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ผศ. ดร. ธเนศ  เวศรภาดา 
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
1. ขอใดไมมีการใชคําที่แสดงความหมายตรงกันขาม 

1.  กระจุกกระจายไปพรายพรอย 2.  สอดเดนแซมดอยดอกสรอยสรวง 
3.  เหล่ือมหลืบลึกตื้นหมื่นหลืบลวง 4.  หลากหองหลายหวงเกนิลวงรู 

 
2. ขอใดมีการเลนคําพองเสียง 

1. เสียงสรวลระรี่นี ้ เสียงแกวพีห่รือเสียงใคร 
เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพี่ตามมา 

2. นางนวลนวลนารัก ไมนวลพกัตรเหมือนทรามสงวน 
แกวพ่ีนี้สุดนวล ดั่งนางฟาหนาใยยอง 

3. งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย 
งามพริ้มยิ้มแยมพราย งามคําหวานลานใจถวิล 

4. เพรางายวายเสพรส แสนกําสรดอดโอชา 
อ่ิมทุกขอ่ิมชลนา  อ่ิมโศกาหนานองชล 

 
3. ขอใดมีการใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ   

1.  เสียงสังขแตรแซศัพทมหามโหระทึกกกึกอง 
2.  ทั้งเสียงจักจั่นพรรณเรไรเรื่อยรองระงมดง 
3.  กองกึกพิลึกปบประเปรี้ยงเสียงสนั่นล่ันพนัสพนาดร 
4.  ก็เปลงเสียงกองโกญจศัพทประกาศกาหลคํารนนฤโฆษ    
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4.  ศิลปะการประพันธขอใดใชอัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ   
1.  ชะโดดุกกระดี่โดด สลาดโลดยะหยอยหยอย 

กระเพื่อมน้ําพะพร่ําพรอย กระฉอกฉานกระฉอนชล 
2.  พลหัวหนาพะกนั แกวงตาวฟนฉะฉาดแกวง  ดาบฟนฉะฉดั ซองหอกซัดยะยุง 

ซองหอกพุงยะยาย 
3.  เกลากลอนใสชักครุคระ    มุงจะจะจากปรุโปรง     แลตะละโลงลอดฟา  
4.  ทั้งยุงชุมรุมกัดปดเปรีย๊ะประ     เสียงผัวะผะพึ่บพั่บปุบปบแปะ 

 
5. ขอใดมีการซ้ําคําที่มีความหมายเหมือนกนัทกุคํา   

1. ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น 
2. เห็นรอหกัเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แตรอทาร้ังทุกขมาตามทาง 
3. ระกํากายมาถึงทายระกําบาน ระกํายานนี้กย็าวนะอกเอย 
4. ถึงเกาะเกดิเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง    

  
6.  คําประพันธบทนี้เดนที่สุดในดานใด  

กระเต็นกระตัว้ตื่น แตกคน 
กระจิบกระจาบปน แปลกเปลา 
กระสากระสังสน เสียดสัก   สูแฮ 
กระรอกกระเรยีนเขา ยองแหยงอาหาร  
1.  ภาพพจน 2.  สัมผัสพยัญชนะ 
3.  สัมผัสสระ 4.  จังหวะ 

 
7. คําประพันธตอไปนี้ ใชศิลปะการประพนัธเดนที่สุดตามขอใด 

แลถนัดในเบื้องหนาโนน  ก็เขาใหญยอดเยีย่มโพยมอยางพยับเมฆ  มีพรรณเขียวขาวดําแดง 
ดูดิเรกดั่งรายรตันนพมณีแนมนาใครชม  คร้ันแสงพระสริุยะสองระดม  ก็ดูเดนดังดวงดาววาวแวว
วะวาบๆ ที่เวิ้งวุง  วจิิตรจํารัสจํารูญรุง เปนสีรุงพุงพนเพียงคัคนัมพรพื้นนภากาศ 
1.  สัมผัสสระ 2.  สัมผัสพยัญชนะ 
3.  การใชคําอัพภาส 4.  การหลากคาํ    
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8.   ตะวนัรอนออนแสงแฝงเหลีย่มเขา พยับเงาระยับแดดแสดสีสาย 
กระทบหนิหักเห็นเปนเล่ือมพราย แสนเสียดายตะวันดับลับเหลี่ยมลง 
คําประพันธบทนี้เดนที่สุดในดานใด 
1.  การใหภาพ  2.  การเลนคํา 
3.  การเลนสัมผัส   4.  การใหอารมณสะเทือนใจ    

 
9.   ฉับฉวยชกฉกช้ํา  ฉุบฉับ 

โถมทุบทุมถองทับ ถีบทาว 
เตะตีตอยตุบตบั ตบตัก 
หมดหมูเมงมอญมาว มานเมื้อหมางเมินฯ 
คําประพันธขางตนมีลักษณะเดนทางวรรณศิลปทั้งคูตามขอใด    
1.  สัมผัสพยัญชนะ    เลียนเสียงธรรมชาติ 2.  เลียนเสียงธรรมชาติ    เลนคํา 
3.  สัมผัสพยัญชนะ    สัมผัสสระในวรรค 4.  สัมผัสสระในวรรค    เลนคํา    

 
10.  คําประพันธตอไปนี้ มลัีกษณะเดนทีสุ่ดตามขอใด 

“หลบหลีกไววองปองกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ 
ปะทะแทงแสรงทําสําทับ ยางกระหยับรุกไลมิไดยั้ง”    
1.  การแสดงภาพเคลื่อนไหว การซอนคํา  2.  การหลากคาํ การเลนเสียงสัมผัส 
3.  การซอนคํา การหลากคํา  4.  การแสดงภาพเคลื่อนไหว การเลนเสียงสัมผัส 

 
11. ขอใดเปนลักษณะเดนทีสุ่ดของคําประพันธตอไปนี ้

ตระการพฤกษโอบออม ไศลหลวง 
ยื่นยอยดอกพวง รวงพริ้ง 
ฟอนกิ่งถวายดวง ดาวรุง 
เสมอมุงเกษมโศกทิ้ง   ส่ิงแกววิเศษแสวง 
1.  การซ้ําคํา 2.  การหลากคาํ  
3.  การใชภาพพจน  4.  การเลนเสียงสัมผัส 
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12.  ลักษณะการประพันธที่เดนที่สุดของขอความตอไปนี้คือขอใด 
จากความวุนวูวามสูความวาง จากความมดืมาสวางอยางเฉดิฉัน 

จากความรอนระอุเปนเย็นนรัินดร ไมรูพลันพลิกเห็นเปนความรู 
1.   การเลนเสียงสัมผัส 2.   การซ้ําคําเพิ่มความหมาย 
3.   การเลนคําหลากความหมาย 4.   การใชคําที่มีความหมายขัดแยงกนั 

 
13.  ขอใดไมใชการกลาวเชิงเปรียบเทียบ 

1.  พระปนภพกุเรปนกรุงศร ี 2.  รํารายเปนกระบวนหวนหัน 
3.  วางกองเยื้องกันเปนฟนปลา 4.  ไวเปนขาใตเบื้องบทมาลย 

 
14.  ขอใดไมใชภาพพจน 

1.  จึ่งพระปนปกธาษตรี  บุรีรัตนหงสา 
2.  เพราะพระหัตถหากปอง    ปดดวยขอทรง 
3.  คร้ังพระบาทยินสาร ธ ก็บรรหารตระบัด 
 4.  เถลิงอยุธยเย็นเกลา     ทั่วถวนทวยสยาม    

 
15. ขอใดไมใชภาพพจน   

1.  งามสองสุริยราชลํ้า    เลอพิศ นาพอ 
2.  สละสละสมร   เสมอชื่อ  ไมนา 
3.  ธุมากรเกิดกระลบ   อบอลเวง 

ดูบรูจักหนา   หนึ่งส้ินแสงไถง 
4.  มงกุฎทรงเทริดเกศ     อยางอิศเรศรามัญ     สรรเปนรูปอุรเคนทร 

 
16.  มาตรแมนเสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 

ซ่ึงเกิดศึกสาเหตุเภทภยั ก็เพราะใครทําความไวงามพกัตร 
คําประพันธขางตนนี้ใชกลวธีิทางวรรณศิลปไทย 
1.  การใชคําเปรียบเชิงอุปลักษณ 2.  การใชอุปมานิทัศน 
3.  การใชคําถามเชิงวาทศิลป 4.  การใชบุคคลสมมุติ  
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17. คําประพันธตอไปนี้ไมใชกลวิธีตามขอใด 
พระคุณตวงเพยีบพื้น ภูวดล 

เต็มตรลอดแหลงบน   บอนใต 
พระเกดิพระกอชนม  ชุบชีพ   มานา 
เกรงบทันลูกได   กลับเตาตอบสนอง 
1.  บุคคลวัต 2.  อติพจน 
3.  แผลงศัพท 4.  สัมผัสพยัญชนะ 

 
18. สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ  ใจนา 

เรียมเรงเหนงหนาวเหน็บ  อกโอ 
ลูกตายฤใครเกบ็ ผีฝาก   พระเอย 
ผีจักเทงที่โพล  ที่เพลใครเผา 
ลักษณะทางวรรณศิลปขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน   
1.  การซ้ําคํา  2.  การเลนเสียง 
3.  การใชภาพพจน     4.  การสรางอารมณสะเทือนใจ 

 
19. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี ้

“เลิกทารุณขุนเขาเลิกเผาผลาญ เลิกระรานทุกแดนจงแหนหวง 
เลิกทําลายยายยักเลิกตกัตวง กอนผลพวงภยัสงมาลงทัณฑ” 
1.  การใชภาพพจน 2.  การใชคําซอน 
3.  การเลนคําพอง  4.  การเลนเสียงสัมผัส      

 
20. คําประพันธในขอใดใชคาํถามเชิงวาทศลิป 

1.  ไมไยดีปรีดาประสาโลก ไมทุกขโศกเสยีใจหรือไหหวน 
2.  ตองใชควนัความรักมากเทาไร กวาจะใหเหน็ความงามเติบโต 
3.  เร่ิมตนจากจุดที่ไมมีอะไร แลวหมนุไปเพื่อจะหยุดทีจ่ดุเดิม 
4.  ผองประภสัสสะอาดอิ่มพร้ิมประไพ มีความไมเคยมีเหมือนที่เคย 
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21. ขอใดมีลักษณะของกลบท 
1.  ใหพลกรองเวฬู    ปูเปนสะพานผานชล    เรงเดินพลขามฟาก 
2.  สนับเพลาพิศพรายพรอย   ชายไหวยอยยะยาบ    ชายแครงทาบเครือวัลย 
3.  เสื้อแดงก่ําสีดําแกม   หมากสุกแปมมวงแซมปน   หมูพหลพลมาหาญ 
4.  เฒาชราเดนิทะลุดทะลาดเหยียบพลาดลมผลุง   เครือเถาสะดุงหลุดจากขอพระกร    

  
22.  ขอใดใชกลวิธีในการพรรณนาธรรมชาติตางจากขออ่ืน   

1.  ขุนเขาเขยาเมฆ  รุจิเรขหมิาลัย 2.  ธารล้ําถลําตก  ชลหกกระหึมแรง 
3.  น้ําคางพระพรางโปรย  ชลโชยชะดอกใบ 4.  เรณูดํารูรสณพวง  พนพุมผะกาไพร 

 
23.  ขอใดใชกลวิธีการประพนัธตางกับคําประพันธตอไปนี้ 

 “โผตนนั้นผันตนไปตนโนน” 
1.  เกลี้ยงสมกลมแสงแจมแจงเกลี้ยง 2.  แสงเดือนสองดาวสกาวเดน 
3.  ทั้งเลือดเรนทั้งเล็นไรงูใหญนอย 4.  ตะวนัจาระอาออนสะทอนจิต 

 
24.  ขอใดใชกลวิธีการประพนัธตางจากขออ่ืน 

1.  ลมระริ้วปลิวหญาคาระยาบ 2.  สนละเมียดเสียดยอดขึ้นกอฟา 
3.  ดอกหญายิม้หวานกับลานหญา 4.  แกวเอียงกลีบเคลียน้ําคางอยางหงิมหงมิ    

 
25.  คําประพันธตอไปนี้ไมถูกตองในเรื่องใด 

โขดขุนเขาแทรกเงาไมไกลลบิลิบ  แดดระยิบระยับเกินจะเดินขาม 
อิงธารไหลเคี้ยวคดแตงดงาม  โอบไอเย็นจนค่ํายามออนแรง 
1.  จํานวนคํา 2.  คําสงสัมผัส 
3.  คํารับสัมผัส 4.  เสียงคําทายวรรค    
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26  ขอใดเปนศิลปะการประพันธที่ไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี ้
บางระมาดมาดหมายสายสวาท วาสมมาดเหมอืนใจแลวไมเหมือน 
แสนสวาทมาดหมายมาหลายเดือน  มีแตเคล่ือนแคลวคลาดประหลาดใจ 
1.  การซ้ําคํา  2.  การเลนเสียงสัมผัส 
3.  การเลนคําพองเสียง    4.  การเลนคําตรงกันขาม 

 

27.  ขอใดเปนศิลปะการประพันธที่ไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี ้
“พรากหายใชพรากราง นิรันดรกาล 

มีพรากมีพบพาน เพื่อนพอง 
ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต 
วันหนึ่งนั้นจักตอง กลับรายกลายดี” 
1.  การซ้ําคํา  2.  การเลนคําพองเสียง 
3.  การเลนคําตรงกันขาม 4.  การเลนเสียงสัมผัส    

 
28.  ขอใดไมใชภาพพจนแบบบุคคลวัต 

1.  เมฆไหลลงหมเงื้อม ผาชะโงก 2.  งามมานเงาไมโศก ซับซอน 
3.  ดอกหญาปาลมโบก ผวาชอ 4.  ซาซาธาราฉะออน เรงรอนระหายฝน    
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	3. ข้อใดมีการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ   
	1.  เสียงสังข์แตรแซ่ศัพท์มหามโหระทึกกึกก้อง 
	2.  ทั้งเสียงจักจั่นพรรณเรไรเรื่อยร้องระงมดง 
	3.  ก้องกึกพิลึกปีบประเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นพนัสพนาดร 
	4.  ก็เปล่งเสียงก้องโกญจศัพท์ประกาศกาหลคำรนนฤโฆษ  
	 
	4.  ศิลปะการประพันธ์ข้อใดใช้อัพภาสเลียนเสียงธรรมชาติ   
	1.  ชะโดดุกกระดี่โดด สลาดโลดยะหยอยหยอย กระเพื่อมน้ำพะพร่ำพรอย กระฉอกฉานกระฉ่อนชล 
	2.  พลหัวหน้าพะกัน แกว่งตาวฟันฉะฉาดแกว่ง  ดาบฟันฉะฉัด ซ้องหอกซัดยะยุ่ง ซ้องหอกพุ่งยะย้าย 
	3.  เกลากลอนใส่ชักครุคระ    มุงจะจะจากปรุโปร่ง     แลตะละโล่งลอดฟ้า  
	4.  ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรี๊ยะประ     เสียงผัวะผะพึ่บพั่บปุบปับแปะ 
	 
	5. ข้อใดมีการซ้ำคำที่มีความหมายเหมือนกันทุกคำ   
	1. ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น 
	2. เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง 
	3. ระกำกายมาถึงท้ายระกำบ้าน ระกำย่านนี้ก็ยาวนะอกเอ๋ย 
	4. ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ำ เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง  
	 
	6.  คำประพันธ์บทนี้เด่นที่สุดในด้านใด  
	กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน 
	กระจิบกระจาบปน แปลกเปล้า 
	กระสากระสังสน เสียดสัก   สู่แฮ 
	กระรอกกระเรียนเข้า ย่องแหย้งอาหาร  
	1.  ภาพพจน์ 2.  สัมผัสพยัญชนะ 
	3.  สัมผัสสระ 4.  จังหวะ 
	7. คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ศิลปะการประพันธ์เด่นที่สุดตามข้อใด 
	แลถนัดในเบื้องหน้าโน่น  ก็เขาใหญ่ยอดเยี่ยมโพยมอย่างพยับเมฆ  มีพรรณเขียวขาวดำแดง ดูดิเรกดั่งรายรัตนนพมณีแนมน่าใคร่ชม  ครั้นแสงพระสุริยะส่องระดม  ก็ดูเด่นดังดวงดาววาวแวววะวาบๆ ที่เวิ้งวุ้ง  วิจิตรจำรัสจำรูญรุ่ง เป็นสีรุ้งพุ่งพ้นเพียงคัคนัมพรพื้นนภากาศ 
	1.  สัมผัสสระ 2.  สัมผัสพยัญชนะ 
	3.  การใช้คำอัพภาส 4.  การหลากคำ  
	8.   ตะวันรอนอ่อนแสงแฝงเหลี่ยมเขา พยับเงาระยับแดดแสดสีสาย 
	กระทบหินหักเห็นเป็นเลื่อมพราย แสนเสียดายตะวันดับลับเหลี่ยมลง 
	คำประพันธ์บทนี้เด่นที่สุดในด้านใด 
	1.  การให้ภาพ  2.  การเล่นคำ 
	3.  การเล่นสัมผัส   4.  การให้อารมณ์สะเทือนใจ  
	9.   ฉับฉวยชกฉกช้ำ  ฉุบฉับ 
	โถมทุบทุ่มถองทับ ถีบท้าว 
	เตะตีต่อยตุบตับ ตบตัก 
	หมดหมู่เมงมอญม้าว ม่านเมื้อหมางเมินฯ 
	คำประพันธ์ข้างต้นมีลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ทั้งคู่ตามข้อใด  
	1.  สัมผัสพยัญชนะ    เลียนเสียงธรรมชาติ 2.  เลียนเสียงธรรมชาติ    เล่นคำ 
	3.  สัมผัสพยัญชนะ    สัมผัสสระในวรรค 4.  สัมผัสสระในวรรค    เล่นคำ  
	10.  คำประพันธ์ต่อไปนี้ มีลักษณะเด่นที่สุดตามข้อใด 
	“หลบหลีกไวว่องป้องกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ 
	ปะทะแทงแสร้งทำสำทับ ย่างกระหยับรุกไล่มิได้ยั้ง”  
	1.  การแสดงภาพเคลื่อนไหว การซ้อนคำ  2.  การหลากคำ การเล่นเสียงสัมผัส 
	3.  การซ้อนคำ การหลากคำ  4.  การแสดงภาพเคลื่อนไหว การเล่นเสียงสัมผัส 
	11. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	ตระการพฤกษ์โอบอ้อม ไศลหลวง 
	ยื่นย้อยดอกพวง ร่วงพริ้ง 
	ฟ้อนกิ่งถวายดวง ดาวรุ่ง 
	เสมอมุ่งเกษมโศกทิ้ง   สิ่งแก้ววิเศษแสวง 
	1.  การซ้ำคำ 2.  การหลากคำ  
	3.  การใช้ภาพพจน์  4.  การเล่นเสียงสัมผัส 
	12.  ลักษณะการประพันธ์ที่เด่นที่สุดของข้อความต่อไปนี้คือข้อใด 
	จากความวุ่นวู่วามสู่ความว่าง จากความมืดมาสว่างอย่างเฉิดฉัน 
	จากความร้อนระอุเป็นเย็นนิรันดร์ ไม่รู้พลันพลิกเห็นเป็นความรู้ 
	1.   การเล่นเสียงสัมผัส 2.   การซ้ำคำเพิ่มความหมาย 
	3.   การเล่นคำหลากความหมาย 4.   การใช้คำที่มีความหมายขัดแย้งกัน 
	13.  ข้อใดไม่ใช่การกล่าวเชิงเปรียบเทียบ 
	1.  พระปิ่นภพกุเรปันกรุงศรี 2.  รำร่ายเป็นกระบวนหวนหัน 
	3.  วางกองเยื้องกันเป็นฟันปลา 4.  ไว้เป็นข้าใต้เบื้องบทมาลย์ 
	14.  ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์ 
	1.  จึ่งพระปิ่นปักธาษตรี  บุรีรัตนหงสา 
	2.  เพราะพระหัตถ์หากป้อง    ปัดด้วยขอทรง 
	3.  ครั้งพระบาทยินสาร ธ ก็บรรหารตระบัด 
	 4.  เถลิงอยุธยเย็นเกล้า     ทั่วถ้วนทวยสยาม  
	15. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์   
	1.  งามสองสุริยราชล้ำ    เลอพิศ นาพ่อ 
	2.  สละสละสมร   เสมอชื่อ  ไม้นา 
	3.  ธุมากรเกิดกระลบ   อบอลเวง 
	ดูบ่รู้จักหน้า   หนึ่งสิ้นแสงไถง 
	4.  มงกุฎทรงเทริดเกศ     อย่างอิศเรศรามัญ     สรรเป็นรูปอุรเคนทร์ 
	16.  มาตรแม้นเสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหน้าหรือหาไม่ 
	ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย ก็เพราะใครทำความไว้งามพักตร์ 
	คำประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ไทย 
	1.  การใช้คำเปรียบเชิงอุปลักษณ์ 2.  การใช้อุปมานิทัศน์ 
	3.  การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 4.  การใช้บุคคลสมมุติ 
	17. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีตามข้อใด 
	พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล 
	เต็มตรลอดแหล่งบน   บ่อนใต้ 
	พระเกิดพระก่อชนม์  ชุบชีพ   มานา 
	เกรงบ่ทันลูกได้   กลับเต้าตอบสนอง 
	1.  บุคคลวัต 2.  อติพจน์ 
	3.  แผลงศัพท์ 4.  สัมผัสพยัญชนะ 
	18. สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ  ใจนา 
	เรียมเร่งเหนงหนาวเหน็บ  อกโอ้ 
	ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก   พระเอย 
	ผีจักเท้งที่โพล้  ที่เพล้ใครเผา 
	ลักษณะทางวรรณศิลป์ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ข้างต้น   
	1.  การซ้ำคำ  2.  การเล่นเสียง 
	3.  การใช้ภาพพจน์     4.  การสร้างอารมณ์สะเทือนใจ 
	19. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	“เลิกทารุณขุนเขาเลิกเผาผลาญ เลิกระรานทุกแดนจงแหนหวง 
	เลิกทำลายย้ายยักเลิกตักตวง ก่อนผลพวงภัยส่งมาลงทัณฑ์” 
	1.  การใช้ภาพพจน์ 2.  การใช้คำซ้อน 
	3.  การเล่นคำพ้อง  4.  การเล่นเสียงสัมผัส   
	20. คำประพันธ์ในข้อใดใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 
	1.  ไม่ไยดีปรีดาประสาโลก ไม่ทุกข์โศกเสียใจหรือไห้หวน 
	2.  ต้องใช้ควันความรักมากเท่าไร กว่าจะให้เห็นความงามเติบโต 
	3.  เริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไร แล้วหมุนไปเพื่อจะหยุดที่จุดเดิม 
	4.  ผ่องประภัสส์สะอาดอิ่มพริ้มประไพ มีความไม่เคยมีเหมือนที่เคย 
	21. ข้อใดมีลักษณะของกลบท 
	1.  ให้พลกรองเวฬู    ปูเป็นสะพานผ่านชล    เร่งเดินพลข้ามฟาก 
	2.  สนับเพลาพิศพรายพร้อย   ชายไหวย้อยยะยาบ    ชายแครงทาบเครือวัลย์ 
	3.  เสื้อแดงก่ำสีดำแกม   หมากสุกแปมม่วงแซมปน   หมู่พหลพลม้าหาญ 
	4.  เฒ่าชราเดินทะลุดทะลาดเหยียบพลาดล้มผลุง   เครือเถาสะดุ้งหลุดจากข้อพระกร  
	 
	22.  ข้อใดใช้กลวิธีในการพรรณนาธรรมชาติต่างจากข้ออื่น   
	1.  ขุนเขาเขย่าเมฆ  รุจิเรขหิมาลัย 2.  ธารล้ำถลำตก  ชลหกกระหึมแรง 
	3.  น้ำค้างพระพร่างโปรย  ชลโชยชะดอกใบ 4.  เรณูดำรูรสณพวง  พนพุ่มผะกาไพร 
	23.  ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	 “โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น” 
	1.  เกลี้ยงสมกลมแสงแจ่มแจ้งเกลี้ยง 2.  แสงเดือนส่องด้าวสกาวเด่น 
	3.  ทั้งเลือดเร้นทั้งเล็นไรงูใหญ่น้อย 4.  ตะวันจ้าระอาอ่อนสะท้อนจิต 
	 
	24.  ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างจากข้ออื่น 
	1.  ลมระริ้วปลิวหญ้าคาระยาบ 2.  สนละเมียดเสียดยอดขึ้นกอฟ้า 
	3.  ดอกหญ้ายิ้มหวานกับลานหญ้า 4.  แก้วเอียงกลีบเคลียน้ำค้างอย่างหงิมหงิม  
	 
	25.  คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องใด 
	โขดขุนเขาแทรกเงาไม้ไกลลิบลิบ  แดดระยิบระยับเกินจะเดินข้าม 
	อิงธารไหลเคี้ยวคดแต่งดงาม  โอบไอเย็นจนค่ำยามอ่อนแรง 
	1.  จำนวนคำ 2.  คำส่งสัมผัส 
	3.  คำรับสัมผัส 4.  เสียงคำท้ายวรรค  
	บางระมาดมาดหมายสายสวาท ว่าสมมาดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน 
	แสนสวาทมาดหมายมาหลายเดือน  มีแต่เคลื่อนแคล้วคลาดประหลาดใจ 
	1.  การซ้ำคำ  2.  การเล่นเสียงสัมผัส 
	3.  การเล่นคำพ้องเสียง    4.  การเล่นคำตรงกันข้าม 
	27.  ข้อใดเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
	“พรากหายใช่พรากร้าง นิรันดร์กาล 
	มีพรากมีพบพาน เพื่อนพ้อง 
	ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต 
	วันหนึ่งนั้นจักต้อง กลับร้ายกลายดี” 
	1.  การซ้ำคำ  2.  การเล่นคำพ้องเสียง 
	3.  การเล่นคำตรงกันข้าม 4.  การเล่นเสียงสัมผัส  
	28.  ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต 
	1.  เมฆไหลลงห่มเงื้อม ผาชะโงก 2.  งามม่านเงาไม้โศก ซับซ้อน 
	3.  ดอกหญ้าป่าลมโบก ผวาช่อ 4.  ซ่าซ่าธาราฉะอ้อน เร่งร้อนระหายฝัน  

