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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดี



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดี
1. ข้อใดใช้สัมผัสเพียงชนิดเดียว

1. พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่ง                   
2. งามประหลาดเลิศล้้าเลขา
3. อรชรอ้อนแอ้นทั้งอินทรีย์                              
4. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย



2. ข้อใดมีสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค

1. ไส้ตันความป่วยเจ็บ                                       
2. ผ่าแล้วเย็บพอเยียวยา                                                    
3. เร็วเรียกปลาหมอมา                                       
4. ให้ช่วยผ่าปลาไส้ตัน 



3. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นชัดที่สุด

1. ความรักยักเปลี่ยนท่า ท้าน้้ายาอย่างแกงขม                                                          
2. เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
3. คิดความยามถนอม สนิทเน้ือเจือเสาวคนธ์                                   
4. รสทิพย์หยิบมาโปรยฤๅ จักเปรียบเทียบทันขวัญ



4. ค้าประพันธ์ต่อไปนี้วรรคใดมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ
สองหูดั่งกลีบบุษบัน สี่เท้ายืนยันจับกลิ่น

เยื้องย่องท้านองดังหงส์บิน งามสิ้นทั่วสรรพางค์กาย

1. วรรคที่ 1
2. วรรคท่ี 2
3. วรรคที่ 3          
4. วรรคที่ 4   



5. โคลงต่อไปนี้บาทใดใช้สัมผัสอักษรเด่นชัดที่สุด
ร้อนอากาศอาบน้้า       บรรเทา

ร้อนแดดพอแฝงเงา         ร่มได้
ร้อนในอุระเรา           เหลือหลีก
ร้อนอกราคหมกไหม้        หม่นเพ้ียงเพลิงรุม 

1. บาทที่ 1 2. บาทที่ 2
3. บาทท่ี 3 4. บาทท่ี 4



6. ข้อใดเป็นค้าที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติทุกค้า

1. ตุ๊กแก ต๊อกแต๊ก ต้วมเตี้ยม                         
2. ออดแอด อุ้ยอ้าย อู๊ดอี๊ด
3. โหวย ๆ หวีด หวูด ๆ                                  
4. โครม ๆ คึก คิก ๆ



7. ข้อใดมีค้าเลียนเสียง

1. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง                      
2. ตื่นสะดุ้งเขาประดังระฆังก้อง
3. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว            
4. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง



8. ข้อใดมีค้าอัพภาส

1. เหมือนหนึ่งน้้าพลอยพร้อยอยู่พรายพราย       
2. พระพายร้าเพยพัดมารี่เรื่อยอยู่เฉื่อยฉิว
3. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง                
4. ยะเหยาะเหย่าทุกฝีย่างไม่หย่อนหยุด



9. ข้อใดใช้ค้าอัพภาส

1. ประยงค์ทรงพวงห้อย ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง                                                       
2. ลวดลายระบายระบุกระหนาบ   กระแหนะภาพกระหนกพัน
3. สามยอดตลอดระยะระยับ      วะวะวับสลับพรรณ                                 
4. ความรักที่ยังรักระบมใจ อย่าตัดไมตรีตรึงให้ตรอมตรม



10. ข้อใดไมม่ีค้าอัพภาส

1. ลอยละลิ่วปลิวไปไพรระหง                         
2. แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับคราม
3. กุหลาบงามหอมระรื่นชื่นนาสา                    
4. เจ้าละเลยเร่ร่อนไปหนไหน



11. ข้อใดไมม่ีการใช้ค้าอัพภาส

1. ยะเหยาะเหย่าทุกฝีย่างไม่หย่อนหยุด                
2. พระนางยิ่งหมองศรีโศกก้าสรดสะอึกสะอื้น             
3. อุตสาหะตระตรากตระตร้าเตร็ดเตร่หาผลาผลไม้                
4. ทรงพระสรวลส้ารวลร่าระรื่นเริงรับรับเอาของคาน
5. เสด็จด่วน ๆ ดะดุ่มเดินเมิลมุ่งละเมาะไม้มองหมอบ



12. ข้อใดไม่ใช้ค้าอัพภาส

1. พระอุ้มองค์นงลักษณ์ขึ้นเลียบเนิน ละเลาะเดินด้วยแสงพระจันทร
2. หิมวันต์เลื่อนลั่นสะท้านสะเทือน    สาครเคลื่อนลูกละลอกกระฉอกฉาน
3. ดึกสงัดจัตุบาทสงบเงียบ         เย็นยะเยียบเยือกองค์พระทรงศร
4. สิงหราชดอดเดินดะดุ่มเดาะ       เมียงละเมาะหมายคู่จะสู่สม
5. โนรีสัตวาถลาร่อน               วะว้าว่อนเวียนระไวในไพรสัณฑ์



13. ค้าประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ค้าอัพภาสกี่ค้า

ณ ชายหาดสะอาดทราย และกรวดทรายประกายวาม
วะวาบวับระยับยาม ผสานแสงพระจันทร์เพ็ญ

ทะเลแลกระแสหลั่ง อุทกพลั่งถะถั่งเห็น
ผสมสีขจีเป็น ประหนึ่งแก้วตระการเขียว

1. 1 ค้า 2. 2 ค้า 3. 3 ค้า
4. 4 ค้า 5. 5 ค้า



14. ข้อใดไมแ่สดงภาพความขัดแย้ง

1. ดาวรุ่งพุ่งดักปักดิ่ง                                       
2. สูงโย่งโก่งก่้าต่้าต้อย
3. หวานเย็นเป็นขมผสมคอย                          
4. สอดสร้อยร้อยปักถักทอ



15. ข้อใดไม่แสดงภาพความขัดแย้ง

1. รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อย คล้ายอยู่ในความฝัน
2. ภายในปากเต็มไปด้วยน้้า แต่ล้าคอกลับแห้งผาก                       
3. หนาวกับร้อนคละเคล้า ท้ังผลาญเผาและเย็นชา                                  
4. มีทั้งความเจ็บปวดทรมาน ว่างเปล่าและสงบสุข



16. ข้อใดเป็นค้าถามเชิงวาทศิลป์

1. บอกพ่อเถิดราอย่าโศกี เจ้านี้มีนามกรใด                 
2. น้องรักเจ้าจะเห็นเป็นไฉน ที่จะให้ไปรับโอรสา             
3. กุมารารูปร่างน้ันอย่างไร เสนีเร่งไปเอาตัวมา                
4. เอาไว้กูไม่สบายเลย กรรมเอ๋ยเวรใดได้ท้ามา
5. เจ้าจะอยู่ท้าการในพารา หรือจะช่วยเชษฐาราวี    



17. ข้อใดเป็นค้าถามเชิงวาทศิลป์

1. อะไรแม่แซ่ร้องทั้งห้องนอน      ลูกร้อนร้าคาญใจจึงมาหา
จะร้องไยใช่โจรผู้ร้ายมา สนทนาด้วยลูกอย่าตกใจ

2. แม่เลี้ยงลูกมาถึงเจ็ดขวบ เคราะห์ประจวบจากแม่หาเห็นไม่
จะคิดถึงลูกบ้างหรืออย่างไร ฤๅหาไม่ใจแม่ไม่คิดเลย

3. ทอดพระเนตรมาเห็นขุนช้างเฝ้า   เออใครเอาฟ้องมันไปไว้ไหน
พระหมื่นศรีถวายพลันในทันใด    รับไว้คลี่ทอดพระเนตรพลัน



4. ท้าไมไม่อยู่กับอ้ายแผน แล่นไปอยู่กับอ้ายช้างใหม่
เดิมมึงรักอ้ายแผนแล่นตามไป     ครั้นยกให้สิเต้นกลับเล่นตัว

5. ถ้ารักใหม่ก็ไปอยู่กับอ้ายช้าง       ถ้ารักเก่าเข้าข้างอ้ายขุนแผน
อย่าเวียนวนไปให้คนมันหมิ่นแคลน ถ้าแม้นมึงรักไหนให้ว่ามา



18. ข้อใดไม่ใช้ค้าถามเชิงวาทศิลป์

1. งามวงศ์พงศ์ใดจงบอกมา แจ้งกิจจาแล้วจึงจะรบกัน                                                       
2. เมื่อผันแปรแลพบก็หลบพักตร์   จะเห็นรักฤๅไม่เห็นเป็นไฉน
3. อันของสูงหมายปองต้องจิต    ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ                                 
4. ยังมิทันสู่สมภิรมยา             เวราสิ่งใดให้ไกลกัน



19. ข้อใดให้จินตภาพทีไ่มใ่ช่ธรรมชาติ

1. งามปราสาทผาดเยี่ยมโพยมมาน ชัชวาลแก้ววะวาวตา                 
2. คณานกเริงร้องคะนองไพร เสียงเรไรจักระจั่นสนั่นเนิน             
3. จนแสงทองรองเรืองอร่ามฟ้า พระสุริยาเยื้องเยี่ยมเหลี่ยมไศล                
4. ฝูงกระโห้โลมาขึ้นคลาคล่้า บ้างผุดด้าเคลื่อนคล้อยลอยสลอน
5. เหล่าละเมาะเกาะเกียนเหมือนเขียนวาด   งามประหลาดแลหลากดังฉากฉาย



20. ข้อใดสื่อภาพและเสียงได้เด่นชัดที่สุด

1. กูบกระโดกโยกอย่างทุกอย่างเดิน  เขยื้อนเยินยอบยวบยะยวบกาย
2. เงื้อมตลิ่งงิ้วงามตระหง่านยอด    ระกะกอดเกะกะกิ่งไสว
3. ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก  กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย
4. ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ    ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง



21. ข้อใดไมแ่สดงจินตภาพการเคลื่อนไหว

1. อุกคลุกพลุกเงยงัด คอคช  เศิกแฮ             
2. บัดราชฟาดแสงพล    พ่ายฟ้อน
3. สารทรงราชรามัญ    ลงล่าง  แลนา             
4. หน่อนเรนทรทิศ      ตกด้าว



22. ข้อใดไม่แสดงจินตภาพการเคลื่อนไหว

1. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง   เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง                                         

2. ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้้าคล่้าไป

3. ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตลิงปลิงปริงประยงค์
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง                                             

4. ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง



23. ข้อใดไม่มีจินตภาพทางการเคลื่อนไหว

1. มีหมีพีด้าขลับ ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง
2. กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่าเอ็นดู                 
3. กระรอกหางพัวพู่ โพรงไม้อยู่คู่ไล่ตาม
4. เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย



24. ข้อใดไมม่ีจินตภาพด้านความเคลื่อนไหว

1. ตกใจลุกแล่นพัลวัน
2. ถืออาวุธไว้ทั้งไพร่นาย
3. บ้างลากปืนใหญ่ใส่ช่อง
4. ดันกันให้ขึ้นเชิงเทินราย
5. บ้างคั่วกรวดทรายกองเป็นโกลี



25. ข้อใดสื่อจินตภาพต่างกับข้ออ่ืน

1. เสนาะเสียงสังคีตประณีตฉ่้า
2. ทั้งทุ้มต่้าร่้าเรื่อยจะเจื้อยแจ้ว                 
3. วะแว่วเพียงเสียงพ้อซอสายเอก
4. ประกายพรึกกะพริบพลิ้วพ้นทิวไม้



26. ค้าประพันธ์ในข้อใดให้จินตภาพต่างกับข้ออื่น

1. พระน้องเอยแต่จากเจ้า ทุกค้่าเช้าและยามเย็น
ยามเสวยพี่เคยเห็น ไม่เว้นเจ้าเศร้าโศกา

2. ทุกข์ทับบ่เหือดหาย พระวรกายก็ซูบผอม
ทุกข์เท่าที่พี่ตรอม แต่ก่อนเก่าบ่เท่าทัน

3. พระดาลเดือดแล้วดับได้ กลัวเทพไทจะติฉิน
ไฉนหนอพระยุพิน ยุพาพ่ีจะคืนเป็น



4. จะประมวลเทวษไว้ พระชลนัยน์ที่โหยหา
ดินฟ้าและยมุนา ไม่เท่าเทียมท่ีเรียมตรม

5. นิจจาเอ๋ยตั้งแต่จะแลลับ     เหมือนเดือนดับเลื่อนเลี้ยวเหลี่ยมผา
จะคะนึงถึงเจ้าทุกเวลา      กินแต่น้้าตาเป็นนิจไป



27. ค้าประพันธ์ข้อใดมีทั้งค้าที่แสดงจินตภาพการเคลื่อนไหวและ
จินตภาพเสียง

1) คอยเขม้นเห็นลิงเข้ามาชิด ปะเตะหวิดเหวี่ยงซ้ายป่ายขวา                                               
2) เข่นเข้ียวเค้ียวฟันสน่ันฟ้า อสุราดิ้นรนกระวนกระวาย
3) ขึ้นเหยียบยักษ์หักหอกดาบสะบั้น แข็งขันขู่ตะคอกหลอกหลอน
4) ไล่กระชิดติดพันฟันฟอน ราญรอนรับรองว่องไว

1. ข้อ 1) และ ข้อ 2) 2. ข้อ 2) และ ข้อ 3)
3. ข้อ 3) และ ข้อ 4) 4. ข้อ 1) และ ข้อ 4)



28. ข้อใดไมมี่การเล่นค้า

1. เบญจวรรณวันจากเจ้า ก้าสรดเศร้าแทบวายวาง                                                       
2. นามแก้วดอกแก้วคือ   แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร
3. งามทรงวงดังวาด     งามมารยาทนาดกรกราย                                 
4. นางแย้มดุจเรียมยล    น้องแย้มยิ้มพริ้มพรายงาม



29. ข้อใดไมมี่การเล่นค้า

1. มาคลองบางกอกกลุ้ม กลางใจ
ฤๅบ่กอกหนองใน อกช้้า                                 
2. สละสละสมร เสมอชื่อ  ไม้นา
นึกระก้านามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม
3. โฉมแม่จักฝากฟ้า เกรงอินทร์  หยอกนา
อินทรท่านเทอกเอา       สู่ฟ้า                              
4. นางนวลจับแมกไม้ นางนวล
นวลนุชแนบเรียมควร     คู่แคล้ว



30. ข้อใดกวีใช้กลวิธีพรรณนาต่างกับข้ออื่น

1. อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล                                                    
2. กระถินกลิ่นหอมกลบ     เช่นน้้าอบสุดามาลย์
3. ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย                                                  
4. กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม



31. ข้อใดชมความงามได้ถี่ถ้วนที่สุด

1. น้้าเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีส้าอาง
ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี                       
2. ชมดวงพวงนางแย้ม บานแสล้มแย้มเกสร
คิดความยามบังอร แย้มโอษฐ์ยิ้มพร้ิมพรายงาม
3. งามทรงวงดังวาด    งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแย้มพราย        งามค้าหวานลานใจถวิล
4. นางนวลนวลน่ารัก     ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน
แก้วพี่นี้สุดนวล          ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง



32. ค้าประพันธ์ต่อไปนี้แสดงคุณค่าด้านใดน้อยที่สุด

เขียวขจีระริกใบไหวเอนอ่อน    น้้าค้างซ้อนฝากไว้จูบใบเขียว
อุ้มหยาดน้้าราวมณีที่ริ้วเรียว      เติบโตตอรอเคียวมาเกี่ยวคม

1. การสรรค้าใช้                                           
2. การเสนอแนวคิด            
3. การเล่นสัมผัส                                          
4. การใช้ภาพพจน์



33. ค้าประพันธ์ต่อไปนี้มีวรรณศิลป์เด่นตามข้อใด
แอกงอนอ่อนงามโอฬาร     ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย

บัลลังก์บดเหลี่ยมเป็นเรือนเก็จ   กระจกพื้นกระจังเพชรบัวหงาย

1. การเล่นค้า การเล่นเสียงวรรณยุกต์
2. การสรรค้า การใช้ภาพพจน์                 
3. สัมผัสพยัญชนะ การเล่นจังหวะ
4. การใช้ไวพจน์ การใช้ค้าอัพภาส    



34. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของค้าประพันธ์ต่อไปนี้
โลกนี้มิได้อยู่ ด้วยมณี เดียวนา

ทรายและสิ่งอื่นมี       ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต่้ากลางดี      ดุลยภาพ
ภาคจักรพาลมิร้าง   เพราะน้้าแรงไหน

1. โวหารโลดโผน                                          
2. ความหมายลึกซึ้งชวนให้คิด
3. การสรรค้าส่ือภาพได้ชัดเจน                      
4. เสียงสัมผัสสระและพยัญชนะที่ไพเราะ



35. ค้าประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีใดในการแต่ง

อันชาติใดไร้ช่างช้านาญศิลป์ เหมือนนารินไร้ไฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จ้าเริญตา      เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย

1. ความเปรียบ                                                   
2. สัมผัสพยัญชนะ
3. การซ้้าค้า                                                        
4. การเล่นค้า




