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๑.  ขอ้ใดใชภ้าษาเขียนไดถ้กูตอ้ง 
      ๑.  ชาวบา้นบอกว่าวิวท่ีน่ีสวยงามมากยิง่ตอน 
            พระอาทิตยต์กดินยิง่น่ามอง 
      ๒.  ผูห้ญิงบางคนรักสวยรักงามอดอาหารจน 
             ร่างกายผอมกระหร่องดูไม่มีน ้ าไม่มีนวล 
      ๓.  แพทยแ์นะน าว่าน ้ านมมารดามีคุณค่า  
            ครบถว้นอีกทั้งมีภูมิตา้นทานโรคท่ีดีแก่บุตร  
      ๔.  ผูเ้ขา้ประกวดคนน้ีไดค้ะแนนโหวตมากท่ีสุด 
            เพราะฝีมา้ยลายมือในการร้องเพลงเยยีมมาก 
      ๕.  การอ่านหนงัสือนวนิยายเป็นส่ิงท่ีควรท า  
            แต่ถา้อ่านเร่ืองเดิม ๆ เช่ือว่าทุกคนกจ็ะรู้สึก 
            ว่าน่าเบ่ือ 
๒.  ขอ้ใดไม่เป็นสถานการณ์ของการส่ือสาร 
       ๑.  ผูส่ื้อข่าวต่างกรูกนัเขา้ไปถามนายกรัฐมนตรี 
             ว่าจะมีการเลือกตั้งเม่ือไหร่ 
       ๒.  เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธก์  าลงัช้ีแจง 
             รายละเอียดของการเขา้ชมงานในคร้ังน้ี 
       ๓.  ผูเ้ขา้สอบทุกคนอ่านค าช้ีแจงอยา่งละเอียด 
              และท าตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบ 
       ๔.  นกัศึกษาแพทยจ์ากมหาวิทยาลยัมหิดลเชิญ 
             ชวนใหบ้ริจาคทรัพยเ์น่ืองในวนัมหิดล 
       ๕.  ชาวกรุงเทพฯจ านวนมากนิยมออกจากบา้น 
             ไปพกัผอ่นในวนัหยดุเสาร์อาทิตยท่ี์ 
             หา้งสรรพสินคา้  
 
 

๓.  ขอ้ใดมีลกัษณะเป็นการเขียนบรรยาย 
       ๑.  แสนวิปโยคอนิจจาน ้ าตาเอ๋ย 
       ๒.  ฝนฟ้ากระหน ่าพายซุ ้ากรรโชก  
       ๓.  ตวัเราเอยแสนอาภพัอบัปัญญา 
       ๔.  ทุกส่ิงลว้นไม่เป็นเหมือนเช่นเคย 
       ๕.  แต่วอนเวียนเจียนวายชีวิตพี ่
๔.  ขอ้ใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา 
       ๑.  แนวปะการังดา้นหนา้เป็นท่ีอาศยัของฝงูปลา 
             เลก็ ๆ หลากสี 
       ๒.  นกัประดาน ้ าต่างว่ายวนไปมาเพ่ือช่ืนชม 
              ความงามของปะการังและปลา 
       ๓.  เรือท่องเท่ียวขนาดกลางจอดรออยูเ่หนือน ้ า 
             โคลงไปมาตามแรงกระทบของคล่ืน 
       ๔.  ชายทะเลทอดเป็นแนวยาวสุดลกูหูลกูตา   
              ทรายสีขาวตดักบัน ้ าทะเลสีเขียว  
      ๕.  ฉนัอยากกระโดดลงไปเล่นน ้ าทะเลท่ีใสจน   
             มองเห็นทรายขาวละเอียดอยูใ่ตน้ ้ า 
๕.  ผมยงัจ าภาพรถรางสีเหลือง ๆ ตดัเสน้ดา้ยสีแดง
ท่ีวิ่งกึง ๆ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เม่ือ
สามสิบกว่าปีก่อนไม่เคยลืมภาพของคนขบัรถราง
ในเคร่ืองแบบเส้ือเช้ิตแขนสั้นและกางเกงขายาวสี
กากีท่ียนืเด่นอยูด่า้นหนา้ของตวัรถ” 
ขอ้ความขา้งตน้มกีลวิธีการเขียนแบบใด 
      ๑.  บรรยาย 
      ๒.  พรรณนา 
      ๓.  บรรยายและพรรณนา   
      ๔.  บรรยายและอธิบาย 
      ๕.  อธิบายและพรรณนา 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ือง  ประเภทของการเขียน 



๖.  ขอ้ใดใชว้ิธีการเขียนแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
      ๑.  อากาศเร่ิมเยน็ลง เมฆตั้งเคา้ ต่อมาไม่นานนกั 
            ฝนก็เร่ิมตกลงมา 
      ๒.  พอเดินมาถึง พวกเราก็พากนัเอาของไปเก็บ 
             และลงเล่นน ้ าทะเลทนัที 
      ๓.  น ้ าทะเลสีครามตดักบัทอ้งฟ้าอนัสดใสดูแลว้ 
            ช่างมีความสุขเสียเหลือเกิน 
      ๔.  ผูห้ญิงกลวัเป็นหวดั เลยรีบวิ่งมาหยบิร่ม  
            ทั้ง ๆ ท่ีตวัเปียกน ้ าทะเลอยูแ่ลว้ 
      ๕.  พายเุร่ิมพดักระหน ่า คล่ืนมว้นตวัเป็นเกลียว 
             ถาโถมเขา้ฝ่ังอยา่งไม่หยดุย ั้ง   
๗.  ขอ้ใดไม่ใช่การเขียนอธิบาย 
       ๑.  นบัตั้งแต่ยา่งเทา้เขา้มาในเขตภูผาและแนว 
            ไพรเขียวขจี สายน ้ าไหลกระแทกโขดหินจน 
             แตกกระจายเป็นฟอง   
      ๒.  อยธุยาเป็นเมืองท่ีมีโบราณสถานเป็นมรดก 
             โลก เป็นเมืองท่ีมีวิถีชีวิตน่าสนใจให ้
              นกัท่องเท่ียวลนัานาชาติไดส้มัผสั 
       ๓.  การขบัรถท่ีแทน้ั้นมิใช่เพียงเร่งใหร้ถวิ่งไป   
             ตามใจ แต่ประสาททุกส่วนตอ้งพร้อมท่ีจะ 
             ควบคุมเหตุการณ์เฉพาะหนา้ใหท้นัท่วงที 
       ๔.  บลเูบอร์ร่ี เป็นผลไมท่ี้ข้ึนช่ือซ่ึงมีวิตามินซี 
             และอีสูงมาก นอกจากน้ียงัอุดมดว้ยสารตา้น 
             อนุมลูอิสระ มีสารเคมีบางอยา่งท่ีช่วย 
             ต่อตา้นยบัย ั้งการอกัเสบ 
      ๕.  บริเวณสถานท่ีสาธารณะทุกแห่งในเมือง 
               เยอรมนั ถงัขยะแยกเป็นเปียก แหง้ และ 
               ขวด ไม่เวน้แมก้ระทัง่ในขบวนรถไฟ 
   

๘. ขอ้ใดเป็นบรรยายโวหารท่ีมีพรรณนาโวหาร
ประกอบอยูด่ว้ย 
      ๑.  ฉนัเดินไปรอบพระอุโบสถท่ีเก่าแก่ท่ีท าดว้ย 
           ไมส้กัทั้งหลงั ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  
            ตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงอ่อนชอ้ย  
           บรรยากาศดูร่มร่ืน   
     ๒.  ตลาดยามเชา้แม่คา้พ่อคา้ตอ้งท างานแข่งกบั 
           เวลา บา้งจดัเตรียมขา้วของมาวางเรียงหนา้ 
           ร้าน เพ่ือใหท้นักบัลกูคา้ท่ีเร่ิมทยอยออกมา 
           จบัจ่ายกนัแต่เชา้ตรู่ 
      ๓.  มะปรางเป็นช่ือของผลไมเ้มืองร้อนชนิด 
            หน่ึงมีถ่ินก าเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
           จดัเป็นผลไมท่ี้มีสีสนัสวยงาม ผลสีเหลือง 
            อมสม้ 
      ๔.  สายตาของลกูนอ้ยมีน ้ าใส ๆ หล่ออยู่ 
            ตลอดเวลา ความปล้ืมปีติของผูเ้ป็นแม่เม่ือรู้ 
            ว่าลกูนอ้ยปลอดภยั ช่างอ่ิมเอมเป็นท่ีสุด  
            ลกูคือดวงใจ 
      ๕.  คณะของพวกเราออกเดินไต่ไปตามโขดหิน 
             อยา่งไม่ลดละ เสียงร้องเพลง หวัเราะจาก 
             การหยอกลอ้ ช่วยใหค้วามเหน่ือยลา้จาง 
             หายไปบา้ง  

 

 

 



๙.  บทประพนัธข์อ้ใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา 
      ๑.  แม่ควา้ตะกร้าวิ่งหนา้ตั้ง 
            พ่อควา้กะละมงัวิ่งตั้งหนา้ 
            พี่ควา้เข่งลิบไปพริบตา 
            นอ้งหนัซา้ยขวาพะวา้พะวน 
      ๒.  พลิกกายหมายโอบสู่ออ้มกอด 
             พร ่ าพรอดกอดจูบลบูผม 
             ลกูรักของแม่คงหิวนม 
             ตะแคงกม้ปลดกระดุมเส้ือกุมไว ้
       ๓.  แสงอรุณไอเอ้ือเม่ือแดดแตม้  
             ใหเ้หลืองช่วงแรกแยม้แจ่มเจิดจา้ 
              ทัว่ทอ้งทุ่งทิวทาบอาบทองทา 
              ณ เถียงนอ้ยปลายนาจ าเหม่อมอง 
        ๔.  เธอคือสะเก็ดดาวท่ีร้าวร่วง 
              โชนแสงโชติช่วงก่อนลบัหาย 
               ขีดเสน้ฟ้าก่อนวบูดบัลบัมลาย 
               กลบักลายเป็นอุกกาบาตอนาถนกั 
        ๕.  แต่วอนเวียนเจียนวายชีวิตพี ่
              จึงไดศ้รีเสาวภาคยม์าแนบขา้ง 
               เจา้เคืองขดัตดัสวาทขาดระวาง 
               จนแรมร้างออกมาราวอรัญวา 
 

๑๐.  ขอ้ใดเป็นบรรยายโวหารท่ีมีอธิบายโวหาร
ประกอบ 
         ๑.  ฉนัเดินหาซ้ือบา้นจนไดบ้า้นขนาดก าลงั 
               พอดี มีท่ีตั้งถกูใจ ตวับา้นโอบลอ้มดว้ยเนิน 
                เขาเต้ีย ๆ มีหญา้สีเขียวขจี 
         ๒.  ฉนัเห็นดอกปีบคร้ังใดตอ้งตรงเขา้ไปเก็บ 
                ดอกท่ีร่วงหล่น ปีบสีขาวน้ีเรียกว่า ปีบฝร่ัง  
                ส่วนปีบอีกชนิดหน่ึงทางเหนือ เรียกว่า  
                กาสะลอง   
          ๓.  ลกูตะขบขนาดประมาณปลายน้ิวกอ้ยลกู 
                 กลม ๆ ป่อง ๆ ผวิเต่งเปลือกบางมีรส 
                 หวานจดั ขา้งในมีเมลด็เลก็ ๆ สีขาวนวล 
          ๔.  ตน้มะม่วงแผก่ิ่งกา้นสาขาใหเ้งาร่มร่ืนแผ ่
                คร้ึมไปทัว่ลานดิน เดก็ ๆ นัง่เล่นเป็น 
                 กลุ่ม ๆ ใตต้น้ 
           ๕.  คนไทยทุกคนควรจะภูมิใจท่ีพอเกิดมาก ็
                ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมหศัจรรย ์ก ็
                 ทรัพยอ์ะไรเล่าจะล ้าค่าน่าหวงแหนไป 
                 กว่าความสวยสดตระการตาของ 
                 ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

 


