดํารงชีวิตอยูอยางงายๆ ศรัทธาในพุทธศาสนา วัดจึงเปนศูนย
รวมกิจกรรมของแตละหมูบา น มีพระสงฆเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูทรงคุณธรรมและความรู ชาวบานจึง
นิยมนําบุตรหลานมาถวายเปนลูกศิษยจากลักษณะเชนนี้ทําใหโอกาสในการศึกษาจํากัดอยูใ นหมูเด็กชายเทานั้น”
3. พรรณนาโวหาร หมายถึง โวหารที่ใชถอยคําสํานวน มีการเลือกสรรคํามาสรางขอความเพื่อ
ถายทอดความรูสึก สิ่งที่ไดพบเห็น ไดสัมผัส และอารมณประทับใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะแจกแจงรายละเอียด
ดวยการใชคําขยายเพื่อมุงเนนใหเห็นภาพและอาจมีโวหารอื่น( อุปมาโวหาร)รวมดวยทําใหเกิดรส นานาประการ
ไปสูผูรับสาร ใหเสมือนหนึง่ ไดยนิ ไดรู และไดเห็นดวยตนเอง การพรรณนา เปนวิธีการที่จะชวยประมวลภาพของ
สิ่งตางๆ ที่มนุษยพบเห็นหรือ เปนสิ่งที่เกิดจากมโนภาพตามความคิดความคํานึง และสืบตอภาพประทับใจเหลานัน้
ไวได เชน“ ฝนตกราวฟารั่ว ทะเลมัวมีแตฝาสีขาวๆ หอหุม ฤดูเดือนมรสุม ทั้งที่กลางวัน อยางนี้ก็มองมืนหมนมัว
ดูคลายกับวากลางคืนยังไมอยากจะจากไป คลื่นยักษกระทบฝง สาดฝอยน้ํากระจาย รดบานชายทะเลแขงกับสายฝน
ผมแลลอดชองแตกตามฝาบานออกไป เห็นแสงไฟวอมแวมดั่งแสงดาวริบหรี่ ลอยอางวางวังเวงอยูร ะหวางทะเลมืด
แลวก็ลับหายไปดวยคลื่นยักษบดบังราวกับดาวรวงหา….”
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4. สาธกโวหาร มีการยกตัวอยางประกอบอาจเปนถอยคํา ขอความ สุภาษิต หรือเปนเรื่องราวก็ได
5. เทศนาโวหาร หมายถึง การเขียนที่มีเนื้อความเชิงสัง่ สอน ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต มักเกีย่ วกับคติ
ทางศาสนา ทําใหผูอานเห็นดวย ซึ่งสวนมากจะเปนผูใหญ มีลักษณะคลายกับการใหโอวาท เชน

“การแตงการของวัยรุนสมัยนี้ เปนที่รูกันดีวาลอแหลมเหลือเกิน โชวสะดือบาง เอวลอยบาง สายเดีย่ ว หรือ
บางครั้งก็เปนเกาะอก บาง ดูแลวนาใจหาย หวนกลับมาคิดถึงลูกตัวเอง ซึ่งถาทําแบบนั้นเราคงตองขาดใจตาย
แนนอน ซึ่งในวัยนี้ควรจะแตงตัวที่รัดกุมและเรียบรอย เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ….”
6. อุปมาโวหาร หมายถึง การเขียนทีม่ ีการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นชัดยิ่งขึ้น เปนการเปรียบสิง่ สอง สิ่ง
เชน “ ครู คือ ผูที่คอยสั่งสอนและใหวิชาความรูแกนักเรียน และลูกศิษย ดวยความรักและความเปน
หวง ผูที่จะสามารถเปนครูไดนั้นจะตองมีใจรักในการสั่งสอนศิษยดว ยความจริงใจไมใชแคสอนพอผานๆ แตเปน
การมอบสิ่งที่ดีใหกับนักเรียน ฉะนัน้ ผูที่มาสอนเพื่อใหผา นไปวันๆ และสิ้นเดือนก็คอยรับเงินเดือนนั้นถือวาเปนครู
ที่ไมใชครูโดยจิตวิญญาณ และครูมีหนาที่มากมายและตองเปนผูที่ใฝรูอยูตลอดเวลา สรางสรรคงานตางๆเพื่อการ
เรียนรูของเด็กนักเรียน ตัวอยางเชน
ผูที่ไดเปนครูแมแบบนั้น จะเห็นไดวาทานทั้งหลายเหลานัน้ มีความ
ขยันหมัน่ เพียรและสามารถเปนตนแบบใหกับครูทานอื่นไดเปนอยางดี…”
บทรอยกรอง
โคลงสอง หา หา สี่
โคลงสาม หา หา หา
โคลงสี่ หา และสอง
สรอยสองหนึ่งสามจํา
ยานีนับ หา หก
สุรางคเจ็ดวรรคพลัน
ฉบัง หก สี่ หก
ทองไวอยาใหลหลง

ที่
1
2
3
4
5
6

ชนิด
กาพยสุรางนางค 28
กาพยยานี 11
อินทรวิเชียรฉันท 11
โคลงสองสุภาพ
โคลงสามสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ

ถาจะมีสรอยสองนา
สี่ สรอยสองตองจดจํา
สามครั้งตองหามถลํา
ทายหา สี่ มีเหมือนกัน
อยาวิตกคลายกับฉันท
วรรคละสี่ไมมีงง
วสันตดิลก แปด หก สง
จํางายดี happy เอย

บทรอยกรองประเภทตางๆ
จํานวนคํา จํานวนคําตอวรรคตอบท
ลักษณะการเรียงคํา
28
4*7
22
5-6-5-6
22
5-6-5-6
14+2
5-5-4-(2)
19+2
5-5-5-4-(2)
30+2+2
5-2-(2)*3,5-4

การบังคับ
สําคัญ
สัมผัส
สัมผัส
ครุ-ลหุ
เอก-โท
เอก-โท
เอก-โท
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กาพยฉบัง 16

8
9
10

กลอนสุภาพ
วสันตดิลกฉันท 14
รายสุภาพ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16

6-4-6

32
28
ไมจํากัด

8-8-8-8
8-6-8-6
5

วรรณยุกตปลาย
วรรค
สัมผัส/วรรณยุกต
ครุ-ลหุ
วรรณยุกตปลาย
วรรค

จํานวนคําและการแบงวรรคของฉันทประเภทตางๆ
ชื่อฉันท
ประเภท
การแบงวรรค
สัททุลวิกกีฬติ ฉันท
19
3/3/2/4-2/3-2
วสันตดิลกฉันท
14
(2/2/4-3/3)X2
กาพยฉบัง
16
2/2/2-2/2-2/2/2
อุปชาติฉันท***
11
(2/3-3/3)X2
อีทิสังฉันท
20
3/2/4-2/2/4-3
อินทรวิเชียรฉันท
11
(2/3-3/3)X2
วิชชุมมาลาฉันท
8
(2/2-2/2)X4
อินทรวงศฉันท
12
(2/3-3/4)X2
ภุชงคประยาตฉันท
12
(3/3-3/3)X2
มาณวกฉันท
8
(1/3-1/3)X4
อุเปนทรวิเชียรฉันท
11
(2/3-3/3)X2
สัทธราฉันท
21
2/2/3-3/4-1/3-3
อุปฏฐิตาฉันท
11
(2/3-3/3)X2
สุรางคนางคฉันท
28
(2/2)X7
โตฏกฉันท
12
(3/3-3/3)X2
จิตรปทาฉันท
8
(2/2-2/2)X4
วังสัฏฐฉันท
12
(2/3-3/4)X2
มาลินีฉันท
15
3/3/2-1/3-3
3/2/3-1/3/3
สาลินีฉันท
11
(2/3-3/3)X2
กมลฉันท
12
(3/3-3/3)X2
***อินทรวิเชียรฉันท(บาทที่ 2,3)+อุเปนทรวิเชียรฉันท(บาทที่ 1,4)-ตองแตงอยางนอย 2 บท
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กลบทที่มักออกขอสอบ
1. กบเตนตอยหอย - หนึ่งวรรคมี 9 คํา เสียงพยัญชนะตน คําที่ 1-2-3 ซ้ํากับ คําที่ 4-5-6 สัมผัสกันระหวางคําที่
3และ 4 เขียนไดเปน กขค/กขค/000 (กลอน) รายจะเปนแบบ กขค/กขค คําที่3และ4 สัมผัสกัน เชน สรรแต
หาญสารตัวเหีย้ ม
2. ละลอกแกวกระทบฝง – คลายกบเตนตอยหอย แตสัมผัสกันระหวางคําที่ 3 และ 5 (กลอน)
3. กบเตนสลักเพชร – เสียงพยัญชนะตนคําที่ 1-2-3 4-5-6 และ 7-8-9 เสียงเดียวกัน สัมผัสระหวาง คําที่ 3 - 4
และ 6-7 เขียนไดเปน กขค/กขค/กขค (กลอน) รายจะเปนแบบ กขค/กขค คําที่3และ5สัมผัสกัน เชน แลน
โจมทัพไลจับทัน
4. กบเตนสามตอน – วรรคหนึ่งมี 6 คํา เสียงพยัญชนะตนคําที่ 1-2 3-4 5-6 เสียงเดียวกัน เขียนไดเปน กข/
กข/กข
5. นาคบริพันธ – สองคําสุดทายวรรคแรกมาขึ้นตนเปนสองคําแรกของวรรคตอมา โดยใชคําแรกและเปลี่ยน
คําที่สองแตใหคงเสียงพยัญชนะตนเดิมไว 000/000/0กข กข0/000/000เชน 0000000สุวรรณรัตน
สุวรรณรถ000000
6. ยัติภังค – ครึ่งคําขางหนาอยูว รรคแรก ครึ่งคําขางหลังอยูวรรคถัดมา เขียนได เปน
000/000/00ก- ข00/000/000
7. สะบัดสะบิ้ง – 4 คําทายมี 2คู คําที่ 1 และ 3 เปนคําเดียวกัน เขียนไดเปน 000/000/กขกค
ความงามวรรณศิลป
1.
2.
3.
4.
5.

สัมผัสอักษร สัมผัสสระ(คําคลองจอง) และสัมผัสวรรณยุกต
จินตภาพ (ภาพ/เคลื่อนไหว/เสียง/แสง)
การใชคําที่มีเสียงและจังหวะดุจดนตรี(สรรแตหาญสารตัวเหีย้ ม)
การเลนคํา การซ้ําคํา
การดุลเสียงและดุลความหมาย

กวีโวหารและสํานวนโวหาร
กวีโวหาร มักใชกับรอยกรอง สวนสํานวนโวหาร ใชกบั รอยแกว ซึ่งกวีจะใชกวีโวหารและสํานวนโวหาร
เพื่อสรางภาพจากจินตนาการหรือใหความรูสึกของบุคคลตามที่บุคคลนั้นตองการ หรือที่เรียกวาการใชโวหาร
ภาพพจน ซึ่งมีหลายวิธีดังตอไปนี้
1. การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย
อุปมา คือการเปรียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนอีกสิง่ หนึ่ง
อุปไมย คือ การเปรียบเทียบสิ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง
***คําชี้บง - พาง เพี้ยง เพียง ราว ราวกับ ดุจ ประดุจ หนึ่ง ประหนึง่ เฉก เชน เทียบ เทียม เที้ยร กล
วิยะ ประเลห***
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2. อุปลักษณ คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยเทียบคุณสมบัติของสิ่งที่นํามาเปรียบกัน
( มักใช เปน เทา คือ แตสามารถละได)
3. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต/บุคคลสมมุติ คือ การสมมติสิ่งตาง ๆ ใหมีกิรยิ าอาการเหมือนมนุษย
4. สัญลักษณ คือ การใหสิ่งหนึ่งใชแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยเปนที่เขาใจของสังคมทั่วไป
5. นามนัย คือการเปรียบเทียบโดยนําลักษณะเดนมาครอบคลุมหรือเปนตัวแทนของทั้งหมด เชน เมืองโสม
(เกาหลี) ***จะตองเอา sub set มาเปนตัวแทนของสิ่งทั้งหมด***
6. สัทพจน คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ
7. อัพภาส คือการกรอนเสียงคําซ้ําพยางคหนาใหเปนเสียง อะ
8. ปฏิพากย คือ ถอยคําหรือความคิดที่ขัดแยงกัน แตนํามาใชรวมกันเพื่อแสดงใหเห็นความกลมกลืนของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพตาง ๆ กัน เพื่อใหเกิดความรูสึกหรือลึกซึ้ง สะเทือนอารมณ
9. อธิพจนหรืออติพจน คือ การกลาวเกินจริง เพื่อเนนความรูสึก ทําใหเกิดความแปลกและเรียกรองความ
สนใจไดดี
10. อุปมานิทัศน คือ การยกเรื่องราวหรือนิทานเรื่องยาวๆมาเปรียบเทียบ
11. ปฏิรูปพจน คือ การนําเรื่องราว เหตุการณ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่รูจักกันดีมาเปรียบเทียบหรืออาง
ถึงเพื่อใหผูอานเขาใจไดมากยิ่งขึ้น
คุณคาดานสังคม ประกอบดวย
1. การสะทอนสภาพสังคมในสมัยนั้น ไมวาจะเปน เครื่องแตงกาย บานเรือน ภาษาและถอยคํา
ที่ใช วัฒนธรรมประเพณี เปนตน
2. แนวคิด ความเชื่อ และคานิยม (ที่มักปรากฏในวรรณคดีไทย) ไดแก
- ไสยศาสตร โชคลาง ความฝน ภูตผี เวทมนตรคาถา
- พุทธศาสนา กรรม เทวดา สวรรค นรก
- จารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม
- ความกตัญู การตอบแทนคุณ
- อํานาจของพระมหากษัตริย
3. ขอคิดที่ไดรับจากเรื่อง
ขนบทางวรรณกรรม
1. ขนบในการแตง (ขอกําหนดของคําประพันธแตละประเภท)
2. ขนบคําประณามพจนและการลงทาย
คําประณามพจน
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์
-พระมหากษัตริย
การลงทาย
- ผูแตง
-ผูบันทึก
- วัน เวลาที่แตง
-สาเหตุที่แตง
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- ใหพร
-ขอพร/ความประสงคของกวี
- (ชาดก) ใครกลับชาติมาเกิดเปนใคร/อะไรบาง -ออกตัวใหชว ยแกไขผลงาน
3. ขนบการพรรณนาความ
1. เสาวรจนี – บทชมโฉม ชมธรรมชาติ
2. บทสระสรงทรงเครื่อง
3. บทชมบานชมเมือง
4. บทนารีปราโมทย – เกี้ยวพาราสี / เขาพระเขานาง
5. บทอัศจรรย
4. ขนบดานแนวเรื่อง
5. ขนบดานแบบฉบับของตัวเอก
6. ขนบดานการเลียนแบบ (ประดิษฐกรรมเสริมแบบ VS ประดิษฐกรรมนฤมิตร)
7. ขนบนิยมอารมณหรรษา
* กวียานุโลม (Poetic License) - กวีสามารถเลือกใชคําไดตามใจเพื่อเอื้อตอสัมผัสหรือจํานวนคําในวรรค*
แนวคิด คานิยมและ น้ําเสียง ในงานประพันธ
แนวคิด คือ ความคิดที่สําคัญที่เปนแนวในการผูกเรื่อง หรือความคิดอื่น ๆ ที่สอดแทรกไวในเรื่องนั้น ๆ
คานิยม คือ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ หรือความเชื่อมั่นของมนุษยตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด และยึดถือปฏิบัติในเรื่อง
ตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายหรือมีความสําคัญตอตนเอง หรือกลุมของตน
น้ําเสียงหรืออารมณที่แฝงในคําประพันธ
คร่ําครวญ
- พูดแสดงความโศกเศราเสียใจ
ชมเชย
- กลาวแสดงความพอใจความดีความสามารถของผูนอย
ยกยอ
- ชมความดีความสามารถเพื่อใหพอใจ
สรรเสริญ
- คิดหรือกลาวถึงอยางยกยอง
วากลาว
- วาผูนอยเพื่อใหปรับปรุงตน
กนโคตร
- ขุดโคตรขึ้นมาดา
บริภาษ
-วาผูอื่นทําผิดและใชถอยคํารุนแรง
ตัดพอ
- ตอวาดวยความนอยใจ
ตําหนิ
- วากลาวผูฟงกระทําการบกพรอง
ประชด
- แกลงพูดหรือทําตรงกันขามกับใจเพาะความไมพอใจ
เสียดสี
- วาโดยไมกลาวถึงตรงๆ
กระทบกระเทียบ – เปรียบเปรยใหกระทบถึง
เหน็บแนม
- พูดสะกิดถึงสวนที่ไมดี
แดกดัน
- กลาวตรงามกับความจริงซึง่ ไมดี
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เยาะเยย
วิงวอน
ชักชวน
เชิญชวน
เชื้อเชิญ
แนะนํา
ชี้แนะ
ตักเตือน
ประณาม

- นําขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของอีกฝายหนึ่งมากลาวใหเปนที่ขบขัน
- พยายามขอรองใหเขาเห็นใจสงสารยอมทําตาม
- บอกใหปฏิบัติตามสวนตนจะรวมปฏิบัตหิ รือไมก็ได
- ชักจูงใหทําตามดวยความสุภาพ
- เชิญใหทําอยางหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอผูทําเอง
- บอกในฐานะที่มีความรูหรือประสบการณวาควรทําหรือปฏิบัติอยางไร
- บอกวาควรทําอยางไร
- สั่งสอนใหรหู รือสํานึกในความผิดพลาดหรือในขอบกพรอง
- กลาววากระทําความผิดที่รายแรงหรือมีความประพฤติที่เสียหายมาก

www.curadio.chula.ac.th
www.kruclub.com
www.thaisirivi.th.gs
http://sirivi.bloggang.com
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงมากที่สดุ
๑.
ภูเขาสูงแผนดินกวางทางรก
เรายกทัพฝากลาหาญ
๒.
ใครขวางฟนฟาดแหลกลาญ
ลางผลาญปปนวอดวาย
๓.
ชีวิตอุทิศเพื่อชาติ
เราสูเพื่อราษฎรทั้งหลาย
๔.
ชาติเสือแลวตองไวลาย
ชาติชายแลวตองตอกร
ขอใดออกเสียงพยัญชนะทุกตัว
๑.
อัจกลับ เรขาคณิต พรหมเทพ
๒. คมนาคม ยนตรกิจ พันธมิตร
๓.
ภยันตราย วิทยายุทธ อุตรประเทศ ๔. เทศบาลพัทยา อนารยชน กลกามเทพ
ขอใดมีพยางคในมาตรา "กด" มากที่สุด
๑.
พระสามีที่สนิทพิศวาส
งามสะอาดโออาดูกลาหาญ
๒.
จึงแยมเยื้อนเอือ้ นโอษฐดว ยโปรดปราน แลวประทานหัตถใหจับรับทุกนาย
๓.
เสร็จดํารัสตรัสถามตามประสงค ก็เคลื่อนองคหา งหันกลับผันผาย
๔.
ราชบุตรสุดสวาทจึงนาดกราย มาทักทายพูดจาแลวลาไป
คําในขอใด ไมมี อิทธิพลของการอานอยางอักษรนําทั้งสองคํา
๑.
ประมาท ตลอด
๒.
สมัครสมาน สําเร็จ
๓.
ตํารับ ประโยชน
๔.
สมาคม จําอวด
คําคูใดเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันทั้ง ๒ พยางค
๑.
ไรฟน ลอยฟา
๒.
วันไหน ไหวหวั่น
๓.
ชางเหล็ก ฉอเลาะ
๔.
ชะตา กังขา
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๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.
๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนตางกัน
๑.
หนายแหนง เณรนอย
๒.
ควงแขน ควาไขว
๓.
ทรวดทรง ศีรษะ
๔.
ฟาฮาม ฝายหิน
ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคํา
๑.
ขวัญ ความ กรุ ขลัง พลัง
๒.
คล้ํา ปรัง ทลาย เกร็ง พลอย
๔.
กรน ครวญ กราน ขลุง ผลิต
๓.
ปรี เตรียม กร่ํา พลาง ขวิด
ขอใดมีพยัญชนะควบกล้ําในขอใดตรงกับเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยที่มีมาแตเดิม
๑.
ทรีตเมนต
๒.
อิเควเตอร
๓.
ฟลอรโชว
๔.
บรอดเวย
เสียงพยัญชนะ "ฑ" ในคําคูใดเหมือนกัน
๑.
มณฑา จัณฑาล
๒.
บัณฑิต กุณฑล
๔.
มณฑล บัณเฑาะก
๓.
ทัณฑฆาต มณฑป
ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเปนเสียงนาสิกทั้งสองพยางค
๑.
ภาคภูมิ
๒.
แชมชอย
๓.
ราวราน
๔.
สรางสรรค
ขอใดที่มี "ฤ" อานออกเสียงเดียวกัน
๑.
คฤนถ พฤติ กฤป
๒.
พฤนท กฤษฎา ปฤจฉา
๓.
หฤทัย ตฤณมัย ปฤษฎางค
๔.
ทฤษฎี คฤหาสน พฤษภ
ขอใดมีรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียงทุกคํา
๑.
แมลงวัน สละสลวย ทรุดโทรม ๒.
การเกษตร หวามหวั่น ขวนขวาย
๓.
พราหมณี ปรารถนา สรอยทอง ๔.
แหนงหนาย ยุทธหัตถี ไปรษณียากร
คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับพยัญชนะทายเปนเสียงเดียวกัน
๑.
เณร
๒.
ภาพ
๓.
ธาตุ
๔.
ศิษย
ขอใดมีพยัญชนะควบกล้ํานอยที่สุด
๑.
ทุกขไมกล้ํากรายหากบริโภคกวางทองตอนพฤษภาที่บานกฤษณ
๒.
นึกแปลกใจไยแสรงแกวงไกวขรรค จะมุงผลาญชีพกันกระไรหรือ
๓.
กรมพละฯ ตระเตรียมแขงตะกรอตลอดเดือนมกราคมปหนา
๔.
ซึมเศราคร่ําครวญกลางหาดทราย ปริศนานี้ไกลเกินปญญาแท
บทประพันธในขอใดที่มีเสียวรรณยุกตครบ ๕ เสียง
๑.
คําขนานธารเกษมก็สมชื่อ
สนุกคือเรื่องอิเหนาเสนหหา
ดอกพะยอมหอมหวนลําดวนดง
สายหยุดประยงคโยทะกา
๒.
๓.
วันรุงแรมสามค่ําเปนสําคัญ
อภิวันทลาบาทพระชินวร
๔.
ทั้งคนฟงคนอานสารแสดง
ฉันขอแบงสวนกุศลทุกคนเอย

16

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 โดย อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ

๑๖.

ขอใดมีคําทีไ่ มมีเสียงพยัญชนะทาย(พยางคเปด)
๑.
ไมคอยรับทรัพยใดจากใครหมด ๒.
ทั้งศักดิ์ยศสดใสลาภไพศาล
๓.
ไมหวังใหใครหนุนบุญบันดาล ๔.
หวังผลงานทุกอยางสรางดวยตัว
๑๗. คําในขอใดไมมีเสียงสระผสม
๑.
ถึงแมเขาจะพูดจาวกวนไมไดความ ๒. แตฉันก็ไมรูสึกวาถูกกวนประสาท
๓.
สวนเธอคลาย ๆ กับพูดจาไดความชัด ๔. ยิ่งทําใหฉนั ปวดหัวมากที่สุด
๑๘. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
๑.
นักธุรกิจตางแลกนามบัตรกัน
๒.
ใฝใจศึกษาเพือ่ อนาคตอันรุงโรจน
๓.
แมวนอยนอนบิดขี้เกียจอยางเปนสุข
๔.
หลบหลีกใหหา งจากคนพาลสันดาลหยาบ
๑๙. คําทุกคําในขอใดครุลหุเหมือนคําวา "ปจจุบัน"
๒.
บรรโลก เวทนา ศฤงคาร
๑.
สุจริต กิริยา ผลไม
๓.
ลักเพศ มโนรมย สวัสดี
๔.
สัมมนา วรรณกรรม มูลคา
๒๐. คําในคูใดมีเสียงแตกตางกันเพียง ๑ เสียง
๑.
แรด-แปด
๒.
สรวล-ญวน
๓.
เกวียน-เศียร
๔.
กรัก-กระ
(ทําแบบฝกหัดแยกบาลีสันสกฤตกอน)
๒๑. ขอใดเปนคําประสมที่ประกอบดวยคําไทยกับคํายืมทุกคํา
๑.
โรงพัก ตูโชว
๒.
กินเจ ขาวสาร
๓.
ชาวโลก น้ําพุ
๔.
ฝูงชน ลําแขง
๒๒. ขอใด ไมมี คําที่มาจากภาษาสันสกฤต
๑.
รานศรีวิชัย สินทรัพยธานี
๒.
หอศิลปเจาฟา องคการเภสัชกรรม
๓.
หมูบานกฤษฎา เมืองทองนิเวศน
๔.
ศึกยุทธหัตถี หมูบานโอฬาร
๒๓. ขอใดมีคํามาจากภาษาบาลีทุกคํา
๑.
พิสดาร วิทยุ มัจฉา
๒.
ทิฐิ ลักขณา วุฒิ
๓.
บุญ บารมี เชษฐา
๔.
องค ครรภ สังข
๒๔. ขอใดมีคําสันสกฤตทุกคํา
๑.
จักร มรรค ปญจวัคคีย
๒.
ปูชนีย สัพพัญู โอฬาร
วรรณะ พยัคฆ อัธยาศัย
๔.
สังสรรค สุวรรณ พัสดุ
๓.
๒๕. ขอใดไมมีคาํ จากภาษาตางประเทศ
๑.
แกว มังคุด กระดาษ
๒.
ถุง กะละออม ทุเรียน
๓.
กระปอง แข ควาย
๔.
มะมวง เสื้อ เรือน
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๒๖.

ขอใดมีคําที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
๑.
ชาติกําเนิดของคนไมใชสิ่งสําคัญ
๒.
ขาราชการบํานาญชวนกันไปบําเพ็ญประโยชน
๓.
เมื่อพัสดุชํารุดตองรีบจําหนายตามระเบียบ
๔.
ตํารวจเขาไปตรวจในทําเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
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คําสั่ง จงขีดเสนใตคาํ ราชาศัพทที่ถูกตอง
๑.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระราชทาน (ราโชวาท พระราโชวาท พระบรมราโชวาท พระบรมราชโช
ั ฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร
วาท) แกบณ
๒.
(พระบัณฑูร พระราชเสาวนีย พระราชดํารัส พระบรมราชโองการ) ในสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันสายใจไทย ไพเราะจับใจขาราชบริพารเปนอันมาก
๓.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมี (พระบัณฑูร พระราชเสาวนีย พระราชโองการ) ให
นายทหารราชองครักษดูแลชาวสลัมที่เปนลมในขณะเฝาฯ รับเสด็จ
๔.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มี (พระบัณฑูร พระราชดํารัส
พระดํารัส
พระราชเสาวนีย)
เปดการสัมมนาระหวางชาติเรื่องการเลี้ยงสัตวทะเลในอควาเรียมที่สถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
๕.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (ตรัสปราศรัย ทรงทักทาย มีพระราชปฏิสันถาร ทรงสนทนาปราศรัย) กับ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
๖.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (ทรงตรัส ทรงยินดี ทรงเสด็จ ทรงประสูติ ทรงบรรทม)
๗.
ราษฎรมา (ถวายการตอยรับ ถวายความจงรักภักดี เฝา ฯ รับเสด็จ) อยางหนาแนน
๘.
กรมศิลปากรจัดแสดงละคร (หนาพระพักตร เฉพาะพระพักตร หนาพระที่นั่ง)
๙.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (ทรงทําบุญ ทรงบําเพ็ญกุศล ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล) ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (เสด็จยายที่ประทับ เสด็จฯแปรพระตําหนัก
เสด็จฯแปรพระราชฐาน) ไปประทับ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
๑๑. (ในหลวงและพระราชินี พระเจาอยูหวั และพระราชินี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จพระนาง
เจา ฯ พระบรมราชินีนาถ) เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพร
๑๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ (ทรงลงพระนาม
ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย)
๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จในการพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน (ถวายพระศพ ถวายพระบรมศพ ถวายพระบรมราชศพ) สมเด็จพระ
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นางเจารําไพพรรณี (ราชินี พระราชินี พระบรมราชินี พระบรมราชินีนาถ) ในรัชการที่ ๗ ณ พระที่นั่งดุสติ
มหาปราสาท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗
๑๔. อาคารทันสมัยที่สุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชื่อวา "อาคารมหาธีรราชานุสรณ" ซึ่งมี (พระรูปปน พระ
บรมรูปปน พระรูป พระบรมรูป) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ประดิษฐานอยู
๑๕. ขาพระพุทธเจารูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ (ธุลีพระบาท ใตฝาพระบาท ฝาละอองธุลีพระบาท
ใตฝาละอองธุลีพระบาท) ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (ถวาย ทรงถวาย ทรงประเคน) จตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆ (กลาว
อนุโมทนา ถวายอนุโมทนา) (กลาวอดิเรก ถวายอติเรก ถวายอดิเรก) ออกจากพระอุโบสถแลว (เสด็จกลับ เสด็จ
พระราชดําเนินกลับ)
๑๗. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (เสด็จออก เสด็จพระราชดําเนินออก) ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน
(พระราชทานโอกาส พระราชทานพระราชวโรกาส พระราชทานพระบรมราชวโรกาส) ใหนายอุกฤษ มงคล
นาวิน ประธานรัฐสภานํานายบูโร เฮค ประธานมูลนิธิคอนราด อเดเนาวแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และคณะ
เขาเฝาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อ (นอมเกลา ฯ ทูลเกลา ฯ) ถวายทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จํานวน ๖ ทุน ในโอกาสที่ (ทรงมี
ทรงเจริญ) พระชนมพรรษา ๕ รอบ
๑๘. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เสด็จออก เสด็จราชดําเนินออก) ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน (พระราชทานโอกาส พระราชทานพระราชวโรกาส พระราชทานพระบรมราชวโรกาส) ให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝา (ทูลเกลา ฯ ถวาย นอมเกลา ฯ ถวาย) เงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย
๑๙. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให ทรงโปรดเกลา ฯ ให) สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ทรงปฏิบัติ ทรงกระทํา) (พระราชกรณียกิจ พระบรมราชกรณียกิจ) แทน
พระองค
๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินินาถ (โปรดเกลา ฯ ให พระราชทาน
ให) ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์ เปนผูแทนพระองค (นํา พา อัญเชิญ นิมนต) แจกันดอกไมพระราชทาน ไป (เยีย่ ม
ทรงเยี่ยม) ไข ศ. ประภาศน อวยชัย ณ โรงพยาบาลพรอมมิตร
ตอนที่ ๑ ประโยคตอไปนี้จดั เปนประโยคประเภทใด
๑.
ประโยคความเดียว
๒.
ประโยคความรวม
๓.
ประโยคความซอน
__________ ๑.
พระพุทธโอวาทกลาววา ความพยายามเปนหนทางแหงความสําเร็จ
__________ ๒.
เธอจะไปเทีย่ วเชียงใหมหรือ
__________ ๓.
เธอจะไปเทีย่ วเชียงใหมหรือไม
__________ ๔.
เพื่อนที่ดยี อมรักและหวังดีตอ เพื่อนอยางเสมอตนเสมอปลาย
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__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

๕.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

ถาเธอเตรียมตัวสอบตั้งแตตน เธอตองไดคะแนนเปนเยีย่ ม
คนไทยควรสนับสนุนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย
ตามปกติมนุษยเราจะทนระดับของเสียงไดประมาณ ๑๒๐ เดซิเบล
ถาเธอมาชากวานี้อีกนิด ฉันก็จะไมคอย
ในประเทศไทย โบราณวัตถุสวนใหญเปนศาสนวัตถุ
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับความนิยมในหมูว ัยรุนของตางประเทศ
นักเรียนจะเลือกเรียนแผนกวิทยาศาสตรหรือศิลปะ
การอานหนังสือสารคดีใหประโยชนทั้งทางดานความรูและความเพลิดเพลิน
เขามาโรงเรียนสายจึงถูกตําหนิ
ถาเขาไมทุจริตในการสอบ เขาก็ไมถูกปรับตกทุกวิชา
ฉันเบื่อคนที่ทาํ งานไมตรงเวลา
บุคคลที่ฉันเคารพเปนคนที่เปย มไปดวยคุณธรรม
เพราะเขาเปนคนดี สังคมจึงยกยอง
ครูจะไมลงโทษเธอ ถาเธอพูดความจริง
วันนีเ้ ขาจะไมไปทํางาน
ปลาหมอตายเพราะปาก
ปลาหมอตายเพราะปากของมันไมดี
เขาทํางานเฉพาะที่ครูสั่งเทานั้น
หนังสือเลมที่ฉันอานเปนหนังสือที่ยืมมาจากหองสมุด
ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา
เขาจะรีบไปไหนกัน
ความอิจฉาริษยาเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
สองกับสามเปนหา
วันที่ ๑๓ ตุลาคม เปนวันตํารวจ
เราควรชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เรียกวา พระรัตนตรัย
กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม
ทีมตะกรอไทยไดรับเหรียญเงินจากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมที่ประเทศญี่ปุน
ขอสอบภาษาไทยไมยากนัก
ฉันชอบเลนดนตรี แตนองชอบเลนกีฬา
เขาอยากไดคะแนนดี แตกไ็ มยอมทําการบาน
นักเรียนตางก็เลนกีฬาอยางเต็มที่ เพื่อชัยชนะของสีตน
อยาทําสกปรกนะ
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ตอนที่ ๒ : จงขีดเสนใตขอความที่เปนสํานวนภาษาตางประเทศ
๑.
หลอนเดินเขามาพรอมกับรอยยิ้มแหงความสุข
๒.
ปจจุบันประเทศไทยสั่งเขาไมสักจากประเทศพมา
๓.
สําหรับผมแลว เรื่องนี้งายแกการเขาใจ
๔.
สี่โจรปลนธนาคารจนมุมตํารวจแลว
๕.
ตอไปนี้คุณรังสรรคจะมาในเพลง "รักสิบลอตองรอสิบโมง"
๖.
มีหกโรครายทีค่ ุกคามชีวิตของทารกนับลานในแตละป
๗.
ผมเต็มใจใหความชวยเหลือเต็มที่
๘.
ผลงานของคุณเปนทีน่ าพอใจมาก
๙.
มันเปนการยากที่คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเอง
๑๐. ชาวตางชาติมกั จะกลาววาภาษาไทยยากแกการเรียน
๑๑. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดนี้ถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา
๑๒. การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งนี้ทําใหประเทศไดรับความเสียหายอยางมาก
๑๓. มิใชเปนการงายนักหรอกที่จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
๑๔. โรงเรียนรัฐบาลอยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕. เธอพบวาตัวเองกําลังรองไหอยูคนเดียวในหอง
๑๖. เขาเดินเขามาในหองพรอมกับหนังสือหอบใหญ
๑๗. เราควรรักษาไวซึ่งเกียรติยศ และความรับผิดชอบ
๑๘. ในความคิดของขาพเจา ฝายผูหญิงไมไดรบั ความยุติธรรม
๑๙. ความอดทนของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จ
๒๐. ขอสอบนี้ยากเพียงพอกับความสามารถของฉัน
๒๑. โรคตับอักเสบในผูใหญมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาเด็กเล็ก
๒๒. เราควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบางจะดีกวา
๒๓. วิธีทําไมยาก เมื่อผักสุกตักออกแชนําเย็น เพื่อหยุดการสุกของผัก
๒๔. ประชากรโลกกําลังเผชิญโศกนาฏกรรมเงียบจากโรคราย ทั้งเอดส มาลาเรีย และวัณโรค
๒๕. ตอขอซักถามผูสื่อขาว ตัวแทนสภากาชาดสากลแถลงวาสถานการณโรครายในปจจุบนั กําลังนาวิตก
๒๖. โรงเรียนตองเสียคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองครั้งนี้รายละ ๓๐๐ บาท
๒๗. ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีอยางเพียงพอตอการใชประโยชน
๒๘. ปจจุบันโทรศัพทไดววิ ัฒนาการใหมีความสามารถในการใชที่ทันสมัยขึ้น
ตอนที่ ๓ : จงเขียนเสนใตขอที่ใชคําตางประเทศโดยไมจําเปน
๑.
หลอนรูปรางสวยงาม ผิวสีแทนเนียนละเอียด
๒.
รถคันนี้เหมาะสําหรับผูหญิงเพราะใชเกียรอัตโนมัติ
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ในวันปใหมทกุ คนจะสงการดอวยพรปใหมใหแกกนั
ทุกวันนี้บริษัทไมมีนโยบายใหมีการเพิ่มออเดอรสินคาตางประเทศ
รถคันนี้เวลาเปลี่ยนเกียรมักจะกระตุกเสมอตองเขาอูเช็คดูเสียที
เด็กผูหญิงชอบริบบิ้นสีสวย ๆ เด็กผูชายชอบลูกบอลแตหนังสือการตนู ใคร ๆ ก็ชอบ
ภาษาไทยสมัยไหน ๆ ก็มีคําฮิต วลีฮิตในปจจุบันยกใหกบั "เปนอะไรที่"
ผูชายเซ็กซี่สําหรับดิฉันเหรอคะ ตองกลามใหญเปนแมน สูงสงา หนาตาไมตองหลอมากก็ได
สไตลของภาษาเขียนที่เดนมากในปจจุบัน คือยอหนาบอยมากมีประโยคสิบประโยคก็ยอหนาสิบยอหนา
ปจจุบันนีก้ ิริยาที่สาวผมยาวมักจะทํา คือสะบัดหนาแรง ๆ ใหผมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากิริยาที่จงใจเพื่อการ
โฆษณาสินคากลายเปนแฟชัน่ ไปแลว
เมื่อไฟดับควรตรวจดูวาเปนเพราะฟวสขาดหรือปลั๊กหลุด
เด็ก ๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวาไอศกรีมกะทิสด
กอนเขาแบงกผูขับขี่รถจักรยานตองถอดหมวกกันน็อกและแวนตาดําออก
นักกอลฟหลายคนอยากเปลีย่ นวงสวิงใหคลายกับไทเกอรวูดสเพื่อใหตลี ูกไดแมนและไกล

ตอนที่ ๔ : จงขีดเสนใตคําศัพทจากภาษาตางประเทศที่ไมออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย
๑.
ชีวิตยุคไฮเทค ตองขับรถเกง ใชคอมพิวเตอร
๒.
รถกระปองของผมเขาอูซอมทั้งเบรกและคลัตช
๓.
คนรุนใหมแตงตัว ขับรถโชว อยูคอนโดมิเนียม
๔.
นิวยอรกไทมลงขาวไทยเปนเจาภาพเอเชียนเกมส
๕.
สมัยนี้คอมพิวเตอรจําเปนสําหรับนักธุรกิจทุกคน
๖.
ถาฉันสอบไดโควตาฉันก็ไมตองมาสอบเอนทรานซ
๗.
คนจนชอบซื้อลอตเตอรี่ หวังจะซื้อเฟอรนิเจอรหรูๆ
๘.
การเลนฟุตบอลทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ
กอนรวม
ราช + ทัณฑ
สาธารณะ + สมบัติ
ราช + อนุสรณ
ศิษย + อนุศิษย
คมน + อาคม
สุข + อุทัย
มุรธ + อภิเษก
หิมะ + อาลัย

หลังรวม

กอนรวม
สุร + อังค
เกษตร + อธิการ
กิตติ + คุณ
มหิตล + อธิเบศ
ศต + วรรษ
ภย + อันตราย
จล + อาจล
สัจจะ + อธิษฐาน

หลังรวม

22

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 โดย อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ

เดช + อาวุธ
ประภา + อาคาร
ศีล + ธรรม
นาฎ + ศิลป
เดช + อนุภาพ
วีระ + สตรี
อธิ + บดี
พุทธ + มณฑล
อุณห + ภูมิ
พันธน + อาการ
สถล + มารค
ตฤณ + มัย
จุฬ + อลงกรณ
มหา + โอฬาร
มัตยะ + อธิบาย
สิริ + อินทร
พุทธ + องค
ธุระ + กิจ
เกษตร + ศาสตร
ทัศนะ + คติ
กาญจนา + อภิเษก
ผล + อานิสงส
วิทยะ + อาลัย
มหา + อิสี

จิรัฏ + ฐิติ + กาล
กัมปน + อาการ
รัชมังคลา + อภิเษก
เวสส + อันดร
คห + กรรม
พุทธ + ศักราช
ประถม + ศึกษา
วิทยะ + ฐานะ
วรรณ + คดี
บดี + อินทร
หัตถะ + อาภรณ
คช + อินทร
ขีปน + อาวุธ
ราช + การ
สิทธิ์ + บัตร
สามัคคี + ธรรม
พุทธ + โอวาท
ศาสน + จักร
มหา + อรรณพ
ศักย + ภาพ
อริ + อินทร
สาระ + คดี
สํ + อิทธิ
อุทก + ภาชน
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1. “ส.ส. วิ่งขอโควตารัฐมนตรีกันสลอน ไมไดเที่ยวนี้ มีหวังฝนสลาย ทุนปลาสนาการ ใครขวางขวิดดะ ส.ส.ออก
อาการแบบนี้ เลือกตั้งคราวหนา อยาไปเลือก” ขอความขางตน มีคําควบกล้ําและอักษรนําอยางละกี่คํา
1. ควบ 3 คํา นํา 5 คํา
2. ควบ 4 คํา นํา 4 คํา
3. ควบ 6 คํา นํา 6 คํา
4. ควบ 7 คํา นํา 6 คํา
2. ขอใดออกเสียงตรงกับรูปทุกคํา
1. กิโลเมตร ไมโครโฟน
2. ฟสิกส ซอฟแวร
3. สปาเกตตี ปกนิก
4. เซรุม กาซ
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ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4
“ทั้งนอกเมืองในเมืองเนืองมา พรอมกันยังหนาศาลากลาง”
3. คําประพันธขางตนมีเสียงสระเดี่ยวกี่เสียง (ไมนับเสียงซ้ํา)
(มี.ค. 42)
1. 3 เสียง
2. 4 เสียง
3. 5 เสียง
4. 6 เสียง
4. คําประพันธขางตนมีเสียงพยัญชนะทายกี่เสียง (ไมนบั เสียงซ้ํา)
(มี.ค. 42)
1. 4 เสียง
2. 5 เสียง
3. 6 เสียง
4. 7 เสียง
5. ขอใดมีโครงสรางพยางคตางกับขออื่น
(มี.ค. 42)
1. ขึ้น
2. คับ
3. ซึ้ง
4. นก
(น้ํา นอย แพ ไฟ - เสือ เฒา จํา ศีล)
6. คําในขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนกันทั้งสองคํา
(ต.ต. 42)
1. ตั้งราน
2. ขางขึ้น
3. คลองแคลว
4. ทรุดโทรม
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7-8
(สามัญ 1 41)
ก. ยินคดีมีเรื่องนอย ใหญไฉน ก็ดี
ข. ยังบลงเห็นไป เด็ดดวน
ค. ฟงตอบสอบคําไข คิดใคร ครวญนา ง. หอนตัดสินหวนหวน เหตุดวยเบาความ
7. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวนอยที่สุด (ไมนับเสียงซ้ํา)
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
8. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวมากที่สุด (ไมนับคําซ้ํา)
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
9. “เขาไดรับคําสอนวาทําการคาควรมีกําไรหาไมก็เหนื่อยแรงเปลา” จากขอความขางตน พยัญชนะทายเสียงใด
มีจํานวนมากที่สุด
(สามัญ 1 40)
1. / ม /
2. / น /
3. / ว /
4. / ย /
10. ขอใดมีเสียงสระสั้นทุกพยางค
(สามัญ 1 40)
1. น้ําแข็ง น้ําใจ น้ําเชื่อม น้ํามัน
2. นมขน นมผง นมกลอง นมสด
3. นงนุช นงเยาว นงคราญ นงลักษณ 4. นพเกา นพคุณ นพเคราะห นพรัตน
11. คําประสมในขอใดมีโครงสรางตางจากของอื่น
(สามัญ 1 40)
1. เสื้อใบบัว หมอไฟฟา เรือกลไฟ
2. เล็บมือนาง กระดูกงู กวางภูเขา
3. เตาไฟฟา ถังขาวสาร เจาน้ําตา
4. เรือดําน้ํา ผาพันคอ แปรงสีฟน
12. คําซอนในขอใดเกิดจากคําสามคํามาซอนกัน
(สามัญ 1 40)
1. อุปถัมภค้ําจุน เคารพนบนอบ
2. เกงกลาสามารถ เมตตาปรานี
3. ลําบากยากแคน ขับไลไสสง
4. เสาะแสวงหา ลมหายตายจาก
13. คําซ้ําในขอใดที่บอกความหมายที่ชัดเจน
(สามัญ 1 40)
1. ฉันวาวันนัน้ เธอใสเสื้อสีเขียวๆ
2. ตกอยูแถวๆ นี้แหละทําไมถึงหาไมเจอก็ไมรู
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3. ถาจะใหเขาใจคุณควรอธิบายเปนประเด็นๆ จึงจะถูก
4. สงครามอาวเปอรเซียทําใหทหารอิรักตายเปนพันๆ คน
14. คําที่เสียงซ้ําในขอใด ทําหนาที่เปนคําซ้ํา
(สามัญ 1 40)
1. ความรูรูยิ่งได สินทรัพย
2. รอนรอนออนแสงพระสุริยา
3. แมลาลาลดไห หาศรี
4. ยามคืนคืนทุกขทิ้ง กลางไพร
15. “ดาราเปนนักขาวที่รับผิดชอบตอหนาที่ เธอจะติดตามไปถึงที่มาของแหลงขาวอยางตอเนื่องโดยไมหวาดหวัน่ ตออันตราย
ใดๆ เธอจึงไดรับรางวัลผูสื่อขาวดีเดน”
ขอความขางตนมีจํานวนคําประสมและคําซอนตามขอใด
1. คําประสม 7 คํา คําซอน 3 คํา
2. คําประสม 6 คํา คําซอน 4 คํา
3. คําประสม 5 คํา คําซอน 5 คํา
4. คําประสม 4 คํา คําซอน 6 คํา
16. คําซอนในขอใดมีวิธีประกอบตางกับขออื่น
1. ตื้นลึกหนาบาง ขาเจาบาวนาย ปูยาตายาย
2. เกิดดอกออกผล เก็บภาษีเรียกอากร จุดไตตามไฟ
3. ขบเขี้ยวเคีย้ วฟน ลมหมอนนอนเสื่อ กอรางสรางตัว
4. กูหนีย้ ืมสิน ทําไรไถนา อุมลูกจูงหลาน
(มี.ค. 43)
17.ขอใดไมมคี ํายืมจากภาษาเขมร
1. เสียงเสือกวางกลางเนินพนมวัน
ใหหวั่นหวัน่ วังเวงหวาดฤทัย
2. พวกแตกทัพคงกลับไปกราบทูล
เปนเคามูลวาเราคิดขบถ
3. ทั้งผัวเมียแสนอนาถเพียงขาดใจ
สุดอาลัยแลวก็กอดกันโศกา
4. ไกปาขันแจวอยูแ นวไพร
เขี่ยคุยขุยไผเปนถิ่นถิ่น
18. คําในขอใดมีโครงสรางเหมือนคําสมาสแตไมใชคําสมาส
(สามัญ 2 40)
1. พลเมือง
2. กายกรรม 3. ธุรกิจ
4. สันติภาพ
19. คําทุกคําในขอใดมีคําสมาสที่ประกอบจาก 3 คํา
(ไทย กข 40)
1. สหราชอาณาจักร ทรัพยากรศาสตร จุลชีววิทยา
2. พุทธศตวรรษ สรีรวิทยา พฤติกรรมศาสตร
3. นิรโทษกรรม กิตติกรรมประกาศ ไตรโลกนาถ
4. สารานุกรรม พันธุกรรมศาสตร ประชาทัณฑ
20. ขอใดมีลักษณะเหมือนคําวา “ราโชวาท”
(สามัญ 1 40)
1. วัฒนธรรม พลศึกษา ภารกิจ
2. ธุรการ พุทธคุณ อักษรศาสตร
3. ธนาลัย มโหฬาร สุโขทัย
4. ครุภัณฑ สุนทรทาน สัณหจุฑา
21. ขอใดเปนคําสมาสที่ใชวิธีการสนธิเพียง 1 คํา
(สามัญ 1 39)
1. ขีปนาวุธ ยุทโธปกรณ
2. สรรพากร สรรพสามิต
3. ปฏิชีวนะ ปฏิกิริยา
4. กัมมันตภาพ อุณหภูมิ
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22. ขอใดมีคําสมาสที่กลมกลืนเสียง
(ไทย กข 39)
1. ธรรมบท บุญฤทธิ์ มงคลวาร
2. เยาวลักษณ วิทยาเขต ทศวรรษ
3. โลกนาถ ภัณฑารักษ กรรมฐาน
4. ศุภนิมิต สหกรณ นิติกรรม
23. ขอใดเปนประโยคชนิดเดียวกับประโยคดังตอไปนี้
(สามัญ 1 40)
“การขยายตัวทางหลักสูตรในการเรียนการสอนปจจุบันมีผลอยางมากตอการประกันคุณภาพการศึกษา”
1. การแตงงานคือบทอวสานของความรัก
2. การนินทาเหมือนจุดไฟเผาฟา ดวยฟานั้นวางเปลา
3. ยิ่งปนสูงมากเทาไหร ตกลงมาก็เจ็บมากเทานั้น
4. ทางขางหนามีหุบเหวเปลวไฟ ถาออนแอจะกาวไปอยางไรกัน
24. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น
(สามัญ 1 40 )
1. ถึงเธอจะสวยเลิศเลอแตกริยาไมงามก็ไมนาดู
2. สาวนอยยืน่ หนาเขามาทางชองประตูอยางกลาๆ กลัวๆ
3. กํานันโปรดเปนกํานันตัวอยางที่เอาใจใสดูแลลูกบานเปนอยางดี
4. แมคาคนนัน้ ขายขาวแกงไมแพง แถมอรอยดวย
25. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําสันธาน
(สามัญ 2 40 )
1. พอไดยนิ เสียงรองวาชวยดวยเขาก็รีบวิ่งไปทันที
2. ใครๆ ก็อยากใหเธอไปดวยเพราะเปนคนคุยสนุก
3. โรงพยาบาลนี้ตรวจรักษาตาดวยเครื่องมือทันสมัย
4. ทางการจะปรับปรุงการเก็บภาษีดวยปรากฏวามีผูเลี่ยงภาษีมากขึ้น
26. ขอใดไมใชประโยคความซอน
( ไทย กข 40)
1. หลานคนเล็กอยูบานหลังที่ยายซื้อใหม
2. อําเภอไกลปนเที่ยงที่คณ
ุ ทํางานมีโทรศัพทแลว
3. ผูปกครองนักเรียนเดินไปที่หอประชุมอยางรวดเร็ว
4. คนสวนกําลังตัดกิ่งไมที่อยูใกลเสาไฟฟา
27. ขอใดไมใชประโยค
( มี.ค. 42)
1. รวมกันพิทกั ษสิ่งแวดลอมเพื่อโลกใบใหญของเรา
2. ธรรมชาติตางผูกพันดวยสายใยแหงชีวติ อันละเอียดออน
3. จากอยุธยาสูเมืองจันท ตามรอยทัพกูชาติพระเจาตากสินมหาราช
4. 80 ป อุโมงครถไฟถ้ําขุนตาน สถานที่อนุรักษทรัพยากรปาไมของกรมปาไม
28. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง
(มี.ค. 42)
“ดอกไมเหีย่ วในแจกันดูนาเกลียด”
1. แมวนอยสีขาวตัวอวนนอนหลับสนิท 2. ผูหญิงแกขา งบานใหอาหารหมาจรจัด
3. คนกวาดถนนผูหญิงทํางานอยางคลองแคลว 4. พนักงานหนุมหนารานขี้เกียจมาก
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29. โครงสรางของประโยคขอใดตางจากขออื่น
(ไทย กข 38)
1. แกวใบนีใ้ ครทําแตก
2. น้ําหอมขวดนี้ใครจะซื้อ
3. รางวัลนี้ครูใหญจะใหนักเรียนเกง
4. เพลงนี้ยอดรัก สลักใจรองคนแรก
30. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
(ต.ค. 41)
1. สภาพของโลกาภิวัตนทมี่ ีความเขมขนและจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จนมีผลกระทบ
อยางจริงจังตอการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
2. ปจจุบันองคกรปกครองทองถิ่นที่นับวาสําคัญมากที่สุดของประเทศไทยที่มคี วามสัมพันธ
ใกลชิดกับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
3. ดังนั้นการมองดูสภาพแหงโลกาภิวัตนที่จะมีผลกระทบตอการอุดมศึกษาไทย จึงนาจะเปน
จุดสําคัญในการหลอหลอมปรัชญาและความหมายของการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
4. ถึงแมวาขณะนี้หลายหนวยงานจะไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจใหดาํ เนินควบคูไ ปกับการรักษาและฟนฟูคณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอม
31. ขอความตอไปนี้จะเรียงลําดับไดอยางเหมาะสมตามขอใด
( ไทย กข 39)
ก. ผมงามชวยดึงดูดใจของเพศตรงขาม
ข. นักโฆษณาก็พยามชี้ชองบอกใบใหทั้งหญิงและชายตระหนักวาความงามของผมเปนเรื่องใหญ
ค. กวีที่สามารถบรรยายความงามของสตรีไมเวนกลาวความงามของผม
ง. ผมชวยเชิดชูใบหนา ผมเรียบสวยหรือยุง เปนกระเซิงมองเห็นแตไกล
1. ก ง ค ข
2. ข ง ก ค
3. ค ก ข ง
4. ง ข ค ก
32. ขอใดแบงวรรคตอนไดเหมาะสม
(ไทย กข 38)
1. เพลงบุหลัน/ เปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่ง /ที่มีในบรรดาเพลงสามชั้นตองอาศัยการฝกฝนนาน
2. เพลงบุหลัน/ เปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่งที่มีในบรรดาเพลงสามชั้น /ตองอาศัยการฝกฝนนาน
3. เพลงบุหลันเปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่ง/ ที่มีในบรรดาเพลงสามชั้นตองอาศัยการฝกฝนนาน
4. เพลงบุหลันเปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่งที่มีในบรรดาเพลงสามชั้น/ ตองอาศัยการฝกฝนนาน
33. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับตามขอใดจึงไดใจความที่สมบูรณ
(ไทย กข 40)
ก. กานใบเหลาใชเปนไมกลัดหอของหรือมัดรวมเปนไมกวาด
ข. ใบมะพราวนํามาใชมุงหลังคา หอขนม สานทําของเลนของใชตางๆ
ค. ผลมะพราวถาออนเนื้อใชรับประทาน ถาแกใชคั้นกะทิทําอาหารคาวหวาน
ง. กะลาใชเปนเชื้อเพลิงทําเครื่องใช เครื่องประดับ และรากใชเปนสียอมผา
1. ค ง ข ก 2. ค ข ก ง 3. ข ค ง ก 4. ค ก ข ง
34. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับความตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณ
( สามัญ 1 39)
ก. สัตวปาที่อาศัยอยูบริเวณปากอาวและสัตวปาบริเวณชายฝงปากแมน้ํา
ข. ในขณะเดียวกันก็ทําใหลําน้ําทรุดโทรมเร็วกวาปกติอีกดวย
ค. เมื่อกระแสน้ําไมไหลตามธรรมชาติดังเดิมและการไหลของตะกอนธรรมชาติถูกรบกวน
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ง. เนื่องจากการสูญเสียขี้ตะกอนใหกับเขื่อน
จ. ผลเสียหายยอมเกิดขึน้ กับอุตสาหกรรมประมงใตเขื่อนเกษตร คุณภาพของน้ําปริมาณของน้าํ
1. ง ข ก จ ค
2. ก ข ค ง จ
3. จ ง ข ค ก
4. ค จ ก ข ง
35. ขอความตอไปนี้ควรเรียงลําดับตามขอความใดจึงจะไดใจความสมบูรณ
(สามัญ 1 39)
1. ตัวขาพเจาสังเกตไดเพียงวา
2. เรื่องสั้นก็คือนวนิยายนอยๆนั่นเอง
3. เรื่องสั้นแคไหนจึงเปนเรือ่ งสั้น
4. นวนิยายมักมีความคิดมากกวาหนึ่งแนว
5. จนบัดนีย้ ังไมมีกฎเกณฑที่แนนอนวา 6. ยาวแคไหนจะเปนนวนิยาย
7. เรื่องสั้นมักจะมีแนวคิดแนวเดียว
1. 1 2 5 3 6 7 4
2. 2 1 7 4 5 3 6 3. 1 2 3 4 5 6 7
4. 2 5 3 6 1 7 4
36. ขอใดเขียนเวนวรรคไดถูกตอง
(สามัญ 1 38)
1. ชางสิบหมูในสังคมไทยโบราณ / คือกลุมศิลปนที่สรางงานศิลปะแขนงตางๆ / ซึ่งตามหลัก
ฐานสมัยอยุธยานั้น / ชางสิบหมูในสมัยโบราณเปนชางหลวงที่สรางงานศิลปะ / สนองพระราชประสงค
ของพระมหากษัตริยเทานั้น
2. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ / เครื่องสิริราชกกุธภัณฑ / และเครื่องราชูปโภค / เปนเครื่องหมาย
แสดงถึงความเปนเสด็จมหากษัตริยาธิราชเจา / อันเปนประเพณีของพระมหากษัตริยไ ทย / ในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
3. นับจากอดีตถึงปจจุบัน / ชายฉกรรจสวนหนึ่ง / ยังมีความเชื่อวา / การสักลายเปนการแสดง
ความทรหดอดทนของชายชาตรี / นอกจากนี้ยังมีผลทางเมตตามหานิยม / และผลทางอยูยงคงกระพันอีกดวย
4. น้ําอบไทย / เครื่องหอมประจําชาติและสิ่งจําเปนประจําบานที่ขาดไมได / น้ําอบไทยสมัยกอน
นั้นจะปรุงแตงกลิ่นและสีตามตํารับพระสุคนธ / ผลิตจากวังเจานายหรือตามบานขุนนางเทานั้น / แลวให
แมคาไดรับไปขายตามบาน
37. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับความตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณ
(สามัญ 2 39)
ก. จุดที่นกพิราบมีอาหารกินมากจนรวมกันเปนฝูงใหญคอื สนามหลวง สวนสัตวดสุ ิตและวัดตางๆ เปนตน
ข. การแกปญหาในการลดจํานวนพิราบที่นาจะไดผลดีนั้น ควรจะตองหยุดใหอาหารนกพรอมๆกันทุกจุด
ค. เมื่อนกกระจายกันออกไป ปญหาก็จะบรรเทาลงจนอยูในระดับที่ทําใหเกิดความเสียหายไดนอย
ง. เมื่ออาหารมีไมมากพอสําหรับนกจํานวนมาก จะเปนการบังคบใหนกตองกระจายกันออกหากิน
1. ก ข ง ค
2. ข ง ค ก
3. ง ค ข ก
4. ค ง ก ข
38. ขอใดเวนวรรคตอนในขอใดเหมาะสมมากที่สุด
(สามัญ 2 39)
1. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ / ทานจะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แต / ทานจะไมไดเงินทีผ่ อนชําระ
แลวคืนเลย
2. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ / ทานจะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แตทาน / จะไมไดเงินทีผ่ อนชําระ
แลวคืนเลย
3. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ / ทานจะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แตทานจะไมไดเงินที่ผอ นชําระ
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แลวคืนเลย
4. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอทาน / จะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แต / ทานจะไมไดเงินที่ผอ นชําระ
แลวคืนเลย
39. จากขอความ ก-ง ขางลางนี้ ตัวเลือกขอใดเรียบเรียงใจไดความสมบูรณ
(สามัญ 2 39 )
ก. ในกรณีของหนังตะลุง ผูบริโภคก็คือคนที่ดูหนังตะลุงเปนประจํา เขาเหลานี้เทานัน้
ที่เปนตลาดที่แทจริงของหนังตะลุง
ข. กลุมผูบริโภควัฒนธรรมพื้นบานที่แทจริงก็คือสมาชิกสวนใหญของกลุมชนที่ประกอบ
การรวมอยูดว ย
ค. นักทองเทีย่ วและนักวิชาการเปนเพียงผูบ ริโภคจร การสงเสริมที่มุงเอาแตใจคนกลุม หลัง
นี้เปนทางหายนะของวัฒนธรรมพื้นบาน
ง. การสรางเยาวชนใหเปนทายาททางวัฒนธรรมโดยใหเปนผูบริโภคจึงสําคัญยิ่งตอการสงเสริม
และเผยแพร
2. ข ง ก ค
3. ค ง ก ข
4. ง ค ข ก
1. ก ข ค ง
40. 1. หากยังมีความเปนเหตุเปนผลระหวางมนุษยกับมนุษย
2. มนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคมที่กําเนิดมา
3. ซึ่งมิไดเกิดมาอยางโดดเดี่ยว
4. จากกระแสภายในระบบการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
5. และระหวางมนุษยกบั สิ่งตางๆบนพื้นฐานความเปนจริงอีกดวย
เรียงลําดับขอความขางตนใหถูกตอง
(สามัญ 2 38)
1. 1 3 2 5 4 2. 4 5 3 1 2 3. 1 2 5 4 3 4. 2 4 3 1 5
41. ประโยคใดใชภาษากะทัดรัดที่สุด
(มี .ค. 42)
1. งานเปนสิ่งที่ทําใหคนมีชวี ิตที่สมบูรณและเปนคนที่ใครๆ ยอมรับ
2. โรงแรมขอขอบคุณที่ทานใหความสนใจในการใหบริการของเรา
3. อาหารที่ซื้อตามทองถนน กอนรับประทานก็ควรทําใหอุนอีกครั้ง
4. ขอเชิญผูที่สนใจชมประติมากรรมกลางแจงนีด้ วยตาตนเองที่ถนนสีลม
42. ขอใดใชภาษากะทัดรัด
( ต.ค. 42)
1. ฝนกระหน่าํ ติดตอกัน 2 วัน 2 คืนเชนนี้ ผลสืบเนื่องอันเลวรายที่ตามมาคือ กรุงเทพฯ เปนอัมพาต
2. ไมมีใครรับผิดชอบที่เกิดมีการทุจริตคดโกงการเลือกตั้ง ณ เทศบาลนครใหญ แหงหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้
3. ถาจะใหลกู หลานลดน้ําหนักความอวนเสียบาง ใหลดเวลาที่เด็กขลุกอยูหนา จอโทรทัศนลง
จะเห็นผลทันตา
4. แมจะตัดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมและคาเปอรเซ็นตไทลแรงคออกไปขาพเจาก็ยังคง
สอบไดในคณะที่ตองการ
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43. กลุมคําในขอใดมีความหมายกวาง
(ไทย กข 40)
1. คุณยายชอบใชเครื่องบดอาหาร
2. นองซื้อเครื่องดูดฝุนใหม
3. แมทําความสะอาดเครื่องเงิน
4. พี่สาวใชเครื่องเปาผมทุกวัน
44. คําที่เกี่ยวกับ “รส” ในขอใดบอกความหมายไดตรง
(สามัญ 1 39)
1. นี่เธอจาอยาเปรี้ยวนักเลย เดี๋ยวมะนาวจะเรียกพีน่ ะ
2. แหมไมไหว จืดชืดไมเปนสับปะรด รูอยางนี้นอนดูทวี ีอยูกับบานดีกวา
3. โอยเจาหลอนหวานเสียจนหนุมๆ น้ําลายหยด
4. ตายจริง เค็มออกอยางนี้ระวังโรคความดันโลหิตสูงกับโรคไตนะ
45. ขอใดไมมคี ําพองรูปคําพองเสียง
(สามัญ 1 39)
1. ครอบครัวของเราจนแสนจนจะไมมกี นิ อยูแลว
2. คุณกับฉันคบกันฉันเพื่อนตอไปดีกวา
3. กอนลงวายน้ําในสระ คุณควรสระผมเสียกอน
4. ที่นี่ติดปายหามจับสัตวนา้ํ แตยังมีคนลอบมาจับปลาบอยๆ
46. ขอใดเปนคําไวพจนทุกคํา
(สามัญ 1 38)
1. กนก มาศ รัชดา
2. วนิดา ปทมา มารศรี
3. นภาลัย คคนางค ธาษตรี
4. กําธร นาท อุโฆษ
47. ขอใดใชระดับภาษาทางการ
(มี.ค. 42)
1. พิธีเปดเอเชีย่ นเกมสที่ไทยเปนเจาภาพครัง้ นี้ ทําไดไมเลวทีเดียว
2. เทาที่ทราบ ทางบริษัทผูรับผิดชอบไดระดมมืออาชีพมารวมเตรียมงานนานนับเดือน
3. นับไดวา เปนเกียรติประวัติของไทยอีกครั้งที่สรางความพรอมจนเปนที่เชื่อมั่นแก
ประธานสมาชิกโอลิมปกแหงเอเชีย
4. ทําใหเห็นชัดแลววาในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเชนนี้ เราก็มิไดทําใหมนตรีเอเชี่ยนเกมส
ทั้งหลายผิดหวัง
48. ขอใดเหมาะสมที่จะใชเปนบันทึกอยางทางการ
(มี.ค. 42)
1. ผูที่จะประสงคจะเขารวมกิจกรรมกีฬา กรุณาเตรียมชุดกีฬาตัวโปรดของทานมาดวย
2. การประชุมวิชาการครั้งนีจ้ ริงๆ แลวจัดขึ้นสําหรับสมาชิกชมรมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ
3. นักศึกษาทีย่ ังไมไดยื่นแบบขอกูเงินทุนเพื่อการศึกษาโปรดดําเนินการโดยดวน
4. เนื่องจากบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันทํางานที่มีอยูจํานวนมากไมไหวจึงจําเปนตองขอเพิ่มอัตรา
49. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทไมถูกตอง
(สามัญ 1 40)
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระราชดําริหาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในชนบทเสมอมา
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการเรียนรูสรรพวิชา
แมจะทรงไมถนัดชัดเจนในบางเรื่อง
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3. สมเด็จพระสังฆราชไดประทานพรปใหมแกประชาชนในคืนวันที่ 31 ธันวาคม
4. พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต
การกุศลที่โรงแรมแหงหนึ่งเร็วๆ นี้
50. ขอใดใชราชาศัพทไดถูกตองเหมาะสม
(สามัญ 1 39)
1. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเปนพระราชอาคันตุกะของ
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
2. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
3. ประชาชนตางมาเฝารอชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
4. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
51. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
(สามัญ 2 40)
1. สถาบันการดนตรีและศิลปะแหงกรุงเวียนนาไดถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวั เมื่อป พ.ศ. 2507
2. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 1 ลานบาท
เปนทุนประเดิมในการจัดตัง้ มูลนิธิสงเสริมศิลปะชีพ
3. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จสาธารณรัฐฟลิปปนส เพื่อ
ทรงรวมบรรยายเรื่องสิ่งแวดลอม
4. โครงการอาสา “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เปนโครงการในพระราชดําริของพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
52. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทไดถูกตอง
1. เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงสนามบิน มีขาราชการ
นักศึกษาและประชาชนมาถวายการตอนรับอยางเนืองแนน
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพุมดอกไมเปนราชสักการะที่
หนาพระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณรวม
กับคณะกรรมการจัดงาน “นอมเกลา” ในโอกาสที่เขาเฝาฯ ถวายพระพร
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณรับ
ด.ช. เดชชาย อินทรศรี เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
53. การใชคาํ ราชาศัพทแทนคําธรรมดาในประโยคตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง (ไทย กข 40)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ให(1) โอกาส(2) ประธานาธิบดีแหงสาธารณะรัฐอเมริกาและภริยาพบ (3)
ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก (4) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
1. พระราชทาน
2. พระบรมราชวโรกาส
3. เฝาทูลละอองธุลีพระบาท
4. อาคันคุกะ
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54. จงเติมคําในชองวางตามลําดับ
(สามัญ 2 มช 40)
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี..............นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ
มรดกไทย...............รางวัลแกผูชนะการประกวดภาพถายมรดกไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิรกิ ิต”ิ์
1. เสด็จไปทรงเปด
พรอมกับทรงพระราชทาน
2. เสด็จพระราชดําเนินไปเปด และทรงพระราชทาน
3. เสด็จไปทรงเปด พรอมดวยพระราชทาน
4. เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด และพระราชทาน
55. ขอใดใชราชาศัพทถูกตองตามหลัก
(ไทย กข มช 40)
1. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปรียบเสมือนพระมารดาของคนไทยทั้งมวล
2. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปนพระอาจารยของนักศึกษาแพทย
3. สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนพระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย
4. นายกําชัย ทองหลอ เคยเปนพระอาจารยของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ
56. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทถูกตอง
(สามัญ 1 มข 40 )
1. สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ
ไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2. สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เยือนประเทศไทยเพื่อทรงรวมในพระราชพิธีเฉลิมฉลอง
ปกาจญนาภิเษก และทรงทอดพระเนตรการแสดง
3. การแสดงแสงสีเสียง ที่วัดไชยวัฒนารามเปนการถวายการตอนรับการเสด็จของสมเด็จ
พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร
4. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหอาจารยสมิทธิ
ศิริภัทร แหงมหาวิทยาลัยศิลปากรการเขียนบทละครสําหรับการแสดงหนาพระพักตร
57. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทผิด
(สามัญ 1 มข 40)
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายพระบูรพกษัตริยาธิราชเจา
2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ถวายน้ําสรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงรับคนไขรายนี้เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเปนองค
ประธานพิธีการเปดประชุมประชุมนานาชาติไทยศึกษา
58. ขอใดใชสาํ นวน ไมถูกตอง
(สามัญ 2 มข 40)
1. วันนี้เจานายพื้นเสียมาจากบานเพราะทะเลาะกับภรรยา
2. จะจัดงานใหญทั้งที อยาทําเปนฆาควายเสียดายพริกไปหนอยเลย
3. เขาสอบภาษาอังกฤษหลายครั้งจึงผาน อยางนี้เรียกวา ฝนทั่งใหเปนเข็มจริงๆ
4. นักศึกษาคนนี้เหมาะที่จะเรียนประชาสัมพันธ เพราะเธอมีลักษณะเปนฆองปากแตก
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59. ความหมายของสํานวนคูใดไมเปนไปในทํานองเดียวกัน
(ต.ค. 41)
1. ขิงก็ราขาก็แรง
ขนมผสมน้ํายา
2. ยุใหรําตําใหรั่ว
เสี้ยมเขาควายใหชนกัน
3. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
ตําขาวสารกรอกหมอ
4. แกวงเทาหาเสี้ยน
เอามือซุกหีบ
60. ประโยคในขอใดมีความหมายไมกํากวม
(สามัญ 2 40)
1. หนังสือพิมพมาแลวตั้งแตเมื่อวานนี้ 2. รอนจังขอผาเช็ดหนาหนอย
4. ขนมถวยนีห่ วานมันดี
3. เกาอี้โยกซอมหรือยัง
61. ขอใดมีความหมายชัดเจน
(สามัญ 1 มข 40)
1. ไหลเขาลาดดีจริง
2. เขาใชตาปูยดึ ประตูไวแนนหนา
3. คนที่มารวมงานเปนลูกนองทั้งนั้น
4. ในการตอสูครั้งนี้กํานันเสียมือขวาไป
62. ขอใดมีความหมายชัดเจน
(สามัญ 1 มข 40)
1. ตํารวจไดจบั กุมหญิงนักลักทรัพยกรีดกระเปาประชาชนรายสําคัญ
2. ไมควรสงเสียงดังในหองสมุดเพราะคนอานหนังสือจะเปนทีน่ ารําคาญ
3. เมื่อวานนีเ้ ราไปฟงบรรยายเรื่องกาซพิษของอาจารยวรัญญา ศาสนากิจ
4. โรงเรียนในประเทศญี่ปนุ มีวิธีการฝกความประหยัดใหแกเด็กของเขาโดยวิธีงายๆ
63. ประโยคใดมีความหมายไดเพียงประการเดียว
(สามัญ 2 37)
1. คนขับรถบรรทุกไปตั้งแตเชา
2. นองของสมชายที่ถูกรถชนไปตางประเทศแลว
3. ละครเรื่องนี้ไมไดรับความนิยมเหมือนเรื่องกอน
4. ขณะนีภ้ าคอีสานมีปญหาเล็กนอยเรื่องน้าํ ทวมไรนา
64. ขอใดไมกาํ กวม
1. เมื่อคืนกอนฉันนอนสวดมนตดว ย
2. รถบรรทุกของออกจากไรไปตลาดทุกเชา
3. สถาบันพัฒนาสตรีจัดอบรมการพันดอกไมกระดาษญี่ปุน
4. สรางพิพิธภัณฑใหมในแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณล้ําคา
65. ขอใดเปนการอางขอสรุปกอนแลวจึงกลาวถึงขอสนับสนุน
1. ปาไมเปนทรัพยากรที่มคี าเพราะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล
2. ปาไมเปนทรัพยากรที่มคี า เราจึงตองชวยกันรักษาเอาไวอยางสุดความสามารถ
3. เนื่องจากปาไมชวยปองกันน้ําทวม เราจึงตองชวยกันรักษาปาไมใหอดุ มสมบูรณ
4. ที่ใดมีปาไมอยูมาก ที่นนั่ น้ําจะไมทวม
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66. “เขาถูกนายจางเพงเล็ง เพราะเขามาสายเสมอ มีหวังจะถูกตัดเงินเดือน” ลักษณะการอนุมานนีต้ รงกับขอใด
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ 2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ 4. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
67. ขอใดเปนการใชภาษาทีแ่ สดงวาเปนการแสดงทรรศนะ
1. การศึกษางานสรางสรรคชวยสรางความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม
2. หากเก็บเวลาไวในขวดได ทุกคนก็อยากจะเก็บเวลาอันเต็มไปดวยความฝน
3. รัฐนาจะกระจายอํานาจลงสูระดับตําบลไดโดยการสงเจาหนาที่ไปดูแล
4. มนุษยกลัวความแกเพราะไมใชมแี คอายุที่มากขึ้น แตความแกเปนโรคอยางหนึ่ง
68. ขอใดใชจนิ ตภาพตางจากขออื่น
(ไทย กข 40)
1. ปะโทนปะโทนปะโทนโทน
2. กระจอยรอยกระจิหริดจิดจิ๊ดจิว๋
3. แออีออยสรอยฟาสุมาลัย
4. ผะผัวะผะผุบผับปุปปปแปะ
69. คําประพันธในขอใดใชภาพพจน
(ไทย กข 40)
1. จะรวมที่โตะนั่งตั้งเสวย
เหมือนคุนเคยไมรังเกียจคิดเดียดฉันท
2. ก็กมรับเหมือนกับบังคมบาท
แลวลีลาศเยื้องยองไปหองขวาง
3. อีกกระดูกคนโบราณที่นานครัน
ดูยืนยันเหมือนยังเปรตสังเวชใจ
4. อนิจจาเกิดมาไมเหมือนคน
ชางพิกลตางๆ ทุกอยางไป
“หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียน้ํา
แพนดอกฉ่ําชอยชอวรวิจิตร
งามดั่งเปลวเพลิงปามานิรมิต
สรอยโสภิตอภิรุมพุมหัวใจ
เพชรน้ําคางคางหลนบนพรมหญา
เย็นหยาดฟามาฝนหลงวันใหม
เคลาเคลียหยอกดอกหญาอยางอาลัย
เมื่อแฉกดาวใบไผไหวตะวัน”
70. กวีใชภาพพจนชนิดใดมากที่สุดในคําประพันธขางตน
1. อุปมา
2. อุปลักษณ
3. บุคลาธิษฐาน
4. การกลาวเกินจริง
“คาใชจายในบานมีทั้งรายจายประจํา เชน คาอาหาร คาสาธารณูปโภค และรายจายพิเศษ เชน คา
รักษาพยาบาล คาซอมแซมที่อยูอาศัย ผูเปนแมบานจึงตองรูจักใชเงินที่ไดรับแตละเดือนเพื่อจะไดไมมีหนี้สิน”
72. ผูเขียนไมไดใชกลวิธีใดในการเขียนขอความขางตน
1. การใหนยิ าม
2. การใชตัวอยาง
3. การอธิบายความตามลําดับ 4. การชี้สาเหตุและผลลัพธ
73. “ทุกคนเกิดมาเปนคนชัว่ ดีมีจนเปนผลแหงกรรมทําเอง ถือธรรมเชื่อกรรมยําเยงบาปชั่วกลัวเกรง
ทําแตกรรมดีทวีพร”
(สามัญ 1 40)
ขอความขางตนนี้ ถานํามาจัดวรรคใหมจะไดคําประพันธตามขอใด
1. รายสุภาพ
2. กลอนสุภาพ
3. กาพยฉบัง
4. กาพยสุรางคนางค
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74. “ฉันไปตลาดมากะจะหาอะไรกินเรียกเธอมิไดยินรึจะไมไปดวยกัน”
(สามัญ 2 40)
ขอความขางตนนี้ถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด
1. กลอน
2. กาพยยานี
3. โคลงสี่สุภาพ
4. อินทรวิเชียรฉันท
75. “บอกแลวก็ไมเชื่อจะมิเหลืออะไรเลยคราวนี้แหละเธอเอยฤจะเฉยก็ตามใจ” (สามัญ 2 40)
ขอความขางตนนี้ถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด
1. กลอน
2. กาพยยานี
4. กาพยสุรางคนางค
3. อินทรวิเชียรฉันท
76. “พอวายวรวากยอาง
โอษฐพระ
ดาลมหาวาตะ
ตื่นฟา
ทรหึงทรหวลพะ
พานพัด หาวแฮ
หอบธุมางคจางจา
จรัสดาวแดนสมร”
โครงบทนี้ปรากฏลักษณะตามขอใดชัดเจนที่สุด
(ไทย กข 38)
1. ใชคําตายแทนคําเอกหลายแหง
2. ใชโทโทษ
3. ใชคําเกินบังคับ
4. ใชคําอัพภาส
77. เหงงหงั่งระฆังเสนาะสนั่น
ระยะพรรษวัสสา
คําประพันธขางตนมีครุและลหุตรงกับขอใด
(มี.ค. 42)
1. ยอดไมกเ็ อนประดุจดัง
ทลายโคนถลมลง
2. คราวชอบประกอบกุศลบุญ
วรคุณพิสุทธิ์ใส
3. ฟาใหพิรณ
ุ ดูดุจไห
ชลไหลฉะออนดิน
4. หรีดหริ่งระงมระดะระรัว
ประดุจพิณประโลมใจ
เซอะซะซุมซามไซร
ไปควร
เงอะงะเกะกะกวน
จิตฟุง
ทําใด.........ยัว่ ยวน
ความโกรธ เสมอนา
ชักแตดดุ ากลุม
..........ดวยเซอะเซิง
78. ขอใดเหมาะสมที่จะนํามาเติมในชองวางของคําประพันธขางตนใหถูกตองตามฉันทลักษณและความหมาย
1. มัก เพราะ
2. เยา เนื่อง
3. ดุจ อัน
4. ได เกิด
79. ก. แลลวนจะนาสยดสยอน
ข. พวกพลทุกคนคําแหง
ค. พรอมเพื่อผจญสงคราม
ง. เสือสิงหวิ่งหลาม
จ. หาญเหิมฤทธิแรง
ฉ. พาหนคํารนคําราม
ขอความขางตนสามารถลําดับตามขอใดใหถูกตองตามฉันทลักษณ
(ต.ค. 42)
1. ก ข ค ง จ ฉ
2. ข จ ค ฉ ง ก
3. ค ง ข จ ฉ ก
4. ฉ ค ง จ ข ก
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80. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธตรงตามขอใด
“ พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลาย
ระยับสายสะอิง้ สองสรอยกรองทรวง”
(ต.ค. 43)
1. โคลงสี่สุภาพและกลอนแปด
2. กาพยยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ
3. กาพยยานี 16 และกลอนสุภาพ
4. กาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16
81. ขอใดไมใชวัจนภาษา
(สามัญ 2 39)
1. ขอยมะขามตามทางสลางเรียง
นกเขาเคียงคูคูประสานคํา
2. พี่เห็นนกแลววิตกถึงนองนอย
จะครวญคอยนับวันกระสันเสียว
3. นิจจาเอยถาเปนอกนกตัวเมีย
จะละเหี่ยหาผัวอยูตวั เดียว
4. พี่เวียนเตือนเหมือนอยางน้ําคางยอย
ใหแชมชอยชืน่ ชอเชนกอเกา
82. ขอใดไมใชวัจนภาษา
(สามัญ 2 38)
1. อยูสี่วันแซลบันขุนนางใหญ
บัญชาใหคนขํานําอักษร
2. ฝายนงลักษณเลิศลบภพไตร
ยืนใกลพวกเรากลาวสุนทร
ประเดี๋ยวเดียวรัถามากระทั่ง
3. ตองทําเบือนเชือนเฉลยจนเลยเลี้ยว
4. มิสเฟาลเฝาเตือนใหเคลื่อนคลาย
เจาคุณฝายทูตใหญก็ไคลคลา
แบบทองจําหลักการสังเกตหลักภาษาไทย
ประพันธโดย อ.วีระชาติ ศิรไิ กรวัฒนาวงศ
คําที่อานไดอยางเดียว
กรมสมเด็จ ครุฑพาห กรรมาชีพ
ทระนง ฐานกรณ อุทธรณทนาย
สมรรถนะ สมนัย กลไกนี้
ฉิมพลี ปรวด โฆษณา
ปราชัย ซอมซอ ปรปกษ
อนุสติ กรมพระยา ประจัญบาน

บําราบรีบ ปริตร คิดขวนขวาย
เสวกตาย อัฐิ วุฒิ ลา
กลวิธี แปรก แปลกหนักหนา
เจรจา พาปลาสนาการ
บุรุษเพศ หาญหัก กามวิตถาร
บราลี เเลสราญ คณบดี

คําทับศัพท
กอก แกส กาซ กอบป
ฟุลสแกป แปป โฮเต็ล
โกโก โคมา บล็อก
พิซซา ซิกแซ็ก เซ็น(ชื่อ)

กุก แท็กซี่ โปกเกอร เต็นท
แฟชั่น โคช โนต ค็อกเทล
แค็ตตาล็อก ปม เปอรเซ็นต
เซรุม เช็ค เคก คุกกี้
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จี๊บ น็อก ล็อกเกต นั้น
บุฟเฟต ปลั๊ก มัมมี่
แล็กโทส ช็อกโกแลต
เอ็มบริโอ ช็อปปง ไป

คอมมิชชั่น โอก ทอฟฟ
แบตเตอรี่ โบกี้ ไง
เชิ้ต แจ็กเกต โบวลิ่ง ไปป
อิเล็กทรอนิกส trick จดจํา

คําที่ไมประวิสรรชนีย
ชอ่ํา ชอุม ชนัก ชบา
พเยีย ผอบ ลออ สไบ
สารประโยชน ทลาย โพยม
ชมดชมอย เชือกมนิลา

สกัด สกา สกาว ไสว
ทโมน ไผท ทแยง คทา
ชมาย ชโลม ทแกลว ถลา
ทยอย ถูกฆาวิสรรชนีย

อักษรนํา
อักษรนําจําใหดี
ทั้งสระสะกดพลัน
อยา อยู อยาง อยากดวย
อานเสียงเหมือน ห ซ้ํา

สองตัวมีพยัญชนะรวมกัน
อานออกเสียงอะกึ่งคํา
สูงกลางชวยเดีย่ วคือต่ํา
อีก ห นํา ต่ําเดี่ยวนา
คําครุ ลหุ
ครุไมผัดพราว
คือ เสียงยาว แม ก กา
ตัวสะกดทุกมาตรา
อํา ไอ ใอ เอา และ ฤา
ลหุ คือเสียงสั้น
รูป อุ นั้นจงฝกปรือ
ตัวสะกดขวางทิ้งหวือ
ณ ธ ก็ บ บ ฤ
ไตรยางศ
คําเปนสูงกลางต่ํา
ใชมือคว่ํา หา และหงาย
ลิโพ คือ คําตาย
อีก เอฟโฟร และโอเค
คว่ํามือโปงและนาง
ที่เหลือกางอยาหันเห
วรรณยุกตไมปนเป
สามัญซายไปขวาเอย
หลักสังเกตจากวรรณยุกต
มีรูปสูงและกลาง
เสียงตามอยางรูปนั้นไง
ต่ําเสียงเกินรูปไป
จําใสใจไมใชตรี
***ไรรูปคําเปนนั้น
เสียงสามัญกลางต่ํามี
จัตวาสูงทันที
สูงกลางตาย กลายเอกนา
***ต่ําตายสระยาว
เสียงโท พราวเขาตํารา
เสียงสั้นนั้นตรีหนา
ลวนเรียกวาพืน้ เสียง ( *** )เอย
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คําประสม
การความเครื่องของชาง
ชาววิ่งวางผูคนขี้
นักนายใจเจาที่
แมหมอจัดตัดเสียหนา
ยกลิ้นมักลูกพอ
หัวปากคอกินน้ําตา
ติด( ทาย)ตัวดีใจหนา
เหลานี้หนาประสมเอย
คําไทย
เฆี่ยน ฆา ระฆัง ณ
ฯพณฯ หญา ใหญ พิศ ศอ
ศอก ศึก เศิก เศรา พอ
ไมยราบ ไอยรา
เครือญาติ สรรพนาม
กริยาตาม จํานวนหนา
เครื่องใช สัตวนานา
อาชีพ สี นี่แหละไทย
ธรรมชาติ อวัยวะ
ลักษณนามทองไว
คุณศัพทปรับเขาใจ
ตามมาตราพาจดจํา
พยัญชนะวรรค
ไกไขควายฆางู
จานฉิ่งชูเฌอหญิงเพน
ปฏักฐาน-โฑเฒาเณร
เตาถุงทับธงหนูฟง
ปลาผีพี่ภูมิมา
ยักษเรือลาวาเสืออัง
หอจุฬาคานอยจัง
ศาล ฤาษี นี่ สัน. เอย
คําสันสกฤต
ศาล ฤษี ฤ ร หัน
สะกดพลันไมตามเกณฑ
ไอ เอา เขาไมเวน
บุณย บุทคล ธานย สตรี
กีรติ กันยา ปรัตยุบัน สัตย จันทร สูรย ศรี
หัสดิน สวัสดี
อัคนี ปรีย อารัณย
สถิติ สถาปนา
จตุรา กรีฑา กัลป
เหลานี้คือ คําสันสกฤต ทอง ตองขึ้นใจ
คําบาลี
ตัวสะกดตรงตามหลัก
แจงประจักษซา้ํ และตาม
ปุจฉาคือคําถาม
เขต เขม ปกข โอฐ มิค จันท
จตุ จริยา
ฐาปนา ปยะ ธัญ
ฐิติ บุญ อรัญ
อัชฌาสัย และ โสตถี
สุริยะ อัจฉริยะ
ปฐมะ และ รังสี
ปทีป ปณต มี
เปนบาลี หมดนี่เอย
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คําเขมร
หญิงสาวราวจิม้ ลิ้ม
ขนมอิ่ม ถนอม ตํา
กํา บัง ทํา ประ จํา
กระ บัน สํา บํา ผ บรร
บรรพชิต บรรยงก บรรพ
บรรพต จับ บรรษัท บรรณ
บรรเจิด บรรจบ กัน
บรรจุ - กวด - ดา – ทุก - เทา
เหลานี้ not เขมร
จําหลักเกณฑไมอายเขา
ควบนําอยาดูเบา
แผลง ร หัน นั้นแนเอย
คําเขมร (เพิ่มเติม)
กรองเชิง กระบือ แข
เนา เฌอ แล จาร ตระกอง
บาย มาน(มี) เลอ กันลอง
ลออ สิง ศก สะดม
โดม เดียง ดํารง ได
โปรด ชไม เชลย ขยม
อุลิด พิเราะ ธม
พระฮาม เฉพาะ เชวง คัล
สมาส(แบบไมมีสนธิ)
นักเรียนครับ นักเรียนครับ ครูมีเรื่อง อยากจะถามนักเรียนครับ
สมมุตินะครับสมมุติ สมมุติ บาลี สันสกฤต
สมมุติมาอยูใกลชิด แลวตองแปลจากหลังมาหนา
ตองออกเสียงระหวางคํา การันตและอะทิง้ ไป
วร และ พระ ก็ใช หนูเขาใจ สมาสมั้ยครับ
สระสนธิ
อะ อา
อิ อี
อุ อู
อิอี
อุอู
อะ
อิ
สวน อุ

เปลื้องผาทันที
ยอมพวกเดียวกัน
ไมยอมเหหัน หากพวกเดียวกัน เปลื้องผาทันที
มักกลายเปน ย ตางพวกมาจอ ไมทอไมหนี
เปน ว ทันที ๆ พรหมจารีไมยอมใหใคร
หลังชอบเปลี่ยนเปนอา
ไมรอชา เปน อี เอ ไง
ไมเคยหวั่นไหว อู โอ เขาใจ สนธิงายจัง

ราชาศัพท
ขั้น 1 มีพระบรม
ขั้น 2 ตรม บรมหายไป
3 , 4 ราช นี้ไปไหน ๆ
ขั้น 5 สุดทาย พระไมเห็นมี
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ภาพพจน
อุปมาคือเปรียบเหมือน
พาง เพียง เดือน ดุจ จันทรา
ปูน ปม ราว ดารา
เฉก กล ดั่ง ประหนึ่ง ไง
อุปลักษณคือเปรียบ เปน
เทา คือ เห็น อาจละไป
บุคคลวัต ชัดกวาใคร
ไมหายใจแตคลายคน
อติพจนอดไมได
ตองเวอรไวใหฉงน
สัญลักษณรูจักจน
ใชแทนไดไมลังเล
ระรื่นคืออัพภาส
เสียงฟดฟาด หวือ โหวเหว
สัทพจนอยาโยเย
ไวพจนคลายหมายเหมือนกัน
ปฏิพากยกลาวตรงขาม
งอมแสนงาม นะจอมขวัญ
ภาพพจนหมดโดยพลัน
จําใสใจทําไดเอย
คําซ้ํา คําซอน (ทํานอง กอดกัน)
คําเรามีสองคํา จึงเกิดคําซ้ําขึน้ มานั่นไง
ถาหากจะดูความหมายเขาใจ ก็คงบอกไดวา มันมากมี
คําถามาซอนกัน ก็คงจะมันถามันมากดี
ทั้งซอนความหมายและเสียงเขาที ก็คงจะดีคํามีมากมาย
บอก อยากจะบอกๆ ไวนะ (บอกอยากจะบอกใหรูกอน )
บอก อยากจะบอกๆ ไวนะ (บอกอยากจะบอกใหรู )
เปลี่ยนแปลง ซ้ํา ธรรมชาติ รูปราง เนน เบา มาก เปน สั่งๆ เอาไว
ไมเจาะจง และตอเนื่อง แยกออกดู จะไดรู พอไดอุนใจ
หากคําซอน มีทั้ง เหมือน คลาย และตาง เปนแบบอยาง นะเธอรูไหม
ซอนเพื่อเสียง มีสําเนียง เสียงคูกัน ความหมายมัน รูและเขาใจ
จําไดรึเปลา
คําควบกล้ํา อักษรนํา(ทํานอง อยากรองดังๆ)
ควบกล้ําๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กล้ําๆ
ควบกล้ํา ตอง ร ล ว ประสม กับ ป ต ท และ ก ค ข ผ พ นะ จะ รูไหม
มันเพี้ยนกับอักษรนํา คุณหนูตองจําใหดี เพราะไมมี อ
หาก วา อ นํา ย หรือวา ห ตองนํา ต่ําเดียว นะเธอ
เรียกวา อักษรนํา รวมสระ และตัวสะกด รูไ หม
หากสูงกลางชวยนํา พวกต่ําเดี่ยวจะมีเหมือน ห มานํา
ทองแลว ทองแลว ก็จงจํา ทีฉ่ ันไดบอกเธอ และจะย้ําเพื่อบอกเธอ
ถาหากเธอไดจดจํา ฉันสบายใจ
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ลูกอกตัญู
พอแบกไถไปนายามฟาสาง
แมรดผักตักน้าํ ตามลําคลอง
พอถากฟนดินนาจนฟาสาย
แมกินขาวกับเกลือเมื่อเที่ยงวัน
พอมือแตกเพราะบอบช้ําปล้ําถางปา
แมนุงผาผืนหนึ่งซึ่งมอซอ
พอหนาหมนหมองคล้ําผิวดํากราน
แมคอยลูกดวยหวงใยใจระแวง
ขอ
1.

2.

หัวขอ

ลูกคิดสรางความชั่วใหมัวหมอง
ลูกไปจองตั๋วหนังแตยังวัน
ลูกสบายอัดบุหรี่มีความฝน
ลูกสุขสันตขาวมันไกใจใหญพอ
ลูกเที่ยวบารเตนรําช้ําใจหนอ
ลูกสวยหลอดวยเสื้อผาราคาแพง
ลูกสมานผิวกันแยกแตกระแหง
ลูกขันแขงรถราดวยราเริง

สรุปหลักการทําขอสอบ วิชาภาษาไทย
หลักการทําขอสอบ/การเตรียมตัว

การสะกดคํา

ควรจะอาน “อานอยางไร เขียนอยางไร” ของราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะดูคําที่มัก
เขียนผิด อาจมีบางปที่มีคําทับศัพทตางประเทศ วิธีสังเกตใหดูวาคําทับศัพทใดบางที่มี
รูปวรรณยุกต,ไมไตคู เพราะสวนใหญคําทับศัพทมักไมนิยมเขียนรูปวรรณยุกตและไม
ไตคูถาหากศึกษาขอสอบเรื่องนี้ยอนหลังสัก 10 ปแลวคัดคําที่ออกขอสอบเพื่อศึกษาก็
จะชวยไดพอสมควร

เสียงวรรณยุกต

ควรฝกการผันวรรณยุกตโดยการสังเกตจากรูปวรรณยุกต(อักษรสูง/อักษรกลาง เสียง
ตามรูปวรรณยุกต อักษรต่ําเสียงเกินรูปวรรณยุกต )หรือไมก็ฝกหาเสียงวรรณยุกต
ตามลําดับ(ยากนิดนึง)หรือวิธีสุดทายคือฝกการผันวรรณยุกตดวยการอานเทียบเสียง
(ยากที่สุดแตไดผลคุมคามาก)

(ครบ 5 เสียง)
3.
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การอานคํา-จํานวนพยางคของคํา

-ใหดูวามีคําใดบางที่สามารถอานไดแบบเดียวหรืออานไดสองแบบ(จําเฉพาะคําที่อาน
ไดแบบเดียว)
- ดูวาคําดังกลาวอานตามหลักคําสมาสหรือไม(ถาใชก็ตองอานออกเสียงระหวางคํา)

4.

คําซอน(ความหมาย/เสียง)VSคํา
ประสม

5.

หนาที่/ความหมายของคํา(คํา
เดียวกันหนาที่/ความหมาย
ตางกัน)

6.

ขอความนั้นเปนประโยคหรือไม

ดูวาคําที่มารวมกันมีความหมายเหมือน/คลาย/ตรงขามกันหรือไม (ซอนเพื่อ
ความหมาย)ถาไมใชใหดูวาคําทั้งสองมีความหมายที่คําใดคําหนึ่งหรือไม(ซอนเพื่อ
เสียง-เสียงพยัญชนะตนมักคลายกัน) แตถาคําทั้งสองมีความหมายและเมื่อแยกกันแลว
มีความหมายใกลเคียงกับคําเดิมกอนแยก เปนคําประสม
หนาที่ของคําในประโยคมี ประธาน กริยา(ตัวแสดง) กรรม คําขยาย คําเชื่อม
โดยเฉพาะคําเชื่อมที่มักสับสนระหวางคําบุพบทกับสันธานใหดูวาหลังคํานั้นเปน
ประโยคแสดงวาเปนคําสันธานแตถาไมไดเชื่อมประโยคแสดงวาเปนบุพบท
ใหสังเกตที่คํากริยาหรือตัวแสดงของประโยค ขอสอบมักลวงวามีประธานและตาม
ดวยสวนขยาย(ผู,ที,่ ซึ่ง,อัน)วิธีดูใหดูวาหลังประโยคขยายมีกริยาอีกตัวหนึ่งหรือไม

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 โดย อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ
7.

กริยาของประโยคหลัก

8.

โครงสรางประโยค(ประธานกริยา-กรรม-ขยาย-เชื่อม)

9.

ประโยคชนิดตางๆ
(เดียว-รวม-ซอน)

10.

11.

12.

13.

เจตนาของผูสงสาร(แจงให
ทราบ-ถามใหตอบ-บอกใหทํา)

คํากริยาที่อยูหลังคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน ถูก วา ให เปน มักเปนกริยาของประโยคยอย
ใหแยกประโยคออกเปนสวนๆโดยเนนที่คําขยายวาขยายสวนประธาน/กรรม หรือ
กริยา อีกวิธีคือดูที่คําเชื่อมวาแยกสวนแลวมีโครงสรางเทากันหรือไม
ประโยคความเดียวใหดูที่กริยา(จะมีเพียงตัวเดียว)ถามีกริยาสองตัว(อาจมีคําเชื่อม
หรือไมก็ไดแตสวนใหญมักไมมี)จะเปนประโยคความรวม**ระวังถูกหลอกดวยสวน
ขยายกริยาที่ดูเหมือนเปนอีกประโยค** สวนประโยคความซอนใหสังเกตสองวิธีคือ
(1)ดูที่คําเชื่อม(ผู,ที,่ ซึ่ง,อัน,ถูก,วา,ให,เปน)แลวตามดวยประโยค (2)มีประโยคที่ซอน
กันอยูสองประโยคหรือไม(เพราะจะไมมีคําเชื่อม)
ควรดูที่น้ําเสียงและคําลงทายเปรียบเทียบระหวางตัวเลือกทั้งหมดวาเปนแบบใด
โดยเฉพาะเจตนาแบบบอกใหทําอาจแยกเปนชนิดยอยคือคําสั่ง ขอรอง และเชิญชวน

ใชคําและสํานวนเหมาะสม

ควรศึกษา “คลังคํา” ของรศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธาและ “ภาษิต คําพังเพย สํานวน
ไทย” ของราชบัณฑิตย สถานและ “สํานวนไทย”ของขุนวิจิตรมาตรา

ความหมายสํานวน/ประโยค
เหมือน/แตกตางกัน

เรื่องสํานวนควรศึกษาจากหนังสือของราชบัณฑิตยสถานและขุนวิจิตรมาตราเพราะ
แตละคําและสํานวนมีความหมายใกลเคียงกันมากโดยอาจเขียนสํานวนที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันไวศึกษาเรื่องประโยคใหสังเกตวาเมื่อสลับคําในประโยคแลวความหมาย
เปลี่ยนไปหรือไม

เครื่องหมายวรรคตอน

การอานเครื่องหมายวรรคตอนควรศึกษาจาก “อานอยางไร เขียนอยางไร” ของ
ราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะการอานตัวเลข หนวยนับ สวนเรื่องการใชเครื่องหมาย
วรรคตอนควรศึกษาวาเครื่องหมายใดบางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันและมีความ
แตกตางกันอยางไร

-การอาน
14.

จับใจความสําคัญ/น้ําเสียง/สารที่
ตองการสื่อ(ทั้งรอยแกวและรอย ใหสังเกตจากคํากริยาของประโยครวมไปถึงคําเชื่อมที่แสดงเหตุผล รวมกับใชหลัก
5W1H (Who What Where When Why How) ใจความสําคัญมักปรากฏที่ประโยค
กรอง)
แรก-กลาง-ทาย ถาหากตําแหนงดังกลาวมีเนื้อความคลายกันแสดงวาเปนใจความ
สําคัญแนนอน

15.

เรียงลําดับความ

16.
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ราชาศัพท

ควรดูวาเรื่องที่นํามาใหอานเกี่ยวกับอะไรสวนใหญมักขึ้นตนดวยประโยคที่มีคํานั้น
(80%) ลองดูวาเนื้อความที่กําหนดใหเมื่อเรียงลําดับจากสิ่งที่ใกลชิดหัวขอมากที่สุด
สามารถเรียงไดอยางไร(เกิดกอน-หลัง ,เหตุ-ผล )ใหจับคูขอความ(ดวยวิธีดูคําเชื่อม,
ใจความตอเนื่อง) เพื่อตัดตัวเลือกออกไปบางกอนจะเลือกคําตอบ
จําลําดับขั้นพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศใหไดและจําคําศัพทที่ใชสําหรับ
แตละขั้นรวมไปถึงการใช ทรง อาคันตุกะ และคําศัพทปลีกยอย ขอสอบเรื่องนี้เนน

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 โดย อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ
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ความจําถาจําไดละก็สบายเลย
17.

ชนิดคําประพันธ

ดูวาตัวเลือกมีคําประพันธชนิดอะไรบางแลวลองแบงวรรคตามลําดับจากจํานวนคํา
นอยที่สุดไปหามากที่สุดจาก4-5-6-8 (หากมีตัวเลือกกาพยยานี 11 และอินทรวิเชียร
ฉันท 11 ใหพิจารณาเปนอันดับแรกโดยดูที่บังคับครุลหุ ถาตรงทุกคําเปนฉันทถา
ไมใชก็เปนกาพย)
4*7-กาพยสุรางคนางค 28
5-2(2)-5-2-5-2(2)-5-4-โคลงสี่สุภาพ(ถาสุดทายมี 2-โคลงดั้น)
5-5-5-5-5-5…-รายสุภาพ
5-6-5-6-กาพยยานี 11 และอินทรวิเชียรฉันท 11
6-4-6-กาพยฉบัง 16
8-6-8-6-วสันตดิลกฉันท 14
8-8-8-8-กลอนสุภาพ

18.

ลักษณะเดนของคําประพันธ

ใหดูวาคําประพันธดังกลาวมีลักษณะเดนอยางไร อันไดแก
1. การใชถอยคําใหงดงาม – คําคลองจอง คําไวพจน คําอัพภาส เลนคํา ซ้ําคํา เสียง
สูงต่ํา มีจังหวะ สัมผัสสระ อักษร วรรณยุกต ศ เขาลิลิต ความหมายนัยตรง/
ประหวัด ปฏิพากย นาฏการ(เคลื่อนไหว)
2. การสรางจินตภาพและอารมณดวยการใชโวหารบรรยาย พรรณนา อธิบาย
อภิปราย กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ ความหวัง ความสุข ฯลฯ
3. การใชโวหารภาพพจน(ดูขอ18)
4. ถาเปนโคลงสี่สุภาพอาจมีการใชคําตายแทนคําเอกใหดูที่ตําแหนงคําเอกทั้งหมด
วาใชคําตายกี่ที่ถาใชทั้งหมดก็ใช

19.

โวหารภาพพจน

ใหดูวาเขาหลักเกณฑใดของโวหารภาพพจน
1. อุปมา-ใหดูคําเชื่อม-พาง เพี้ยง เพียง ราว ราวกับ ดุจ ประดุจ หนึ่ง ประหนึ่ง ดัง ดั่ง
เหมือน เสมือน เฉก เชน คลาย กล เลห ประเลห ปม ปาน วิยะ เทียบ เทียม เที้ยร
2. อุปลักษณ-เปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง(โดยเทียบคุณสมบัติ)มักไมมีคําเชื่อม ถา
มีก็จะเปน-เปน เทา คือ
3. อติพจน(อธิพจน)-การกลาวเกินจริง
4. สัญลักษณ-ใชสิ่งหนึ่งเปนตัวแทนอีกสิ่งหนึ่ง(มักมีความหมายเปนสากล รูทั่วกัน)
5. นามนัย-ใชลักษณะเดนแทนสิ่งนั้นทั้งหมด/กลาวถึงสิ่งหนึ่งแตหมายถึงอีกสิ่ง
หนึ่งแตมีความหมายเกี่ยวโยงกัน
6. สัทพจน-การเลียนเสียงธรรมชาติ
7. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต/บุคคลสมมุติ(โวหารสมาธิคุณ)-ใหสิ่งที่ไมใชมนุษยทํา
กริยา อาการเหมือนมนุษย
8. ปฏิพากยพจน - การกลาวความตรงกันขามกัน
9. อุปมานิทัศน-ใชเรื่องราวหรือนิทานประกอบ(สาธกโวหาร)

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 โดย อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ
20.

21.

เสียงพยัญชนะตน/ทาย

สระ(เดี่ยว/ประสม-สั้น/ยาว)

ใหดูวาพยัญชนะตนเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว-คู(ควบกล้ํา) หรือเปนอักษรนํา
(ขอสอบมักออกเรื่องคําควบกล้ํากับอักษรนํา)สวนพยัญชนะทาย(ตัวสะกด)ใหดูวาอยู
ในมาตราใด(กบด-นมยวง-ก กา) ***อยาลืมวาคําที่ประสมดวย อํา ไอ ใอ เอา มีเสียง
พยัญชนะทายคือ ม ย ย ว ตามลําดับ***
สระเดี่ยวมีวิธีจํา9คํา(นี่คือตูดเกยเคยโดนแตวาชอบ)สระประสม3คํา
(เมียเบื่อผัว)เสียงสระแยกใหออกวาโจทยถามรูปสระหรือเสียงสระเพราะสระบางรูป
เมื่อใสวรรณยุกตเขาไปจะกลายเปนเสียงสั้น(เอ แอ ออ)

22.

การใชวรรณยุกตใหถูกตอง

บอยบอย
คาวขาว
ซดสด
มากมาก
เลื้องเหลือง
มดหมด

กรอบกรอบ
ซวยสวย
นานนาน
นาวหนาว

ลี้กหลีก
23.

การสรางคํา(โครงสรางคํา
ประสม+การสรางคําไทย/
ตางประเทศ)

จําไววาอักษรกลางเทานั้นที่สามารถใชรูปวรรณยุกตตรีได
รูปวรรณยุกตจัตวาใชไดกับอักษรกลางและอักษรต่ําคําตาย
อักษรสูงและอักษรกลางเสียงและรูปวรรณยุกตจะตรงกัน
อักษรต่ําเสียงจะเกินรูปวรรณยุกตไปหนึ่งระดับ(รูปเอกเปนเสียงโท รูปโทเปนเสียง
ตรี)หากเปนคําซอนเพื่อเสียงที่คําแรกมีเสียงตรีใหดูที่พยัญชนะตนของคําหลังดังนี้
1. คําหลังเปนอักษรกลางคําแรกใชอักษรกลางและวรรณยุกตตรี
2. คําหลังเปนอักษรสูงคําเปนคําแรกใชอักษรต่ําคูวรรณยุกตโท
3. คําหลังเปนอักษรสูงคําตายคําแรกใชอักษรต่ําคูไมมีวรรณยุกต
4. คําหลังเปนอักษรต่ําคําแรกใชอักษรต่ําวรรณยุกตโท
5. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําเปนคําแรกใชอักษรต่ําเดี่ยววรรณยุกตโท
6. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําตายสระเสียงสั้นคําแรกใชอักษรต่ําเดี่ยวไม
มีวรรณยุกต
7. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําตายสระเสียงยาวคําแรกใชอักษรต่ําเดี่ยวไม
มีวรรณยุกต
การแยกโครงสรางคําประสมใหพิจารณาโดยใชหลักการแยกตามชนิดของคําไทย 7
ชนิด(โดยเฉพาะคํานาม กริยา วิเศษณ บุพบท)คําประสมบางคําสามารถเปนประโยค
ไดหากมีโครงสรางแบบนาม+กริยา+นาม(คนเก็บขยะ)
การสรางคําแบบไทย/ตางประเทศที่มักออกคูกันคือ คําซอนกับคําประสม,คําซอนเพื่อ
เสียงกับคําซอนเพื่อความหมาย,คําประสมกับคําสมาส(เทียบจากการอานคํา),คําสมาส
กับคําสนธิ(เทียบจากการประกอบคํา)

24.

โครงสรางวลี

ใหพิจารณาโดยใชหลักดังนี้
- แยกตามชนิดของคําไทย 7 ชนิด(โดยเฉพาะคํานาม กริยา วิเศษณ บุพบท)
- แยกตามหนาที่ในประโยค(ประธาน กริยา กรรม ขยาย เชื่อม)ซึ่งอาจไมครบทุกสวน
- ดูวาเปนวลีหรือประโยค

25.
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26.

27.

28.

29.

30.

ความหมายโดยตรง/อุปมา

เติมคําที่เหมาะสม/ไมเหมาะสม

ใหพิจารณาวาคําที่กําหนดใหมีความหมายแฝงหรือไม ถาแปลไดตรงตัวเพียงอยาง
เดียว(ในกรณีที่กําหนดเปนคํามาให)ถือเปนความหมายโดยตรง(ตามตัว)แตถาอยูใน
รูปประโยคตองดูดวยวาประโยคดังกลาวตองการสื่อถึงอะไรมีความหมายอะไรแฝง
ไวอีกหรือไม
ขอสอบอาจใหเติมเพียงคําเดียวจากตัวเลือกที่คํามีความหมายใกลเคียงกันหรืออาจจะ
ใหเติม 2-4 คําซึ่งตองดูคําที่กําหนดมาใหวาสอดคลองกับเนื้อความหรือไม แตละคําที่
เติมลงในชองวางเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงกันหรือไม

การประกาศ/พาดหัวขาว(เขาใจ
ไดมากนอยแคไหน)

พิจารณาจากขอมูลที่กําหนดมาวารายละเอียดที่จําเปนครบถวนหรือไม คําขยายให
ความหมายไดชัดเจนเพียงใด อะไรเปนประเด็นหลักของเรื่อง

ลักษณะของภาษา(โนมนาว/
โตแยง/แสดงทรรศนะ/อธิบาย/
บรรยาย/พรรณนา)

ภาษาโนมนาวใจตองเชิญชวนใหปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวชี้ใหเห็นผลดีเมื่อปฏิบัติแลว

การเขียน/การใชคําทับศัพท
ภาษาตางประเทศ
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การโตแยงตองมีประเด็นโตแยงและขอสนับสนุนโดยอางหลักฐานและเหตุผลที่
นาเชื่อถือเพื่อลบลางประเด็นฝายตรงขาม
ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง เพื่ออภิปรายถึงขอมูลเชิงประจักษและขอเท็จจริงหรือเพื่อคนหาขอเท็จจริง/ถูกผิด ของเหตุการณ
ทรรศนะเชิงคุณคาเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อ
ประเมินคุณคา ความเหมาะสม ดี ไมดี
ทรรศนะเชิงนโยบายเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ
การอธิบายจะใชวิธีใหนิยาม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ชี้สาเหตุและ
ผลลัพธที่สัมพันธกัน ชี้แจงลําดับขั้นตอน
การบรรยายนั้นรายละเอียดจะไมเทาการพรรณนาเพราะการพรรณนาจะแจกแจง
รายละเอียดดวยการใชคําขยายเพื่อมุงเนนใหเห็นภาพและอาจมีโวหารอื่น( อุปมา
โวหาร)รวมดวย
(การเขียนใหดูขอ 1)การใชคําทับศัพทตองพิจารณาวาคําดังกลาวสามารถใชคําอื่น
แทนไดหรือไม(เพื่อใหเปนทางการ) มีคําทับศัพทบางคําที่ใชไดทันทีโดยไมตองหาคํา
อื่นมาแทนเพราะคนนิยมใชและรูจักกันทั่วไป(ลิฟท-หองเลื่อนระดับ,คอมพิวเตอรคณิตกรณ)สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก “คําศัพทบัญญัติ” ของสํานักพิมพตนธรรม
และ “พจนานุกรมภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย” โดยเอกรัตน อุดมพร
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แบบฝกแยกชนิดคําประพันธ
1. จะไดทราบบาปบุญทั้งคุณโทษปะบุตรโฉดต่ําชาก็พาเหียรไมสมหวังดังบิดาปูตาเพียรเพิ่มจําเนียนแพลงพลัด
กระจัดกระจาย
2. อกคืออกเพลิงผาวยังผากรอนประดังเผชิญเปลวอกหมกใจทุรนทุรายภายในแผกเปลวกันไปก็ยอมผิดแผกลีลา
3. ปฏิบัติบูชาพระรัตนะเปนประจําขอเวนจากเวรกรรมอยูใ นธรรมพระพุทธองค
4. ทรงพระภูษาเชิงชอรจนาสไบบรรจงทรงเครื่องประดับสําหรับพระองคสวมใสธํามรงคมงกุฎกษัตรีย
5. เดือนจรัสโพยมแจมฟาผิบไดเห็นหนาลอราชไซรดเู ดือนดุจแล
6. อาภรณพิพิธพรอมเพราองคเอี่ยมเอยมาศมุทิกทานทรงสอดนิ้วเรียบรัตนคูควรคงขัดคาเมืองฤาเรื่องมณีนพริว้
รวงรุงรังสี
7. พฤกษาเบียดเสียดสีดังปแกววิเวกแววหวางลําเนาภูเขาเขินสดับฟงวังเวงเปนเพลงเพลินตองรีบเดินโดยดวนดวย
จวนเย็น
8. พิศกรรณงามเพริศแพรวกลกลีบบงกชแกวอีกแกมปรางทองเทียบนา
9. พรายพรายแกววิเชียรโมลีพรายพรายรัศมีพรายสีสุวรรณพรายตา
10. ธงแดงดังแสงชาดลายชางกาจกองกายินบอกตรงธงแผนดินถิ่นสยามอันงามงอน
11. ไปแจงการแหงเลหเทกลไทยใชนอยตางเรงติดเรงตอยเรงเตาตีนตามมานา
12. นานาประเทศลวนนับถือคนที่รูหนังสือแตงไดใครเกลียดอักษรคือคนปาใครเยาะกวีไซรแนแทคนดง
13. ปานกอนพระไกรลาสวรนาถมเหศรสองเสพสถาพรสิริสุนทรารมณ
14. อาเพศก็เพศนุชอนงคอรองคก็บอบบางควรแตผดุงสิริสะอางศุภลักษณประโลมใจ
15. เปลื้องหฤทัยรําจวนเหลาลําดวนดาษดงแกวกาหลงชงโคยี่สุนยี่โถโยทะกาพุดจีบลาลาญเนตรเกดพิกลุ แบงกลีบ
16. หมายละเลิงใจอาจประมาทประมาณหมื่นหมั้นเบาเรงเบาเชิงชั้นชื่นหนามาสรลมสรลอนนา
17. งามกนกกานเครือระหงงามดุมงามวงงามรูปมังกรงอนงามสีแกวแววสีวับวามสีพลอยเพชรพลามสีมรกตสดสี
18. วุงเวิ้งชะวากผาฆนแผนศิลาสลอนชองชานชโลทรชลเผนกระเซ็นสาย
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เขฬะ
เสมหะ
ฤดู
บุพโพ
ไพฑูรย
กาสาวะ
ครุฑ
ประกาศ
ประภา
นาฏ
นลาฏ
นังคัล
ประมาท
สกุณ
วิญญาณ
กักขฬะ
จุฬา
วิรุฬห
ศรัทธา
ทวีป
หัตถี
ขันติ
สถล
สนาน
สตรี

โบกขรณี
ดิรัจฉาน
ทิพย
สัปดาห
วิทยุ
รมย
คิมหันต
ธัญญา
บุญ
พรต
จักษุ
ดาบส
สัตว
สัญญา
วิชา
จิต
ประกาศิต
ทรัพย
เศรษฐี
อากาศ
ปจจุบัน
มิจฉา
อัญญา
เสโท
ธวัช

หลักบาลี
1.ใชอักษรคู
2.หลักตัวสะกดตัวตาม
112-334-512345 (เวนง-ง)
3.นาสิกสะกด ห ตาม
4. ใช ฬ (คําคูสัน.)
5.อื่นๆ
- อานเรียงพยางค
- ส นําหนาวรรคอื่นยกเวน ตะ
- อักษรคูหรือตัวสะกดตัวตามแต
ตัดออก

เกษม
โศลก
จุติ
อุปชฌาย
ทุกข
จักร
บาตร
ปฏิญญา
ปสสาสะ
อัสสาสะ
บัตร
ภัทร
อาศรม
ปริญญา
เชฏฐา
โชติ
ศุกล
อัศว
อัศวิน
ฌาน
ชุติ
สังเขป
ขณะ
วุฒิ
มัจฉา

วิปลาส
เศวต
กุศล
พิศวาส
สวรรค
สวัสดี
วินิจฉัย
บริขาร
ครรชิต
วรรณ
ศัลย
กัลยา
สัณห
อุณหิส
ปญหา
ชิวหา
ดุษณี
พัสตร
สายัณห
โลกีย
วิริยะ
อินทขีล
มุกดา
แพทย
อัคร

หลักสันสกฤต
1. ศ ษ
2.ไ เ-า ฤ ฤา ฦ ฦา
3. ควบกล้ํา(คําคู)
4. รร
5. ส นําหนา วรรค ตะ
6. อื่นๆ
- นอกหลักตัวสะกดตัวตาม
- อานรวบพยางค
ฯลฯ

สุนัข
ผรุสวาท
ลหุ
กสิ
อุทศิ
พิศมัย
ไศล
มุสา
สินธพ
โบราณ
ดุริยะ
สามัคคี
เคหะ
เมรัย
อุบัติ
โขม
หทัย
มน
หฤทัย
มนัส
หัสดิน
ดาวดึงส
สาลิกา
สาริกา
กษัย
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ขัย
อักขระ
สิริ
อักษร
ศรี
สุริยะ
สิเนหา
สูรย
นิตย
ปทุม
นิจ
ปทมา
สัท
วชิระ
ศัพท
วัชระ
อาตมา
จริยา
หิรัญ
จรรยา
หิรัณย
ฐิติ
อรรถ
สถิติ
อัคคี
ขัตติยะ
ครุ
กษัตริย
คุรุ
สามัญ
บัลลังก
สามานย
บรรยงค
มัจจุราช
โอรส
มฤตยู
เอารส
วิทยุ
พฤกษ
ปรัชญา
รุกข
ปญญา
ทฤษฎี
คัพภ
ทิฐิ
ครรภ
มฤค
อธิบาย
มิค
อภิปราย

1
2
3
4
5
ก
ข
ค
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ฌ
ญ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ต
ถ
ท
ธ
น
ป
ผ
พ
ภ
ม
..............................................................
ย
ร
ล
ว
(ศ
ษ)
ส
ห
ฬ
๐
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แบบฝกหัดคําที่มาจากภาษาตางประเทศ
ขอ ๑ - ๑๐ ขอใดเปนคําภาษาบาลีทั้งหมด
๑.
๑.
บัลลังก ทิฐิ อาจารย โอฬาร
๓.
พิสดาร อัคคี วัฒนา เมตตา
๒.
๑.
จักษุ อิทธิ
๓.
จริยา ฐาปนา
๓.
๑.
กิริยา ปฐม โมลี วชิระ
๓.
บุปผา ธัมมะ อาชญา อารยะ
๔.
๑.
ประโยชน อมตะ วิชา
๓.
สันติ วัฒนา บุญ
๕.
๑.
อัจฉรา บุษบา รังสี
๓.
ปญญา วิจารณ สัตย
๖.
๑.
ประถม ปรัศจิม
๓.
สัตตา สตรี
๗.
๑.
สัมปทาน จุฬา สตรี ศาสตร
๓.
นิสิต กิจ วิชา จุฬา สมภาร
๘.
๑.
ธรณี บุษบา
๓.
อัคคี สงฆ
๙.
๑.
กรีฑา อาชญา สัปดาห เสาร
๓.
เขต จิต ฤษี ไมตรี
๑๐. ๑.
สิทธิ์ วัตถุ ฤทธิ์
๓.
ทุกข มัจฉา รังสี
ขอ ๑ - ๑๒ ขอใดเปนภาษาสันตกฤตทัง้ หมด
๑.
๑.
สุริยะ วัตถุ อิตถี
๓.
พฤกษ ประพฤติ ศาสนา
๒.
๑.
กันยา การุญ ขณะ ทิฐิ
๓.
รัตนะ ปฏิเสธ วัตถุ ทฤษฎี
๓.
๑.
จุฬาฯ เกษตรฯ ศิลปากร
๓.
จุฬาฯ ธรรมศาสตร เกษตรฯ
๔.
๑.
อัคคี รัฐ
๓.
วัชระ สัตย
๕.
๑.
กฤษณา เขต
๓.
มฤตยู เคราะห

๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.

อาญา สามัญ วิชา อิสิ
ภัสดา วิทยา กรีฑา จิต
วิชา หัสดิน
สถานะ ภรรยา
สภาพ ปญญา สถาน พัสดุ
แพทย สัตย ปรีชา นิตย
สถาน เขต เกษตร
อิจฉา ริษยา ปกษ
เวช สิทธิ จุฬา
อัคนี วิเคราะห แพทย
สักกะ สิกขา
อาญา อาชญา
สัมผัส มณฑป กษัตริย ไปรษณีย
สงฆ พุทธ ไอศวรรย พฤกษ จันทร
สงเคราะห มฤตยู
ฤดู ศรัทธา
รัฐ ทิฐิ วิชา โอฬาร
ศาล มิตร วัฒนา สราญ
วิทยา ปรกติ สงฆ
บุปผา มัธยม ไมตรี

๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.

รุกข สุญ สิริ
ฤกษ นิจ กัป
เกษม ดรรชนี วิทยุ ประจิม
จุฑา จรรยา ปฐพี ประถม
ธรรมศาสตร เกษตรฯ ศิลปากร
จุฬาฯ ขอนแกน เกษตรฯ
สวรรค อัจฉรา
ศรี สิริ
มัธยม ปรินิพพาน
อุตุ ปฐม
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๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.

อินทร อัคนี ภัสดา มัธยม
ศาสตร อารยะ เภสัช ณัฏฐา
กิตติ เกียรติ
ศึกษา ศากยะ
กษัตริย พิสดาร
เวช ไวยากรณ
พฤษภ พฤกษ
อาจารย อาจาริยะ
อัคนี ปราณี เกษม
มนุษย สามัคคี โบกขรณี
กัณหา นิทรา ตฤณ
บริจาค ประทุม บุษบา
กรีฑา อาชญา สราญ บันดาล
สวรรค กรรม ฤทธิ์ อภิเษก

๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.

จุฑา กฤษณา ราตรี รัตติ
อริยะ กีรติ สุภาคย สุคนธ
ปญญา ปรัชญา
วิตถาร พิสดาร
อาชญา กีฬา
หทัย ปริญญา
ปญญา ปรัชญา
วชิระ เวช
สถิต วิญญาณ มัจฉา
เมตตา กัญญา อัจฉริยะ
มัชฌิม สมัคร ประทีป
เกษียณ ศรี รัศมี
เจริญ ถวิล อํานาจ
สมัคร เพชร อัศจรรย ปลุกเสก
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