
          
                                        

 
1. ขอ้ใดไมใ่ช่ค  าถามเชิงวาทศิลป์ 
  ก. นามวงศพ์งศใ์ดจงบอกมา    แจง้กิจจาแลว้จงึจะรบกนั 
  ข. เมื่อผนัแปรแลพบก็หลบพกัตร ์   จะเห็นรกัฤๅไมเ่ห็นเป็นไฉน 
  ค. อนัของสงูหมายปองตอ้งจิต    ถา้ไมค่ิดปีนป่ายจะไดห้รอื 
  ง. ยงัมิทนัสูส่มภิรมยา    เวราสิง่ใดใหไ้กลกนั 
 

2. ขอ้ใดใชค้  าอพัภาส 
  ก. ประยงคท์รงพวงหอ้ย    ระยา้ยอ้ยหอ้ยพวงกรอง 
  ข. ลวดลายระบายระบกุระหนาบ    กระแหนะภาพกระหนกพนั 
  ค. สามยอดตลอดระยะระยบั    วะวะวบัสลบัพรรณ 
  ง. ความรกัที่ยงัรกัระบมใจ    อยา่ตดัไมต่รตีรึงใหต้รอมตรม 
 

3. ขอ้ใดใหจิ้นตภาพแตกตา่งจากขอ้อื่น 
  ก. ตายระดบัทบักนัดงัฟอนฟาง    เลอืดนองทอ้งชา้งเหลวไหล 
  ข. ผงคลมีืดคลุม้ชอุม่ควนั    รบีรน้พลขนัธค์ลาไคล 
  ค. วา่แลว้สองกษัตรยิก็์จดัทพั    พรอ้มสรรพพหลพลขนัธ์ 
  ง. พอไดศ้ภุฤกษก็์ลั่นฆอ้ง    ประโคมศกึกกึกอ้งทอ้งสนาม 
 

4. สงครามครานีห้นกั             ใจเจ็บ   ใจนา 
    เรยีมเรง่เหนงหนาวเหน็บ     อกโอ ้
    ลกูตายฤใครเก็บ                 ผีปาก   พระเอย 
    ผีจกัเทง้ที่โพล ้                    ท่ีเพลใ้ครเผา 

ลกัษณะทางวรรณศิลป์ขอ้ใดไมป่รากฏในค าประพนัธข์า้งตน้ 
  ก. การซ า้ค า   

ข. การเลน่เสยีง   
ค. การใชภ้าพจน ์  
ง. การสรา้งอารมณส์ะเทือนใจ 

 

5. ขอ้ใดไมใ่ช่ภาพพจนท์ี่กลา่วท านองเดียวกบัส านวน คอแหง้เป็นผง 
  ก. มีสองตานีส้ดุรูท้ีจ่ะดสูดีารมาศรี  
 ข. จากนางพา่งเพยีงตก  เมรุมาศ  
 ค. นาวาจะคลาชลณคลอง  ขณะแลง้จะลอยไฉน  
 ง. แมม้ีคูช่ชิูดสนิทนุม่  เหมือนหอ่หุม้ผา้ทิพยส์กัสบิผืน 
 



6. ความในขอ้ใดใชโ้วหารเปรยีบเทียบตา่งจากขอ้อื่น   
  ก. เมื่อแรกเช่ือวา่เนือ้ทบัทิมแท ้ มาแปรเป็นพลอยหงุไปเสยีได ้
  ข. กาลวงวา่หงสป์ลงใจ  ดว้ยมิไดด้หูงอนแตก่่อนมา 
  ค. แมน้เนือ้เย็นเป็นหว้งมหรรณพ  พ่ีขอพบศรีสวสัดิเ์ป็นมจัฉา 
  ง. เหลา่ชายคือมวลภมุรา  ใฝ่หาแคม่วลมาสี 
 

7. ขอ้ใดใชโ้วหารภาพพจนต์า่งกบัตวัอยา่งที่ก าหนดใหต้อ่ไปนี ้
ขลุย่จะครวญหวนโหยขึน้โรยฟา้  หอบเอาไอศวรรยาลงมาให ้

  ก. วงของน า้ท าประกายกบัแสงแดด  รอ้นจะแผดเผาทรายพรบิพรายพรา่ง 
  ข. ซอสายทิพยก์ระซิบบอกดอกไมบ้าน  เลา่นิทานท่ีอยากฟังอยา่งปรานี 
  ค. นกเอีย้งเอยนกเอีย้งเฝา้เลีย้งโค  มาพาโลเลีย้งควายเก็บไรกิน 
  ง. ฟังสายน า้พร  ่าเพลงบรรเลงรบั  ปลกุกมลคนหลบัใหก้ลบัตื่น 
 

8. ลกัษณะค าประพนัธท์ี่เดน่ท่ีสดุของขอ้ความตอ่ไปนีค้ือขอ้ใด 
จากความวุน่วูว่ามสูค่วามวา่ง จากความมือมาสวา่งอยา่งเฉิดฉนั 
จากความรอ้นระเป็นเย็นนิรนัดร ์  ไมรู่พ้ลนัพลกิเห็นเป็นความรู ้

  ก. การเลน่เสยีงสมัผสั   ข. การซ า้ค าเพิ่มความหมาย 
  ค. การเลน่ค าหลากความหมาย  ง. การใชค้  าที่มีความหมายแยง้กนั 
 

9. ขอ้ใดใชภ้าพพจน ์
  ก. พระโหยหวนครวญเพลงวงัเวงจิต  ใหค้นคดิถงึถ่ินถวิลหวงั 
  ข. วา่จากเรอืนเหมือนนกมาจากรงั  อยูข่า้งหลงัก็จะแลชะแงค้อย 
  ค. ถึงยามค ่าย ่าฆอ้งจะรอ้งไห ้ ร  ่าพิไรรญัจวนหวนละหอ้ย 
  ง. โอย้ามดกึดาวเกลือ่นเดือนก็คลอ้ย  น า้คา้งยอ้ยเย็นฉ ่าที่อมัพร 
 

10. ขอ้ใดไมใ่ชภ้าพพจนบ์คุคลวตั 
  ก. เมฆไหลลงหม่เงือ้น  ผา้ชะโงก   

ข. งามมา่นเงาไมโ้ศก  ซบัซอ้น 
  ค. ดอกหญา้ป่าลมโบก  ผงกช่อ   

ง. ซา่ซา่ธาราฉะออ้น  เรง่รอ้นระหายฝัน 
 

11. ขอ้ใดใชภ้าพพจน ์
  ก. จะแวะหาถา้ทา่นเหมือนเมื่อเป็นไวย  ก็จะไดร้บันิมนตข์ึน้บนจวน 
  ข. อายยุืนหมื่นเทา่เสาศิลา  อยูคู่ฟ่า้ดินไดด้งัใจปอง 
  ค. โอเ้ช่นนีส้กีาไดม้าเห็น  จะลงเลน่กลางทุง่เหมือนมุง่หมาย 
  ง. จนดกึดาวพราวพรา่งกลางอมัพร  กระเรยีนรอ่นรอ้งกอ้งเมื่อสองสยาม 
 



12. ขอ้ใดใชภ้าพพจนต์า่งจากขอ้อื่น 
  ก. เธอคือโคมทองของชีวติพี่  น าสอ่งทางไวใ้หด้เีพื่อชีวิตนีร้ืน่รมย ์
  ข. เอาล าน า้ใสเย็นนี่หรอืมาเป็นเมรุทอง  เอาน า้ตกกอ้งเป็นกลองประโคม 
  ค. แมม้ิไดเ้ป็นจนัทรอ์นัสกาว  ขอเป็นดาวดวงแจ่มแอรม่ตา 
  ง. ถึงโลกแตกแหลกเป็นผงคล ี รกัเต็มปรีไ่มม่ีรูค้ลาย 
 

13. ขอ้ใดไมใ่ชภ้าพพจน ์
  ก. หนึง่สม้เทพรส              หวานปรากฏรสแนบเนียน 
  สม้เหม็นหลน่อาเกียรณ ์      เปลอืกบางออ่นหนอนชอบใจ 
 ข. อยา่งหนึง่สม้สนัดาน     หมอใชก้ารยาส าคญั 
  เรยีกช่ือสม้เหมือนกนั            กินบไ่ดใ้ชท้  ายา 
 ค. สม้หนึง่สผิีวเหลอืง          มาแตเ่มืองตรงักาน ู
  รสชาติก็พอด ู                       รสสนิทหวานปานตาลชิม 
 ง. พรรณหนึง่เรยีกสม้จกุ      ผลหา่มสกุดสูลอน 
  เปลอืกบางคิดองักร               โฉมแบบบางรา่งอยา่งเขยีน 
 

14. ขอ้ใดใชภ้าพพจนม์ากกวา่หนึง่ชนิด 
  ก. ตายระดบัทบักนัดงัฟอนฟาง  เลอืดนองทอ้งชา้งเหลวไหล  

ข. เปรยีบหนกัชนกคณุ  ชนนีคือภผูา 
  ค. ปัญญาค าเปรยีบแกว้  ก่อเก็จ     

ง. ดงัหบัดบัห่ิงหอ้ย  เหือดแหง้แสงหาย 
 

15. ขอ้ความตอ่ไปนีใ้ชภ้าพพจนก่ี์แหง่ 
ผลเดื่อเสือ่สกุไซร ้         มีพรรณ 

ภายนอกแดงดฉูนั                     ชาดบา้ย 
ภายในยอ่มมีแมลงวนั               หนอนบอ่น  
ดจุดั่งคนใจรา้ย                         นอกนัน้ดงูาม  

  ก. 1  แหง่   ข. 2  แหง่  ค. 3  แหง่  ง. 4  แหง่ 
 
16. ค าประพนัธต์อ่ไปนีใ้ชภ้าพพจนก่ี์แหง่ 

พระนกัสทิธ์ิพิศดเูป็นครูพ่กั              หวัรอ่หนกัรูปรา่งมนัช่างขนั 
เมื่อตวัเดยีวเจียวกลายเป็นหลายพนัธุ ์          ก าลงัมนัมากนกัเหมอืนยกัษม์าร 

กินคนผูป้ปูลาหญา้ใบไม ้                 มนัท าไดห้ลายเลห่อ์า้ยเดรฉาน 
เขีย้วเป็นเพชรเกลด็เป็นนิลลิน้เป็นกาลปาน    ถึงเอาขวานฟันฟาดไมข่าดรอน 

  ก. 1 แหง่                           ข. 2 แหง่   ค. 3  แหง่                                  ง. 4 แหง่ 
 
 



17. ค าประพนัธต์อ่ไปนีใ้ชภ้าพพจนต์ามขอ้ใด 
งานก็ตอ้งถกูงด               น า้ตาทว่มรถที่ผอ่นมาหลายปี 
มองป๊ิกอพัท่ีถกูยดึ            รถเครือ่งถกูยดึบ๊ายบายเพื่อนซี ้
วนัหลงัถา้มีเวลา               จะซือ้เอ็งกลบัมาอีกที 

  ก. อติพจน ์และบคุคลวตั     
ข. สญัลกัษณ ์และอปุลกัษณ ์

  ค. บคุคลวตั และสญัลกัษณ ์     
ง. อปุลกัษณ ์และอติพจน ์

 

18. ค าประพนัธต์อ่ไปนีไ้มใ่ชก้ลวธีิตามขอ้ใด 
ไป่ถามปราชญบ์พ่รอ้ง        พาที 

เปรยีบดั่งเภรตีี                                 จึ่งครืน้ 
คนพาลพวกอวดดี                            จกักลา่ว 
ถามบถ่ามมนัฟ้ืน                              เฟ่ืองถอ้ยเกินถาม 

  ก. ซ า้ค  า                            ข. เลน่ค า  ค. ภาพพจน ์                   ง. สมัผสัพยญัชนะ 
 

19.                              
                                                                  
                                                              
                                                  
                                        
 

20.                                               
                                                       
                                                          
                                                   
                                                       


