
วิชา ภาษาไทย 
ม. ต้น ตอนที่ 01 - 07    

เรื่อง ตะลุยโจทย๑วิชาภาษาไทย 
โดย พี่ยู สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า We By The Brain 



ตะลุยโจทย๑วิชาภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.ต๎น 



ภาพรวมของข๎อสอบ 
สาระที่เกี่ยวข๎อง 

โจทย๑ข๎อสอบครอบคลุม ๒ สาระส าคัญ คือ  

๑. หลักการใช๎ภาษา 

๒. วรรณคดีและวรรณกรรม 

ข๎อสอบทุกข๎อ เรียบเรียงโดย โดย อ.สุรเชษฐ๑ พิชิตพงศ๑เผํา (พี่ยู) 



รายละเอียดเกี่ยวกับข๎อสอบ 

จ านวนชุดและจ านวนข๎อ 

ข๎อสอบมี ๒ ชุด รวม ๕๐ ข๎อ ประกอบด๎วย 

ชุดที่ ๑ ตะลุยโจทย๑หลักการใช๎ภาษา จ านวน ๓๐ ข๎อ (ข๎อที่ ๑ – ๓๐) 

ชุดที่ ๒ ฉันทลักษณ๑และวรรณคดี จ านวน ๒๐ ข๎อ (ข๎อที่ ๓๑ – ๕๐) 



รายละเอียดเกี่ยวกับข๎อสอบ 
รูปแบบข๎อสอบ 
ปรนัยแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก  เลือก ๑ ค าตอบที่ถูกต๎อง 

ความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับหลักสูตร 
 สอดคล๎องตามตัวชี้วัดชั้นปี ม.๑ – ม.๓ ที่ระบุในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับตัวชี้วัดในแตํระดับชั้น  
ม. ๑ – ๓ รวม ๑๖ เรื่อง ตามตารางสรุปดังนี้ 



โจทย๑ชุดที่ เรื่องที่ 
เนื้อหาในโจทย๑ 

ที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 

ระดับชั้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑ 
หลัก 

การใช๎ภาษา 

๑ เสียงในภาษาไทย      
๒ ชนิดและหน๎าที่ของค า      
๓ การสร๎างค าในภาษาไทย     
๔ ภาษาพูดและภาษาเขียน / ระดับภาษา     
๕ ส านวนไทย      
๖ ค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย      
๗ ค าทับศัพท๑และศัพท๑บัญญัต ิ      
๘ ราชาศัพท๑      
๙ โครงสร๎างประโยค     

รวม ๙ เรื่อง   



โจทย๑ชุดที่ เรื่องที่ 
เนื้อหาในโจทย๑ 

ที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 

ระดับชั้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๒ 
ฉันทลักษณ๑
และวรรณคด ี

๑ ฉันทลักษณ๑ : กลอน      

๒ ฉันทลักษณ๑ : กาพย๑      

๓ ฉันทลักษณ๑ : โคลง     

๔ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อําน 

    

๕ การวิเคราะห๑คุณคําด๎านความรู ๎    

๖ การวิเคราะห๑คุณคําด๎านภาษา    

๗ การวิเคราะห๑คุณคําด๎านข๎อคิด / แนวคิด    

รวม ๗ เรื่อง   



ภาพรวมของข๎อสอบ 
ประโยชน๑ของข๎อสอบ 
สามารถใช๎เป็นแนวข๎อสอบสนามตําง ๆ ดังนี้ 
ข๎อสอบเก็บคะแนน / กลางภาค / ปลายภาค ของโรงเรียน 
ข๎อสอบ O – NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม. ๓ 
ข๎อสอบ เพชรยอดมงกุฏ วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม. ต๎น 
ข๎อสอบ วิชาภาษาไทย คัดเลือกเรียนตํอ ม. ๔ 
ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา / ร.ร. ประจ าจังหวัดและ ร.ร. ชั้นน าอื่น ๆ 



ตะลุยโจทย๑หลักการใช๎ภาษา 
ค าชี้แจง  
ข๎อที่ ๑ – ๓๐ (จ านวน ๓๐ ข๎อ) 
เป็นข๎อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก  
เลือกค าตอบที่ถูกต๎องเพียง ๑ ค าตอบ 
 

ค าแนะน า 
ควรฝึกท าข๎อสอบและจับเวลาท าด๎วยตนเองกํอนมาดูเฉลย 
(ค านวณเวลาที่ท าไมํควรเกินข๎อละ ๑.๕ นาที) 



๑. ข๎อใดมีเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวมากที่สุด (เสียงที่ซ้ ากันนับเป็น 
หนึ่งเสียง) [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. นางเงือกน๎อยสร๎อยเศร๎าเข๎ามาผลัด 

๒. แบกกษัตริย๑วํายเสือกเสลือกสลน 

๓. ก าลังสาวคราวดํวนด๎วยจวนจน 

๔. ออกกลางชลโบกหางผางผางไป 



บันทึกเพิ่มเติม 



๒. ข๎อใดปรากฏเสียงพยัญชนะต๎นควบทุกค า [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
 

ค าที่ ๑ ค าที่ ๒ ค าที่ ๓ 

ไส๎กรอก สึกหรอ กํอหวอด 

ปลาซิว หลิ่วตา ผําเหลํา 

ขวนขวาย ปลายข๎าว พราวตา 

ฉากหลัง ดังขรม แหวกวําย 

๑. 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 

๔. 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓. ข๎อใดปรากฏเสียงพยัญชนะท๎ายหลากมาตราน๎อยที่สุด (เสียงที่ซ้ ากัน 
นับเป็นหนึ่งเสียง [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
  

๑. กวางทรายรายเสพหญ๎า ดงดอน 

๒. หมูปุาพาเพื่อนจร  ลุกล๎อม 

๓. สุนัขจิ้งจอกหอน  หลายเหลํา 

๔. เป็นหมูํพรูเพรียกล๎อม  เหําอื้ออึงเสียง 



บันทึกเพิ่มเติม 



๔. ค าประพันธ๑ข๎อใดปรากฏเสียงสระประสมทุกวรรค  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. ทั้งองค๑ฐานรานร๎าวถึงเก๎าแฉก เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก 

๒. โอ๎เจดีย๑ที่สร๎างยังร๎างรัก เสียดายนักนึกนําน้ าตากระเด็น 

๓. กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ จะมิหมดลํวงหน๎าทันตาเห็น 

๔. เป็นผ๎ูดีมีมากแล๎วยากเย็น คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น 



บันทึกเพิ่มเติม 



๕. ค าประพันธ๑ตํอไปนี้ วรรคใดปรากฏเสียงวรรณยุกต๑ครบทุกเสียง  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
  สินสมุทรกุมารชาญฉลาด    ฟังพระบาทปิตุรงค๑ให๎สงสัย 
จึงทูลถามความจริงด๎วยกริ่งใจ    เหตไุฉนจึงจะเป็นไปเชํนนั้น 

๑. วรรคสดับและวรรครอง 
๒. วรรครับและวรรคสํง 
๓. วรรคสดับและวรรครับ  
๔. วรรครองและวรรคสํง 



บันทึกเพิ่มเติม 



๖. ข๎อใดปรากฏพยางค๑ทีใ่ช๎พยัญชะต๎นเป็นอักษรคูํมากที่สุด  
(นับทุกพยางค๑) [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
 ๑. งูเขียวรัดตุ๏กแก   ตุ๏กแกแกํคางแข็งขยัน 

๒. ยูงทองยํองเยื่องยําง   ร ารางชางชํางฟุายหาง 

๓. นกเขาเข๎าเคียงคูํ   กํงคอคูคูํขานขัน 

๔. เทโพแลเทพา    ตะเพียนพาพาพวกจร 



บันทึกเพิ่มเติม 



๗. ทุกค าในข๎อใดปรากฏรูปพยัญชนะที่ไมํอํานออกเสียง  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. เหมืองแร ํ       อยํางย่ิง  กรีก๎ุง 
๒. จันทรา       ทรวดทรง  เบญจเพส 
๓. บรรจถรณ๑       ศรัทธา  พระพุทธ 
๔. รามเกียรติ ์       แหวนเพชร รัตนตรัย 



บันทึกเพิ่มเติม 



๘. ข๎อใดไมํปราฎพยางค๑ค าตาย [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. โคควายวายชีพได ๎ เขาหนัง 

๒. เป็นสิ่งเป็นอันยัง อยูํไซร ๎

๓. คนเด็ดดับสูญสัง ขารรําง 

๔. เป็นชื่อเป็นเสียงได๎ แตรํ๎ายกับดี 



บันทึกเพิ่มเติม 



๙. ข๎อความสํวนใดตํอไปนี้ ปรากฏทั้งค ากริยาและค าบุพบท  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
   (ก) นางส ามนักขาทูลทศกัณฐ๑วําพบนางสีดา / (ข) และพรรณนา 
รูปโฉมของนางสีดานั้นวํา / (ค) เป็นสตรีที่มีความงามยิ่งกวํานารีใด / 
(ง)ทศกัณฐ๑ฟังนางสัมนักขาแล๎วก็เกิดความหลงใหลใครํจะครองตัวนาง 
/ (จ) จึงไปลักนางสีดาจากพระรามท าให๎เกิดศึกครั้งใหญํ  

๑. สํวน (ก) และ (ค)  ๒. สํวน (ข) และ (ง) 
๓. สํวน (ข) และ (จ)   ๔. สํวน (จ) และ (ก) 



๑๐. ค าวํา “ที่” ในข๎อใดเป็นค านาม [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. คุณสุรเชษฐ๑เก็บของไมํถูกที่ถูกทาง 

๒. คุณเดือนเพ็ญย๎ายไปอยูํที่เมืองดูไบ 

๓. คุณชวลิตที่สอนคณิตศาสตร๑หลํอมาก 

๔. คุณปิยะวัฒน๑ไมํชอบพนักงานที่ทุจริตตํอองค๑กร 



๑๑. ค านามในข๎อใดใช๎ค าลักษณนามเหมือนกันทุกค า [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. ฝี  เผือก  ไฝ 

๒. ภูเขา  ไต๎ฝุุน  ขีปนาวุธ 

๓. ฉัตร  งานช๎าง  ซอด๎วง 

๔. คราด  จอบ  เสียม 



๑๒. ค าซ้ าในข๎อใดไมํอาจแสดงความหมายเป็นพหูพจน๑  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. คุณแมํก าชับให๎เราดูแลน๎อง ๆ ให๎ดี 

๒. หนํุม ๆ ท่ีท างานชอบมาคุยกับเธอ 

๓. ตอนเด็ก ๆ ฉันชอบไปเที่ยวทะเล 

๔. ผู๎ชายคนนั้นถือหนังสือมาเป็นเลํม ๆ  



บันทึกเพิ่มเติม 



๑๓. ค าซ้ าในข๎อใดไมํจ าเป็นต๎องท าให๎เป็นค าซ้ า [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. คุณหมอต๎องเข๎าเวรท าให๎กลับบ๎านดึก ๆ ดื่น ๆ 

๒. ญาติของคนไข๎เถียงพยาบาลอยํางข๎าง ๆ คู ๆ 

๓. นักวิชาการบางคนมีความรู๎แบบงู ๆ ปลา ๆ 

๔. คนที่เหยียบขี้ไกํไมํฝุอมักมีชีวิตชนิดลุํม ๆ ดอน ๆ 



๑๔. ข๎อใดไมํปรากฏค าซ๎อน [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. สันโดษดับฟุูงซํานทะยานใจ  ตามวิสัยชาวนาเย็นกวําเอย 

๒. ที่เขาเคยพักผํอนแตํกํอนกาล ทั้งไมํผํานปุาเลําผิดเขาเอย 

๓. ทิ้งทุํงให๎มืดมัวทั่วมณฑล  และทิ้งตนตูเปลี่ยวอยูํเดียวเอย 

๔. คอกควายวัวรัวเกราะเปาะเปาะเพียง รู๎วําเสียงเกราะแวํวแผํวแผํวเอย 



๑๕. ข๎อใดมีค าที่ไมํใชํค าซ๎อน [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. มอดม๎วย      ตัดรอน  ชั่วช๎า 

๒. ฉับไว      เสื่อสาด  พลาดพลั้ง 

๓. แปดเปื้อน      อ๎วนพี  ภูตผ ี

๔. ทองค า      เผอเรอ  นานา 



๑๖. ข๎อความตํอไปนี้ปรากฏค าประสมกี่ค า [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
    แมํบ๎านของฉันขับรถสามล๎อพร๎อมหิ้วตะกร๎าหวายออกไปซื้อของที่
ร๎านสะดวกซื้อ หลํอนวําจะหาซื้อครีมกันแดด น้ ายาล๎างจาน ยากันยุง 
และไม๎ขีดไฟ เพื่อเตรียมจัดใสํกระเป๋าเดินทางของฉัน   

๑. ๗ ค า 
๒. ๘ ค า 
๓. ๙ ค า 
๔. ๑๐ ค า 



๑๗. ค าประสมทุกค าตํอไปนี้มีโครงสร๎างเหมือนกับค าวํา “ยาหยอดตา” 
ยกเว๎นข๎อใด [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. เรือด าน้ า  เครื่องกรองน้ า 

๒. ผ๎าพันคอ  ผงปรุงรส 

๓. เตาเผาศพ  ตํอมน้ าตา 

๔. รถบดถนน  หม๎อแปลงไฟ 



๑๘. ทุกค าในข๎อใดไมํใชํค าสมาส [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. ราชการ ราชบัณฑิต ราชวงศ๑ 

๒. ราชส านัก ราชรถ  ราชพัสดุ 

๓. ราชธรรม ราชทัณฑ๑ ราชทูต  

๔. ราชวัง ราชปะแตน ราชด าเนิน 



บันทึกเพิ่มเติม 



๑๙. ข๎อใดมีค าที่สอดคล๎องตามเงื่อนไขตํอไปนี้ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
     ค าที่หนึ่ง : ใช๎วิธีสมาสที่ไมํมีการกลมกลืนเสียง 
     ค าท่ีสอง : ใช๎วิธีสมาสท่ีมีการกลมกลืนเสียง 
     ค าที่สาม  : ใช๎วิธีสมาสทั้งที่มีและไมํมีการกลมกลืนเสียง 

ค าที่หนึ่ง ค าที่สอง ค าที่สาม 
นิโลบล มาตุภูม ิ มหาวิทยาลัย 
มัจจุราช ทัศนูปกรณ๑ นฤทุมนาการ 
ธนาคาร นโยบาย สภาคริสตจักร 
ชีวเคมี มรรคนายก ภูมิล าเนา 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
 

๔. 



๒๐. ข๎อใดปรากฏค าที่ใช๎อยํางไมํเป็นทางการ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
๑. รายการตํอไปนี้จะออกอากาศเป็นประจ าทางสถานีวิทยุ  
เอฟ.เอ็ม. คล่ืน ๑๐๘.๕ เมกะเฮิรตซ๑ 
๒. เนื่องจากมีม๎าพันทางอาศัยอยูํในบริเวณชายปุาเป็นจ านวนมาก 
และตกลูกเพิ่มจ านวนขึ้นทุกปี 
๓. คณะทันตแพทยศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  
จัดนิทรรศการ “สุขภาพฟันส าคัญกวําที่คิด” 
๔. หมอรายงานอาการของผู๎ปุวยที่อยูํในขั้นโคมําให๎ญาติผู๎ปุวยร๎ู 
อยํางละเอียดเพื่อการรักษาในขั้นตํอไป 



๒๑. ส านวนในข๎อใดไมํเหมาะจะน ามาเติมในชํองวํางของข๎อความตาม
สถานการณ๑ตํอไปนี้ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 
     ประเสริฐและสมบูรณ๑คงเป็นอยํางที่โบราณเรียกวํา......................... 
เพราะเขาทั้งคูํเจอกันทีไรก็มักจะมีปากมีเสียงหรือวิวาทกันอยูํเสมอ คนทั่วไป
ตํางรู๎ดีวําทั้งสองไมํถูกชะตากันมาเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว ถ๎าจะให๎มารํวมงาน
ด๎วยกันก็คงจะยาก  

๑. ศรศิลป์ไมํกินกัน   ๒. ไม๎เบื่อไม๎เมา 

๓. ขมิ้นกับปูน   ๔. ขิงก็ราขําก็แรง 



บันทึกเพิ่มเติม 



๒๒. ข๎อใดมีส านวนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการพูด [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. ปากเป็นชักยนต๑  ขวานผําซาก 

๒. ปากวําตาขยิบ   ลิ้นสองแฉก 

๓. ปากเหยี่ยวปากกา  ฆ๎องปากแตก 

๔. ปากหวานก๎นเปรี้ยว  มะนาวไมํมีน้ า 



๒๓. คูํส านวนในแตํละข๎อตํอไปนี้มีความหมายคล๎ายกัน ยกเว๎นข๎อใด  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. ไกํได๎พลอย   กิ้งกําได๎ทอง 

๒. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ  กวนน้ าให๎ขํุน 

๓. กงเกวียนก าเกวียน  วัวใครเข๎าคอกคนนั้น 

๔. เอาทองไปรูํกระเบื้อง  เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 



๒๔. ข๎อใดไมํปรากฏค ายืมภาษาตํางประเทศ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. เราลงเลขเสกท าไว๎ส าเร็จ 

๒. ดังเขื่อนเพชรภูตปีศาจไมํอาจใกล๎ 

๓. มันอยูํแตํหํางหํางชํางเป็นไร 

๔. ท าไมํได๎นัดดาเจ๎าอยํากลัว 



บันทึกเพิ่มเติม 



๒๕. ข๎อใดเป็นค ายืมจากภาษาบาลีทั้งหมด [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. บุปผา อัจฉริยะ  พยัคฆ๑ 

๒. กีฬา  จุฬา  กรีฑา 

๓. อัศจรรย๑ รากษส  เลิศ 

๔. ฤดู  มฤคี  กัณหา 



บันทึกเพิ่มเติม 



๒๖. ค าภาษาอังกฤษในข๎อใดไมํมีค าไทยใช๎แทน [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. รายการสารคดีชีวิตสัตว๑จะออนแอร๑เย็นวันนี้ 

๒. ผู๎อ านวยการสั่งให๎คนงานซํอมแอร๑ในห๎องสมุด 

๓. ภารโรงลืมล็อกประตูรั้วของโรงเรียนเมื่อวานนี ้

๔. คุณหญิงแมํโทรศัพท๑เรียกชํางให๎มาซํอมลิฟต๑ที่บ๎าน 



๒๗. ทุกค าในข๎อใดใช๎ “ทรง” น าหน๎าค าอื่นเพื่อท าให๎เป็นกริยา 
ราชาศัพท๑ไมํถูกต๎อง [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. ทรงประทับ      ทรงเสวย       ทรงโปรด  

๒. ทรงช๎าง      ทรงม๎า  ทรงเรือใบ  

๓. ทรงฟัง      ทรงว่ิง  ทรงรํวมประชุม 

๔. ทรงพระกาสะ      ทรงพระราชด าริ ทรงพระราชทาน 



บันทึกเพิ่มเติม 



๒๘. ค านามราชาศัพท๑ทุกค าในข๎อใดใช๎เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. พระบรมฉายาลักษณ๑    พระนามาภิไธย 

๒. พระบรมราโชวาท    พระราชหัตถเลขา 

๓. พระบรมราชูปถัมภ๑    พระบรมราชินูปถัมภ๑ 

๔. ลายพระราชหัตถ๑    พระราชเสาวนีย๑ 



๒๙. ข๎อใดไมํเป็นประโยค [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔] 

๑. คนไทยมีภาษาใช๎เองเป็นมรดกที่มี่คําจากบรรพบุรุษ 
๒. การอํานออกเขียนได๎เป็นประโยชน๑ในการติดตํอท า 
กิจการตําง ๆ 
๓. คนไทยจ านวนหนึ่งในปัจจุบันมักสะกดค าผิดอยํางไร๎เหตุผลที่จะ
อนุโลมให๎ได๎ 
๔. การออกเสียงวรรณยุกต๑ที่เพี้ยนไปกับการใช๎ภาษาที่ฟุุมเฟือย
และไมํตรงกับความหมาย 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓๐. ข๎อใดเป็นประโยคความรวม [สุรเชษฐ๑ TH ๐๔]  

๑. ปุาที่อยูํหลังโรงเรียนของเรามีกวางชุกชุม 

๒. เธอจะขับรถไปเองแตํฉันจะนั่งรถไฟฟูา 

๓. คนไทยทุกคนควรรักษาสาธารณสมบัติของชาติ 

๔. เด็ก ๆ ที่เรียนหนังสือในห๎องนี้ยังมีสถานะโสดทุกคน 



บันทึกเพิ่มเติม 



ตะลุยโจทย๑ฉันทลักษณ๑และวรรณคด ี
ค าชี้แจง  
ข๎อที่ ๓๑ – ๕๐ (จ านวน ๒๐ ข๎อ) 
เป็นข๎อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก  
เลือกค าตอบที่ถูกต๎องเพียง ๑ ค าตอบ 
 

ค าแนะน า 
ควรฝึกท าข๎อสอบและจับเวลาท าด๎วยตนเองกํอนมาดูเฉลย 
(ค านวณเวลาที่ท าไมํควรเกินข๎อละ ๑.๕ นาที) 



๓๑. ข๎อใดปรากฏสัมผัสเลือนระหวํางวรรค [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 

๑. แตํงค ากลอนบอกแจ๎งความในใจ ที่ร๎อนรุํมเพื่อให๎เธอเล็งเห็น 

๒. แม๎จะเขียนล าบากแสนยากเย็น พี่ไมํเว๎นพากเพียรเขียนเพื่อเธอ 

๓. เขียนข๎อความถามซึ้งซึ่งสํงให ๎ พี่เป็นชายมั่นสัตย๑ชัดเสมอ 

๔. ถ๎าแม๎นพบสบพักตร๑จักละเมอ นิทราเพ๎อหลงใหลเฝูาใฝุปอง 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓๒. ข๎อใดเรียงล าดับจ านวนค าของค าประพันธ๑แตํละข๎อตํอไปนี้จาก
น๎อยไปหามากได๎ถูกต๎อง [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 

(ก) กาพย๑สุรางคนางค๑ ๒๘ จ านวน ๑ บท 
(ข) กาพย๑ยานี ๑๑    จ านวน ๑ บท 
(ค) กาพย๑ฉบัง ๑๖   จ านวน ๑ บท  
(ง) โคลงสี่สุภาพ   จ านวน ๑ บท 
 

๑. (ก) – (ค) – (ง) – (ข) ๒. (ค) – (ข) – (ก) – (ง) 
๓. (ง) – (ก) – (ข) – (ค) ๔. (ข) – (ง) – (ค) – (ก) 



๓๓. ค าในข๎อใดควรเลือกมาเติมลงในชํองวํางของค าประพันธ๑ตํอไปนี้ 
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
    อันข๎าไทได๎พึ่งเขาจึงรัก  แม๎นถอย (๑)......... สิ้นอ านาจวาสนา 
เขาหนํายหนีมิได๎อยูํคูํ (๒).......... แตํวิชาชํวยกายจนวายปราณ 

๑. (๑) ทรัพย๑  (๒) วายชนม๑ 
๒. (๑) ศักดิ์  (๒) วายชนม๑ 
๓. (๑) ทรัพย๑  (๒) ชีวา 
๔. (๑) ศักดิ์  (๒) ชีวา 



๓๔. ข๎อใดเรียงล าดับค าวรรคของบทร๎อยกรองตํอไปนี้ได๎ถูกต๎อง  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
     (ก) ทาแปูงแตํงตัวไมํมัวหมอง      ผัดหน๎าน่ังมองสํองกระจก 
     (ข) จับกระเหมําใสํน้ ามันกันไร      ถึงยากเย็นเข็ญใจมิให๎รก 
     (ค) เมื่อนั้น        รจนาสาละวันลนควันไต ๎
     (ง) นุํงผ๎าจับกลีบจีบชายพก      แล๎วยกของมาให๎ผัวกิน  

๑. (ค) – (ก) – (ข) – (ง) ๒. (ค) – (ข) – (ง) – (ก) 
๓. (ค) – (ข) – (ก) – (ง) ๔. (ค) – (ง) – (ข) – (ก) 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓๕. ข๎อใดไมํใชํค าประพันธ๑ที่มีลักษณะเป็น “กลอนหัวเดียว”  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕]  

๑. ฉันจะไมํทักหนอไมํทาย  ฉันกลัววําแกจะอายแกํหน๎า 
ฉันร๎องทักชมโฉม   กันไปด๎วยลมวาจา 
๒. พี่มีคุณความดีเป็นที่ก าบัง มีธรรมะมากพลังรักษา 
น๎องเอ๐ยตัดบัวยังเหลือเยื่อใย น๎องอยําเพิ่งตัดสายเสนํหา 
๓. เนื้อเอ๐ยเนื้ออุํนเอย  เนื้อละมุนคือส าล ี
แมไํมํให๎ใครต๎อง   แมกํลัวเจ๎าจะหมองศร ี
๔. เมืองใดไมํมีทหาร  เมืองนั้นไมํนานเป็นข๎า 
เมืองใดไร๎จอมพารา  เมืองนั้นไมํช๎าอับจน 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓๖. ทุกวรรคในข๎อใดมีสัมผัสในทั้ง ๒ ชนิด [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕]  

๑. โอ๎สามัญผันแปรไมํแท๎เที่ยง    
เหมือยอยํางเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย 
๒. เหมือนโศกพี่ที่ช้ าระก าเจือ    
เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย 
๓. ถึงเกร็ดยํานบ๎านมอญแตํกํอนเกํา   
ผู๎หญิงเกล๎ามวยงามตามภาษา 
๔. เราเกิดมาอายุเพียงนี้แล๎ว    
ยังคลาดแคล๎วครองตัวไมํมัวหมอง 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓๗. ข๎อใดผิดฉันทลักษณ๑ของโคลงสี่สุภาพบาทที่ ๑ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕]  

๑. ขันติมีมากหมั้น สันดาน 
๒. ย่ าเย็นเลํนสรงน้ า สระสนาน 
๓. บัณฑิตวินิจแล๎ว แถลงสาร  สอนเอย 
๔. กรุณานรชาติผู๎ พ๎องภัย  พิบัติเฮย 



บันทึกเพิ่มเติม 



๓๘. โคลงสี่สุภาพที่ก าหนดให๎ตํอไปนี้ ปรากฏค าตายที่ใช๎แทนต าแหนํง 
ค าเอกกี่แหํง [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
 นกเงือกอยูซํอกไม๎    เรียงราย 
ผัวฟักเมียผันผาย      ดํวนได๎ 
เลํนชู๎อยูํเสบยสบาย      ลืมคํู 
ผัดอดอาหารให ๎       อยูเํฝูารวงรัง  

๑. ๑ แหํง  ๒. ๒ แหํง 
๓. ๓ แหํง  ๔. ๔ แหํง 



๓๙. เมื่อจัดวรรคให๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑แล๎ว ข๎อใดไมํใชํ “กาพย๑”  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 

๑. เขาสูงฝูงหงส๑ลงเรียงเริงร๎องซ๎องเสียงส าเนียงนําฟังวังเวง 
๒. เย็นย่ าค่ าคืนคิดถึงมิ่งมิตรอนงค๑นางเคยแอบอิงแนบข๎างมาแรม
ร๎างหํางไกลกัน 
๓. ต๎องสุบรรณเทวานาคีดั่งพิษอสุนไีมํทนได๎ล๎มฟาดกลาดเกลื่อนลง
ทันใดบรรลัยไมํทันพริบตา 
๔. ยังมีน้ าตกยั่วยวนเย๎านกเสียงดังหลั่งไหลกระทบภูผาไหลมาดูใจไมํ
เลือกหน๎าใครเย็นสุขทุกคน 



บันทึกเพิ่มเติม 



๔๐. ข๎อใดมีค าศัพท๑ที่ไมํใชํไวพจน๑ของค าที่ขีดเส๎นใต๎ในค าประพันธ๑
ตํอไปนี้ [สุรเชษฐ๑ THJ ๐๕] 
     ขอเดชะพระเจดีย๑คิรีมาศ บรรจุธาตทุี่ตั้งนรังสรรค๑ 

๑. สิขเรศ  ศศิธร 

๒. ไศล   มเหยงค๑ 

๓. บรรพต  มหิธร 

๔. สิงขร  ศิขรินทร๑ 



บันทึกเพิ่มเติม 



๔๑. ข๎อใดไมํปรากฏจินตภาพทางเสียง [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
(ก) ลมหวนอวลกลิ่นมาลา  เฟื่องฟุูงวนา นิวาสแถวแนวดง 
(ข) เพลารอยพลอยประดับดุมวง กึกก๎องก ากง กระทบกระทั่งธรณ ี
(ค) มยุรฉัตรชุมสายพรายศร ี พัดโบกพัชน ี กบีร่ะบายโบกลม 
(ง) อากาศก๎องโกลาหล  โลกลั่นองึอล อ านาจสะท๎านธรณ ี

๑. ข๎อ (ก) และ (ข)  ๒. ข๎อ (ก) และ (ค) 
๓. ข๎อ (ข) และ (ง)  ๔. ข๎อ (ค) และ (ง) 
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๔๒. ข๎อใดไมํปรากฏภาพพจน๑ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕]  
๑. แมํของเจ๎าเขาเป็นเชื้อผีเสื้อสมุทร  
ข้ึนไปฉุดฉวยบิดาลงมาได๎. 
๒. อสุรีมีก าลังดังปลาวาฬ   
ตามประมาณสามวันจะทันตัว 
๓. ลงกลิ้งเกลือกเสือกกายร๎องไห๎โรํ  
เสียงโฮโฮดังก๎องห๎องคูหา 
๔. สัตว๑ในน้ าจ าแพ๎แกํผีเสื้อ   
เปรียบเหมือนเนื้อเห็นพยัคฆ๑ให๎ชักหลัง 
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๔๓. ค าประพันธ๑ตํอไปนี้ ปรากฏชื่อพันธุ๑ไม๎กี่ชนิด [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
    มะมํวงพลวงพลองช๎องนาง หลํนเกลื่อนเถื่อนทาง 
กินพลางเดินพลางหวํางเนิน 
 ๑. ๒ ชนิด 

๒. ๓ ชนิด 
๓. ๔ ชนิด 
๔. ๕ ชนิด 



๔๔. บทร๎อยกรองตํอไปนี้ให๎ข๎อคิดที่สอดคล๎องกับข๎อใด  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
  รูน๎๎อยวํามากรู ๎ เริงใจ 
 กลกบเกิดอยูํใน  สระจ๎อย 
 ไปเุห็นชเลไกล  กลางสมุทร 
 ชมวําน้ าบํอน๎อย  มากล้ าลึกเหลือ  

๑. น้ าบํอน๎อย     ๒. คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล 

๓. กบเลือกนาย     ๔. กบในกะลาครอบ 



๔๕. ข๎อใดไมํสะท๎อนวัฒนธรรม [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕]  
๑. บ๎างขึ้นลํองร๎องร าเลํนส าราญ   
ทั้งเพลงการเกี้ยวแก๎กันแซํเซ็ง 
๒. ดูน้ าวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก  
กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน 
๓. ถึงโรงเหล๎าเตากลั่นควันโขมง   
มีคันโพงผูกสายไว๎ปลายเสา 
๔. โอ๎รินรินกลิ่นดอกไม๎ใกล๎คงคา   
เหมือนกล่ินผ๎าแพรด าร่ ามะเกลือ 



๔๖. ข๎อความที่ขีดเส๎นใต๎ในค าประพันธ๑ตํอไปนี้หมายถึงตัวละครตัวใด  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
 ให๎องค๑อนุชานารายณ๑    เคลิบเคล้ิมวรกาย  
จะแผลงซึ่งศัตรศรพล  

๑. พระราม 
๒. พระลักษมณ๑ 
๓. พระอินทร๑ 
๔. พระพรหม 



๔๗. ค าประพันธ๑ตํอไปนี้ ไมํได๎กลําวถึงตัวละครตัวใด  
[สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
 องค๑อภัยมณีศรีโสภา ตกยากอยูํคูหามาช๎านาน 
กับด๎วยนางอสุรีนีรมิต  เป็นคูํชิดเชยชมสมสมาน 
ต๎องรักใครํไปตามยามกันดาร จนนางมารมีบุตรบุรุษชาย  

๑. พระอภัยมณ ี
๒. นางผีเสื้อสมุทร 
๓. สินสมุทร 
๔. สุดสาคร 



๔๘. ข๎อใดไมํมีค าที่ใช๎หมายถึง “พระอินทร๑” [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
๑. เหตไุฉนสหัสนัยน๑เสด็จดล สมรภูมิไพรสณฑ๑  
เธอมาด๎วยกลอันใด 
๒. โลทันสารถีขุนมาร  เป็นเทพบุตรควาญ 
ขับท๎ายที่นั่งช๎างทรง 
๓. อินทรชิตบิดเบือนกายิน  เหมือนองค๑อมรินทร๑ 
ทรงคชเอราวัณ 
๔. เสด็จทรงรถแก๎วโกสีย๑  ไพโรจน๑รูจี  
จะแขํงซึ่งแสงสุริย๑ใส 



๔๙. ค าที่ขีดเส๎นใต๎ในบทร๎อยกรองตํอไปนี้มีความหมายตามข๎อใด
ตามล าดับ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
 ตับเหล็ก(ก)ลวกหลํอนต๎ม เจือน้ าส๎มโรยพริกไทย 
โอชาจะหาไหน   ไมํมีเทียบเปรียบมือนาง(ข)  

๑. (ก) ตับของหม ู     (ข) มือของนาง 
๒. (ก) ม๎ามของหมู         (ข) มือของนาง 
๓. (ก) ตับของหม ู     (ข) ฝีมือท าอาหารของนาง 
๔. (ก) ม๎ามของหมู     (ข) ฝีมือท าอาหารของนาง 



๕๐. ข๎อใดสะท๎อนแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ [สุรเชษฐ๑ TH ๐๕] 
๑. ทั้งนี้เพราะเคราะห๑กรรมท าให๎วุํน  
จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอ๐ย 
๒. เลียบลีลาศหาดทรายชายคงคา  
แลชลาล๎วนคลื่นเสียงครื้นโครม 
๓. แกล๎งดับเดือดเงือดงดอดฤทัย  
ท าปราศรัยเสียงหวานด๎วยมารยา 
๔. ไมํเห็นผัวคว๎าไปได๎แตํปลา  
ควักลูกตาสูบเลือดด๎วยเดือดดาล 
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ขอให๎น๎อง ๆ ประสบความส าเร็จในการเรียน 
และรักที่จะเรียนรู๎วิชาภาษาไทยมากขึ้น 




