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ชื่อ..........................................................................ชั้น๒/........เลขที.่ ..............
โคลงสุภาษิต

๑. ขอใดเปนผลงานของผูแตงเรื่องโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค
ก. โคลงโลกนิติ
ข. เวนิสวานิช
ค. เงาะปา
ง. มัทนะพาธา
๒. “ สามสวนควรเกียจใกล เกลียดซองสมาคม ” ขอความนี้หมายถึงเรื่องใด
ก. ความกลา ความสุภาพ ความรักใคร
ข. ชั่วเลวทราม มารยา ริษยา
ค. ความเชื่อถือ 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 = ลักษณะที่ดี
ข. ศุภผล = เสงี่ยมงาม
ค. โสด = อิสระ
ง. เรื้อง = มาโดยเร็ว
๗. คําประพันธในขอใดมีการใชคําโทโทษ
ก. ปญญาสติล้ํา เลิศญาณ
ข. อํานาจศักดิ์ศฤงคาร มั่งขั้ง
ค. สามสิ่งควรจัดตั้ง แตซองสรรเสริญ
ง. มารยาทเรียบเสี่ยมสาน เสงี่ยมเงื่อน งามนอ
๘.
สิ่งใดในโลกลวน
เปลี่ยนแปลง
หนึ่งชราหยอนแรง
เรงรน
ความตายติดตามแสวง
ทําชีพ ประลัยเฮย
สามสวนควรคิดคน
คติรูเตรียมคอย
ใจความสําคัญของโคลงบทนี้กลาวถึงเรื่องใด
ก. ไตรสิกขา
ข. ไตรลักษณ
ค. อริยสัจ ๔
ง. สังคหวัตถุ ๔
๙. ภาษิตบทใดกลาวถึงเพื่อน
ก. สามสิ่งควรออนวอนขอ
ข. สามสิ่งควรปรารถนา
ค. สามสิ่งควรจะชอบ
ง. สามสิ่งควรยินดี
๑๐.
หนังสือสอนสั่งขอ
วิทยา
เวนบาปเสาะกัลยาณ
มิตรไว
หนึ่งขาดปราศโทสา
คติหอ ใจเฮย
………………………..………
………………………..………
ควรเติมขอความใดลงในชองวางจึงจะถูกตอง
ก. สามสิ่งควรมีให มากยั้งยืนเจริญ
ข. สามสิ่งควรรอบรู เคารพเรื้องเจริญคุณ
ค. สามสิ่งควรชักนอม จิตใหยินดี
ง. สามสิ่งควรกอบกู กับผูนับถือ
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๑๑. เกียจครานการงานทั้ง การตน ก็ดีคําประพันธตรงกับสํานวนไทยขอใด
ก. เมื่อนอยใหเรียนวิชา
ข. หนักเอาเบาสู
ค. นุงเจียมหมเจียม
ง.ไมหลักปกเลน
๑๒. ขอความใดตรงกับลักษณะของคนไทยมากที่สุด
ก. ชั่วเลวทราม มารยา ฤษยา
ข. ความเชื่อถือ ความสงบ ใจบริสุทธิ์
ค. ศาสนา ยุติธรรม สละประโยชนตนเอง
ง. ใจอารีสุจริต ใจดี ความสนุกเบิกบานพรอมเพรียง
๑๓. สิ่งใดในโลกลวน เปลี่ยนแปลงหนึ่งชราหยอนแรง เรงรนความตายติดตามแสวง ทําชีพ ประลัยเฮยสามสวนควร
คิดคน คติรูเตรียมคอยสาระสําคัญของคําประพันธขางตนตรงกับขอใด
ก. ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เปนสัจธรรมชีวิตควรเตรียมใจใหพรอม
ข. มนุษยไมควรประมาทในการดํารงชีวิต
ค. ความเขาใจในชีวิตทําใหไมเกิดความทุกข
ง. ทุกสิ่งในโลกลวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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 สภาพที่ปราศจากความเสียใจ
ข. เนื้อหาของสุภาษิตนี้เปนเรื่องใกลตัวที่ทุกคนปฏิบัติได
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. โคลงสี่สุภาพ
ง. โคลงกระทู
๒๐. การปฏิบัติตามขอใดจะทําใหเปนคนใจเย็น
ก. คิดเสียกอนจึงพูด
ข. งดพูดในเวลาโกรธ
ค. อดกลั้นตอผูอื่น
ง. ไมหลงเชื่อขาวราย
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
คําหยาบจาบจวงอาฆาตขู เข็ญเฮย
ไปหมิ่นนินทาบาย
โทษใหผูใด
โคลงบทนี้สอนในเรื่องใดเปนสําคัญ
ก. ไมควรพูดรายตอใคร
ข. ไมควรหลงเชื่อคําขาวลือ
ค. ใหมีความอดทนอดกลั้น
ง. ใหมีวิจารณญาณในการรับฟง
๒๓. จากโคลงในขอ ๒๒ มีวรรณศิลปที่โดดเดนในเรื่องใดชัดเจนที่สุด
ก. การเลนเสียง
ข. การเลนคํา
ค. การใชภาพพจน
ง. รสวรรณคดี
๒๔. “ ใครเกะกะระราน อดกลั้น ” ตรงกับสํานวนใดชัดเจนที่สุด
ก. อยาเอามือซุกหีบ
ข. อยาเอาไมซีกไปงัดไมซุง
ค. อยาเอาทองไปลูกระเบื้อง
ง. อยาเอามะพราวหาวไปขายสวน
๒๕. คําประพันธในขอใดไมมีการใชคําที่มีความหมายวา “ไม”
ก. อีกหนึ่งไปเชื่อถอย คําคน ลือแฮ
ข. กรุณานรชาติผู พองภัย พิบัติเฮย
ค. ยังบลงเห็นไป เด็ดดวน
ง. ไรศัตรูปองมลาง กลับซองสรรเสริญ
๒๖. ผลจักเพิ่มพูนใน อนาคต กาลแฮ ชนจักชูชื่นชอน ปางเบื้อง ปจจุบัน คําประพันธนี้มีลักษณะเดนในดานใด
ก. การใชคําสั้นงาย 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.
ปญญาสติล้ํา
เลิศญาณ
อํานาจศักดิ์ศฤงคาร
มั่งขั้ง
มารยาทเรียบเสี่ยมสาร
เสงี่ยมเงื่อน งามนอ
สามสิ่งจักควรตั้ง
แตซองสรรเสริญ
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับโคลงบทนี้
ก. สามสิ่งควรชม คือ ปญญา เกียรติยศ มารยาท ข. สามสิ่งควรชม คือ ญาณ ศฤงคาร สรรเสริญ
ค. สามสิ่งควรชม คือ งาม มั่งคง อํานาจ
ง. สามสิ่งควรชม คือ ศักดิ์ศรี ปญญา ทรัพย
๒๙. ขอใดไมไดกลาวถึง จิตใจ
ก. ใจโปรงปราศราคี ขุนของ
ข. จิตแผวผองสําราญ รมยสุข เกษมแฮ
ค. ความรักประจักษใจ จริงแน นอนฤา
ง. จิตสะอาดปราศสิ่งพะวง วุนขุน หมองแฮ
๓๐. ขอใดเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจขอบุคคลแลว ยอมระงับความขัดแยงทั้งปวงได
ก. หนึ่งยุติธรรมไปมี
เลือกผู
ข. มารยาทเรียนเสี่ยมสาน
เสงี่ยมเงื่อน งามนอ
ค. จิตสะอาดปราศสิ่งพะวง
วุนขุน หมองแฮ
ง. มากเพื่อนผูวานการ
ชีพได

4

๓๑ ๑. สุขกายวายโรครอน
รําคาญ
๒. มากเพื่อนผูวานการ
ชีพได
๓. จิตแผวผองสําราญ
รมยสุข เกษมแฮ
๔. สามสิ่งควรจักให
รีบรอนปรารถนา
เมื่อพิจารณาโคลงขางตน สิ่งใดควรปรารถนามากที่สุด
ก. ๑
ข. ๒
ค.
๓๒. ๑.ปญญาสติล้ํา
เลิศญาณ
๒.อํานาจศักดิ์ศฤงคาร
มั่งขั้ง
๓.มารยาทเรียบเสี่ยมสาร
เสงี่ยมเงื่อน งามนอ
๔.สามสิ่งจักควรตั้ง
แตซองสรรเสริญ
เมื่อพิจารณาโคลงบทนี้ สิ่งใดที่ควรชื่นชมมากที่สุด
ก. ๑
ข. ๒
ค.
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
โคลงบทนี่ใชศิลปะการประพันธที่ทําใหเกิดความไพเราะอยางไร
ก. ใชคําเปนคําตายสลับกันทําใหไดดุลของเสียง
ข.
ค. ใชสัมผัสเสียงพยัญชนะคอนขางมาก
ง.
๓๕. บุคคลประเภทใดตอไปนี้ทีไมควรคบคาสมาคมดวย
ก. เกียจครานการงานทั้ง
การตนกอดี
ข. ทุจริตมารยาปน
ปกไว
ค. ใจบาปจิตหยาบราย
ทารุณ
ง. พูดมากเปลาเปลืองตน
ปดเหลน
๓๖. มัจฉาชาตินานา หวั่นหวาย
โคลงบทขางตนนี้สอดคลองกับขอใด
ก. ศาสนาสนสั่งให
ประพฤติดี
ข. ศรัทธาทําจิตมั่น
คงตรง
ค. สุขกายวายโลกรอน
รําคาญ
ง. สุจริตจิตโอบออม
อารี
๓๗. ขอใดสอดคลองกับคติที่วา จงอยาประมาณ �
ก. ฉลาดยิ่งสิ่งแยบคาย
คาดรู
ข. หนึ่งยุตธรรมไปมี
เลือกผู
ค. สิ่งใดในโลกลวน
เปลี่ยนแปลง
ง. หนึ่งขาดปราศโทสา
คติหอ ใจเฮย

๓

๓

ง. ๔

ง. ๔

ใชคําที่กรอนเสียงคําและทําใหเกิดจังหวะ
สรางสัมผัสเสียงสระภายในวรรณยุกตทุกๆบท
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๓๘. ขอใดตอไปนี้หมายถึงการคิดไตรตรองและมีวิจารณญาณ
ก. ปางเมื่อยังโกรธา
ขุนแคน
ข. ใครเกะกะระราน
อดกลั้น
ค. ฟงตอบขอบคําไข
คิดใคร ครวญนา
ง. สามารถอาจหามงด
วาจา ตนเฮย
๓๙. พาทีมีสติรั้ง
รอคิด
รอบคอบชอบแลผิด
กอนพรอง
คําพูดพางลิขิต
เขียนราง เรียงแฮ
ฟงเพราะเสนาะตอง
โสตทั้งหางภัย
ผูใดสมควรนําคําสอนอตอไปนี้มาปฏิบัติมากที่สุด
ก. นักกีฬา
ข. พิธีกร ผูประกาศทางโทรทัศน
ค. นักธุรกิจ พอคา แมคา
ง. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ
๔๐. สันติถูกนองชายตอวาดวยถอยคําที่รุนแรงแตเขาไมโกรธ สันติปฏิบัติตามสุภาษิตขอใด
ก. รอบคอบชอบแลผิด
กอนพรอง
ข. ทําคุณอุดหนุนใน
การชอบ ธรรมนา
ค. ขันติมีมากหมั้น
สันดาน
ง. ไปหมิ่นนินทาบาย
โทษใหผูใด
๔๑. จากขอ ๔๐ ถานองชายสันติสํานึกผิดและมาขอโทษ แสดงวานองชายของสันติประพฤติตามหลักสุภาษิตใด
ก. พาทีมีสติรั้ง
รอคิด
ข. อีกหนึ่งไปเชื่อถอย
คําคน ลือแฮ
ค. หยอนทิฐิมานะ
ออนนอม
ง. เหินหางดมหะรอน
ริษยา
๔๒. ขอใดคือการปฏิบัติตามหลัก กาลามสูตร
ก. ขอโทษเพื่อคารวะ
วายบาด หมางแฮ
ข. สามารถอาจหามงด
วาจา ตนแฮ
ค. อีกหนึ่งไปเชื่อถอย
คําคน ลือแอ
ง. ทําคุณอุดหนุนใน
การชอบ ธรรมนา
๔๓. ขอใดสอดคลองกับสํานวน สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล มากที่สุด
ก. เหินหางโมหะรอน
ริษยา
ข. สละสอเสียดมารยา
ใสราย
ค. คําหยาบจาบจวงอา ฆาตขู เข็ญเฮย
ง. ไปหมิ่นนินทาบาย
โทษใหผูใด
๔๔. ในขณะที่เรายังศึกษาเลาเรียน สุภาษิตขอใดควรจะใหเกิดมีขึ้นในตัวนักเรียน
ก. ปญญา ฉลาด มั่นคง
ข. งาม ตรงตรง ไทยแกตน
ค. หนังสือดี เพื่อนดี ใจบริสุทธิ์
ง. ความเชื่อถือ ความสงบ ใจบริสุทธิ์
๔๕. โคลงบาทใดมีความหมายชวยจรรโลงสังคม
ก. สุจริตจิตโอบออม อารี
ข. พักตรจิตผิดประมาณกัน ยากรู
ค. จิตแผวผองสําราญ รมยสุข เกษมแฮ
ง. จิตสะอาดปราศสิ่งพะวง วุนสุข หมองแฮ
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๔๖ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีประโยชนอยางไรตอผู ปฏิบั ติ
ก. เปนเกราะปองกันมิใหตองเสียใจ เพราะสิ่งที่ตนคิดพูด แลกระทํา
ข. เปนคําสอนที่ประพฤติตามไมไดครบถวนแตทําไดบางก็ยังดี
ค. ชวยใหปญญาเฉียบแหลมสอบไดคะแนนมากขึ้น
ง. ทําใหมีเสนหเปนที่รักใครของเพศตรงขาม
๔๗. ขอใดสอดคลองกับคติที่วา “จงอยาประมาท”
ก. หนึ่งยุติธรรมไปมี เลือกผู
ข. ฉลาดยิ่งสิ่งแยบคาย คาดรู
ค. สิ่งใดในโลกลวน
เปลี่ยนแปลง
ง. หนึ่งขาดปราศโทสา คติหอ ใจเฮย
๔๘. การไดกรุณาตอผูที่อับจนแสดงวาผูนั้นมีคุณธรรมตรงกับขอใด
ก. สังคหวัตถุ ข. พรหมวิหาร
ค. ฆราวาสธรรม ง. อริยสัจ
๔๙. การปฏิบัติตนตามขอใดแสดงวาผูนั้นเปนผูมีวิจารณญาณ
ก. คิดกอนพูด ข. ไมหลงเชื่อขาวราย
ค. ฟงกอนตัดสินความ ง. ไมฟงคําพูดไรสาระ
๕๐. การที่ชาติบานเมืองจะตั้งอยูไดควรยึดหลักในขอใด
ก. สบเคราะหคราวขัดสน สุดรู
ข. รวมสูรวมรักษา จิตรวม รวมแฮ
ค. หาญหักเอาจนได ดังขอเขาประสงค
ง. แมนประมาทมละการ ก็ลา
************************************

