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แบบฝึกหัดที่ ๑
จงระบวุ่าค�าทีขี่ดเส้นใต้ในข้อความต่อไปน้ี เป็นค�าทีมี่ความหมายโดยตรงหรือ

ความหมายโดยนัย

ชุดที่ ๑

 ๑. เขาเป็นดาวไปแล้วตอนนี้       ___________________

 ๒. เข้าป่าระวังถูกเสือท�าร้ายนะ       ___________________

 ๓. เขาท�าน�้าหกเลยต้องเช็ดท�าความสะอาด     ___________________

 ๔. เพื่อนฉันร้องเพลงไม่ได้เลยต้องด�าน�้าตามเพื่อนคนอื่น   ___________________

 ๕. เธอไปส่งเพื่อนที่สนามบินเมื่อวานนี้     ___________________

 ๖. น้องท�าแจกันแตกจึงร้องไห้       ___________________

 ๗. เธอระวังเขาให้ดีนะ ใคร ๆ ก็บอกว่าเขาเป็นเสือผู้หญิง   ___________________

 ๘. เขาเป็นมือขวาของหัวหน้า อย่าไปขวางเขาเลย    ___________________

 ๙. เธอท�าคอมพิวเตอร์ฉันพังอีกแล้วนะ     ___________________

๑๐. เขาเริ่มร�าคาญเธอแล้วนะ       ___________________

ชุดที่ ๒

๑๑. ข้อสอบวันนี้กล้วยมากเลยนะ      ___________________

๑๒. เธอจะไม่ขึ้นคานถ้าเธอท�าตัวดี ๆ      ___________________

๑๓. เขาตื่นเต้นมากที่จะได้เจอเจ้านายเก่า     ___________________

๑๔. เขาก�าลังจะไปหาพี่น้องที่ต่างจังหวัด     ___________________

๑๕. เส้นทางอาชีพที่เขาจะก้าวไปข้างหน้ามีแตเ่มฆหมอก   ___________________

๑๖. บ้านหลังนีต้ั้งอยู่กลางหุบเขา      ___________________

๑๗. เมืองแห่งนี้เป็นสวรรคข์องนักชิมทั้งหลาย     ___________________

๑๘. เธอมัวแต่เฝ้าพระอินทรอ์ยู่เลยไม่ได้ฟังครูสอน    ___________________

๑๙. เขาส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน       ___________________

๒๐. ครูฉีกกระดาษออกเป็น ๕ แผ่นเล็ก ๆ      ___________________
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แบบฝึกหัดที่ ๒
จงน�ำตัวเลขหน้ำประโยคต่อไปนี้ไปใส่ในช่องที่ก�ำหนดให้ถูกต้อง

	 ๑.	 เขำต้องใช้ไม้แข็งจัดกำรกับเธอแทนกำรพูดหวำน ๆ แล้ว

	 ๒.	 แม่พยำยำมสอนลูก ๆ ให้เป็นคนดี

	 ๓.	 เธอเก่งงำนบ้ำนงำนเรือนมำก

	 ๔.	 คุณหมอก�ำลังผ่ำตัดคนไข้อย่ำงตั้งใจ

	 ๕.	 แม้เขำจะล้มลงก็ไม่เคยยอมแพ้ ยังยืนหยัดในธุรกิจได้

	 ๖.	 ควำมรักของเขำเป็นยำพิษส�ำหรับเธอนะ

	 ๗.	 เธอมีตู้หนังสืออยู่หลำยใบ

	 ๘.	 บริษัทนี้ก�ำลังจะล้มละลำย

	 ๙.	 เขำเป็นเพียงไม้ประดับในงำนเท่ำนั้น

	๑๐.	 เขำคุ้มครองหล่อนอย่ำงดี

________  ________

________  ________

________  ________

________  ________

________  ________

________  ________

ประโยคมีค�ำที่ใช้

ควำมหมำยโดยนัย

ประโยคไม่มีค�ำที่ใช้

ควำมหมำยโดยนัย
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แบบฝึกหัดที่ ๑๖
จงวงกลมค�ำที่มีอักษรควบแท้

	 ๑.	 	 ปรอท	 	 ปลัด	 	 ปรุ	 	 ปรวด

	 ๒.	 	 ตลำด	 	 ตลิ่ง	 	 ตรับ	 	 จรวด

	 ๓.	 	 จรัส	 	 จริง	 	 ปลำต	 	 ปรำศ

	 ๔.	 	 กริ่ง	 	 ขยำย	 	 สนุก	 	 มหำ

	 ๕.	 	 พละ	 	 ผลิ	 	 ชอุ่ม	 	 ไสว

	 ๖.	 	 ลออ	 	 สว่ำง	 	 ปริ	 	 พลำนำมัย

	 ๗.	 	 สวิง	 	 หรู	 	 จรัล	 	 เผลอ

	 ๘.	 	 ฉลำด	 	 พรู	 	 ฉลุ	 	 อร่ำม

	 ๙.	 	 สร่ำง	 	 สรวล	 	 จรุง	 	 พล่ำ

๑๐.	 	 ทลำย	 	 โผล่	 	 ถลุง	 	 พลัง
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บทที่ ๓ ค�ำควบกล�้ำ

19

แบบฝึกหัดที่ ๑๗
จงขีดเส้นใต้ค�ำที่มีอักษรควบแท้

	 ๑.	 เจ้ำพลำยงำมควำมแสนสงสำรแม่	 	 ช�ำเลืองแลดูหน้ำน�้ำตำไหล

	 ๒.	 เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมำ	 	 	 ประคองพำขึ้นไปจนบนบรรพต

	 ๓.	 เจ้ำจงตำมไปเอำไม้เท้ำเถิด	 	 จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี

	 ๔.	 เป็นมนุษย์เป็นได้เพรำะใจสูง	 	 เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน

	 ๕.	 แล้วว่ำอนิจจำควำมรัก	 	 	 พึ่งประจักษ์ดังสำยน�้ำไหล

	 ๖.	 อันนินทำกำเลเหมือนเทน�้ำ	 	 ไม่ชอกช�้ำเหมือนเอำมีดมำกรีดหิน

	 ๗.	ว่ำพลำงทำงชมคณำนก	 	 	 โผนผกจับไม้อึงมี่

	 ๘.	 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย		 	 	 ควำมรู้เรำยังด้อยเร่งศึกษำ

	 ๙.	 แล้วกรำบกรำนมำรดำด้วยอำลัย	 	 ลูกเติบใหญ่คงจะมำหำแม่คุณ

๑๐.	 แต่ครั้งนี้มีกรรมจะจ�ำจำก		 	 ต้องพลัดพรำกแม่ไปเพรำะไอ้ขุน

แบบฝึกหัดที่ ๑๘
จงขีดเส้นใต้ค�ำที่มีอักษรควบแท้

	 ๑.	 เธอก�ำลังจะเจอกับคุณครูของฉันนะ

	 ๒.	ฉันเห็นเพื่อนก�ำลังตรวจกำรบ้ำนของฉันอยู่

	 ๓.	 อย่ำท�ำอย่ำงนี้กับใครอีกเข้ำใจไหม

	 ๔.	 จะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปรผัน

	 ๕.	 เธอปรับวิธีกำรอ่ำนหนังสือแล้ว

	 ๖.	 เขำเป็นคนที่ชอบพูดพร�่ำท�ำเพลงเรื่อยไป

	 ๗.	พำยุก�ำลังเคลื่อนตัวเข้ำสู่ประเทศไทย

	 ๘.	 นี่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใคร

	 ๙.	 เสื้อผ้ำของฉันมีสไตล์กำรออกแบบมำจำกประเทศฝรั่งเศส

๑๐.	 ตลำดนัดแห่งนี้เปลี่ยนมือไปเป็นของผู้บริหำรคนใหม่
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35

อักษรน�ำ

๕บทที่

ทบทวนก่อนท�ำแบบฝึกหัด
อักษรน�ำ หมายถึง พยัญชนะต้น ๒ ตัวเรียงกัน มี 3 ลักษณะ ดังนี้

	 ๑.	 ห	น�ำ คือ อักษรน�าที่มีตัว ห อยู่ข้างหน้า แล้วมีพยัญชนะอักษรต�่าเดี่ยวตามหลัง เวลาอ่านให้ออกเสียง 

  เฉพาะอักษรตัวหลังเท่าน้ัน ไม่อ่านออกเสียง ห โดยเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หลังจะเปล่ียนไป 

  เนื่องจากเสียงของ ห เรียกการอ่านลักษณะนี้ว่า การอ่านอย่างอักษรน�า เช่น

  หนุน หนาม เหนี่ยว หญิง หยาม หยด เหลา หลาม หรู

  หลุด หงาย เหงา หวาด หวั่น เหรียญ

	 ๒.	 อ	น�ำ คือ อักษรน�าที่มีตัว อ อยู่ข้างหน้า แล้วมีตัว ย ซึ่งเป็นพยัญชนะอักษรต�่าเดี่ยวตามหลัง เวลาอ่าน 

  ให้ออกเสียงเฉพาะตัว ย เท่านั้น ไม่อ่านออกเสียง อ ลักษณะการอ่านเหมือนกับ ห น�า อักษร อ น�า  

  ปัจจุบันมีเพียง	๔	ค�ำเท่ำนั้น ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

	 ๓.	 พยัญชนะตัวอื่นน�ำ มีพยัญชนะต้นสองตัววางเรียงกัน เวลาอ่านให้อ่านทีละตัวเรียงกันไป โดยเสียง 

  วรรณยุกต์ของพยางค์หลังอาจเปล่ียนไปตามอกัษรน�าหรือไม่เปล่ียนกไ็ด้ เช่น ขนม ขนาน ขนุน ขยาด  

  ขยุก ขย่อน ถนน ถล่ม สนาม สนิม สนอง สลาย สยาย สยอง ตลอด ตลิ่ง ตลับ ตลาด ปรอท ปลัด  

  อร่าม
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แบบฝึกหัดที่ ๓๓
จงน�าค�าต่อไปนี้ไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง

สมัย   ปรุ   ปลัด   ตลอด  ตราด

ขนม   ขลุ่ย   ถนน   หนาม  ผลิ

อักษรควบอักษรน�ำ

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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แบบฝึกหัดที่ ๕๑
จงเลือกความหมายของค�าพ้องรูปดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๑.	 ปรัก	 	 ปะ	-	หรัก	 	 ____

	 	 	 	 	 ปรัก	 	 	 ____

	 	 	 ก.	เงิน		 	 	 	 	 ข.	พังทลาย

๒.	 เสมา	 	 เส	-	มา	 	 	 ____

	 	 	 	 	 สะ	-	เหมา	 	 ____

	 	 	 ก.	หญ้า	 	 	 	 	 ข.	เครื่องบอกเขตโบสถ์

	 ๓.	 แหน	 	 แหน	(อักษรน�า)	 	 ____

	 	 	 	 	 แหน	(ไม่ใช่อักษรน�า)	 ____

	 	 	 ก.	หวงแหน	 	 	 	 ข.	จอกแหน

๔.	 เพลา	 	 เพ	-	ลา		 	 ____

	 	 	 	 	 เพลา	 	 	 ____

	 	 	 ก.	เวลา	 	 	 	 	 ข.	ส่วนประกอบของรถยนต์

๕.	 เขมา	 	 เข	-	มา	 	 	 ____

	 	 	 	 	 ขะ	-	เหมา	 	 ____

	 	 	 ก.	โกฐ		 	 	 	 	 ข.	เกษม
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บทที่ ๑๑ อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน

แบบฝึกหัดที่ ๗๖
จงโยงเส้นจับคู่ค�ำเต็มกับอักษรย่อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

	 ๑.	 	 	 ก.	 	 	 	 	 	 ต�ำบล

	 ๒.	 	 	 กก.	 	 	 	 	 	 คณะรัฐมนตรี

	 ๓.	 	 	 กม.	 	 	 	 	 	 ปัจฉิมลิขิต

	 ๔.	 	 	 ก.ม.	 	 	 	 	 	 กิโลกรัม

	 ๕.	 	 	 ป.ล.	 	 	 	 	 	 กรัม

	 ๖.	 	 	 ครม.	 	 	 	 	 	 เด็กชำย

	 ๗.	 	 	 โทร.	 	 	 	 	 	 กฎหมำย

	 ๘.	 	 	 จ.	 	 	 	 	 	 กิโลเมตร

	 ๙.	 	 	 ต.	 	 	 	 	 	 จังหวัด

๑๐.	 	 	 ด.ช.	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์
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แบบฝึกหัดที่ ๑๑๓
จงจับคู่ส�ำนวนกับควำมหมำยของส�ำนวนดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

___  ๑.	 ขวำนผ่ำซำก	 ก.	 สอนคนชั่วที่มีควำมสำมำรถอยู่แล้ว

___  ๒.	 รักวัวให้ผูก	รักลูกให้ตี	 ข.	 พูดจำตรงไปตรงมำโดยไม่เกรงใจคนอื่น	

___  ๓.	 ลำงเนื้อชอบลำงยำ	 ค.	 ท�ำแล้วได้ผลไม่คุ้มกับที่ท�ำลงไป

___  ๔.	 วำนรได้แก้ว	 ง.	 หำกรักลูกก็ให้หมั่นตีหมั่นอบรมสั่งสอน	

___  ๕.	 วัวหำยล้อมคอก	 จ.	 ต่ำงคนต่ำงไม่ยอมกัน

___  ๖.	 สอนจระเข้ให้ว่ำยน�้ำ	 ฉ.	 ท�ำงำนที่ล�ำบำกมำก	ๆ

___  ๗.	 ขิงก็รำข่ำก็แรง	 ช.	 มำคิดแก้ปัญหำหลังจำกที่สำยไปแล้ว

___  ๘.	 ขี่ช้ำงจับตั๊กแตน	 ซ.	 ต่ำงคนก็ต่ำงถูกกับของที่ไม่เหมือนกัน	

___  ๙.	 เข้ำเมืองตำหลิ่วต้องหลิ่วตำตำม	 ฌ.	 ได้ของที่มีคุณค่ำ	แต่กลับไม่รู้คุณค่ำของสิ่งนั้น	

___ ๑๐.	 เข็นครกขึ้นภูเขำ	 ญ.	 เมื่อไปที่ของใครก็ต้องปฏิบัติตนตำมเขำ
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บทที่ ๑๖ ส�ำนวน สุภำษิต และค�ำพังเพย

แบบฝึกหัดที่ ๑๑๔
จงจับคู่ส�ำนวนกับควำมหมำยของส�ำนวนดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

	 ๑.	 	 ฆ่ำควำยเสียดำยพริก	 	 	 เลือกไม่ถูกเพรำะดีทุกอย่ำง

	 ๒.	 	 ฆ่ำช้ำงเอำงำ	 	 	 ปกปิดควำมผิดใหญ่	จึงไม่สำมำรถปกปิดได้	

	 ๓.	 	 มือไม่พำยเอำเท้ำรำน�้ำ	 	 	 หำของที่หำได้ยำก

	 ๔.	 	 มะกอกสำมตะกร้ำปำไม่ถูก	 	 	 ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น	ซ�้ำยังเป็นตัวถ่วงผู้อื่นด้วย

	 ๕.	 	 รักพี่เสียดำยน้อง	 	 	 พยำยำมควบคุมคนที่ซุกซน	ไม่อยู่นิ่ง	

	 ๖.	 	 รักยำวให้บั่น	รักสั้นให้ต่อ	 	 	 พูดจำเชื่อถือไม่ได้	

	 ๗.	 	 รักดีหำมจั่ว	รักชั่วหำมเสำ	 	 	 ท�ำเรื่องใหญ่แต่เสียดำยค่ำใช้จ่ำยเล็กน้อย	

	 ๘.	 	 งมเข็มในมหำสมุทร	 	 	 ท�ำลำยของใหญ่เพื่อเอำของมีค่ำเล็กน้อย	

	 ๙.	 	 จับปูใส่กระด้ง	 	 	 ถ้ำต้องกำรรักมั่นคงต้องไม่ท�ำร้ำยจิตใจกัน

	 ๑๐.	 ช้ำงตำยทั้งตัว	เอำใบบัวมำปิด	 	 	 หำกขยันท�ำงำน	ก็จะได้ท�ำงำนที่สบำย
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โวหารการเขียน

๑๘บทที่

ทบทวนก่อนท�ำแบบฝึกหัด
โวหารการเขียน หมายถึง วิธีการเขียน อาจหมายถึง รูปแบบการเขียนก็ได้ แบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

	 ๑.	 บรรยายโวหาร หมายถึง การเล่าเร่ืองหรือการแจ้งเร่ืองราวตามล�าดับการน�าเสนอ ผู้อ่านจะได้รับรู ้

  รายละเอียดของเรื่องราว 

	 ๒.	 พรรณนาโวหาร หมายถงึ การบรรยายอย่างละเอยีดเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพตามผู้เขียน มีลักษณะคล้าย 

  กับบรรยายโวหาร แต่เน้นให้ผู้ฟังเห็นภาพ เกิดจินตนาการ มักพบในนวนิยายหรือบทภาพยนตร์ 

	 ๓.	 เทศนาโวหาร หมายถึง การเขียนที่มีเจตนาเพ่ือสอน ให้ข้อคิด หรือช้ีแนะแนวทาง มีลักษณะคล้าย 

  บรรยายโวหารเช่นกัน ต่างกันเพียงเจตนาของการเขียน เพราะบรรยายโวหารมีเจตนาเพ่ือเล่าเร่ือง 

  เท่านั้น 

	 ๔.	 อุปมาโวหาร หมายถึง การเขียนที่ใช้ถ้อยค�าเปรียบเทียบ โวหารประเภทน้ีมักเป็นโวหารประกอบ 

  บรรยายโวหารหรือพรรณนาโวหาร เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพมากขึ้น

	 ๕.	 สาธกโวหาร หมายถึง การเขียนที่น�าตัวอย่างมากล่าวเสริมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น
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143

บทที่ ๑๘ โวหารการเขียน

แบบฝึกหัดที่ ๑๒๖
จงระบุว่าข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารประเภทใด

“คนทีเ่คยเป็นเด็กซนคงจะเคยเล่นก้งโค้งแล้วมองส่ิงต่าง ๆ  ลอดหว่างขา ผู้ใหญ่มักจะพูดกนัว่า เด็ก

ทีท่�าอาการเช่นน้ันก�าลังมองดูน้อง ในสมัยโบราณซึง่การคมุก�าเนิดยังไม่แพร่หลาย ค�าพูดเช่นน้ีอาจจะฟัง

ดูสมจริง เพราะเมื่อเด็กโตจนเล่นเช่นนั้นได้ แม่ก็มักจะตั้งครรภ์พอดี”

(ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2๕๖๐, น. 2๖1)

ตอบ  _________________________________________

แบบฝึกหัดที่ ๑๒๗
จงระบุว่าข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารประเภทใด

วิตามินอี เป็นสารที่จ�าเป็นต่อร่างกายในด้านสุขภาพ อีกทั้งยังมีประโยชน์ด้านความงาม วิตามินอ ี

สามารถป้องกันเม็ดเลือดแตก เม็ดเลือดอุดตัน และต่อต้านอนุมูลอิสระ ในปัจจุบันสามารถสกัดวิตามินอี

ออกมาได้หลายรูปแบบ อาทิ ยาน�้า แคปซูลชนิดนิ่ม ครีมทาผิว โลชั่นบ�ารุงผิว ฯลฯ นอกจากนี้วิตามินอี

ยังมีอยู่ในอาหารธรรมชาติ โดยเฉพาะในผักและผลไม้

(ณัฐธิดา วรากุลปกรณ์ศิริ, 2๕๖๐, ออนไลน์)

ตอบ  _________________________________________
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2 เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐

เฉลยบทที่ ๑
ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑

ชุดที่ ๑

 ๑. ความหมายโดยนัย	 ๒. ความหมายโดยตรง	 ๓. ความหมายโดยตรง
 ๔. ความหมายโดยนัย	 ๕. ความหมายโดยตรง	 ๖. ความหมายโดยตรง
 ๗. ความหมายโดยนัย	 ๘. ความหมายโดยนัย	 ๙. ความหมายโดยตรง
๑๐. ความหมายโดยตรง

ชุดที่ ๒

๑๑. ความหมายโดยนัย	 ๑๒. ความหมายโดยนัย	 ๑๓. ความหมายโดยตรง
๑๔. ความหมายโดยตรง	 ๑๕. ความหมายโดยนัย	 ๑๖. ความหมายโดยตรง
๑๗. ความหมายโดยนัย	 ๑๘. ความหมายโดยนัย	 ๑๙. ความหมายโดยตรง
๒๐. ความหมายโดยตรง

ชุดที่ ๓

๒๑. ความหมายโดยตรง	 ๒๒. ความหมายโดยตรง	 ๒๓. ความหมายโดยนัย
๒๔. ความหมายโดยตรง	 ๒๕. ความหมายโดยนัย	 ๒๖. ความหมายโดยตรง
๒๗. ความหมายโดยนัย	 ๒๘. ความหมายโดยตรง	 ๒๙. ความหมายโดยนัย
๓๐. ความหมายโดยนัย

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒

ประโยคมีค�าที่ใช้ความหมายโดยนัย	 ข้อ	๑,	๕,	๖,	๙
ประโยคไม่มีค�าที่ใช้ความหมายโดยนัย	 ข้อ	๒,	๓,	๔,	๗,	๘,	๑๐

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓

ประโยคมีค�าที่ใช้ความหมายโดยนัย	 ข้อ	๑,	๓,	๗,	๑๐
ประโยคไม่มีค�าที่ใช้ความหมายโดยนัย	 ข้อ	๒,	๔,	๕,	๖,	๘,	๙
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6 เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๖

 ๑. ปรุ ๒. ตรับ ๓. ปราศ ๔. กริ่ง ๕. ผลิ
 ๖. ปริ ๗. เผลอ ๘. พรู ๙. พล่า ๑๐. โผล่

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๗

 ๑. พลาย, ความ ๒. ประ ๓. ประ
 ๔. เพราะ ๕. ความ, ประ ๖. กรีด
 ๗. พลาง ๘. ความ ๙. กราบ, กราน
 ๑๐. ครั้ง, พลัด, พราก, เพราะ

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๘

 ๑. ครู ๒. ตรวจ ๓. ใคร ๔. เปลี่ยน, แปร ๕. ปรับ
 ๖. พร�่า, เพลง ๗. เคลื่อน, ประ ๘. ใคร ๙. ประ ๑๐. เปลี่ยน

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๙

 ๑. ตรวจ ๒. กรับ ๓. ประ
 ๔. ประ, เปลี่ยน ๕. ปลื้ม ๖. ปรับ
 ๗. ผลิ ๘. กระ, กระ, เพราะ ๙. ครู, เพราะ, ครบ
๑๐. คราม, กลาย, คราบ, ครีม

เฉลยบทที่ ๓
ค�ำควบกล�้ำ
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51เฉลยวรรณคดีลำ�นำ�

ชมรมคนรักวรรณคดี

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๔๔

 ๑. ชาลี ๒. มะปราง ๓. มะปราง
 ๔. ๙ คน ๕. ช่วยกันอ่าน วานมาฟัง

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๔๕

ให้พิจารณาเรื่องย่อต่อไปนี้ และพิจารณารายละเอียดของเรื่องย่อที่เขียนให้ถูกต้อง

ชาลีสนใจวรรณคดีไทย วันหน่ึงได้ไปเย่ียมมะปรางที่บ้าน เมื่อพวกเขาพูดคุยกัน ชาลีคิดอยากตั้งชมรมที่รวบรวมคนที่ชอบ
วรรณคดีไทยมาท�ากิจกรรมร่วมกัน มะปรางมีความสนใจด้วยและตั้งชื่อว่า “ชมรมคนรักวรรณคดี” มีการติดประกาศที่โรงเรียนจึง
ได้รับความสนใจจากนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างมาก ชาลีและมะปรางไปเชิญคุณครูภาษาไทยชื่อครูจันทร์ฉาย มาเป็นครูที่ปรึกษา
ชมรม ชาลคิีดกิจกรรมช่ือว่า “ช่วยกันอ่าน วานมาฟัง” กิจกรรมน้ีสมาชิกในชมรมทกุคนจะต้องไปอ่านวรรณคดทีีต่นสนใจมาอย่างน้อย
คนละ ๑ เรื่อง แล้วผลัดกันน�ามาเล่าให้เพื่อนฟัง

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑๔๖

ตัวอย่างเช่น เรื่องรามเกียรติ์
เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ์ พระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพระราม เพื่อก�าจัดยักษ์ซึ่งก่อความ

วุ่นวายอยู่ในโลก พระรามมีพระมเหสีช่ือนางสีดา แต่เมื่อทศกัณฐ์ได้ยินในเร่ืองความงามของนางจากน้องสาวจึงไปลักพาตัวนางมา 
ท�าให้พระรามและพระลักษณม์ต้องออกตามหาและเกิดเป็นศึกต่อสู้ระหว่างมนุษย์และยักษ์

สาเหตุที่ชืน่ชอบวรรณคดีเรื่องนี้ เพราะมีความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ มากมายผ่านเรื่องราว
และลักษณะนิสัยของตัวละคร

เฉลย
วรรณคดีล�ำน�ำ
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