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ผศ. ดร. ธเนศ  เวศรภาดา 
 

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
ประเด็น 

• ถามแกนเรื่อง  แนวคดิ  สาระสําคัญของบทประพันธ 

• ถามกลวิธีวรรณศิลป 

• ถามภาพพจน 

• ถามลักษณะเดนบทประพันธ 

 

 

 

 

 

 

1.  บุปผาชาติชูสีและมีกล่ิน อยูในถ่ินทีไ่กลเชนไพรสณฑ 
ไมมีใครไดเชยเลยสักคน ยอมบานหลนเปลาดายมากมายเอย  
“สาร” ของบทประพันธนี้คือขอใด  
1. ดอกไมที่มสีีสวยและกลิ่นหอมมักขึ้นอยูในปาลึก  
2. ธรรมชาติและชีวิตยอมเกดิแลวดับเปนวฏัจักรธรรมดา  
3. ส่ิงดีงามที่ไมมีผูใดไดใชประโยชนกจ็ะปราศจากคุณคา 
4. ดอกไมที่บานอยูในถ่ินหางไกลจะรวงโรยไปโดยไมมใีครเชยชม  

 
2.  หญาคาแมจะถีบยอดสูงสักเพียงใด มนัก็ไมมวีันสูงเสมอยอดพฤกษาที่เกิดเปนพญาไมรัง ไพรรบโดย

สายเลือด แมจะใฝดีสักเพียงใด ถามันไมกบฏตอนรบดีของตน ก็จะกินตําแหนงสุดเพยีงยอดขนุพล  
สาระสําคัญของขอความนี้ตรงกับขอใดมากที่สุด  
1.  ศักดิ์ตระกลูคํ้าจุนอํานาจได 2.  อํานาจวาสนามิไดมาจากการใฝด ี
3.  ชาติกําเนิดมีผลตอความสําเร็จมากที่สุด 4.  ขึ้นชื่อวาไพรแมอยูใกลผูดีก็ใชจะตีเสมอได 
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3.       ชีวิตคนเลือกเกิดไมได  
ตางกันไปเพราะแรงแหงกรรม 
แตเกิดมามีส่ิงหนึ่งซ่ึงทุกคนควรกระทํา 
ตองนําชีวิตไปในทางที่ด ี
เวรหรือกรรมก็ยังแพพาย  
แกดวงใจที่รักในศักดิ์ศรี 
จะเปนใครมาจากไหนขอเพยีงใจใฝด ี
ยอมมีฝนที่เปนจริงในสักวนั 
ขอความนี้มีสาระตรงกับคํากลาวในขอใด   
1. เพื่อจะเปนหยกที่มีคา ตองถูกเจียระไน 
2. เราไมสามารถปรับทิศทางลมได    แตเราสามารถปรับใบเรือได 
3. ฝุนไมเกาะกระจกทีเ่ช็ดถูดีฉันใด   ความชั่วไมเกาะใจที่ฝกดีฉันนั้น 
4. ไผที่มีรากด ีแมผานฤดูรอนอันแสนทุรกนัดาร   แตเมื่อฝนเวียนมากแ็ตกหนอใหมได    

 
4. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําเจรจาโตตอบตอไปนี ้

“คําชายหมายขีดน้ํา ลบเลือนกลํ้าคํากลับกลาย 
รอยรอยถอยถมหาย ล้ินชายลอสอเสมอกัน” 

“ตัวพี่นีก้ลาวสาร     เหมือนเหล็กจารลายแผนผา 
เสนสายลายเลขา  เปนปรากฏสดฤๅหาย”  
1.  ผูหญิงไมเชื่อผูชาย 2.  ผูหญิงตัดพอตอวาผูชาย 
3.  ผูชายตอบดวยจดหมาย 4.  ผูชายยืนยนัวาพดูจริง 

  
5.  ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี ้

 “ถึงปากคลองเขากองฟนไวเปนแถว ตลอดแนวมะพราวรายทั้งซายขวา 
พวกชาวบานบางตัดจากบางตากปลา น้ําในนาตากใหแหงเปนแปลงไป” 
1.  ชาวบานทํานาเกลือ 2.  ชาวบานทําน้ําตาล 
3.  ขนาดของชุมชน 4.  ภูมิประเทศของชุมชน 
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6.   ตอยต่ําตองตะคอก สูงศักดิ์หลอกดวยรอยยิ้ม 
เชิดชูหรือเชือดชิม สุดแตสถานการณ  
คําประพันธขางตนสรุปไดตรงกับขอใดมากที่สุด 
1.  ประโยชนนิยม 2.  อํานาจนิยม 
3.  วัตถุนิยม 4.  สมัยนิยม 

  
7. ขอใดกลาวถึงประเพณีทีแ่ตกตางจากขออ่ืน 

1.    ครานั้นจึงโฉมเจาพลายแกว คร้ันถึงกําหนดแลวจึงนัดหมาย 
บอกแขกปลูกเรือนเพื่อนผูชาย  มายังบานทานยายศรีประจัน 

2.    หนุมสาวเคียงขางเขานั่งอัด พระสงฆเปดตาลปตรซัดน้ําโร 
ปรําลงขางสีกาหาหกโอ ทานยายโพสาวนําน้ําเขาตา 

3.    แลวขึ้นเขาไกรลาสดั่งราชหงส ใหสระสรงธาราสุดาสมร 
แลวทรงเครื่องจินดาคานคร  บทจรเยื้องยางขึ้นปรางคชัย 

4.   จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง   มโหรีแซซองประสานซอ 
ขับกลอมซอมเสียงสําเนียงนวล โหยหวนโอดพันสนั่นหอ 

  
8. คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงศิลปะของไทยประเภทใด 

“โกงโคงกบกดซีกกรอบ    ผาไมครอบครอมอกไก      
ไมขางควายแขวะเปนรู   สอดเสียบหนแูนนขันขดั” 
1. หัตถกรรม 2. ประติมากรรม 
3. คหกรรม 4. สถาปตยกรรม 

 
9. บทประพันธตอไปนี้ใหความรูทางวัฒนธรรมแขนงใด 

“ดอกกานแยงชอหกกระหนกเรียง    มุกดาเคียงดาดดอกเปนดวงด ี
กรอบหนากรอบทองมังกรเกี้ยว ฉลุเขี้ยวแมงทบัสลับสี” 
1. การแตงกาย 2. การแกะสลักไม 
3. การจัดพุมดอกไม 4. การตกแตงสถานที่ 
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10. คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงศิลปะของไทยในดานใด  
แสงโสมแสงแกวสอง สุริยฉาย       

อรามรัตนกุณฑลพราย  พรางฟา 
อุณหิสวจิิตรราย ปทมราช   แลฤา 
เจ็ดอุรุคเรียบหนา  ผกเกลาเกลื่อนหงอน 
1. การแตงกาย 2. การวาดภาพ 
3. การแกะสลัก 4. การกอสราง    

  
11. คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงเรื่องใด   

แสยงขนยลเหยียบไม รําแพน 
หกหวัหอกตั้งแปลน เสียดขาง 
ชางไลมารําแพน ผัดลอ 
จีนกลเลนอวดอาง ชักไสกลางสนาม 
1. พฤติกรรมของสัตว 2. การแสดงกายกรรม 
3. การซอมรบของทหาร 4. การละเลนในงานพิธี  

  
12. บทประพนัธตอไปนี้แสดงแนวคิดที่สําคัญที่สุดตามขอใด  

ถึงทุกขรอนออนระอาชีวาเศรา  ไมปลอยใจใหเหงาเศราก็ขาม 
ไมชาวันก็จะดบัลับไปตาม    เหมือนมยีามเชาฉะนี้ก็มีเย็น 

1. ความทุกขจะไมคงอยูตลอดไป 
2. ความทุกขเปนธรรมดาของโลก 
3. อํานาจใจทีเ่ขมแข็งยอมเอาชนะความทกุขได 
4. เมื่อมีวันแหงความทุกขก็ตองมีวันแหงความสุข  
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13. ขอใดเปนแนวคดิสําคัญของคําประพันธตอไปนี ้
 “ก็จริงอยูผูหญิงใชดอกไม และก็ใชผูชายใชผาหิน 

ตางก็คือส่ิงที่มีชีวิน อยูบนธรณินเปนแผนดนิเดยีว” 
1. ผูหญิงและผูชายตางก็มีชีวิต แตมีธรรมชาติที่แตกตางกัน 
2. ผูหญิงและผูชายมีความแข็งแกรงเทาเทยีมกันในฐานะสิ่งมีชีวิต 
3. ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกนั และตองพึ่งพาอาศัยกัน 
4. ผูหญิงและผูชายตางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเสมอกัน 

 
14. ขอใดแสดงแนวคดิตางจากขออ่ืน 

1. ชาติตะปูชาติแข็งตองแทงตรึง ชาติขี้ผ้ึงชาติออนรอนละลาย 
2. แตไมไผอันหนึ่งตันอนัหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเปนควันฉวิ 
3. อันเสาหินแปดศอกตอกเปนหลัก ไปมาผลักบอยเขาเสายังไหว 
4. เรียงอิฐติดแนนแผนละครัง้ ยังเปนวังใหญเยี่ยมเทยีมสิงขร 

 
15. แนวคดิใดไมปรากฏในคาํประพันธตอไปนี ้

 “เลิกความคิดขันแขงปรุงแตงจิต  เลิกชีวิตวุนวายในทกุที ่
เลิกเดือดรอนดิ้นรนคนไยด ี ไมตองมีปรารถนาในอารมณ” 
1. การละกิเลส 2. การวางเฉย 
3. การหลีกหนีสังคม 4. การทําจิตใหสงบ 

    
16.  เพียงมีตามใีจไวสักนิด โลกไพจิตรเสยียิ่งกวาส่ิงไหน 

ฟาสีฟาพาเพลนิเกินสีใด    พฤกษพลิกใบไกวพอธรณ ี
ลักษณะของกวีทีไ่มอาจอนุมานไดจากคําประพันธขางตนคือขอใด 
1. นักสอน  2. นักคิด 
3. นักฝน 4. นักอนุรักษ 
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17. ขอใดไมใชคุณสมบัติของกวีตามคําประพันธตอไปนี ้

 “เธอคือกว ี
เธอตองมีความงามความประสาน 
ความประสมกลมกลืนความชื่นบาน 
มีวิญญาณหยั่งรูมธุรทัศน 
เธอตองเขียนชวีิตจากจิต 
นฤมิตถอยคําดวยสัมผัส 
สัมผัสใจสูใจใหแจมชดั 
ไมจํากัดกวไีวแตในคํา” 
1. กวีตองชี้นําแนวทางการดาํเนินชวีิต 2. กวีตองสามารถสรางงานอยางสมจริง 
3. กวีตองไมตดิอยูกับกรอบแหงฉันทลักษณ    4. กวีตองประจักษในความงามอันประณีตลึกซึ้ง  

  
18. ความหมายของคําประพนัธในขอใดแตกตางไปจากกลุม 

1. ริแระแกะกามปู    หาเลือด 
2. อุตริรองน้ําคาง    ใสน้ําสาคร 
3. จักเจยีนจอมปลวกเตีย้  เติมภู  เขาแฮ 
4. เบียดเบยีนเจียดพษิงู   เพิ่มพิษ  นาคนา 

 
19.    เบิกทรัพยวันละบาทซื้อ มังสา 

นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา ไปอวน 
สองสามสี่นายมา กํากับ 
บังทรัพยส่ีสวนถวน บาทสิ้นเสือตาย 
โคลงบทนี้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใด 
1. การฟุมเฟอย 2. การทุจริต 
3. การไมรูจักหนาที ่ 4. การไมรับผิดชอบ 
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20. ขอใดแสดงทรรศนะเกีย่วกับความรักตางจากขออ่ืน 
1. ความรักเหมือนโรคา   บันดาลตาใหมืดมน 
ไมยินและไมยล อุปสรรคใดใด 

2. แตชายอันพษิความสวย กัดนั้นจักปวยหอนหาย 
โรครักโรคหลงทรงกาย จักคลายความรอนหอนม ี

3. อันความรักหนักแนนแสนวิตก รอนอกแทบเทาภูเขาหลวง 
พรหมินทรอินทรจันทรส้ินทั้งปวง ก็บนบวงสิ้นฟาสุราลัย 

4. จะวาโศกโศกอะไรที่ในโลก ไมเทาโศกใจหนักเหมือนรักสมร 
จะวาหนกัหนกัอะไรในดินดอน ถึงสิงขรก็ไมหนักเหมือนรักกัน 

 
21. ขอใดสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในดานที่แตกตางจากขออ่ืน 

1. ทีละแปลงทีละแปลงคอยแปลงเปลี่ยน จากทางเกวยีนเปนทางกวางตัดกลางแหลง 
2. สมัยนี้หองแถวเรียกทาวนเฮาส อยูเรือนเหยาหรูตระการวิมานฝน 
3. ที่เพลงเกี่ยวเคยกลอมกระทอมทุง เปนเพลงกรุงเกริ่นชวนสวนอาหาร 
4. แมหางไกลก็เคยเพรยีกเรยีกนองพี ่  กลับแปลกหนาไปทุกทแีมบานใกล 
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	ต้องนำชีวิตไปในทางที่ดี 
	เวรหรือกรรมก็ยังแพ้พ่าย  
	แก่ดวงใจที่รักในศักดิ์ศรี 
	จะเป็นใครมาจากไหนขอเพียงใจใฝ่ดี 
	ย่อมมีฝันที่เป็นจริงในสักวัน 
	ข้อความนี้มีสาระตรงกับคำกล่าวในข้อใด   
	1. เพื่อจะเป็นหยกที่มีค่า ต้องถูกเจียระไน 
	2. เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้    แต่เราสามารถปรับใบเรือได้ 
	3. ฝุ่นไม่เกาะกระจกที่เช็ดถูดีฉันใด   ความชั่วไม่เกาะใจที่ฝึกดีฉันนั้น 
	4. ไผ่ที่มีรากดี แม้ผ่านฤดูร้อนอันแสนทุรกันดาร   แต่เมื่อฝนเวียนมาก็แตกหน่อใหม่ได้  
	 
	4. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากคำเจรจาโต้ตอบต่อไปนี้ 
	“คำชายหมายขีดน้ำ ลบเลือนกล้ำคำกลับกลาย 
	ร่อยรอยถอยถมหาย ลิ้นชายล่อส่อเสมอกัน” 
	“ตัวพี่นี้กล่าวสาร     เหมือนเหล็กจารลายแผ่นผา 
	เส้นสายลายเลขา  เป็นปรากฏสดฤๅหาย”  
	1.  ผู้หญิงไม่เชื่อผู้ชาย 2.  ผู้หญิงตัดพ้อต่อว่าผู้ชาย 
	3.  ผู้ชายตอบด้วยจดหมาย 4.  ผู้ชายยืนยันว่าพูดจริง 
	 
	5.  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	 “ถึงปากคลองเขากองฟืนไว้เป็นแถว ตลอดแนวมะพร้าวรายทั้งซ้ายขวา 
	พวกชาวบ้านบ้างตัดจากบ้างตากปลา น้ำในนาตากให้แห้งเป็นแปลงไป” 
	1.  ชาวบ้านทำนาเกลือ 2.  ชาวบ้านทำน้ำตาล 
	3.  ขนาดของชุมชน 4.  ภูมิประเทศของชุมชน 
	 
	6.   ต้อยต่ำต้องตะคอก สูงศักดิ์หลอกด้วยรอยยิ้ม 
	เชิดชูหรือเชือดชิม สุดแต่สถานการณ์  
	คำประพันธ์ข้างต้นสรุปได้ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
	1.  ประโยชน์นิยม 2.  อำนาจนิยม 
	3.  วัตถุนิยม 4.  สมัยนิยม 
	 
	7. ข้อใดกล่าวถึงประเพณีที่แตกต่างจากข้ออื่น 
	1.    ครานั้นจึงโฉมเจ้าพลายแก้ว ครั้นถึงกำหนดแล้วจึงนัดหมาย 
	บอกแขกปลูกเรือนเพื่อนผู้ชาย  มายังบ้านท่านยายศรีประจัน 
	2.    หนุ่มสาวเคียงข้างเข้านั่งอัด พระสงฆ์เปิดตาลปัตรซัดน้ำโร่ 
	ปรำลงข้างสีกาห้าหกโอ ท่านยายโพสาวนำน้ำเข้าตา 
	3.    แล้วขึ้นเขาไกรลาสดั่งราชหงส์ ให้สระสรงธาราสุดาสมร 
	แล้วทรงเครื่องจินดาค่านคร  บทจรเยื้องย่างขึ้นปรางค์ชัย 
	4.   จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง   มโหรีแซ่ซ้องประสานซอ 
	ขับกล่อมซ้อมเสียงสำเนียงนวล โหยหวนโอดพันสนั่นหอ 
	 
	8. คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของไทยประเภทใด 
	“โก้งโค้งกบกดซีกกรอบ    ผ่าไม้ครอบคร่อมอกไก่      
	ไม้ข้างควายแขวะเป็นรู   สอดเสียบหนูแน่นขันขัด” 
	1. หัตถกรรม 2. ประติมากรรม 
	3. คหกรรม 4. สถาปัตยกรรม 
	9. บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมแขนงใด 
	“ดอกก้านแย่งช่อหกกระหนกเรียง    มุกดาเคียงดาดดอกเป็นดวงดี 
	กรอบหน้ากรอบทองมังกรเกี้ยว ฉลุเขี้ยวแมงทับสลับสี” 
	1. การแต่งกาย 2. การแกะสลักไม้ 
	3. การจัดพุ่มดอกไม้ 4. การตกแต่งสถานที่ 
	 
	10. คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของไทยในด้านใด  
	แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉาย       
	อร่ามรัตนกุณฑลพราย  พร่างฟ้า 
	อุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช   แลฤา 
	เจ็ดอุรุคเรียบหน้า  ผกเกล้าเกลื่อนหงอน 
	1. การแต่งกาย 2. การวาดภาพ 
	3. การแกะสลัก 4. การก่อสร้าง  
	 
	11. คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใด   
	แสยงขนยลเหยียบไม้ รำแพน 
	หกหัวหอกตั้งแปลน เสียดข้าง 
	ช้างไล่ม้ารำแพน ผัดล่อ 
	จีนกลเล่นอวดอ้าง ชักไส้กลางสนาม 
	1. พฤติกรรมของสัตว์ 2. การแสดงกายกรรม 
	3. การซ้อมรบของทหาร 4. การละเล่นในงานพิธี  
	 
	12. บทประพันธ์ต่อไปนี้แสดงแนวคิดที่สำคัญที่สุดตามข้อใด  
	ถึงทุกข์ร้อนอ่อนระอาชีวาเศร้า  ไม่ปล่อยใจให้เหงาเศร้าก็ขาม 
	ไม่ช้าวันก็จะดับลับไปตาม    เหมือนมียามเช้าฉะนี้ก็มีเย็น 
	1. ความทุกข์จะไม่คงอยู่ตลอดไป 
	2. ความทุกข์เป็นธรรมดาของโลก 
	3. อำนาจใจที่เข้มแข็งย่อมเอาชนะความทุกข์ได้ 
	4. เมื่อมีวันแห่งความทุกข์ก็ต้องมีวันแห่งความสุข  
	 13. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	 “ก็จริงอยู่ผู้หญิงใช่ดอกไม้ และก็ใช่ผู้ชายใช่ผาหิน 
	ต่างก็คือสิ่งที่มีชีวิน อยู่บนธรณินเป็นแผ่นดินเดียว” 
	1. ผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มีชีวิต แต่มีธรรมชาติที่แตกต่างกัน 
	2. ผู้หญิงและผู้ชายมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันในฐานะสิ่งมีชีวิต 
	3. ผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
	4. ผู้หญิงและผู้ชายต่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสมอกัน 
	 
	14. ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น 
	1. ชาติตะปูชาติแข็งต้องแทงตรึง ชาติขี้ผึ้งชาติอ่อนร้อนละลาย 
	2. แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว 
	3. อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว 
	4. เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละครั้ง ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร 
	15. แนวคิดใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	 “เลิกความคิดขันแข่งปรุงแต่งจิต  เลิกชีวิตวุ่นวายในทุกที่ 
	เลิกเดือดร้อนดิ้นรนคนไยดี ไม่ต้องมีปรารถนาในอารมณ์” 
	1. การละกิเลส 2. การวางเฉย 
	3. การหลีกหนีสังคม 4. การทำจิตให้สงบ 
	  
	16.  เพียงมีตามีใจไว้สักนิด โลกไพจิตรเสียยิ่งกว่าสิ่งไหน 
	ฟ้าสีฟ้าพาเพลินเกินสีใด    พฤกษ์พลิกใบไกวพ้อธรณี 
	ลักษณะของกวีที่ไม่อาจอนุมานได้จากคำประพันธ์ข้างต้นคือข้อใด 
	1. นักสอน  2. นักคิด 
	3. นักฝัน 4. นักอนุรักษ์ 
	 “เธอคือกวี 
	เธอต้องมีความงามความประสาน 
	ความประสมกลมกลืนความชื่นบาน 
	มีวิญญาณหยั่งรู้มธุรทัศน์ 
	เธอต้องเขียนชีวิตจากจิต 
	นฤมิตถ้อยคำด้วยสัมผัส 
	สัมผัสใจสู้ใจให้แจ่มชัด 
	ไม่จำกัดกวีไว้แต่ในคำ” 
	1. กวีต้องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิต 2. กวีต้องสามารถสร้างงานอย่างสมจริง 
	3. กวีต้องไม่ติดอยู่กับกรอบแห่งฉันทลักษณ์    4. กวีต้องประจักษ์ในความงามอันประณีตลึกซึ้ง  
	 
	18. ความหมายของคำประพันธ์ในข้อใดแตกต่างไปจากกลุ่ม 
	1. ริแระแกะก้ามปู    หาเลือด 
	2. อุตริรองน้ำค้าง    ใส่น้ำสาคร 
	3. จักเจียนจอมปลวกเตี้ย  เติมภู  เขาแฮ 
	4. เบียดเบียนเจียดพิษงู   เพิ่มพิษ  นาคนา 
	 
	19.  เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ มังสา 
	นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา ไป่อ้วน 
	สองสามสี่นายมา กำกับ 
	บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน บาทสิ้นเสือตาย 
	โคลงบทนี้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใด 
	1. การฟุ่มเฟือย 2. การทุจริต 
	3. การไม่รู้จักหน้าที่ 4. การไม่รับผิดชอบ 
	 20. ข้อใดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรักต่างจากข้ออื่น 
	1. ความรักเหมือนโรคา   บันดาลตาให้มืดมน 
	ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรคใดใด 
	2. แต่ชายอันพิษความสวย กัดนั้นจักป่วยห่อนหาย 
	โรครักโรคหลงทรงกาย จักคลายความร้อนห่อนมี 
	3. อันความรักหนักแน่นแสนวิตก ร้อนอกแทบเท่าภูเขาหลวง 
	พรหมินทร์อินทร์จันทร์สิ้นทั้งปวง ก็บนบวงสิ้นฟ้าสุราลัย 
	4. จะว่าโศกโศกอะไรที่ในโลก ไม่เท่าโศกใจหนักเหมือนรักสมร 
	จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกัน 
	 
	21. ข้อใดสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านที่แตกต่างจากข้ออื่น 
	1. ทีละแปลงทีละแปลงค่อยแปลงเปลี่ยน จากทางเกวียนเป็นทางกว้างตัดกลางแหล่ง 
	2. สมัยนี้ห้องแถวเรียกทาวน์เฮ้าส์ อยู่เรือนเหย้าหรูตระการวิมานฝัน 
	3. ที่เพลงเกี่ยวเคยกล่อมกระท่อมทุ่ง เป็นเพลงกรุงเกริ่นชวนสวนอาหาร 
	4. แม้ห่างไกลก็เคยเพรียกเรียกน้องพี่  กลับแปลกหน้าไปทุกทีแม้บ้านใกล้ 


