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เอกสารหมายเลข ๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
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ชื่อ......................เฉลย............................................สกุล.............................................................. ม.๓/........................ เลขที่

บทพากย์ เอราวัณ ชุดที่ ๒ : แบบฝึ กหัดทบทวนบทเรียน
คาสั่ ง จงเติมคาในช่ องว่างให้ ถูกต้ อง
๑. บทพากย์เอราวัณ ผูท้ รงพระราชนิพนธ์คือ....พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย........................
๒. บทพากย์เอราวัณ บรรยายเหตุการณ์ตอนใด.........................ศึกอินทรชิต.........................................
๓. บทพากย์เอราวัณ แต่งด้วยคาประพันธ์ชนิดใด.................กาพย์ฉบัง ๑๖.........................................
๔. เอราวัณ เป็ นชื่อของอะไร...............ช้างทรงของพระอินทร์ .............................................................
๕. จากข้อ ๔ มีลกั ษณะอย่างไร.....มี ๓๓ เศียร ๑ เศียรมี ๗ งา ๑ งามี ๗ สระบัว.................................
๖. อินทรชิตเป็ นโอรสของใคร....ทศกัณฐ์..............................................................................................
๗. อินทรชิตชื่อเดิมว่าอะไร.........................รณพักตร์ .............................................................................
๘. เหตุที่ได้ชื่อว่าอินทรชิต เพราะ..................รบชนะพระอินทร์ ..............................................................
๙. อินทรชิตได้พรวิเศษจากใคร...........พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ ........................................
๑๐.อินทรชิตใช้เวทมนต์ใดที่พระอิศวรประทานให้ .............แปลงกายเป็ นพระอินทร์ .............................
๑๑.อินทรชิตเรี ยนวิชาศิลปศาสตร์ที่สานักใด........................ฤๅษีโคบุตร.............................................
๑๒.พระอิศวรประทานอะไรให้แก่อินทรชิต..........ศรพรหมาสตร์ และพรแปลงกายเป็ นพระอินทร์ ......
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๑๓-๑๘
๏ อินทรชิตบิดเบือนกายิน
เหมือนองค์อมริ นทร์
ทรงคชเอราวัณ
๏ ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน
เผือกผ่องผิวพรรณ
สี สังข์สะอาดโอฬาร์
๏ สามสิ บสามเศียรโสภา
เศียรหนึ่งเจ็ดงา
ดัง่ เพชรรัตน์รูจี
๏ งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี
สระหนึ่งย่อมมี
เจ็ดกออุบลบันดาล
๏ กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์
ดอกหนึ่งแบ่งบาน
มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา
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๏ กลีบหนึ่งมีเทพธิดา
เจ็ดองค์โสภา
แน่งน้อยลาเพานงพาล
๏ นางหนึ่งย่อมมีบริ วาร
อีกเจ็ดเยาวมาลย์
ล้วนรู ปนิรมิตมายา
๏ จับระบาราร่ ายส่ ายหา
ชาเลืองหางตา
ทาทีดงั เทพอัปสร
๏ มีวมิ านแก้วงามบวร
ทุกเกศกุญชร
ดังเวไชยันต์อมริ นทร์
๑๓. สาระสาคัญของบทประพันธ์ขา้ งต้นกล่าวถึงสิ่ งใด.....................ลักษณะของช้างเอราวัณ...............
๑๔. ลักษณะของช้างเอราวัณที่ปรากฏตามบทประพันธ์
๑๔.๑ ช้างเอรวัณ มี..........๓๓............... เศียร
๑๔.๒ ในช้างเอราวัณ ๑ เศียร มี งา.....๗.............งา สรุ ปแล้วมีงา ทั้งหมด .......๒๓๑..........งา
๑๔.๓ ในช้างเอราวัณ ๑ งา มีสระบัว..๗.........สระ สรุ ปแล้วมีสระบัว ทั้งหมด .....๑,๖๑๗.......สระ
๑๔.๔ ในช้างเอราวัณ ๑ สระบัวมี .......๗....... กอบัว สรุ ปแล้วมีกอบัว ทั้งหมด ...๑๑,๓๑๙......กอ
๑๔.๕ ในช้างเอราวัณ ๑ กอบัวมีดอกบัว...๗....ดอก สรุ ปแล้วมีดอกบัว ทั้งหมด ..๗๙,๒๓๓...ดอก
๑๔.๖ ในช้างเอราวัณ ดอกบัว ๑ ดอกมี..๗..... กลีบ สรุ ปแล้วมีกลีบบัว ทั้งหมด ...๕๕๔,๖๓๑...กลีบ
๑๔.๗ ในช้างเอราวัณ ดอกบัว ๑ กลีบมีเทพธิ ดา๗องค์ สรุ ปแล้วมีเทพธิดาทั้งหมด ๓,๘๘๒,๔๑๗องค์
๑๔.๘ ในช้างเอราวัณ เทพธิดา ๑ องค์มีนางบริ วาร ๗ คน สรุ ปแล้วมีนางบริ วาร ทั้งหมด
๒๗,๑๗๖,๙๑๙ คน
๑๕. อธิ บายความหมายของคาต่อไปนี้
๑๕.๑ อมริ นทร์ หมายถึง.................พระอินทร์ ...................................................
๑๕.๒ โบกขรณี หมายถึง...................สระบัว..................................................
๑๕.๓ เทพอัปสร หมายถึง...................นางฟ้ า................................................
๑๕.๔ ดวงมาลย์ หมายถึง..................ดอกไม้ (ดอกบัว)..............................................
๑๕.๕ เวไชยันต์ หมายถึง................. ปราสาท วิมานของพระอินทร์ ................................
๑๖. “สามสิ บสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา ดัง่ เพชรรัตน์รูจี” ปรากฏการใช้ภาพพจน์........อุปมา.............
๑๗. สานวนภาษาโวหารที่ใช้ในบทประพันธ์ขา้ งต้น มีลกั ษณะเด่นทางวรรณศิลป์ อย่างไร
.......................................พรรณนาโวหาร .............................................................................................
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๑๘. อิทธิ พลความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อของ “ช้างเอราวัณ” ส่ งผลต่อสังคมไทย คือ
............ช้างทรงของพระอินทร์ เป็ นสัญลักษณ์ของการกระทาความดี ความอุ ดมสมบูรณ์.....................
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๑๙-๒๒
๏ เครื่ องประดับเก้าแก้วโกมิน ซองหางกระวิน
สร้อยสายชนักถักทอง
๏ ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง
ผ้าทิพย์ปกตระพอง
ห้อยพูท่ ุกหูคชสาร
๏ โลทันสารถีขนุ มาร
เป็ นเทพบุตรควาญ
ขับท้ายที่นงั่ ช้างทรง
๑๙. สาระสาคัญของคาประพันธ์ในบทที่ ๑ และ ๒ คือ..........เครื่ องประดับช้าง.......................................
๒๐. “เครื่ องประดับเก้าแก้วโกมิน” คาที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง......นพรัตน์ แก้ว ๙ ประการ....................ได้แก่...
................เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์..............................
๒๑. พิจารณารู ปช้างและเครื่ องประดับช้างต่อไปนี้
-ภาพอยู่ในใบงานนักเรี ยน๒๑.๑ หมายเลข ๑ คือ .............ชนัก.............. หมายถึง....เครื่ องผูกช้าง ทาด้วยเชือกเป็ นปม
๒๑.๒ หมายเลข ๒ คือ .............กระวิน..... .... หมายถึง.....ห่วงที่เกี่ยวสาหรับสัปคับช้าง
๒๑.๓ หมายเลข ๓ คือ ..............ผ้าทิพย์............ หมายถึง....ผ้าที่คลุมตระพองช้างตกแต่งสวยงาม
๒๑.๔ หมายเลข ๔ คือ .............ซองหาง......... หมายถึง....เครื่ องคล้องโคนหางช้าง
๒๒. จากบทประพันธ์ “โลทัน” ทาหน้าที่ ................สารถี/ควาญช้างฝ่ ายอินทรชิต...............................
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๒๓-๒๖
๏ บรรดาโยธาจัตุรงค์
เปลี่ยนแปลงกายคง
เทพไทเทวัญ
๏ ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์
ทัพหลังสุ บรรณ
กินนรนาคนาคา
๏ ปี กซ้ายฤาษิตวิทยา
คนธรรพ์ปีกขวา
ตั้งตามตารับทัพชัย
๏ ล้วนถืออาวุธเกรี ยงไกร
โตมรศรชัย
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พระขรรค์คทาถ้วนตน
๏ ลอยฟ้ ามาในเวหน
รี บเร่ งรี้ พล
มาถึงสมรภูมิชยั ฯ
๒๓. “บรรดาโยธาจัตรุ งค์” หมายถึง...........ทหารทั้ง ๔ เหล่า..เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า และเหล่าราบ(คน)
๒๔. อธิบายการจัดกองทัพแปลงของอินทรชิต .....................................................................................
...........ทัพหน้า เทวดาอารักษ์ ทัพหลัง เป็ น ครุ ฑ นาค กินนร ปี กซ้าย ฤๅษี ปี กขวา คนธรรพ์..............
๒๕. “ ล้วนถืออาวุธเกรี ยงไกร โตมรศรชัย พระขรรค์คทาถ้วนตน” จากบทประพันธ์น้ ีกล่าวถึงอาวุธ
จานวน.......๔...............ชนิด ได้แก่..................โตมร ศร พระขรรค์ คทา..................................................
๒๖. อธิ บายความหมายของศัพท์ต่อไปนี้
๒๖.๑ สุ บรรณ หมายถึง......................ครุ ฑ (เป็ นพาหนะของพระนารายณ์ )........................................
๒๖.๒ คนธรรพ์ หมายถึง....................ชาวสวรรค์ที่มีความชานาญด้านดนตรี ................................
๒๖.๓ โตมร หมายถึง....................หอกซัด ด้ามสั้น เป็ นอาวุธ................................................
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๒๗-๓๑
๏ เมื่อนั้นจึงพระจักรี
พอพระสุ ริยศ์ รี
อรุ ณเรื องเมฆา
๏ ลมหวนอวลกลิ่นมาลา
เฟื่ องฟุ้ งวนา
นิวาสแถวแนวดง
๏ ผึ้งภู่หมู่คณาเหมหงส์
ร่ อนราถาลง
แทรกไซ้ในสร้อยสุ มาลี
๏ ดุเหว่าเร้าเร่ งพระสุ ริยศ์ รี
ไก่ขนั ปี กตี
กู่กอ้ งในท้องดงดาน
๏ ปักษาตื่นตาขันขาน
หาคู่เคียงประสาน
สาเนียงเสนาะในไพร
๏ เดือนดาวดับเศร้าแสงใส
สร่ างแสงอโณทัย
ก็ผา่ นพยับรองเรื อง
๏ จับฟ้ าอากาศแลเหลือง
ธิบดินทร์เธอบรรเทือง
บรรทมฟื้ นจากไสยา
๒๗. “เมื่อนั้นจึงพระจักรี พอพระสุ ริยศ์ รี อรุ ณเรื องเมฆา” คาที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงใคร..........พระราม........
๒๘. จากบทประพันธ์ในข้อ ๒๘ กล่าวถึงเวลา........เช้าตรู่ ..............................................
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เอกสารหมายเลข ๐๒
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๒๙. ลักษณะเด่นของบทประพันธ์ขา้ งต้น เป็ นการใช้โวหารประเภท......พรรณนาโวหาร.....................
๓๐. จากบทประพันธ์ขา้ งต้นกล่าวถึงสัตว์..........๖.................ชนิด ได้แก่.........ผึ้ง แมลงภู่ หงส์ทอง นกดุเหว่า
ไก่ นก(ปักษา).....................................
๓๑. อธิ บายความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้
๓๑.๑ นิวาส หมายถึง...................แหล่งที่อยูอ่ าศัย.................................................
๓๑.๒ เหมหงส์ หมายถึง................ หงส์ทอง....................................................
๓๑.๓ อโณทัย หมายถึง.................แสงพระอาทิตย์..................................................
๓๑.๔ บรรเทือง หมายถึง..................ตื่นขึ้น (ทาให้ดีข้ ึน)..................................................
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๓๒-๓๖
๏ เสด็จทรงรถแก้วโกสี ย ์
ไพโรจน์รูจี
จะแข่งซึ่ งแสงสุ ริยใ์ ส
๏ เทียมสิ นธพอาชาไนย
เริ งร้องถวายชัย
ชันหูระเหิดหฤหรรษ์
๏ มาตลีสารถีเทวัญ
กรกุมพระขรรค์
ขับรถมากลางจัตุรงค์
๏ เพลารอยพลอยประดับดุมวง
กึกก้องกากง
กระทบกระทัง่ ธรณี
๏ มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี
พัดโบกพัชนี
กบี่ระบายโบกลม
๓๒. บทประพันธ์ขา้ งต้น กล่าวถึงสิ่ งใด...........ราชรถม้าและ การจัดกองทัพฝ่ ายพระราม........
๓๓. “เทียมสิ นธพอาชาไนย” มีความหมายว่า...........การต่อตัวม้ากับรถ.........................................................
๓๔. “ชันหู ระเหิดหฤหรรษ์” คาว่า ชันหู มีความหมายว่า..........อาการหูต้ งั ของม้า พร้อมที่จะเคลื่อนที่....
๓๕. ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นสารถีของฝ่ ายพระรามคือ....................มาตลี...............................................
๓๖. “ มยุรฉัตร(๑)ชุมสาย(๒)พรายศร พัดโบกพัชนี(๓) กบี่ระบายโบกลม” จากบทประพันธ์น้ ีกล่าวถึง
สิ่ งใด และข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงอะไรตามลาดับ (๑) มยุรฉัตร คือ เครื่ องสู ง เป็ นเครื่ องกั้นบังเป็ น
ชั้นๆ ทาด้วยหางนกยูง (๒) ชุมสาย คือ เครื่ องสู งเป็ นรู ปฉัตรสามชั้น มีสายไหมห้อย (๓)พัดโบก พัชนี คือ
พัดโบกลมถวายพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึงประทับ ณ ที่สูง
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เอกสารหมายเลข ๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
หน้าที่ ๖

พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๓๗-๔๒
๏ อึงอินทเภรี ตีระงม
แตรสังข์เสี ยงประสม
ประสานเสนาะในไพร
๏ เสี ยงพลโห่ร้องเอาชัย
เลื่อนลัน่ สนัน่ ใน
พิภพเพียงทาลาย
๏ สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย
อ่อนเอียงเพียงปลาย
ประนอมประนมชมชัย
๏ พสุ ธาอากาศหวาดไหว
เนื้อนกตกใจ
ซุ กซ่อนประหวัน่ ขวัญหนี
๏ ลูกครุ ฑพลัดตกฉิมพลี
หัสดินอินทรี
คาบช้างก็วางไอยรา
๏ วานรสาแดงเดชา
หักถอนพฤกษา
ถือต่างอาวุธยุทธยง
๏ ไม้ไหล้ยงู ยางกลางดง
แหลกลู่ลม้ ลง
ละเอียดด้วยฤทธิโยธี
๓๗. สาระสาคัญของบทประพันธ์น้ ีคือ....................ความยิง่ ใหญ่ของกองทัพพระราม.........................
๓๘. “อึงอินทเภรี ตีระงม” คาว่า อินทเภรี หมายถึง...................กลอง ที่ใช้บอกสัญญาณออกรบ..........
๓๙. จากบทประพันธ์ขา้ งต้นในบทที่ ๑ และ ๒ จินตภาพที่ชดั เจนที่สุดคือจินตภาพทางด้าน.....เสี ยง........
๔๐. บทประพันธ์ใดจากข้างต้น มีการใช้โวหารภาพพจน์ประเภท “อติพจน์” กล่าวเกินจริ ง
...............เสี ยงพลโห่ร้องเอาชัย
เลื่อนลัน่ สนัน่ ใน
พิภพเพียงทาลาย..............................................................................................
๔๑. บทประพันธ์ใดจากข้างต้น มีการใช้โวหารภาพพจน์ประเภท “บุคลาธิษฐาน หรื อ บุคคลวัต” การ
กาหนดให้สิ่งที่ไม่ใช่คนแสดงอาการเหมือนคน เช่น ฟ้ าร้องไห้ ใบไม้เริ งร่ า
สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย
อ่อนเอียงเพียงปลาย
ประนอมประนมชมชัย............................................................................................................
๔๒. “ลูกครุ ฑพลัดตกฉิมพลี หัสดินอินทรี คาบช้างก็วางไอยรา”
จากบทประพันธ์น้ ี คาว่า “ฉิมพลี” หมายถึง...............ต้นงิ้วเชิงเขาพระสุ เมรุ ...................................
และคาว่า “หัสดินอินทรี ” หมายถึง.................นกขนาดใหญ่ในป่ าหิมพานต์...................................
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เอกสารหมายเลข ๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
หน้าที่ ๗

พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๔๓-๔๔
๏ อากาศบดบังสุ ริยศ์ รี
เทวัญจันทรี
ทุกชั้นอานวยอวยชัย
๏ บ้างเปิ ดแกลแก้วแววไว
โปรยทิพมาลัย
ซ้องสาธุการบูชา
๏ ชักรถรี่ เรื่ อยเฉื่อยมา
พุม่ บุษปมาลา
กงรถไม่จดธรณิ นทร์
๏ เร่ งพลโยธาพานริ นทร์
เร่ งรัดหัสดิน
วานรให้เร่ งรี บมา
๔๓. จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ เกิดเหตุการณ์อะไร
..เทวดา นางฟ้ าบนสวรรค์ทุกชั้นมาอานวยอวยพรให้
กองทัพพระรามได้รับชัยชนะ เปิ ดหน้าต่างแก้วจากสวรรค์โปรยดอกไม้อวยพร.....
๔๔. อธิ บายความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้
๔๔.๑ บุษปมาลา หมายถึง ...............ดอกไม้............................................................
๔๔.๒ ทิพมาลัย หมายถึง..............ดอกไม้สวรรค์............................................................
๔๔.๓ ธรณิ นทร์ หมายถึง..............แผ่นดิน.............................................................
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๔๕-๔๖
๏ เมื่อนั้นพระศรี อนุชา
เอื้อนอรรถวัจนา
ตรัสถามสุ ครี พขุนพล
๏ เหตุไฉนสหัสนัยน์เสด็จดล
สมรภูมิไพรสณฑ์
เธอมาด้วยกลอันใด
๏ สุ ครี พทูลทัดเฉลยไข
ทุกทีสหัสนัยน์
เสด็จด้วยหมู่เทวา
๏ อวยชัยถวายทิพมาลา
บัดนี้เธอมา
เห็นวิปริ ตดูฉงน
๏ ทรงเครื่ องศัสตราแย่งยล
ฤๅจะกลับเป็ นกล
ไปเข้าด้วยราพณ์อาธรรมม์
๏ พระผูเ้ รื องฤทธิแข็งขัน
คอยดูสาคัญ
อย่าไว้พระทัยไพรี
๏ เมื่อนั้นอินทรชิตยักษี
ตรัสสัง่ เสนี
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ให้จบั ระบาราถวาย
๏ ให้องค์อนุชานารายณ์
จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล

เอกสารหมายเลข ๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
หน้าที่ ๘

เคลิบเคลิ้มวรกาย

๔๕. จากบทประพันธ์ คาว่า “พระศรี อนุชา” หมายถึง.............พระลักษมณ์............ คาว่า “สหัสนัยน์”
หมายถึง...........พระอินทร์ ........ และคาว่า “พระผูเ้ รื องฤทธิแข็งขัน ” หมายถึง......พระลักษมณ์................
๔๖. “ทรงเครื่ องศัสตราแย่งยล ฤๅจะกลับเป็ นกล ไปเข้าด้วยราพณ์อาธรรม์” คาที่ขีดเส้นใต้
หมายถึง.......ทศกัณฐ์....................................................................
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ ๔๗-๕๐
๏ อินทรชิตสถิตเหนือเอรา
วัณทอดทัศนา
เห็นองค์พระลักษณ์ฤทธิรงค์
๏ เคลิบเคลิ้มหฤทัยใหลหลง
จึงจับศรทรง
พรหมาสตร์อนั เรื องเดชา
๏ ทูนเหนือเศียรเกล้ายักษา
หมายองค์พระอนุชา
ก็แผลงสาแดงฤทธิ รณ
๏ อากาศก้องโกลาหล
โลกลัน่ อึงอล
อานาจสะท้านธรณี
๏ ศรเต็มไปทัว่ ราศี
ต้ององค์อินทรี ย ์
พระลักษณ์ก็กลิ้งกลางพล
๔๗. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากบทประพันธ์ คือเหตุการณ์ .. อินทรชิตแผลงศรพรหมาสตร์ ใส่ พระลักษมณ์
๔๘. อินทรชิตแผลงศร.............พรหมาสตร์ ...............................ถูกพระลักษมณ์สลบไป
๔๙. พระลักษมณ์ฟ้ื นขึ้นมาได้โดยที่................พิเภกให้หนุมานไปเอายาที่เขาสรรพยา แก้ไขให้พระลักษมณ์
ฟื้ น.....
๕๐. ข้อคิดคติเตือนใจที่ได้รับจากบทประพันธ์ และให้คุณค่าทางด้านสังคมคือ
....................................โทษของความประมาทที่เกิดจากความลุ่มหลง................................................

