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แบบฝกหดัที่ ๒ 
ตอนท่ี  ๑ คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือกที่เห็นวาถูกตองมากที่สุด 

๑.       “ นอกจากบริโภคเองในครอบครัวแลว ปลาแดกยังเปนของฝากที่ดีดวย กลาวคือเมื่อญาติพี ่
     นองชาวอีสานไปมาหาสูกัน สิ่งที่นิยมติดไมติดมือไปฝากกันก็คือ ปลาแดก ชาวบานที่มฝีมือข้ึน 
     ช่ือในการทําปลาแดกในแตละหมูบานยอมเปนทีรู่กัน”  ขอความขางตนน้ีใชวิธีเขียนตามขอใด 
    ก. การช้ีสาเหตุและผลลัพธที่สมัพันธกัน  ข. การกลาวซํ้าดวยถอยคํา ที่แปลกไป 
            ค. การอธิบายตามลําดับข้ัน   ง. การนิยาม 
ใชขอความท่ีกําหนดใหตอไปน้ีน้ีตอบคําถามขอท่ี ๒ - ๓ 
            “ บนเนินเขาเต้ีย มีน้ําพุที่ใหน้ําตลอดฤดูกาล ทั้งฤดูรอน และฤดูหนาว ในขณะที่น้ําไหลผาน
เนินเขาผานละเมาะหมูไม แลวหายไปในทุงกวางเหนือหมูบานข้ึนไปน้ัน เสียงของมันฟงดูไพเราะย่ิงนัก 
ชาวบานกํา ลังสรางสะพานเล็ก ๆ ดวยหิน ขามลํา ธารแหงน้ี โดยมีวิศวกรหนุมเปนผูควบคุมดูแล ” 

๒. ขอความน้ีใชวิธีเขียนแบบใด 
 ก. อธิบาย     ข. บรรยาย 
 ค. พรรณนา     ง. การบรรยายและพรรณนา 
๓. ขอความขางตนดีเดนในแงใด 
 ก. ใชภาษาที่กะทัดรัด สละสลวย   
 ข. แสดงความสัมพันธระหวางธรรมชาติกบัมนุษย 
 ค. ใหแนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือรวมใจ 
 ง. ใหภาพที่ชัดเจน 
๔.          “ วัยรุนทุกคนจําเปนตองแกปญหาชีวิตเมือ่ประสบเหตุวิกฤตแตละอยางไดดวยตนเอง  
     ความรักอยางเงียบ ๆ ของเราน่ันแหละทีจ่ะชวยประคับประคองเขาไวได ถาเราแนะนํา ก็ยอมจะ 
     ถูกปฏิเสธ ถาเราช้ีแจงเหตุผลก็อาจถูกโกรธเคือง แมแตการตักเตือนเล็ก ๆ นอย ๆ ก็มักถูกมองไป 
     ในแงโจมตีสวนตัว การสรางความไววางใจในความรักของพอแมและการใหเกียรติแกวัยรุนแต 
     ละคน คือการปลอยใหเขาไดฝาฟนภยันตรายในวิถีชีวิตของเขาดวยตนเอง ” ขอความน้ีอธิบาย 
     ดวยวิธีใด 
 ก. อธิบายขอมูลไปตามลํา ดับ   ข. อธิบายโดยการกลาวซํ้าดวยถอยคํา อื่น 
 ค. อธิบายโดยการยกตัวอยาง   ง. อธิบายโดยมีขอมลูเปรียบเทียบ 
 
ใชขอความท่ีกําหนดใหตอไปน้ีตอบคําถามขอท่ี ๕ – ๖ 
               อีกประการหน่ึง ชีวิตสังขารของมนุษยไมย่ังยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมอืนศิลา ถึงโดยวา
จะมีพออยูในขณะหน่ึงก็คงมจีะมเีวลาที่ไมมีไดในขณะหน่ึงเปนแนแท ถาประพฤติความช่ัวเสียแตใน
เวลามีพออยูแลว โดยจะปดบงัซอนเรนอยูไดดวยอยางหน่ึงอยางใด เวลาไมมีพอ ความช่ัวน้ันคงจะ
ปรากฏเปนโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลงัอยูไมขาด เพราะฉะน้ันจงเปนคนออนนอม วานอนสอนงาย 
อยาใหเปนทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จงประพฤติตัวหันมาทางที่ชอบที่ถูกอยูเสมอเปนนิจเถิด จงละเวน
ทางที่ช่ัวซึ่งรูไดเองแกตัวหรือมีผูตักเตือนแนะนํา ใหรูแลว อยาใหลวงใหเปนไปไดเลยเปนอันขาด 

๕. ขอความขางตนใชกลวิธีนํา เสนอแบบใด 
 ก. บรรยาย และอธิบาย    ข. พรรณนา และอปุมา 
 ค. บรรยาย และพรรณนา   ง. อธิบาย และอุปมา 
 



๖.  ผูเขียนมีเจตนาเสนอเรื่องอะไรเปนสําคัญ 
 ก. ใหรูจักออนนอมถอมตน อยาถือตัววาเปนลูกเจาลกูนาย 
 ข. ใหเช่ือฟงคํา แนะนํา ตักเตือนของผูรูทั้งหลาย 
 ค. ใหละวางความช่ัวทั้งตอหนาและลับหลงั 
 ง. ใหเปนคนเปดเผยไมปดบงัความช่ัวที่เคยทํามา 
๗.       “ ลักษณะของผาขิดและผาจกที่พอแยกใหสังเกตไดก็คือ ผาขิดน้ันสีของลวดลายกจ็ะเปนส ี
     เดียวกันสวนผาจกจะสามารถทํา ใหมีลักษณะแตกตางไปไดมากกวา ทั้งสีสันของแตละลายใน 
     แถบเดียวกันและสามารถสอดสีภายในแตละลายไดอยางเปนอิสระตามความตองการ จงึทําให 
     ลายจกมีสสีันแพรวพราววิจิตรมากกวาผาขิด ”  ขอความน้ีใชการอธิบายแบบใด 
 ก. เปรียบเทียบ     ข. นิยาม 
 ค. ลําดับข้ันตอน    ง. เปรียบเทียบ, เหตุผล 
๘.           “ สุขภาพจิตของลูกเปนสิง่สําคัญที่สุด แมจะเสียดายมากหากวาลกูเรียนเกงแตสุขภาพจิต 
     เลวรายมีโรคตาง ๆ รุมเรา ชนิดหมอตรวจเทาไรก็ไมพบ นอกจากน้ีไมอยากใหลกูเปนคนแคบ  
     เครงเครียด มุงแตความสําเรจ็ของตนเองจนลืมนึกถึงผูอืน่ เพราะฉะน้ันหากลกูแสดงวามีความ 
     รับผิดชอบเรื่องเรียน ไมเหลวไหลก็เปนที่พอใจแลว ไมจาํเปนวาตองเอาชนะคนอื่น เพราะคน 
     เกงจรงิ ๆ น้ัน คือคนที่สามารถรวมการทํา งานไดเปนทมี ไมใชคนที่เกงอยูคนเดียว บางครั้งการ 
     ที่ลูกหวังความเกงทีสุ่ดอาจจะถูกมองไดวาไมยอมรับความเกงของคนอื่น ตอไปในอนาคตก็จะ 
     ไมมีใครยอมรับความเกงของลูกเชนกัน ”  ขอความน้ีใชกลวิธีใดในการอธิบาย 
 ๑. การอธิบายตามลําดับช้ัน   
 ๒. การใชตัวอยาง 
 ๓. การเปรียบเทียบความเหมือนกันและความตางกัน 
 ๔. การช้ีถึงสาเหตุและผลลพัธที่สมัพันธกัน 
๙.  ขอใดไมมีการเปรียบเทียบ 
 ก.       เลหเลือ่นชะลอดุสิตฐา   นมหาพิมานรมย 
      มารังสฤษฎพิศนิยม    ผิจะเทียบก็เทียมทัน 
 ข.        หอยยอยประทปีอุบะประทิ่น  รสกลิ่นกเ็อมอร 
      อายอบตรลบกระแจะขจร   ดุจทิพยสุมาลัย 
 ค.        บราลีพิลาสศุภจรญู   นภศูล ประภัสสร 
      หางหงสผจงพจิิตรงอน   ดุจกวักนภาลัย 
 ง.        เห็นนาจะหายนะกขั็ด   พจนัตถทัดทาน 
      บัดดลบดินทรธ ดาล    พระพิโรธสํา แดง 
๑๐.  การพรรณนาชมความงามของนางในวรรณคดีขอใดมีวิธีชมที่ตางจากขออื่น 
 ก.       งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ   งามขนงวงวาดดังคันศิลป 
      อรชรออนแอนดังกินริน   หวังถวิลไมเวนวายเอย 
 ข.        พิศโฉมพระธิดาวิลาวัณย   ผุดผาดผิวพรรณดังดวงเดือน 
      งามละมอมพรอมสิ้นทั้งอินทรีย  นางในธรณีไมมีเหมือน 
 ค.        ทั้งสุธรรมานงคราญ   จะเปรียบงามเยาวมาลยดีไมได 
      ทั้งสวรรคช้ันฟาสรุาลัย   ไกลกันกบัโฉมนางสีดา 
 ง.       ไมผัดพักตราทรงอาภรณ   ก็งามงอนระทวยสวยสม 
      นายชางเขียนพลางทางชม   นึกนิยมเตือนใจไปมา 
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ช่ือ - สกุล...........................................................................ช้ันม ม.๕/............เลขที่ ................... 

ตอนท่ี  ๒  คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี  แลวบอกวาเปนการอธิบาย บรรยาย หรอื พรรณนา 
พรอมทั้งบอกเหตุผลประกอบ 

๑. ดอกจันทนกะพอรวงพรู แตมิไดหลนลงสูพื้นดินทเีดียว เกสรเลก็ๆ แดงเรื่อแกมเหลืองลอยวอนกระจาย  
พลัดพรายอยูในอากาศที่โปรงสะอาดเหมือนลวดลายของตาขายที่คลุมไตรพระ 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
๒.  อนิจจา แสงเดือนเพญ็ผองกระจางจับพระพักตรอยูเมื่อกี้ก็จางซีดขมุกขมัวลง ทองฟาสลัวมัวพยับครึ้ม 
อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้ําคางหยดลงเผาะ ๆ เปนหยาดน้ําตาแหงสวรรค เกสรรังรวงพรูเปนสายสหสัธารา
สรงแหงพระพุทธสรีระ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
๓.         บงเน้ือก็เน้ือเตน    พิศเสนสรรีรัว   
 ทั่วรางและทั้งตัว     ก็ระริกระริวไหว 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๔.    เจางามนาสายลดังกลขอ   เจางามศอเหมือนคอสุวรรณหงส  
 เจางามกรรณกลกลีบบุษบง   เจางามวงวิลาศเรียบระเบียบไร 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
๕. น้ําคางทีเ่กาะคางบนใบหญาตองแสงอาทิตยก็ทอแสงเปนประกายระยิบระยับราวกบัเพชรน้ําหน่ึง 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
๖.  สมัยหน่ึงเมื่อคนไทยเริม่คิดที่จะเลิกเปบขาวดวยมือ และตองการเครื่องมือการกินของตะวันตกเขามาใช 
ชาวตะวันตกก็ไดเสนอคนไทยดวยเครื่องมือการกินอยางครบชุดสมบรูณแบบประกอบดวย  มีดสําหรับหั่น 
ชอนซุป ชอนปลา มีดปลา มีดหวาน ฯลฯ จนลานตาหยิบไมถูก แตเมื่อคนไทยต้ังใจจะรบัวัฒนธรรมการกิน
แบบตะวันตก เขาก็พยายามเลอืกคัดเครือ่งมอืกินเฉพาะคนไทยออกมา จนในที่สุดกป็รากฏอยางทีเ่ห็นทุกวันน้ี
คือชอนหน่ึงคัน และสอมหน่ึงคันรวมกันเปนคูหน่ึง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๗.  สมัยพระเจาพรหมทัตครองกรุงพาราณสี ยังมีเศรษฐีผูหน่ึงมีทรัพยสมบัติมากมาย เศรษฐีน้ันมีบุตรชาย ๓ 
คน มีสติปญญาวิชาความรูทัดเทียมกัน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๘.  ศูนยเยาวชนลุมพินีเปนศูนยเยาวชนแหงหน่ึงในหลายแหงทีส่รางและบรหิารงานโดย กทม. เปด    
ดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในบริเวณศูนยฯ มีสนามหญาสํา หรบัเลนฟุตบอล ตะกรอ  
     ชิงชาไมลื่น ฯลฯ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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๙. ในที่สุด หลงัจากการเดินทางอันลําบากย่ิงแลว เรากม็าถึงบานพักเชิงเขาในเวลาใกลค่ํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
๑๐. งานปนขนมจบีแปงสบิน้ี เปนการแสดงความสามารถของลูกผูหญิง เริ่มต้ังแตโมแปง เอาแปงมา 
คลึงบนกระดาน ตัดแปงเปนทอนกลม ๆ แลวใชน้ิวขลิบริมใหเปนเกลียว ปนเปนรปูตาง ๆ แลวนําไปน่ึง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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