
สารบัญ
บทนำา        8
 

บทท่ี 1 ระบบเสียงในภาษาไทย      16
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 26
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 31

บทท่ี 2 ชนิดของคำา      36
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 48
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 54

บทท่ี 3 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    58
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 66
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 71

บทท่ี 4 การสร้างคำา     77
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 86
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 87

บทท่ี 5 ประโยค       90
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 102
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 104

บทท่ี 6 ความหมายของคำา      111
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 114
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 118

Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   4Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   4 10/20/22   5:23 PM10/20/22   5:23 PM



บทท่ี 7 ขอ้บกพร่องในการใช้ภาษา   123
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 129
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 133

บทท่ี 8 สำานวน สุภาษิต คำาพังเพย  137
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 156
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 160

บทท่ี 9 ระดับภาษา     165
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 171
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 178

บทท่ี 10 ราชาศัพท์     183
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 192
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 200

บทท่ี 11 การใช้ภาษาแสดงเหตุผล     205
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 214
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 221

บทท่ี 12 โวหารการเขยีน      226
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 233
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 241

บทท่ี 13 การแต่งคำาประพันธ์        246
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 256
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 261

Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   5Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   5 10/31/22   4:31 PM10/31/22   4:31 PM



บทท่ี 14 การวิเคราะห์วรรณคดีด้านวรรณศิลป์       267 
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 274
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 280

บทท่ี 15 การอ่าน     284
 	 แนวข้้อสอบ	 	 	 	 	 	 288
	 เฉลยแนวข้้อสอบ		 	 	 	 	 297

แนวขอ้สอบวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 และเฉลย   303

แนวขอ้สอบวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 2 และเฉลย   321

จากใจนักเขยีน        341

ประวัตินักเขยีน   342

Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   6Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   6 10/31/22   4:31 PM10/31/22   4:31 PM



ระบบเสียง
ในภาษาไทย

Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   16Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   16 10/7/22   2:58 PM10/7/22   2:58 PM



17ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาไทย

นักเร่ยนค่ด้ว่า	“เส่ยง”	ของครูเก่�ยวเป็็นอย่างไรคะ	

เส่ยด้ายทุ่�หนังสือเล่มน่�ไม่ม่ไฟล์เส่ยงแนบมาให	้(เป็็นบุญของหนูแล้วลูก	555)	

อยากบอกว่า	กว่าครูจะพููด้ได้้นำ�าไหลไฟด้ับขนาด้น่�	ตอนเด้็กครูไม่ค่อยพููด้เลย	

แม่กลัวว่าจะเป็็นใบ้ด้้วยซำ�า

ระบบเสียง
ในภาษาไทย

บทท่ี 1

นักเร่ยนทุราบหรือไม่ว่าเส่ยง	“มอม”	ป็ระกอบด้้วยส่วนป็ระกอบเหล่าน่�

น่�คอืส่วนป็ระกอบของเสย่งทุ่�เป็ล่งออกมาแล้วอาจจะมค่วามหมายหรอืไม่มก็่ได้้	หรอืทุ่�เราเรย่กว่า	“พูยางค์”	

นั�นเอง	โด้ยจะเร่ยกส่วนป็ระกอบเหล่าน่�ว่า	“ระบบเส่ยง”		

พูยัญช่นะต้น

ม

สระ

ออ

พูยัญช่นะทุ้าย

ม

เส่ยงวรรณ์ยุกต์

สามัญ

มอม

และมนัตลกมากทุ่�เส่ยงแรกทุ่�ครูเป็ลง่ออกมาแล้วแม่เข้าใจคอืคำาวา่	

“มอม”	หาใช่่	“แม่”	อย่างทุ่�เด้็กคนอื�นเค้าพููด้กัน	
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ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาไทย18

รปู็พูยญัช่นะม	่44	รปู็	แบ่งออกเป็็นอกัษร	3	หมวด้	หรอืเร่ยกว่า	“ไตรยางศ์”	ดั้งน่�

ระบบเส่ยงในภาษาไทุยม่อยู่	3	ช่น่ด้	ได้้แก่	

1. เสียงพยัญชนะ

เทคนิคการจำา
การจำาไตรยางศ์

อักษรกลาง : ไก่ จิิก เฎ็็ก (เด็ก) ฏาย (ตาย) เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง

อักษรสูง : ผีี ฝาก ถุง ขี้้าว สาร ให้ ฉี่ัน 

อักษรตำ�าคู่ : พู่อ แฟน เธอ คบ ซ้้อน เฮีีย ช้ั�น 

อักษรตำ�าเดี�ยว : งู ใหญ่่ ณ หนอง มน อยู่ รอบ ลาน วัด 

อักษรกลาง อักษรสูง 
อักษรตำ่า

อักษรตำ่าคู่ อักษรตำ่าเด่ียว 

ก

จ

ฎ,	ฏ

ด้,	ต

บ,	ป็

อ

ผ

ฝ

ถี,	ฐ

ข้,	ฃ

ศ,	ษ,	ส

ห

ฉ

พู,	ภ

ฟ

ทุ,	ธ

ค

ซ

ฮ

ช่

ง

ญ

ณ์

น

ม

ย

ร

ล,	ฬ

ว
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ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาไทย26

แนวขอ้สอบ

1.   ขอ้ใดมีคำาท่ีใช้ท้ังอักษรควบและอักษรนำา

ก.ก.	เวทุนาวานรอ่อนน้อยน้อย	 	 กระจ้อยร่อยกระจ่ร่ด้จ่ด้จ่ด้จ่๋ว		 	 	

ข.ข.	บ้างเกาะแม่แลโลด้กระโด้ด้ป็ล่ว	 ดู้หอบห่�วม่ใหถ้ีูกตัวลูกเลย

ค.ค.	โอพู้่อแม่แต่ช่ั�นล่งไม่ทุ่�งบุตร		 เพูราะแสนสดุ้เสน่หาน่จจาเอ๋ย	 	 	

ง.ง. ทุ่�ลูกอ่อนป้็อนนมน่าช่มเช่ย	 	 กระไรเลยแลเห็นน่าเอ็นดู้

2.  ขอ้ความต่อไปน้ีมีคำาท่ีมีอักษรนำาก่ีพยางค์ (ไม่นับพยางค์ซำ้า)

			“โรคไข้หวัด้ใหญ่สายพัูนธุ์ใหม่	2009	น่�เก่ด้จากการต่ด้เช่ื�อ	H1N1	ซึ�งเช่ื�อได้้แพูร่พัูนธุ์ครั�งแรกในแถีบ

ป็ระเทุศเม็กซ่โกและสหรัฐอเมรก่า	โรคดั้งกลา่วได้ม่้การแพูร่ระบาด้เป็น็เวลานับเดื้อนกอ่นจะมก่ารรับรองอยา่ง

เป็น็ทุางการ	ถึีงแม้ว่ารัฐบาลเมก็ซ่โกจะพูยายามสนับสนนุการยับยั�งโรคด้ว้ยการปิ็ด้สถีานทุ่�ราช่การและเอกช่น

จำานวนมากแล้วก็ตาม	แต่เช่ื�อก็ได้้ระบาด้ไป็แล้วทุั�วโลก”	

ก.ก.	5	พูยางค์	 	 	 	 ข.ข.	6	พูยางค์

ค.ค.	7	พูยางค์	 	 	 	 ง.ง. 8	พูยางค์

3.  ขอ้ความต่อไปน้ีมีคำาท่ีมีอักษรนำาก่ีพยางค์

  “สารกลูตาไธโอนเป็็นสารต้านอนุมูลอ่สระในร่างกายทุ่�ม่กำาลังสูงเมื�อเป็ร่ยบเทุ่ยบกับว่ตาม่นซ่หรือ 

ว่ตาม่นอ่	ป็กต่คนเราจะมก่ารทุำางานของเม็ด้ส่ทุ่�อยู่ทุ่�ผ่วหนัง	2	ช่น่ด้	ได้้แก่	ยูเมลานน่	เป็็นเม็ด้ส่หลักสำาหรับ

คนเอเช่ย่	 และฟีโอเมลานน่	 จะเป็็นเม็ด้ส่หลักสำาหรับผว่ฝรั�ง	 ม่ลักษณ์ะผ่วส่แด้ง	 ผมส่บลอนด้์	 ซึ�งการฉ่ด้ 

กลูตาไธโอนเข้าไป็น่�เองทุำาให้การทุำางานของเม็ด้ส่หยดุ้ช่ะงัก	ส่งผลโด้ยตรงต่อผ่วคือ	ม่ผ่วขาวเป็ล่งป็ระกายขึ�น”	

ก.ก.	5	พูยางค์	 	 	 	 ข.ข.	6	พูยางค์

ค.ค.	7	พูยางค์	 	 	 	 ง.ง. 8	พูยางค์
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ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาไทย 31

เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ค. 

ข้อ	ค	ม่เส่ยงอักษรควบคือ	“เพูราะ”	ม่เส่ยงอักษรนำาคือ	“เสน่หา	(เหน่)”	

ข้อ	ก	ม่เส่ยงอักษรควบคือ	“กระ”	ไม่ม่เส่ยงอักษรนำา	

ข้อ	ข	ม่เส่ยงอักษรควบคือ	“กระ”	“ป็ล่ว”	ไม่ม่เส่ยงอักษรนำา	

ข้อ	ง	ม่เส่ยงอักษรควบคือ	“กระ”	ไม่ม่เส่ยงอักษรนำา	

2. ตอบ ข.   

ม่เส่ยงอักษรนำา	6	พูยางค	์ได้้แก่	หวัด้,	ใหญ่,	ใหม่,	อย่าง,	สนับ	(หนับ),	สนุน	(หนุน)		

3. ตอบ ค. 

ม่เส่ยงอักษรนำา	7	พูยางค์	ได้้แก	่อ่สระ	(หระ),	หนัง,	หลัก,	หรับ,	ฝรั�ง	(หรั�ง),	ณ์ะ	(หนะ),	หยุด้

4. ตอบ ง.   

ข้อ	ง	ใช่้พูยัญช่นะสะกด้ตรงตามมาตราตัวสะกด้ทุุกคำา	

ข้อ	ก	ใช่้พูยัญช่นะสะกด้ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด้คือ	โภช่	การ	หาร	ศาสตร์	โรค	

ข้อ	ข	ใช่้พูยัญช่นะสะกด้ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด้คือ	ธาตุ

ข้อ	ค	ใช่้พูยัญช่นะสะกด้ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด้คือ	ผลาญ
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37ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาไทย

บทท่ี 2
ชนิดของคำา

หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ได้้จำาแนกช่น่ด้ข้องคำาไทุยโด้ยใช่้เกณ์ฑ์	์

หน้าทุ่�	ตำาแหน่งทุ่�คำาป็รากฏ	และความสัมพูันธ์กับคำาอื�น	รวมทุั�งเกณ์ฑ์์ความหมายป็ระกอบกันเป็็น	12	ช่น่ด้

ด้ังน่�

บทุทุ่�แล้วเราพููด้ถีึงเส่ยงกันไป็แล้ว	มาบทุน่�ครูเก่�ยวเลยข้อพููด้เรื�องทุ่�ใหญข่้ึ�นหน่อย

นั�นคือเรื�อง	“คำา”	

นักเรย่นรู้หรือไม่ว่า	“คำา”	แตกต่างจาก	“พูยางค์”	หรือระบบเส่ยงอย่างไร	

ความแตกต่างมอ่ยูค่่ะ	เพูราะพูยางค์	คือ	เส่ยงทุ่�เป็ล่งออกมา	1	ครั�ง	จะม่ความหมาย

หรือไม่ม่ความหมายก็ได้้	ซึ�ง	1	เสย่ง	เทุ่ากับ	1	พูยางค์	

แต่คำา	คือ	เส่ยงทุ่�เป็ล่งออกมาแล้วม่ความหมาย	ซึ�งคำานั�นอาจจะม่หลายพูยางค์	หรือ

พูยางค์เด้ย่วก็ได้้	เมื�อม่ความหมายรวมกัน	เราก็จะนับว่าเป็็น	1	คำาทุันทุ่

เช่่น	“นาฬิกา”	ม่	3	พูยางค์	แต่เป็็น	1	คำา	

และนักเร่ยนรูห้รือไม่ว่าคำาไทุยม่ก่�ช่น่ด้	ถี้าไม่รู้...ม่ตัวช่่วยค่ะ

	 ก.	12	ช่น่ด้			ข้.	400,000	ช่น่ด้
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คำานาม	คอื	คำาทุ่�ใช้่เร่ยกช่ื�อคน	สัตว์	ส่�งของทุั�วๆ	ไป็	ทุ่�เป็็นทัุ�งรปู็ธรรมและนามธรรม	ม	่4	ช่นด่้	ด้งัน่�

ลักษณนามท่ีควรรู้

1. คำานาม

คำานาม

คำานาม ลักษณนาม คำานาม ลักษณนาม คำานาม ลักษณนาม

กฎหมาย ฉบับ กรรไกร เล่ม กระด้้ง ใบ,	ลูก

กระด้าน แผ่น กระป็๋อง ใบ กรับ คู่

กาพูย์ บทุ กำาไล วง ก่ตาร์ ตัว

คำานามสามัญ
คือ	คำานามทุ่�ใช่เ้ร่ยกช่ื�อโด้ยทุั�วไป็

เช่่น	คน	นก	ม้า	เรือ	รถี

คำานามวิสามัญ
คือ	คำานามทุ่�ใช่้เร่ยกช่ื�อเฉพูาะ

เช่่น	กรุงเทุพูฯ	เพูช่รเกษม	สามก๊ก

อาการนาม
คือ	คำาทุ่�ม่	“การ”	“ความ”	นำาหน้า	

เช่่น	การเด้่น	ความตาย	

การ	+	กร่ยา	(รูป็ธรรม	-	เห็นได้้,	

จับต้องได้้)	=	การเด้่น,	การนอน

ความ	+	ว่เศษณ์์	(นามธรรม)	

=	ความด้่,	ความสวย

ลักษณนาม 
คือ	คำานามทุ่�ใช้่บอกลักษณ์ะของนาม	เพูื�อให้รู้

สัด้ส่วน	รูป็พูรรณ์สัณ์ฐานของคำานามนั�นๆ	

เช่่น	โต๊ะ	5	ตัว	ร่ม	2	คัน  

สามารถีใช่้บอกกลุ่ม	หมู่	พูวก	ของคำานาม

ทุ่�อยู่รวมกันได้้	เช่่น	กองมะม่วง	โขลงช่้าง
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แนวขอ้สอบ

ตอบคำาถามขอ้ 1-2 โดยใช้ขอ้ความต่อไปน้ี

     “การออกกำาลังกายเป็็นส่�งทุ่�ทุุกคนต้องให้ความสำาคญัและป็ฏบั่ต่อย่างจรง่จงั	เพูราะไขมนัทุ่�สะสมอยู	่ใน

ร่างกายอาจสร้างผลร้ายต่อช่่ว่ตอย่างคาด้ไม่ถีึง”

1.   ขอ้ความขา้งต้นมีคำานามก่ีคำา

ก.ก.	6	คำา	 	 	 	 	 ข.ข.	7	คำา

ค.ค.	8	คำา	 	 	 	 	 ง.ง. 9	คำา 

2.  ขอ้ความขา้งต้นมีคำากริยาหลักก่ีคำา

ก.ก.	4	คำา	 	 	 	 	 ข.ข.	5	คำา

ค.ค.	6	คำา	 	 	 	 	 ง.ง. 7	คำา

ตอบคำาถามขอ้ 3-4 โดยใช้ขอ้ความต่อไปน้ี

    “พูฤต่กรรมของคนในสงัคมเมอืงทุ่�ต้องพูึ�งพูากาแฟ	ทุำาให้กาแฟกลายเป็็นเครื�องดื้�มยามเช้่าสำาหรบัทุกุคน 

ไป็แล้ว	เนื�องจากสารกาเฟอน่ทุ่�เป็รย่บเสมอืนยาช่กูำาลงัช่ั�นด่้	หากวนัไหนเราไม่ได้้ดื้�มกาแฟ	ร่างกายกจ็ะอ่อนเพูลย่

จากการขาด้กาเฟอน่	ซึ�งนบัว่าไม่ค่อยด่้นกัต่อร่างกาย”

3.  ขอ้ความขา้งต้นมีคำาบุพบทก่ีคำา (ไม่นับคำาซำ้า)

ก.ก.	2	คำา	 	 	 	 	 ข.ข.	3	คำา

ค.ค.	4	คำา	 	 	 	 	 ง.ง. 5	คำา
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ค. 

ข้อความข้างต้นม่คำานาม	8	คำา	ได้้แก่	การออกกำาลังกาย	ส่�ง	ทุุกคน	ความสำาคัญ	ไขมัน	ร่างกาย	

ผลร้าย	ช่่วต่

2. ตอบ ข.   

ข้อความข้างต้นม่คำากร่ยาหลัก	5	คำา	ได้้แก่	เป็็น	ให้	ป็ฏ่บัต่	สะสม	สร้าง

3. ตอบ ง. 

ข้อความข้างต้นม่คำาบุพูบทุ	5	คำา	ได้้แก่	ของ	ใน	สำาหรับ	จาก	ต่อ

4. ตอบ ค.   

ข้อความข้างต้นม่คำาเช่ื�อม	4	คำา	ได้้แก่	ทุ่�	เนื�องจาก	หาก	ซึ�ง

5. ตอบ ค.   

ลักษณ์นามของข้าวโพูด้คือ	“ด้อกหรือฝัก”

6. ตอบ ก. 

ลักษณ์นามของงาช่้างคือ	“ก่�ง”

Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   54Page1_thai_m4_Pantone576U_P1-110.indd   54 10/7/22   2:58 PM10/7/22   2:58 PM



ภาษา
ต่างประเทศ
ในภาษาไทย
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บทท่ี 3
ภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย

ครูเคยได้้รับโอกาสไป็สอนในโรงเร่ยนเอกช่นช่ื�อด้ังแห่งหนึ�งค่ะ	เช่ื�อหรือไม่ว่า 

ส่�งทุ่�ทุำาให้ครูป็วด้หัวไม่น้อยคือ	“ช่ื�อและนามสกุล”	บางช่ื�อถึีงกับอ่านไม่ออกเลย	ลองอ่าน

ช่ื�อน่�ดู้นะคะ

ด้.ญ.พูจช่รด้ลญา

ครูพูออ่านได้้เพูราะเป็็นครูสอนภาษาไทุย	แต่เพืู�อนครูทุ่�เพู่�งได้้สอนห้องน่�ครั�งแรก	

อ่านช่ื�อน้องคนน่�ได้้ตลกมาก

นางอ่าน	“พูะ-จะ-ช่ะ-ระ-ด้ะ-ละ-ยา”	เด้็กทุั�งห้องขำาเส่ยงด้ังลั�นเลย

ซึ�งความจร่งแล้ว	ช่ื�อน้องอ่านว่า	“พูด้-ช่ะ-ระ-ด้น-ละ-ยา”	ค่ะ	ตึ�บสุด้ๆ

สมัยคร	ูช่ื�อทุ่�ยากสุด้ๆ	ก็ม่แค่	รช่ต	ทุ่�ครูช่อบอ่านว่า	ระ-ช่ด้	ตลอด้	ซึ�งความจร่ง

ต้องอ่านว่า	ระ-ช่ะ-ตะ	นั�นเอง		

แล้วนักเรย่นเคยสงสยัไหมคะว่า	ช่ื�อจรง่ของบางคน	ทุำาไมต้องเข่ยนให้มันยาก	ต้องม่	

ฎ	ฏ	ฐ	ฑ์	ฒ	อะไรวุ่นวายไป็หมด้	มันเป็็นภาษาไทุยแทุ้จร่งหรือ	

ตอบให้ตรงน่�เลยค่ะว่า	“ไม่จรง่”	ช่ื�ออะไรทุ่�ดู้อ่านยากๆ	เข่ยนยากๆ	หรือต้องแป็ล	

คือไม่สามารถีอ่านแล้วเข้าใจได้้เลยนั�น	สันนษ่ฐานได้ง้่ายๆ	เลยค่ะว่าเป็็นการรับอ่ทุธ่พูล

มาจากภาษาต่างป็ระเทุศแทุบทุั�งส่�น	

เรามาเป็ิด้โลกภาษาต่างป็ระเทุศในภาษาไทุยกันด้่กว่าค่ะ	
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ภ�ษ�บ�ล่ั-สันสกฤตั เป็นภ�ษ�ท่ี่�พบเจึอในภ�ษ�ไที่ยเริ�ม่�กท่ี่�สุด้ แยกเป็นภ�ษ�บ�ล่ัแลัะภ�ษ�สันสกฤตั 

ซึ�งภ�ษ�บ�ลั่แลัะภ�ษ�สันสกฤตัม่่ข้อแตักตั่�งที่่�เห็นได้้ชั่ด้ด้ังน่้

ต้�ริ�งเปริ้ยบเท้ยบก�ริสังเกต้คำำ�ท่้ม�จ�กภ�ษ�บ�ล้และภ�ษ�สันำสกฤต้ 

1. ภ�ษ�บ�ล้-สันำสกฤต้ 

ภ�ษ�บ�ล้ ภ�ษ�สันำสกฤต้ 

1) ม่่ตััวสะกด้ ตััวตั�ม่ (เป็นไปตั�ม่กฎ***)  

  เช่่น ที่กุข ์ม่จัึฉั� พทุี่ธ ม่ชั่ฌิิม่� บปุผั�
1) ไม่่เป็นไปตั�ม่ตััวสะกด้ ตััวตั�ม่

2) ใช่้แตั่ ส ไม่่ ใช่้ ศ, ษ เช่่น ริังส่ สิกข�  

  เวสสันด้ริ กิเลัส สริิิ

2) ใช้่ ศ, ษ    เช่่น ริัศม่่ ศึกษ� ศิริิ

  ใช่้ ส แลัะตั�ม่ด้้วย ด้ ตั ถ เช่่น พัสดุ้  

  สตัริ่ สถ�น

3) ไม่่ ใช้่ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
3) ใช่้ ไอ เอ� ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ           เช่่น ไวย�กริณ์  

  ฤที่ธิ� ฤกษ์ ฤด้่

4) ใช้่ ร ิเช่่น ภริิย� จึริยิ� อริิยะ ม่ริยิ�ที่ อสิริิยะ  
4) ใช่้ ริริ  เช่่น ภริริย� จึริริย� ม่ริริย�ที่ (ม่�ริย�ที่)  

  ไอศวริริย์ ธริริม่ วริริณ กริริม่ บริริพ

5) ใช่้ ฬ เช่่น จุึฬ� ก่ฬ� คืริุฬ อ�ส�ฬหะ  
5) ใช่้ ฑ  เช่่น จึุฑ� กริ่ฑ� คืริุฑ วิฑ�ริ โอฑ�ริิก  

  ไพฑ่ริย์

6) ใช่้ ข เช่่น ข่ริะ เขตั ภิกขุ 6) ใช่ ้ษ  หริือ กษ  เช่่น กษ่ริะ เกษตัริ ภิกษุ 

7) ใช่้ ฐ เช่่น ฐ�นะ ฐ�ปน� 7) ใช้่ สถ  เช่่น สถ�นะ สถ�ปน� 

8) ไม่่นิยม่คืำ�คืวบกลัำ้� เช่่น ยนตั์ ม่นตั์ จัึนท์ี่  

   ปตุัตั อินที่์ปช่� ปฐม่ ปัญญ� ส�ม่่ อิตัถ่ 

8) นิยม่คืำ�คืวบกลัำ้� เช่่น ยนตัริ์ ม่นตัริ์ จึันที่ริ�   

  บุตัริ อินที่ริ์ ปริะถม่ ปริัช่ญ� สว�ม่่ อิสตัริ่ 

9) คืำ�ท่ี่�ออกเส่ยงเหม่ือนม่่ตััวสะกด้ซ่อนอย่่ เช่่น  

   ยุตัิ วุฒิ

9) สังเกตัท่ี่�คืำ�ว่� “เคืริ�ะห์” เช่่น วิเคืริ�ะห์  

   สังเคืริ�ะห์ สงเคืริ�ะห์ อนุเคืริ�ะห์
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แนวขอ้สอบ

1.   ขอ้ใดเป็นคำาไทยแท้ทุกคำา

ก.ก. คนงานใหม่ข้ยันเป็็นพูักๆ	เอาแน่ไม่ได้้	

ข้.ข้. นักเรย่นอนุบาลหกล้มหัวเข้่าแตก	เลือด้ไหลซ่บๆ	

ค.ค. ในสวนสาธารณ์ะม่คนออกกำาลังกายกันป็ระป็ราย	

ง.ง. ทุ่�ป็ากทุางเข้้าหมู่บ้านม่ยามรักษาการณ์์อยู่ตลอด้เวลา	

2.  ขอ้ใดใช้คำาไทยแท้ท้ังหมด 

ก.ก. พู่�แกล้งเม่นเด้่นมาข้้างบ่อโพูรง 	 ข้.	 ข้. เห็นทุ่าเล่�ยนเต่ยนโล่งเป็็นทุางถี่าง	

ค.ค. พู่ศพูนมช่มเพูล่นแล้วเด้่นพูลาง  ง.ง. ถึีงระหว่างแนวถีำ�าทุ่�ลำาธาร	

3.  ขอ้ใดจำาเป็นต้องใช้คำาภาษาต่างประเทศ

ก.ก. สมช่ายบอกนางนุช่ว่าหลังเล่กงานแล้วจะไป็เทุ่�ยวคาราโอเกะกัน	

ข้.ข้. ผาสุกจะเป็ิด้แฟรนไช่ส์ร้านข้ายข้้าวสูตรโบราณ์ทุ่�กรุงเทุพูฯ	

ค.ค. สมพูรบอกพูนักงานให้เคล่ยร์งานให้เร่ยบร้อยก่อนลาออก	

ง.ง. สมศักด้่์ช่อบสไตล์การแต่งตัวข้องสมศร่

4.  ขอ้ใดมีคำาภาษาต่างประเทศท่ีไม่ควรใช้

ก.ก. เวลาข้ับรถีทุ่�ม่เก่ยร์อัตโนมัต่	เราไม่ต้องเหย่ยบคลัตช์่	จึงไม่รู้สึกเหนื�อย		

ข้.ข้. บร่ษัทุนำาเข้้ารถีป็๊อป็ป็ูลาร์ช่ื�อดั้ง	ทุั�งเบนซ์	ป็อร์เช่่	และซ่ตรองมาให้คณ์ะรัฐมนตร่ช่ม	

ค.ค. ในการแข่้งข้นัแรลล่�ครั�งทุ่�	17	ข้องสมาคม	ป็รากฏว่ามผู้่สนใจสมัครเข้า้แข้ง่ข้นัเก่นกวา่ทุ่�คาด้หมาย	

ง.ง. นายกรฐัมนตรเ่หน็ว่าควรสนบัสนนุการใช้่เทุคโนโลยข่้ั�นสูงในการผลต่ส่นค้าอตุสาหกรรมข้องไทุย	
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ก. 

ข้อ	ก	ไม่ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศเลย	

ข้อ	ข	ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศคือ	อนุบาล	(บาล่)	

ข้อ	ค	ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศคือ	สาธารณ์ะ	(บาล่)	

ข้อ	ง	ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศคือ	รักษา	(สันสกฤต)	การณ์	์(บาล่)	

2. ตอบ ข.   

ข้อ	ข	 ไม่ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศเลย	

ข้อ	ก	ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศคือ	เด้่น	(เขมร)	

ข้อ	ค	ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศคือ	พู่ศ	(สันสกฤต)	พูนม	(เขมร)	เด้่น	(เขมร)	

ข้อ	ง	ม่คำาภาษาต่างป็ระเทุศคือ	ลำาธาร	(บาล่)	

3. ตอบ ก. 

ข้อ	ก	ไม่ม่คำาไทุยใช่้แทุน	จึงจำาเป็็นต้องใช่้คำาว่า	“คาราโอเกะ”	

ข้อ	ข	ม่คำาไทุยใช่้แทุนคือ	สาขาย่อย	

ข้อ	ค	ม่คำาไทุยใช่้แทุนคือ	สะสาง

ข้อ	ง	ม่คำาไทุยใช่้แทุนคือ	รูป็แบบ

4. ตอบ ข. 

คำาว่า	“ป็๊อป็ป็ูลาร์”	ม่คำาไทุยใช่้แทุนคือ	ทุ่�ม่ช่ื�อเสย่ง,	ทุ่�ได้้รับความน่ยม	
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ความหมาย
ของคำา
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บทท่ี 6

นักเรียนลองสังเกตค�ำที่ใช้ในตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 ก. เมื่่่อวำนครูเกี�ยววำงปลำทูไว้กลำงบ้้ำน ตอนนีเ้ลยมื่ีรอยตีนแมื่ว 

   เตม็ื่บ้้ำนไปหมื่ด 

 ข. เม่่ื่อวำนครูเกี�ยวล่มื่ปิดประตูบ้้ำน ตีนแมื่วเลยเข้ำมื่ำขนโทรทัศน ์

   ครูไป 2 เคร่่อง 

นักเรียนคิดว่ำ “ตีนแมื่ว” ทั้ง 2 ประโยคนี้แปลเหมื่่อนกันหร่อไมื่่     

ประโยค ก ตีนแมื่ว หมื่ำยถึึง เท้ำของแมื่ว 

ส่วนประโยค ข ตีนแมื่ว หมื่ำยถึึง ขโมื่ย 

ฉะนั้น ตีนแมื่ว ในประโยค ก เป็นค�ำที่มื่ีควำมื่หมื่ำยนัยตรง 

ส่วน ตีนแมื่ว ในประโยค ข มื่ีควำมื่หมื่ำยเชิงอุปมื่ำ 

ความหมายของคำา

คำาท่ีมีความหมายนัยตรง (โดยตรง) หมื่ำยถึึง ค�ำท่ีมีื่ควำมื่หมื่ำยตรงตวัตำมื่พจนำนกุรมื่ ไม่ื่มีื่กำรตีควำมื่ 

ดัดแปลง เป็นควำมื่หมื่ำยเดิมื่ของค�ำเมื่่อ่ปรำกฏในบ้รบิ้ทต่ำงๆ 

ส่วน ความหมายเชิิงอุปมาหรอืความหมายโดยนัย หมื่ำยถึึง ค�ำที่ต้องอำศัยกำรตีควำมื่จำกบ้ริบ้ท 

ในประโยค เป็นควำมื่หมื่ำยที่เกิดจำกกำรเปรียบ้เทียบ้กับ้ควำมื่หมื่ำยตำมื่ตัวของค�ำนัน้ในบ้ริบ้ทอ่่นๆ 
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แนวขอ้สอบ

ขอ้ 1-10 จงเติมความหมายของคำาท่ีมีความหมายนัยตรงและความหมายโดยนัยให้ถกูต้อง 

ขอ้ 11-20 จงเลือกคำาตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด

 11.  คำาในขอ้ใดมีความหมายนัยตรงได้เพียงอย่างเดียว

ก.ก. ท�ำไมื่วนันีดู้เปรีย้วจงัเลย แฟนไม่ื่ว่ำหรอ่ไง

ข.ข. จ่ดชด่แบ้บ้นี ้ใครท่ีไหนจะสนใจ ปรับ้ปรงุตวัเองหน่อยสิ

ค.ค. คูร่กัห้องโน้นดูหวำนกันดีนะ ฉนัอจิฉำมื่ำกเลย

ง.ง. ระวงันะ…เคม็ื่แบ้บ้นีจ้ะเป็นโรคไตกบั้ควำมื่ดนัโลหิตสงู 

คำา ความหมายนัยตรง ความหมายโดยนัย 

1. ย่่นซึ่องขำว 

2. เก้ำอี้ 

3. คอขวด 

4. เผู้็ดร้อน 

5. มื่้วนเส่่อ 

6. เล่อดเย็น 

7. เงินใต้โต๊ะ 

8. ลำยครำมื่ 

9. แกะด�ำ 

10. ชักดำบ้ 
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เฉลยแนวขอ้สอบ

คำา ความหมายนัยตรง ความหมายโดยนัย 

1. ย่่นซึ่องขำว ย่่นซึ่องสีขำว
ให้เงินเด่อนเด่อนสุดท้ำย 

เพ่่อให้ออกจำกงำน

2. เก้ำอี้ ที่นั่งมื่ีขำ ยกหร่อย้ำยได้ ต�ำแหน่ง

3. คอขวด ส่วนดำ้นบ้นที่แคบ้ของขวด
ส่วนของถึนน สะพำน  

หร่อล�ำน�้ำทีม่ื่ีช่วงแคบ้เข้ำหำกัน

4. เผู้็ดร้อน  รสชำติเผู้็ด แสบ้ร้อน รุนแรง

5. มื่้วนเส่่อ เก็บ้เส่่อ

เสียกำรพนันจนหมื่ดตัว,  

ขำดทุนจนไมื่่สำมื่ำรถึด�ำเนิน

กิจกำรต่อได้

6. เล่อดเย็น 

สัตวม์ื่ีกระดูกสันหลังที่สำมื่ำรถึ

ปรบั้อุณหภูมื่ิร่ำงกำยให้เหมื่ำะสมื่

กับ้อุณหภูมื่ิของสภำวะแวดล้อมื่ได้ 

อ�ำมื่หิต, ไมื่่สะทกสะทำ้น

7. เงินใต้โต๊ะ เงินที่อยู่ ใต้โต๊ะ สินบ้น

8. ลำยครำมื่ 

เคร่่องภำชนะเน่้อกระเบ้่้อง

ที่เขียนลำยลงบ้นผิู้วด้วยสีน�้ำเงิน

ที่เรียกว่ำ สีครำมื่ 

เกำ่, โบ้รำณ

9. แกะด�ำ แกะสีด�ำ แตกต่ำง

10. ชักดำบ้ ดึงดำบ้ออกมื่ำ โกง, บ้ิดพลิ้ว, ไมื่่จ่ำย
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ขอ้บกพร่อง
ในการใช้ิภาษา
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ขอ้บกพร่อง
ในการใช้ิภาษา

บทท่ี 7

นักเรียนรู้ไหมื่คะว่ำ “ภำษัำ” เป็นศำสตร์ที่ซึ่ับ้ซึ่้อนมื่ำกเร่่องหนึ่งเลยก็ว่ำได้  

ใครที่เรียนวิทยำศำสตร์จะรู้ดีวำ่ แมื่้วิทยำศำสตร์จะซึ่ับ้ซึ่้อนเพียงใด แต่มื่ันก็มื่ี

ค�ำตอบ้ที่ตำยตัว ถึ้ำเรำคิดด้วยวิธีที่ถึูกต้อง  

แต่เรำจะเอำแน่เอำนอนอะไรกับ้ภำษัำไมื่่ ได้เลย เพรำะภำษัำค่อ “สิง่ที่ดิ้นได้” 

ไมื่่มื่ีถึูกผู้ิด (ถึ้ำไมื่่นับ้เร่่องกำรท�ำข้อสอบ้)  

เพรำะไมื่่ว่ำเรำจะส่่อสำรอย่ำงไร ถึ้ำคนพูดและคนฟังเข้ำใจตรงกัน ถึอ่ว่ำ 

กำรส่่อสำรนัน้สัมื่ฤทธผิู้ลแล้ว แต่ก็มื่ข่ีำวอยูบ่่้อยๆ ว่ำ คนนัน้พดูไม่ื่เข้ำหูคนนีแ้ล้วก็เกิด

กำรทะเลำะกัน เพรำะเข้ำใจไมื่่ตรงกันนั่นเอง

เรำมื่ำดูกันดีกว่ำว่ำกำรส่่อสำรที่บ้กพร่อง (โดยที่เรำไมื่่รู้ตัว) นั้น 

มื่ีลักษัณะอย่ำงไรบ้้ำง 
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Date :

125

ครูเกี๊ยวหมกมุ่นเรื่อง 

การท�าของใส่ผู้ชาย

ยิงแค่ 2 นัด 

จะรัวท�าบ้าอะไร

เป็นกำรใช้ค�ำท่ีมีื่ควำมื่หมื่ำยไม่ื่ถึกูต้องตำมื่บ้รบิ้ท หรอ่ไม่ื่ถูึกต้อง

ตำมื่ระดับ้ของกำรใช้ภำษัำกับ้คูส่นทนำ เช่น

ลักษัณะของภำษัำไทยต้องสั้น กระชับ้ ชัดเจน ค�ำไหนควำมื่หมื่ำยเหมื่่อนกันให้ตัดทิ้ง หร่อถึ้ำใส่ค�ำนี้

เข้ำมื่ำแล้วไมื่่ได้ท�ำให้ควำมื่หมื่ำยเพิ่มื่หร่อลดลงก็ตัดทิ้งได้ เช่น 

1. การใช้ิคำาผิดความหมาย 

2. การใชิค้ำาฟุ่ มเฟือย  

เขำหมื่กมุ่ื่นกับ้กำรเรียน 

จนล้มื่ป�วย

ควรเปลี่ยน “หมื่กมืุ่่น” เป็น “มืุ่่งมื่ั่น” เพรำะค�ำว่ำ หมื่กมืุ่่น  

ใช้ในเร่่องที่ไมื่่ดีไมื่่งำมื่

พ่อแมื่เ่สี้ยมื่สอนให้เขำ 

เอ่้ออำรีแก่ผูู้้อ่่น 

ควรเปลี่ยน “เสี้ยมื่สอน” เป็น “สอน” หร่อ “สั่งสอน” เพรำะ

ค�ำว่ำ เสี้ยมื่ หมื่ำยถึึง ยุยงปลุกปั่นให้ทะเลำะกัน 

ต�ำรวจรัวกระสุนปืน 

ใส่ผูู้้ร้ำยสองนัด 
ควรเปลี่ยน “รัว” เป็น “ยิง” เพรำะค�ำว่ำ รัว ค่อกำรท�ำซึ่�้ำๆ

ในอดีตทีผู่้่ำนมื่ำฉันต้องอยู่

กบั้คนที่ท�ำร้ำยฉันตลอดเวลำ

ควรเล่อกใช้ค�ำใดค�ำหนึ่งค่อ “ในอดีต” หร่อ “ทีผู่้่ำนมื่ำ” เพรำะ

ทั้งสองค�ำมื่ีควำมื่หมื่ำยเหมื่่อนกัน 

ขอเชิญทุกท่ำนได้โปรดกรณุำ

ช่วยเหล่อผูู้้พิกำรที่นี่ด้วย  

ควรตัดค�ำว่ำ “ได้โปรดกรุณำ” ออก เพรำะถึึงไมื่่มื่ีค�ำนี้ก็ยังมื่ี

ควำมื่หมื่ำยเท่ำเดิมื่ค่อ ขอเชิญทุกท่ำนช่วยเหล่อผูู้้พิกำรที่นี่ด้วย 
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แนวขอ้สอบ

ขอ้ 1-10 จงเลือกขอ้บกพรอ่งในการใช้ิภาษาของประโยคให้ถูกต้อง 

  ก. กำรใช้ค�ำผู้ิดควำมื่หมื่ำย

  ข. กำรใช้ค�ำฟุ�มื่เฟือย

  ค. ใช้ส�ำนวนภำษัำตำ่งประเทศ     

  ง. ประโยคก�ำกวมื่

  จ. ประโยคไมื่่สมื่บู้รณ์

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

1.    กำรสูญเสียที่เรำไมื่่สำมื่ำรถึจะโทษัผูู้้อ่่นได้นอกจำกตัวเรำเอง 

2.    แมื่่บ้อกว่ำกำรท�ำลำยกระดำษัสำเป็นสิ่งที่ค่อนข้ำงยำก

3.    เขำเดินด้วยฝีเท้ำแผู้่วเบ้ำค่อยๆ เข้ำไปในห้องคนไข้

4.      ชำตรีเป็นผูู้้หนึ่งที่ช�่ำชองในวิชำวิทยำศำสตร์ 

5.    ควำมื่ประมื่ำทในกำรใช้ชีวิตน�ำมื่ำซึ่ึ่งควำมื่หำยนะต่อครอบ้ครัว

6.    อุบ้ตัเิหตุครัง้นัน้ท�ำให้ทกุคนตำยหมื่ด ไม่ื่มื่ใีครรอดชีวติเลยสักคน

7.     กรมื่อตุนุยิมื่วทิยำประกำศว่ำจะเกดิพำยพุดักรรโชกในระยะสองสำมื่ 

    วันนี้
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ จ. 

เป็นประโยคไม่สมบูรณ์ เพราะมีแต่ภาคประธานและส่วนขยายประธาน ไม่มีภาคแสดง

2. ตอบ ง.   

เป็นประโยคก�ากวม เพราะสามารถตีความตามการอ่านเว้นวรรคได้ 2 แบบ ได้แก่ 

1. การทำ�า / ลายกระดาษสา 

2. การทำ�าลาย / กระดาษสา 

3. ตอบ ข. 

เป็นประโยคฟุ่มเฟือย เพราะสามารถตัดบางค�าออกแล้วยังได้ใจความเดิมคือ “เขาเดินด้วยฝีเทำ้าแผ่วเบา

เข้าไปในห้องคนไข้” 

4. ตอบ ก.   

เป็นการใช้้ค�าผิดความหมาย เพราะค�าว่า “ช้��าช้อง” หมายถึง มีความถนัด แต่มักใช้้ในทำางไม่ค่อยดี  

จึงควรแก้เป็น “เช้ี�ยวช้าญ” 

5. ตอบ ค.   

เป็นการใช้้ส�านวนภาษาต่างประเทำศ เพราะค�าว่า “น�ามาซึ�ง” เป็นส�านวนแปลจากภาษาอังกฤษ  

จึงควรแก้เป็น “ความประมาทำในการใช้้ช้ีวิตทำ�าให้เกิดความหายนะต่อครอบครัว”
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สำานวน
สุภาษิต

คำาพังเพย
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บทท่ี 8

วันก่อนเปิดโทรทัศน์ดูละครเร่่องหนึ่งค่ะ แมื่่พระเอกพูดว่ำ  

“อย่ำไปคิดมื่ำกเลยลูก ของแบ้บ้นี้ กงก�ำกงเกวียนแท้ๆ” 

ครถูึึงขั้นฮะ!!! นี่ค่อบ้ทละครเหรอ นอกจำกบ้ทพูดจะไมื่่เป็นธรรมื่ชำติ

เหมื่่อนคนจริงๆ พูดกันแล้ว ส�ำนวนที่พูดเนี่ย มื่ันถูึกแล้วจริงหร่อ 

มื่ำถึึงตอนนี้นักเรียนก็คงฮะ!!! ด้วยใช่ไหมื่คะ (555+)

ใช่ค่ะ ส�ำนวนนี้ไมื่่ถึูกต้อง แล้วที่ถึูกค่ออะไร

จ�ำไว้เลยค่ะ ส�ำนวนที่ถึูกต้องค่อ

“กงเกวียนกำาเกวียน”  

ที่มื่ำของส�ำนวนค่อมื่ำจำก “เกวียน” ค่ะ  

ซึ่ึ่งกงเกวียนเป็นส่วนรอบ้ของล้อเกวียน ก�ำเกวียนนั้นเป็นซึ่ี่ล้อ  

มื่ีดุมื่เป็นส่วนกลำงของล้อที่มื่ีรูส�ำหรบั้สอดเพลำ   

เมื่่่อกงเกวียนหมืุ่นไปทำงใด ก�ำเกวียนก็หมืุ่นไปด้วย ดังนั้นส�ำนวน 

ดังกล่ำวจึงหมื่ำยถึึง ท�ำกรรมื่อย่ำงใดไว้ย่อมื่ได้รับ้ผลกรรมื่นั้น 

สำำานวน สุำภาษิต
คำาพังเพย 

ส�ำนวน หมื่ำยถึงึ ถ้ึอยค�ำท่ีกล่ำวส่บ้ต่อกันมื่ำช้ำนำน โดยมื่คีวำมื่หมื่ำยไม่ื่ตรงตำมื่ตัว หรอ่มื่คีวำมื่หมื่ำยอ่น่

แฝงอยู่ ซึ่ึ่งน�ำมื่ำใช้เปรียบ้เทียบ้กับ้พฤติกรรมื่ของคน โดยส่วนใหญ่ส�ำนวนจะเกิดจำกวัฒนธรรมื่หร่อชีวิต 

ควำมื่เป็นอยู่ของคนไทย โดยสำมื่ำรถึแบ้่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้   

สำำานวน

ก�ำเกวียน
กงเกวียน
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แนวขอ้สอบ

จงเลือกสำานวนสุภาษิตในขอ้ ก-ญ มาใช้ิกับประโยคในขอ้ 1-10 เพ่ือให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ 

 ก. น�้ำซึ่ึมื่บ่้อทรำย 

 ข. ผู้ีซึ่�้ำด�้ำพลอย 

 ค. กงเกวียนก�ำเกวียน 

 ง. ขว้ำงงูไมื่่พ้นคอ 

 จ. ต�ำข้ำวสำรกรอกหมื่้อ 

ฉ. ดีดลูกคิดรำงแก้ว 

ช. มื่ะกอกสำมื่ตะกร้ำปำไมื่่ถูึก 

ซึ่. กินปูนร้อนท้อง 

ฌ. คบ้คนจรนอนหมื่อนหมื่ิ่น

ญ. อดเปรี้ยวไว้กินหวำน

1.  ถึ้ำคุณยังท�ำงำนไปวันๆ แบ้บ้                   อยู่อย่ำงนี้ ก็คงไมื่่เจริญก้ำวหน้ำ 

    เหมื่อ่นคนอ่่นหรอก 

2.  วัยรุ่นควรรู้จัก                   ระวังอย่ำเพิ่งมื่ีควำมื่สัมื่พันธ์ลึกซึ่ึ้งเกินไป 

3.  ท�ำไมื่เธอจะต้อง                   ด้วย ฉันยังไมื่่ได้ว่ำเธอเอำเงินของเจนนี่ไปเลย 

4.  พ่อแม่ื่กีดกันไมื่่ ให้ฉันคบ้กับ้เขำ ท่ำนบ้อกว่ำเหมื่่อน                   

5.  คุณป้ำโดนให้ออกจำกที่ท�ำงำนยังไมื่่พอ มื่ำถูึกจี้ชิงทรัพย์อีก                   จริงๆ 

6.  แมื่่บ้้ำนบ้อกว่ำมื่ีโจรปล้นบ้้ำน แต ่                 สุดท้ำยยอมื่รับ้ว่ำมื่ีส่วนรู้เห็นกับ้โจร 

7.  ท่ำนประธำนบ้ริษััทคง                   มื่ำเรียบ้ร้อยแล้ว ถึึงได้กล้ำลงทุนกับ้บ้ริษััทนี ้

    มื่ำกขนำดนัน้ 
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ จ. 

ส�ำนวน “ต�ำขำ้วสำรกรอกหมื่อ้” มื่คีวำมื่หมื่ำยวำ่ กำรท�ำงำนแบ้บ้พอกนิพอใช ้ท�ำใหเ้สรจ็ไปครัง้หนึง่ๆ 

ท�ำให้พ้นๆ ไปแต่ละวัน โดยไมื่่คิดถึึงวันข้ำงหน้ำ 

2. ตอบ ญ.   

ส�ำนวน “อดเปรี้ยวไว้กินหวำน” มื่ีควำมื่หมื่ำยว่ำ กำรอดทน ฝืนใจ รอสิ่งที่ดีกว่ำในวันขำ้งหนำ้ 

3. ตอบ ซ. 

ส�ำนวน “กินปูนร้อนท้อง” มื่ีควำมื่หมื่ำยว่ำ ท�ำอำกำรมื่ีพิรุธขึ้นเอง แสดงอำกำรเด่อดร้อนเอง 

4. ตอบ ฌ.   

ส�ำนวน “คบ้คนจรนอนหมื่อนหมื่ิน่” มื่คีวำมื่หมื่ำยว่ำ คบ้คนท่ีไม่ื่มีื่ทีม่ื่ำท่ีไปอำจเกิดควำมื่เด่อดร้อนได้

5. ตอบ ข.   

ส�ำนวน “ผู้ีซึ่�้ำด�้ำพลอย” มื่ีควำมื่หมื่ำยวำ่ มื่ีปัญหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอยู่แล้ว แต่ก็มื่ีเร่่องรำวหร่อปัญหำ

เข้ำมื่ำเพิ่มื่ซึ่�้ำเติมื่ให้หนักกว่ำเดมิื่อีก

6. ตอบ ง. 

ส�ำนวน “ขว้ำงงูไมื่่พ้นคอ” มื่ีควำมื่หมื่ำยว่ำ ท�ำสิ่งใดแล้วผู้ลร้ำยย้อนกลับ้เข้ำสู่ตัวเอง
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ราชิาศัพท์
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บทท่ี 10

มื่ีนักเรียนอยูค่นหนึ่ง ทักเฟซึ่บุ้๊กครูเกี�ยวมื่ำว่ำขอวิธีกำรท�ำข้อสอบ้ 

เร่่องรำชำศัพท์หน่อย เพรำะท�ำไมื่่เคยได้เลย 

ครูเลยบ้อกว่ำ “หนูต้องดู ต้องฟังบ้่อยๆ ถึึงจะซึ่ึมื่นะลูก ลองไป

คลุกคลีกับ้รำชำศัพท์เยอะๆ ดู” 

ไอ้เรำก็หมื่ำยควำมื่ว่ำให้ไปดูข่ำวพระรำชส�ำนักตอน 2 ทุ่มื่บ้่อยๆ ทุกวัน 

สัปดำห์ต่อมื่ำ นำงโพสรูปเช็กอินอยู่ โรงลิเกค่ะ นำงไปดูทุกวันเลย 

ไมื่่รู้ตอนนี้ไปร่วมื่วงกับ้เค้ำหร่อยัง 555 

ราชิาศัพท์

อย่ำงท่ีบ้อกไปว่ำ รำชำศัพท์เปรียบ้เสมื่่อนยำขมื่ของนักเรียนหลำยคน เพรำะนอกจำกเรำจะไม่ื่คุ้นชิน 

ในเร่่องนี้แล้ว ยังมื่ีกฎกำรใช้ที่ค่อนข้ำงซึ่ับ้ซึ่้อนมื่ำก แต่ไมื่่ยำกเกินควำมื่สำมื่ำรถึเรำ

ก่อนอ่่นต้องจ�ำให้ได้ว่ำ ล�ำดบั้รำชวงศ์ในกำรใช้รำชำศัพท์มื่ีอยู่ 5 ล�ำดับ้ชั้นด้วยกัน ดังนี้

ลำาดับช้ัินพระมหากษัตริยแ์ละพระราชิวงศ์ 

ช้ัินท่ี 1 (สมเด็จพระเจา้.../พระมหากษัตรยิ)์ 

พระบ้ำทสมื่เด็จพระปรเมื่นทรรำมื่ำธิบ้ดีศรีสินทรมื่หำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
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แนวขอ้สอบ

1.   กริยาราชิาศัพท์ในขอ้ใดไม่ถูกต้อง

ก.ก. ทรงเปิด     ข.ข. ทรงกีตำร์ 

ค.ค. ทรงโปรด    ง.ง. ทรงบ้ำตร 

2.  นามราชิาศัพท์ขอ้ใดแปลความหมายผิด 

ก.ก. ฉลองพระหัตถึ์ หมื่ำยถึึง ถึุงมื่่อ  

ข.ข. พระเขนย หมื่ำยถึึง หมื่อน  

ค.ค. พระสนับ้เพลำ หมื่ำยถึึง กำงเกง 

ง.ง. ซึ่ับ้พระพักตร์ หมื่ำยถึึง ผ้ำเช็ดหน้ำ 

 

3.  ขอ้ใดใช้ิกริยาราชิาศัพท์ไม่ถูกต้อง 

ก.ก. มีื่พระรำชโอรส 

ข.ข. เป็นพระบ้รมื่รำชชนนี 

ค.ค. ทรงมื่ีควำมื่ปรำรถึนำดี

ง.ง. ทรงเป็นพระอำจำรย์ 

 

4.  ควรใช้ิคำาในขอ้ใดเติมลงในช่ิองว่าง 

“ฯพณฯ เกรียงศักดิ� ชมื่ะนันท์ อดีตนำยกรัฐมื่นตร ี           ” 

ก.ก. ถึึงแก่กรรมื่     ข. ข. ถึึงแก่อนิจกรรมื่ 

ค.ค. ถึึงแก่อสัญกรรมื่     ง.ง. มื่รณกรรมื่ 
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ค. 

กริยำรำชำศัพท์ไมื่่ ใช้ “ทรง” น�ำหน้ำ ดังนั้นข้อ ค ผิู้ด แก้เป็น “โปรด” 

2. ตอบ ก. 

ค�ำว่ำ ถึุงมื่่อ ใช้รำชำศัพท์ว่ำ “ถึุงพระหัตถึ์”  

ค�ำว่ำ “ฉลองพระหัตถึ์” หมื่ำยถึึง ช้อน ส้อมื่ ตะเกียบ้ หร่ออุปกรณ์ที่ใช้บ้นโต๊ะอำหำร 

3. ตอบ ง. 

ค�ำว่ำ “ทรงมื่ี” “ทรงเป็น” ใช้กับ้ค�ำนำมื่ทั่วไป ห้ามใช้กบั้นำมื่รำชำศัพท์ จึงต้องแก้เป็น “ทรงเป็น

อำจำรย์” 

4. ตอบ ค. 

ค�ำว่ำ “ตำย” ที่ใช้กับ้นำยกรัฐมื่นตรี ประธำนสภำผูู้้แทนรำษัฎร ประธำนรัฐสภำ ประธำนวุฒิสภำ 

ประธำนศำลต่ำงๆ ประธำนองคมื่นตรี รัฐบุ้รุษั จะใช้ค�ำวำ่ “ถึึงแก่อสัญกรรมื่” 

5. ตอบ ง. 

ค�ำว่ำ “พระบ้รมื่” จะใช้กับ้พระมื่หำกษััตริย์เท่ำนั้น ข้อ ง จึงถึูกต้อง 

ข้อ ก ยศของพระองค์ค่อ “สมื่เด็จเจำ้ฟ้ำ” จึงควรใช้ “พระโอวำท” 

ข้อ ข ยศของพระองค์ค่อ “สมื่เด็จพระบ้รมื่” จึงควรใช้ “พระรำชำนุญำต” 

ข้อ ค ยศของพระองค์ค่อ “พระองค์เจ้ำ” จึงควรใช้ “พระด�ำริ”
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การใช้ิภาษา
แสดงเหตุผล
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การใช้ิภาษา
แสำดงเหตุผล

บทท่ี 11

นักเรียนตอบ้ตัวเองได้ไหมื่คะว่ำนักเรียนเป็นคนมื่ีเหตุผลหร่อเปล่ำ? 

ส่วนตัวครูตอบ้ได้เลยว่ำ... 

“ไมื่่” 555 

โดยเฉพำะเร่่องแฟุ่น ครูชอบ้ท�ำตัวเป็นเด็ก 3 ขวบ้ อำรมื่ณ์แบ้๊วๆ  

ให้เค้ำคิดว่ำเรำน่ำรัก 

เคยถึำมื่แฟุ่นว่ำเรำน่ำรักมื่ั้ย แฟุ่นครูตอบ้ว่ำยังไงรู้ไหมื่คะ 

...เหมื่่อนเด็กปัญญำอ่อน 

เวลำอยู่กับ้แฟุ่น 2 คน เรำท�ำตัวงี่เง่ำได้ค่ะ แต่เวลำท�ำงำนหร่อเวลำที่

ต้องตัดสินใจอะไร ต้องใช้เหตุผลมื่ำกกว่ำอำรมื่ณ์นะ ไมื่่งั้น “พังแน่” 

เรามารูจ้กัคำาว่า “เหตผุล” ในบทท่ีเรากำาลังจะเรียนกันดีกว่า 

เหต ุ หมื่ำยถึึง ส่ิงท่ีเป็นต้นก�ำเนดิ หร่อท�ำให้เกิดส่ิงอ่่นตำมื่มื่ำ โดยจะเกิด
จำกปรำกฏกำรณ์ หร่อกำรกระท�ำ 

ผล หมื่ำยถึงึ ส่ิงท่ีเกิดตำมื่มื่ำจำกเหตุ โดยผลของเหตุอย่ำงหนึง่อำจกลำยเป็น
เหตุของผลอกีอย่ำงหนึง่

เหตผุล หมื่ำยถึึง ควำมื่คดิอันเป็นหลักท่ัวไป กฎเกณฑ์์ รวมื่ท้ังข้อเท็จจรงิ 
ท่ีสนบั้สนนุข้อสรปุ ข้อตดัสินใจ 
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แนวขอ้สอบ

1.   ขอ้ใดมีการใช้ิเหตุผล

ก.ก. ในบ้ริเวณชำยทะเลมื่ีอำหำรอุดมื่สมื่บู้รณ์ บ้ริเวณนี้มื่ักมื่ีปลำวัยอ่อนชุกชุมื่มื่ำก 

ข.ข. ปลำวัยอ่อนสำมื่ำรถึหลบ้หลีกจำกผูู้้ล่ำซึ่ึ่งมื่ักเป็นปลำทะเลขนำดใหญ่ได้ 

ค.ค. ปลำเหล่ำนี้หลบ้เข้ำไปอยู่ ในป�ำชำยเลนบ้ริเวณน�้ำกร่อยที่ขุ่นและมื่ีควำมื่เค็มื่ต�่ำ

ง.ง. มื่ันสำมื่ำรถึว่ำยหลบ้ศัตรูไปตำมื่โพรงไมื่้และรำกไมื่้รกๆ 

2.  ขอ้ใดเสนอผลก่อนเหตุ    

ก.ก.

ข.ข. 

ค.ค.

ง.ง. 

3.   ขอ้ใดไม่มีการใช้ิเหตุผล

ก.ก. นักวิจัยพบ้ว่ำพริกมื่ีสำรแคปไซึ่ซึ่ินสูง ช่วยระบ้บ้กำรย่อยและกำรไหลเวียนของโลหิต  

ข.ข. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่่อสำรตั้งขึ้นมื่ำเพ่่อเป็นแมื่่ข่ำยเช่่อมื่ต่อโครงสร้ำงบ้ริหำร 

ค.ค. ครูกรรณิกำร์ได้พัฒนำระบ้บ้งำนห้องสมืุ่ด จนได้รับ้รำงวัลบ้รรณำรักษั์ดีเด่นของจังหวัดอุทัยธำนี 

ง.ง. โรงแรมื่บ้ริรักษั์สุนทรค่อโรงแรมื่ที่มื่ีห้องพักหรูหรำถึึง 450 ห้อง ซึ่ึ่งถึ่อว่ำมื่ำกที่สุดในประเทศ

กำรผู้ลักดันเร่่องป�ำชุมื่ชนเป็นบ้ทเรียนส�ำคัญ ท�ำให้คนในป�ำชุมื่ชนเรียนรู้ท่ีจะรักและหวงแหน

ทรัพยำกรของตนเอง 

ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535 ป�ำถึูกท�ำลำย ชุมื่ชนย�่ำแย่ จำกนัน้ชำวบ้้ำนได้จัดตั้งคณะกรรมื่กำร 

ป�ำชุมื่ชนขึ้นมื่ำดูแลป�ำ 

เพรำะคณะกรรมื่กำรค�ำนึงถึึงวิถึีชีวิตและกำรท�ำมื่ำหำกินของชำวบ้้ำน ชำวบ้้ำนจึงยังคงเข้ำไปจับ้

สัตว์น�้ำได้

รัฐควรชี้แจงโครงกำรแก่ประชำชนอย่ำงชัดเจน เพรำะเร่่องโครงกำรหมืู่่บ้้ำนป�ำไมื่้แผู้นใหมื่่เป็น 

เร่่องละเอียดอ่อน
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ก. 

ข้อ ก มื่ีกำรใช้สันธำนที่ไมื่่แสดงเหตผุู้ล ซ่ึึ่งสำมื่ำรถึแบ้่งได้เป็น 2 ใจควำมื่ ค่อ 

ในบ้ริเวณชำยทะเลมื่ีอำหำรอุดมื่สมื่บู้รณ์  บ้ริเวณนี้มื่ักมื่ีปลำวัยอ่อนชุกชุมื่มื่ำก   

2. ตอบ ง.  

ข้อ ง มื่ีกำรใช้ค�ำเช่่อมื่ค�ำว่ำ “เพรำะ” บ้อกผู้ลก่อนเหตุ 

รัฐควรชี้แจงโครงกำรแก่ประชำชนอย่ำงชัดเจน  เร่่องโครงกำรหมืู่่บ้ำ้นปำไมื่้แผู้นใหมื่่  

          เป็นเร่่องละเอียดอ่อน   

3. ตอบ ง. 

ข้อ ง ไมื่่มื่ีกำรใช้เหตุผู้ล เพรำะเป็นกำรอธิบ้ำยให้รำยละเอียดของโรงแรมื่บ้ริรักษั์สุนทร 

ส่วนข้ออ่่นๆ มื่ีกำรใช้เหตุผู้ลดังนี้                                       

ข้อ ก นักวิจัยพบ้ว่ำพริกมื่ีสำรแคปไซึ่ซึ่ินสูง ช่วยระบ้บ้กำรย่อยและกำรไหลเวียนของโลหิต  

ข้อ ข กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ   (เพ่่อ)   เป็นแมื่่ข่ำยเช่่อมื่ต่อโครงสร้ำงบ้ริหำร

    และกำรส่่อสำรตั้งขึ้นมื่ำ

(ผู้ล)

(ผู้ล)

(ผู้ล)

(ผู้ล)

(เหตุ)

(เหตุ)

(เหตุ)

(เหตุ)

่
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โวหาร
การเขยีน
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บทท่ี 12

ถ้านักเรียนมีเพื่อนอยู่ 3 คน คิดว่าใครดูปกติสุดและน่าคุยด้วยคะ 

คนที่ 1 : แกๆ วันนี้อากาศร้อนจัง 

คนที่ 2 : แกๆ แสงแดดที่สาดแสงส่องเป็นสีเหลืองทองอ�าพันจากสุริยา 

       มันช่่างแผดเผาผิวหนังของเราจนไหม้เกรียมดูกระด�ากระด่าง 

คนที่ 3 : แสงแดด คือ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ปล่อยออกจากดวงอาทิตย์ 

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงในช่่วงอินฟราเรด แสงที่ตามองเห็น

       และอัลตราไวโอเลตบนโลกที่ท�าให้เราร้อน 

เท่าที่ครูรู้สึกและสัมผัสได้ นักเรียนของครูน่าจะดูปกติใช่่ไหมคะ 

และถ้าสังเกตดูจะพบว่าทั้ง 3 ประโยคข้างต้นนี้ มีวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างกัน 

ถ้าอยากรู้ว่าต่างกันยังไง เรามาเรียนรู้เรื่องโวหารการเขียนกันเลยจ้า 

โวหารการเขยีน

ขนาดครูเกี๊ยวยังดู

ไม่ค่อยปกติเลยจ้า

555

โวหาร หมายถึง ค�ากล่าวหรือข้อความท่ีมีลักษณะการเขียนท่ีแตกต่างกัน มีวิธีการเขียนท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัว เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจวัตถุประสงค์ของสารที่ผู้ส่งสารจะน�าเสนอ 

ความหมายของโวหาร
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การเขียนเรื่องราวอาจใช่้โวหารต่างๆ กันแล้วแต่ช่นิดของข้อความ โวหารอาจจ�าแนกตามลักษณะของ

ข้อความหรือเนื้อหาเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

บรรยายโวหาร หมายถึง การเขียนที่ใช่้เล่าเรื่อง หรือบรรยายเรื่องราวต่างๆ ตามล�าดับเหตุการณ์  

มุ่งความช่ัดเจน เขียนตรงไปตรงมา รวบรัด ใช่้ในการเขียนทั่วๆ ไป เช่่น การเขียนรายงาน ต�ารา บทความ 

การเขียนเพือ่เล่าเรือ่ง (เช่่น บันทึก จดหมายเหต ุการเขยีนเพือ่แสดงความคดิเห็นประเภทบทความเช่งิวจิารณ์ 

ข่าว) เช่่น 

พรรณนาโวหาร หมายถึง การเขียนที่กล่าวถึงความงามของธรรมช่าติ สถานที่ หรือความรู้สึกนึกคิด

อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้ง และเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม การพรรณนาต้องพยายาม

ให้ผูอ่้านรบัรูด้้วยสัมผสัท้ังปวง คอื รปู รส กลิน่ เสียง เล่นส�านวนถ้อยค�า และความหมายให้ไพเราะกินใจ 

เช่่น

ประเภทของโวหาร

1. บรรยายโวหาร

2. พรรณนาโวหาร

ครูเกี�ยวผู้ ซ่ึงเป็นครู ท่ีหน้าตาดีคนหนึ่งได้ เดินทางมาบรรยายความรู้ เรื่อง 

การเตรียมตัวสอบวิช่าภาษาไทยท่ีโรงเรียนกุ�กกู� จังหวัดขอนแก่น ภายในห้องประชุ่ม 

มีเด็กนักเรียนมากมายจากหลายโรงเรียนและหลายจังหวัด
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แนวขอ้สอบ

1.   ขอุ้ใดใช้โวหารต่างจากขอุ้อ่ืุน

ก่.ก่. ดีอำก่ไม่้ห็ลาก่สชี้้ช้่อำแก่ว่งไก่วไสวไปม่าต่าม่แรงลม่ 

ข.ข. ท้อำงฟ้าสีคุราม่สดีใส โอำบคุลุม่ไปดี้วยปุยเม่ฆขาวสะอำาดีต่า 

คุ.คุ. นำ�าไห็ลลงส้่ทิศใต้่ก่่อำนจะถ้้งนำ�าต่ก่ 

ง.ง. สายนำ�าไห็ลเอำ่�อำยๆ ผู้่านโขดีห็ินไปอำย่างสงบ 

2.   ขอุ้ความใดไม่ใช่การเขยีนพรรณนา 

ก่.ก่. นำ�าต่ก่ช้่วงสุดีท้ายยังพืุ่่งลงเป็นสายก่ระทบลานห็ินก่ว้างสะท้อำนแสงต่ะวันงาม่ระยับต่า 

ข.ข. นำ�าต่ก่สายนี�ม่ีเสน่ห็์ต่ิดีต่าต่รง้ใจผู้้้ม่าเย่อำนดี้วยธารที�ต่ก่ลงม่าไห็ลรินโอำบก่อำดีลานห็ิน 

คุ.คุ. นัก่ท่อำงเที�ยวจะได้ีต่่�นต่าก่ับฝ่้งผู้ีเส่�อำที�บินวนเวียนเห็น่อำนำ�าต่ก่ราวก่ับก่ลีบดีอำก่ไม่้โปรยปราย 

ง.ง. ห็นุ่ม่สาวนิยม่ม่าเที�ยวพื่ัก่ผู้่อำนห็ย่อำนใจที�นำ�าต่ก่แห่็งนี� จ้งขนานนาม่นำ�าต่ก่นี�ว่า “นำ�าต่ก่ลานรัก่” 

3.   ขอุ้ความต่อุไปน้ีใช้วิธีการอุธิบายแบบใด 

   “ก่ารทำาห่็อำห็ม่ก่นั�นต้่อำงใช้้เวลานาน เต่รยีม่ใบต่อำง เจียนใบต่อำงสำาห็รบัห่็อำ เลอ่ำก่ใบยอำที�ไม่่อ่ำอำนเก่นิไป

ม่าฉีก่เป็นช้ิ�นๆ ปลาช้่อำนห็ร่อำปลาสวายแม่่นำ�าที�จะนำาม่าทำาห็่อำห็ม่ก่ต้่อำงแล่เอำาแต่่เน่�อำ ห็ัวกั่บพุื่งแยก่ไว้ต่่างห็าก่  

นำ�าพื่ริก่แก่งที�ใช้้คุ่อำนำ�าพื่ริก่แก่งเผู้็ดี แต่่ไม่่ ใส่เคุร่�อำงเทศ ก่ะทิคุั�นเอำาแต่หั่็ว รวม่เคุร่�อำงปรุงใส่ลงในอำ่างคุนจน 

“ข้�น” ต่ัก่ใส่ ใบต่อำงห็่อำ แล้วนำาไปน้�งจนสุก่” 

ก่.ก่. ให็้คุำานิยาม่    ข. ข. ใช้้ต่ัวอำย่าง 

คุ.คุ. ช้ี�แจงต่าม่ลำาดัีบขั�น  ต่อำน   ง.ง. เปรียบเทียบคุวาม่เห็ม่่อำนและคุวาม่ต่่าง 
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ค. 

ข้อ ค เป็นบรรยายโวหาร   

ข้อ ก เป็นพรรณนาโวหาร โดยสังเกตจากข้อความ “หลากสชีู่ช่่อแกว่งไกวไสวไปมา” 

ข้อ ข เป็นพรรณนาโวหาร โดยสังเกตจากข้อความ “สีครามสดใส โอบคลุมไปด้วยปุยเมฆขาว 

        สะอาดตา” 

ข้อ ง เป็นพรรณนาโวหาร โดยสังเกตจากข้อความ “ไหลเอื่อยๆ” 

2. ตอบ ง. 

ข้อ ง เป็นบรรยายโวหาร 

ข้อ ก เป็นพรรณนาโวหาร โดยสังเกตจากข้อความ “พุ่งลงเป็นสายกระทบลานหินกว้างสะท้อนแสง 

        ตะวันงามระยับตา” 

ข้อ ข เป็นพรรณนาโวหาร โดยสังเกตจากข้อความ “ธารที่ตกลงมาไหลรินโอบกอดลานหิน” 

ข้อ ค เป็นพรรณนาโวหาร โดยสังเกตจากข้อความ “บินวนเวียนเหนือน�้าตกราวกับกลีบดอกไม้ 

        โปรยปราย” 

3. ตอบ ค. 

ข้อ ค เป็นการช่ี้แจงตามล�าดับขั้นตอน เพราะเป็นการอธิบายวิธีการท�าห่อหมก ซึ่งมีการแจกแจง 

รายละเอียดเป็นขั้นตอนตามล�าดับ
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แนวขอ้สอบ

แนวขอุ้สอุบเขา้ ม.4 วิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 และเฉลย 

จำานวน 30 ข้อำ คุะแนนเต่ม็่ 30 คุะแนน

คำาส่ัง จงเลือุกคำาตอุบท่ีถูกต้อุงท่ีสุด 

1.   ขอุ้ใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบ 5 เสียง

ก่.ก่. ก่ล้วยไม่้ม่ีดีอำก่ช้้าฉันใดี    ข.ข. ก่ารศ้ก่ษาก่็เป็นไปฉันนั�น 

คุ.คุ. ยังเป็นคุำาอำม่ต่ะปัจจุบัน    ง. ง. งานสั�งสอำนปล้ก่ปั�นนั�นแสนงาม่ 

2.  ขอุ้ใดมีเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวมากท่ีสุด (ไม่นับเสียงซำ้า)

ก่.ก่. วันพื่ฤห็ัสเดี่อำนอำ้ายข้�นห็ก่คุำ�า    ข.ข. ก่ำาห็นดีนำาเฝ่้าอำนงคุ์อำันทรงศัก่ด์ิี 

คุ.คุ. สอำงอำังก่ฤษคุิดีภััก่ดีีเป็นที�รัก่   ง.ง. ม่าช้วนช้ัก่ให็้สนานสำาราญ่ก่าย

3.  ขอุ้ใดไม่มีสระประสม

ก่.ก่. จะพื่้ดีด้ีวยนั�นก่็เปล่อำงซึ่้�งวาจา   ข.ข. เห็ม่่อำนคุนป่าคุนไพื่รไม่่รุ่งเร่อำง 

คุ.คุ. คุวาม่คุิดีขวางเฉไฉไม่่เข้าเร่�อำง   ง.ง. ใคุรดี้ถ้้ก่ผู้้้ช้ำานาญ่ในก่ารช้่าง

4.  ขอุ้ใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อุง 

ก่.ก่. ป้าจอำยทำาบัต่รประช้าช้นม่าแล้ว 8 ใบ 

ข.ข. แม่่เห็็นว่ามุ่้งม่ีรอำยขาดีจ้งไปซึ่่�อำมุ่้งม่าเก่็บไว้ 2 ห็ลัง 

คุ.คุ. โรงเรียนจดัีทำาล้ก่กุ่ญ่แจให็ม่่ 5 ดีอำก่ เน่�อำงจาก่ขอำงเก่่าเกิ่ดีสนิม่ 

ง.ง. ที�บ้านม่ีก่ระจก่เงาห็ลายบานไว้ให็้น้อำงที�รัก่สวยรัก่งาม่ส่อำง
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ค. 

ข้อ ค ไม่มีเสียงโทและตรี 

ข้อ ก มวีรรณยกุต์ เสียงสามญั - ม ีใด, เสียงเอก - ดอก, เสียงโท - กล้วย, เสียงตร ี- ไม้ ช้่า,  

        เสียงจัตวา - ฉัน

ข้อ ข มวีรรณยกุต์ เสียงสามญั - การ เป็น ไป, เสียงเอก - ศกึ, เสียงโท - ก็, เสียงตร ี- นัน้,  

        เสียงจัตวา - ษา ฉัน

ข้อ ง มวีรรณยกุต์ เสียงสามญั - งาน งาม, เสียงเอก - ส่ัง ปลกู, เสียงโท - ปั�น, เสียงตร ี- นัน้,  

        เสียงจัตวา - สอน แสน

2. ตอบ ค. 

ข้อ ค มีเสียงพยัญช่นะต้น ส, อ, ค, ภ, ด, ป, ท, ร รวม 8 เสียง 

ข้อ ก มีเสียงพยัญช่นะต้น ว, ห, ด, อ, ข, ค  รวม 6 เสียง 

ข้อ ข มีเสียงพยัญช่นะต้น ก, น, ฝี, อ, ศ  รวม 5 เสียง 

ข้อ ง มีเสียงพยัญช่นะต้น ม, ช่, ห, ส, ร, ก  รวม 6 เสียง 

3. ตอบ ง. 

ข้อ ง ไม่มีสระประสม

ข้อ ก มีสระประสมคือ ด้วย เปลือง 

ข้อ ข มีสระประสมคือ เหมือน เรือง 

ข้อ ค มีสระประสมคือ เรื่อง

เฉลยแนวขอ้สอบชุดท่ี 1
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แนวขอ้สอบ

แนวขอ้สอบเขา้ ม.4 วิชาภาษาไทย ชุดท่ี 2 และเฉลย

จ�านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

1.   ค�าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ในขอ้ใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกค�า 

ก.ก. โอ้ลูกเอ�ยเคยนอนแต่ก่อนไร   ข.ข. อยู่นี่ก่อนเถิดนะเจ้าอย่าเศร้าใจ 

ค.ค. จักจั่นเจื้อยร้องริมลองไน   ง.ง. ด้วยหน่อเนื้อนึกรักเป็นหนักหนา 

2.  ขอ้ใดมีท้ังอักษรควบและอักษรน�า

ก.ก. สงครามครานี้หนัก  ใจเจ็บ ใจมา   

ข.ข. เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ  อกโอ้ 

ค.ค. ลูกตายฤๅใครเก็บ  ผีฝีาก พระเอย  

ง.ง. ผีจักเท้งที่โพล้  ท่ีเพล้ใครเผา 

3.  ขอ้ความต่อไปน้ีมีค�านามและค�ากริยาอย่างละก่ีค�า (นับค�าซ�้า) 

  “วัคซีนท่ีสามารถป้องกันการระบาดของเช่ื้อโควิด-19 มีมากมาย ซึ่งแต่ละประเทศก็ออกนโยบาย 

ในการเลอืกใช่ว้ัคซนีทีแ่ตกตา่งกนัไป โดยประเทศไทยใช้่วัคซนีหลักทีผ่ลติโดยการใช่เ้ทคโนโลยีแบบเช่ือ้ตาย” 

ก.ก. ค�านาม 9 ค�า, ค�ากริยา 5 ค�า 

ข.ข. ค�านาม 9 ค�า, ค�ากริยา 6 ค�า 

ค.ค. ค�านาม 10 ค�า, ค�ากริยา 5 ค�า

ง.ง. ค�านาม 10 ค�า, ค�ากริยา 6 ค�า 
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เฉลยแนวขอ้สอบ

1. ตอบ ก. 

“โอ้” “เอ�ย” “แต่” “ก่อน” คือค�าที่มีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน 

ข้อ ข ค�าว่า “นี่” มีรูปวรรณยุกต์เอก เสียงวรรณยุกต์โท

ข้อ ค ค�าว่า “ร้อง” มีรูปวรรณยุกต์โท เสียงวรรณยุกต์ตรี 

ข้อ ง ค�าว่า “เนื้อ” มีรูปวรรณยุกต์โท เสียงวรรณยุกต์ตรี

2. ตอบ ก.    

อักษรควบคือ “คราม” “ครา” อักษรน�าคือ “หนัก” 

ข้อ ข มีเพียงอักษรน�า “แหนง” “หนาว” “เหน็บ” 

ข้อ ค มีเพียงอักษรควบ “ใคร” “พระ”  

ข้อ ง มีเพียงอักษรควบ “โพล้” “เพล้” “ใคร” 

3. ตอบ ง.     

ข้อความนี้มีค�านาม 10 ค�า ได้แก่ วัคซีน การระบาด เช้ื่อโควิด-19 ประเทศ นโยบาย  

การเลือกใช้่วัคซีน ประเทศไทย วัคซีน การใช้่เทคโนโลยี และเช่ือ้ตาย ส่วนค�ากริยามี 6 ค�า ได้แก่ ป้องกัน 

มี ออก แตกต่าง ใช่้ และผลิต

4. ตอบ ค. 

ข้อความนี้ใช่้ค�ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต 6 ค�า ได้แก่ อิจฉา การ สัญช่าตญาณ ธรรมช่าติ 

มนุษย์ และพฤติกรรม

เฉลยแนวขอ้สอบชุดท่ี 2

Page3_thai_m4_Pantone576U_P226-344.indd   331Page3_thai_m4_Pantone576U_P226-344.indd   331 10/18/22   10:46 AM10/18/22   10:46 AM




