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     กวดวิชาภาษาไทยอาจารย์กอล์ฟ 

    www.aj-golf.com 

 

ทบทวนความรู้ภาษาไทย มัธยมปลาย 
 
 

 

 

 

1.  คาํศัพท์ในพจนานุกรม 

 

  ไพร่[ไพร่]    (โบ) น. ชาวเมอืง, พลเมอืงสามญั;คนเลว. 
    ว. สามญั.  ไพร่พล  น. กาํลงัทหาร,กาํลงัคน 

 
1. (โบ)   1. ชนิดของคาํตามหลกัไวยากรณ์ 

2. พลเมอืงสามญั  2. ลูกคาํ 

3. ไพร่พล   3. ตวัอย่างการใช้คาํ 

4. ว.    4. ประวตัขิองคาํ 

     5. ความหมาย 

     6. คาํอ่าน 

     7. ลกัษณะของคาํทใีช้เฉพาะแห่ง 

 

2.  ข้อใดไม่มีวรรณยุกต์เปลยีนระดับ 

1.  สรวงสวรรค์ชันกวรุีจรัีตน์    

2.  ผ่องประภัศร์พลอยหาวพราวเวหา 

3.  พริงไพเราะเสนาะกรรณวรรณนา   

4.  สมสมญาแห่งสวรรค์ชันกว ี

 

3.  ทุกพยางค์ในข้อใดเป็นคาํเป็น 

1.  พระเสด็จโดยแดนชล    

2.  ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย 

3.  เรือชัยไวว่องวงิ     

4.  รวดเร็วจริงยงิอย่างลม 
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4.  ข้อใดไม่มคีาํซ้อน 

1.  กนิข้าวเสร็จแล้วต้องช่วยกนัเกบ็ถ้วยชามให้เรียบร้อย 

2.  ประชาชนกาํลงัยอืแย่งกนัซือเสือชมพูทีร้านภูฟ้า 

3.  เด็กวยัรุ่นทุกวนันีชอบกนิเหล้าเมายาประพฤตตินเหลวแหลก 

4.  รัฐบาลยอมให้ราคานํามนัลอยตวัจงึทําให้นํามนัมรีาคาแพง 

 

5. ข้อใดเป็นคาํไทยแท้ทุกคาํ  
1.  รู้กนิเพมิพลงังาน      รู้อ่านเพมิกาํลงัปัญญา   

2.  นํามนัขาดแคลน      คุยกบัแฟนกต้็องดบัไฟ 

3.  รักบ้านต้องล้อมรัว      รักครอบครัวต้องล้อมรัก       

4.  ภาษาบอกความเป็นชาต ิ   เอกราชบอกความเป็นไทย 

 

6.  ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกบัข้ออนื 

       1.  ทุกวนันีสิงทีสําคญัทีสุดในการดํารงชีวติคอืสต ิ   

       2.  การแก้ปัญหาทีเกดิขนึในสังคมจะต้องทําด้วยสต ิ

       3.  การถือศีลเป็นเรืองไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่ปฏิบัตไิม่ได้   

       4.  ระบบการศึกษาในปัจจุบนัไม่สอนให้มคีุณธรรมจริยธรรมซึงจาํเป็นมาก 

 

7.    ข้อใดเป็นแนวคดิสําคญัของคาํประพนัธ์ต่อไปน ี

  “สือวญิญาณผ่านมอืสู่เส้นไหม  ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนือผ้า 

  ตนีทีใช้กระตุกกคีอืชีวา   มอืทีคว้ากระสวยวาดคอืชีวติ” 

       1.  ภูมปัิญญาไทยแสดงอยู่ในงานทอผ้า   

2.  งานทอผ้าเป็นศิลปะพนืบ้านทีมคีุณค่าสูง 

       3.  งานแต่ละชินต้องทําอย่างทุ่มเททงักายและใจ  

4.  ในการทอผ้า  มอืและเท้าต้องสัมพนัธ์กนั 

 

8.  ข้อใดเป็นประโยคใจความสําคญัของข้อความต่อไปน ี

 (1) ภาวะโภชนาการเป็นเรืองจาํเป็นอย่างมากในวยั 50 ปี / (2) เพราะการได้รับสารอาหารทีเป็น 

ประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนสมดุล / (3) โดยเฉพาะวติามนิและเกลอืแร่จะมส่ีวนช่วยให้ร่างกายแขง็แรง  มภูีมิ

ต้านทาน  ไม่ตดิเชือและเจบ็ป่วยได้ง่าย  / (4)  ร่างกายจะสามารถต้านโรคต่างๆ รวมถงึป้องกนัและชะลอ 

ความเสือมของร่างกายและจติใจได้ 
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9.  ข้อใดเป็นประเด็นสําคญัของข้อความต่อไปน ี

 “ขณะนีสารวตัรนักเรียนทีทางกระทรวงศึกษาธกิารแต่งตงัจากครูอาจารย์มอีุปสรรคด้านงบประมาณ  

และกาํลงัเจ้าหน้าทีมน้ีอย  ส่งผลให้นกัเรียนนักเลงไม่เกรงกลวั  อกีทงัสถานทีบางแห่งไม่ให้ความร่วมมอื 

ในการตรวจค้นหรือว่ากล่าวตกัเตอืน  จงึเสนอแผนงานให้พจิารณาด้านงบประมาณจดัอบรมกาํลงัเจ้าหน้าท ี

สารวตัรนักเรียนเพมิเตมิ” 

       1.  การเพมิกาํลงัสารวตัรนกัเรียน   

2.  การเพมิงบประมาณในการจดัอบรม 

       3.  การกวาดล้างนักเรียนนกัเลง   

4.  การกวดขันให้สารวตัรนักเรียนดูแลสถานทีต่างๆ 

 

10.  ข้อความต่อไปนไีม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ 

 ตลาดโรงเกลอืทีนีจงึได้เปรียบได้ดัง “สวรรค์ของนกัช็อปเดินดิน” ทีแต่ละวนัตงัแต่เช้าจรดเยน็ 

จะมนีักท่องเทียวนบัพนันับหมนืทยอยเดนิทางมาจบัจ่ายซือหาสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกคุณภาพดีจากทัวทุก

มุมโลก  ใครทีเคยบอกว่าของถูกมกัไม่ดี  ของดีมกัไม่ถูก เหน็ทีจะใช้กบัทีนไีม่ได้แน่ 

1.  ส่วนนําเรือง  

2.  ส่วนเนอืเรือง   

3.  ส่วนขยายความ  

4.  ส่วนสรุป 

 

11.  ข้อความต่อไปนีเมอืจดัถูกต้องตามฉันทลกัษณ์จะเป็นคาํประพนัธ์ชนดิใด 

  นําฝนหล่นจากฟ้ามาดนิเป็นบ่อเกดิวารินแผ่กว้างของอนัคู่ธรณนิแต่งโลกปลาอาศัย 

 แหล่งสร้างต่างเหย้าเยอืนรัง 

1.  ร่ายสุภาพ    

2.  โคลงสีสุภาพ   

3.  กลอนสุภาพ  

4.  กาพย์ยาน ี
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12.  โคลงต่อไปนีชีให้เห็นค่านยิมเรืองใด 

       แม้นมคีวามรู้ดัง  สัพพญั  ู

  ผบ่ิมคีนชู   ห่อนขนึ 

  หัวแหวนค่าเมอืงตรู  ตาโลก 

  ทองบ่รองรับพนื   ห่อนแก้วมศีรี 

1.  การมคีวามรู้     

2.  การมผีู้สนบัสนุน  

3.  การสะสมของมค่ีา     

4.  การแสวงหาทรัพย์สิน 

 

13.  ข้อใดไม่ปรากฏในคาํประพนัธ์ต่อไปน ี

   “เลกิทารุณขุนเขาเลกิเผาผลาญ   เลกิระรานทุกแดนจงแหนหวง 

เลกิทําลายย้ายยกัเลกิตกัตวง   ก่อนผลพวงภัยส่งมาลงทัณฑ์” 

       1.  การใช้ภาพพจน์      

2.  การใช้คาํซ้อน  

3.  การเล่นคาํพ้อง      

4.  การเล่นเสียงสัมผสั 

 

14.  สัญลกัษณ์ในข้อใดเน้นจติสํานกึเรืองความบากบนั 

1.  ดอกไม้ดอกไม้จะบาน  บริสุทธิกล้าหาญจะบานในใจ 

            สีขาวหนุ่มสาวจะใฝ่  แน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธา 

2.  พอเสียงรํารัวกลองประกาศกล้า กรู้็ว่าวนัพระมาอกีหน 

            พอปืนเปรียงแปลกไปในมณฑล กรู้็ว่าประชาชนจะชิงชัย 

3.  ผู้ใดรู้แจ้งการงานนีว่าแม้ทําความเพยีรกไ็ม่อาจให้สําเร็จได้  ไม่ลลุ่วงไปได้จริงๆทีเดียวดังนี  ไม่นาํช้าง 

            ดุร้ายและช้างตกมนัเป็นต้นออกไปเสีย  ชือว่าไม่รักษาชีวติของตน 

4.  ข้าพเจ้าเป็นคนชอบหัวเราะ  แต่ท่านอาจรู้สึกว่าเป็นเรืองเศร้า  เป็นสิงทีพงึเวทนาสงสาร  แต่มนัเป็น   

            ส่วนหนึงของเรืองละครโรงใหญ่  ละครแห่งชีวติเท่านัน 

15.  “ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ไปเป็นประธาน)1ในพธิีเปิดและ (ร่วมฟัง)2 

การบรรยายในโครงการทางวชิาการนานาชาตสัินสกฤตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ตอบ1.____________________________    2. _______________________________ 
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16.   ในเรืองขนุช้างขนุแผน  ข้อใดผู้กล่าวหมายถงึขุนช้าง  

 1. สารพนัอดออมถนอมใจ    

 2. ด้วยร่วมยากมานักไม่เดียดฉันท์ 

 3. ละโมบมากตณัหาตาเป็นมนั   

 4. คาํหนักหาได้ว่าให้เคอืงไม่ 

 

17.   ข้อใดตรงกบัความเห็นของคณะกรรมการวรรณคดีสโมสรทียกย่องพระราชนิพนธ์เรืองมทันะพาธา 

 1. เป็นวรรณคดีคาํฉันท์เรืองแรกซึงนบัได้ว่าแต่งได้ยาก 

 2. เป็นวรรณคดีทดีดัแปลงจากตาํนานโบราณของอนิเดีย 

 3. กวทีรงปรุงศัพท์ให้มจีงัหวะของคาํครุ  ลหุเหมาะสมกบัคาํฉันท์ 

 4. กวทีรงสร้างตวัละครและฉากสอดคล้องกบัวฒันธรรมของอนิเดีย 

 

18.   ข้อความทีขดีเส้นใต้หมายถึงใครตามลาํดับ 

  เมยีเขาเขารักดงัแก้วตา  หรือจะอาจคลาดคลาเหน็ผดิไป 

  แต่พระเชษฐาให้หาตวั  กไ็ม่มคีวามกลวัยงัขดัได้ 

  เกดิณรงค์สงครามกเ็พราะใคร จนเดือดร้อนทัวไปทังธาน ี

  นับประสาอะไรแก่ตวัเรา  ถึงตายเขากไ็ม่ดูผ ี

 1. นางจนิตะหรา  อเิหนา  ท้าวกุเรปัน  อเิหนา  วหิยาสะกาํ  ท้าวดาหา  อเิหนา  ท้าวดาหา 

 2. สองนาง  อเิหนา  ท้าวกุเรปัน  อเิหนา  อเิหนา  ท้าวดาหา  อเิหนา  ท้าวดาหา 

 3. นางจนิตะหรา  อเิหนา  ท้าวกุเรปัน  อเิหนา  อเิหนา  ท้าวดาหา  อเิหนา  ท้าวดาหา 

 4. สามนาง  อเิหนา  ท้าวมนัหยา  อเิหนา  อเิหนา  ท้าวหมนัหยา  อเิหนา  ท้าวหมนัหยา 

 

ใช้คาํประพนัธ์ต่อไปนตีอบคาํถามข้อ 19 – 20 

   ลดาดินตณิชาตหิลบัใหล ตนืขึนไหวไหวในลมหนาว 

  หยาดย้อยพลอยนําค้างแวววาว ราวท้าแก้วแหวนแดนดนิ 

  สายธารดงันาฬิกาแก้ว  แว่วแว่วจ๊อกจ๊อกเซาะซอกหนิ 

  เงียบเงยีบกรวดทรายไหลริน กลงิกระแสสินธ์ุแข่งเวลา 

19. การเปรียบเทยีบแบบอุปลกัษณ์มกีแีห่ง  

 1. 1 แห่ง  2. 2 แห่ง  3. 3 แห่ง 4. 4 แห่ง 
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20. โวหารภาพพจน์ชนดิใดไม่มใีนบทประพนัธ์น ี   

 1. อุปมา  2. บุคคลวตั  3. อธิพจน์ 4. สัทพจน์ 

 

21.   ข้อใดใช้คาํอพัภาส  

 1. ประยงค์ทรงพวงห้อย  ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 

 2. ลวดลายระบายระบุกระหนาบ กระแหนะภาพกระหนกพนั 

 3. สามยอดตลอดระยะระยบั วะวะวบัสลบัพรรณ 

 4. ความรักทียงัรักระบมใจ  อย่าตดัไม่ตรีตรึงให้ตรอมตรม 

 

22.   ข้อใดมลีกัษณะของกลบท 

 1. ให้พลกรองเวฬู   ปูเป็นสะพานผ่านชล  เร่งเดินพลข้ามฟาก 

 2. สนับเพลาพศิพรายพร้อย  ชายไหวย้อยยะยาบ  ชายแครงทาบเครือวลัย์ 

 3. เสือแดงกาํสีดําแกม   หมากสุกแปมม่วงแซมปน หมู่พหลพลม้าหาญ 

 4. เฒ่าชราเดินทะลุดทะลาดเหยยีบพลาดล้มผลุง  เครือเถาสะดุ้งหลุดจากข้อพระกร 

 

23.   ข้อใดมภีาพพจน์มากชนดิทีสุด  

 1. มองซิมองทะเล    เห็นลมคลนืเห่จูบหนิ    บางครังมนับ้าบนิ    กระแทกหนิดงัครืน  ๆ

 2. ทะเลไม่เคยหลบัใหล    ใครตอบได้ไหม    ไฉนจงึตนืและสะอนือยู่รําไป 

 3. ยามหลบัใหลชัวคนื  กถู็กคลนืฝันปลกุฉันรัญจวน  ใจฉันจงึเรรวน  มเิคยจะหลบัไปกลบัทะเล  

 4. ทะเลหัวใจของเรามรัีกอยู่ภายใน    ดูซิเป็นไปได้    จติใจเหมอืนดงัทะเลครวญ 

 

24.   ข้อใดมคีาํไวพจน์ ทุกคาํ 

 1. กรี  สาร  นาค  คช  กญุชร  ดํารี   

 2. อสัดง  พาชี  อาชาไนย  แสะ  หัย  วลาหก  

 3. บุหรง  สุโนก  วหิค  ปักษี  อมัพร   

 4. โพยม  เวหา  นภา  พเยยี  คคนานต์  ทิฆมัพร 
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25.   ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลกิภาพของผู้พูดในคาํประพนัธ์ต่อไปน ี  

  พระคุณเอ๋ย  จะคดิดูมงัเป็นไรเล่า  ว่ามทัรีนเีป็นข้าเก่าแต่ก่อนมา  ดงังามตามพระบาทา 

กเ็หมอืนกนั  นอกกว่านันทแีน่นอน  คอืนางไหนอนัสนิทชิดใช้แต่ก่อนกาลยงัจะตดิตามพระราชสมภาร 

มาบ้างละหรือ  ได้แต่มทัรีทแีสนดือผู้เดียวดอก  ไม่รู้จกัปลนิปลอกพลกิไพล่เอาตวัหน ี

 1. จงรักภักด ี    

 2. ไม่เหน็แก่ตวั   

 3. ขาดเหตุผล    

 4. เจ้าโวหาร 

 

26.   “ฟ้าคนืนีงามนัก มดีวงดาวระยบิพริบพราว ดุสิตานังชันเข่าอยู่ริมระเบียง แหงนดูดาวด้วยความรู้สึก 

 เหงาๆ ขณะนันเธิรู้สึกว่ามใีครเดินมาและเออืมมอืมาลูบศรีษะเธอเบา ๆ พ่อนันเอง” 

 ข้อความนไีม่มวีจันภาษาประเภทใด     

 1.  อาการภาษา    

 2.  กาลภาษา   

 3.  สัมผสัภาษา    

 4. ปริภาษา 

 

27.   คาํใดต่างกนัเฉพาะเสียงสระเท่านัน  

 1.  ทรัพย์ – ทราบ   

 2. เนิบ – นับ    

 3. หมนั – ม่าน   

 4. โชค – ชัก 

 

28.   ส่วนทีขีดเส้นใต้ในข้อใดทําหน้าทีในประโยคแตกต่างจากข้ออนื               

 1.  ชาวลาวเรียกสิงก่อสร้างนีว่าอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ    

 2.  บ้านหลงัแรกเขาซือตงัแต่ทํางานใหม่ ๆ 

 3.  เขาลงมอืตกแต่งลวดลายต่าง ๆ ให้ดูประณตียงิขึน     

 4.  ท้องทุ่งกว้างนีผมกบัเพอืน ๆ เคยวงิเล่นกนั 
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29.   ข้อใดไม่ใช้สํานวนภาษาต่างประเทศ  

 1. ในความคดิของผมหนังสือเล่มนดีีทีสุดในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2. ไม่เป็นการยากทีเราจะสืบค้นประวตัชีิวติของท่านรู้ 

 3. ปัจจุบันนีชาวกรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรตดิขดั 

 4. คนไทยกาํลงัให้ความสนใจในข่าวเศรษฐกจิ 

 

30.   ข้อใดมเีสียงท้ายวรรครองและวรรคส่งของกลอนสุภาพถูกต้องตามขนบนิยม       

 1.  กลนิกุหลาบจาํปีมะลลิา                                    เหมอืนกลนิผ้าสไบบางของนางแก้ว 

 2.  ดังดวงจนัทร์วนัเพญ็ลอยเด่นหล้า                     เกนิจกัหานางใดมาเทยีมเทยีบ 

 3.  แหวนสามก้อยสลกันามแทนความรัก              จงประจกัษ์ใจพมีเีพยีงหนึง 

 4.  มาเถดิรวมเลอืดเนือเชือชาตไิทย                       เป็นพลงัยงิใหญ่ในแผ่นดิน 




