
กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา 

1.การนําวรรณคดีตะวันตกเขามาสูประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 มีลักษณะอยางไร 

  ก. แปลเรื่องท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในยุโรป   

  ข.  แปลเลียนแบบเรื่องเดิมแตใหมีความแปลกใหมขึ้น 

  ค.  ดัดแปลงเรื่องเดิมมาประยุกตเขากับสภาพของคนไทย 

  ง.  แปลผลงานของชาติตะวันตกมาดัดแปลงใหเขากับธรรมเนียมไทย 

 2. บุคคลใดเก่ียวของกับการแปลกลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา  

  ก.  พระยาอุปกิตศิลปสาร แปล เสฐียรโกเศศ เรียบเรียง   นาคะประทีป เขียนกถามุข 

  ข. เสฐียรโกเศศ แปล พระยาอุปกิตศิลปสาร เรียบเรียง   นาคะประทีป เขียนกถามุข 

  ค. พระยาอุปกิตศิลปสาร แปล นาคะประทีป  เรียบเรียง   เสฐียรโกเศศ เขียนกถามุข 

  ง. นาคะประทีป แปล เสฐียรโกเศศ เรียบเรียง พระยาอุปกิตศิลปสาร เขียนกถามุข 

 3. ใจความสําคัญของเรื่อง กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชามีวาอยางไร 

  ก.  ความตาย 

  ข.  ความหวงใย 

  ค. ความไมประมาท  

  ง.  ความทะเยอทะยาน 

 4. กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา ใชสัญลักษณใดแทนความตาย 

   ก. นกแสก 

  ข. ความมืด  

   ค. เสียงเรไร 

   ง. เสียงระฆัง 

5.การประพันธเรื่อง กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชามีลักษณะอยางไร 

  ก. วรรคแรกประกอบดวยคํา 7-8 คํา คําท่ีสองลงทายดวย เอย  

   ข. บทดอกสรอยหน่ึงบท ประกอบดวยกลอนสุภาพ  2 คํากลอน 

      ค. คําท่ีสองของวรรคแรกจะใชคําวา เอย จบคําสุดทายของบทดวย เอย  

   ง. จบคําสุดทายของบทดวยคําวา เอย ลักษณะสัมผัสเหมือนกลอนสุภาพ 

 6. กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชามีคุณคาดานเน้ือหาอยางไร  

  ก. มุงแสดงคุณคาของชีวิต   

  ข.  มุงแสดงสัจธรรมของชีวิต 

  ค. มุงแสดงความสําคัญของชีวิต 

  ง. มุงแสดงความเปนไปของชีวิต   

 7. “เขาเปนสุขเรียบเรียบเงียบสงัด  มีปวัตนเปนไปไมวิตถาร” คําวา ปวัตน  มีความหมายอยางไร 

  ก.  ชีวิต 

  ข. อาชีพ  

  ค.  เรื่องราว 

  ง. ความเปนไป  

 8.   แนวคิดหลักของกลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา ตรงกับขอใด 

  ก. ทุกชีวิตมีความเสมอภาค 

  ข. ทรัพยสินเงินทองเปนของนอกกาย         

  ค. การไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ  

  ง. ทุกชีวิตมีความตายเปนท่ีพึ่ง ความตายจึงเปน  ธรรมดาของโลก 

 



9.คําประพันธในขอใด ใชโวหารสัทพจน 

  ก. ท้ิงทุงใหมืดมัวท่ัวมณฑล 

  ข . หงางเหงง ! ย่ําคํ่าระฆังขาน 

  ค. ตะวันลับอับแสงทุกแหงหน  

  ง. คอยคอยผานทองทุงมุงถิ่นตน  

10.   “ความเอยความรู   เปนเครื่องชูชี้ทางสวางไสว  

  หมดโอกาสที่จะชี้ตอนี้ไป  ละหวงใยอยากรูลงสูดิน” 

  จากบทกลอนดังกลาวใชคําใดท่ีทําใหเกิดภาพชัดเจน 

  ก. อุปมา 

  ข. สัทพจน           

  ค. บุคคลวัต  

  ง. อุปลักษณ  

โคลงสุภาษิต 

1.นฤทุมนาการ มีความหมายอยางไร 

  ก. สภาพท่ีเกิดจากความเสียใจ  

  ข. สภาพท่ีทําใหเกิดความเสียใจ   

  ค. สภาพท่ีปราศจากความเสียใจ  

  ง. สภาพท่ีเปนมูลเหตุแหงความเสียใจ   

 2. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีประโยชนอยางไรตอผูปฏิบัต ิ

  ก. ทําใหมีเสนหเปนท่ีรักใครของเพศตรงขาม  

  ข. ชวยใหมีปญญาเฉียบแหลม สอบไดคะแนนดีขึ้น  

  ค. เปนคําสอนท่ีประพฤติตามไมไดครบถวน แตทําไดบางก็ยังดี  

  ง. เปนเกราะปองกันมิใหตองเสียใจ เพราะสิ่งท่ีตนคิดพูด และกระทํา 

 3.  “จบสามสิบหกเคา  คะแนนนับ  หมวดแฮ 

  หมวดละสามคิดสรรพ  เสร็จสิ้น 

  เปนสี่สิบแปดฉบับ    บอกเยี่ยง  อยางแฮ 

      ตามแบบบขาดหวิ้น  เสร็จแลวบริบูรณ” 

  บทรอยกรองขางตนมีเน้ือความสัมพันธกับขอใด 

   ก. ขอคิดท่ีไดรับจากเรื่อง                       

   ข. จุดมุงหมายในการแตง 

   ค. สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม   

   ง. แบบแผนในการแตงคําประพันธ  

 4. คําอธิบายขยายความคําวา Loquacity (วาจาฟนเฝอ) คือขอใด   

  ก. สุวภาพพจนภายใน  จิตพรอม  

  ข . พูดมากเปลาเปลืองปน      ปดเหลน 

  ค . คํายอยกยองเพี้ยน  ทุกประการ  

  ง. คําแสลงเสียดแทงระคน คําหยาบ หยอกฤๅ 

 

 

 



5.ขอความใดตอไปน้ี ไมสัมพันธกับนิทานอีสป 

  ก . ไดรับการแปลไปท่ัวโลก  

  ข . ทาสชาวกรีกชอบเลานิทาน  

  ค . สํานวนไทยแปลจากนิทานกรีกฉบับภาษาอังกฤษ        

  ง . ในประเทศไทยมีฉบับลายลักษณอักษรตั้งแตสมัย ร.4  

 6. ขอใด ไมไดกลาวถึง “จิตใจ” 

  ก. ใจโปรงปราศราคี     ขุนของ  

  ข. ความรักประจักษใจ  จริงแน   นอนฤา 

  ค. จิตแผวผองสําราญ  รมยสุข   เกษมแฮ         

  ง. จิตสะอาดปราศสิ่งพะวง วุนขุน     หมองแฮ 

 7. ขอใดสอดคลองกับคติท่ีวา  “จงอยาประมาท” 

  ก . ฉลาดยิ่งสิ่งแยบคาย  คาดรู         

  ข. หน่ึงยุติธรรมไปมี   เลือกผู            

  ค. สิ่งใดในโลกลวน   เปล่ียนแปลง  

  ง. หน่ึงขาดปราศโทสา  คติหอ   ใจเฮย 

 8. ขอใดสอดคลองกับสํานวน “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” มากท่ีสุด 

  ก . เหินหางโมหะรอน  ริษยา         

  ข . สละสอเสียดมารษา  ใสราย      

  ค . ไปหม่ินนินทาบาย  โทษใหผูใด 

  ง . คําหยาบจาบจวงอา-  ฆาตขู เข็ญเฮย  

9.ในสังคมปจจุบัน คนท่ีมีลักษณะเชนใดนากลัวท่ีสุด 

   ก. อยาควรประมาทผู  ทุรพล     

   ข. ชาติกักขฬะดุราย   สันดาน     

   ค. เช้ือวงศวายรักรอย  ริษยา  กันเฮย  

   ง. โฉดชาอุตสาหหาญ  หอนหยุด  ยั้งเฮย 

 10.  “หนังสือสอนสั่งขอ  วิทยา  

  เวนบาปเสาะกัลยาณ   มิตรไว  

  หนึ่งขาดปราศโท สา  คติหอ   ใจเฮย 

  สามสิ่งควรมีให    มากยั้งยืนเจริญ”     

  สามสิ่งในโคลงบทน้ีจัดเปนประเภทใด 

   ก. สามสิ่งควรจะชอบ  

   ข. สามสิ่งควรครองไว  

   ค. สามสิ่งควรจะกระทําใหมี  

   ง. สามสิ่งควรหวงแหนฤาตอสูเพื่อรักษา  

กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง 
1.เจาฟาธรรมธิเบศรทรงมีพระประสงคอยางไรในการนิพนธเรื่อง กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง 

  ก . ผูรูอานสารเสนาะ เรื่อยหรี ้

  ข . บ รูอานไมเหมาะ ตรงเท่ิง ไปนา 

  ค . ริ รางกาพยโคลงหวัง ชนโลก อานนา 

  ง . บูรณ พระโคลงเจาฟา ธิเบศรเจาจงสงวน 



 2. คําประพันธในขอใดอานแลวเกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ 

   ก. นกแกวแจวเสียงใส  คลอไคลคูหมูสาริกา  

  ข. กระตายหลายพงศพรรค  เตนชมจันทรหันตัวตาม 

  ค. พังพลายหลายหมูซรอง  ในเถื่อนทองรองระงมดง 

  ง. เสือโครงยงปบเปรี้ยง  แอบโจนเฉียงเสียงพึงกลัว 

 3. ขอใดมีช่ือปลาอยูมากท่ีสุด 

  ก. เทโพแลเทพา 

  ข. ไอบาปลาสลุมพอน   

  ค. ตะเพียนกาพาพวกจร 

   ง. ผักพราเพรี้ยแลหนวดพราม 

 4.  “ลงทาน้ําดําปวน       เลนรองฮูมแปรน”โคลงบาทน้ีมีลักษณะเดนทางวรรณศิลปดานใด  

  ก. มีการเลนคํา 

  ข. มีการใชอุปมา  

  ค. มีการใชอุปลักษณ 

  ง. มีการใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ  

 5.  “ฝูงชางสลางใหญนอย  พังพลาย 

  ทอกโทนพินายหลาย   ส่ําถวน  

  ทองแดงเผือกเนียมราย  ในเหลา 

  ลงทาน้ําดําปวน   เลนรองฮูมแปรน ” 

  ในโคลงบทน้ีมีชางท้ังหมดก่ีชนิด 

  ก. 5  ชนิด     ข.6  ชนิด         

  ค. 7  ชนิด     ง.8  ชนิด 

6.ขอความใดเปนคําเอกโทษ 

    ก. กระจงกระจิดหนา  เอ็นดู  

  ข . แสนสนุกปลุกใจหวัง  วิ่งหรี้  

  ค . ลางลิงหูลิงลิง  หลอกขู  

  ง. มีเค่ียวขาวนอยชอย   แนบขางเคียงสอง  

 7. ขอใดมีสัมผัสพยัญชนะมากท่ีสุด 

  ก. ยูงทองยองยางเยื้อง  รําฉวาง  

  ข. รายรายฟายเฟองหาง  เฉิดหนา  

  ค. ปากหงอนออนสําอาง  ลายเลิศ  

  ง. ขนเหม็นสาบหยาบราย  กล่ินกลาเหมือนกัน  

 8. บทบรรยายใดแสดงใหเห็นธรรมชาติของพืชไดดีท่ีสุด 

    ก. จอกวายกินไคลคลา  เชยหมู  

      ตามคูมาคลายคลาย  ผุดใหเห็นตัว  

    ข . ยื่นเล้ือยเฟอยลงมา  โบยโบก  

       แตคาไมใหญนอย  แกวงเยื้องไปมา  

  ค . ปากหงอนออนสําอาง  ลายเลิศ  

      รําเลนเตนงามห งา  ปกปองเปนเพลง  

  ง . รูปรางอยางแพะเอา  มาเปรียบ  

      ขนเหม็นสาบหยาบราย   กล่ินกลาเหมือนกัน  

 

 



 9. ขอความใดสื่อถึงจินตภาพความเคล่ือนไหว 

  ก. ไกฟาอาสดแสง หัวสุกแดงแทงเดือยแนม  

  ข. ลิงไตกระไดลิง ลิงโลดควาประสาลิง  

  ค. เท่ียวเลนเปนเกษมสุข แสนสิ่งสนุกปลุกใจหวัง  

  ง. เลียงผาอยูภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปลปลาย  

 10. กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง ดีเดนในการใชโวหารประเภทใด 

  ก. อุปมาโวหาร 

  ข. สาธกโวหาร  

  ค. บรรยายโวหาร  

  ง.  พรรณนาโวหาร        

รามเกียรติ์ 
1.ขอใดแสดงถึงความงามของนารายณแปลงกายจนนนทกหลงใหล 

  ก. เม่ือน้ัน  พระนารายณทรงสวัสด์ิรัศมี  

  ข. เม่ือน้ัน  นางนารายณเยาวลักษณเสนหา  

  ค. ถึงโฉมองคอัครลักษมี  พระสุรัสวดีเสนหา  

  ง. เปนโฉมนางเทพอัปสร  ออนแอนอรชรเฉลิมศร ี

 2. ขอความท่ีกํากับอยูทายคําประพันธแตละตอน เชน  

ฯ 8 คํา ฯ เสมอ  ฯ 6 คํา ฯ โอด หมายความวาอยางไร 

    ก. บอกทารํา   

   ข. บอกทํานองเพลง 

  ค.  บอกลักษณะคําประพันธ   

  ง.  บอกจํานวนคําท่ีใชในการแตง 

 3. เหตุการณ ใดเกิดขึ้นกอนเหตุการณอื่น 

   ก . นนทกถูกเทวดากล่ันแกลง 

    ข. พระอิศวรประทานพรใหนนทก           

    ค. นนทกหลงรักนางสุวรรณอัปสร  

    ง. นนทกทูลขอน้ิวเพชรจากพระอิศวร  

 4 . ขอใดมีอุปมาโวหาร 

    ก. เชิญไปสังหารไออาธรรม ใหมันสิ้นชีพชีวา  

  ข. ฮึดฮัดขัดแคนแนนใจ     ตาแดงด่ังแสงไฟฟา     

  ค. กูจะเปนมนุษยแตสองกร ตามไปราญรอน ชีวี 

  ง. จนหัวไมมีผมติด     สุดคิดท่ีเราจะอดกล้ัน 

 5 . คําท่ีทําตัวหนาขอใด ไมไดหมายถึงพระนารายณ 

  ก. ครั้น ลางนนทกมรณา   พระจักราผูมีอัชฌาสัย     

  ข. เม่ือน้ัน    หัสนัยนเจาตรัยตรึงศา 

  ค. ยายทามัจฉาชมสาคร    พระสี่กรขวางจักรฤทธิรงค 

    ง. เห็นพระองคทรงสังขคทาธร   เปนสี่กรก็รูประจักษใจ 

6.กลอนบทใดเปนการยกยอง 

    ก. ครั้นถึงจ่ึงประณตบทบงสุ ทูลองคพระอิศวรเรืองศรี                                                                                                                 

  ข. ตัวขาก็มีชอบนัก    ลางเทาสุรารักษถึงโกฏิป 

  ค . วาพระองคเปนหลักธาตร ี ยอมเมตตาปราณีท่ัวพักตร                                                                                                              

  ง. ผูใดทําชอบตอเบื้องบาท ก็ประสาทท้ังพรแลยศศักด์ิ       

                                                                                                     



 7. ขอคิดใดจากเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก   

ท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

    ก. การใชอํานาจ   

   ข. แคนน้ีตองชําระ           

   ค. การอดทนอดกล้ัน   

   ง. เวรยอมระงับดวยการจองเวร 

 8. การตัดพอตอวา ตรงกับลักษณะของกลอนบทใด 

   ก . ตัวขามีมือแตสองมือ  หรือจะสูท้ังสี่กรได 

   ข. หรือ วากลัวน้ิวเพชรน้ี  จะช้ีพระองคใหบรรลัย  

   ค . ชาติน้ีมึงมีแตสองหัตถ จงไปอุบัติเอาชาติใหม 

   ง . จ่ึงมีวาจาถามไป       โทษขาเปนไฉนใหวามา 

  9.  กลอนบทใดกลาวถึงพระนารายณ 

  ก. ไดฟงองคอมรินทรา   จ่ึงมีบัญชาตอบไป 

  ข. รับพรพระศุลีมียศ   บังคมลาแลวบทจรไป 

  ค. เหาะระเห็จเตร็จฟาดวยวองไว ไปยัง กระเษียรวาร ี

  ง. วาพระองคเปนหลักธาตร ี ยอมเมตตาปรานีท่ัวพักตร 

 10. ตองสุบรรณเทวานาคี  ด่ังพิษอสุนีไมทนได  

  ลมฟาดกลาดเกล่ือนลงทันใด  บรรลัยไมทันพริบตา 

  ในบทกลอนน้ีกลาวถึงอมนุษยก่ีประเภท 

   ก. 2 ประเภท 

   ข. 3 ประเภท 

   ค. 4 ประเภท 

   ง. 5 ประเภท 

   การอานจับใจความ  
1.ขอใดกลาวถึงใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดถูกตองท่ีสุด 

  ก.  ในเรื่องหน่ึงมีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว  

  ข.  ในเรื่องหน่ึงมีใจความสําคัญหลายใจความและมีพลความประกอบ  

  ค.  ในยอหนาหน่ึงมีใจความสําคัญใจความเดียวและมีพลความประกอบ  

  ง.  ในยอหนาหน่ึงมีใจความสําคัญหลายใจความและมีพลความประกอบ 

 2.  เหตุใดจึงกลาววาการอานจับใจความสําคัญเปนพื้นฐาน ของการอาน 

  ก.  เพราะสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการอาน  

  ข.  เพราะสามารถนําไปเปนตนแบบของการอานท่ีมีประสิทธิภาพได  

  ค. เพราะสามารถนําไปตอยอดเปนการวิเคราะหและประเมินคาได 

  ง.  เพราะสามารถนําไปขยายผลเปนการอาน  

   คิดวิเคราะหและเขียนได 

 3.  หลักการอานเพื่อจับใจความสําคัญเรียงลําดับอยางไร 

  ก.  อาน คิด เขียน เรียบเรียง      ข.คิด อาน เขียน เรียบเรียง 

  ค.  อาน คิด เรียบเรียง เขียน      ง.คิด เรียบเรียง อาน เขียน 

 4 . การเขียนผังความคิดสัมพันธกับการอานประเภทใด มากท่ีสุด 

  ก.  การอานเพื่อวิจารณ  

  ข.  การอานเพื่อประเมินคา  

  ค.  การอานเพื่อวิเคราะห  

  ง.  การอานเพื่อจับใจความสําคัญ  



5.บุคคลใดอานเพื่อการวิเคราะหไดถูกตอง 

  ก.  นอยแยกแยะเรื่องท่ีอานแลวตีความเรื่องท่ีอาน  

  ข. นิดอานทําความเขาใจเรื่องแลวพิจารณาเน้ือเรื่องและศิลปะการเขียน  

  ค.  หนอยสรุปความเรื่องท่ีอานพรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการนําไปใชในชีวิต  

  ง.  หนุยแยกแยะเรื่องท่ีอานแลวประเมินคาและให  ขอเสนอแนะในการนําไปใชในชีวิต 

 6.  การท่ีจะวิเคราะหวา ผูเขียนเรื่องน้ีสื่อความหมายไดชัดเจนหรือไม ใหพิจารณาดานใด 

  ก.  รูปแบบของเรื่อง   

  ข.  การใชสํานวนภาษา  

  ค.  ใจความสําคัญของเรื่อง   

  ง. การเรียงลําดับเหตุการณ  

 7. การอานเพื่อประเมินคา มีลักษณะอยางไร  

  ก.  อานเพื่อบอกประโยชนท่ีไดจากงานเขียน  

  ข.  อานเพื่อบอกขอดี คุณคา และขอบกพรองของงานเขียน  

  ค.  อานเพื่อบอกกลวิธีการเขียนแบบอยางท่ีไดจากการเขียน  

  ง.  อานเพื่อสรุปขอคิดจากงานเขียนท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตได  

 อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 8-10 

  วิชาเหมือนสินคา  อันมีคาอยูเมืองไกล 

 ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา 

  จงตั้งเอากายเจา  เปนสําเภาอันโสภา 

 ความเพียรเปนโยธา แขนซายขวาเปนเสาใบ 

  น้ิวเปนสายระยาง  สองเทาตางสมอใหญ 

 ปากเปนนายงานไป อัชฌาสัยเปนเสบียง 

  สติเปนหางเสือ  ถือทายเรือไวใหเท่ียง 

 ถือไวอยาใหเอียง แลนลัดเล่ียงขามคงคา 

 

8.ขอความน้ีมีใจความสําคัญอยางไร 

  ก.  วิชาความรูเปนสิ่งท่ีมีคุณคา  

  ข.  การแสวงหาความรูตองใชสติ  

  ค.  รางกายมนุษยเปรียบประดุจเรือ  

  ง.  อวัยวะทุกสวนมีความสําคัญเทาเทียมกัน 

 9.  สํานวนภาษาท่ีใชในการเขียนขอความน้ีมีลักษณะอยางไร 

  ก.  ใชภาษาแบบแผน  

  ข.  ใชภาษางายสื่อความหมายชัดเจน  

  ค. ใชคํายากตองเปรียบเทียบและตีความ 

  ง.  ใชสํานวนท่ีมีความหมายลึกซ้ึงกินใจ  
10.ผูเขียนขอความน้ีมีแนวคิดอยางไร 

  ก.  วิชาความรูเปนสิ่งท่ีหายาก  

  ข. การหาวิชาความรูตองมีความอดทนและมีสติ  

  ค.  มีวิชาเหมือนมีรางกายท่ีแข็งแรงและสติปญญาดี  

  ง.  ผูท่ีมีความสามารถในการเรียนจะเปนผูบังคับเรือได  


