นิราศเมืองแกลง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ใครคือผูแ้ ต่งเรื อง “นิราศเมืองแกลง”
..............สุ นทรภู่……………………………………………………………...........
สุ นทรภู่ได้แต่งระหว่างเดินทางจากไหนถึงไหน
……….กรุ งเทพฯ ไปยังเมือง แกลง.........................................................................
ขณะแต่งสุ นทรภู่มีอายุเท่าไร
………….๒๑ ปี .....................................................................................................
วรรณคดีสโมสรยกย่องกลอนนิราศใดเป็ นยอดของกลอนนิราศ
…………..นิราศภูเขาทอง.......................................................................................
นิราศใดเป็ นเรื องแรกของสุ นทรภู่
…………..นิราศเมืองแกลง.....................................................................................
นิราศเรื องใดของสุ นทรภู่ทีกล่าวกันว่าไพเราะทีสุด
…………..นิราศภูเขาทอง.......................................................................................
เหตุใดสุ นทรภู่จึงเดินทางไปยังเมืองแกลง
…………..เพือไปเยีย มบิดาทีบวชอยู.่ ......................................................................
สุ นทรภู่ออกเดินทางโดย
…………..ทางเรื อ...................................................................................................
นิราศ หมายถึง
…………..การพรรณนาถึง การจากกัน หรื อจากทีอยูไ่ ปในทีต่างๆ........................
เมืองแกลงทีสุนทรภู่กล่าวถึง ปัจจุบนั เป็ นอําเภอในจังหวัดใด
…………..จังหวัดระยอง..........................................................................................
ใครบ้างทีร่วมเดินทางไปกับสุ นทรภู่
…………..น้อย , พุ่ม , แสง......................................................................................
นิราศเมืองแกลง แต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใด
…………..กลอนสุ ภาพ...........................................................................................
๕

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นิราศเมืองแกลง จะลงท้ายด้วยคําว่า
…………..เอย..........................................................................................................
บิดาของสุ นทรภู่เป็ นเจ้าอาวาสอยูท่ ีวดั ใด
………....วัดอารัญธรรมรังษี....................................................................................
หลานสาวสองคนทีดูแลสุ นทรภู่ขณะทีป่วยคือ
…………..ม่วง , คํา.................................................................................................
องค์การใดประกาศยกย่องเกียรติคุณของสุ นทรภู่
…………..องค์การยูเนสโก......................................................................................
นิราศเมืองแกลงมีลกั ษณะการตัBงชืออย่างไร
…………..ตัBงชือตามสถานทีทีไป............................................................................
วัดแจ้งหมายถึง
………....วัดอรุ ณราชวราราม...................................................................................
วันสุ นทรภู่ตรงกับวันทีเท่าไรของทุกปี
………....๒๖ มิถุนายน...........................................................................................
สุ นทรภู่ถึงแก่กรรมในรัชกาลใด
………....รัชกาลที ๔................................................................................................



๖

ไขภาษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

อ.น.ก. เป็ นนามปากกาของใคร
………....พระยาอุปกิตศิลปสาร...............................................................................
จากข้อ ๑ ย่อมาจากคําใด
………....อุปกิต นิม กาญจนาชีวะ............................................................................
ผูแ้ ต่งมีจุดมุ่งหมายในการแต่งอย่างไร
………....เพืออธิบายความหมายของสํานวนให้เข้าใจตรงกัน..................................
สํานวนคืออะไร
………....ถ้อยคําทีเรี ยบเรี ยงไว้อย่างมีชB นั เชิง มีการเปรี ยบเทียบกับสิ งต่างๆ............
ภาษิตคืออะไร
………....ข้อความทีกล่าวไว้ เป็ นคติ ข้อคิดต่างๆ.....................................................
สํานวนใดบ้างทีกล่าวไว้ในบทเรี ยน
………....ปลาหมอตายเพราะปาก ขนทรายเข้าวัด เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ฯลฯ......
ไขภาษาอยูใ่ นภาค “เกร็ดภาษาไทย” รวมอยูใ่ นหนังสื ออะไร
………....หนังสื อชุมนุมนิพนธ์ อ.น.ก. ...................................................................
ความหมายของ “ขนทรายเข้ าวัด” คือ
………....การกระทําอย่างใดอย่างหนึงเพือส่ วนรวม ไม่ควรมีผใู ้ ดมาขัดขวาง.........
จักรเป็ นอาวุธของเทพองค์ใด
………....พระนารายณ์.............................................................................................
สํานวน “เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว” หมายความว่า
………....เห็นผิดเป็ นชอบ........................................................................................
สํานวนใดทีมาจากประเพณี
………....ขนทรายเข้าวัด........................................................................................
สํานวนใดทีเกิดจากพงศาวดาร
………....กรุ งศรี อยุธยาไม่สิBนคนดี..........................................................................

๑๕

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

สุ ภาษิตปลาหมอตายเพราะปากต้องการสอนเรื องอะไร
………....สอนให้ระวังปากของตน ก่อนพูดต้องตรึ กตรองเสี ยก่อน.........................
คําใดทีพระยาอุปกิตศิลปสารเป็ นผูร้ ิ เริ มใช้
………....“ สวัสดี ”..................................................................................................
ทีซ ึงเป็ นสมบัติของวัดเรี ยกว่า
………....ธรณี สงฆ์...................................................................................................
สํานวน “ขนทรายเข้ าวัด” สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมใด
………....การทําเพือประโยน์ส่วนรวม.....................................................................
ไขภาษา เปรี ยบวาจาเหมือนกับอะไรบ้าง
………....นํBาอมฤต , ศัสตรา , ลูกปื น.......................................................................
คําย่อหรื อคํากล่าวซํBาความเดิม เพือให้เข้าใจง่าย มีศพั ท์เรี ยกเฉพาะว่าอะไร
………....นิคมพจน์.................................................................................................
พรานเบ็ดสังเกตได้อย่างไรว่าปลาหมออยูท่ ีไหน
………....ปลาหมอชอบผุดพ่นนํBาเสมอ....................................................................
พูดอย่างไรจึงจะไม่เป็ นภัยแก่ตนเอง
………....พูดด้วยวาจาทีไพเราะ สร้างสรรค์ ไม่พดู ให้ผอู ้ ืนเดือดร้อน………….......
สํานวน “เข้ าเมืองตาหลิว! ต้ องหลิว! ตาตาม” นําไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
………....การรู ้จกั ปรับตัว..........................................................................................
สํานวน “นํา# ขึน# ให้ รีบตัก” นําไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
………....การใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์.................................................................
สํานวน “นํา# ขุ่นไว้ ใน นํา# ใสไว้ นอก” นําไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
………....การรู ้จกั ข่มใจตนเอง................................................................................
“แสวงหาประโยชน์ โดยตัวเองไม่ ต้องลงทุน” คือ
………....จับเสื อมือเปล่า.........................................................................................
ทําความดีแต่ไม่มีใครเห็น ตรงกับสํานวนใด
………....ปิ ดทองหลังพระ.........................................................................................

๑๖

ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร
จงเลือกคําตอบทีถ! ูกต้ องเพียงข้ อเดียว
๑. ใครคือผูแ้ ต่งเรื อง “ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร”
๑. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
๒. พระยาอุปกิตศิลปสาร
๓. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิสกุล
๔. หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิ ต
๒. วัดเบญจมบพิตรสร้างในรัชกาลใด
๑. รัชกาลที ๒
๓. รัชกาลที ๔

๒. รัชกาลที ๓
๔. รัชกาลที ๕

๓. “ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร” จัดเป็ นงานเขียนประเภทใด
๑. ตํารา
๒. เรื องสัBน
๓. บทความ
๔. สารคดี
๔. สํานวนทีใช้ในการแต่งเรื องนีB เป็ นลักษณะใด
๑. ง่ายต่อการเข้าใจ
๒. อ่านแล้วเข้าใจยาก
๓. ใช้คาํ ซํBาๆ มากเกินไป
๔. มีคาํ ราชาศัพท์มาก
๕. ชือเสี ยงด้านใดเหมาะกับวัดเบญจมบพิตร
๑. มีพระพุทธรู ปหินอ่อน
๒. เป็ นวัดประจําของรัชกาลที ๕
๓. สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
๔. เป็ นวัดทีติดกับพระราชวัง
๖. ในวัดเบญจมบพิตรมีพระประธานคือองค์ใด
๑. พระแก้วมรกตจําลอง
๒. พระพุทธชินราชจําลอง
๓. พระพุทธชินสี ห์จาํ ลอง
๔. พระนรสี ห์จาํ ลอง
๒๐

๗. จากข้อ ๖ พระประทานเป็ นพระพุทธรู ปปางใด
๑. ปางมารวิชยั
๒. ปางห้ามญาติ
๓. ปางประทานพร
๔. ปางห้ามสมุทร
๘. บริ เวณส่ วนใดของวัดน่าสนใจมากทีสุด
๑. ภายในพระอุโบสถ
๒. เขตนอกรัBวแดง
๓. เขตบริ เวณรัBวแดง
๔. สําเพ็ง
๙. ข้อใดไม่ ได้ หมายถึงวัดเบญจมบพิตร
๑. วัดไทรทอง
๓. วัดแหลม

๒. วัดหินอ่อน
๔. วัดโพธิJ

๑๐.งานวัดจัดให้มีขB ึนเมือใด
๑. ฤดูฝน
๓. ฤดูร้อน

๒. ฤดูหนาว
๔. ฤดูใบไม้ร่วง

๑๑.จุดประสงค์สาํ คัญในการจัดงานวัดเบญจมบพิตร
๑. ให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน
๒. ให้ประชาชนได้มีโอกาสทําบุญ
๓. เป็ นการเก็บเงินบํารุ งวัด
๔. ให้ประชาชนได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆ
๑๒.วัดเบญจมบพิตรเป็ นวัดประจํารัชกาลใด
๑. รัชกาลที ๓
๒. รัชกาลที ๔
๓. รัชกาลที ๕
๔. รัชกาลที ๖
๑๓.ในงานวัดนีB ผูใ้ ดบ้างทีมาออกร้าน
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๓. ข้าราชการชัBนผูใ้ หญ่

๒. ชาวต่างประเทศผูเ้ ป็ นนายห้างใหญ่
๔. ถูกทุกข้อ

๑๔.สถานทีทางถนนราชดําเนินเรี ยกว่าอะไร
๑. บางลําภู
๒. สําเพ็ง
๓. เยาวราช
๔. บางโพ
๒๑

๑๕.วัดเบญจมบพิตรผูอ้ อกแบบก่อสร้างคือใคร
๑. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๒. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิสกุล
๓. สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์
๔. กรมพระยาเดชาดิศร
๑๖.ตัวละครทีทาํ ท่าเหาะโดยมีขอเกียวรัดไว้ดา้ นหลัง มีชือเรี ยกว่า
๑. โขนกลางแปลง
๒. โขนชักรอก
๓. โขนนัง ราว
๔. ผิดทุกข้อ
๑๗.“ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร” ให้ความรู ้ในด้านใดชัดเจนทีสุด
๑. สะท้อนภาพสังคมไทย
๒. งานฉลองวัด
๓. การสร้างวัด
๔. การออกงานวัด
๑๘.งานทีจดั ขึBนทีวดั เบญจมบพิตรสมัยนีBเรี ยกว่า
๑. งานประจําปี
๒. งานฤดูหนาว
๓. งานภูเขาทอง
๔. งานวัด
๑๙.งานภูเขาทองจัดขึBนทีวดั ใด
๑. วัดราชบพิธ
๓. วัดเบญจมบพิตร

๒. วัดสระเกศ
๔. วัดไทรทอง

๒๐.รัBวเหล็กแดงสัมพันธ์กบั ข้อใด
๑. วัดเบญจมบพิตร
๓. การออกร้าน

๒. การจัดงานประจําปี
๔. ร้านขายดอกไม้ธูปเทียน

๒๑.เขาวงกต มีทีมาจากวรรณคดีเรื องใด
๑. อิเหนา
๓. มหาเวสสันดรชาดก

๒. รามเกียรติJ
๔. พระอภัยมณี

๒๒

๒๒.การใช้เด็กแสดงตัวละครทีทาํ ท่าเหาะ มีสาเหตุมาจาก
๑. นํBาหนักเบา
๒. ค่าแรงถูก
๓. สอนง่าย
๔. ขยันฝึ กซ้อม
๒๓.เด็กๆ ได้ประโยชน์อะไรจากการจัดงานวัด
๑. ได้ทาํ บุญไหว้พระ
๒. ได้เล่นสนุก
๓. ได้กินอาหารอร่ อย
๔. ได้เฝ้ ารับเสด็จ
กิจกรรมเสริม
๑. ถ้ามีโอกาส นักเรี ยนควรหาโอกาสไปชมวัดเบญจมบพิตรและพิจารณาบริ เวณ
- ในรัBวแดง
- นอกรัBวแดง
- เขตถนนราชดําเนิน
๒. ให้ไปศึกษาบริ เวณทีเรี ยกว่าสําเพ็งในปั จจุบนั ว่าอยูท่ ีไหน แล้วเขียนบันทึกจาก
๓. ประสบการณ์ทีพบเห็น



๒๓

บทละครรําเรื!องพระร่ วง
๑.

บทละครรําเรื องพระร่ วง ผูแ้ ต่งคือ
........................พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั .............................................
๒. เมืองใดบ้างทีเกียวกับเรื องพระร่ วง
........................ละโว้ สุ โขทัย.......................................................................................
๓. บทละครรําเรื องพระร่ วง มีลกั ษณะการแต่งอย่างไร
........................แต่งเป็ นกลอนบทละคร มีบทเจรจาแทรกไว้.......................................
๔. พระร่ วงมีคุณสมบัติอย่างไร
.....................มีสติปัญญาหลักแหลม............................................................................
๕. เหตุผลทีทาํ ให้พระร่ วงหนีออกจากเมืองคือ
........................กลัวประชาชนได้รับความเดือดร้อน...................................................
๖. พระร่ วงลงโทษพระยาเดโชอย่างไร
........................ส่ งตัวคืนให้กษัตริ ยข์ อม......................................................................
๗. บทละครเรื องพระร่ วงมีทีมาจากทีใด
........................ตํานาน.................................................................................................
๘. ผูม้ ีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือให้พระร่ วงหนีไปบวชทีสุโขทัยคือ
........................นายมัน ................................................................................................
๙. เหตุใดพระร่ วงจึงรู ้วา่ พระยาเดโชปลอมตัวมา
........................สําเนียงพูดไม่เหมือนคนไทย...............................................................
๑๐. เหตุผลใดทีทาํ ให้ไทยรบชนะขอม
........................ความกล้าหาญ.....................................................................................
๑๑. จุดมุ่งหมายในการนิพนธ์บทละครเรื องพระร่ วงคือ
........................เพือใช้แสดงละครเกียวกับตํานานในการสร้างอาณาจักรสุ โขทัย........
๑๒. ข้อคิดทีได้จากการอ่านบทละครคือ
.............อาณาจักรสุ โขทัยเป็ นเอกราชอยูไ่ ด้เพราะความกล้าหาญ................................
..............และความสามัคคีของคนไทย.........................................................................
๒๗

๑๓. กลอนบทละครมักขึBนต้นด้วย
..............มาจะกล่าวบทไป / เมือนัBน / บัดนัBน.............................................................
๑๔. เมืองอะไรทีพระร่ วงครองอยู่
..............เมืองละโว้......................................................................................................
๑๕. ท้าวพันธุมสุ ริยว์ งศ์คือใคร
..............กษัตริ ยข์ อม....................................................................................................
๑๖. ใครคือผูท้ ีทา้ วพันธุมส่ งให้มาทวงส่ วยนํBา
................นักคุม้ ...........................................................................................................
๑๗. เมือกล่าวถึงตัวละครทีเป็ นผูร้ ับใช้ ใช้คาํ ว่า
................บัดนัBน..........................................................................................................
๑๘. เมือนัBน ใช้กบั ตัวละครประเภทใด
................ตัวเอก / ตัวนาย............................................................................................
๑๙. สานชะลอมแล้วเอาชันยา เป็ นวิธีการบรรทุกนํBาของใคร
................พระร่ วง........................................................................................................
๒๐. ใครเป็ นคนนําทัพไปจับพระร่ วง
................นักคุม้ ...........................................................................................................
๒๑. พระยาเดโชพบพระร่ วงทีไหน
................ลานวัด โดยทีพระยาเดโชไม่รู้วา่ เป็ นพระร่ วง..............................................
๒๒. พระร่ วงให้นายมัน ทํากลลวงอย่างไร
................ให้นายมัน แกล้งเดินหลงป่ าเข้าไปให้พวกขอมจับตัว...................................
๒๓. ร่ าย เป็ นทํานองเพลงทีใช้ในเวลาใด
................ในการดําเนินเรื อง........................................................................................
๒๔. ใครเป็ นมารดาของพระร่ วง
................นางจันทน์....................................................................................................
๒๕. มารดาของพระร่ วงเมือทราบข่าวจากนายมัน แล้วปฏิบตั ิอย่างไร
................นํากองทัพเข้าต่อสู ้กบั พวกขอมแทนพระร่ วง...............................................

๒๘

พระยาพิชัยดาบหัก
๑.

ใครคือผูแ้ ต่งเรื อง พระยาพิชยั ดาบหัก
................คุณหญิงศรี นาถ สุ ริยะ..................................................................................
๒. จากข้อ ๑. เป็ นหนังสื อประเภทใด
................สารคดีแนวชีวประวัติ..................................................................................
๓. จากข้อ ๑. คัดมาจากหนังสื อเล่มใด
................บุคคลในประวัติศาสตร์และโบราณคดี........................................................
๔. ใครบ้างทีเกียวข้องกับพระยาพิชยั ดาบหัก
................จ้อย , ทองดี เฉิ ด...........................................................................................
๕. จุดมุ่งหมายในเรื องพระยาพิชยั ดาบหักเป็ นอย่างไร
................เพือให้เห็นวิถีชีวติ ของบรรพบุรุษไทยทีมีคุณธรรมและเสี ยสละ.................
๖. ทีสวรรคโลก นายทองดีไปเรี ยนวิชาใด
................ฟันดาบ........................................................................................................
๗. จ้อย เป็ นนามเดิมของใคร
................พระยาพิชยั ดาบหัก......................................................................................
๘. กล้าหาญและโอบอ้อมอารี เป็ นลักษณะของใคร
................เด็กชาย จ้อย.................................................................................................
๙. พระยาพิชยั เป็ นคนจังหวัดใด
................อุตรดิตถ์.......................................................................................................
๑๐. จากข้อ ๙. เกิดในรัชกาลใด
................พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ.................................................................................
๑๑. เมืองพิชยั ปัจจุบนั คือ
................อําเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์.........................................................................
๑๒. คุณสมบัติของใครทีต่อยมวยได้เก่งทีสุด
................เด็กชาย จ้อย.................................................................................................

๓๔

๑๓. บิดาของจ้อยพาจ้อยไปฝากไว้กบั ใคร
................พระครู วดั มหาธาตุ.......................................................................................
๑๔. นายทองดีมีลกั ษณะแปลกไปจากชายหนุ่มอืนๆ คือ
................ไม่กินหมาก.................................................................................................
๑๕. ครู มวยคนแรกของพระยาพิชยั ดาบหักคือใคร
................ครู เทียง.........................................................................................................
๑๖. ครู เมฆชาวท่าเสา “ท่ าเสา” อยูใ่ นเขตเมืองอะไร
................อุตรดิตถ์.......................................................................................................
๑๗. เหตุใดพระยาพิชยั ดาบหักจึงได้เข้ารับราชการ
................พระยาตากชอบในฝี มือการชกมวย..............................................................
๑๘. ใครคือบุคคลทีนายทองดีช่วยให้พน้ จากความตาย
................บุญเกิด.........................................................................................................
๑๙. จ้อยได้แสดงฝี มืออย่างไรให้รุ่ นพีเห็น
...............ชัBนเชิงในการต่อยมวย...................................................................................
๒๐. ใครคือบุตรชายเจ้าเมืองทีมาเรี ยนหนังสื อกับพระครู
................คุณเฉิด.........................................................................................................
๒๑. จากข้อ ๒๐. เขารังแกจ้อยอย่างไร
................วางแผนกันรุ มชกต่อยจ้อย...........................................................................
๒๒. จ้อยหนีออกจากวัดเพราะ
................ถ้าอยูต่ ่อไปคงถูกรังแกจากคุณเฉิด..............................................................
๒๓. ทําไมจ้อยจึงเปลียนชือ
................เพราะกลัวว่าเจ้าเมืองจะส่ งคนมาทําร้าย.......................................................
๒๔. ใครคือเพือนร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขของนายทองดีขณะทีอยูส่ ุ โขทัย
................บุญเกิด.........................................................................................................
๒๕. ทองดีอยูก่ บั พระยาตาก จนได้บรรดาศักดิJเป็ น
................หลวงพิชยั อาสา............................................................................................
๒๖. เด็กบุญเกิดได้รับตําแหน่งอะไร
................หมืนหาญณรงค์...........................................................................................
๓๕

๒๗. ขณะสู ้รบกับพม่า หมืนหาญณรงค์เป็ นอย่างไร
................ถูกกระสุ นปื นของพม่าตาย..........................................................................
๒๘. จงเรี ยงลําดับบรรดาศักดิJของพระยาพิชยั ดาบหักให้ถูกต้อง
................๑.หลวงพิชยั อาสา ๒.พระยาสี หราชเดโช ๓.พระยาพิชยั ............................
๒๙. นามสกุลทีพระยาพิชยั ดาบหักได้รับคือ
...............วิชยั ขัทคะ....................................................................................................
๓๐. ใครคือผูพ้ ระราชทานนามสกุลให้พระยาพิชยั ดาบหัก
................พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ....................................................
๓๑. พระยาพิชยั ดาบหักถึงแก่กรรมเมืออายุ
................ ๔๑ ปี ........................................................................................................



๓๖

นิด ๆ หน่ อย ๆ
๑. เรื องนิดๆ หน่อย ใครเป็ นผูป้ ระพันธ์
................ดอกไม้สด.......................................................................................................
๒. ดอกไม้สดมีชือจริ งว่า
................ม.ล. บุปผา นิมมานเหมินทร์...........................................................................
๓. เรื องนิดๆ หน่อยๆ ใช้วธิ ีการเขียนแบบใด
................เรื องสัBน..........................................................................................................
๔. ใครคือผูเ้ ล่านิทาน
..............หมืนผลาญศัตรู ปลาศ........................................................................................
๕. นิทานทีเล่าเกียวกับเรื องอะไร
..............ความอารี และความตระหนี..............................................................................
๖. จุดมุ่งหมายในการเขียนเรื องสัBนคือ
................เพือความบันเทิง และสอดแทรกคติธรรม.......................................................
๗. กิริยาท่าทางชดช้อยน่ารัก ใครเห็นใครก็รัก เป็ นลักษณะของเทพธิดา
..............ความสวย...........................................................................................................
๘. ความกล้าคืออะไร
..............ความไม่กลัว ความไม่ขB ีขลาด............................................................................
๙. ผูฟ้ ังนิทานมีกีคน ใครบ้าง
..............๕ คน คือ ใหญ่ , กลาง , บรรเจิด , จํานง , รําจวญ.............................................
๑๐. ราชินีและราชาทีเป็ นอริ ต่อกัน หมายถึงใคร
..............ความอารี และความตระหนี..............................................................................
๑๑. ผูท้ ีทาํ ให้มนุษย์เห็นแก่ตวั ทําความชัว ได้ทุกชนิดคือ
..............ความตระหนี.....................................................................................................
๑๒. ความหมายของคําว่า อารี คือ
..............ความเอืBอเฟืB อเผือ แผ่..........................................................................................
๔๑

๑๓. ผูท้ ีสอนให้มนุษย์รู้จกั คิดค้นทําสิ งต่างๆ คือ
..............วิทยาศาสตร์.....................................................................................................
๑๔. ความอวดดี อวดฉลาด เป็ นคุณสมบัติของ
..............ความหยิง .........................................................................................................
๑๕. ผูท้ ีได้รับเลือกให้เป็ นราชินีคือ
..............ความอารี ..........................................................................................................
๑๖. คติทีได้จากเรื อง คือ
..............ความเอืBอเฟืB อเผือ แผ่ ช่วยให้ทุกคนมีความสุ ข...................................................
๑๗. สาระสําคัญของเรื องนิดๆ หน่อยๆ กล่าวถึง
..............กลุ่มปี ศาจและกลุ่มเทพธิดาเลือกหัวหน้า.........................................................
๑๘. เหตุใดจึงไม่มีใครเลือกเทพธิดาแห่งความสวยเป็ นราชินี
..............เพราะความสวยทําประโยชน์อะไรไม่ได้ นอกจากเอาไว้ดูเล่นเท่านัBน..............
๑๙. ปี ศาจทีชวั ร้ายทีสุด มีชือว่า
..............ความตระหนี.....................................................................................................
๒๐. เหตุใดเทพธิดาอารี จึงได้รับเลือกเป็ นราชินี
..............พูดจาเรี ยบร้อย อ่อนหวาน เจียมตัว ทีสาํ คัญมีความเอืBอเฟืB อเผือ แผ่ชอบ...........
......ช่วยเหลือผูอ้ ืน..........................................................................................................
๒๑. ผูท้ ีรับปี ศาจแห่งความตระหนีไว้จะเป็ นอย่างไร
..............มีความร้อนรุ่ ม กลุม้ ใจ หน้าตาบูดบึBง ได้รับความทุกข์ทรมาน........................
๒๒. ผูท้ ีรับเทพธิดาแห่งความอารี ไว้จะเป็ นอย่างไร
..............มีหน้าตายิมB แย้มแจ่มใส เป็ นทีรักของคนทัว ไป ได้รับความสุ ข....................
๒๓. ปี ศาจทีปลิBนปล้อน ทําให้มนุษย์แตกแยก มีชือว่า
..............ความเท็จ.........................................................................................................
๒๔. ปี ศาจทีทาํ ให้มนุษย์ยากจน ไม่ทาํ งาน มีชือว่า
..............ความเกียจคร้าน...............................................................................................
๒๕. ตัวละครใดมีนิสัยสุ ขมุ รอบคอบ มีเหตุผล
..............ใหญ่.........................................................................................................

๔๒

แบบฝึ กหัดอัตนัยเชิงสั งเคราะห์ เรื!องคําที!มคี วามหมายใกล้ เคียงกัน
คํา
กรณี
กรณีย์
กักกัน
กักขัง
กักตัว
ตุน
กักตุน
กิจกรรม
กิจการ
กิจวัตร
กิจธุระ
กีดกัน
กีดขวาง
คัดค้ าน
เกร็ด
เกล็ด
เกษียณ
เกษียน
เกษียร
เกีย! วข้ อง
เกีย! วดอง
เกีย! วพัน
แก้ แค้ น
แก้ เผ็ด
แก้ ลาํ

ความหมาย
คดี เรื อง เหตุ
กิจ อันพึงทํา อันควรทํา
กําหนดทีให้อยูเ่ พือดัดสันดาน
บังคับให้อยูใ่ นสถานทีอนั จํากัด
ยึดตัวบุคคลไว้ ไม่ปล่อยตัวไป
เก็บกัก ผูม้ ีทุนตุนสิ นค้า
ยึดเก็บรวบรวมไว้(กักตุนสิ นค้า)
การปฏิบตั ิงาน
ธุระ การงานทีประกอบ
กิจอืน ๆ ทีทาํ เป็ นประจํา
ธุระการงาน กิจการงาน
กันท่า กันไม่ให้เป็ นไปได้
กีดกัน ทําเกะกะ เครื องกัBนถนน หรื อทางเดิน เครื องกีดขวาง
ทักท้วง ทัดทาน ห้ามปราม เช่น การออกเสี ยง เลือกตัBงเป็ นสิ ทธิ ทีจะคัดค้านการกระทํา
ส่ วนย่อย ส่ วนเบ็ดเตล็ด
ส่ วนทีซอ้ นเหลือมกันเป็ นแผ่นๆ
สิB นไป กําหนด ค่าอายุ ขีดขัBนอายุ
ข้อความทีเขียนแทรกไว้
นํBานม สาคร
ติดต่อกัน มีส่วนอยูด่ ว้ ย
เกียวเนืองกันทางญาติ
เนืองกัน พัวพัน
ทําตอบแทนให้หายแค้น
ทําตอบแทนแก่ผทู ้ ีเคยทําความเผ็ดร้อนเจ็บปวดแก่ตวั ไว้
ตอบแทนให้เท่าเทียมหรื อหนักมือขึBน

๒๐๒

ขัดขวาง
ขัดขืน
ขัดคอ
ขัดเคือง
ขัดใจ

ไม่สะดวก ติดขัด
ไม่ทาํ ตาม ไม่ประพฤติตาม
พูดขวาง ไม่ให้ทาํ ได้สะดวก
โกรธเคือง
ทําไม่ถกู ใจ

ขั#น
ควัน!
คั!น
ฟั!น
ความรู้
ความสามารถ
คุณวุฒิ
ประสิ ทธิภาพ
สมรรถภาพ
คุณค่ า
คุณประโยชน์
คุณภาพ
คุณธรรม
คุณสมบัติ
โครงการ
แผนการ
หลักการ
จัดเจน
ชํานาญ
เชี!ยวชาญ
ชํานาญการ
ประสบการณ์
แจ้ ง
เผย
ประกาศ
เสนอ

ขัBน ตอน ลําดับ
ทําให้เป็ นรอย ด้วยคมมีดโดยรอบ
กัBนไว้ แทรกไว้ ในระหว่าง
ทําสิ งเป็ นเส้นให้รวมเกลียวกันเป็ นเชือก(ฟันเชือก) คลึงขีBผB ึงให้เป็ นเล่มเทียน(ฟันเทียน)
ความเข้าใจ ทราบ จําได้
มีคุณสมบัติ เหมาะแก่การจัดทําสิ งใดสิ งหนึง
ความดี ความสามารถ ทีเหมาะแก่ตาํ แหน่งหน้าที
ความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ
ความสามารถ
ความดี
ประโยชน์อนั เป็ นความดี
ลักษณะความดี ลักษณะประจําบุคคลหรื อสิ งของ
ธรรมดี ความดี ธรรมแห่งความดี คุณงามความดี
คุณความดี ลักษณะประจําตัว ซึ งบุคคลต้องมีก่อนทีจะได้มาซึ งสิ ทธิJ หรื อตําแหน่ง
รู ปการตามทีกะไว้ โครงการ
อุบาย แบบของงานทีกะไว้
สิ งทียึดมัน ในการทํางาน แผนงาน ข้อกําหนดทีจะปฏิบตั ิ
แจ้งเจน ประจักษ์ รู ้หรื อ รู ้สึกโดยสังเกตหรื อประสบมา
รู ้วอ่ งไว คล่องแคล่ว
รู ้คล่องแคล่ว ชํานาญมาก
ชํานาญงาน งานคล่องแคล่ว
ความชัดเจน
บอก รู ้ กระจ่าง สว่าง ชัด
เบิก เปิ ด ขยาย แย้มออก
แจ้งให้ทราบทัว ไป ป่ าวร้อง
ยืนต่อ นําขึBนอ้าง ยกขึBน กล่าว บอกให้รู้ ชีBแจง แสดงให้เห็น
๒๐๓

โจร
ฆาตกร
ผู้ร้าย
เพชฌฆาต
อาชญากร
ฉุกเฉิน
ฉุกละหุก
ชุลมุน
วิกฤต วิกฤติ
ชัย
ไชย
ชุลมุน
อลวน
อลเวง
อลหม่ าน
ตระบัด
ระบัด
สะบัด
ตรวจ
ตรวจตรา
ตรวจสอบ
ไต่ สวน
ทรรศนะ ทัศนะ
ทัศนคติ เจตคติ
ทัศนวิสัย
อนุญาต
อนุมตั ิ
อนุโลม
ปฏิญญา
ปฏิญาณ
ปณิธาน

ผูร้ ้ายลักปล้น ผูป้ ล้น
ผูฆ้ ่า
โจรผูท้ าํ ประทุษกรรม
เจ้าหน้าทีประหารชีวิตนักโทษ
ผูก้ ระทําผิดอาชญา หรื อ ผูร้ ้ายทีก่ออาชญากรรม
เกิดขึBนเป็ นเหตุปัจจุบนั ทันด่วนทําให้เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
สับสนวุน่ วาย หรื อ อย่างรี บเร่ ง
วุน่ วาย ขวักไขว่
แปลกจากเดิม ไม่ปกติ
การชนะ มีชยั
ดีกว่า เจริ ญกว่า
วุน่ วาย ขวักไขว่
วุน่ วาย สับสน
ก้อง ดัง เซ็งแซ่
สับสน แตกตืน
ประเดีRยว บัดใจ ทันใด
ผลิ แตกใบอ่อน แตกขนอ่อน
กระพือ สลัด ทําให้หลุด
สอบสวน สอบดู ดูให้ถกู ต้อง
สํารวจและพิจารณา ตระเวนดูเพือระวังเหตุการณ์
สํารวจและสอบสวน สํารวจ และนับจํานวนว่าถูกต้องหรื อไม่
สอบถาม(ศาลนัดไต่สวนปากคํา)
ความเห็น การเห็น เครื องรู ้เห็น สิ งทีเห็น การแสดง
ความรู ้สึกทีมีต่อสิ งใดสิ งหนึ ง (Attitude)
ความกระจ่างของอากาศ
ยินยอม ยอมให้ ตกลง
เห็นชอบตาม
เป็ นไปตามไม่ขดั ขืน คล้อยตาม
การให้คาํ มัน สัญญา หรื อการยืนยันโดยถือ เอาศักดิJสิทธิJ หรื อความสุ จริ ตเป็ นทีตB งั
การให้คาํ มัน โดยสุ จริ ตใจ
ปณิ ธาน ตัBงความปรารถนา
๒๐๔

ประวัตกิ าร
ประวัตกิ ารณ์
ประวัตกิ าล
พัฒนาการ
วิวฒ
ั นาการ
วิบัติ
อุบัติ
สรร
สรรแสร้ ง
สรรค์
สร้ างสรรค์
สร้ างเสริม
สิ ทธิ
เสรีภาพ
หลักการ
หลักเกณฑ์
หลักฐาน
หลักธรรม
ห้ าวหาญ
เหีย# มหาญ
ฮึกเหิม
อุบัตเิ หตุ
อุปัทวันตราย
อุดมการ
อุดมคติ
อุทาหรณ์
เผลอ
เผอเรอ
ผัด
ผลัด

เรื องราวทีเป็ นมาแล้ว แต่ก่อนตามลําดับสมัย
เหตุการณ์ทีมีค่าควรบันทึก
สมัยทีมีบนั ทึกเหตุการณ์
ความเจริ ญก้าวหน้า
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความคลีคลายไปในทางเจริ ญ
พิบตั ิ ฉิ บหาย ความผิด โทษ เคลือนคลาด
การเกิดขึBน กําเนิด บังเกิด รากเหง้า เหตุ เกิดขึBน
เลือก คัด
เลือกว่า แกล้งเลือก
สร้าง
สร้าง ทํา ปลูก
ทําหรื อสร้าง เพิมเติม
อํานาจอันชอบธรรม
การมีสิทธิ ทีจะพูดจะทําได้โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ืน
สิ งยึดมัน ในการทํางาน แผนงาน ข้อกําหนดทีจะปฏิบตั ิ
ข้อกําหนดทีตอ้ งถือปฏิบตั ิ
ความมัน คงอันเป็ นพืBนทีตB งั สิ งทีใช้ในการพิสูจน์
ธรรมอันเป็ นหลักยึดมัน
กล้าอย่างมุทะลุ
ดุร้ายกล้าหาญ
กล้าด้วยความคะนอง
เหตุทีเกิดขึBนโดนไม่ทนั คิด ความบังเอิญเป็ น
อุปัทวะ และอันตราย(อุปัทวะ = อัปรี ย ์ จัญไร)
แผนการตามความคิดเห็นแห่งตนหรื อคณะ แนวดําเนินชีวิต
ความคิดเห็นทีฝังใจแห่ งตน คิดว่าเป็ นแบบอย่างอันดีเลิศ
ตัวอย่าง การอ้างอิง การยกขึBนให้เห็น
หลงลืม หรื อไม่ระวังตัวชัว ขณะหนึง
เลินเล่อ ไม่รอบคอบ สุ รุ่ยสุ ร่าย
ขอเลือนเวลาไป ย้ายไปย้ายมา
เปลียน

๒๐๕

ผุด
ผลุด
ผลุบ
กบ
กลบ
หวาด
หวัน!
เผยแผ่

เผยแพร่
คิดอ่ าน
คิดค้ น
ขมีขมัน
ขะมักเขม้ น
กุลกี จุ อ
ครํ!าครึ
ครํ!าคร่ า
ครํ!าเครอะ
ครํ!าหวอด
มอซอ

โผล่ขB ึน ทะลึงขึBน สูงเด่นขึBน
หลุดเข้าหลุดออกโดยเร็ ว มุดเข้ามุดออกโดยเร็ ว
ดําลง มุดลง หรื อ เข้าออกโดยเร็ ว
เต็มมาก เต็มแน่น
กริ ยาทีเอาสิ งทีเป็ นผงโรยทับข้างบนเพือปิ ดบัง เอาดินหรื อสิ งอืน ๆ ใส่ ลงไปในทีเป็ น
หลุมเป็ นบ่อหรื อแอ่ง เพีอให้เติมหรื อไม่เห็นร่ องรอย
เป็ นความรู ้สึกคร้ามเกรง สะดุง้ กลัว หรื อพรังพรึ งในสิ งทีเคยเกิดกับเราว่าจะเกิดขึBนกับ
เราอีก
เป็ นความรู ้สึกคร้ามเกรง สะดุง้ กลัว หรื อพรังพรึ งว่าสิ งใดสิ งหนึ งจะเกิดขึBนกับตนเอง
โดยสิ งนัBนๆไม่เคยเกิดกับตนมาก่อนเลย
การทําให้ขยายออกไป ด้วยการยกเอาความดีเด่นของสิ งทีจะเผยแผ่มาทําให้ปรากฏแก่
ผูร้ ับทําให้ผรู ้ ับได้ทราบในสิ งทียงั ไม่รู้ไม่ทราบ แต่ไม่มีการบังคับให้เชือหรื อจําต้องรับ
เอาแต่ประกาศใด เช่น การเผยแผ่ศาสนาเป็ นต้น
การโฆษณาให้แพร่ หลาย สิ งทีโฆษณานัBนจะดีหรื อไม่ดีกไ็ ด้ ผูเ้ ผยแพร่ ไม่ได้คาํ นึงถึง
ผูร้ ับแต่หวังผลประโยชน์ของตนฝ่ ายเดียวเช่น การเผยแพร่ ลทั ธิ เป็ นต้น
การตริ ตรองเพือหาทางแก้ไข ทีจะขจัดปัญหาหรื ออุปสรรค ทัBงทีเกียวกับการ
ดํารงชีวิต การทํางาน การสัมพันธ์กบั คนอืนให้หมดไปหรื อลดน้อยลง
การตริ ตรองเพือหาข้อเท็จจริ ง หลักการหรื อกฏเกณฑ์ต่าง ๆ เพือตรวจสอบดูวา่ สิ งนัBน
มีขอ้ เท็จจริ งประการใด รวมถึงการประดิษฐ์หรื อสร้าง
เร็ ว เร็ วพลัน ทันที , ทําในทันทีทนั ใด ไม่มวั ช้าให้เสี ยเวลาแม้เพียงนาทีเดียว
หลังจากทีได้รับมอบหมายให้ทาํ แล้ว
รี บทํา ตัBงใจทํา, รี บทําด้วยความตัBงใจ เพือให้งานนัBนเสร็ จเรี ยบร้อย ไม่มีอะไร
ผิดพลาด
ทําเป็ นเจ้ากีBเจ้าการ, เป็ นเจ้ากีBเจ้าการเข้าไปทําโดยทีไม่มีใครมอบหมายให้ทาํ ทัBงนีBอาจมี
จุดประสงค์เพือประจบหรื อหวังจะได้หน้าได้ตา
เก่าเกินไปไม่ทนั สมัย เกียวข้องกับความรู ้สึกนึกคิด เช่นความเชือ ความเห็น
เก่าแก่จนชํารุ ด ทรุ ดโทรม เกียวข้องกับวัตถุอนั เป็ นรู ปธรรม
สกปรก เปรอะเปืB อน
อยูน่ านจนเก่ง
ไม่สะอาด ไม่สวยงาม ไม่สดชืนผ่องใส
๒๐๖

ขัดจังหวะ
ขัดบท
จนตรอก
จนมุม
จนแต้ ม
ทดแทน
ชดเชย
ชดใช้
คับคั!ง
แน่ นหนา
หนาแน่ น
โปรด
กรุ ณา
จุกจิก
จุบจิบ
กะปริดกะปรอย
กะปริบกะปรอย
วางใจ
ไว้ ใจ
ตายใจ
นอนใจ
ซาบซึ#ง
ทราบซึ#ง
สอดส่ อง
สอดส่ าย

แทรกเข้ามาในขณะทีคนอืนกําลังทําอะไรอยู่ เป็ นเหตุให้ผทู ้ ีกาํ ลังทําอะไรนัBนต้อง
หยุดชะงักไปชัว คราว การขัดจังหวะเป็ นไปโดยไม่มีเจตนา
แทรกเข้ามาในขณะทีคนอืนพูดยังไม่จบเรื อง โดยไม่คาํ นึงถึงว่าโอกาสทีตวั จะพูดนัBน
ถึงเวลาแล้วหรื อยัง
ไม่มีทางไป สภาพทีไม่สามารถจะพึงตนเองหรื อผูอ้ ืนได้
ไม่มีทางหนี ใช้ในกรณี ทีมีคนหนีและคนไล่ หรื อใช้กรณี ทีมีการต่อสูท้ ีตอ้ งใช้ชB นั เชิง
เข้าหักล้างกัน หรื อใช้เกียวกับการซักถามปัญหาเพือลองภูมิปัญญาของผูต้ อบ
ไม่มีทางเดิน, เคลือนไหวหรื อดําเนินต่อไปไม่ได้แล้ว ใช้เกียวกับการทํางานหรื อการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
กระทําตอบให้สมหรื อทัดเทียมกันกับทีได้รับผลของการกระทําอย่างใดอย่างหนึง
มาแล้ว
ใช้แทนสิ งทีเสี ยไป เพือให้คุม้ หรื อสมดุลกับสิ งทีตอ้ งเสี ยไป
ใช้ทดแทนสิ งทีใช้หรื อเสี ยไป
ใช้เป็ นค่าทดรองจ่ายสําหรับเจ้าหน้าทีทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว
มากจนต้องยัดเยียดหรื อเบียดเสี ยดกัน
มัง คง แข็งแรง เป็ นปึ กแผ่น
มากจนแน่นทึบ
ใช้ในกรณี ทีบอกกล่าว ขอร้อง หรื อวิงวอนนัBนเป็ นประโยชน์หรื อเกิดผลดีแก่ผฟู ้ ัง
ใช้ในกรณี ทีบอกกล่าว ขอร้อง หรื อวิงวอนนัBนเป็ นประโยชน์หรื อเกิดผลดีแก่ผพู ้ ดู
จูจ้ B ี เล็กน้อย รบกวน
การกินน้อย ๆ ไม่เป็ นมืBอเป็ นคราว กินพรําเพรื อทีละเล็กทีละน้อย
มีอาการออกหรื อไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้างออกบ้าง
ปริ บ ๆ ปรอย ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ
ปล่อยให้ทาํ โดยไม่ตอ้ งเป็ นห่ วง หรื อกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดขึBน
เชือใจว่ามีความซื อสัตย์สุจริ ต ไม่คิดร้ายหรื อคิดหาผลประโยชน์ เพือตัวเขาเอง แล้ว
ทําให้ผอู ้ ืนเสี ยหายเดือดร้อน
เชืออย่างไม่ระแวงแคลงใจ
ไม่กงั วล ไม่รีบร้อน ใจเย็น
เอิบอาบซาบซ่านเข้าไปในจิตใจ เช่นซาบซึB งในรสพระธรรม,ซาบซึB งในรสวรรณคดี
รู ้หรื อเข้าใจอย่างลึกซึB ง ไม่มีปัญหาอะไรเคลืองแคลงสงสัยอีกแล้ว
พิจารณา ตรวจตราดู สอบสวนดูดว้ ยใจ
ใช้สายตากวาดดูไปทัว เพือค้นหาอะไรอย่างใดอย่างหนึง
๒๐๗

ภาคภูมิ
ภูมฐิ าน
ไกล่ เกลีย!
เกลีย# กล่ อม
กระฉับกระเฉง
กระปรี#กระเปร่ า
กระชุ่มกระชวย
ยืดยาว
ยืดเยือ#
ยืดยาด
พฤติกรรม
พฤติการณ์

มีสง่า ท่าทางผึงผายน่าเกรงขาม เน้นทีความเข็มแข็ง ความเด็ดขาด ความแข็งแรง
มีความสง่าน่านับถือ เน้นทีความซื อสัตย์สุจริ ต ความมีอาํ นาจ และความมีบุญวาสนา
ภูมิฐานยังใช้กบั บ้านเรื อนหรื อสิ งก่อสร้างได้ดว้ ย
ทําให้ปรองดองกัน มีการพูดหว่านล้อม ชีBแนะ แนะนํา ชักชวนหรื อจูงใจโดยมุ่งให้
คู่กรณี ปรองดองกัน คืนดีกนั
ชักชวนให้เห็นดีดว้ ย มีการกระทําคล้ายการไกล่เกลีย แต่มุ่งหมายให้คนอืนเห็นดีดว้ ย
กับตนคล้อยตามตน
ความคล่องแคล่วเหมาะสมแห่ งกิริยาอาการในการเคลือนไหวและการทํางานเป็ น
ธรรมดาอยูเ่ อง
ความคล่องแคล่ว ว่องไว และรวมไปถึงสภาพจิตใจของบุคคลทีมีความรู ้สึกสดชืน
คึกคัก
ความแข็งแรง ความเป็ นหนุ่ม การมีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชืนขึBน
ยาวมาก ใช้ประกอบถ้อยคํา ข้อความหรื อเรื องราวต่าง ๆ
นานเกินควร ไม่ใคร่ จะจบสิB น ชักช้านานเวลา
ชักช้า อืดอาด เฉื อยชา
การกระทําหรื ออาการทีแสดงออกโดยทัว ไปตามปกติทางกล้ามเนืBอ ความคิด และ
ความรู ้สึกเพือตอบสนองต่อสิ งเร้า
การกระทําอย่างใดอย่างหนึงโดยเฉพาะ ซึ งก่อให้เกิดเหตุทีจะนําไปสู่ผลอย่างใดอย่าง
หนึง
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