วิชาภาษาไทย
เก็งขอสอบภาษาไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี
โดย

อ.วรธน อนันตวงษ$

เก็งข้ อสอบภาษาไทย ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับวรรณคดี
. ข้ อใดให้ จินตภาพทีไม่ ใช่ ธรรมชาติ
. งามปราสาทผาดเยียมโพยมมาน
. คณานกเริ งร้องคะนองไพร
$. จนแสงทองรองเรื องอร่ ามฟ้ า
,. ฝูงกระโห้โลมาขึ)นคลาคลํา
3. เหล่าละเมาะเกาะเกียนเหมือนเขียนวาด

ชัชวาลแก้ววะวาวตา
เสี ยงเรไรจักระจันสนันเนิน
พระสุ ริยาเยื)องเยียมเหลียมไศล
บ้างผุดดําเคลือนคล้อยลอยสลอน
งามประหลาดแลหลากดังฉากฉาย

). ข้ อใดใช้ ภาพพจน์ ชนิดอุปลักษณ์
. ดังดวงจันทร์วนั เพ็งเปล่งจํารัส
. เอาใบเขียวเคี)ยวตามรู ปก็กลาย
$. กอดบุตรี สีพระโอษฐ์สะอื)นรํา
,. เทพบุตรครุ ฑาลงมาเล่น
3. บ้างโผโผนโจนจับบนกิงไม้

เป็ นนวลผัดผิวฉวีไม่มีหมอง
เป็ นนกแก้วแพรวพรายบินลําพอง
แปดเนตรนํ)าหยดย้อยเป็ นฝอยฝน
ก็กินเป็ นภักษาให้อาสัญ
บ้างเลียบไล่ตามคู่เป็ นคูเ่ คียง

.. ข้ อใดใช้ ภาพพจน์ ชนิดบุคคลวัต
. อยากให้รู้วา่ รักสักเท่าฟ้ า
. เอื)อมเด็ดบางดวงดาว
$. ทั)งยุงชุมรุ มกัดปัดเปรี ยะประ
,. พิศขนงเหมือนกงเขาดีดฝ้ าย
3. เย้ยทั)งฟ้ าท้าทั)งดินสิ) นยําเกรง

หมดภาษาจะพิสูจน์พดู รักได้
ไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกิน
เสี ยงผัวะผะพึบพับปุบปั บแปะ
จมูกดูละม้ายคล้ายพร้าขอ
หรื อใครเก่งเกินข้าฟ้ าดินกลัว

/. ข้ อใดไม่ ใช้ ภาพพจน์
. ว่ามีพญาสกุณา
. พระชวนนวลนอน
$. จันทราคลาเคลือน
,. เดชพระกุศลหนหลัง
3. ระวังตัวกลัวครู หนูเอ๋ ย

ใหญ่โตมโหฬาร์
เข็ญใจไม้ขอน
กระเวนไพรไก่เถือน
สิ งใดใจหวัง
ไม้เรี ยวเจียวเหวย

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ

กายาเท่าเขาคีรี
เหมือนหมอนแม่นา
เตือนเพือนขานขัน
ได้ดงั มุ่งมาดปรารถนา
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว
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0. ถ้ าจัดเรี ยงวรรคให้ ถูกต้ อง ข้ อใดเป็ นคําประพันธ์ ชนิดโคลงสองสุ ภาพ
. ผูใ้ ดรู ้ในทางธรรมให้ควรยําอย่าโวหาร
. ครั)นทราบข่าวศึกฮึกหาญดังหนึงพระกาลมาใกล้
$. นายไพร่ ใจกาจกล้าคอยจะใคร่ ไล่คว้าจิกเกล้าเหล่าอสู ร
,. ฉาวฉาวเปล่าประโยชน์โฆษณาจูงใจชาวประชาทัวหน้ากัน
3. แม้นเรารวนเรเก้กงั ห่ วงหน้าห่ วงหลังจะพลํ)าจะเพลียงเสี ยงภัย
ใช้ ข้อความต่ อไปนีตอบคําถาม ข้อ 5 และ ข้ อ 7
ก. เสี ยงโกลนกระทบแผงข้างม้า
ข. ทรงเครื องประดับสรรพเสร็ จ
ค. เห็นละหานธารนํ)าไหลหลัง
ง. ผงคลีมืดคลุม้ ชอุ่มควัน

ดังว่าเสี ยงพายุอึงอล
แล้วเสด็จย่างเยื)องยูรหงส์
ร่ มไทรใบบังสุ ริยศ์ รี
รี บร้นพลขันธ์คลาไคล

5. ข้ อใดมีลักษณะเด่ นเรื องโวหารเปรียบเทียบ
. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
$. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
3. ข้อ ค. และ ข้อ ง.

. ข้อ ก. และ ข้อ ค.
,. ข้อ ข. และ ข้อ ง.

7. ข้ อใดมีทังจินตภาพด้ านการเคลือนไหวและแสง
. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
$. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
3. ข้อ ค. และ ข้อ ง.

. ข้อ ก. และ ข้อ ค.
,. ข้อ ข. และ ข้อ ง.

8. ข้ อใดไม่ มีนําเสียงแสดงอารมณ์ ความรู้ สึก
. บุปผามาลีทีเคยบาน
. พระพายชายพัดมารื นรื น
$. สายหยุดดอกย้อยห้อยพวงยาน
,. เขี)ยวกระแตกลินตลบอบอวล
3. ผีเสื) อร่ อนว่อนอยูด่ ูวิไล

ก็บนั ดาลลมโชยโรยร่ วง
ชูชืนจิตวายคลายกระสัน
กลินซาบซ่ านนาสาดอกน่าเชย
ดังเชิญชวนให้สบายคลายกมล
งามกระไรหนอผีเสื) อช่างเหลืองาม

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ
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:. ตัวละครตามข้ อใดเศร้ าโศกเสี ยใจด้ วยสาเหตุทีต่ างกับข้ ออืน
. ต่อแต่น) ี ตายเป็ นไม่เห็นกัน
รําพลางโศกศัลย์โศกาลัย
. อัปยศอดสู หมู่เสนา
ก็ฟูมฟายนํ)าตาโศกาลัย
$. ต่างคนไพร่ นายฟายนํ)าตา
โศการํารักขุนกระบินทร์
,. รําลึกถึงเชษฐาโศกาลัย
สะอืนไห้ครวญครํารําพัน
3. ลาแล้วลาเล่าเศร้าเสี ยใจ
ชลนัยน์คลอคลองหมองศรี
<. คําประพันธ์ ต่อไปนีแสดงให้ เห็นว่ าเจ้ าของห้ องเป็ นคนเช่ นไร
ห้องแคบอุตส่ าห์แอบไม่แออัด
ตั)งกระโถนขันนํ)าแลจอกลอย

รู ้จกั จัดเครื องเรื อนไว้ใช้สอย
ดูนอ้ ยงามรับกับรู ปคน

. ขยัน
,. มีฐานะ

. ตระหนี
3. มีระเบียบ

$. สูงอายุ

. ข้ อใดไม่ ใช่ ลักษณะของพ่ อแม่ ตามคําประพันธ์ ต่อไปนี
เป็ นต้นไม้ให้ร่มห่ มไออุ่น
เป็ นดังหมอเยียวยาเอื)ออาทร

เป็ นหมอนนิ มละมุนยามพักผ่อน
เป็ นครู สอนอ่านเขียนให้เรี ยนรู ้

. ความเมตตา
,. ความรับผิดชอบ

. ความเด็ดเดียว
3. ความเอาใจใส่

$. ความอ่อนโยน

). คําประพันธ์ ต่อไปนีสอนเกียวกับเรื องอะไร
อย่าเอื)อมเด็ดดอกฟ้ า
สู งสุ ดมือมักตรอม
เด็ดแต่ดอกพะยอม
สู งก็สอยด้วยไม้
. ความตั)งใจจริ ง
,. ความเพียรพยายาม

มาถนอม
อกไข้
ยามยาก ชมนา
อาจเอื)อมเอาถึง
. ความมีสติย)งั คิด
3. การรู ้จกั ประมาณตน

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ

$. การรู ้จกั แก้ปัญหา
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.. ข้ อใดสอดคล้องกับสั จธรรมทีปรากฏในคําประพันธ์ ต่อไปนี
ภาษิตแต่เก่าก่อนท่านสอนชี)
ถูกแล้วผิดพลาดหลงจงตรองดู
.
.
$.
,.
3.

ชัวเจ็ดทีดีเจ็ดหนปนกันอยู่
มืดแล้วแจ้งมีอยูค่ ู่กนั ไป

เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ปุถุชน
อันกําเนิ ดเกิดมาในหล้าโลก
อันปวงกรรมทําไว้ในปางหลัง
อนัตตาใช่ว่าของตนแท้
สกุลหงส์พงศ์ประยูรสกุลสู ง

ความทุกข์มิได้พน้ จนสักหน้า
สุ ขกับโศกมิได้สิ)นอย่าสงสัย
เป็ นพืชยังปางนี) ให้มีผล
คงก็แต่บาปบุญเจ้าคุณเอ๋ ย
อย่าฝ่ าฝูงกาพาลหวานปนขม

/. ข้ อใดเป็ นประเด็นสํ าคัญของคําประพันธ์ ต่อไปนี
อันหญ้าแพรกแตกหน่อก่อกิงก้าน
ถึงถูกเหยียบทําลายซํ)าก็จาํ ทน
. ความทรหด
,. ความทุกข์ยาก

แดนกันดารแห้งแล้งทุกแห่ งหน
ยังแตกต้นงอกใหม่ไม่รู้วาย

. ความอดกลั)น
3. ความเปลียนแปลง

$. ความตําต้อย

0. ข้ อใดเป็ นแนวคิดของคําประพันธ์ ต่อไปนี
อันเสาหิ นแปดศอกตอกเป็ นหลัก
จงฟังหูไว้หูคอยดูไป
.
.
$.
,.
3.

ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
เชือนํ)าใจดีกว่าอย่าเชือยุ

ความอดทนต่อการยัวยุของผูอ้ ืนช่วยให้พน้ ภัย
ความเชือคนง่ายทําให้ประสบกับความหายนะ
ความมีใจคอหนักแน่ นเป็ นสิ งทีควรยึดถือไว้เป็ นคติ
ความไว้วางใจคนง่ายอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้
ความพยายามในการทํากิจการใด ๆ อย่างแข็งขันย่อมเกิดผลดี

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ
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5. คําประพันธ์ ต่อไปนีแสดงแนวคิดเกียวกับเรื องใด
อักษรเรี ยบร้อยถ้อย
ผูร้ ู ้อ่านสารเสนาะ
บ่รู้อ่านไม่เหมาะ
ทําให้โคลงทั)งนี)
. รสของวรรณคดี
,. การศึกษาของผูอ้ ่าน

คําเพราะ
เรื อยหรี)
ตรงเทิง ไปนา
ชัวช้าเสี ยไป
. การอ่านกวีนิพนธ์
$. การแต่งคําประ พันธ์
3. ความประณี ตด้าน การใช้ภาษา

7. ข้ อใดเป็ นแนวคิดของคําประพันธ์ ต่อไปนี
ไฉนเลยพระครู เรา
เลอะเหลวนักละล้วนนี
เถอะถึงถ้าจะจริ งแม้
แนะชวนเข้า ณ ข้างใน

จะพูดเปล่าประโยชน์มี
รผลเห็น บ เป็ นไป
ธ พูดแท้กท็ าํ ไม
จะถามนอก บ ยากเย็น

. คําพูดของครู ไร้สาระไม่น่าเชือถือ
$. ถ้าจะพูดเรื องจริ งควรพูดกันต่อหน้า
3. เสี ยเวลาเปล่าทีจะพูดเรื องเหลวไหล

. การแอบพูดกันในทีลับเป็ นเรื องน่าตําหนิ
,. สงสัยว่าน่าจะมีการคบคิดกัน

8. ข้ อใดไม่ แสดงความเชื อของคนไทย
. พิเคราะห์ดูท) งั ยามอัฐกาลก็บนั ดาลฤกษ์แรงเป็ นหนักหนา
. ส่ วนเทพยดาเจ้าจอมสากลจึงมีเทวยุบลบังคับแก่เทพยดาอันดับทั)งสามองค์
$. ทั)งขอบฟ้ าก็ดาดแดงเป็ นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหื อดเป็ นลางร้ายไปรอบข้าง
,. ถึงแม้นจะมิตรัสแก่นางมังมิเป็ นการ จําจะเอาโวหารการหึ งเข้ามาหักโศกให้เสื อมลง
3. เจ้าดวงมณฑาทองทั)งคู่ของแม่เอ๋ ยหรื อว่าเจ้าทิ)งขว้างวางจิตไปเกิดอืนเหมือนแม่ฝันเมือคืนนี)แล้วแล

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ

5

:. ข้ อใดแสดงค่านิยม
ก.
ข.
ค.
ง.

ฟ้ าขาวดาวเด่นดวงสว่าง
เสี ยแรงเป็ นลูกผูช้ ายไม่อายเพือน
ขอพระองค์จงทรงพระปรานี
พีผิดพีก็มาลุแก่โทษ

. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
$. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
3. ข้อ ค. และ ข้อ ง.
)<. ข้ อใดกล่าวถึงเครื องสู ง
. อภิรุมชุมสายสี ประเทือง
. สร้อยสะอิ)งสังวาลบานพับ
$. พระภูษาช่อชายเชิงกรวย
,. เจียระบาดตาดเงินเงาโง้ง
3. กรรเจียกแก้วแพรวพรายทั)งซ้ายขวา

จันทร์ กระจ่างทรงกลดหมดเมฆสิ) น
จะพาแม่ไปเรื อนให้จงได้
ชีวีอยูใ่ ต้พระบาทา
จะคุมโกรธคุมแค้นไปถึงไหน
. ข้อ ก. และ ข้อ ค.
,. ข้อ ข. และ ข้อ ง.

ธงเทียวเขียวเหลืองล้วนใหม่ใหม่
ตาบประดับมรกตสดใส
แย่งครุ ฑฉุ ดฉวยวาสุ กรี
ปั) นเหน่ งลายปรุ โปร่ งประดับพลอย
ทรงชฎาห้ายอดสอดสะดุง้

) . ข้ อใดแสดงอารมณ์ ของตัวละครต่ างกับข้ ออืน
. ทอดองค์ลงกับทีไสยาสน์
ยอกรก่ายนลาฎถวิลหา
. พระผินผันบรรทมสะเทินอาย
กรก่ายเขนยนึ กจนหลับไป
$. ให้อาลัยต้องจากไกลนงราม
ด้วยความปฏิพทั ธ์พนั ทวี
,. พระบรรทมรําพึงถึงความรัก
ด้วยประจักษ์จงจิตขนิษฐา
3. ให้โศกศัลย์รัญจวนถึงนวลน้อง
นิ งนึกตรึ กตรองจนหลับไป
)). ข้ อใดมีลกั ษณะเป็ นบทรําพันนิราศ
. นี หรื อรักจะมิน่าเป็ นราคิน
. แต่ทุกข์รักก็เป็ นหนักถนัดอก
$. อุราเรี ยมเกรี ยมตรมอารมณ์ร้อน
,. โอ้เจดียท์ ีสร้างยังร้างรัก
3. จนไก่เถือนเตือนขันสนันแจ้ว

แต่ชือดินเจียวยังกลายเป็ นหลายคํา
ถึงสักหกเจ็ดเกวียนก็เจียนเหลือ
ระอาอ่อนนอกใจมิใคร่ หาย
เสี ยดายนักนึ กน่านํ)าตากระเด็น
ดุเหว่าแว่วหวาดหมายว่าสายสมร
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).. ข้ อใดไม่ ปรากฏในคําประพันธ์ ต่อไปนี
ข้าศึกดูดาษเดียร ชระเมียรหมู่ดสั กร มอญพม่าดาดืน เดินดุจคลืนคลาฟองนองน่านในอรรณเวศ
ตรัสทอดพระเนตรเนืองบร
. จินตภาพ
,. การใช้ภาพพจน์

. การเล่นคํา
3. การใช้ศพั ท์วรรณคดี

$. สัมผัสพยัญชนะ

ใช้ คาํ ประพันธ์ ต่อไปนีตอบคําถามข้ อ 24 – 25
1. โฉมงามทรามสุ ดสวาทพี
ขอแต่เพียงได้พิงอิงองค์
2. หอมหวนชวนสู ดอย่าพูดล่อ
เป็ นความจริ งหลอกหญิงง่ายกระไร
3. อันชายพูดคล่องคล่องเหมือนล่องนํ)า
พอเบือหน่ายวายหลงนงคราญ
4. แม้รักจริ งหวานยิงบุหงาสวรรค์
รักร่ วมชีวาไม่ราโรย

ดาลฤดีจ่อจิตพิศวง
แนบอนงค์ขวัญฟ้ ายาใจ
ฉันจะพอใจเชือนั)นหาไม่
พีมิได้หลอกเจ้าเยาวมาลย์
ถ้อยคําว่าวอนล้วนอ่อนหวาน
ก็ทิ)งไปได้ปานผกาโรย
ยิงกว่าแก่นจันทน์อนั หอมโหย
จะช่วยโชยกลินสวาทไม่ขาดเอย

24. ข้ อใดใช้ คาํ ไวพจน์ มากทีสุ ด
1) ข้อ 1
2) ข้อ 2

3) ข้อ 3

4) ข้อ 4

25. ข้ อใดไม่ ใช้ ภาพพจน์
1) ข้อ 1

3) ข้อ 3

4) ข้อ 4

2) ข้อ 2

)5. ศิลปะการประพันธ์ ตามข้ อใดปรากฏในคําประพันธ์ ต่อไปนี
กลินแก้วแก้วกลินชัด
นามแก้วดอกแก้วคือ

พระพายพัดรําเพยกระพือ
แก้วเนตรพีนี) ใช่ใคร

. การเล่นคํา
$. การใช้คาํ อัพภาส
3. การเล่นเสี ยงหนักเสี ยงเบา

. การหลากคํา
,. การเลียนเสี ยงธรรมชาติ

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ
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)7. ข้ อใดไม่ มีความเชื อ
. ยิงคิดยิงแค้นแน่ นฤทัย
. ได้สาํ เร็ จเสร็ จสมปรารถนา
$. สังบ่าวให้ลงจากอาชา
,. จึงเป่ าคาถามหาสะเดาะ
3. อันเดินทางกลางนํ)าจะลําบาก

โอ้ว่าเวรใดมาตามทัน
ด้วยบุพเพนิวาสาส่ งให้
ข้าวสารเสกมาก็ซัดไป
กลอนหลุดผลุดเผลาะดังคนถอน
ต้องพลัดพรากยากแค้นถึงแสนสา

)8. ข้ อใดไม่ กล่าวถึงค่ านิยม
. อนึ งไม่ทรยศเจ้าข้าวแดงตน
. จะตายตามความสัตย์ปฏิญญา
$. ลูกหมายว่าจะตายกับฝ่ าเท้า
,. จึงปราศรัยไต่ถามความบุราณ
3. สามิภกั ดิMรักกษัตริ ยส์ วัสดี

ก็เป็ นคนเลิศโลกย่อมลือชา
มิให้ผดิ มาถึงเท้าเจ้าคุณ
แทนคุณแม่เจ้าจนเป็ นผี
ขอเชิญท่านชี)แจงให้แจ้งใจ
จะได้มีเกียรติยศปรากฏไป

):. คําประพันธ์ ต่อไปนีกล่ าวถึงเรืองใดเป็ นสําคัญ
จักเจียนจอมปลวกเตี)ย
ดีแต่แล่เนื)อหนู
เบียนเบียดเจียดพิษงู
อุตริ รองนํ)าค้าง
. สิ งทีหาได้ยาก
,. สิ งทีมีผลน่ารังเกียจ

เติมภู เขาแฮ
เพิมช้าง
เพิมพิษ นาคนา
ใส่ ซ) าํ สาคร
. สิ งทีสร้างปั ญหา
$. สิ งทีมองไม่เห็น
3. สิ งทีทําแล้วไม่เกิดประโยชน์

.<. ข้ อใดไม่ ได้ กล่ าวถึงความงามของผู้หญิง
. พักตราจิ)มลิ)มยิม) แย้ม
$. ทรงโฉมประโลมเลิศลักขณา
3. เห็นนางหนึ งประทับแท่นสุ วรรณ

รายการ ติวเขมเติมเต็มความรู โดย อ. วรธน อนันตวงษ

. น้องนางดูแฉล้มแช่มช้อย
,. จะพิศไหนไม่เสี ยแต่สักอย่าง

8

. . ข้ อใดเป็ นคําถามเชิงวาทศิลป์
. ใครปองร้ายหมายมาดจงคลาดแคล้ว
. พระมุนีน) ี นามกรใด
$. เป็ นเหตุใหญ่ไพรี จะมีมา
,. แต่ก่อนเล่าข้าวปลาหาอย่างไร
3. พระบิดาพาพระแม่ไปไว้ไหน

ให้ผ่องแผ้วภิญโญเดโชชัย
ธุระไรหรื อจึงมาถึงธานี
เสวกาจะคิดอ่านประการใด
จึงได้ไว้เป็ นเสบียงพอเลี)ยงพล
จริ งหรื อไม่โปรดเกล้าเล่าแถลง

.). ข้ อใดใช้ ภาพพจน์ ชนิดเดียวกับคําประพันธ์ ต่อไปนี
.
.
$.
,.
5.

สรมุขมุขสี ด้าน

เพียงพิมานผ่านเมฆา

เรื อม้าหน้ามุ่งนํ)า
เพียนทองงามดังทอง
เรื อสิ งห์วิงเผ่นโผน
สุ วรรณหงส์ทรงพู่ห้อย
เรื อครุ ฑยุดนาคหิ)ว

แล่นเฉื อยฉําลําระหง
ไม่เหมือนน้องห่ มตาดพราย
โจนตามคลืนฝื นฝ่ าฟอง
งามชดช้อยลอยหลังสิ นธุ์
ลิวลอยมาพาผันผยอง

... ข้ อใดไม่ แสดงอารมณ์ เศร้ าโศกอาลัย
. พระองค์ผทู ้ รงศักดาเดช
กรรมเวรสิ งใดดังนี)
. ลําดวนเอ๋ ยจะด่วนไปก่อนแล้ว
จะโรยร้างห่ างสิ) นกลินมาลี
$. จะตั)งหน้าอาสาออกชิงชัย
สู ้ตายไม่เสี ยดายชีวงั
,. ว่าพลางทางชมคณานก
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
3. เคยหมอบใกล้ได้กลินสุ คนธ์ตลบ
สิ) นแผ่นดินสิ) นรสสุ คนธา

ไม่โปรดเกศแก่ขา้ บทศรี
ทูลพลางโศกีรําพัน
ทั)งเกตแก้วพิกุลยีสุ่ นศรี
จําปี เอ๋ ยกีปี จะมาพบ
มิได้ยอ่ ท้อถอยหลัง
กว่าจะสิ) นกําลังของข้านี)
โผนผกจับไม้อึงมี
เหมือนวันพีไกลสามสุ ดามา
ละอองอบรสรื นชืนนาสา
วาสนาเราก็สิ)นเหมือนกลินสุ คนธ์
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./. ข้ อใดมีนําเสียงชืนชม
. เล็บนางอย่างเล็บน้อง
. รสสุ คนธ์ส่งกลินกลบ
$. เรื อชายใกล้กาหลง
,. ช้องนางนางคลีไว้
3. กระถินส่ งกลินเกลี)ยง

เหลืองดุจทองหาไหนเทียม
เหมือนนํ)าอบชโลมองค์
คิดโฉมยงเจ้าตามมา
คิดทรามวัยเคยสรงสยาย
คิดพ่างเพียงจากจําจาง

.0. ข้ อใดเป็ นแนวคิดของคําประพันธ์ ต่อไปนี
สิ งหล่อเลี)ยงหัวใจครู หนูรู้ไหม
ชีวิตครู จะอยูไ่ ด้อย่างไรกัน
.
.
$.
,.
3.

คือศิษย์ได้สิงงดงามตามใฝ่ ฝัน
หากศิษย์น) นั อ่อนแอแพ้ภยั พาล

ครู ทุกคนย่อมปรารถนาดีต่อศิษย์
ศิษย์ยอ่ มต้องการกําลังใจจากครู
ความสําเร็ จของศิษย์คือความสุ ขของครู
หน้าทีของครู คือสังสอนศิษย์ให้เป็ นคนดี
ไม่มีครู คนใดปรารถนาให้ศิษย์ลม้ เหลว
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