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ช่ือ..........................................................................ช้ัน๒/........เลขที.่.............. 
โคลงสุภาษิต 

๑. ขอใดเปนผลงานของผูแตงเรื่องโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค 
      ก. โคลงโลกนิติ                                 ข. เวนิสวานิช                              
      ค. เงาะปา                                       ง. มัทนะพาธา 
๒. “ สามสวนควรเกียจใกล  เกลียดซองสมาคม ” ขอความนี้หมายถึงเรื่องใด 
      ก. ความกลา  ความสุภาพ  ความรักใคร         ข. ช่ัวเลวทราม  มารยา  ริษยา 
      ค. ความเช่ือถือ ความสงบ  ใจบริสุทธิ์            ง. ปญญา  ฉลาด  มั่นคง 
๓. “ สุวภาพพจนภายใน  จิตพรอม ”  ขอความนี้หมายถึงเรื่องใด 
       ก. ความสงบ                                        ข. ความใจเย็น                             
       ค. ความมั่นคง                                      ง. ความสุภาพ 
๔. “ โสฬสไตรยางค ” เปนการสรางคําแบบใด 
      ก. คําประสม                                         ข. คําซอน                 
      ค. คําสมาส                                           ง. คําสนธิ 
๕. “ หึงจิตคิดเกลียดคน  ดีกวา ตัวแฮ”  ขอความนี้กลาวถึงเรื่องใด 
      ก. มารยาท                                           ข. ริษยา                 
      ค. ดุราย                                              ง. อกตัญู  
๖. ขอใดใหความหมายถูกตอง 
      ก. สรรพางค  =  ลักษณะท่ีดี                      ข. ศุภผล   =  เสงี่ยมงาม 
      ค. โสด  =  อิสระ                                    ง. เรื้อง   =  มาโดยเร็ว    
๗. คําประพันธในขอใดมีการใชคําโทโทษ 
      ก. ปญญาสติลํ้า    เลิศญาณ                       ข. อํานาจศักด์ิศฤงคาร     มั่งข้ัง 
      ค. สามส่ิงควรจัดต้ัง    แตซองสรรเสริญ        ง. มารยาทเรียบเส่ียมสาน    เสงี่ยมเงื่อน งามนอ 
 ๘.                          ส่ิงใดในโลกลวน                  เปล่ียนแปลง  
                        หนึ่งชราหยอนแรง                     เรงรน 
                        ความตายติดตามแสวง                ทําชีพ   ประลัยเฮย 
                        สามสวนควรคิดคน                    คติรูเตรียมคอย  
    ใจความสําคัญของโคลงบทนี้กลาวถึงเรื่องใด 
      ก. ไตรสิกขา                                              ข. ไตรลักษณ         
      ค. อริยสัจ ๔                                              ง. สังคหวัตถุ ๔  
๙. ภาษิตบทใดกลาวถึงเพื่อน 
      ก. สามส่ิงควรออนวอนขอ                              ข. สามส่ิงควรปรารถนา  
      ค. สามส่ิงควรจะชอบ                                    ง. สามส่ิงควรยินดี  
๑๐.                         หนังสือสอนส่ังขอ                   วิทยา  
                       เวนบาปเสาะกัลยาณ                      มิตรไว  
                       หนึ่งขาดปราศโทสา                       คติหอ ใจเฮย  
                      ………………………..………              ………………………..……… 
        ควรเติมขอความใดลงในชองวางจึงจะถูกตอง 
      ก. สามส่ิงควรมีให     มากยั้งยืนเจริญ                     ข. สามส่ิงควรรอบรู     เคารพเรื้องเจริญคุณ 
      ค. สามส่ิงควรชักนอม  จิตใหยินดี                          ง. สามส่ิงควรกอบกู     กับผูนับถือ 
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๑๑. เกียจครานการงานท้ัง การตน ก็ดีคําประพันธตรงกับสํานวนไทยขอใด  
  ก. เมื่อนอยใหเรียนวิชา                                       ข. หนักเอาเบาสู 
 ค. นุงเจียมหมเจียม                                             ง.ไมหลักปกเลน 
๑๒. ขอความใดตรงกับลักษณะของคนไทยมากท่ีสุด 
  ก. ช่ัวเลวทราม มารยา ฤษยา                                 ข. ความเช่ือถือ ความสงบ ใจบริสุทธิ์  
 ค. ศาสนา ยุติธรรม สละประโยชนตนเอง                    ง. ใจอารีสุจริต ใจดี ความสนุกเบิกบานพรอมเพรียง 
๑๓. ส่ิงใดในโลกลวน เปล่ียนแปลงหนึ่งชราหยอนแรง เรงรนความตายติดตามแสวง ทําชีพ ประลัยเฮยสามสวนควร
คิดคน คติรูเตรียมคอยสาระสําคัญของคําประพันธขางตนตรงกับขอใด 
  ก. ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเปนสัจธรรมชีวิตควรเตรียมใจใหพรอม 
 ข. มนุษยไมควรประมาทในการดํารงชีวิต 
 ค. ความเขาใจในชีวิตทําใหไมเกิดความทุกข  
 ง. ทุกส่ิงในโลกลวนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
๑๔. ไปฟงคนพูดฟุง ฟนเฝอเท็จและจริงจานเจือ คละเคลาคําวา "พูดฟุงฟนเฝอ" หมายถึงขอใด 
 ก. คนพูดมาก                                                    ข. คนพูดไรสาระ 
 ค. คนพูดคลอง                                                  ง. คนพูดจามีเหตุผล 
๑๕. เห็นหางโมหะรอน ริษยาสละสอเสียดมารษา ใสรายคําหยาบจาบจวงอา- ฆาตขู เข็ญเฮยไปหมิ่นนินทาบาย 
โทษใหผูใดคําประพันธนี้กลาวถึงเรื่องการพูดกี่ประเภท 
  ก. ๗ ประเภท                                                   ข. ๘ ประเภท 
 ค. ๙ ประเภท                                                   ง. ๑๐ ประเภท 
๑๖. ขอใดกลาวถึงสุภาษิตนฤทุมนาการไมถูกตอง 
      ก. นฤทุมนาการ แปลวา สภาพท่ีปราศจากความเสียใจ  
      ข. เนื้อหาของสุภาษิตนี้เปนเรื่องใกลตัวท่ีทุกคนปฏิบัติได 
      ค. สุภาษิตนี้กลาวถึงการปฏิบัติกิจ ๑๐ ประการ 
      ง. สุภาษิตนี้แตงเปนโคลง และมีรายนํา ๑ บท 
๑๗. จาก “ ทศนฤทุมนการ ” ขอใดกลาวไมถูกตอง 
      ก. ทศ  =  ๑๐                                                 ข. นฤ  = มี 
      ค. ทุมน =  ความเสียใจ                                       ง. อาการ   = สภาพ , อาการ 
๑๘. นฤทุมนการเปนการสรางคําแบบใด 
      ก. คําประสม                                                    ข. คําซอน                 
      ค. คําสมาส                                                      ง. คําสนธิ  
๑๙. สุภาษิตนฤทุมนาการแตงดวยคําประพันธประเภทใด 
      ก. โคลงสองสุภาพ                                              ข. โคลงสามสุภาพ            
      ค. โคลงส่ีสุภาพ                                                 ง. โคลงกระทู  
๒๐. การปฏิบัติตามขอใดจะทําใหเปนคนใจเย็น 
      ก. คิดเสียกอนจึงพูด                                            ข. งดพูดในเวลาโกรธ  
      ค. อดกล้ันตอผูอื่น                                              ง. ไมหลงเช่ือขาวราย  
๒๑. การประพฤติในขอใดจะชวยลดความทิฐิลงได 
      ก. ทําดีไปเลือกเวน    ผูใด ใดเฮย                            ข. เหินหางโมหะรอน    ริษยา 
      ค. สามารถอาจหามงด  วาจา ตนเฮย                        ง. ขอโทษเพื่อคารวะ    วายบาด หมางแฮ 
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๒๒.                                 เหินหางโมหะรอน            ริษยา  
                                  สละสอเสียดมารษา             ใสราย  
                                  คําหยาบจาบจวงอา-            ฆาตขู เข็ญเฮย  
                                 ไปหมิ่นนินทาบาย                โทษใหผูใด  
    โคลงบทนี้สอนในเรื่องใดเปนสําคัญ 
      ก. ไมควรพูดรายตอใคร                                        ข. ไมควรหลงเช่ือคําขาวลือ  
      ค. ใหมีความอดทนอดกล้ัน                                    ง. ใหมีวิจารณญาณในการรับฟง  
๒๓. จากโคลงในขอ ๒๒ มีวรรณศิลปท่ีโดดเดนในเรื่องใดชัดเจนท่ีสุด 
      ก. การเลนเสียง                                                 ข. การเลนคํา         
      ค. การใชภาพพจน                                             ง. รสวรรณคดี  
๒๔. “ ใครเกะกะระราน   อดกลั้น ”  ตรงกับสํานวนใดชัดเจนท่ีสุด 
      ก. อยาเอามือซุกหีบ                                            ข. อยาเอาไมซีกไปงัดไมซุง  
      ค. อยาเอาทองไปลูกระเบ้ือง                                  ง. อยาเอามะพราวหาวไปขายสวน  
๒๕. คําประพันธในขอใดไมมีการใชคําท่ีมีความหมายวา “ไม” 
      ก. อีกหนึ่งไปเช่ือถอย  คําคน ลือแฮ                         ข. กรุณานรชาติผู      พองภัย พิบัติเฮย 
      ค. ยังบลงเห็นไป      เด็ดดวน                                ง. ไรศัตรูปองมลาง      กลับซองสรรเสริญ 
๒๖. ผลจักเพิ่มพูนใน อนาคต กาลแฮ   ชนจักชูช่ืนชอน ปางเบ้ือง ปจจุบัน    คําประพันธนี้มีลักษณะเดนในดานใด 
 ก. การใชคําส้ันงาย ๆ                                           ข. การใชโวหารภาพพจน 
 ค. สัมผัสอักษรแพรวพราว                                     ง. การเลนคํา 
๒๗. ผูประพฤติ กิจตาม ๑๐ ประการนี้ จะไมไดรับความเสียใจเลย” ขอความนี้ กลาว ตรงกับ เรื่องในขอใด 
  ก. โคลงสุภาษิตพระรวง ข. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค 
 ค. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ง. โคลงสุภาษิตโลกนิติ 
๒๘.                          ปญญาสติลํ้า                            เลิศญาณ  
                    อํานาจศักด์ิศฤงคาร                               มั่งข้ัง  
  มารยาทเรียบเส่ียมสาร                               เสงี่ยมเงื่อน งามนอ  
   สามส่ิงจักควรต้ัง                                      แตซองสรรเสริญ  
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับโคลงบทนี้ 
 ก.  สามส่ิงควรชม  คือ  ปญญา  เกียรติยศ  มารยาท      ข.  สามส่ิงควรชม  คือ   ญาณ  ศฤงคาร  สรรเสริญ 
  ค.  สามส่ิงควรชม  คือ   งาม  มั่งคง  อํานาจ               ง. สามส่ิงควรชม  คือ  ศักด์ิศรี  ปญญา  ทรัพย 
๒๙. ขอใดไมไดกลาวถึง  จิตใจ     
  ก. ใจโปรงปราศราคี     ขุนของ 
       ข. จิตแผวผองสําราญ    รมยสุข   เกษมแฮ 
 ค. ความรักประจักษใจ  จริงแน  นอนฤา 
 ง. จิตสะอาดปราศส่ิงพะวง  วุนขุน  หมองแฮ 
๓๐. ขอใดเมื่อเกิดข้ึนในจิตใจขอบุคคลแลว   ยอมระงับความขัดแยงท้ังปวงได 
 ก. หนึ่งยุติธรรมไปม ี              เลือกผู 
  ข. มารยาทเรียนเส่ียมสาน        เสงี่ยมเงื่อน   งามนอ 
  ค. จิตสะอาดปราศส่ิงพะวง       วุนขุน  หมองแฮ 
  ง. มากเพื่อนผูวานการ             ชีพได 
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๓๑ ๑.    สุขกายวายโรครอน          รําคาญ 
      ๒.   มากเพื่อนผูวานการ            ชีพได 
      ๓.   จิตแผวผองสําราญ              รมยสุข   เกษมแฮ 
      ๔.    สามส่ิงควรจักให               รีบรอนปรารถนา 
 เม่ือพิจารณาโคลงขางตน ส่ิงใดควรปรารถนามากท่ีสุด 
   ก.   ๑                     ข.   ๒                             ค.   ๓                   ง.   ๔ 
 ๓๒. ๑.ปญญาสติลํ้า                         เลิศญาณ  
 ๒.อํานาจศักด์ิศฤงคาร                 มั่งข้ัง  
 ๓.มารยาทเรียบเส่ียมสาร             เสงี่ยมเงื่อน งามนอ  
 ๔.สามส่ิงจักควรต้ัง                    แตซองสรรเสริญ  
  เมื่อพิจารณาโคลงบทนี้  ส่ิงใดท่ีควรช่ืนชมมากท่ีสุด 
 ก.   ๑                       ข.   ๒                         ค.   ๓                          ง.   ๔ 
๓๓.ขอใดมิไดกลาวถึงความสําคัญของเพื่อน 
     ก. เวนบาปเสนาะกัลปยาณ                มิตรไว 
      ข. คนรักรวมอัธยา -                        ศัยสุข  ทุกขแฮ 
      ค. เปนสุขโสดตนรัก                        การชอบ  ธรรทนา 
      ง. มากเพื่อนผูวานการ                     ชีพได 
๓๔. คํายอยกยองเพี้ยน                         ทุกประการ 
  พักตรจิตผิดกันประมาณ                  ยากรู 
 เร็วรัดผลัดพลันขาน                       คํากลับ  พลันฤา 
 สามสวนควรแลวผู                         พะพองพึงแคลง 
โคลงบทนี่ใชศิลปะการประพันธท่ีทําใหเกิดความไพเราะอยางไร 
   ก.  ใชคําเปนคําตายสลับกันทําใหไดดุลของเสียง     ข.   ใชคําท่ีกรอนเสียงคําและทําใหเกิดจังหวะ 
     ค.   ใชสัมผัสเสียงพยัญชนะคอนขางมาก      ง.   สรางสัมผัสเสียงสระภายในวรรณยุกตทุกๆบท 
๓๕. บุคคลประเภทใดตอไปนี้ทีไมควรคบคาสมาคมดวย  
 ก. เกียจครานการงานท้ัง                การตนกอดี 
      ข. ทุจริตมารยาปน                       ปกไว 
 ค. ใจบาปจิตหยาบราย                  ทารุณ 
 ง. พูดมากเปลาเปลืองตน               ปดเหลน 
๓๖.  มัจฉาชาตินานา      หวั่นหวาย 
       โคลงบทขางตนนี้สอดคลองกับขอใด 
      ก. ศาสนาสนส่ังให                   ประพฤติดี 
      ข.   ศรัทธาทําจิตมั่น                  คงตรง 
      ค.   สุขกายวายโลกรอน              รําคาญ 
      ง.   สุจริตจิตโอบออม                 อารี 
๓๗. ขอใดสอดคลองกับคติท่ีวา    จงอยาประมาณ � 

      ก. ฉลาดยิ่งส่ิงแยบคาย               คาดรู 
      ข. หนึ่งยุตธรรมไปม ี                 เลือกผู 
      ค. ส่ิงใดในโลกลวน                   เปล่ียนแปลง 
      ง. หนึ่งขาดปราศโทสา               คติหอ ใจเฮย 
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๓๘. ขอใดตอไปนี้หมายถึงการคิดไตรตรองและมีวิจารณญาณ 
 ก. ปางเมื่อยังโกรธา                 ขุนแคน 
 ข. ใครเกะกะระราน                อดกล้ัน 
 ค. ฟงตอบขอบคําไข               คิดใคร   ครวญนา 
 ง. สามารถอาจหามงด             วาจา   ตนเฮย 
๓๙.      พาทีมีสติรั้ง                          รอคิด 
 รอบคอบชอบแลผิด                      กอนพรอง 
 คําพูดพางลิขิต                            เขียนราง  เรียงแฮ 
 ฟงเพราะเสนาะตอง                     โสตท้ังหางภัย 
 ผูใดสมควรนําคําสอนอตอไปนี้มาปฏิบัติมากท่ีสุด 
 ก. นักกีฬา                                               ข. พิธีกร  ผูประกาศทางโทรทัศน 
 ค. นักธุรกิจ  พอคา แมคา                       ง. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ 
๔๐. สันติถูกนองชายตอวาดวยถอยคําท่ีรุนแรงแตเขาไมโกรธ  สันติปฏิบัติตามสุภาษิตขอใด 
     ก.  รอบคอบชอบแลผิด                   กอนพรอง 
     ข.  ทําคุณอุดหนุนใน                      การชอบ   ธรรมนา 
     ค. ขันติมีมากหมั้น                         สันดาน 
     ง. ไปหมิ่นนินทาบาย                      โทษใหผูใด 
๔๑. จากขอ ๔๐ ถานองชายสันติสํานึกผิดและมาขอโทษ   แสดงวานองชายของสันติประพฤติตามหลักสุภาษิตใด 
     ก. พาทีมีสติรั้ง                                 รอคิด 
     ข. อีกหนึ่งไปเช่ือถอย                         คําคน  ลือแฮ 
     ค. หยอนทิฐิมานะ                             ออนนอม 
     ง. เหินหางดมหะรอน                         ริษยา 
๔๒. ขอใดคือการปฏิบัติตามหลัก    กาลามสูตร 
      ก. ขอโทษเพื่อคารวะ                        วายบาด หมางแฮ 
      ข. สามารถอาจหามงด                      วาจา ตนแฮ 
      ค. อีกหนึ่งไปเช่ือถอย                       คําคน ลือแอ 
      ง.   ทําคุณอุดหนุนใน                       การชอบ  ธรรมนา 
๔๓. ขอใดสอดคลองกับสํานวน   สําเนียงสอภาษา   กิริยาสอสกุล   มากท่ีสุด 
  ก.   เหินหางโมหะรอน                      ริษยา 
      ข.   สละสอเสียดมารยา                     ใสราย 
      ค.   คําหยาบจาบจวงอา -                  ฆาตขู  เข็ญเฮย 
      ง.   ไปหมิ่นนินทาบาย                       โทษใหผูใด 
๔๔. ในขณะท่ีเรายังศึกษาเลาเรียน  สุภาษิตขอใดควรจะใหเกิดมีข้ึนในตัวนักเรียน  
 ก. ปญญา   ฉลาด   มั่นคง  ข. งาม   ตรงตรง   ไทยแกตน 
 ค. หนังสือดี   เพื่อนดี   ใจบริสุทธิ์  ง. ความเช่ือถือ   ความสงบ   ใจบริสุทธิ์  
๔๕. โคลงบาทใดมีความหมายชวยจรรโลงสังคม 
      ก. สุจริตจิตโอบออม   อารี  
   ข. พักตรจิตผิดประมาณกัน   ยากรู  
    ค. จิตแผวผองสําราญ  รมยสุข  เกษมแฮ  
   ง. จิตสะอาดปราศส่ิงพะวง   วุนสุข  หมองแฮ  
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๔๖ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีประโยชนอยางไรตอผู ปฏิบั ติ 
ก . เปนเกราะปองกันมิใหตองเสียใจ เพราะส่ิงท่ีตนคิดพูด แลกระทํา  
ข. เปนคําสอนท่ีประพฤติตามไมไดครบถวนแตทําไดบางก็ยังดี  
ค. ชวยใหปญญาเฉียบแหลมสอบไดคะแนนมากข้ึน  
ง. ทําใหมีเสนหเปนท่ีรักใครของเพศตรงขาม  

๔๗. ขอใดสอดคลองกับคติท่ีวา “จงอยาประมาท” 
 ก. หนึ่งยุติธรรมไปมี   เลือกผู  
 ข. ฉลาดยิ่งส่ิงแยบคาย    คาดรู  
 ค. ส่ิงใดในโลกลวน        เปล่ียนแปลง  
  ง. หนึ่งขาดปราศโทสา คติหอ  ใจเฮย 
๔๘. การไดกรุณาตอผูท่ีอับจนแสดงวาผูนั้นมีคุณธรรมตรงกับขอใด 
  ก. สังคหวัตถุ    ข. พรหมวิหาร  
 ค. ฆราวาสธรรม    ง. อริยสัจ  
๔๙. การปฏิบัติตนตามขอใดแสดงวาผูนั้นเปนผูมีวิจารณญาณ 
  ก. คิดกอนพูด    ข. ไมหลงเช่ือขาวราย  
  ค. ฟงกอนตัดสินความ   ง. ไมฟงคําพูดไรสาระ 
๕๐. การท่ีชาติบานเมืองจะต้ังอยูไดควรยึดหลักในขอใด 
 ก. สบเคราะหคราวขัดสน    สุดรู  
 ข. รวมสูรวมรักษา   จิตรวม   รวมแฮ  
 ค. หาญหักเอาจนได  ดังขอเขาประสงค  
 ง. แมนประมาทมละการ ก็ลา 
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