
 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย 
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จัดท าโดย 
นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 

  
 
 
 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘ 

 

 



๑.  การอ่าน    

  เทคนิค            สติมั่น  ขยันอ่าน  ควานใจความ  งามเลือกเลย 

 

การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

  การวิเคราะห์ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น นักเรียนจะต้องต้ังใจอ่านและต้ังใจฟังแล้วลองใช้หลัก
ต่อไปน้ีพิจารณาแยกแยะ 

ลักษณะของข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อคิดเห็น 
 

               ๑. มีความเป็นไปได้ 

                ๒. มีความสมจริง 

                ๓. มีหลักฐานเชื่อถือได้ 

                ๔. มีความสมเหตุสมผล 

๑. เป็นข้อความท่ีแสดงความรู้สึก 

๒. เป็นข้อความท่ีแสดงความคาดคะเน 

๓. เป็นข้อความท่ีแสดงการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย 

๔. เป็นข้อความท่ีเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูดเอง 

 
ตัวอย่างข้อความที่เป็นและข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อของข้อความทีเ่ป็นคิดเห็น 
 

๑.  จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ๑. เชียงรายมีภูมิประเทศที่สวยงามน่าอยู่ 

๒.  การท าลายป่าไม้ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ๒.  กินผักบุ้งท าให้ตาหวาน 

๓.  แมวมีฝีเท้าเบามาก ๓. คนที่เชื่อถือโชคลาง เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลับ 

๔.  เมื่อข้าวราคาตกต่ าท าให้ชาวนาเดือดร้อน ๔.  บ่าววีร้องเพลงได้อารมณ์มากท่ีสุด 

๕.  เชิดชัยเป็นนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ๕  สมชายชอบวิชาภาษาไทย 
 

กิจกรรมที ่๑  นักเรียนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อความต่อไปนี้  
                     โดยท าเคร่ืองหมาย  /  ให้ตรงกับข้อความที่เลือก 

ท่ี ข้อความ 
 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

๑ แมวไทยมีหน้าตาน่ารักและเฉลียวฉลาด   
๒ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย   
๓ พระพุทธศาสนามีแหล่งก าเนิดในชมพูทวีปและได้เผยแพร่เข้ามาใน

ประเทศไทยเป็นเวลานานมาแล้ว 
  

๔ พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์อักษรไทย   
๕ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมมีบรรยากาศร่มรื่น  สวยงาม   
๖ วันนี้อากาศครึ้มมากฝนคงจะตกหนัก   
๗ พระต าหนักดอยตุงเป็นแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย   
๘ การตื่นนอนแต่เช้าตรู่เป็นก าไรของชีวิต    
๙ เพลงครางช่ืออ้ายแหน่เป็นเพลงท่ีไพเราะมาก   
๑๐ ครูฉวีวรรณ์เป็นครูท่ีโหดมาก   



ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

๑. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 
ก.  เตรียมยึดทรัพย์รัฐมนตรี ๑ ราย มีหลักฐานเช่ือได้ว่าคอรัปช่ัน 
ข.  เสียแต่ไกลไปหน่อย เด็กน้อยแย่      น่าท้อแท้แทนเด็กเล็กเล็กนี่ 
ค.  มองเกาะแมวแล้วไม่คล้ายกลายเป็นเกาะหนู   พินิจดูให้เหมาะเหมือนเกาะหมา 
ง.  การตื่นนอนแต่เช้าตรู่เป็นก าไรของชีวิต                

    
                       ชะเอ๋ยชบา                          สดแสงแดงจ้าเจิดศรี 
                แต่กล่ินไร้ไม่ชวนยวนฤดี                  เหมือนผู้มีรูปงามทรามวิชา 
                อันรูปงามนามเพราะเสนาะพริง้      มิใช่ส่ิงซึ่งปราชญ์ปรารถนา 
                ถึงรูปช่ัวตัวด าต่ าศักดินา                  ชาญวิชาอาจเชิดให้เลิศเอย 
 
๒. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดอกชบา  คือข้อใด  

ก. ดอกชบาสีแดง กล่ินหอม                 ข. ดอกชบาสีแดง กล่ินไม่หอม 
ค. ดอกชบามีหลายสี กล่ินหอม              ง. ดอกชบามีหลายสี กล่ินไม่หอม 

๓. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
ก. แต่กล่ินไม่ยวนชวนฤดี                 ข. ชะเอ๋ยชบา สดแสงสีแดงเจิดจ้า 
ค. เหมือนผู้หญิงมีรูปงามทรามวิชา           ง. ถูกทุกข้อ 

๔. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับดอกชบา คือข้อใด  
ก.  ดอกชบาเปรียบเทียบกับหญิงสาวสวย แต่ไม่ฉลาด 
ข.  ดอกชบาเปรียบเทียบกับหญิงสาวสวย แต่ปากร้าย 
ค.  ดอกชบาเปรียบเทียบกับหญิงสาวสวย ช่ือเพราะแต่ไม่ฉลาด 
ง.   ดอกชบาเปรียบเทียบกับหญิงสาวสวย ตระกูลไม่สูงแต่วิชาความรู้ดี 

๕. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  
ก.  ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
ข.  ปณิตาสวยท่ีสุดในห้องเรียน 
ค.  ว่ายน้ าเป็นการออกก าลังกายท่ีดีท่ีสุด 
ง.  อาหารท่ีขายในโรงเรียนมีคุณค่าทางโภชนาการ 

๖. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
ก.  รับประทานกาแฟมากๆ ท าให้หัวใจส่ัน 
ข.  การออกก าลังกายท าให้รูปร่างดีและสุขภาพแข็งแรง 
ค.  รับประทานว่านหางจระเข้แล้วจะสวย 
ง.  การตัดไม้ท าลายป่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วม 

๗.ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  
     ก. ลิขติ แปลว่า เขียน                 ข. การเป็นนักเรียนนอกดูเป็นส่ิงโก้เก ๋
         ค. ดาวพระศุกร์สวยงามท่ีสุด        ง. โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม 
 
 
 



ตอนที่ ๓  ลองท าข้อสอบทีอ่อกโอเน็ตจริงกันเถอะ 
      ๑.  ข้อความต่อไปนี้  ตอนใดเป็นข้อความแสดงความคิดเห็น (O-NET ๕๙) 

 ก.  ตอนท่ี ๑    ข.  ตอนท่ี ๒ 
 ค.  ตอนท่ี ๓    ง.  ตอนท่ี  ๔ 
 
     ๒.  ข้อใดเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริง  (O-NET ๖๐) 
 ก.  ปัจจุบันวันตรุษไทยกลายเป็นเทศกาลเล่นน้ าสนุกสนานไปเสียแล้ว 
 ข.  ในวันตรุษจีน  ชาวจีนมักเช่ือว่าการไม่มีหนี้สินเป็นมงคลแก่ชีวิตใหม่ 
 ค.  เราควรละวางทุกข์เป็นประจ าทุกคืน  เพราะเมื่อหลับเราจะไม่รับรู้อะไรอีกแล้ว 
 ง.  ก่อนเข้าพิธีดื่มชาต้องท าความสะอาดร่างกาย  สวมชุดญี่ปุ่นแล้วคลานเข้าไปนั่งในห้องพิธี 
 
 
ค าที่มีความหมายโดยนัย 
 

ค า ความหมาย ประโยค 
ดาว บุคคลท่ีเด่นในทางใดทางหนึ่ง  
เก้าอี้ ต าแหน่ง  
เพชร บุคคลท่ีมีค่า  

นกขมิ้น คนเร่ร่อน  
กา ความต่ าต้อย  
หงส์ ความสูงส่ง, ผู้ดี, ผู้มีศักดิ์ศรี  

ดวงใจ ส่ิงส าคัญท่ีสุด  
ตอไม้ อุปสรรค  
งูเห่า ผู้มีอ านาจ  
ทะเล ความอ้างว้าง  
สีด า ความช่ัวร้าย, ส่ิงไม่ดี, อัปมงคล  
สีขาว บริสุทธิ์  

ภาษาดอกไม้(ใช้กับค าพูด) พูดจาเรียบร้อย, สุภาพ  
แกะด า แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆ  

ตุ๋น หลอกลวง  
ลอบกัด แอบท าร้ายขณะไม่ทันระวงั  

ดับ ตาย  
จ่อ ยิง  

ทรพี ลูกอกตัญญู  

     ๑)ไผ่สีสุกเป็นไผ่ท่ีนิยมน ามาท าเครื่องจักสานมากท่ีสุด  ๒) เพราะมีผิวเรียบเป็นมัน  เนื้อหนา
และแข็ง  ล าต้นตรง  พบอยู่ท่ัวไปแทบทุกภาคของประเทศ  ๓) ส่วนไผ่ซางเป็นไผ่ขนาดกลาง  
ปล้องยาว  เนื้ออ่อนขึ้นทั่วไปในภาคเหนือ  ๔)ชาวบ้านน ามาท าตะกร้า  หรือท าตอกใช้มัดส่ิงของ 



ไฟเขียว เห็นชอบ, อนุมัติ  
เสียงแตก มีความเห็นแตกต่างกัน  

ชุดด า โจร, ผู้ร้าย  
เข่ีย ปลดออก, ย้ายหน้าท่ีการงาน  

หม,ู กล้วย ง่าย  
หิน ยาก  

ยื่นซองขาว ไล่ออกจากงาน  
สุนัขจ้ิงจอก คนเจ้าเล่ห์  
นกพิราบ สันติภาพ  
ถังแตก เงินหมดตัว  
นกฮูก คนฉลาด, มีปัญญา  
จับกบ หกล้ม  
เต่า ช้า  

หนอนหนังสือ คนท่ีชอบหมกมุ่นอยู่กับหนังสือ  
หมูสนาม ผู้มีฝีมือด้อย, แพ้ได้ง่าย  

แพะ, แพะรับบาป ผู้ท่ีตกเป็นผู้ต้องหาหรือได้รับโทษ
แทนผู้ท่ีท าผิดแท้จริง 

 

ลิง ซุกซน  
ควาย โง ่  

ผีเส้ือราตรี หญิงโสเภณี  
สีม่วง, พวกสีม่วง พวกชอบเพศเดียวกันหรือผู้ท่ี

สนับสนุนพวกชอบเพศเดียวกัน  
 

ไม้ป่าเดียวกัน พวกท่ีชอบเพศเดียวกัน  
หม้อ เจ้าชู้, ขี้หลี  

น้ าใต้ศอก เป็นรอง  
ตกมัน โมโห(ใช้ล้อคนท่ีอ้วนๆ โดยเฉพาะ)  
กินเด็ก มีคู่รักเป็นคนท่ีมีอายุน้อยกว่า  

หัว ความคิด, ความรู้จักคิดแยกแยะ, 
ความฉลาด, ปัญญา 

 

เรือจ้าง คร ู  
ตีนแมว โจรและขโมย(ท่ีย่องเข้าบ้าน)  
ชักใย ผู้บงการอยู่เบ้ืองหลัง  

เทพธิดา, นางฟ้า ดี, เลิศ, สวย  
สวรรค์ สะดวกสบาย, มีความสุข  
นรก ความทุกข์, ไม่ดี, ไม่สบาย  
ทอง ดี, สูงศักดิ,์ เลิศ, รวย  
ขี้ริ้ว ไม่ดี, หม่นหมอง, จน, ตกต่ า  

 



ลองคิดลองท า 

๑.  ข้อใดมีความหมายโดยนัย 
  ก. เขามีอาชีพเป็นลูกหาบ 

  ข. แม่มีลูกมือท าขนมหลายคน 

  ค. ลูกพี่ของเด็กแว้นกลุ่มนี้ค่อนข้างมีเหตุผล 

  ง. ดาราตลกช่ือดังเป็นลูกบ้านของก านันคนใหม่ 
 
๒.  ข้อใดมีค าท่ีใช้ได้ท้ังความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัยทุกค า 

  ก.  แก้ต่าง  แก้เผ็ด 

  ข.  เอาชัย  เอาถ่าน 

  ค.  คอขวด  คอแข็ง 

  ง.  เข้ารีต  เข้าฌาน 

 

๓.  ค าท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายโดยนัย 

  ก. เธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มเข้ามาจีบ 

  ข. เขาทอดลูกเต๋าเพื่อเล่นเกมเศรษฐีมหาสนุก 

  ค. ฉันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมเงินทุนเข้าวัด 

  ง. ผมเตรียมท าทอดมันเพื่อท าบุญเล้ียงพระเพล 
 

๔.  ค าว่า “ดอกไม้” ในข้อใดมีความหมายโดยตรง 

  ก. พูดจาภาษาดอกไม้ 
  ข. ขอมอบดอกไม้ให้ด้วยใจรัก 

  ค. ดอกไม้จากสรวงสวรรค์วรรณกวี 
  ง. ขอมอบดอกไม้ในสวนเพื่อมวลประชา 
 

   
 

การอ่านตีความ  วิเคราะห์  วิจารณแ์ละระบุใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน  
 

 

     การพิจารณาต าแหน่งใจความส าคัญ 

          ๑. อยู่ตอนต้น 

          ๒. อยู่ตอนกลาง 

          ๓. อยู่ตอนท้าย 

          ๔. อยู่ตอนต้นและตอนท้าย 

          ๕. ผู้อ่านสรุปข้ึนเอง จากการอ่านท้ังย่อหน้า   
   
   

ลองคิดลองท า 
 ๑.  ข้อใดเรียงล าดับหมายเลขเป็นโครงเรื่องรายงานได้ถูกต้อง   ปี ๕๙ 

 
 

 

 

 

   

ก.  ๓ – ๑ – ๒ – ๔ – ๕  ข.  ๓ – ๒ – ๑ – ๔ – ๕  

ค.  ๔ – ๓ – ๑ – ๒ – ๕  ง.  ๔ – ๑ – ๒ – ๓ – ๕  

การเขียนรายงานเรื่อง “ละครลิง” มีโครงเรื่องดังนี้ 
 ๑.  องค์ประกอบของการแสดงละครลิง 

 ๒.  บทบาทของละครลิงในสังคมไทย 

 ๓  ความเป็นมาของละครลิง 

    ๔.  สถานภาพของละครลิง 

 ๕.  การอนุรักษ์ละครลิงในปัจจุบัน 
 

 

 

 



 ๒.  ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายส่ือสารเรื่องใดอย่างชัดเจน 

ก.  ประโยชน์ของต้นรัก   ข.  ลักษณะเด่นของต้นรัก 

ค.  ลักษณะท่ัวไปของต้นรัก  ง.  การกระจายพันธุ์ของต้นรัก 

 ๓.  บทประพันธ์ต่อไปนี้  ข้อใดมีความส าคัญท าให้ประเทศชาติอยู่รอดได้อย่างชัดเจน 

  
  

 

 

 

ก.  กวี   ข.  ธรรม 
ค.  หญิงงาม  ง.  เสียงดนตรี 

 ๔.  ข้อใดไม่ได้กล่าวสนับสนุนข้อความต่อไปนี้ 

 ก.  สมองคนคนเดียวจะคิดการให้รอบคอบไปทุกอย่างนั้นไมไ่ด้ 

 ข.  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้  ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้  ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คน 

 ค.  สมาชิกของกลุ่มจะต้องตกลงกันว่า  ใครท าอะไร  ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วแต่ละคนจะได้ส่ิงท่ีดีคือ
ความส าเร็จ 

 ง.  ถ้าเราคิดอย่างรอบคอบดีแล้ว  ก็ควรลงมือท าเองโดยทันที  เพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและสร้าง
ความมั่นใจให้ตนเอง 
 
 
 
 
 
 

         ต้นรักเป็นไม้พุ่มสูง ๑-๑.๕ เมตร พบข้ึนท่ัวไป  เพราะขึ้นง่ายทนทาน  ประกอบกับการ
กระจายพันธุ์โดยลมซึ่งพัดพาเมล็ดรักท่ีมีสีขาวเป็นพู่ยาว ๆ ให้ตกไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ไกล  เมื่อตก
ลงในท่ีใดท่ีมีความช้ืนพอควร  ก็จะงอกเป็นต้นใหม่ท่ีนั่น  และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป  
ต้นรักมีใบใหญ่เป็นใบเด่ียวมีนวลสีขาวทั้งใบ  ดอกเป็นช่อใหญ่มี  ๒  สี  คือสีม่วงและสีขาว  
กลีบดอก  ๕  กลีบ แผ่จากกันเป็นวงมีส่วนคล้ายมงกุฎ  เป็นสัน  ๕  สันอยู่กลางดอก  ส่วนนี้เอง
ท่ีน ามาใช้ร้อยมาลัย  บางคนจึงเรียกดอกรักชนิดนี้ว่า  รักร้อยมาลัย  ผลเป็นฝักรูปรีปลายแหลม  
ยาว  ๕-๖ เซนติเมตร  เมื่อแก่ฝักจะแตกและปล่อยเมล็ดไปตามลม 

 

 

     เมืองใดไม่มีกวีแก้ว   เมืองนัน้ไม่แคล้วคนหยาบ 

เมืองใดไม่มีนารีงาม   เมืองนัน้สิน้ความภมิูใจ 

เมืองใดไม่มีดนตรีเลศิ   เมืองนัน้ไม่เพริศพิสมยั 

เมืองใดไร้ธรรมอ าไพ   เมืองนัน้บรรลยัแนน่อน 

    การสหกรณ์เป็นของส าคญัมาก  เพราะจะน าความมัง่คัง่มาสูร่าษฎรทัง้หลาย  นอกจากนัน้ยงัสอนให้

ช่วยกนัท าการงานเป็นคณะ  ตามธรรมดาการท างานคนเดียวสู้ช่วยกนัท างานหลาย ๆ คนไม่ได้  เพราะ

จะได้ช่วยกนัทางความคิดและตลอดจนออกแรง  ถ้าเราคิดอะไรคนเดียว  อาจพลาดพลัง้ได้โดยไม่รู้ตวั  

เม่ือเราประชุมชว่ยกนัคิดจะได้ผลดีกวา่มาก 



 ๕.  ข้อใดเรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 

 

 

 

 

ก.  ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕  ข.  ๑ – ๓ – ๔ – ๒ – ๕  

ค.  ๑ – ๔ – ๓ – ๒ – ๕  ง.  ๑ – ๒ – ๔ – ๓ – ๕  

 ๖.  บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความส าคัญในเรื่องใดอย่างชัดเจน 

 

 

 
 
 
 

ก.  ความอดทน   ข.  สถานศึกษา 

  ค.  การศึกษาเล่าเรียน  ความขยันหมั่นเพียร 

 ๗.  ข้อใดเป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

                      ก.  ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน                 ข.  การคบเพื่อนจะต้องรอบคอบ 

                      ค.  คนเราจะขาดการคบเพื่อนไม่ได้          ง.  การรู้จักคนมากเป็นประโยชน์ในการท างาน 
          
           อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๘-๙   (o-net  ปี ๖๐)  

 

    ๑.  วรรณคดีเป็นศลิปะชัน้สงู  มีถ้อยค าภาษาเป็นเคร่ืองอปุกรณ์ 

    ๒.  ความไพเราะงดงามเกิดจากความรู้สกึความเข้าใจ 

    ๓.  ถ้อยค าภาษานัน้ไมป่รากฏแก่ตาให้เห็นเป็นรูปงดงามอย่างภาพเขียน 

    ๔.  ไมป่รากฏเสียงไพเราะอย่างดนตรี 
    ๕.  จึงถือกนัวา่วรรณคดีเป็นศลิปะชัน้สงู 
 

         เด็กเอ๋ยเด็กน้อย     ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา 

เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา     เป็นเครื่องหาเล้ียงชีพส าหรับตน 

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน   จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 

ถึงล าบากตรากตร าก็จ าทน    เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย 
 

 

     คนเราเกิดมาไม่มีใครสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้  ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท้ังนั้น  ยิ่งเรา
รู้จักคนมากเท่าใด  ก็ยิ่งเป็นคนกว้างขวางและจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  
ความส าเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางราชการ  ทางด้านการค้าหรือในกิจการส่วนตัว  ล้วนขึ้นอยู่กับ
ความกว้างขวางของตัวเราเป็นส าคัญ  ฉะนั้นการมีเพื่อนจึงจ าเป็นท่ีสุด  เราจะต้องพยายามรู้จักคน
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้โดยไม่ต้องเลือกว่าใครเป็นใคร  แต่ว่าการคบเพื่อนั้นมีท้ังคุณและโทษ
ฉะนั้นจึงต้องระวงัให้มาก 

    องค์การนาซากล่าวถึงการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากการส่งยานอวกาศไปส ารวจดาว
เคราะห์ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ยานอวกาศดังกล่าวจะมองหาดาวฤกษ์และ
ดวงดาวที่อยู่ใกล้ ๆ กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา  การค้นพบครั้งใหม่นี้สร้างความต่ืนเต้นให้นักดารา
ศาสตร์เป็นอย่างมาก  เนื่องจากบรรดาดวงดาวที่ค้นพบท่ี ๑๐  ดวงซึ่งมีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับ
โลก  เอื้อต่อการอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต 



 ๘.  ข้อใดคือใจความส าคัญของข้อความข้างต้น 

  ก.  การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งใหม่ซึ่งน่าต่ืนเต้นมาก 

  ข.  ดาวเคราะห์ท้ัง ๑๐  ดวงนี้น่าจะมีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก 

  ค.  ข้อมูลการค้นพบดาวเคราะห์ได้มาจากยานอวกาศขององค์การนาซา 

  ง.  องค์การนาซาค้นพบดาวเคราะห์  ๑๐ ดวงนอกระบบสุริยะท่ีส่ิงมีชีวิตอาจอยู่อาศัยได้ 

 ๙.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความข้างต้น 

  ก.  ให้ความรู้  ข.  จรรโลงใจ 

  ค.  โน้มน้าวใจ  ง.  ให้ค าแนะน า 

 ๑๐.  ข้อใดเรียงล าดับข้อความต่อไปนี้อย่างเป็นขั้นตอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ก.  ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕  ข.  ๑ – ๕ – ๒ – ๓ – ๕  

ค.  ๔ – ๒ – ๑ – ๓ – ๕  ง.  ๔ – ๓ – ๕ – ๒ – ๑ 

 ๑๑.  ข้อใดคือใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

ก.  การรับประทานผักและผลไม้สดจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

      ข.  ผักและผลไม้สดมีเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย 

      ค.  เอนไซม์หลายชนิดเป็นเอนไซม์ท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ 

      ง.  เอนไซม์บางชนิดช่วยเปล่ียนอนุมูลอิสระบางชนิดช่วยเผาผลาญพลังงาน 

๑๒.  ข้อใดกล่าวโต้แย้งกับข้อความข้างต้น  
     ก.  ร่างกายสร้างเอนไซม์ได้ไม่ดีเท่ากับผักผลไม้ 
     ข.  ผักและผลไม้สดอาจช่วยบรรเทาอาการท้องอืดจากอาหารไม่ย่อยได้ 

     ค.  หากต้องการให้ระบบการย่อยอาหารดีควรรับประทานผักและผลไม้ 
     ง.  เอนไซม์จากผักและผลไม้สดท าหน้าท่ีก าจัดสารพิษในร่างกายได้เท่านั้น 
 
 
 
 
 

     ๑.  สภาพใต้น้ าในบริเวณนี้ไม่ใสนัก 

     ๒.  แยกย้ายกันด าด่ิงลงไปสู่ความลึกสีเขียวเข้ม 

     ๓.  ท าให้ทัศนวิสัยบริเวณนั้นไม่แจ่มใสจากแรงลม 

  ๔.  นักด าน้ ากระโดดลงน้ าบริเวณหน้าของเหล่ียมหิน 

 ๕.  แต่นักด าน้ าก็ได้พบกับทุ่งกัลปังหาสีขาวในความลึกประมาณ ๑๐ เมตร 
 

      ผกัและผลไม้สดจะมีเอนไซม์ท่ีเป็นตวัช่วยย่อยอาหารให้เป็นโมเลกลุท่ีเลก็ท่ีสดุเข้าสูก่ระแสเลือดไปใช้

ประโยชน์ในร่างกายอย่างมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ และเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารให้สมบรูณ์ เอนไซม์

หลายชนิดเป็นเอนไซม์ท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างขึน้เองได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานผกั ผลไม้เท่านัน้ 

เอนไซม์บางชนิดยงัช่วยเปล่ียนอนมุลูอิสระเป็นน า้และออกซิเจน บางชนิดช่วยเผาผลาญพลงังาน สลาย

ไขมนัและก าจดัสารพษิในร่างกาย 



๒.  การเขียน 
    

เทคนิค            อ่านโจทย์แม่น  แน่นความรู้  ดูคีย์เวิร์ด เลิศจึงตอบ  
 

การย่อความ 
การย่อความ คือ การเก็บเนื้อความหรือใจความส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องครบบริบูรณ์แล้ว

น ามาเรียบเรียงใหม่ เป็นข้อความส้ัน กะทัดรัด โดยไม่ให้ความหมายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
วิธีย่อความ 
๑) อ่านเรื่องราวอย่างน้อย ๒ รอบ ให้รู้ว่า  ใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  กับใคร  อย่างไร 
๒) เมื่ออ่านแล้วให้น ามาเรียบเรียงเป็นส านวนภาษาของตนเอง  โดยให้มีความส้ัน กระชับได้ใจความ  แต่

ถ้าบทความเป็นร้อยกรอง  ต้องแปลเป็นร้อยแก้วก่อนเสมอ 
๓) ให้เปล่ียนสรรพนามบุรุษท่ี ๑,๒ เป็น บุรุษท่ี ๓ เช่น  ฉัน  คุณ  ท่าน =  เขา  
๔) เลือกใช้ค าท่ีง่าย ๆ กะทัดรัด  เช่น  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ =  เครื่องเขียน 
๕) ไม่ใช้อักษรย่อ  ยกเว้นค าท่ีใช้กันมานาน เช่น พ.ศ. 
๖) ถ้าเป็นค าราชาศัพท์ให้คงไว้ดังเดิม 
๗) ข้อความท่ีย่อแล้วให้เขียนต่อเนื่องกันโดยให้ใช้ค าเช่ือม แต่ถ้าเนื้อหาไม่สัมพันธ์กันให้ย่อหน้าเป็นตอนๆ 
ส่วนประกอบของย่อความ 
ย่อความประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนน า และส่วนใจความส าคัญของเรื่อง 

- ส่วนน าเป็นแบบข้ึนต้นย่อความเพื่อบอกท่ีมาของเรื่องให้ผู้อ่านทราบ 
- ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนเนื้อหาท่ีเรียบเรียงแล้ว มีย่อหน้าเดียว    
     

การเขียนแบบขึน้ต้นย่อความส าหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
๑. งานเขียนประเภทบทร้อยกรองต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ต้องบอกประเภทของบท

ร้อยกรอง ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง ท่ีมา ว่ามาจากหนังสืออะไร หน้าใด  
แบบฟอร์ม 
           ย่อ.....(ประเภทของบทร้อยกรอง).......เรือ่ง......(ช่ือบทร้อยกรอง,ช่ือเรื่อง).......ของ..........(ช่ือผู้แต่ง).....
ตอน.....(ช่ือตอน)......จาก.......(ช่ือหนังสือ)........หน้า.......(เลขหน้า)........ความว่า.................................................   
 

๒. งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เช่น นิทาน ต านาน บทความ สารคดี หนังสือพิมพ์  ต้องบอก ประเภทของ
ความเรียงร้อยแก้ว ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง ช่ือหนังสือ หน้าใด 
แบบฟอร์ม 
       ย่อ.....(ประเภทของความเรียงร้อยแก้ว).......เรื่อง......( ช่ือเรื่อง).......ของ.......(ช่ือผู้แต่ง)..... จาก.......(ช่ือ
หนังสือ)........หน้า.......(เลขหน้า)........ความว่า...................................................................................................... 
หมายเหตุ  หนังสือพิมพ์  =  ย่อข่าวเรื่อง...จาก.......ฉบับวันท่ี........หน้า........ความว่า 

๓. งานเขียนประเภท ประกาศ แถลงการณ์ ก าหนดการณ์ ระเบียบค าส่ัง ให้บอกช่ือประเภท ช่ือเรื่อง ผู้
แต่ง วัน เดือน ปี  
 



    ย่อ.....(ประเภทของงานเขียน).......เรื่อง......( ช่ือเรื่อง)..............ของ.......(ช่ือผู้แต่ง)........ วัน เดือนปี 
............. ความว่า..................................................................................................................................................                
 

๔. งานเขียนประเภท พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท โอวาท ปาฐกถา สุนทรพจน์ ค าปราศรัย     ค า
บรรยายพิเศษ  ให้ระบุว่าพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท โอวาท ฯลฯ เป็นของใคร แสดงแก่ใคร ช่ือเรื่อง โอกาส 
สถานท่ี วัน เดือน ปี 
แบบฟอร์ม 
        ย่อ.....(ประเภทของงานเขียน)....... ของ.......(ช่ือผู้แต่ง)........ พระราชทานแก่.................เรื่อง......( ช่ือ
เรื่อง)..............ในโอกาส..............ณ..............เมื่อวนัท่ี............. ความว่า................................................................      
 

๕. งานเขียนประเภทจดหมาย ให้ระบุว่าเป็นจดหมายของใคร ถึงใคร ช่ือเรื่อง วัน เดือน ปี 
แบบฟอร์ม 
        ย่อจดหมายของ.....(ผู้เขียน).......ถึง......( ผู้รับ)............เรื่อง.......(ช่ือเรื่อง)........ วัน เดือนปี ............. ความ
ว่า........................................................................................................................................................................ 
 

๖. หนังสือราชการ ให้ระบุว่า เป็นหนังสือราชการของใคร ถึงใคร ช่ือเรื่อง เลขท่ีหนังสือ วัน เดือน ปี 
แบบฟอร์ม 

      ย่อหนังสือราชการของ.........(ผู้เขียน).......ถึง......( ผู้รับ)............เรื่อง.......(ช่ือเรื่อง)........เลขท่ี......(เลขท่ี
หนังสือ)...... วัน เดือนปี ............. ความว่า..........................................................................................................              
 
 

ทดสอบสติ  
 

๑.  ย่อความคืออะไร 
               ก.   การน าประโยคส าคัญ ๆ ของเรื่องมาเรียงติดต่อกัน 
               ข.   การจับใจความส าคัญของเรื่องแล้วเขียนด้วยส านวนของผู้ย่อเอง 
               ค.   การจับใจความส าคัญของเรื่องด้วยส านวนของเจ้าของความเดิม 
               ง.    คือรูปแบบการเขียนท่ีมีค าน าเป็นสาระส าคัญของข้อความ  
 

๒.  ย่อความควรมีกี่ย่อหน้า 
              ก.    ย่อหน้าเดียว                                      
              ข.    เท่าจ านวนย่อหน้าของเนื้อเรื่องเดิม      
              ค.    สามย่อหน้า คือ ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป 
              ง.    สองย่อหน้า คือ ย่อหน้าค าน า  และย่อหน้าเนื้อความซึ่งมักย่อเหลือเพียงย่อหน้าเดียว 
 

๓.  ข้อความใดไม่ได้กล่าวถึงวิธีการย่อความ           
              ก.  เขียนค าน าตามแบบ                                           
              ข.  คงราชาศัพท์ไว้                         
              ค.  คงสรรพนามเดิมไว้                    
              ง.  ใช้ส านวนภาษาของผู้ย่อ                                                  



 
๔.  การย่อความนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อความใด 

              ก.  ตัดค าราชาศัพท์ท้ิงไป                           
              ข.  เปล่ียนส านวนเป็นของผู้ย่อ               
              ค.  ย่อหน้าทุกครั้งท่ีขึ้นตอนใหม่                            
              ง.   เปล่ียนค าราชาศัพท์เป็นค าสามัญ                           
 

๕.  การเขียนย่อความควรใช้วิธีเขียนอย่างไรจึงจะดีท่ีสุด 
              ก.    อ่านวิเคราะห์ไปพร้อมกับเขียนย่อไป 
              ข.    ตีความแต่ละย่อหน้าแล้วน ามาเขียนเรียงล าดับด้วยส านวนของตนเอง 
              ค.    อ่านจับใจความส าคัญแล้วจึงเรียบเรียงเป็นข้อความด้วยส านวนตนเอง 
              ง.    ขีดเส้นใต้ข้อความท่ีเป็นใจความส าคัญแล้วน ามาเรียบเรียงเขียนให้ต่อเนื่องกัน 
 

๖. ข้อความท่ีย่อแล้ว หากต้องการเล่าถึงบุคคลให้ใช้สรรพนามชนิดใด 
    ก. สรรพนามบุรุษท่ี๑ 
    ข. สรรพนามบุรุษท่ี๒ 
    ค. สรรพนามบุรุษท่ี๓ 
    ง. ข้อ ก และ ข้อ ข เท่านั้น 

       
ครูคือใคร ท าไม ใครฆ่าครู                กระสุนพรูพุง่ทะลักกระอกักล้ิง 

ชอล์กในมือหรือจะสู้ผู้ร้ายยิง                            กระชากชิงวิญญาณครูผู้อารี 
แสงเรืองเรืองริบหรี่ท่ีภาคใต้                              ศิษย์อยู่ไหนครูก็อยู่สู้ไม่หนี 
เงื้อมมือมารฮึกเหิมเพิ่มทุกที                            ดับแสงสีพัฒนาปัญญาชน 

     เช้าวันนี้ไม่มีครูอยู่หน้าห้อง                           เสียงกึกก้องสดุดีทวีผล  
ครูตายแต่ไม่ตายตามตัวตน                             ก้องสากลอุดมการณ์วิญญาณครู 

  ธงชาติคลุมศพครูผู้หาญกล้า               การศึกษาคืออะไรท่ีเหลืออยู่ 
ร่างครูสอนความหมายตายให้ดู                      สอนให้รู้รักหวงแหนแผ่นดินไทย 

  สดุดีวีรกรรมธรรมสถิต                                   ครูคือกัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่ 
ครูคือผู้เสียสละชนะชัย                                  ครูคือแบบอย่างให้หัวใจครู 

 
๗.  จากค าประพันธ์ข้างต้น  เมื่อย่อความแล้วจะได้ข้อความท่ีเป็นใจความส าคัญตามข้อใด 

               ก. ครูคือวิชาชีพท่ีส าคัญของสังคมท่ีควรส่งเสริมและให้ขวัญก าลังใจ โดยเฉพาะครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
จังหวัดชายแดน 

    ข. ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากเพราะผู้ก่อการร้าย จนท าให้ 
เกิดปัญหาขาดแคลนครู 

    ค.  ครูท่ีเสียชีวิตในเหตุการณ์ภาคใต้คือผู้ยิ่งใหญ่ท่ีแม้ตัวจะจากไป  แต่ก็ยังเป็นบทเรียนให้คนรุ่น 
ต่อไปได้รู้จักรักประเทศไทย  

    ง.  ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ก าลังหวั่นวิตกกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ก็จะยังท าหน้าท่ีต่อไป 
ด้วยอุดมการณ์ความเป็นครู 
 



“ ปัจจุบันนี้มีกระเทียมอัดเม็ด  กระเทียมผง  กระเทียมแคปซูล  ออกจ าหน่ายเป็นอาหารเสริม
มากมายหลายยี่ห้อ แต่ควรกินสด ๆ มากกว่าตัวยาจะออกฤทธิ์ดีกว่า” 
 

๘. ข้อใดย่อความจากข้อความข้างต้นดีท่ีสุด               
         ก. ปัจจุบันมีกระเทียมหลายชนิดออกจ าหน่าย 
                ข. ปัจจุบันมีอาหารเสริมเป็นกระเทียมหลายยี่ห้อ        
                ค. ปัจจุบันกระเทียมเป็นอาหารเสริมท่ีมีตัวยาออกฤทธิ์ดีกว่า 
                ง. ปัจจุบันมีการแปรรูปกระเทียมในลักษณะต่าง ๆ แต่มีสรรพคุณด้อยกว่ากระเทียมสด  
        
  บุคคลจ าพวกที่คิดเห็นว่าวิชาเป็นแก้วสารพัดนึกเช่นนี้  เม่ือเข้าท างานแล้ว  ถ้าแม้นไม่ได้รับต าแหน่ง
อันสูงเพียงพอแก่ที่ตนตีราคาของตนไว้  และลาภยศหลั่งไหลมาไม่ทันใจ ก็บังเกิดความหลากใจแล้วก็บังเกิด
ความไม่พอใจ เม่ือไม่พอใจแล้วก็บังเกิดความริษยา  เม่ือเกิดความริษยาขึ้นแล้วก็หมดความสุข 
 
 

๙.  ข้อใดเป็นย่อความท่ีดีท่ีสุด  ของข้อความข้างต้นนี ้
    ก. ผู้ท่ีคิดว่าวิชาความรู้เป็นส่ิงประเสริฐ  เมื่อเข้าท างาน ถ้าไม่ได้ต าแหน่งท่ีดีอย่างท่ีคิดหวังไว้  ก็จะไม่มี

ความสุข 
    ข. ผู้ท่ีคิดว่าวิชาความรู้บันดาลได้ทุกอย่าง  ถ้าไม่ได้ต าแหน่งการงานท่ีดีพอและไม่ร่ ารวยอย่างรวดเร็วก็

จะหมดความสุข  
    ค. ผู้ท่ีคิดว่าวิชาความรู้เป็นส่ิงประเสริฐ  ถ้าไม่ได้ต าแหน่งการงานท่ีดีพอ  ไม่ได้เล่ือนต าแหน่งหรือ

ร่ ารวยอย่างใจหวัง  ก็จะหมดสุข 
    ง. ผู้ท่ีคิดว่าวิชาความรู้บันดาลได้ทุกอย่าง ถ้าไม่ได้อย่างท่ีหวัง ก็จะแปลกใจแล้วก็ไม่พอใจ  ในท่ีสุดก็จะ

อิจฉาริษยาผู้ร่วมงานท าให้ไม่มีความสุข 
 
                ในขณะที่เราเป็นเด็กนั้นเราไม่รู้ความแตกต่างระหว่างการเล่นในสนามเด็กเล่นกับการเล่นบน
ถนนที่มีรถแล่นผ่านไปมาเราไม่รู้ความแตกต่างระหว่างนมกับยาพิษ  เราไม่รู้ความแตกต่างระหว่างคนแปลก
หน้าที่ไม่เป็นภัยกับคนแปลกหน้าที่เป็นผู้ร้ายลักเด็ก  พ่อแม่หรือคนเลี้ยงเราจึงสอนเราให้กลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่
เป็นสิ่งใหม่ ทั้งนี้ด้วยความรักและความห่วงใยโดยแท้  ความกลัวอาจช่วยชีวิตเรามาต้ังไม่รู้ก่ีหน  และหลาย
คนผ่านประสบการณ์ที่หม่ินเหม่ต่อความตายมานักต่อนักได้ก็เพราะความกลัว   ดังนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่
ในจิตใจเราว่า “ถ้าสงสัยล่ะก็ อย่า” 
 
  ๑๐. ข้อใดเป็นย่อความท่ีดีท่ีสุดของข้อความข้างต้นนี ้
                ก. พ่อแม่และพี่เล้ียงมักสอนเด็กด้วยความรักความห่วงให้กลัวส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นพิษภัย  จะได้รู้จัก
หลีกเล่ียงอันจะท าให้เด็กไม่มีอันตราย 
                ข. ผู้ใหญ่ในบ้านมักสอนเด็กให้กลัวทุกส่ิงท่ีเป็นของใหม่เพราะเด็กยังไม่รู้จักแยกแยะระหว่างส่ิงท่ีเป็น
อันตราย กับส่ิงท่ีปลอดภัยความกลัวนี้จะติดเป็นนิสัยไปจนโตและช่วยให้ปลอดภัยได้ 
                ค. ความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจสามารถช่วยให้คนเราปลอดภัยได้เสมอ เพราะเขาจะไม่ได้ทดลองท าส่ิง
ใหม่ ๆ ท่ีสงสัยว่าจะเป็นอันตราย  
                ง. คนเรามักมีนิสัยกลัวทุกอย่างท่ีเป็นของไทยเพราะผู้ใหญ่ในบ้านสอนมาเช่นนั้นต้ังแต่ยังเป็นเด็ก  แต่
ความกลัวก็สามารถช่วยเขาได้เสมอ 



ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ ๑๑-๑๒ 
     (๑) ความสุขของมนุษย์มีหลายอย่างหลายมิติ 
     (๒) บางอย่างก็ฉาบฉวย บางอย่างก็ลึกซ้ึง 
     (๓) ถ้าเราฝึกใจฝึกนิสัยให้มีความสุขอย่างแท้จริง 
     (๔) ความสุขก็จะอยู่กับเราและไม่หลุดลอยไปจากตัวเราได้ง่าย 
 

๑๑. ข้อใดเป็นใจความส าคัญ 
       ก. ข้อ (๑)   ข. ข้อ (๒) 

ค. ข้อ (๓)   ง. ข้อ (๔) 
๑๒. ข้อความใดท่ีสามารถตัดท้ิงได้โดยไม่เสียความ 

ก. ข้อ (๑)   ข. ข้อ (๒) 
ค. ข้อ (๓)   ง. ท้ังข้อ (๑) และ (๒) 

๑๓.  จงใช้รูปแบบการเขียนย่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ ตอบค าถาม 
  ____๘______  ____๙_____ 

___๑๐___  ___๑๑___ 
           ________๑๒________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

หมายเลข ๘ ควรเติมค าว่าอะไร 
ก.  ย่อความเรื่อง   ข.  ย่อข่าวเรื่อง 
ค.  วันเดือนปี   ง.  ช่ือหนังสือพิมพ์ 

๑๔.  ข้อใดเขียนค าน าย่อความได้ถูกต้อง 
           ก. ย่อนิทานเรื่อง.......ของ……… ความว่า  
           ข. ย่อพระราชด ารัสของ……พระราชทานแก่….เรื่อง....ในโอกาส....ณ....เมื่อวันท่ี....ความว่า 
           ค. ย่อหนังสือราชการของ….ถึง…..เรื่อง….เลขท่ี......ความว่า    
          ง. ย่อจดหมายของ….ถึง.....เรื่อง…….ความว่า 
      ๑๕.  หากจะย่อกาพย์ยานี ๑๑  ควรใช้ส่วนค าน าอย่างไรให้ถูกต้อง 

     ก.  ย่อกาพย์ยานี ๑๑  เรื่อง............ของ......... ตอน........จาก.........หน้า....... ความว่า    
     ข.  ย่อกาพย์ยานี ๑๑  เรื่อง........... ตอน..... จาก....... หน้า....... ความว่า    
     ค.  ย่อกาพย์ยานี ๑๑  เรื่อง............ของ......... ตอน........... หน้า....... ความว่า    
     ง.  ย่อกาพย์ยานี ๑๑  ของ......... ตอน..... จาก....... หน้า....... ความว่า    
๑๖. ข้อใดเขียนค าน าย่อความไม่ถูกต้อง 

     ก. ย่อบทความเรื่อง  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน   ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
                  จากหนังสือสมเด็จพระบรมราชินี “ครู” ศรีแผ่นดิน  หน้า ๔๑-๕๕  มีใจความว่า 
     ข. ย่อสารคดีเรื่องมิวนิค หรือมึนเชน  ของเรือใบสองสี  จากหนังสือเลียบเส้นทางโรแมนติก 
                  บาวาเรีย  ออสเตรีย  หน้า  ๖๗-๗๐  มีใจความว่า 
     ค. ย่อข่าวเรื่องค่าไฟพุ่ง ค่าครองชีพพรวด  จากหนังสือพิมพ์ B.L.T.  ฉบับวันท่ี ๒๗  กรกฎาคม- 
                  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  หน้า ๕  มีใจความว่า 
               ง. ย่อค าบรรยายวิชาพิเศษเรื่องอุปัชฌาย์  ของสมเด็จพระธีรญาณมุนี  บรรยายถวายเจ้าคณะจังหวัด      
              เจ้าคณะอ าเภอ  ณ  โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง 



๑๗.  ข้อใดย่อความจากเรื่องสังข์ทองตามบทประพันธ์ต่อไปนี้  ไม่ถูกต้องตามหลักการย่อความ (O-net ๕๙) 
 
  (๑) ลอบลงชุบองค์ในบ่ทอง  ผิวเนื้อนวลละอองผ่องศรี 
 เป็นทองค าธรรมชาติชาตรี   สมถวิลยินดีดังใจคิด 

(๒) แล้วขึ้นไปบนปราสาทชัย  ท่ีไว้รูปเงาะศักดิ์สิทธิ์ 
หยิบขึ้นแลเล็งเพ่งพิศ    ขุกคิดขึ้นมาก็อาลัย 

(๓) โอ้อนิจจามารดาเล้ียง   เคยถนอมกล่องเล้ียงรักใคร่ 
แสนสนิทพิศวาสดังดวงใจ    มิให้ลูกยาอนาทร 

(๔) พระคุณล้ าลบจบดินแดน  ยังมิได้ทดแทนพระคุณก่อน  
วันนี้จะพลัดพรากจากจร    มารดรค่อยอยู่จงดี 
 
ก. บทท่ี (๑) พระสังข์ลอบลงไปชุบตัวในบ่ทองได้ดังใจ 
ข. บทท่ี (๒) พระสังข์ข้ึนไปบนปราสาทแล้วหยิบรูปเงาะมาดูด้วยความอาวรณ์ 
ค. บทท่ี (๓) พระสังข์หวนคิดถึงความรักความเอาใจใส่ท่ีได้รับจากแม่เล้ียงด้วยความอาลัย 
ง. บทท่ี (๔) พระสังข์ร าพันว่าตนนั้นยงัไมไ่ด้ทดแทนพระคุณแม่เลยแต่ต้องจากลา 

 
 

จดหมายแบ่งเป็น  ๔  ประเภท  ดังนี้ 
๑. จดหมายส่วนตัว – เขียนติดต่อกันในวงศ์ญาติ เพื่อน ครูอาจารย์  รูปแบบยืดหยุ่นได้ตามความ

เหมาะสม  ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  ภาษาท่ีใช้สามารถใช้ภาษาต้ังแต่ระดับสนทนา  จนถึง
ระดับกึ่งทางการ  แต่ไม่ควรใช้ระดับกันเอง  จุดมุ่งหมายของการเขียนจดหมายส่วนตัว  เช่น  เล่าเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ  แสดงความยินดีหรือเสียใจ  ให้ข้อคิด  แนะน า  ส่ังสอน  ลาครู-อาจารย์  ขอบคุณ  นัด
หมาย  เป็นต้น 

๒. จดหมายธุรกิจ – เขียนติดต่อกันระหว่างบริษัทห้างร้าน องค์การต่าง ๆ ในเรื่องการงาน  เพื่อ
ด าเนินการทางธุรกิจด้านต่างๆ  ท้ังท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจระหว่างองค์กร  การเขียนจดหมายประเภทนี้ต้อง
ใช้ภาษาทางการ  มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน  มีลักษณะจดหมายกึ่งราชการหรือจดหมายราชการ  จุดหมายของ
การเขียนจดหมายธุรกิจ เช่น  โฆษณาขายสินค้าหรือบริการ  สอบถามและตอบแบบสอบถาม  ส่ังซื้อสินค้า  สมัคร
งาน  แจ้งหนี้  ติดต่อธุรกิจ  เป็นต้น 

๓. จดหมายกิจธุระ – เขียนติดต่อบุคคลอื่น  เป็นจดหมายท่ีเขียนถึงกันเพื่อแจ้งรายละเอียดถึงกิจอันพึง
กระท าร่วมกัน  เนื้อหาของจดหมายประเภทนี้จะเกี่ยวกับการนัดหมาย  ขอความอนุเคราะห์  เชิญชวน  จดหมาย
ขอบคุณ  ใช้ภาษาเป็นทางการ   

๔. จดหมายราชการ – เป็นเอกสารท่ีเป็นหลักฐานทางราชการท่ีใช้ติดต่อกัน  ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
หรือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกท่ีมิใช่หน่วยงานราชการ  อาจเป็นตัวบุคคลก็ได้  หัวกระดาษท่ีใช้จะมี
ตราครุฑ 
 
 



ค าข้ึนต้นและลงท้ายการเขียนจดหมาย 

 

 

พิชิตข้อสอบ 

ปี ๕๙ 

๑. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาเหมาะสมในการเขียนจดหมายกิจธุระ 

 ก.  ส่วนท่ี ๑  ข.  ส่วนท่ี ๒  ค.  ส่วนท่ี ๓  ง.  ส่วนท่ี ๔ 
๒. ข้อใดใช้ภาษาเขียนแนะน าตนเองเหมาะสม 
 ก. ผม/ดิฉัน  อายุ ๑๕  ปี และงานอดิเรกของดิฉันคืออ่านการ์ตูน 
 ข. หนูอายุ ๑๔ ขวบ  ชอบเล่นเกมมัน ๆ ในมือถือเป็นงานอดิเรก 
 ค. ปัจจุบันผม/ดิฉัน อายุ ๑๔ ปี มีความประสงค์เป็นนักกีฬาโอลิมปิก 
 ง. ขณะนี้หนูอายุ ๑๔ ขวบ  เวลาว่าง ๆ หนูชอบไปเดินเล่นกับเพื่อน ๆ เสมอ  

ผู้รับ ค าน า สรรพนาม ค าลงท้าย 
ผู้เขียน ผู้รับ 

พ่อ แม่ กราบเท้า..ที่เคารพอย่างสูง ลูก, หนู, ผม ,กระผม ,
ดิฉัน 

คุณพ่อ, พ่อ คุณแม่  
แม่  หรือใช้ชื่อเล่น
แทน 

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง 

ญาติผู้ใหญ่ กราบเท้า..ที่เคารพอย่างสูง 
กราบเรียน..ที่เคารพอย่างสูง 

หลาน, ผม, หนู ,กระผม  
ดิฉัน, หรือชื่อเล่น 

คุณปู,่ คุณน้า ด้วยความเคารพอย่างสูง 

พ่ีหรือผู้ที่อาวุโส เรียน..., เรียน...ที่เคารพ น้อง, ผม , ดิฉัน  ,หนู 
หรือชื่อเล่น 

คุณพ่ี , คุณ.... ด้วยความเคารพ, 
ด้วยความรัก 

บุคคลเท่าเทียมกัน สวัสดีครับ, สวัสดี...เพ่ือนรัก 
....เพ่ือนรัก , ถึง..เพ่ือนรัก 

เรา, ผม ,ฉัน, หรือชื่อ
เล่น 

เธอ, คุณ ,นาย, ชื่อ
จริงหรือชื่อเล่น 

สวัสดีครับ, คิดถึงเสมอ,รัก
และคิดถึงเสมอ  
,ด้วยรักและคิดถึง 

ผู้มีอาวุโสอ่อน
กว่า/น้อง 

ถึง..หลานรัก  ,ถึงน้องรัก 
,...ที่รัก 

ค าเรียกญาติ ,พ่ี ชื่อจรงิหรือชื่อเล่นน้อง รัก ,คิดถึง, รักและคิดถึง ,
ด้วยความรักด้วยความคิดถึง 

บุคคลทั่วไป เรียน.... กระผม ,ข้าพเจ้า ,ดิฉัน คุณ,  ท่าน ขอแสดงความนับถือ 
พระภิกษุทั่วไป นมัสการ... กระผม ,ดิฉัน ท่าน ,พระคุณท่าน, 

พระคุณเจ้า 
นมัสการด้วยความเคารพ 

ครู ,อาจารย์ เรียน..., เรียน...ที่เคารพ กระผม ,ผม ,ดิฉัน คุณคร,ู อาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

     ๑)ทางบริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ท่านเป็นผู้รอบรู้และช านาญในด้านนี้    ๒)จึงใคร่ขอ
เรียนเชิญท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ของเราในเร็ววันนี้     ๓)แต่หากท่านไม่
อยากจะประเมินผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ขอความกรุณาให้ท่านบอกให้ทางเราทราบด้วย  หลังจากที่ได้รับ
หนังสือเชิญนี้  / ๔)จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 



๓. ข้อใดเป็นข้อมูลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีบริษัทจะรับสมศักดิ์เข้าท างาน 

 ก. ประวัติการศึกษา  ข. เงินเดือนท่ีต้องการ 
 ค. ความสามารถพิเศษ  ง. ประสบการณ์การท างาน 
ปี ๖๐ 
๔. ข้อใดใช้เป็นย่อหน้าบอกวัตถุประสงค์ในการเขียนจดหมายกิจธุระ 
 ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ 
 ข. ด้วยคณะนักเรียนของโรงเรียนจะเดินทางไปทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญในจังหวัด 
ของท่าน 
 ค. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ครบรอบ ๕๙ ปี 
 ง. ตามท่ีโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านให้เยี่ยมชมกิจการของโรงงาน 
ผลิตรถยนต์นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ข้อความตอนหนึ่งที่สมศักดิ์เขียนบรรยายคุณสมบัติของตนเพ่ือสมัครเข้าท างานในต าแหน่ง 

พนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่ง  ดังนี้ 
     “จบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เคยท างานบริษัท
เฟอร์นิเจอร์ไทยฝ่ายขาย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ได้รับเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ 

ความสามารถพิเศษใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ในระดับดี  มีพาหนะเป็นของตนเอง  
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้  และต้องการเงินเดือน ๓๐,๐๐๐  บาทส าหรับต าแหน่ง
พนักงานฝา่ยขาย 



อันนีแ้ถม  กลัวเขาออกการเขียนจดหมายเชิญ/ขอบคุณวิทยากร 
                                                    

ตัวอย่างจดหมายเชิญวทิยากร 

 

ท่ี อสช  ๖ / ๒๕๕๖      ชมรมภาษาไทย  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
        ๑๓๑ ม. ๒ ต. เนินพระ  อ. เมือง จ. ระยอง 
        ๒๑๐๐๐ 
                          ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง    ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน    อาจารย์กรรณิกาณ์  ศึกษาดี 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ก าหนดการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ “  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
 เนื่องในโอกาส “วันภาษาไทย” ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ชมรมภาษาไทย  โรงเรียนอัสสัมชัญ-ระยอง    
จะจัดกิจกรรมการประกวดความสามารถ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านการอ่านออกเสียงและการ
อ่านท านองเสนาะ  รายละเอียดดังก าหนดการท่ีแนบ  ชมรมภาษาไทยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ 
ด้านการอ่าน  เป็นอย่างยิ่งและได้รับยกย่องในระดับประเทศ  ชมรมภาษาไทยใคร่ขอเชิญท่านเป็นวิทยากร
บรรยายและสาธิตเรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านท านองเสนาะ  ในวันศุกร์ท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๔๐ ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ  ก่อนการประกวดในวัน
ภาษาไทย 
           จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันและเวลาดังกล่าว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณาและ
ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
                                                              (นายเทิดหล้า   ประจักษ์ดี) 
                                                               ประธานชมรมภาษาไทย 
 
(นางสายทิพย์   นิยม) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมภาษาไทย 
ชมรมภาษาไทย   โทร  ๐๓๘-๘๐๘๙๙๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างจดหมายขอบคุณ 
 
 
 
ท่ี อสช  ๖ / ๒๕๕๖                                                  ชมรมภาษาไทย  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
                                     ๑๓๑ ม. ๒ ต. เนินพระ  อ. เมือง จ. ระยอง 
              ๒๑๐๐๐ 

           ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง   ขอขอบคุณ 
เรียน   อาจารย์ กรรณิการ์  ศึกษาดี 
         ตามท่ีชมรมภาษาไทยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้รับคสามอนุเคราะห์ จากท่านไปเป็นวิทยากรบรรยาย
และสาธิต เรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านท านองเสนาะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ นั้น การบรรยายและสาธิตของท่านท าให้
นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ช่ืนชมความไพเราะงดงามในภาษาของชาติ และมีความพร้อมอย่างดีในการ
ประกวดการอ่านออกเสียงและการอ่านท านองเสนาะในวันส าคัญดังกล่าว 
 ชมรมภาษาไทยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกใน
โอกาสต่อไป 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
          (นายเทิดหล้า   ประจักษ์ดี)    
                                                                                                    
ประธานชมรมภาษาไทย 
 
 
( นางสายทิพย์   นิยม ) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมภาษาไทย 
ชมรมภาษาไทย  โทร ๐๓๘-๘๐๘๙๙๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียนวิเคราะห์  การแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง 

 การโต้แย้ง  คือ การแสดงทรรศนะท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคคล ๒ ฝาย แต่ละฝ่ายจะต้องพยายาม 
หาหลักฐาน ข้อมูล เหตุผล มาสนับสนุนทรรศนะของตนให้น่าเช่ือถือ ท้ังคัดค้านทรรศนะของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 

ลุยข้อสอบกันเลย  บเ่ว้าหลาย  มันเจ็บคอ   
๑.  ข้อใดมีลักษณะกล่าวโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้ (๕๙) 

  ก.  ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  ข.  ได้ดีเพราะปาก  ได้ยากเพราะค า 
  ค.  พูดดีเป็นศรีแก่ตัว  พูดช่ัวอัปราชัย ง.  พูดไปสองไพเบ้ีย  นิ่งเสียต าลึงทอง 
 ๒.  ข้อใดมีลักษณะกล่าวโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้ 

  ก.  การรักษาลูกค้าเดิมให้เป็นลูกค้าประจ าไม่ใช่เรื่องยาก 
  ข.  ในยุคเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้  เรายังคงมีลูกค้าเก่าอุดหนุนอยู่ถือว่าโชคดีแล้ว 
  ค.  หากหวังแต่ลูกค้าหน้าใหม่อย่างเดียวแล้วทอดท้ิงลูกค้าเก่า  ธุรกิจอาจประสบปัญหาได้ 
  ง.  การท าธุรกิจเพื่อลูกค้าจร  อาจประสบความส าเร็จมากกว่าการรักษาลูกค้าเดิม 
 ๓.  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นการโต้แย้งท่ีไม่สมเหตุสมผล (๖๐) 

  ก.  เกลือชนิดใดก็ใช้ท าอาหารได้ท้ังนั้นเพราะเกลือก็คือเกลือ 
  ข.  คนชอบทานอาหารร้านนี้เพราะใช้เกลือธรรมชาติปรุงอาหาร 
  ค.  เกลือท่ีพ่นไอโอดีนไม่ได้รับความนิยมเพราะท าให้อาหารไม่อร่อย 
  ง.  คนส่วนใหญ่ไม่ทราบเกลือไอโอดีนมีผลต่อรสชาติของอาหารเพราะขาดข้อมูล 
 ๔.  ข้อใดมีเนื้อความโต้แย้งท่ีให้เหตุผล 
  ก.  บทความนี้เขียนแนะน าวิธีออกก าลังกายแต่ยังไม่น่าสนใจ 

ข.  การออมเงินเป็นวิธีดีท่ีสุดท่ีท้ังเด็กและผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตาม 
  ค.  ข้อความนี้ไม่ได้อ้างอิงท่ีมา  เพื่อน ๆ ทุกคนยังไม่ควรหลงเช่ือ 
  ง.  เพลงท่ีพึ่งฟังจบไปร้องได้เพราะมากแต่ไม่มีใครนิยมฟังเลย 

      มีค  ำกล่ำวที่น่ำคิดวำ่  “จงพดูในส่ิงที่อยำกพดู”  เน่ืองจำกเรำมกัจะเสียใจและเสียดำยวำ่ไม่ไดพ้ดูใน
ส่ิงที่เรำอยำกจะพดูกบัหลำย ๆ คนเม่ือหมดโอกำสไปแลว้  เรำจะมีโอกำสไดบ้อกควำมรู้สึกที่แทจ้ริง
ต่อผูอ่ื้นไดก้็ต่อเม่ือเขำยงัมีชีวติอยูเ่ท่ำนั้น  ดงันั้น  ถำ้เรำรักชอบหรือประทบัใจใครก็จงบอกให้เขำรู้  
บำงทีเรำอำจจะไดรั้บส่ิงดี ๆ ตอบแทนกลบัมำในลกัษณะเดียวกนัหรือมำกกวำ่เป็นไดถ้ 

 

     คนจีนคำดหวงัวำ่  ลูกคำ้ที่มำซ้ือในคร้ังน้ี  คร้ังต่อไปจะตอ้งมำซ้ืออีก  เพรำะเขำคิดวำ่หำกไดลู้กคำ้

คนน้ีแลว้  ทำงที่ดีก็ตอ้งรักษำไวใ้หเ้ขำมำอุดหนุนเรำไปอีกนำน ๆ  ดงันั้น  คนจีนจึงสอนลุกหลำนที่
ท  ำธุรกิจกำรคำ้ใหเ้ป็นคนที่รักษำลูกคำ้เสมอ 

     คนไทยไม่ค่อยใส่ใจการเลือกใช้เกลือในการปรุงอาหาร โดยไม่รู้ว่าเกลือธรรมชาติกับเกลือท่ีพ่นไอโอดีน
มีรสชาติแตกต่างกัน  เกลือท่ีพ่นไอโอดีนมากเกินไปจะท าให้อาหารมีรสขม  แปร่งปร่า  และขื่นเสีย
รสชาติของเครื่องปรุงตามธรรมชาติไป 



      หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีศกึษาวจิยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมโลก  พบวา่  หลายเมืองบริเวณ

ชายฝ่ังมีความเส่ียงสงูมากท่ีจะเผชิญปัญหาถกูน า้ทะเลท่วมอนัเน่ืองจากภาวะโลกร้อน  

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคร่ึงบกคร่ึงน า้จึงถกูน ามาใช้เพ่ือรับมือปัญหาดงักลา่ว 

      สถาปัตยกรรมคร่ึงบกคร่ึงน า้แตกตา่งกบัสถาปัตยกรรมลอยน า้  เพราะสถาปัตยกรรม

ลอยน า้นัน้สิง่ก่อสร้างลอยน า้ตลอดเวลา  เช่น  เรือนแพ  สว่นสถาปัตยกรรมคร่ึงบกคร่ึงน า้

จะอยู่ได้ทัง้บนบกและเหนือน า้  

 ๕.  กลวิธีใดท่ีผู้เขียนไม่ได้ใช้ในข้อความต่อไปนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
  ก.  ให้เหตุผล   ข.  ยกตัวอย่าง 
  ค.  เปรียบเทียบ   ง.  ให้ค าจ ากัดความ 
 
การเขียนเรียงความ 

เรียงความ คือ งานเขียนร้อยแก้วท่ีถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกของผู้เขียน โดยมีการเรียบเรียง
ประโยค เรียบเรียงค าด้วยภาษาท่ีสละสลวย ส าหรับเรียงความท่ีดีนั้นจะประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑. ค าน า   เรียงความท่ีดีนั้นควรเขียน "ค าน า" เป็นส่วนแรก โดย "ค าน า" จะท าหน้าท่ีเปิดประเด็นของ
เรื่องท่ีเราจะเขียน ซึ่งควรเปิดประเด็นให้น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย ดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ แต่ไม่ควร
บรรยายมากจนเย่ินเย้อเกินไป ควรเขียนให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง และไม่ควรซ้ ากับส่วนสรุป 
อาจเปิดเรื่องด้วยการยกค าคม สุภาษิต หรือบทกวีท่ีไพเราะมาเปิดเรื่องเป็นค าน าก็ได้ ซึ่งหากเขียนดี ๆ ก็จะช่วยท า
ให้เรียงความนี้ดูน่าสนใจขึ้นมาก 
           ๒. เนื้อเร่ือง   เป็นส่วนส าคัญของเรียงความ ซึ่งจะใช้อธิบายในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการบอกเล่า ท้ังความคิด 
ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ โดยก่อนเขียนเนื้อเรื่องนั้น ผู้เขียนควรวางโครงเรื่องไว้ก่อนว่าแต่ละย่อหน้าจะเขียนใน
ประเด็นใดบ้าง เพื่อจะได้ไม่สับสน และท าให้การเรียบเรียงเนื้อเรื่องดูเป็นระเบียบ 

ส าหรับการเขียน "เนื้อเรื่อง" นั้น ส่ิงส าคัญก็คือ ผู้เขียนต้องเขียนข้อมูลท่ีถูกต้อง และครบถ้วน แต่ละย่อ
หน้าควรมีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว และเนื้อหาทุกย่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ไม่วนไปวนมา 
เพื่อจะท าให้ผู้อ่านไม่สับสน และเข้าใจว่า ผู้เขียนต้องการส่ือหรือบอกอะไรถึงผู้อ่านได้รับรู้ 

 ๓. สรุป   เรียงความท่ีดีนั้นต้องมีส่วนสรุปในย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความด้วย เพื่อท้ิงท้ายให้ผู้อ่านรู้สึก
ประทับใจ โดยการเขียนสรุปนั้น ท าได้หลายวิธี อย่างเช่น การต้ังค าถามท้ิงท้ายให้ผู้อ่านได้ฉุกคิด การชักชวน หรือ
โน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม คล้อยตามในความคิดของเรา หรือท้ิงท้ายด้วยการให้ก าลังใจ หรือยกค าพูด ค าคมท่ี
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเรามาปิดท้ายก็ได้  ควรเขียนสรุปให้กระชับ ไม่เย่ินเย้อ และไม่ควรต้ังประเด็นใหม่ข้ึนมา
อีก เพราะจะท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเรียงความของเรายังไม่จบ และท่ีส าคัญ ไม่ควรสรุปด้วยการใช้เขียนในลักษณะท่ีว่า
ขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือออกตัวว่าผู้เขียนไม่มีความรู้ เพราะจะท าให้เรียงความช้ินนี้ดูไม่น่าเช่ือถือ 
 
มามะ มาลอง web to เดาข้อสอบกัน 
 ๑.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลักในการเขียนเรียงความเรื่อง “พระยาอนุมานราชธน : บุคคลท่ีเยาวชนไทยควร
ยึดถือเป็นแบบอย่าง” 



    กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำตินั้นกระท ำไดห้ลำกหลำยแนวทำง  แนวทำงที่หน่ึงเยำวชน

สำมำรถท ำไดไ้ม่ยำกนกั  คือกำรทิ้งขยะลงในถงัที่จ  ำแนกตำมประเภทของขยะ  เช่น  ถงัขยะ

ส ำหรับภำชนะประเภทแกว้  พลำสติก  กระดำษ  เป็นตน้  จุดประสงคห์น่ึงก็เพือ่น ำทรัพยำกร
มำหมุนเวยีนใชใ้หม่  ซ่ึงจะช่วยให้เรำมีทรัพยำกรใชใ้นกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวติประจ ำวนัไปได้

อีกเป็นเวลำนำน 

ก.  พระยาอนุมานราชธน  เกิดในตระกูลสามัญชน  แต่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและใฝ่รู้ในศาสตร์    
     ต่างๆ จึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก 

     ข.  พระยาอนุมานราชธน  เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑  ได้รับนามสกุลพระราชทานว่า เสถียรโกเศศ  ต่อมา 
                   เปล่ียนไปใช้นามสกุล  อนุมานราชธน ตามราชทินนาม  สมรสกับคุณหญิงละไมมีบุตรธิดา  ๙  คน 
     ค.  พระยาอนุมานราชธนเริ่มรับราชการครั้งแรกต าแหน่งเสมียนในกรมศุลกากร  ด้วยความอุตสาหะ 
                   และต้ังใจจึงได้เล่ือนต าแหน่งขึ้นโดยล าดับจนได้ต าแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากร 
     ง.  พระยาอนุมานราชธน  เป็นผู้เห็นคุณค่าของความรู้  จึงมอบหนังสือจ านวนมากให้หอสมุดแห่งชาติ     
                   เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือเหล่านั้น 
 ๒.  ข้อใดไม่ปรากฏในส่วนสรุปของเรียงความต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  ก.  นิยาม  ข.  เหตุผล 
  ค.  ตัวอย่าง  ง.  รายละเอียด 

 
โวหาร 

โวหาร หมายถึง ถ้อยค าท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีเรียบเรียงเป็นอย่างดี  มีวิธีการ  มีช้ันเชิงและมีศิลปะ  เพื่อส่ือ
ให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้ง  รับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร  แบ่งได้  ดังนี้ 

๑.  บรรยายโวหาร             การอธิบาย 
๒.  พรรณนาโวหาร     การเล่าเรื่องราวส่ิงต่าง ๆ อย่างละเอียด (ใช้ค าสละสลวย) 
๓.  อุปมาโวหาร      การเปรียบเทียบ 
๔.  สาธกโวหาร      การสาธิต  แสดงตัวอย่าง 
๕.  เทศนาโวหาร      การส่ังสอน  ให้ข้อคิด 

 
โวหารภาพพจน์ 
 ๑.  อุปมา   คือ  การเปรียบส่ิงหนึ่งเหมือนอีกส่ิงหนึ่ง โดยใช้ค าเช่ือม "เหมือน ราว ราวกับเปรียบ ดุจ 
ประดุจ ดัง ด่ัง เฉก เช่น เพียง เพี้ยง ประหนึ่ง ถนดั กล เล่ห์ ปิ้มว่า ปาน ครุวนา ปูน พ่าง ละม้าย แม้น"  
เช่น  ทนต์แดงด่ังแสงทับทิม เพริศพริ้มเพรารับกับขนง 



 
  
 
 
 
 
 
 

๒.  อุปลักษณ์  การเปรียบส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่ง มักใช้ค าว่า "คือ" และ "เป็น" เช่น  ครูคือเรือจ้าง 
 ๓.  บุคคลวัต  การสมมุติส่ิงต่าง ๆ ให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนุษย์  เช่น ดวงตะวัน แย้มยิม้ 
 ๔.  อติพจน์   การเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความท่ีเกินจริง   เช่น  รักเธอเท่าฟ้า 
 ๕.  นามนัย   การใช้ค าหรือวลีท่ีบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหนึ่งมาแสดงความหมายแทนส่ิง
นั้นท้ังหมด  (เหมือนค าท่ีมีความหมายโดยนัย) 
 ๖.  สัญลกัษณ์  การใช้ส่ิงหนึ่งแทนอีกส่ิงหนึ่งท่ีมคุีณสมบัติหรือลักษณะภาวะบางประการร่วมกนัเป็นการ
สร้างจินตภาพซึ่งใชัรูปธรรมชักน าไปสู่ความหมายอีกชั้นหนึ่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นท่ีเข้าใจในสังคม เช่น ใช้ ดอกไม้ 
แทน ผู้หญิง  นกพิราบ แทน สันติภาพ 
 ๗.  สัทพจน์  คือ  การเปรียบเทียบโดยใช้ค าเลียนแบบให้เห็นท่าทาง แสง สี ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ หลายอย่างรวมกันก็ได้ มักจะพบในความเป็นธรรมชาติ หรือเครื่องดนตรี หรือเครื่องใช้ตามวิถีชาวบ้าน เช่น 
เสียงกลองดังโป๊ะตึงๆ 
 
 
ลุยข้อสอบกัน 
 ๑.  ข้อความตอนใดใช้พรรณนาโวหาร  (๕๙) 

 ก.  ตอนท่ี ๑)   ข.  ตอนท่ี ๒) 
 ค.  ตอนท่ี ๓)   ง.  ตอนท่ี ๔) 
๒.  ข้อใดไม่ใชพ่รรณนาโวหาร  (๖๐) 
 ก.  ดอยหัวแม่ค าเป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งแต่งกายด้วยสีสันงดงามราวกับลูกกวาดหลากสี 
 ข.  ในหุบเขายังมีกลุ่มหมอกคลอเคลียภูเขาเหมือนเป็นทะเลขาวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา 

** อุปมา   คือ ตัวน ามาเปรียบ 
** อุปไมย  คือ ตัวที่ยกข้ึนมาเปรียบ 
เช่น   
- ครูฉวีวรรณ์สวยเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยาย 
   = เจ้าหญิงในเทพนิยาย  เป็น  อุปมา 
   = สวย...เป็น อุปไมย 
    
 

     นทิานดาวลูกไก่ 

    ๑) ณ  ชายป่าท่ีร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ  มีกระท่อมหลังหนึ่งตากับยายอาศัยอยู่  ท้ังสองเล้ียงแม่ไก่
สีน้ าตาลสวยงามไว้ตัวหนึ่ง  แม่ไก่ตัวนี้มีลูกเจ๊ียบตัวน้อย ๆ น่ารักอยู่ ๗  ตัว 

    ๒) วันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึง่  มาปักกลดอยู่ใกล้ ๆ กระท่อมของตายาย  ตากับยายจึงคิดจะฆ่าแม่ไก่  
เพื่อท าเป็นอาหารถวายพระ 

    ๓) แม่ไก่ได้ยินสองตายายคบคิดกันจะฆ่าตนแม้จะเสียใจ  แต่ด้วยความกตัญญูในบุญคุณของสองตายาย  
แม่ไก่จึงไม่หนไีปไหน  กลับเรียกลูกท้ัง ๗ มาส่ังเสียก่อนตาย 

    ๔) วันรุ่งขึ้นแม่ไกก่็ถูกฆ่า  ขณะท่ีตายายเตรียมปรุงอาหาร  ลูกไก่ท้ัง ๗  พากันกระโดดเข้ากองไฟตาย
ตามแม่ไก่  ด้วยอานิสงส์แห่งการสละชีวิตของลูกไก่จึงได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่ 



 ค.  ช่วงฤดูหนาวทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองอร่าม  บายสะพรั่งเป็นพรมดอกไม้งดงามไปท่ัวทั้งขุนเขา 
 ง.  เราเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข  ๑๑๓๐  ประมาณ  ๑  ช่ัวโมง   
               ก็จะถึงดอยหัวแม่ค า 

 
 

๓.  การฟัง  การดูและการพูด   
  
เทคนิค    ภาษาเข้าท่า  ข้อมูลน่าเชือ่ถือ  คืออ่านรอบคอบ  ตอบอย่างผู้รู้ (รู้ทุกเรื่องยกเว้นข้อสอบอิๆ) 
 
พูดโน้มน้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความหมายตามพจนานุกรม  ก. ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม   
การพูดโน้มน้าวใจเป็นพฤติกรรมการส่ือสารอย่างหนึ่ง  คือ  การใช้ความพยายามเปล่ียนความเช่ือ  

ทัศนคติ  ค่านิยม และการกระท าของบุคคลอื่น โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น  การพูดปลุกใจให้ประชาชนรักชาติ  พูดจูง
ใจให้ประชาชนออกไป ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  พูดโน้มน้าวใจให้คนบริจาคโลหิต  พูดโน้ม
น้าวใจ ให้คนซื้อสินค้า ท่ีตนเองจ าหน่าย  พูดโน้มน้าวในใจให้ประชาชนช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ 
  

การโฆษณา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายตามพจนานุกรม  ก.เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน  

การให้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเป็นการส่ือสารจูงใจผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่ม
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาของสารท่ีโฆษณาออกไป อันเอื้ออ านวยจูงใจให้มีการซื้อ
หรือใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ตลอดจนชักน าให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ 
 

 

 



ลุยยยยยยยยยยยยยยย 

๑. ข้อความโฆษณาต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายหลักตามข้อใด   ปี ๕๙ 

 ก. ชวนให้เช่ือถือสินค้า   ข. ชวนให้ซื้อสินค้า 
 ค. ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  ง.  อธิบายสรรพคุณของสินค้า 
 
๒.  ข้อใดมีจุดประสงค์ในการเขียนต่างกับข้ออื่น (จัดอยู่ท้ังการเขียนและการ ฟัง ดู พูด) 
 ก.  พวกเราท้ังหลาย  จงอย่าได้มีความละอายท่ีจะขวนขวายหาวิชาความรู้ต่อไป 
 ข.  มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกนี้  แม้จะมีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดปานใด ก็ไม่สามารถจะรู้การงานได้ทุก 
        ส่ิงทุกอย่าง 
 ค.  คนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้น  จึงจะส าคัญว่าตนมีวิชาความรู้ลึกซึ้งสูงสุดพอจะหยุดการเล่าเรียนวิชา 

     ต่อไปได้แล้ว 
 ง.  ปราชญ์ผู้มีสติปัญญามาก  ย่อมมิได้มีความเบื่อหน่าย  เกียจคร้านหรือหยุดการเล่าเรียนแม้สักขณะจิต 
       เดียวในช่ัวชีวิตของเขา 
 
๓.  พฤติกรรมของนักเรียนข้อใดท่ีน าผลจากการฟังไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
 ก. หากต้องการเวลานอนให้มากเพียงพอก็ต้องยอมตื่นสายกว่าเดิม 
 ข. หากไม่สามารถนอนหัวค่ าได้ก็พยายามนอนชดเชยในวันหยุด 
 ค. หากต้องท าการบ้านจนดึก ก็ควรแอบงีบหลังห้องเรียนเป็นการชดเชย 
 ง. หากต้องการเพิ่มเวลานอนให้เพียงพอ ควรจัดเวลาดูหนังสือของตนเองให้เป็นระบบมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

   คนขายยาโฆษณาขายสินค้าของตนว่า.... ด่วน  เร่เข้ามา ๆ วิตามินชนิดนี้  กินแล้วผิวหน้าสดใส  ไร้
ริ้วรอย  ไร้ไฝ  ไร้ฝ้า ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินทันที  มีจ านวนจ ากัด  

   ในการฝึกฟังวิชาภาษาไทย  ครูได้เปิดวิทยุให้นักเรียนฟังความตอนหนึ่งว่า 

 “ผลวิจัยพบว่าผู้ที่นอนติดต่อกันน้อยกว่าวันละ  ๗  ชั่วโมง  เส่ียงเป็นหวัดมากกว่าผู้ที่
นอนมากกว่านั้นถึง ๓ เท่า  เพราะการนอนหลับอย่างต่อเนื่องและเพียงพอจะช่วยให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

 นักเรียนทุกคนฟังแล้วเข้าใจว่าผู้ที่นอนน้อยกว่าวันละ ๗ ชั่วโมง  จะมีระบบภูมิคุ้มกัน
ร่างกายท างานได้ไม่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นหวัดได้ง่าย 



๔.  ข้อใดพูดโน้มน้าวใจให้  “คิดก่อนพูด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. บทท่ี ๑) และ   บทท่ี ๓)  ข. บทท่ี ๒) และ   บทท่ี ๔) 
ค. บทท่ี ๒) และ   บทท่ี ๓)  ง. บทท่ี ๑) และ   บทท่ี ๔) 

 
๕.  ข้อปฏิบัติในการชมการแสดงข้อใดน ามาใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.  ควรมาถึงก่อนเวลาเริ่มการแสดงเพราะจะได้เลือกท่ีนั่งตามความพอใจ 
 ข.  ไม่ควรลุกเดินไปมาระหว่างมีการแสดงเพราะเป็นการรบกวนผู้อื่น 
 ค.  ควรปรบมือเมื่อการแสดงเริ่มต้นและจบลง  เพราะเป็นการช่ืนชมและให้เกียรติผู้แสดง 
 ง.  ไม่ควรมอบดอกไม้  ถ่ายรูป หรือกระท าการใด ๆ ระหว่างการแสดงเพราะเป็นการขัดจังหวะการชม          
               ของผู้อื่น 
๖.  ภาพท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  ควรเรียกสถานการณ์นี้ว่าอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.  น้ าขัง ข.  น้ าวน ค.  น้ านอง ง.  น้ าหลาก 

    ๑) แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ าเหนือก าหนด 

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวท่ีเล้ียวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน 

    ๒) มนุษย์นี้ท่ีรักอยู่สองสถาน  บิดามารดารักมักเป็นผล 

ท่ีพึ่งหนึ่งพึง่ได้แต่กายตน   เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 

    ๓) แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ  ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา 

รู้ส่ิงใดไม่สู้รู้วิชา    รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 

    ๔) เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 

แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ 

    ป้ายประกาศ  ข้อปฏิบัติในการชมการแสดง  มีข้อความ  ดังนี้ 

ขอ้ควรปฏบิตัใินการชมการแสดง 
๑. ควรมำถึงก่อนเวลำเร่ิมกำรแสดง 
๒.  ไม่ควรลุกไปมำระหวำ่งมีกำรแสดง 
๓.  ควรปรบมือ  เม่ือกำรแสดงเร่ิมตน้และจบลง 
๔.  ไม่ควรมอบดอกไม ้ ถ่ำยรูป  หรือกระท ำกำรใด ๆ ระหวำ่งกำรแสดง 



๗.  ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะ (อยู่ท้ังการฟัง ดู พูดและหลักภาษา) 
 ก.  ไม่ได้เจอเสียนาน  ยังอยู่อีกหรือ  นึกว่าย้ายไปแล้ว 
 ข.  ดีใจด้วยนะ  ท่ีเธอได้เล่ือนต าแหน่ง  เป็นไปตามคาดหวังของพวกเราจริง ๆ 
 ค.  ท่ีนั่นท่ีไหนครับ  คุณอู๊ดอยู่หรือเปล่า  ช่วยไปตามมาพูดกับผมเร็ว ๆ หน่อยครับ 
 ง.  หนูขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ  ตอนนี้คุณลุงไปสบายแล้ว  เหลือแต่คุณป้าต้องรับภาระล าบากอยู่ 
               คนเดียว 
๘. ข้อใดท่ีผู้พูดให้ข้อมูลไม่ชัดเจน 

 ก. แหล่งพบเรือ    ข. สัญชาติของเรือ 
 ค. ลักษณะของเรือ   ง. วัสดุประกอบเรือ 
ปี ๖๐ 

๙. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องตามท่ีได้ฟังประกาศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาข้างต้น  
 ก. ผู้ผลิตสินค้าติดฉลากระบุวันหมดอายุบนสินค้าทุกชนิด 
 ข. ผู้ซื้อสินค้าอ่านฉลากแนะน าวิธีการใช้สินค้าอย่างละเอียดทุกครั้ง 
 ค. ผู้จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปจัดเก็บอาหารส าเร็จรูปไว้ในตู้แช่แข็ง 
 ง. ผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปแสดงฉลากโภชนาการบนภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายทุกช้ิน 

   “ปี  ๒๕๐๕  กรมศิลปากรได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากเรือจมอยู่ในอู่เรือ  กรมศิลปากรจึงเข้า
ไปขุดค้นส ารวจ  เรือล าท่ีเราพบนั้นมีลักษณะเป็นเรือส าเภาจีนแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นส าเภาของชาติจีน
หรือชาติไทย  เพราะเรือส าเภาไทยก็ต่อมาจากจีนและเรือสินค้าในแถบเอเชียอาคเนย์ก็ใช้ช่างจีน
ท้ังหมด  เรือส าเภานี้ตัวไม้ท าด้วยไม้สนประเภทสนสามใบ  เนื้อไม้เป็นไม้สนเมืองหนาวซึง่ขึ้นแถวภู
กระดึงแถวเชียงรายเหมือนกัน  แต่ท่ีจันทบุรีมีไม้เนื้อแข็งมากมาย  คนจันทบุรีคงไม่ไปเอาไม้สนจาก
เชียงรายมาต่อเรือแถวจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ว่า 

“.....อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคท่ีอยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค  เช่น  อาหารจาน
เดียวซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจ าหน่ายนั้นเป็นอาหารท่ีต้องแสดง
ฉลากโภชนาการ  และค่าพลังงาน  น้ าตาล  ไขมัน  และโซเดียม...” 



 

๑๐. จากการฟังข่าสารโภชนาการบุคคลในข้อใดน าความรู้จากข่าวมาใช้ด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง 
 ก. ลุงใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแต่งรสมะเขือเทศเพื่อลดความเส่ียงมะเร็งช่องปาก 
 ข. พ่อชอบท าก๋วยเต๋ียวซอสมะเขือเทศหมูสับกินเพื่อลดความเส่ียงมะเร็งกระเพาะอาหาร 
 ค. ป้าพอกหน้าด้วยมะเขือเทศเข้มข้นจากอิตาลีเพื่อลดรอบเหี่ยวย่นและลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง 
 ง. แม่เลือกซื่อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมีส่วนผสมของมะเขือเทศเกาหลีเพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนัง 
๑๑. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก. ร้านอาหารแห่งนี้มีขโมยชุกชุม 
 ข. ร้านอาหารแห่งนี้ถูกลูกค้าขโมยของเป็นประจ า 
 ค. ร้านอาหารแห่งนี้เน้นความปลอดภัยของลูกค้า 
 ง. ร้านอาหารแห่งนี้มียามรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา 
๑๒. ข้อใดใช้คุณสมบัติของสินค้าในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ 
 ก. เมนูเด็ดของร้านนี้คือซีฟู้ด  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา 
 ข. กุ้งแม่น้ าเผาตัวใหญ่ยักษ์หอมฉุย  ชวนน้ าลายไหล 
 ค. ส าหรับพวกกุ้งเลิฟเวอร์  ท่ีนี่มีสารพัดกุ้งให้ล้ิมลอง 
 ง. เมนูเด็ดอีกอย่างคือส้มต าปูม้าท่ีปรุงชาวกุ๊กชาวอีสานขนานแท้ 
๑๓.  ข้อใดโน้มน้าวใจด้วยการใช้เหตุผลสนับสนุน 
 ก. ผู้รู้กล่าวว่าการเรียนรู้คือชีวิต 
 ข. คนท่ีหยุดพัฒนาตัวเองคือมะเร็งร้ายท่ีเกาะกินสังคม 
 ค. ผู้มีประสบการณ์ชีวิตมากย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้าสูง 
 ง. การรู้จักมองและใช้ประโยชน์จากส่ิงรอบ ๆ ตัวนั้น จะท าให้เราฉลาดขึ้น 

     เจ้าหน้าที่งานวิจัยทางโภชนาการได้รายงานทางวิทยุว่า  การรับประทานมะเขือเทศช่วยลด
ความเส่ียงในการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น ต่อมลูกหมาก  ช่องปาก  คอหอย  กระเพาะ
อาหาร  ล าไส้ใหญ่  และทวารหนักเป็นต้น 

      เนื่องจากพบว่าในมะเขือเทศ ๑๐๐ กรัม  จะมีไลโคปีน ๐.๙ – ๙.๓๐ กรัม แต่เมื่อน า
มะเขือเทศสดไปแปรรูปให้อยู่ในรปูของผลิตภัณฑ์มะเขือเทศชนิดต่าง ๆ พบว่าปริมาณไลโคปีน
สูงขึ้นมาก  เนื่องจากกระบวนการผลิตจ าท าให้มะเขือเทสเข้มข้นขึ้น  ดังนั้น  อาหารอิตาเลียน
พวกพิซซ่า  สปาเก็ตต้ี  ที่มีการแต่งรสด้วยซอสหรือผลิตภัณฑ์มะเขือเทศเข้มข้นจึงเป็นแหล่ง
ให้ไลโคปีนที่ดี 
 

ร้านอาหารแห่งนี ้
ติดต้ัง   

และ  

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน 



๑๔. “กรรมเราเป็นคนท า  เราก็ควรจะต้องเป็นคนแก้  จะไปให้คนอื่นแก้ให้ไม่ได้”  
 ข้อความนี้ใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจตามข้อใด 
 ก. การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ ข. การใช้ภาษาเชิงวิงวอน 
 ค. การใช้ภาษาเชิงขอร้อง  ง. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ 
๑๕. ข้อใดไม่ได้ให้ข้อคิดเรื่องการพูด 
 ก. ผีเรือนตัวไม่ดีผีอื่นพลอย  พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากขี้ริ้ว 
 ข. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ 
 ค. เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากท าปากบอน  ตรองเสียก่อนแล้วค่อยท ากรรมท้ังปวง 
 ง. เอาเป็นหมอเป็นครูดูปลาหมอ  บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก 
๑๖. ข้อใดแสดงจุดมุ่งหมายของผู้พูดในค าประพันธ์ต่อไปนี้ 
 ก. นิจจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ช่ืน  ทุกวันคืนค่ าเช้าไม่เศร้าหมอง 
 ข. จนมีลูกปลูกเล้ียงเคียงประคอง  มิให้ข้องเคืองขัดพระอัชฌา 
 ค. อยู่ดีดีหนีเมียมาเสียได้   เสียน้ าใจน้องรักเป็นหนักหนา 
 ง. จึงอุตส่าห์พยายามสู้ตามมา  ขอเป็นข้าบาทบงส์ุพระทรงธรรม ์
 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม (อยู่ท้ังการอ่าน และ ฟังดูพูด) 
 
 
 
 
 
 

๑๗.  ความขยัน  อดทนและความสุข  เป็นผลดีท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องใดตามล าดับ 
 ก.  การท างาน การท าดี   ข.  การท าดี การศึกษา 
 ค.  การศึกษา การพึ่งตนเอง  ง.  การท างาน การพึ่งตนเอง 
๑๘.  ข้อใดเป็นการพูดแสดงความคิดเห็น 
 ก.  สภานักเรียนอภิปรายเรื่องวัยรุ่นกับยาเสพติด 
 ข.  พระสงฆ์เทศน์เรื่องมหาชาติในเทศกาลเข้าพรรษา 
 ค.  ครูสอนวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 ง.  พิธีกรแนะน าวิทยากรท่ีเชิญมาบรรยายเรื่องวัยรุ่นกับยาเสพติด 
๑๙.  ข้อใดเป็นค าพูดของผู้ด าเนินการอภิปราย 
 ก.  สวัสดีครับท่านผู้ฟัง  ผมต้องขอบพระคุณทุกท่านท่ีสนใจมาฟังเรื่องเก่า ๆ จากคนแก่ ๆ อย่างผม 
 ข.  ดิฉันก็เก่าและแก่ไม่แพ้ท่านท่ีพึ่งพูดจบไป  ไม่เช่นนั้นคงไมไ่ด้รับเชิญให้มาเล่าเรื่องจากภาพโบราณ 
               เหล่านี้ 
 ค.  เราได้รับเกียรติจากวิทยากร  ๓  ท่านซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี 
               รู้จักกันดี 

ง.  ภาพโบราณสถานท่ีเห็นนี้แสดงถึงศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นอย่างชัดเจน  ผมจะอธิบายแต่ละส่วนให้        
    ท่านเข้าใจ 

 

    “.....เดก็ ๆ นอกจำกจะตอ้งเรียนควำมรู้แลว้ยงัตอ้งหดัท ำกำรงำนและท ำควำมดีดว้ย  
เพรำะกำรท ำงำนจะช่วยใหมี้ควำมสำมำรถ  มีควำมขยนั  อดทน  พึ่งตนเองได ้ และกำรท ำดี

นั้นจะช่วยใหมี้ควำมสุข  ควำมเจริญ  ทั้งป้องกนัตนไวไ้ม่ใหต้กต ่ำ....” 



๔.  หลักการใช้ภาษาไทย 
 

 

เทคนิค     
 
 
 

 
ชนิดและหน้าท่ีของค าแบ่งได้ ๗ ชนิด 

๑. ค านาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
เป็นค าเรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นค าท่ีเห็นได้จับต้องได้ และค าท่ีแสดงนามธรรม เป็น

ค าท่ีแสดง บาป บุญ คุณ โทษ หรือค าท่ีแสดงทางจิตใจ เช่น ความดี ความช่ัว ความสามัคคีเป็นต้น ค านามเหล่านี้ 
จะท าหน้าท่ีเป็นประธาน หรือกรรมของประโยค 
            ชนิดของค านาม  แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ 

๑.  สามานยนาม เป็นค านามท่ีเป็นชื่อท่ัวไป เช่น เมฆ ฝน คน ต้นไม้ แมว 
๒.  วิสามานยนาม เป็นค านามท่ีใช้เรียกช่ือเฉพาะ เช่น โบว์ เจ๊ียบ ปิ๋ว กิ่ง 
๓.  สมุหนาม เป็นค านามท่ีใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ ท่ีรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เช่น ฝูง คณะ  
๔.  ลักษณนาม เป็นค านามท่ีใช้บอกลักษณะของค าสามานยนาม 

ลักษณยามบอกชนิด เช่น พระพุทธรูป ๒ องค์ พระภิกษุ ๒ รูป เล่ือย ๒ ปื้น ขลุ่ย ๒ เลา 
ลักษณนามบอกอาการ เช่น บุหรี่ ๔ มวน พลู ๒ จีบ ไต้ ๕ มัด ดอกไม้ ๓ ก า ผ้า ๗ พับ 
ลักษณนามบอกรูปร่าง เช่น รถ ๑ คัน อิฐ ๒ ก้อน ไม้ไผ่ ๓ ล า สร้อย ๕ สาย ไม้ขีด ๑ กลัก 
ลักษณนามบอกหมวดหมู่ เช่น ฟืน ๑ กอง เส้ือ ๓ ชุด นก ๒ ฝูง คน ๕ พวก นักเรียน ๔ คณะ 
ลักษณนามบอกจ านวนหรือมาตรา เช่น ตะเกียบ ๒ คู่ ดินสอ ๕ โหล งา ๓ ลิตร ขนม ๒๐ ถุง 
ลักษณนามซ้ าค านามข้างหน้า ได้แก่ วัด ๒ วัด อ าเภอ ๒ อ าเภอ คน ๒ คน คะแนน ๑๐ คะแนน 

        ๕. อาการนาม เป็นค านามท่ีเกิดจากค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ท่ีมีค าว่า การ และ ความ น าหน้า 
การ   จะน าหน้าค ากริยา เช่น การนั่ง การเดิน การกิน การนอน การออกเสียง การปราศรัย 
ความ จะน าหน้าค ากริยาท่ีเป็นความนึกคิดทางจิตใจ เช่น ความคิด ความรัก ความดี ความเข้าใจ 
          *** ข้อสังเกต*** ถ้า การ และ ความ น าหน้าค านาม **จะเป็นค าประสมท่ีมิใช่อาการนาม** เช่น 
การบ้าน การเมือง การไฟฟ้า ความแพ่ง ความอาญา ความศึก 
 
หน้าที่ของค านาม 

ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค เช่น  นักเรียนเรียนหนังสือ 
ท าหน้าท่ีเป็นกรรมหรือผู้ถูกกระท า เช่น   นักเรียนกินข้าว 
ใช้ขยายนามเพื่อท าให้นามท่ีถูกขยายชัดเจนขึ้น เช่น  นายบุญมาเป็นข้าราชการครู 
 ใช้เป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติมเต็ม เช่น  เขาเป็นครูแต่น้องเป็นหมอ 
ใช้ตามหลังค าบุพบทเพื่อท าหน้าท่ีบอกสถานท่ี หรือขยายกริยาให้มีเนื้อความบอกสถานท่ีชัดเจนขึ้น เช่น 

เธออยู่ในห้อง   ( ตามหลังบุพบทใน ) 

Web to เดาคือหลักการอันสูงส่ง 

ท่ีมั่นคงความน่าจะเป็นคือภูมิฐาน 

ฝนแล้วหลับไม่เลยข้อคืออุดมการณ์ 

ด้านการงานเหมือน Slot ไร้ชีว ี



เขาไปโรงเรียน                   ( ขยายกริยาไป ) 
  ใช้บอกเวลาโดยขยายค ากริยาหรือค านามอื่น เช่น  พ่อจะไปเชียงใหม่วันอาทิตย์ 

ใช้เป็นค าเรียกขานได้ เช่น  คุณแม่คะคุณป้ามาหาค่ะ 
 

๒.  ค าสรรพนาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ค าสรรพนาม เป็นค าท่ีใช้แทนค านามท่ีกล่าวมาแล้วเพื่อท าให้เนื้อความมีความสละสลวยยิ่งขึ้น 

          ชนิดของค าสรรพนาม  แบ่งได้ ๖ ชนิด คือ 
                ๒.๑บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ท่ีกล่าวถึง แบ่งออกเป็น 
               บุรุษท่ี ๑ ได้แก่ ฉนั ข้าพเจ้า กระผม ผม ดิฉัน เรา อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า เป็นบุรุษสรรพนามท่ีใช้
แทนผู้พูด 
               บุรุษท่ี ๒ ได้แก่ เธอ ท่าน คุณ ใต้เท้า พระคุณเจ้า ฝ่าพระบาท แก เป็นบุรุษสรรพนามท่ีใช้แทนผู้ท่ีเรา
พูดด้วย 
               บุรุษท่ี ๓ ได้แก่ เขา พวกเขา มัน พระองค์ เป็นบุรุษสรรพนามท่ีเราพูดถึงหรือผู้พูดกล่าวถึง 
            ๒.๒  ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใช้เช่ือมประโยค ท าหน้าท่ีแทนค านาม หรือสรรพนามท่ีอยู่
ข้างหน้า และยังท าหน้าท่ีเช่ือมประโยคโดยให้ประโยค 2 ประโยคมีความเช่ือมกัน ได้แก่ค าว่า ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน เช่น 

บุคคล ผู ้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 100 บาท 
ผู้หญิง ท่ี อยู่ในบ้านนั้นเป็นย่าของผม 
ไม้บรรทัด อันวางบนโต๊ะเป็นของเธอ 

            ๒.๓.  วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามบอกความช้ีซ้ าท่ี ใช้แทนนามหรือสรรพนาม ท่ีแยกออกเป็นส่วนๆ  
หรือเป็นคนๆ หรือพวก ได้แก่ บ้าง ต่าง กัน เช่น 

นักกีฬา ต่าง  ดีใจท่ีได้ชัยชนะ 
            ๒.๔  นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใช้แทนนามช้ีเฉพาะเจาะจง หรือบอกความใกล้ไกล ท่ีเป็น
ระยะทางให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ค าว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โนน้ เช่น 

นี่ เป็นกระเป๋าใบท่ีเธอให้ฉัน 
โน่น เป็นเทือกเขาถนนธงชัย 

              อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงท่ีแน่นอนลงไป ได้แก่ ใคร 
อะไร ท่ีไหน ผู้ใด บางครั้งก็เป็นค าซ้ าๆ เช่น ใครๆ อะไรๆ ไหนๆ เช่น 

ใคร จะไปกับคุณพ่อก็ได้  /  ผู้ใด เป็นคนช่ัว เราก็ไม่ไปคบค้าสมาคมด้วย                  
              ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้ถามท่ีใช้แทนนามท่ีมีเรื้อความเป็นค าถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด 
ไหน ปฤจฉาสรรพนามต่างกับอนิยมสรรพนาม ก็คือ อนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ แต่ปฤจฉา
สรรพนามใช้ในประโยคค าถาม เช่น  ใคร มาหาฉัน ?  /  อะไร อยู่ใต้โต๊ะ ? 
            
หน้าที่ของค าสรรพนาม   ใช้แทนค านามจึงท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับค านาม ดังนี้ 

ใช้เป็นประธานของประโยค เช่น   เขา ไปกับคุณพ่อ   /  ใคร อยู่ท่ีนั่น 
   ใช้เป็นกรรมของประโยค เช่น  แม่ดุฉัน  / เขา เอาอะไรมา 
   เป็นผู้รับใช้ เช่น   คุณแม่ให้ฉันไปสวน 
   เป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติมเต็ม เช่น  คุณเป็น ใคร 
   ใช้เช่ือมประโยค เช่น  เขาพาฉันไปบ้าน ท่ีฉันไม่เคยไป 
   ใช้ขยายนามท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธาน หรือกรรมของประโยค เพื่อเน้นความท่ีแสดงความรู้สึกของผู้พูด จะ
วางหลังค านาม  เช่น  คุณครูท่านไม่พอใจท่ีเราไม่ต้ังใจเรียน 



        ๓. ค ากริยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
               ค ากริยา  คือ ค าท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนามเพื่อให้รู้ว่า นามหรือสรรพนามนัน้ท าหน้าท่ี
อะไร หรือเป็นการแสดงการกระท าของประธานในประโยค 

  ชนิดของค ากริยา  แบ่งได้ ๕ ชนิด คือ 

            ๓.๑  อกรรมกริยา คือกริยาท่ีไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ เช่น   ฉันยืนแต่แม่นั่ง 
            ๓.๒  สกรรมกริยา คือ กริยาท่ีมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น  ฉัน กินข้าว 
            ๓.๓ วิกตรรถกริยา เป็นกริยาท่ีไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ต้องอาศัยค านาม สรรพนาม หรือค าวิเศษณ์
มาเติมข้างหลังหรือมาขยายจึงจะได้ใจความ ได้แก่กริยาค าว่า ว่า เหมือน คล้าย เท่า คือ เสมือน ประดุจ แปลว่า 
เช่น  นาย เป็นพ่อค้าข้าว 
           ๓.๔ กริยานุเคราะห์ คือกริยาช่วย เป็นค าท่ีช่วยให้กริยาอื่นท่ีอยู่ข้างหลังได้ความครบ เพื่อบอกกาลหรือ
บอกการกระท าให้สมบูรณ์ ได้แก่ ก าลัง คง จะได้ ย่อม เตย ให้ แล้ว เสร็จ กริยานุเคราะห์จะวางอยู่หน้าค ากริยา
ส าคัญหรือหลังค ากริยาส าคัญก็ได้ เช่น  เขา ย่อมไปท่ีนั่น  เขา ถูกครูดุ 
           ๓.๕  กริยาสภาวมาลา คือ กริยาท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านาม จะเป็น ประธาน กรรม หรือ บทขยายของ
ประโยคก็ได้ เช่น      นอนหลับ เป็นการพักผ่อนท่ีดี           ( ประธานของประโยค) 
 
หน้าที่ของค ากริยา 

อยู่หลังประธาน เช่น เธอ กินข้าว 
อยู่หน้าประโยค เช่น เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
ค ากริยาท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายค านาม เช่น  เด็กเร่ร่อนยืนร้องไห้  (เร่ร่อน เป็นกริยาขยายค านามเด็ก) 
ค ากริยา ท าหน้าท่ีเป็นกริยาสภาวมาลาเป็นประธานกรรมหรือบทขยาย เช่น 

อ่านหนังสือช่วยให้มีความรู้ (อ่านหนังสือ เป็นประธานของกริยาช่วย) 
 
       ๔. ค าวิเศษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                ค าวิเศษณ์ เป็นค าท่ีใช้ประกอบค านาม สรรพนาม กริยา และค าวิเศษณ์ เพื่อให้ข้อความนั้นชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น   คนอ้วนต้องเดินช้า   คนผอมเดินเร็ว  ( ประกอบค านาม " คน " ) 
          ชนิดของค าวิเศษณ์แบ่งเป็น ๑๐ ชนิด 

๔.๑  ลักษณวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์ท่ีบอกลักษณะต่างๆ เช่น บอกชนิด สี ขนาด สัณฐาน กล่ิน รส บอก
ความรู้สึก เช่น ดี ช่ัว ใหญ่ เล็ก ขาว กลม หวาน ร้อน เย็น เช่น  น้ าร้อน อยู่ในกระติกเขียว 
          ๔.๒  กาลวิเศษณ ์เป็นค าวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต โบราณ อนาคต 
          ๔.๓  สถานวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกสถานท่ี เช่น ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้ ซ้าย ขวา  
          ค าวิเศษณ์นี้ถ้ามีค านามหรือสรรพนามอยู่ข้างหลัง ค าดังกล่าวนี้จะกลายเป็นบุพบทไป เช่น  เขานั่งใกล้ฉัน  
เขายืนบนบันได   เขานั่งใต้ต้นไม้ 

๔.๔  ประมาณวิเศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกจ านวน หรือปริมาณ เช่น หนึ่ง สอง สาม ส่ีมาก น้อย ท่ีหนึ่ง 
ท่ีสอง หลาย ต่าง บรรดา บ้าง กัน คนละ  
          ๔.๕ นิยมวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกความช้ีเฉพาะ เช่น นี่ นั้น โน้น ท้ังนี้ ท้ังนัน้ เอง เฉพาะ เทียว ดอก 
แน่นอน จริง   
         ๔.๖ อนิยมวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์ท่ีประกอบบอกความไม่ช้ีเฉพาะ เช่น ใด อื่นๆ กี่ ไหน อะไร    
         ๔.๗ ปฤจฉาวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกความถาม หรือ ความสงสัย เช่น ใด ไร ไหน อะไร ท าไมอย่างไร  
         ๔.๘ ประติชญาวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ขา คะ จ๋า โว้ย  



         ๔.๙ ประติเษธวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิใช่ มิได้ หาไม่ หา 
         ๔.๑๐ ประพันธวิเศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์ประกอบค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ เพื่อเช่ือมประโยคให้มีความ
เกี่ยวข้องกัน เช่น ท่ี ซึ่ง อัน อย่างท่ีชนิดท่ี ท่ีว่า เพื่อว่า ให้ เช่น  เด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดอย่างท่ีไม่ค่อยได้พบ 

หน้าที่ของค าวิเศษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
หน้าท่ีของค าวิเศษณ์ใช้เป็นส่วนขยายจะขยายนาม สรรพนาม กริยา หรือ ค าวิเศษณ์ และยังท าหน้าท่ีเป็น

ตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค  ได้แก่ 
๑. ท าหน้าท่ีขยายนาม  เช่น  คนหนุ่มย่อมใจร้อนเป็นธรรมดา    บ้านใหญ่หลังนั้นเป็นของผม 

         ๒. ท าหน้าท่ีขยายสรรพนาม  เช่น  ใครบ้างจะไปท าบุญ  ฉันเองเป็นคนเข้ามาในห้องน้ า 
         ๓. ท าหน้าท่ีขยายค ากริยา  เช่น  เขาพูดมาก กินมาก แต่ท าน้อย   เมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก 
         ๔. ท าหน้าท่ีขยายค าวิเศษณ์  เช่น  ฝนตกหนักมาก    เธอวิ่งเร็วจริงๆ เธอจึงชนะ     
  
๕. ค าบุพบท 

เป็นค าท่ีใช้หน้าค านาม ค าสรรพนาม หรือค ากริยาสภาวมาลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของค า และ
ประโยคท่ีอยู่หลังค าบุพบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับค าหรือประโยคท่ีอยู่ข้างหน้าอย่างไร  
        ชนิดของค าบุพบทแบ่งเป็น ๒ ชนิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

๑.  ค าบุพบทท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าต่อค า เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค านาม ค านาม
กับค าสรรพนาม ค านามกับค ากริยา ค าสรรพนามกับค าสรรพนาม ค าสรรพนามกับค ากริยาค ากริยากับค านาม 
ค ากริยากับค าสรรพนาม ค ากริยากับค ากริยา เพื่อบอกสถานการณ์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้   
           บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ เช่น 

ฉันซื้อสวนของนายฉลอง                   (นามกับนาม) 
           บอกความเกี่ยวข้อง 

ฉันไปกับเขา                                 (กริยากับสรรพนาม) 
           บอกการให้และบอกความประสงค์ 

แกงหม้อนี้เป็นของ ส าหรับใส่บาตร        (นามกับกริยา) 
           บอกเวลา 

เขามาต้ังแต่เช้า                              (กริยากับนาม)                        
           บอกสถานท่ี 

เธอมา จากหัวเมือง                          (กริยากับนาม) 
           บอกความเปรียบเทียบ 

เขาหนัก กว่าฉัน                              (กริยากับนาม) 
        ๒. ค าบุพบทท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับค าอื่นส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในค าประพันธ์ 
เช่น ดูกร ดูก้อน ดูราช้าแต่ ค าเหล่านี้ใช้น าหน้าค านามหรือสรรพนาม 

ดูก่อน ภิกษุท้ังหลาย การเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติธรรมของท่าน 
ช้าแต่ ท่านท้ังหลาย ข้าพเจ้ายินดีมากท่ีท่านมาร่วมงานในวันนี้ 

        ต าแหน่งของค าบุพบท                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
เป็นค าท่ีใช้น าหน้าค าอื่นหรือประโยค เพื่อให้รู้ว่าค า หรือประโยคท่ีอยู่หลังค าบุพบท มีความสัมพันธ์กับค า

หรือประโยคข้างหน้า ดังนั้นค าบุพบทจะอยู่หน้าค าต่างๆ ดังนี้ 
         ๑. น าหน้าค านาม   เขาเขียนจดหมาย ด้วยปากกา  / เขาอยู่ท่ีบ้านของฉัน 
         ๒. น าหน้าค าสรรพนาม  เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา   /  เขาพูด กับท่านเมื่อคืนนี้แล้ว 
         ๓.  น าหน้าค ากริยา   เขาเห็น แก่กิน  /  โต๊ะตัวนี้จัด ส าหรับอภิปรายคืนนี้ 



         ๔.  น าหน้าค าวิเศษณ์  เขาวิ่งมา โดยเร็ว  /  เธอกล่าว โดยซื่อ 
  
        ๖. ค าสันธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  เป็นค าจ าพวกหนึ่งท่ีใช้เช่ือมค า เช่ือมความและเช่ือมประโยคให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันและสละสลวย  
ชนิดและหน้าที่ของค าสันธาน 
  ๖.๑.  เชื่อมค ากับค า ได้แก่ ค าว่า และ กับ เช่น 

บุตรชายและบุตรสาวต้องเล้ียงดูบิดาและมารดา 
นายด ากับนายแดงเดินทางไปด้วยกัน 

           ๖.๒  เชื่อมประโยคกับประโยค ได้แก่ ค าว่า หรือ และ เพราะ เพราะ… จึง แต่ ฯลฯ ดัง เช่น 
       เพราะ เขาไม่ขยันอ่านหนังสือเขาจึงสอบตก 

ผมชอบอาหารภาคเหนือแต่เขาชอบอาหารภาคใต้ 
           ๖.๓  เชื่อมข้อความกับข้อความ ได้แก่ค าว่า เพราะฉะนั้น แม้ว่า…. ก็ เพราะ…. จึง ฯลฯ เช่น 

          ชาวต่างชาติเขาเข้ามาอยู่เมืองไทย เขาขยันหมั่นเพียร ไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ 
เขาจึงร่ ารวยจนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ท้ังหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้พี่น้องชาวไทยท้ังหลายจงต่ืนเถิด จงพา
กันขยันท างานทุกชนิด เพื่อจะได้รักษาผืนแผ่นดินของไทยไว้ 
           ๖.๔  เชื่อมความให้สละสลวย ได้แก่ค าว่า ก็ อันว่า อย่างไรก็ตาม อนึ่ง เป็นต้น เช่น 

ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง 
อันว่า กิริยามารยาทอันงดงามนั้น ย่อมเป็นท่ีช่ืนชมของผู้ท่ีพบเห็น 

 
         ๗. ค าอุทาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    เป็นค าท่ีเปล่งออกมาโดยไม่ค านึงถึงความหมาย แต่เน้นท่ีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด 
              ชนิดของค าอุทาน 

     ๗.๑  .ค าอุทานบอกอาการ คือ ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาเพื่อให้รู้อาการต่าง ๆ ของผู้พูด เช่น อาการดี
ใจ เสียใจ ตกใจ และประหลาดใจ เป็นต้น ได้แก่ค าว่า เอ๊ะ โอ๊ย อ๊ะ เฮ่ เฮ้ย โธ่ อนิจจา แหม ว้า ว้าย วุ้ย เป็นต้น 
อนึ่ง หลังค าอุทานพวกนี้มักมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ก ากับเสมอ  
              ๗.๒  ค าอุทานเสริมบท คือ ค าอุทานท่ีใช้เป็นค าสร้อยหรือเสริมบท เพื่อให้เสียงหรือความกระชับ
สละสลวยขึ้น แบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิด คือ 

              ๗.๒.๑ ค าอุทานเสริมบทท่ีใช้เป็นค าสร้อย ส่วนมากพบเป็นค าขึ้นต้นและลงท้ายบทประพันธ์
ประเภทโคลงและร่าย เติมลงไปเพื่อแสดงความรู้สึกบ้าง เพื่อท าให้ค าประพันธ์มีพยางค์ครบตามฉันทลักษณ์บ้าง 
ได้แก่ค าว่า โอ้ อ้า โอ้ว่า เถิด นา พ่อ แฮ เฮย เอย ฯลฯ เช่น  โอ้ ศรีเสาวลักษณ์ล้ า แลโลม โลกเอย 
                        ๗.๒.๒  ค าอุทานเสริมบทท่ีใช้เป็นค าแทรกระหว่างค าหรือข้อความ ได้แก่ค าว่า นา เอย เอ่ย 
เอ๋ย โวย ฯลฯ เช่น  เด็กเอ๋ยเด็กน้อย   สัตว์อะไรเอ่ยไม่มีหัว   กบเอยท าไมจึงร้อง 

              ๗.๒.๓  ค าอุทานเสริมบทท่ีใช้เป็นค าเสริม เพื่อต่อถ้อยค าข้างหน้าให้ยาวออกไป แต่ไม่
ต้องการความหมายท่ีเสริมนั้น เช่น  วัดวาอาราม  รถรา  หนังสือหนังหา  ผ้าผ่อนท่อนสไบ 
 
 

*****อ่านมายาวประดุจหางว่าว  แตข่อ้สอบเจ้า  ดันออกปานหางอึ่ง***** 
 
 



๑.  ค านามท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นกรรมตรงของประโยค  (อยู่ทั้งชนิดของค าและประโยค) 
 ก. ครูแจกหนังสือแก่เด็กนักเรียน   ข. แม่ปอกผลไม้หลายอย่างอยู่ในครัว 

 ค. พัดลมท่ีต้ังอยู่ในห้องเรียนพัดแรงมาก  ง. นักเรียนก าลังออกก าลังกายกลางสนามหญ้า 

๒.  ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีท้ังค านามและค ากริยาเป็นค าหลัก 

 ก. ทุก ๆ เช้า เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ทุกคน 

 ข. สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของฉันเครื่องนี้ 
 ค. พอตื่นเช้าออกก าลังกายแล้วก็รีบไปโรงเรียน 

 ง. ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ควรฝึกให้มีน้ าใจดีต่อกันเสมอ 
 

ส านวน  สุภาษิต  ค าพังเพย  

 หมายถึง  ถ้อยค าหรือข้อความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านาน 

 ปล.  ๓  ชนิดนี้เป็นฝาแฝดกัน  บางประโยคไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นชนิดใด   
 ส านวน  ไม่ตรงตามตัว  มีความหมายแฝง  ไม่เน้นหลักการ 

 ภาษิต/สุภาษิต  เป็นคติสอนใจ 

 ค าพังเพย  กล่าวกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องหรือสถานการณ์ 
 

ลองทายกัน 
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 .........................................................................  ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................  ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................  ......................................................................... 

 

 

 

 

 

.........................................................................  ......................................................................... 



ตามล่าโอเน็ต 

ปี ๕๙ 

๑. จากบทสนทนาต่อไปนี้บุคคลในข้อใดใช้ส านวนท่ีมีความหมายสอดคล้องกันตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับคุณนาย

ประภาศรี 

 

 

 

 
 
 

  

ก. คุณไก่  และ  คุณเป็ด    ข. คุณแมว  และ  คุณนก 

 ค. คุณนก  และ  คุณไก่    ง. คุณเป็ด  และ  คุณแมว  
๒. ข้อใดเป็นส านวนท่ีมีความหมายต่างกับข้ออื่นอย่างชัดเจน 

 ก. กระด่ีได้น้ า   ข. ไก่ได้พลอย 

 ค. หัวล้านได้หวี   ง. วานรได้แก้ว 

 

ปี ๖๐ 
๓.  ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกัน  (เลือก ๒ ข้อ)   (๒ คะแนน) 
 ก. ขมิ้นกับปูน 

 ข. ถึงไหนถึงกัน 

 ค. เข้ารูปเข้ารอย 

 ง. เป็นปี่เป็นขลุ่ย 

 จ. คอหอยหับลูกกระเดือก 

๔. ข้อใดถูกต้องตามความหมาย  (เลือก ๒ ข้อ)   (๒ คะแนน) 
 ก. พอเขาอดหัก  เขาก็หันหน้าเข้าวัด 

 ข. เขาเก็บความลับเก่งแบบคมในฝัก 

 ค. นางงามปีนี้หน้าตาแค่ไปวัดไปวาได้ 

 ง. สาวสมัยนี้แต่งหน้าเก่งเพราะมีเสน่ห์ปลายจวัก 

 จ. เดินทางไปข้ึนรถไฟไกลมากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา 
 
 

บทสนทนาของผู้หญิง  ๔ คน ณ  ตลาดสดแห่งหนึ่ง 

คุณไก่   :  เมื่อตะกี้  ฉันเห็นคุณนายประภาศรีต่อว่าแม่ค้าผลไม้ว่า  ขายโกงตาช่าง  แม่ค้า   
            ตวาดกลับ  แล้วเอาผลไม้ขว้างใส่คุณนายจนเจ็บตัว เสียน้อยเสียยากจริง ๆ  
คุณแมว :  น่าสงสารนะคุณนายไม่น่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเลย 

คุณเป็ด :  ถ้าเป็นฉันละก็  จะเอาผลไม้ขว้างกลับเลย  แบบนี้ต้องเกลือจ้ิมเกลือจึงจะสาสม 

คุณนก  :  มีปัญหากับคนพาลเท่ากับ เอาทองไปรู่กระเบ้ืองแท้ ๆ 
   



การสร้างค าในภาษาไทย   ปล.อนุญาตใหเ้ดาได้ 

ค าซ้อน  หมายถึง  ค าท่ีเกิดจากการน าค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน  คล้ายกันและตรงข้ามกัน  ต้ังแต่ ๒ 
ค าขึ้นไปมาเรียงต่อกัน  เช่น ภูเขา พงไพร บีบนวด  หยุดพัก  ดอกไม้ธูปเทียน  ข้าวตอกดอกไม้  ช่ัวดีถ่ีห่าง  เคารพ
นบไหว้  ทรัพย์สิน  ซื่อตรง  เป็นต้น 

ค าซ้ า  หมายถึง  ค าท่ีเกิดจากการน าค าท่ีเหมือนกันทุกประการมาใช้ต่อกัน ๒ ครั้ง และรวมเข้าเป็นค า
เดียว  ในการเขียนจะใช้ไม้ยมกแทนค าท่ี ๒  เช่น  เด็ก ๆ  นานาชนิด เศษ ๆ ด๊ าด า ขี้ล้ืมข้ีลืม แก๊แก่ เป็นต้น 

ค าประสม  หมายถึง ค าท่ีเกิดจากการน าค าท่ีมีความหมายต่างกันอย่างน้อย ๒ ค ามารวมกันเกิดเป็นค า
ใหม่  มีความหมายใหม่  เช่น  ร้อนมือ  รถวิ่ง ปากสวย  ยาสีฟัน  นักการเมือง  แม่ยาย กาแฟเย็น  เป็นต้น 

หมายเหตุ  การพิจารณาค าบางค าต้องดูความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ระหว่างค าท่ีเป็นส่วนประกอบด้วย  เช่น กิน
ข้าว (กริยา+กรรม) / เงินหาย (ประธาน+กริยา)/ ปิดหน้าต่าง(กริยา+กรรม) (ค าที่มีความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ไม่ใช่ค า
ประสม) 

 
แบบฝึกหัด 

๑.  ให้นักเรียน   ⁄  ลงในช่องที่นักเรียนเห็นว่าถกูต้องมากที่สุด  

๑ ค า ค ามูล ค าซ้ า ค าซ้อน ค าประสม 

๒ กระทะ     

๓ สวรรค์     

๔ นัยน์ตา     

๕ เขียวขจี     

๖ อ้วนพ ี     

๗ การไฟฟ้า     

๘ หัวหอม     

๙ งู ๆ ปลา ๆ     

๑๐ สมัย     

๑๑ ต้มย า     

๑๒ นานาชนิด     

๑๓ เหตุการณ์     

๑๔ รถเก๋ง     

๑๕ เนื้อตัว     

๑๖ ไปลามาไหว้     

๑๗ กระโดดโลดเต้น     

๑๘ รวบรวม     

๑๙ นอน     

๒๐ ใจร้าย     

๒๑ การงาน     

๒๒ ซากศพ     

๒๓ ส่งเสริม     



๒๔ แหลมคม     

๒๕ ยักษ์มาร     

๒๖ ตีรันฟันแทง     

๒๗ เลือกท่ีรักมักท่ีชัง     

๒๘ อุปถัมภ์ค้ าชู     

๒๙ ยากล าบาก     

๓๐ สูญหาย     

๓๑ ข้าวต้ม     

๓๒ เท้าแขน     

๓๓ กินข้าว     

๓๔ เปิดประตู     

๓๕ รถเสีย     

 

๒. ให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

๒.๑ กตัญญู........................................................  ๒.๒ มากมาย.................................................. 
๒.๓ ฤกษ์งาม.....................................................  ๒.๔ ชอบมา.................................................... 
๒.๕ ยากดี..........................................................  ๒.๖ อีลุ่ย......................................................... 
๒.๗ บาปบุญ.....................................................  ๒.๘ นับหน้า.................................................... 
๒.๙ เชิดหน้า.....................................................  ๒.๑๐ กอดจูบ.................................................. 
๒.๑๑ คู่ผัว.........................................................  ๒.๑๒ จับมือ.................................................... 
๒.๑๓ เย็บปัก.....................................................  ๒.๑๔ หน้าใหญ่................................................ 
๒.๑๕ ลูกเล็ก......................................................  ๒.๑๖ ก าเริบ..................................................... 
๒.๑๗ ขี้ปด.........................................................  ๒.๑๘ ติดสอย.................................................... 
๒.๑๙ ตามมี........................................................  ๒.๒๐ ขายหน้า.................................................. 
๒.๒๑ กินเลือด...................................................  ๒.๒๒ ฝากเนื้อ................................................... 
๒.๒๓ นานที.......................................................  ๒.๒๔ เกะกะ..................................................... 

 
ค าสมาส  หมายถึง  ค าท่ีเกิดจากการน าค าอย่างน้อย ๒ ค ามารวมกันเหมือนค าประสม  แต่ต้องใช้ค าท่ีมา

จากภาษาบาลีหรือสันสกฤตเท่านั้น (ค าสมาสส่วนใหญ่มักจะลงท้ายค าว่า ศาสตร์ ภัย กรรม ภาพ ศึกษา วิทยา) 
ค าสมาสในภาษาไทยแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ  
๑. ค าสมาสยืม คือ ค าสมาสของภาษาบาลีสันสกฤตท่ียืมมาใช้ในภาษาไทย เช่น  สังฆเภท  ฌาปณกิจ  

นมัสการ  กรรมกร เทวรูป  ชนบท  เป็นต้น 
๒. ค าสมาสสร้าง คือ  ค าท่ีภาษาไทยสร้างขึ้นเลียนแบบการสร้างค าสมาสในภาษาบาลีสันสกฤตโดยใช้ค า

บาลีสันสกฤตมารวมกันเป็นค าใหม่ (มีใช้ในภาษาไทยเท่านั้น)  โดยท่ัวไปค าสมาสสร้างคล้ายกับค าสมาสยืม  คือ  
ส่วนใหญ่เรียงหน่วยขยายไว้หน้า  หน่วยหลักอยู่ต าแหน่งหลัง  การแปลความจึงแปลจากหลังไปหน้า เช่น  
วาตภัย  = ภัยท่ีเกิดจากลม / ราชบัณฑิต = บัณฑิตของพระราชา  เป็นต้น 
 ตัวอย่างค าสมาสสร้าง 
  คณิต+ศาสตร์  =  คณิตศาสตร์    ประชา+ชน  =  ประชาชน   
  ฉัตร+มงคล     =  ฉัตรมงคล   สันติ+ภาพ   =   สันติภาพ    



 ๓.  ค าสมาสซ้อน  คือ  ค าสมาสท่ีน าค ายืมภาษาบาลีหรือสันสกฤตท่ีมีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันมา
รวมกัน  เช่น  กาลเวลา  มิตรสหาย เป็นต้น   
 
องค์ประกอบของค าสมาสในภาษาไทย 
 ๑.  ค าบาลี+ค าบาลี  เช่น  ขีปน+อาวุธ /  กัมมันต+รังสี 
 ๒.  ค าสันสกฤต+ค าสันสกฤต  เช่น  มนุษย+ธรรม  /  แพทย+ศาสตร์ 
 ๓.  ค าบาลีและสันสกฤต+ค าบาลีและสันสกฤต  เช่น  เอก+ราช / จินต+กวี 

๔.  ค าบาลี+ค าสันสกฤต  เช่น  กิจ+กรรม  /   รุกข+วิทยา 
๕.  ค าสันสกฤต+ค าบาลี  เช่น  ธรรม+ขันธ์  / มาตร+ฐาน 
๖.  ค าบาลี+ค าบาลีและสันสกฤต  เช่น  กิตติ+คุณ  /  ครุ+ภัณฑ์ 
๗.  ค าสันสกฤต+ค าบาลีและสันสกฤต  เช่น  ธรรม+ชาติ  /  จักร+ยาน 
๘.  ค าบาลีและสันสกฤต+ค าบาลี  เช่น  กรณีย+กิจ  /  ยุทธ+หัตถี 
๙.  ค าบาลีและสันสกฤต+ค าสันสกฤต  เช่น  กาย+กรรม  /  คุณ+ลักษณะ 

 
ค าสมาสที่มีการสนธิ 
 สนธิ  หมายถึง  ปรากฏการณ์ท่ีเสียง  ๒  เสียง  มาอยู่ประชิดกันแล้วเสียงหนึ่งหรือท้ัง ๒ เสียงแปรไป  
โดยเสียงสุดท้ายของค าหน้ากลืนกับเสียงแรกของค าหลังและกลืนเป็นเสียงเดียวกัน  ซึ่งการสนธิแบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ ๑. สระสนธิ   ๒. พยัญชนะสนธิ   ๓. นฤคหิตสนธิ  
 ๑. สระสนธิ   ค าสมาสท่ีมีการสนธิจะมีการเปล่ียนแปลงรูปสระ  ดังนี้ 
     ๑.๑  สระ อะ  อา  พบกับ  อะ  อา  กลายเป็น  อา  เช่น 
       กล̣ป + อวสาน  =  กัลปาวสาน 
  คงคา + อาลย̣   =  คงคาลัย 
     ๑.๒  สระ อะ  อา  พบกับ  อิ  อี  กลายเป็น  เอ  เช่น 
  เทว + อีศ̣วร     =  เทเวศร์ 
  นฤป  + อีศ      =  นฤเบศ 
     ๑.๓  สระ อะ  อา  พบกับ  อุ  อู  กลายเป็น  โอ  เช่น 
  ทก̣ษิณ  + อุทก   =  ทักษิโณทก 
  ยุท̣ธ  +  อุปกรณ  =  ยุทโธปกรณ์ 
     ๑.๔  สระ อิ  อี  พบกับ  อิ  อี  กลายเป็น  อิ  เช่น 
  มุนิ  +  อิน̣ทร̣      =  มุนินทร์ 
     ๑.๕  สระ อิ  อี  พบกับ  อ  อา, อิ  อี  กลายเป็น  ย  เช่น 
  กิตติ̣  +  อากร     =  กิติยากร 
     ๑.๖  สระ อุ  อู  พบกับ  อุ  อู  กลายเป็น  อุ  เช่น 
  พหุ  +  อุปการ    =  พหุปการ 
     ๑.๗  สระ อุ  อู  พบกับ  อะ  อา, อุ  อู  กลายเป็น  ว  เช่น 
  ธนู  +  อาคม   =  ธันวาคม 

๒. พยัญชนะสนธิ คือ การเช่ือมค าด้วยพยัญชนะเป็นการเช่ือมเสียง พยัญชนะในพยางค์ท้ายของค าแรก
กับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรกของค าหลัง เช่น 
              สนธิเข้าด้วยวิธี โลโป คือ ลบพยางค์สุดท้ายของค าหน้าท้ิง เช่น 

นิรส + ภัย  =  นิรภัย / ทุรส + พล  =  ทุรพล / อายุรส + แพทย์  =  อายุรแพทย์ 



   สนธิเข้าด้วยวิธี อาเสโท คือแปลงพยัญชนะท้ายของค าหน้า เป็นสระ โอ แล้วสนธิตามปกติ เช่น 
มน̣ส + ภาพ  =  มโนภาพ  / ยส̣ส + ธร  =  ยโสธร  /  รหส̣ + ฐาน  =  รโหฐาน 

๓. นฤคหิตสนธิ คือ การเช่ือมค าด้วยนฤคหิต เป็นการเช่ือมเมื่อพยางค์หลังของค าแรกเป็นนฤคหิตกับ
เสียงสระในพยางค์แรกของค าหลัง มี ๓ วิธี คือ  
               ๓.๑ นฤคหิตสนธิกับสระ ให้เปล่ียนนฤคหิตเป็น ม แล้วสนธิกัน เช่น 
         ส  + อาคม = สม     + อาคม       = สมาคม  
                   ส  + อุทัย = สม       + อุทัย        = สมุทัย  
            ๓.๒ นฤคหิตสนธิกับพยัญชนะของวรรค ให้เปล่ียนนฤคหิต 
เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะในแต่ละวรรค ได้แก่ 
                  วรรคกะ เป็น ง   วรรคจะ เป็น ญ  
                  วรรคตะ เป็น น   วรรคฏะ เป็น ณ  
                  วรรคปะ เป็น ม  
           เช่น     ส  + จร = สญ + จร = สัญจร   /    ส  + นิบาต = สน + นิบาต = สันนิบาต  
                ๓.๓ วรรคกะ เป็นสนธิกับพยัญชนะเศษวรรค ให้เปล่ียนนฤคหิต เป็น ง  
           เช่น     ส  + สาร = สงสาร     /     ส  + หรณ์ = สังหรณ์ 
๑.  ให้นักเรียนเขียนค าสมาส/สนธิตามค าที่ก าหนดให้ต่อไปนีพ้ร้อมเขียนค าอ่านให้ถูกต้อง 
อาณา + เขต       =..............................................  อิสร + ภาพ =..............................................   
แพทย์ + ศาสตร์  =..............................................  สังฆ  +  นายก =..............................................   
มหา+อรรณพ  =..............................................  พุทธ+อานุภาพ =..............................................   
มัคค+อุเทศก์  =..............................................  มน̣สฺ + ภาว =..............................................   
ส  + อาคม  =..............................................  ส  + หาร  =..............................................   
สาธารณ + อุปโภค =..............................................  พงศ + อวตาร =.............................................. 
ศักคิ + อานุภาพ  =..............................................  ราชินี + อุปถัมภ์ =.............................................. 
ส  + นิบาต  =..............................................   ส  + จร  =.............................................. 
 
๒.  ให้นักเรียนจ าแนกค าสมาสและค าสนธ ิ

ท่ี ค า ค าสมาส ค าสนธ ิ หมายเหตุ 
๑ ภารกิจ    
๒ สุโขทัย    
๓ ศุภนิมิต    
๔ หัตถกรรม    
๕ กรรมาธิการ    
๖ ราชาธิราช    
๗ มกราคม    
๘ รัฐสภา    
๙ นโยบาย    

๑๐ แพทยสภา    
๑๑ จุฬาลงกรณ์    
๑๒ สัมปทาน    



พิชิตข้อสอบโอ้ววววววเน็ต 

(ปี ๕๙) 

๑.  ข้อใดเป็นค าสมาสทุกค า 
 ก. คุณค่า  อิทธิฤทธิ์  ธนบัตร 
 ข. ผลไม้  บิดามารดา  นาทีทอง 
 ค.  โลกาภิวัตน์  พสกนิกร  วัฒนธรรม 
 ง.  ศักดิ์สิทธิ์  พลเมือง  รัฐศาสตร์ 
(ปี ๖๐) 
๒.  ข้อใดมีค าสมาส 

 ก. ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยทุกวันนี้  มีผู้คนอาศัยนับหมื่น ๆ ปี 

 ข. ดังหลักฐานส าคัญคือ โครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีพบในท่ีฝังศพ 

 ค. ผู้คนดังกล่าวได้สร้างสมความเจริญและพัฒนาต่อเนื่องจากยุคหินสู่ยุคโลหะอยู่รวมกันเป็นชุมชน 

 ง. ครั้นเมื่อถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ ก็เริ่มมีการก่อตั้งเป็นแว่นแคว้นและเริ่มมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง 

๓.  ข้อความ ๒ ข้อใดมีค าสมาสท่ีมีการสนธิ 
 ก. คนรักษาค าสัตย์นั้น แม้ตัวจะตายไปโลกก็ยังยกย่องมิรู้ลืม 

 ข. พึงอ่อนน้อมต่อผู้ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย พึงคบหากับผู้ท่ีเต็มใจจะคบหาสมาคมด้วย 

 ค. สติกับปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากในการท างานทุกอย่าง และจะต้องให้มีคู่กันไป 

 ง. วางได้บ้าง  ก็จะมีสุขได้บ้าง วางได้หมด  ก็จะเป็นสุขได้ท้ังหมด นี่แหละคือสัจธรรมแหละลูกเอ๋ย 

 จ. ความใฝ่ฝันนั้นเป็นการจุดประการจินตนาการและเป็นแรงกระตุ้นให้คนมีมานะท าฝันให้เป็นจริง 
 
 

ประโยค   ปล.อนุญาตให้เดาได้ 

ประโยค  คือ ถ้อยค าท่ีมีเนื้อความสมบูรณ์  ประกอบด้วย  ภาคประธาน และภาคแสดง  แบ่งเป็น ๓ ชนิด  
ตามโครงสร้างการส่ือสารดังนี้ 

๑. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค)  คือ ประโยคท่ีมีข้อความหรือใจความเดียว ซึ่งเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า เอกรรถประโยค เป็นประโยคท่ีมีภาคประโยคเพียงบทเดียว และมีภาคแสดงหรือกริยาส าคัญเพียงบทเดียว 
หากภาคประธานและภาคแสดงเพิ่มบทขยายเข้าไป ประโยคความเดียวนั้นก็จะเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อน
ยิ่งขึ้น 

 ๒.ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค)  คือ ประโยคท่ีรวมเอาโครงสร้างประโยคความเดียวต้ังแต่ ๒ 
ประโยคขึ้นไปเข้าไว้ในประโยคเดียวกัน โดยมีค าเช่ือมหรือสันธานท าหน้าท่ีเช่ือมประโยคเหล่านั้นเข้าด้วยกัน แบ่ง
ใจความออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้   

    ๒.๑ ประโยคท่ีมีความคล้อยตามกัน (และ, ท้ัง – และ, แล้วก็, พอ – แล้วก็)  ตัวอย่าง 
 • พอสุมาลีเรียนจบโรงเรียนม.๓ แล้ว ก็มาช่วยพ่อค้าขาย 
 • ท้ังชัชวาลและวรชัยเป็นนักเรียนนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
    ๒.๒ ประโยคท่ีมีความขัดแย้งกัน ประโยคความรวมชนิดนี้ ประกอบด้วยประโยคเล็ก ๒ ประโยค มี

เนื้อความท่ีแย้งกันหรือแตกต่างกันในการกระท า หรือผลท่ีเกิดขึ้น  ตัวอย่าง  
           • พี่ตีฆ้อง แต่ น้องตีตะโพน  
           • ฉันเตือนเขาแล้ว แต่ เขาไม่เช่ือ  



     ๒.๓ ประโยคท่ีมีความให้เลือก ประโยคความรวมชนิดนี้ ประกอบด้วยประโยคเล็ก ๒ ประโยค 
และก าหนดให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตัวอย่าง  

            • ไปบอกนายสุกิจ หรือ นายศุภโชคให้มานี่คนหนึ่ง  
            • คุณชอบวิชาภาษาไทย หรือ วิชาคณิตศาสตร์  
      ๒.๔ ประโยคท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ประโยคความรวมชนิดนี้ประกอบด้วยประโยคเล็ก ๒ 

ประโยค ประโยคแรกเป็นเหตุประโยคหลังเป็นผล ตัวอย่าง  
             • เขามีความเพียรมาก เพราะฉะนั้น เขา จึง ประสบความส าเร็จ  
             • คุณมายไม่อิจฉาใคร เธอ จึง มีความสุขเสมอ  
๓. ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยประโยคหลัก (มุขยประโยค) และ

ประโยคย่อย (อนุประโยค) มารวมเป็นประโยคเดียวกัน โดยมีประพันธสรรพนาม (ผู้, ท่ี, ซึ่ง, อัน) ประพันธ-วิเศษณ์ 
หรือบุพบทเป็นบทเช่ือม  

   ประโยคหลัก (มุขยประโยค) คือ ประโยคท่ีเป็นใจความส าคัญท่ีต้องการส่ือสาร 
   ประโยคย่อย (อนุประโยค) คือ ประโยคท่ีท าหน้าท่ีขยายความประโยคหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ประโยคความซ้อน ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคย่อย 
(อนุประโยค) 

ตัวเชื่อม 

ฉันรักเพ่ือนที่มีนิสัยเรียบร้อย ฉันรักเพ่ือน ที่มีนิสัยเรียบร้อย ที ่
(แทนค าว่า"เพ่ือน") 

พ่อแม่ท างานหนักเพ่ือ 
ลูกจะมีอนาคตสดใส 

พ่อแม่ท างานหนัก ลูกจะมีอนาคตสดใส 
(ท างานหนักเพ่ืออะไร) 

เพ่ือ 
(ขยายวิเศษณ์  "หนัก") 

เขาบอกให้ฉันลุกข้ึนยืนทันที เขาบอก ฉันลุกข้ึนยืนทันที 
(ขยายกริยา"บอก"  

บอกว่าอย่างไร) 

ให้ 

 
ปวดตับ 

๑.  ให้นักเรียน ⁄ ข้อที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุด  
ประโยค ความเดียว ความรวม ความซ้อน 

๑.  หมาวิ่งไล่กัดแมวที่แอบมากินปลาทู    

๒.  นักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิก    

๓.  คุณครูพยายามอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ    

๔.  ขวัญและหวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน    

๕.  พอฉันเห็นเงาคนตะคุ่ม ๆ อยู่ ฉันก็ตะโกนถามไป    

๖.  แม้ว่าเขาจะยากจน เขาก็ไม่เคยขอใครกิน    

๗.  ไม่ต ารวจก็ผู้ร้าย  ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง    

๘.  เทวดาทุกองค์ไม่เข้าข้างคนผิด    

๙.  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมมีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่    

๑๐.  ห้องสมุดเป็นสมบัติของส่วนรวม    

๑๑. แม่ของเพื่อนของน้องฉันซื้อบ้านหลังใหม่    

๑๒. การศึกษาเล่าเรียนโดยการขยันอ่านหนังสือท าให้สอบผ่านทุกวิชา    

๑๓. นักเรียนวิง่เล่นล่ืนหกล้มก้นกระแทกท่ีบันได    

๑๔. ก่อนไปโรงเรียนพี่ต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ท่ีหน้าบ้านทุกวัน    



ประโยค ความเดียว ความรวม ความซ้อน 

๑๕. พ่อและแม่ปลูกต้นไม้แต่ลูกดูโทรทัศน์    

๑๖. เธอเป็นคนซื่อสัตย์ท้ังยังท างานบ้านดีอีกด้วย เพราะฉะนั้นลูกและ
สามีจึงมีความสุข 

   

๑๗. เขาแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตรได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนเธอ 

แข่งขันว่ายน้ าก็ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
   

๑๘. ครูทุกคนชอบนักเรียนท่ีประพฤติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน    

๑๙. เขาเห็นรถก าลังวิ่งและเรือก าลังแล่น    

๒๐.พ่อแม่ท างานหนักเพื่อให้ลูกมีอนาคตสดใส อันจะน าความปลาบ
ปล้ืมมาสู่ครอบครัว 

   

 

เดาอย่างมีศิลปะ 

 (ปี ๕๙) 
๑. ค านามท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นกรรมตรงของประโยค  
 ก. ครูแจกหนังสือแก่เด็กนักเรียน   ข. แม่ปอกผลไม้หลายอย่างอยู่ในครัว 

 ค. พัดลมท่ีต้ังอยู่ในห้องเรียนพัดแรงมาก  ง. นักเรียนก าลังออกก าลังกายกลางสนามหญ้า 

๒. ข้อใดเป็นประโยคซ้อนท่ีแตกต่างจากข้ออื่น 

 ก. ฉันหัวเราะที่เขาท าตลก   

ข. มาลีดูพระอาทิตย์ตกดิน 

 ค. ดาราคนนั้นไม่ชอบคนพูดโวยวาย  

ง. เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งผู้เข้าสอบว่าพวกเขาจะต้องใช้ดินสอ ๒ B 
(ปี ๖๐) 
๓. ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีท้ังค านามและค ากริยาเป็นค าหลัก 

 ก. ทุก ๆ เช้า เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ทุกคน 

 ข. สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของฉันเครื่องนี้ 
 ค. พอตื่นเช้าออกก าลังกายแล้วก็รีบไปโรงเรียน 

 ง. ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ควรฝึกให้มีน้ าใจดีต่อกันเสมอ 

๔. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน 

 ก. แพนด้าท่ีศูนย์เฉิงตูถูกถอนขนท่อนล่างก่อนการผ่าตัด 
 ข. โลกก าลังเข้าสู่ยุคสูญพันธุ์ครั้งใหญ่โดยเฉพาะเอเชียใต้ 
 ค. สัตว์ท่ีหายไปจากโลกคือสัตว์มีกระดูกสันหลังกว่า ๒๐๐ ชนิด 

ง. ผลเสียของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจะอยู่ท่ีระบบนิเวศ 
๕. ประโยค ๒ ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคต่อไปนี้ 
  “โลกดิจิทัลในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก” 
 ก. วันมาฆบูชาเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ข. วันมาฆบูชามีเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นพร้อมกนั ๔ ประการ 
 ค. พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางท่ีประชุมสงฆ์ 
 ง. มาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันวันเพ็ญเดือนมาฆะ ซึ่งก็คือวนัเพ็ญเดือน ๓ 
 จ. วันจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันส าคัญทางศาสนาท่ีมีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ 



(อันนี้แถม ย่านบ่คัก) 

๖. “การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะท าให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทสดีขึ้น” ข้อความนี้เป็นประโยคชนิด
ใด 

 ก. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน  ข. ประโยคความรวมท่ีซับซ้อน 

 ค. ประโยคความซ้อนท่ีซับซ้อน  ง. ประโยคแสดงเงื่อนไข 
๗.  “ผมพยามยามหางานท าทางเสมียนบาญชี” ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด 

 ก. ประโยคความเดียว  ข. ประโยคความรวม 

 ค. ประโยคความซ้อน  ง. ประโยคแสดงเงื่อนไข 

๘. “นายล้ านัน้เปน็คนอายุราว ๔๐ แต่หน้าตาแก่”  ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด 

 ก. ประโยคความเดียวที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน 

 ข. ประโยคความรวมท่ีมีเนื้อความคล้อยตามกัน 

 ค. ประโยคความรวมท่ีมีเนื้อความขัดแย้งกัน 

 ง. ประโยคความซ้อนท่ีมีเนื้อความขัดแย้งกัน 

๙. “เขาจนเพราะเขาเกียจคร้าน  แต่น้องของเขารวยเพราะขยันท ามาหากิน”  
      ประโยคข้างต้นนี้มีโครงสร้างประโยคอย่างไร 

 ก. ประโยคความเดียวซับซ้อน   สันธาน   ประโยคความเดียวซับซ้อน 

 ข. ประโยคความรวม   สันธาน   ประโยคความรวม 

 ค. ประโยคความซ้อน   สันธาน   ประโยคความเดียวซับซ้อน    
 ง.  ประโยคความซ้อน   สันธาน   ประโยคความซ้อน    

 

ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

ลักษณะของค าไทยแท้ 
๑.  ค าไทยแท้ส่วนมากเป็นค าพยางค์เดียว เรียกว่าเป็น ภาษาค าโดด แต่ละค ามีความหมายสมบูรณ์ใน

ตัวเอง เช่น ปู่ ย่า แขน ขา หมา แมว ฯลฯ  ส่วนค าไทยแท้ท่ีมีหลายพยางค์ เช่น มะพร้าว กระโจน สะใภ้ ตะวัน มี
สาเหตุดังนี้ 
               ๑.๑.  การกร่อนเสียง  เช่น  ตาวัน  เป็น  ตะวัน  / หมากม่วง   เป็น  มะม่วง  ฯลฯ 
               ๑.๒.  การแทรกเสียง เช่น  นกจอก  เป็น   นกกระจอก / ลูกเดือก  เป็น   ลูกกระเดือก ฯลฯ 
               ๑.๓.  การเติมพยางค์หน้า เช่น  ท า     เป็น     กระท า / โจน    เป็น    กระโจน ฯลฯ 
 ๒.  ค าไทยแท้เป็นค าท่ีมีตัวสะกดเดียว ไม่มีตัวตามและสะกดตรงตามมาตรา เช่น   เห็น  กบ  ตาย 
      ๓.  ค าไทยแท้จะไม่ใชพ้ยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ 

          ยกเว้นบางค าต่อไปนี้ที่เป็นค าไทย ได้แก่ ฆ่า  เฆี่ยน  ระฆัง  ฆ้อง  ตะเฆ่  ใหญ่  หญ้า  เฒ่า  ณ  ธ  ธง  
เธอ  ส าเภา  ภาย  เศร้า  ศึก  ศอก  ศอ  ศก 

       ๔.  ค าไทยจะใช้ “ใ” (ไม้ม้วน) มี ๒๐ ค า คือ 

 
 
 



                 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่        ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 

             ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ                มิหลงใหลใครขอดู 

                จะใคร่ลงเรือใบ            ดูน้ าใสและปลาปู 
            ส่ิงใดอยู่ในตู้                   มิใช่อยู่ใต้ต่ังเตียง 

                บ้าใบ้ถือใยบัว              หูตามัวมาใกล้เคียง 

            เล่าท่องอย่าละเล่ียง          ยี่สิบม้วนจ าจงดี 

 ๕.  ค าไทยจะมีรูปวรรณยุกต์ก ากับ ท าให้ออกเสียงต่างกัน มีความหมายต่างกัน เช่น 

               ปา     หมายถึง   ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัว 

               ป่า     หมายถึง   ท่ีท่ีมีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา 

               ป้า     หมายถึง   พี่สาวของพ่อหรือแม่ ค าเรียกหญิงท่ีไม่รู้จักแต่มักมีอายุแก่กว่าพ่อหรือแม่   
๖.  ค าไทยไม่นิยมใช้ตัวการันต์และค าควบกล้ า เช่น เด็ก วิ่ง เล่น ใน สวน 

 

ค าภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ  มีทั้งหมด  ๑๔  ภาษา  ดังนี ้
ท่ี ภาษา ตัวอย่างค า 

๑ บาลี กัญญา ขัตติยะ วิชา สันติ อิตถี 

๒ สันสกฤต บริษัท โฆษณา ประกาศ ภรรยา แพทย์ 
๓ จีน ก๋วยเต๋ียว ซาลาเปา เต้าฮวย บะหมี่ ล้ินจ่ี 

๔ อังกฤษ กอล์ฟ โปรตีน คลินิก ฟอสฟอรัส นิวเคลียร   
๕ เขมร กังวล ถนน บ าเพ็ญ เผด็จ เสวย 

๖ ชวา-มลายู กริช กระดังงา ซ่าหริ่ม ปาหนัน อังกะลุง อุรงัอุตัง 

๗ เปอร์เซีย กุหลาบ คาราวาน ตราชู บัดกรี สักหลาด 

๘ โปรตุเกส กะละแม กะละมัง สบู่ เลหลัง ปิ่นโต 

๙ ฝรั่งเศส กงสุล ครัวซองต์ คูปอง แชมเปญ บุฟเฟ่ต์ 

๑๐ ญี่ปุ่น กิโมโน คาราเต้ ซูโม ยูโด สุกี้ยากี้ 
๑๑ ทมิฬ กะไหล่ กุลี กานพลู ก ามะหยี่ อาจาด 

๑๒ อาหรับ กะลาสี การบูร กั้นหยั่น กะไหล่ ฝ่ิน 

๑๓ มอญ มะ เม้ย เปิงมาง พลาย ประเคน 

๑๔ พม่า หม่อง กะปิ ส่วย 

 

ภาษาท่ีมีใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก คือ ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน อังกฤษ โดยเฉพาะภาษาบาลี 
สันสกฤต เขมร จีน ไทยน ามาใช้และมีการเปล่ียนแปลงรูปค าจนดูกลมกลืนกับภาษาไทยแทบจะจ าแนกไม่ได้ว่า
เป็นค ามาจากภาษาอื่น 

 
 



ลักษณะค าเขมรในภาษาไทย    
  ๑.  ค าท่ีมาจากภาษาเขมรส่วนมากมาจากสะกดด้วย จ ญ ร ล  เช่น  เผด็จ ,บ าเพ็ญ, ก าธร, ถกล ตรัส 
  ๒.  ต้องแปลความหมายจึงจะเข้าใจ  (ใช้มากในบทร้อยกรอง) 

๓.  เมื่อมาใช้ในภาษาไทย ข  แผลง  กระ  เช่น ข จาย-กระจาย, ขโดง -กระโดง 
๔.  นิยมใช้อักษรน าแบบออกเสียงตัวน าโดยพยางค์ต้นออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังออกเสียงตาม

สระท่ีผสมอยู่ เช่น สนุก ,สนาน, เสด็จ ถนน,เฉลียว 
๕. ค าเขมรส่วนมากใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น เสวย,บรรทม,เสด็จ,โปรด 

ลักษณะค าภาษาจีนในภาษาไทย  
ภาษาจีนมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยมาก   คือ  เป็นภาษาค าโดดและมีเสียงวรรณยุกต์ใช้  

เช่นเดียวกัน   เมื่อน าค าภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยซึ่งมีวรรณยุกต์และสระประสมใช้จึงท าให้สามารถออกเสียง
วรรณยุกต์และสระตามภาษาจีนได้อย่างง่ายดาย ค าภาษาจีนยังมีค าท่ีบอกเพศในตัวเช่นเดียวกับภาษาไทยอีกด้วย 
เช่น เฮีย(พี่ชาย), ซ้อ(พี่สะใภ้), เจ๊(พี่สาว),  นอกจากนี้การสะกดค าภาษาจีนในภาษาไทยยังใช้ตัวสะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกดท้ัง ๘ มาตรา  เช่น  ก๊ก  กวยจ๊ับ  เกาลัด  เกาหลา  เกาเหลียง  เซ้ง  เซียน  เป็นต้น 
ลักษณะค ายืมจากภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีแพร่หลาย  โดยเริ่มมีการยืมค าจากภาษาอังกฤษมาใช้ในลักษณะการออก
เสียงแบบไทย ๆ  ในสมัย ร.๓  ในสมัยนั้นเจ้านายและข้าราชการท่ีได้ศึกษาภาษาอังกฤษและมิชชันนารีก็เข้ามา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ท าให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในภาษาไทยมากขึ้น ต่อมา  ร.๔ ทรงเห็นประโยชน์ของ
การศึกษาภาษาอังกฤษจึงมีการใช้น ามาใช้มากขึ้น 

ตัวอย่างค าภาษาอังกฤษในภาษาไทย  เช่น  แก๊ง  (gang) / ไกด์ (guide)  /  คลินิก  (clinic) 
 
ภาษาบาลี-สันสกฤต 

ภาษาบาลี สันสกฤต 
1. มีสระ ๘ ตัว คือ อะ  อา อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ 
2. มีพยัญชนะ ๓๓ ตัว (และ   ในภาษาบาลีออก 
เสียงเป็น อัง  เช่น ส   อ่านว่า สัง) 
3. นิยมใช้ “ฬ” เช่น จุฬา  กีฬา  ครุฬ  อาสาฬห  วิรุฬห์ 
4. นิยมใช้ “ริ”  ระหว่างค า  เช่น  ภริยา  อริยะ  จริยา 
5. มีตัวสะกดตัวตามตรงตามวรรค 
– ตัวที่ 1 สะกด 1,2 ตาม เช่น สักกะ  มัจฉา 
– ตัวที่ 3 สะกด 3,4  ตาม  เช่น สิทธิ  อัชฌา 
– ตัวที่ 5 สะกด ตามได้ทุกวรรคเช่น องค์  กัญญา 
– เศษวรรคตามตัวเอง  เช่น  อัสสาสะ  วัลลี  มัลลิกา  วิรุฬห์  ชิวหา 
หมายเหตุ “ณ ญ” เป็นตัวสะกดให้ “ห” ตาม  เช่น ปัญหา  กัณหา   
6. ตัดตัวสะกดเอาตัวตามมาเป็นตัวสะกด 
เช่น จิตตฺ = จิต    วุฑฺฒิ = วุฒิ      อฏฺฐิ = อัฐิ 

1. มีสระ ๑๔ ตัว คือ  อะ  อา อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ 
ไอ  เอา  ฤ  ฦ   
2. มีพยัญชนะ 35 ตัว เพ่ิม ศ  ษ  (และ   ในภาษา 
สันสกฤตออกเสียงเป็น สัม  เช่น ส   อ่านว่า สัม) 
3. นิยมใช้ “ฑ ฒ” เช่น  จุฑา  กรีฑา  ครุฑ  อาษาฒ  วิโรฒ 
4. นิยมใช้ “ร,รร” เช่น ภรรยา  อารยะ  จรรยา 
5. “ณ” ตามหลัง “ร”  เช่น นารายณ์  พราหมณ์ 
อรัณย์  อรุณ  ประณีต 
6. นิยมใช้ค าควบกล้ า  เชน  ปรีดา  จักรา  บุตรี 
7. ค าท่ีแผลงมาจาก “ครฺห” เป็น เคราะห์  ใน 
ภาษาไทยเป็นค ายืมจากภาษาสันสกฤต  เช่น 
วิเคราะห์  อนุเคราะห์  สังเคราะห์ 



แบบฝึกหัด 

 

 

 

 
 
 

 



โอ๊ะโอ  งงเด้ๆ 

 ๑.  ข้อความตอนใดมีค าท่ีมาจากภาษาจีน  (เลือก ๒ ข้อ) 

 ก.  ตอนท่ี  ๑   ข.  ตอนท่ี  ๒ 
 ค.  ตอนท่ี  ๓   ง.  ตอนท่ี  ๔ 
 จ.  ตอนท่ี  ๕ 
 ๒.  ค าภาษาต่างประเทศใดไม่ปรากฏในค าประพันธ์ต่อไปนี้   (เลือก ๒ ข้อ) 

 

 

 

 

 ก.  ค าจีน   ข.  ค าบาลี 
 ค.  ค าเขมร   ง.  ค าอังกฤษ 
 จ.  ค าสันสกฤต 
 ๓.  ข้อความต่อไปนี้  ตอนใดไม่มีค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต  (เลือก ๒ ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 ก.  ตอนท่ี  ๑    
 ข.  ตอนท่ี  ๒ 
 ค.  ตอนท่ี  ๓    
 ง.  ตอนท่ี  ๔ 
 จ.  ตอนท่ี  ๕ 
 
 

     ๑)  ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งร่วมมือกับมูลนิธิดูแลเด็กท่ีมีปัญหาการฟังจัดกิจกรรมให้คนท่ัวไปได้
บริจาคของให้แก่เด็ก ๆ ในวันคริสต์มาส  ๒)โดยให้เด็กเขียนการ์ดคนละ ๑  ใบว่าอยากได้อะไร   
๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจ านงและไปซื้อของท่ีเด็กๆ เขียนขอไว้  แล้วมอบให้พนักงานของ
มูลนิธิ  ๔) จากนั้นก็จะให้เด็กๆ มารับของภายในสองสัปดาห์  นับเป็นเรื่องท่ีควนยินดี  ๕) เพราะใน
สภาวะเศรษฐกิจซบเซา  ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ สูง  ก็ยังมีคนท่ีมีจิตใจเป่ียมด้วยความเมตตาบริจาคครบตาม
จ านวนการ์ดทุกใบ 

         ไอยราฤทธิเลศิล า้ ลอืดิน 

ดดูัง่พาหนะอินทร์  เอ่ียมฟา้ 

อาจค า้คชะอรินทร์  รอนชีพ 

ชาญศกึฮึกหาญกล้า  กลัน่แกล้วกลางสมร 

     ตอนท่ี  ๑  พวกเราต้องเข้าคิวเมื่อไปกินข้าวแบบบุพเฟต์มื้อเย็น 

    ตอนท่ี  ๒  คุณแม่ฝากซื้อกะละแมกับสบู่ด้วยนะ  หลังจากฟังคอนเสิร์ตแล้ว 

    ตอนท่ี  ๓  หลังจากนั้นขอเชิญทุกคนไปชมการแสดงบัลเลต์ท่ีโรงละครศูนย์วัฒนธรรม 

    ตอนท่ี  ๔  นั่งแท็กซี่ไปอีก  ๒๐  นาที ก็จะถึงสถานกงสุลใหญ่  ภายในนั้นปลูกกุหลาบมากมาย 

    ตอนท่ี  ๕  อาหารร้านนี้อร่อยดี  เพราะเขาไม่ใส่เครื่องเทศมากและต้องกินตอนร้อน ๆ ด้วย 



 ๔.  ค าบาลีสันสกฤตข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกค าท้ัง  ๒  ข้อ  (เลือก  ๒  ข้อ) 
  ก.  มาลา ดรุณี  บุษบง 
  ข.  นที  ชลธี  อุทก 
  ค.  มาส  ธานี  ปักษิณ 
  ง.  สินธุ  อาโป  สาคร 
  จ.  วสันต์ อาชา  คัคนางค์ 
 ๕.  ค าบาลี  สันสกฤตข้อใดเป็นค าซ้อนท่ีเกิดจากค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน  (เลือก ๒ ข้อ) 
  ก.  วิจิตรอลังการ   ข.  ทรัพย์ศฤงคาร 
  ค.  บาปบุญคุณโทษ  ง.  เทพยดายักษ์มาร 
  จ.  คฤหาสน์เคหสถาน 
 
ระดับภาษา 
 

ระดับภาษา โอกาสและสถานที ่ ลักษณะภาษาที่ใช้ 
พิธีการ การเปิดประชุม  กล่าวรายงาน  กล่าวสุนทรพจน์  

กล่าวต้อนรับ  กล่าวอวยพร 
มีลักษณะพิธีรีตอง  ภาษาไพเราะ  สละสลวย 

ทางการ การอภิปราย  การประชุม  รายงาน-วิชาการ  
ประกาศทางการ  จดหมาย-ราชการ  จดหมาย
ธุรกิจ 

ภาษาทางการ  ใช้ถ้อยค าตรงไปตรงมา  มีศัพท์
ทางเทคนิค  หรือศัพท์วิชาการ 

กึ่งทางการ การประชุมย่อย  การเสวนา  การบรรยายใน
ห้องเรียน 

ใช้ภาษาเขียน  แต่มีภาษาไม่เป็นทางการแทรก
อยู่บ้าง 

ไม่เป็น
ทางการ 

บทความแสดงความคิดเห็นในนิตยสารหรือ
หนังสือพิมพ์  รายการบันเทิงทางโทรทัศน์  การ
ปรึกษาหารือ 

ใช้ภาษาพูดแต่สุภาพ  การสนทนาโต้ตอบไม่เกิน 
5 คนในสถานท่ีไม่ใช่ส่วนตัว 

กันเอง การสนทนาเรื่องส่วนตัว  การทักทายระหว่าง
เพื่อนสนิท  ใช้ในครอบครัว  

ใช้ภาษาพูด  อาจมีค าคะนองหรือภาษาถิ่นใช้ใน
วงจ ากัด 

 

ทดสอบสติ 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียน  /  ช่องท่ีนักเรียนเห็นว่าถูกต้องมากท่ีสุด 

ประโยค/ถ้อยค า พิธีการ ทางการ ก่ึง
ทางการ 

ไม่เป็น
ทางการ 

กันเอง 

บ้านเมืองไทยเรา ด ารงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมี
ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงอันเข้มแข็ง 

     

ศีรษะ      

ทานข้าว      

เท่าท่ีพบ...การท างานส่งครูของนักเรียน แย่มากจริงๆ      

ฌาปนกิจศพ      



ประโยค/ถ้อยค า พิธีการ ทางการ ก่ึง
ทางการ 

ไม่เป็น
ทางการ 

กันเอง 

ปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหาทุจริตคดโกงจาก
นักการเมือง 

     

นายแหล่มักชวนนายแดงไปด่ืมเหล้าบ่อยๆ      

ชอบท าอะไรเฟอะฟะอยู่เรื่อย      

ไม่เคยแม้สักครั้งท่ีไปถึงเมืองไหนแล้ว จะไม่ได้ออกไปชม
บรรยากาศยามเช้าของเมืองนั้น 

     

การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องจาก
โรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพท่ีทุกประเทศท่ัวโลกก าลัง
ประสบอยู่ 

     

คนไทยขาดความมั่นใจและศรัทธาในความกล้าหาญของ
นายก 

     

ชัชวาล...ไปโซ้ยข้าวกันเถอะ      

รถมอเตอร์ไซค์      

 

เบิ่งข้อสอบโอเน็ตกัน 
 ๑.  ข้อใดใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง  (เลือก  ๒  ข้อ) 
  ก.  แม้พ่อจะเป็นผู้ใช้แรงงาน  แต่ลูกชายก็เรียนจบแพทย์ 
  ข.  ในฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาในชนบทจะลงแขกเกี่ยวข้าวกัน 
  ค.  ปีนี้รับบาลทุ่มงบประมาณซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  ง.  โรงรับจ าน าแทบทุกแห่งมีผู้มาใช้บริการมากช่วงเปิดภาคเรียน 
  จ.  หนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือท่ีใช้ค าพูดน้อยแต่ให้ข้อคิดและอารมณ์ขัน 
 ๒.  ข้อความตอนใดใช้ภาษาระดับทางการ 

 
 ก.  ตอนท่ี  ๑    
 ข.  ตอนท่ี  ๒ 
 ค.  ตอนท่ี  ๓    
 ง.  ตอนท่ี  ๔ 
 จ.  ตอนท่ี  ๕ 
 
 

    ๑) เคร่ืองปัน้ดนิเผาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีต  เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ประโยชน์อยู่ทกุเม่ือเช่ือวนั  และได้

ปรับปรุงเทคโนโลยีตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาผลติภณัฑ์เร่ือยมา    ๒) เคร่ืองปัน้ดนิเผาจึงเป็นศลิปวตัถท่ีุแสดงถึงพฒันาการ

ทางสงัคม  วฒันธรรม  และเทคโนโลยีของชนแตล่ะเช่ือชาตไิด้   ๓) ประเทศไทยก็ผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผามาเป็นเวลาช้า

นานแล้ว  เพราะอดุมด้วยวตัถดุบิคือดนิเหนียว    ๔) แตท่กุวนันีมี้การแขง่ขนัทางการค้ากนัอย่างหนกัหน่วง    ๕) หาก

ชาวไทยไม่พฒันาผลติภณัฑ์ดงักลา่วภูมปัิญญาไทยด้านเคร่ืองปัน้ดนิเผาต้องสญูสิน้ไปจากสงัคมไทย 



๓.  ข้อใดไม่ใช่ระดับภาษาทางการ  
 ก.  เมืองเพตรา  ประเทศจอร์แดน  เป็น ๑ ใน ๗ ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
 ข.  เมืองเพตราเป็นนครโบราณกลางทะเลทรายท่ีเกิดข้ึนมากกว่า ๒,๐๐๐ ปี 
 ค.  จุดเด่นของเมืองเพตราคือปราสาทหินแกะสลัก (The  Treasury)  ท่ีสวยงาม 
 ง.  เมื่อย่ าเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนักจะเห็นเนินผาหินสีชมพู  ซึ่งจะท าให้เรารู้ซึ้งถึงความมหัศจรรย์ 
              ของโลก 
๔.  บุคคลในข้อใดใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ก.  เพื่อนกล่าวทักทายเพื่อนสนิทว่า  “ท่านสบายดีหรือขอรับ” 
 ข.  พี่สาวใช้ค าว่า  “คอมพิวเตอร์” ในรายงานวิชาการหลายครั้ง 
 ค.  น้องชายลงท้ายจดหมายกิจธุระว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง” 
 ง.  พิธีกรกล่าวทักทายในงานสัมมนาวิชาการว่า “ท่านสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีและเพศท่ีเหลือ  

    ทุกท่าน 
 ๕.  ข้อความ ๒ ข้อใดใช้ภาษาปาก 
  ก.  คุณสะดวกท่ีจะท างานนี้หรือไม่ 
  ข.  ดิฉันเห็นว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมาก 
  ค.  ธรรมชาตินั้นให้แต่คุณประโยชน์แก่มนุษย์จริงหรือ 
  ง.  ถ้าคนเราจะยอลดความเห็นแก่ตัวลงไปซักหนอ่ย  โลกก็คงจะน่าอยู่กว่านี้ 
  จ.  บนทางเท้าในกรุงเทพฯ  มักจะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย  เค้าขายของกันหลายอย่าง 
 ๖.  ข้อความ ๒  ข้อใดใช้ภาษาเขียน 
  ก.  ผมสงสัยว่าอีกสักร้อยปีโลกจะเป็นยังไง 
  ข.  ดิฉันรู้สึกว่าโลกนี้ช่างอยู่ยากข้ึนไปทุกวัน 
  ค.  ขณะนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  ง.  นักดาราศาสตร์ค้นพบดวงดาวอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโลก 
  จ.  หลายคนไม่ชอบรับประทานอาหารเช้า  จะทานแต่ขนมปังกับกาแฟเท่านั้น 
 
ค าราชาศัพท์  (อนุญาตให้เดาได้) 
 ค าราชาศัพท์ หมายความว่า ศัพท์หลวง ศัพท์ราชการ และหมายรวมถึงค าสุภาพซึ่งน ามาใช้ให้ถูกต้องตาม
ช้ันหรือฐานะของบุคคล บุคคลผู้ท่ีพูดต้องใช้ราชาศัพท์ด้วย 

จ าแนกเป็น ๕ ประเภท คือ 
๑. พระมหากษัตริย์   
๒. พระบรมวงศานุวงศ์ 
๓. พระสงฆ ์    
๔. ข้าราชการช้ันสูงหรือขุนนาง 
๕. สุภาพชนท่ัวไป 

ค าราชาศัพท์แบ่งได้  ๖ หมวด คือ 
๑. หมวดร่างกาย  ๒. หมวดเครือญาติ  
๓. หมวดเครื่องใช้ ๔. หมวดกริยา   
๕. หมวดสรรพนาม ๖. หมวดค าท่ีใช้กับพระสงฆ์ 

 
 



ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค าราชาศัพท์ ระดับพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ 
ค านาม 

๑. ใช้ค า “พระบรม” หรือ “พระบรมราช” น าหนา้ค านามท่ีส าคัญ ซึ่งสมควรจะเชิดชูให้เป็นเกียรติ 
ตัวอย่าง พระบรมราชโองการ 

พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมมหาราชวัง พระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. ใช้ค า “พระราช” น าหน้าค านามท่ีใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องการกล่าวไม่ให้ปนกับพระบรม

วงศานุวงศ์ ตัวอย่าง 
พระราชลัญจกร  พระราชประวัต ิ  พระราชด าริ  พระราชทรัพย ์
๓. ใช้ค า “พระ” น าหน้าค านามท่ัวไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชน ตัวอย่าง 
พระเก้าอี ้ พระชะตา พระโรค  พระต าหนัก 
๔. ใช้ค า “พระ” น าหน้าค านามท่ัวไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชน 

ยกเว้น 

 
 
ค ากริยา 

 
 
กริยา ค าว่า “ทรง” 

ค าว่าทรง ทรง ตามด้วย ค านาม มีความหมายถึง กษัตริย์เทพเจ้า 
ตัวอย่าง  ทรงธรรม ทรงชัย ทรงฉัตร     หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน 
      ทรงหงส์            หมายถึง  พระพรหม 
      ทรงโค              หมายถึง พระอิศวร 
      ทรงครุฑ            หมายถึง พระนารายณ์ 

ค าว่าทรง ค านาม ตามด้วย ทรง บอกให้ทราบว่า ส่ิงนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์  
ตัวอย่าง เครื่องทรง รถพระท่ีนั่งทรง ม้าทรง 

ค าว่าทรงตามด้วยนามราชาศัพท์  ตัวอย่าง ทรงยินดี ทรงฟัง ทรงนิง่ 
ค าว่าทรงหมายถึงท า ตัวอย่าง  ทรงบาตร     หมายถึง ใส่บาตร 

     ทรงม้า        หมายถึง ขี่ม้า   /    ทรงกรม        หมายถึง มีฐานันดรเป็นเจ้าต่างกรม 
ค าว่าทรงเมื่อใช้กับกริยา “ม”ี และ “เป็น” 
• ถ้าค านามข้างหน้าเป็นราชาศัพท์ ไม่ต้องใช้ทรง   ตัวอย่าง  เป็นพระราชโอรส มีพระบรมราชโองการ 
• ถ้าค านามข้างหลังเป็นค าสามัญ ต้องใช้ทรง   ตัวอย่าง  ทรงเป็นประธาน ทรงมีทุกข์ 
 



๑. ให้นักเรียนบอกชื่อสุภาพของค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

   ผักบุ้ง  ………………………………………………………  ผักกระเฉด ………………………………………………………

 แมว  ……………………………………………………… หมู   ………………………………………………………

 ปลิง  ……………………………………………………… ไส้เดือน  ………………………………………………………

 ปลาไหล  ……………………………………………………… ปลาสลิด ………………………………………………………

 กล้วยบวชชี ……………………………………………………… แตงโม  ………………………………………………………

 ฟักทอง  ……………………………………………………… ถั่วงอก  ………………………………………………………

 ผักตบ  ……………………………………………………… ปลาช่อน ……………………………………………………… 

   
๒.  ให้นักเรียนเขียนค าราชาศัพท์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

๑. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับค าราชาศัพท์ 
    ก. ค าราชาศัพท์เป็นค าท่ีใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์เท่าน้ัน 

    ข. ค าราชาศัพท์เป็นภาษาท่ีสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีของไทย 

    ค.  การใช้ราชาศัพท์ต้องค านึงถึงฐานะ และความเหมาะสมของ
ผู้ฟังเสมอ ไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นใครก็ตาม 

    ง. ค าราชาศัพท์เกิดจากการยืมภาษา  เช่น ภาษาเขมร บาลี 
สันสกฤต และยังเกิดจากการสร้างค าข้ึนใหม่  น่ันคือการประสมค า 

๒.  ข้อใดเมื่อเติม “พระ” ข้างหน้าแล้วใช้เป็นราชาศัพท์ส าหรับ
พระมหากษัตริย์ได้ทุกค า 

   ก. บรมราชานุสาวรีย์  /บรมฉายาลักษณ์  /บรมหฤทัย 

   ข. บรมชนกนาถ /บรมโกศ /บรมวงศ ์

   ค. บรมหัตถเลขา /บรมรูป /บรมบพิตร 

   ง. บรมมนเทียร /บรมอัฐิ /บรมเกศา 

๓. ข้อใดเป็นค าราชาศัพท์ที่ใช้แทนค ากริยาในวงเล็บได้ถูกต้อง
ตามล าดับ 

   ก. ทรงทอดพระเนตร / ทรงทักทาย 

   ข. ทรงทอดพระเนตร / ทรงมีพระราชปฏิสันถาร 
    ค. ทอดพระเนตร / ทรงพระราชปฏิสันถาร 

   ง. ทอดพระเนตร / มีพระราชปฏิสันถาร 

๔. ค าราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถูกต้อง 

   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาถา...โดยรถพระที่น่ังจาก
พระที่น่ังอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไป....ในงาน “มัดหมี่มัดใจ
เด็ก” ณ บริเวณสวนโรงแรมแชงกรีลา 

   ก. เสด็จ  ทรงเป็นประธาน 

   ข. เสด็จ  ทรงเป็นองค์ประธาน 

   ค. เสด็จฯ เป็นประธาน 

   ง. เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน 

 

  ๕. ข้อความต่อไปน้ีใช้ค าราศัพท์ผิดกี่ค า 

  ก. จ านวน  ๑ ค า                     ข. จ านวน ๒ ค า 

  ค. จ านวน ๓ ค า                       ง. จ านวน ๔ ค า 

๖. หากจะกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์  นักเรียนจะใช้สรรพ
นามบุรุษที่ ๑ แทนตัวนักเรียนตามข้อใด 

   ก. หม่อมฉัน                 ข. เกล้ากระหม่อม 

   ค. ข้าพระพุทธเจ้า          ง. เกล้ากระหม่อมฉัน 

๗. ค าราชาศัพท์ในข้อใดใช้  พระ  ทรง  ต้น  ไม่ถูกต้อง 

   ก. เครื่องทรง 

   ข. พระนขา 

   ค. ช้างต้น 
   ง. ทรงบรรทม 

๘.  ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ถูกต้อง  (เลือก ๒ ข้อ) 
   ก.  หม่อมเจ้าเพลารถ  จิตรพงศ์  ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ข.  เรื่งสามกรุงเป็นพระราชนิพนธืของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารชันีแจ่มจรัส  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
   ค.  วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. เป็นวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ
พระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายกครบ ๑  ป ี

   ง.  สมเด็จพระราชมังคลาจารย์  ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช  เสด็จไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก  ณ  ท้อง
สนามหลวง 

   จ.  หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ  ปราโมช เป็นนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียง
ของเมืองไทย  ได้ประพันธ์นวนิยายหลายเรื่อง  เช่น สี่แผ่นดิน   
ไผ่แดง  
 
 
 
 
   

 

 

 

  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (ดู) ผลการด าเนินงาน

ของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ทักทาย) กบั

ราษฎรท่ีมาเฝา้รับเสดจ็ 

   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙
ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกับการอนุรักษ์ผืนป่ากับเกษตรกร
และเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทท่ีอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุร ี



ค าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ 
ค าทับศัพท์ คือ ค าท่ีถ่ายเสียงหรือถ่ายรูปมาจากรูปค าในภาษาอื่น และน ามาเขียนในรูปแบบของภาษาเรา

เพื่อให้คนท่ีใช้ภาษาสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง หรืออย่างน้อยใกล้เคียงกับภาษาเดิมโดยยืมมาจากภาษาอื่น 
ศัพท์บัญญัติ   คือ ค าศัพท์ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการ และการ

เรียนการสอน ผู้ออกศัพท์บัญญัติในปัจจุบันคือ  ราชบัณฑิตยสถาน 

ค าทับศัพท  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนค าทับศัพท์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ 

ท่ี ค าศัพท  ค าทับศัพท  

๑ Fecebook  
๒ Iphone  
๓ Twitter  
๔ Fanpage  
๕ Jogging  
๖ Series  
๗ Carrot  
๘ Cherry  
๙ Locker  

๑๐ Day  
๑๑ Apartment  
๑๒ Cement  
๑๓ Notebook  
๑๔ Tablet  
๑๕ Line  
๑๖ Clinic  
๑๗ Pizza  
๑๘ Spicy  
๑๙ Super  
๒๐ Promotion  
๒๑ Chocolate  
๒๒ Time  
๒๓ Surprise  
๒๔ Back up  
๒๕ Golf  

 

 

 

 



ศัพท บัญญัติ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนค าศัพท์บัญญัติท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ 

ท่ี ค าศัพท  ศัพท บัญญัติ 

๑ Status  
๒ Download  
๓ E-mail  
๔ E-learning  
๕ Disk  
๖ Gear  
๗ Digital  
๘ Web  browser  
๙ Video  clip  

๑๐ Update  
๑๑ Post  
๑๒ Comment  
๑๓ Profile  
๑๔ Telephone  
๑๕ Police  
๑๖ Post  card  
๑๗ Radio  
๑๘ Keyboard  
๑๙ Printer  
๒๐ SIM  card  

 

ตัวอย่าง  ศัพท วิชาการ   
เจตคติ  ( Attitude) -  ความรู้สึกนึกคิด, ท่าทาง 
แผนภูมิ (Chart)  - แผนท่ีสังเขป 
เซลล์ (cell) – โครงสร้างและหน่วยท างานท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต 
จินตภาพ (image) – ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือท่ีคิดว่าควรจะเป็น 
ชาติพันธุ์ (ethnos) - กลุ่มท่ีมีพันธะเกี่ยวข้องกันทางเช้ือชาติและสัญชาติ 

ตัวอย่าง   ศัพท วิชาชีพ 

(Education)  การศึกษา  
(Ultrasound) การตรวจดูความเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ด้วยเครื่องท่ีใช้ความถ่ีสูง 
(Authority)  อ านาจหน้าท่ี 
(Member)  สมาชิก  

 
 



มาเดาข้อสอบกัน   

 ๑.  ข้อใดมีค าทับศัพท์ท่ีใช้ค าไทยแทนได้ (๕๙) 
  ก.  ขณะนี้ราคาปาล์มน้ ามันตกต่ ามาก 

ข.  กรุณาเดินบนฟุตปาธจะปลอดภัยกว่า 
  ค.  พ่อกลับจากงานเล้ียงค็อกเทลต้ังแต่หัวค่ าแล้ว 
  ง.  น้องเป็นนักเรียนโควตาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒.  ข้อใดไม่มีค าภาษาไทยใช้แทนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (เลือก ๒ ข้อ) 
ก.  เขานัดพบเพื่อนตอนเท่ียงท่ีล็อบบ้ีโรงแรม 
ข.  ประธานตัดริบบ้ินเปิดแพรคลุมป้าย  งานวันเด็กแห่งชาติ 
ค.  บริษัทผลิตชุดกีฬามักใช้ดารายอดนิยมเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า 
ง.  เขากลายเป็นฮีโร่ไปแล้ว  หลังจากได้รับเหรียญทองกีฬาเยาวชนโลก 
จ.  รักบี้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งมีก าเนิดจากประเทศแถบตะวันตก  ผู้เล่นไม่เกิน  ๑๕  คน 

 ๓.  ข้อใดไม่จ าเป็นต้องใช้ค าทับศัพท์ (๖๐) 
  ก.  คุณหมอให้กินแอสไพรินแก้ไอ 
  ข.  เขาชอบสตรอเบอร์รีชีสเค้กมาก 
  ค.  พืชใช้ตลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสง 
  ง.  ปัจจุบันคนมีไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างกันมากขึ้น 
 

โคลงสี่สุภาพ 
โคลงส่ีสุภาพ ปรากฏในวรรณกรรมไทย ต้ังแต่สมัยต้นอยุธยา ปรากฏในมหาชาติค าหลวงเป็นเรื่องแรก

และมีวรรณกรรมท่ีแต่งด้วยโคลงส่ีสุภาพ ๓ เรื่อง ได้แก่ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทราตีเชียงใหม่ และลิลิต
พระลอ 

 
 
  
 

 
 
 
 
ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ (สังเกตจากแผนผัง) 

๑. บทหนึ่งมี ๔ บรรทัด 
๒. วรรคหน้าของทุกบรรทัด มี ๕ พยางค์ วรรคหลังของบรรทัดท่ี ๑ - ๓ มี ๒ พยางค์  



 

บรรทัดท่ี ๔ มี ๔ พยางค์ สามารถท่องจ านวนพยางค์ได้ 
๓. มีต าแหน่งสัมผัสตามเส้นโยง 
๔. บังคับรูปวรรณยุกต์ เอก ๗ โท ๔ ตามต าแหน่งในแผนผัง 
๕. กรณีท่ีไม่สามารถหาพยางค์ท่ีมีรูปวรรณยุกต์ตามต้องการได้ให้ใช้ เอกโทษ และโทโทษ  
ค าเอกค าโท หมายถึงพยางค์ท่ีบังคับด้วยรูปวรรณยุกต์เอก และรูปวรรณยุต์โท ก ากับ  

อยู่ในค านั้น โดยมีลักษณะบังคับไว้ดังนี้  
ค าเอก ได้แก่ พยางค์ท่ีมีรูปวรรณยุกต์เอกบังคับ เช่น ล่า เก่า ก่อน น่า ว่าย ไม่ ฯลฯ  

และให้รวมถึงค าตายท้ังหมดไม่ว่าจะมีเสียงวรรณยุกต์ใดก็ตาม เช่น ปะ พบ รึ ขัด ชิด  
(ในโคลงและร่ายใช้ ค าตาย แทนค าเอกได้)  

ค าตาย คือ 
๑. ค าท่ีประสมสระเสียงส้ันแม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) เช่นกะ ทิ สิ นะ ขรุ ขระ เละ เปรี๊ยะ เลอะ โปีะ ฯลฯ 
๒. ค าท่ีสะกดด้วยแม่ กก กบ กด เช่น เลข วัด สารท โจทย์ วิทย์ ศิษย์ มาก โชค ลาภ ฯลฯ 
ค าโท ได้แก่ พยางค์ท่ีมีรูปวรรณยุกต์โทบังคับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็ตาม  

เช่น ข้า ล้ม เศร้า ค้าน 
 
ค าเอก ค าโท ใช้ในการแต่งค าประพันธ์ประเภท "โคลง" และ "ร่าย"และถือว่าเป็นข้อ  

บังคับของฉันทลักษณ์ท่ีส าคัญมาก ถึงกับยอมให้เอาค าท่ีไม่เคยใช้รูปเอก รูปโท แปลงมาใช้ เอก และ โท ได้ เช่น  
เล่น น ามาเขียนใช้เป็น เหล้น ได้ เรียกว่า "โทโทษ"  
ห้าม ข้อน น ามาเขียนเป็น ฮ่าม ค่อน เรียกว่า "เอกโทษ"  
หมั้นหมาย        เขียนเป็น    มั่นหมาย     มั่น     เป็นค าเอกโทษ 
เข้ียวคม           เขียนเป็น    เค่ียวคม      เค่ียว   เป็นค าเอกโทษ 
มั่นคง              เขียนเป็น    หมั้นคง       หมั้น   เป็นค าโทโทษ 
ชมพู่               เขียนเป็น     ชมผู้          ผู้       เป็นค าโทโทษ 

    เอกโทษและโทโทษ น ามาใช้แก้ปัญหาได้ แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้เอกโทษและโทโทษ 
 

    
 

           มันยากพอสมควร   
                 อนุญาตให้เดาได้ค่ะ 

 
  

 

 



มาแยงข้อสอบกัน 
 ๑.  ข้อใดเติมลงในช่องว่าง (ก)  และ (ข) ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์  
 
 
 

 

 

  ก.  หลดไหล   ข.  กดกราย 
  ค.  ว่ายแหวก   ง.  ในห้วง 
  จ.  ลอดเล้ียว 
 ๒.  ข้อใดใช้เติมในช่องว่าง (ก)  และ  (ข)  ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อตามฉันทลักษณ์ 
    
 
 
 
 
   

ก.  ป่าไม้สูญหาย   ข.  บ้านเมืองวุ่นวาย 
  ค.  อนุรักษ์ป่าของไทย  ง.  ผู้คนนิยม
หลากหลาย 
  จ.  น้ าป่าไหลหลากมากมาย 
 ๓.  ข้อความข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค าประพันธ์ต่อไปนี ้
 
 

 

 

  ก.  ใช้ค าเอกโทษและค าโทโทษ 

  ข.  ใช้ค าสร้อย  เพื่อให้มีเนื้อความสมบูรณ์ 

  ค.  ใช้ค าครุค าลหุเพื่อให้เกิดเสียงหนักเบา 

  ง.  ใช้ค าตายแทนค าเอกเพื่อให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
  จ.  ใช้ค าเอกและค าโทถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของค า 

                          ประพันธ์ข้างต้น 
  
 
 

     ชมหมู่ปลำแปบแป้น  เรียงรำย 

แมลงภู่บู่.......(ก)........  เกล่ือนใกล ้

ชะแวงชะวำดสวำย  สลิดช่อน  แขยงนำ 

กระด่ีดุกด ำด่ิงใต ้  ......(ข)......ชลำสินธุ์ 

 ป่าไม้มีคุณอนันต์  ช่วยสกัดกั้น 

...........(ก)..................    

 คนโลภตัดไม้ท าลาย .............(ข)............ 
เกิดภัยพิบัติใหญ่หลวง 

        จากมามาล่ิวล้ า ชลธี 
บางซ่อนซุกสาวศรี พี่ไว ้

นกเอยช่วยรับวจี  ค าเอ่ย  คะนึงนอ 

นกบ่รับค าได้  บ่ได้โดยใจ 
 

   ครุ  (อ่านว่า  คะ-รุ)  หมายถึง  เสียงหนกั    
เป็นค าหรือพยางค์ท่ีประสมด้วยสระเสียงยาว
ไมมี่ตวัสะกดก็ได้  เป็นค าหรือพยางค์ท่ีมีเสียง
ตวัสะกดทกุมาตรา  (ได้แก่  แม ่กก  กด  กบ  
กง  กน  กม  เกย  และเกอว)  เช่นค าวา่  ฟา้  
นัง่  พริก  ไหม  พรม  นนท์  เชษฐ์  เป็นต้น 

     ลหุ  (อ่านว่า  ละ-หุ)  หมายถึง  เสียง
เบา    เป็นค าหรือพยางค์ท่ีประสมด้วยสระ
เสียงสัน้และไม่มีตวัสะกด  เป็นค าหรือพยางค์
ท่ีมีเสียงสระเสียงสัน้และไม่มีเสียงตวัสะกด  
เช่นค าวา่  ณ  ธ  บ ่ ก็  พ ิ ผ ิ ล ุ เจาะ  เหาะ  
ทะ  เละ  แพะ  และ  เลอะ  เป็นต้น 



๔.  จากค าประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นค าโทโทษ 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

  ก.  ค่า   ข. ท่อย  ค.  เหล้น   

ง.  แซร่ง  ง.  เหยี้ยง 
 
 
 

๕.  วรรณคดีและวรรณกรรม   

 

หลักการ            วิเคราะห ์ วิเคราะห์และวิเคราะห์ 
 
 
ไม่พูดมาก  หิวข้าว  ไปท าข้อสอบกันเลย 

๑.  ค าสอนในข้อใดไม่สะท้อนค่านิยมของคนไทย 

 ก.  อาสาเจ้าจนตัวตาย  อาสานายจนพอแรง 

 ข.  ค่อยด าเนินตามไต่ผู้ไปหน้า  ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน 

 ค.  คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก  ท่ีไหนหลักแหลมท าจงจ าเอา 

 ง.  อย่าคบมิตรจิตพาลสันดานช่ัว  จะพาตัวให้เส่ือมความเล่ือมใส 

๒.  ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับค าประพันธ์ต่อไปนี้ 
 เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น  ระวังตนตีนมือระมัดมั่น 

 เหมือนคบคนค าหวานร าคาญครัน  ถ้าพล้ังพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล 

  ก.  การปีนต้นตาลต้องใช้ความระมัดระวัง 

  ข.  หากเช่ือคนปากหวานจะช้ าใจได้ 

  ค.  การตกต้นตาลท าให้เจ็บตัวได้ 

  ง.  คนปากหวานย่อมมีรักหวาน 

๓.  บทประพันธ์ต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่องใด 
 

  ประเวณีตีงูให้หลังหัก  มันก็มักท าร้ายเมื่อภายหลัง 

จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ ามีก าลัง   เหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้าย 

อันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่า   ไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขึ้นใจหาย 

ต้องต ารับจับให้มั่นค้ันให้ตาย  จะท าภายหลังยากล าบากครัน 
 

ก.  การสุขุมรอบคอบ   ข.  การมองการณ์ไกล 

ค.  การอาฆาตมาดร้าย   ง.  ความห้าวหาญเด็ดเด่ียว 
 

        เชิญดูตูค่าเหล้น  โคลงโลด  โผนเฮย 

ยกค่อยยอประโยชน์  เค่าเหยี้ยง 

เอกโทท่อยเป็นโทษ  เทียบไฮ้  เห็นนา 

แปรแซร่งแปลงถูกเถี้ยง  ท่วนถี้ทีแสดง 



 ๔.  ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้ 

   อันจะเป็นส่ิงใดไม่ประหลาด ก าเนิดชาติดีทรามตามวิถี 
  ถือสันโดษบ าเพ็ญให้เด่นดี   ในส่ิงท่ีเราเป็นเช่นนั้นเทอญ 
 

  ก.  ค าดีท าดี    ข.  มักน้อยไม่ใฝ่สูง 

  ค. ท าดีแต่อย่าท าตัวเด่น   ง.  พอใจในส่ิงท่ีตนเป็นและตนมี 
 ๕.  ข้อคิดจากค าประพันธ์ต่อไปนีไ้ม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใด 
 

   วาววาวบ่ใช่เนื้อ   คิดดี  ท่ัวนา 

  ภาษิตย่อมเคยมี    สบโสต 

  บางคนวอดชีวี    แลกเปลือก  นอกนอ 

  ภายนอกสีรุ่งโรจน ์   แต่ข้างในหนอน 
   

  ก.  การเลือกคบเพื่อน  ข.  การเลือกซื้อผลไม้ 
  ค.  การเลือกซื้อภาพวาด  ง.  การเลือกเครื่องประดับ 

 ๖.  บทประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงคุณค่าส าคัญซึ่งน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ตามข้อใด 
   

   สายธารท่ัวพิภพแม้  ไพศาล 

  เอิบอาบซาบดวงมาน   มากได้ 

  ผิเทียบบ่เปรียบปาน   สักหยาด 

  แห่งพระกรุณาไซร ้   เลิศล้ าด ารง 
 

  ก.  ความรัก   ข.  ความรอบคอบ 

  ค.  ความโอบอ้อมอารี  ง.  ความอิ่มเอมเปรมใจ 
 

๗. เสียงในค าประพันธ์ต่อไปนี้เป็นเสียงประเภทใด 
 
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง  เริงร้อยซ้องเสียง 

ส าเนียงน่าฟังวังเวง 
กลางไพรไก่ขนับรรเลง  ฟังเสียงเพียงเพลง 

ซอเจ้งจ าเรียงเวียงวัง 
 

ก.  เสียงซอ  ข.  เสียงเพลง 
ค.  เสียงสัตว์ป่า  ง. เสียงบรรเลงดนตรี 

๘.  ค าประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ได้แสดงคุณค่าตามข้อใด 
อันนินทากาเลเหมือนเทน้ า   ไม่ชอกช้ าเหมือนเอามีดมากรีดหิน 
แม้องค์พระปฏิมายังราคิน   คนเดินดินหรือจะส้ินคนนินทา 

 
ก. ใช้ภาษาไพเราะสละสลวย ข. ใช้โวหารเปรียบเทียบชัดเจน 
ค. ให้คติข้อคิดในการด ารงชีวิต ง.  สะท้อนความเช่ือทางด้านศาสนา  

 



   ๙. ข้อใดให้ข้อคิดเกี่ยวกับความดี  
   ก.  น้ าใช้ใส่ตุ่มต้ัง เต็มดี  

ข.  มารยาทส่อสันดาน ชาติเช้ือ  
ค.  หอมแห่งกล่ินกล่าวคือ ศีลสัตย์ นี้นา  
ง.  ความรักประจักษ์ใจ จริงแน่ นอนฤา  

  ๑๐. ข้อใดให้ข้อคิดตรงกับใจความส าคัญของค าประพันธ์ต่อไปนี้   
 

ชายขาวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า   น้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย 
เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ      รักกันไว้ดีกว่าชังระวงัการ 
ก.  ควรมีน้ าใจต่อกัน 
ข.  อย่าไว้ใจใครง่ายๆ 
ค.  รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
ง.  ไม่รู้คุณค่าของส่ิงท่ีได้รับ 

๑๑.  บุคลใดน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ไม่สอดคล้องกับค าประพันธ์ต่อไปนี ้
 

ศิลปกรรมน าใจให้สร่างโศก    ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย 
จ าเริญตาพาใจให้สบาย      อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ 
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมส่ิงงาม      เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร 
เพราะขาดเครื่องระงับดับร าคาญ     โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ 

 
ก.  พี่สาวชอบฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน 
ข.  น้องชายชอบเดินชมภาพวาดเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
ค.  น้องสาววาดรูปขายเพื่อน าเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจน 
ง.  พี่ชายสมัคเรียนวิชาการถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกหลังเวลาเลิกงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



บันทึกเกร็ดความรู ้
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อนาถา  O-NET 
ผอ. เจ้าขา.....ได้โปรดเมตตาหนูแหน่ 

มันเหน่ือยคักแท้  มันท้อมันแท้หัวใจ 
อบรมสัมมนา  เทียวว่าเป็นบ้านเจ้าของ 
กลั้นน้ าตานอง  อกกลัดหนองกับคะแนนโอเน็ต 

ผอ. เจ้าขา.....ได้โปรดเมตตาหนูด้วย 
คะแนนบ่สวย  แต่ท าเต็มที่แล้วหนา 
จักสิเรียน  จักกีฬา  อีกทั้งโครงการล้านแปดจรมา 
สุดเวทนา  ได้ส่ านี่ละกับคะแนนโอเน็ต 
 

 
  
 

 


