
 

 

นิราศเมอืงแกลง 
 

 
๑.   ใครคือผูแ้ต่งเรื�อง “นิราศเมอืงแกลง” 

           ..............สุนทรภู่……………………………………………………………........... 
๒.   สุนทรภู่ไดแ้ต่งระหวา่งเดินทางจากไหนถึงไหน 

          ……….กรุงเทพฯ ไปยงัเมือง แกลง......................................................................... 
๓.   ขณะแต่งสุนทรภู่มีอายเุท่าไร 

  ………….๒๑ ปี..................................................................................................... 
๔.   วรรณคดีสโมสรยกยอ่งกลอนนิราศใดเป็นยอดของกลอนนิราศ 

  …………..นิราศภูเขาทอง....................................................................................... 
๕.     นิราศใดเป็นเรื�องแรกของสุนทรภู่ 

  …………..นิราศเมืองแกลง..................................................................................... 
๖.    นิราศเรื�องใดของสุนทรภู่ที�กล่าวกนัวา่ไพเราะที�สุด 

  …………..นิราศภูเขาทอง....................................................................................... 
๗.   เหตุใดสุนทรภู่จึงเดินทางไปยงัเมืองแกลง 

  …………..เพื�อไปเยี�ยมบิดาที�บวชอยู.่...................................................................... 
๘.   สุนทรภู่ออกเดินทางโดย 

  …………..ทางเรือ................................................................................................... 
๙.   นิราศ หมายถึง  

  …………..การพรรณนาถึง การจากกนั หรือจากที�อยูไ่ปในที�ต่างๆ........................ 
๑๐.  เมืองแกลงที�สุนทรภู่กล่าวถึง ปัจจุบนัเป็นอาํเภอในจงัหวดัใด 

 …………..จงัหวดัระยอง.......................................................................................... 
๑๑.     ใครบา้งที�ร่วมเดินทางไปกบัสุนทรภู่ 

 …………..นอ้ย , พุ่ม , แสง...................................................................................... 
๑๒.      นิราศเมืองแกลง แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ชนิดใด 

     …………..กลอนสุภาพ........................................................................................... 
 

๕ 



 

 

๑๓.    นิราศเมืองแกลง จะลงทา้ยดว้ยคาํวา่ 
    …………..เอย.......................................................................................................... 

๑๔.   บิดาของสุนทรภู่เป็นเจา้อาวาสอยูที่�วดัใด 
  ………....วดัอารัญธรรมรังษี.................................................................................... 
๑๕.    หลานสาวสองคนที�ดูแลสุนทรภู่ขณะที�ป่วยคือ 

  …………..ม่วง , คาํ................................................................................................. 
๑๖.  องคก์ารใดประกาศยกยอ่งเกียรติคุณของสุนทรภู่ 

 …………..องคก์ารยเูนสโก...................................................................................... 
๑๗.  นิราศเมืองแกลงมีลกัษณะการตัBงชื�ออยา่งไร 
  …………..ตัBงชื�อตามสถานที�ที�ไป............................................................................ 
๑๘.    วดัแจง้หมายถึง 
      ………....วดัอรุณราชวราราม................................................................................... 
๑๙.      วนัสุนทรภู่ตรงกบัวนัที�เท่าไรของทุกปี 

     ………....๒๖ มิถุนายน........................................................................................... 
๒๐.    สุนทรภู่ถึงแก่กรรมในรัชกาลใด 

    ………....รัชกาลที� ๔................................................................................................ 
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๖ 



 

 

ไขภาษา 
 
๑. อ.น.ก. เป็นนามปากกาของใคร 
 ………....พระยาอุปกิตศิลปสาร............................................................................... 
๒.   จากขอ้ ๑ ยอ่มาจากคาํใด 
 ………....อุปกิต นิ�ม กาญจนาชีวะ............................................................................ 
๓.   ผูแ้ต่งมีจุดมุ่งหมายในการแต่งอยา่งไร 
 ………....เพื�ออธิบายความหมายของสาํนวนใหเ้ขา้ใจตรงกนั.................................. 
๔.  สาํนวนคืออะไร 
 ………....ถอ้ยคาํที�เรียบเรียงไวอ้ยา่งมีชัBนเชิง มีการเปรียบเทียบกบัสิ�งต่างๆ............ 
๕.  ภาษิตคืออะไร 
 ………....ขอ้ความที�กล่าวไว ้เป็นคติ ขอ้คิดต่างๆ..................................................... 
๖.   สาํนวนใดบา้งที�กล่าวไวใ้นบทเรียน 
 ………....ปลาหมอตายเพราะปาก ขนทรายเขา้วดั เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั ฯลฯ...... 
๗.   ไขภาษาอยูใ่นภาค “เกร็ดภาษาไทย” รวมอยูใ่นหนงัสืออะไร 
 ………....หนงัสือชุมนุมนิพนธ์ อ.น.ก. ................................................................... 
๘.   ความหมายของ “ขนทรายเข้าวดั”  คือ 
 ………....การกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อส่วนรวม ไม่ควรมีผูใ้ดมาขดัขวาง......... 
๙.  จกัรเป็นอาวธุของเทพองคใ์ด 
 ………....พระนารายณ์............................................................................................. 
๑๐.  สาํนวน “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว”  หมายความวา่ 
 ………....เห็นผดิเป็นชอบ........................................................................................ 
๑๑. สาํนวนใดที�มาจากประเพณี 
 ………....ขนทรายเขา้วดั........................................................................................ 
๑๒. สาํนวนใดที�เกิดจากพงศาวดาร 
 ………....กรุงศรีอยธุยาไม่สิBนคนดี.......................................................................... 
 

๑๕ 



 

 

 
๑๓.  สุภาษิตปลาหมอตายเพราะปากตอ้งการสอนเรื�องอะไร 
 ………....สอนใหร้ะวงัปากของตน ก่อนพดูตอ้งตรึกตรองเสียก่อน......................... 
๑๔.  คาํใดที�พระยาอุปกิตศิลปสารเป็นผูริ้เริ�มใช ้
 ………....“ สวสัดี ”.................................................................................................. 
๑๕.  ที�ซึ� งเป็นสมบติัของวดัเรียกวา่ 
 ………....ธรณีสงฆ.์.................................................................................................. 
๑๖.  สาํนวน “ขนทรายเข้าวดั” สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกิจกรรมใด 
 ………....การทาํเพื�อประโยนส่์วนรวม..................................................................... 
๑๗.  ไขภาษา เปรียบวาจาเหมือนกบัอะไรบา้ง 
 ………....นํBาอมฤต , ศสัตรา , ลูกปืน....................................................................... 
๑๘.  คาํยอ่หรือคาํกล่าวซํB าความเดิม เพื�อใหเ้ขา้ใจง่าย มีศพัทเ์รียกเฉพาะวา่อะไร 
 ………....นิคมพจน.์................................................................................................ 
๑๙.  พรานเบด็สังเกตไดอ้ยา่งไรวา่ปลาหมออยูที่�ไหน 

      ………....ปลาหมอชอบผุดพ่นนํBาเสมอ.................................................................... 
๒๐.  พดูอยา่งไรจึงจะไม่เป็นภยัแก่ตนเอง 

        ………....พดูดว้ยวาจาที�ไพเราะ สร้างสรรค ์ไม่พดูใหผู้อื้�นเดือดร้อน…………....... 
๒๑.  สาํนวน “เข้าเมอืงตาหลิ!วต้องหลิ!วตาตาม” นาํไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นใด 

        ………....การรู้จกัปรับตวั.......................................................................................... 
๒๒.  สาํนวน “นํ#าขึ#นให้รีบตัก” นาํไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นใด 

         ………....การใชโ้อกาสใหเ้กิดประโยชน.์................................................................ 
๒๓.  สาํนวน “นํ#าขุ่นไว้ใน นํ#าใสไว้นอก” นาํไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นใด 

         ………....การรู้จกัข่มใจตนเอง................................................................................ 
๒๔.    “แสวงหาประโยชน์โดยตวัเองไม่ต้องลงทุน” คือ        

         ………....จบัเสือมือเปล่า......................................................................................... 
๒๕.  ทาํความดีแต่ไม่มีใครเห็น ตรงกบัสาํนวนใด     

        ………....ปิดทองหลงัพระ......................................................................................... 
������������ 

๑๖ 



 

 

ความสนุกในวดัเบญจมบพติร 
 

จงเลอืกคาํตอบที!ถูกต้องเพยีงข้อเดียว 
 

๑. ใครคือผูแ้ต่งเรื�อง “ความสนุกในวดัเบญจมบพติร” 
 ๑. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
 ๒. พระยาอุปกิตศิลปสาร 
 ๓. หม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั  ดิสกลุ  
 ๔. หม่อมเจา้หญิงวภิาวดี รังสิต 
 

๒. วดัเบญจมบพิตรสร้างในรัชกาลใด 
 ๑. รัชกาลที� ๒ ๒. รัชกาลที� ๓ 
 ๓. รัชกาลที� ๔ ๔. รัชกาลที� ๕ 
 

๓. “ความสนุกในวดัเบญจมบพติร” จดัเป็นงานเขียนประเภทใด 
 ๑. ตาํรา ๒. เรื�องสัBน 
 ๓. บทความ ๔. สารคดี 
 

๔. สาํนวนที�ใชใ้นการแต่งเรื�องนีB  เป็นลกัษณะใด 
 ๑. ง่ายต่อการเขา้ใจ ๒. อ่านแลว้เขา้ใจยาก 
 ๓. ใชค้าํซํB าๆ มากเกินไป ๔. มีคาํราชาศพัทม์าก 
 

๕. ชื�อเสียงดา้นใดเหมาะกบัวดัเบญจมบพิตร 
 ๑. มีพระพุทธรูปหินอ่อน ๒. เป็นวดัประจาํของรัชกาลที� ๕  
 ๓. สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ๔. เป็นวดัที�ติดกบัพระราชวงั 
 

๖. ในวดัเบญจมบพิตรมีพระประธานคือองคใ์ด 
 ๑. พระแกว้มรกตจาํลอง ๒. พระพุทธชินราชจาํลอง 
 ๓. พระพุทธชินสีห์จาํลอง ๔. พระนรสีห์จาํลอง 
 

๒๐ 



 

 

 
๗. จากขอ้ ๖ พระประทานเป็นพระพุทธรูปปางใด 
 ๑. ปางมารวชิยั ๒. ปางหา้มญาติ 
 ๓. ปางประทานพร ๔. ปางหา้มสมุทร 
 

๘. บริเวณส่วนใดของวดัน่าสนใจมากที�สุด 
 ๑. ภายในพระอุโบสถ ๒. เขตนอกรัBวแดง 
 ๓. เขตบริเวณรัBวแดง ๔. สาํเพง็ 
 

๙. ขอ้ใดไม่ได้หมายถึงวดัเบญจมบพิตร 
 ๑. วดัไทรทอง ๒. วดัหินอ่อน 
 ๓. วดัแหลม ๔. วดัโพธิJ  
 

๑๐. งานวดัจดัใหมี้ขึBนเมื�อใด 
 ๑. ฤดูฝน ๒. ฤดูหนาว 
 ๓. ฤดูร้อน ๔. ฤดูใบไมร่้วง 
 

๑๑. จุดประสงคส์าํคญัในการจดังานวดัเบญจมบพิตร 
 ๑. ใหเ้ดก็ๆ ไดส้นุกสนาน ๒. ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสทาํบุญ 
 ๓. เป็นการเกบ็เงินบาํรุงวดั ๔. ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสแต่งตวัสวยๆ 
 

๑๒.วดัเบญจมบพิตรเป็นวดัประจาํรัชกาลใด 
 ๑. รัชกาลที� ๓ ๒. รัชกาลที� ๔ 
 ๓. รัชกาลที� ๕ ๔. รัชกาลที� ๖ 
 

๑๓.ในงานวดันีB  ผูใ้ดบา้งที�มาออกร้าน 
 ๑. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ๒. ชาวต่างประเทศผูเ้ป็นนายหา้งใหญ่ 
 ๓. ขา้ราชการชัBนผูใ้หญ่ ๔. ถูกทุกขอ้ 
 

๑๔.สถานที�ทางถนนราชดาํเนินเรียกวา่อะไร 
 ๑. บางลาํภู ๒. สาํเพง็ 
 ๓. เยาวราช ๔. บางโพ 
 

๒๑ 



 

 

 
๑๕.วดัเบญจมบพิตรผูอ้อกแบบก่อสร้างคือใคร 
 ๑. กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
 ๒. หม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั ดิสกลุ 
 ๓. สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์
 ๔. กรมพระยาเดชาดิศร 
 

๑๖. ตวัละครที�ทาํท่าเหาะโดยมีขอเกี�ยวรัดไวด้า้นหลงั มีชื�อเรียกวา่ 
 ๑. โขนกลางแปลง ๒. โขนชกัรอก 
 ๓. โขนนั�งราว ๔. ผดิทุกขอ้ 
 

๑๗.“ความสนุกในวดัเบญจมบพติร” ใหค้วามรู้ในดา้นใดชดัเจนที�สุด 
 ๑. สะทอ้นภาพสังคมไทย ๒. งานฉลองวดั 
 ๓. การสร้างวดั ๔. การออกงานวดั 
 

๑๘.งานที�จดัขึBนที�วดัเบญจมบพิตรสมยันีB เรียกวา่ 
 ๑. งานประจาํปี ๒. งานฤดูหนาว 
 ๓. งานภูเขาทอง ๔. งานวดั 
 

๑๙. งานภูเขาทองจดัขึBนที�วดัใด 
 ๑. วดัราชบพิธ ๒. วดัสระเกศ 
 ๓. วดัเบญจมบพิตร ๔. วดัไทรทอง 
 

๒๐.รัB วเหลก็แดงสัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
 ๑. วดัเบญจมบพิตร ๒. การจดังานประจาํปี 
 ๓. การออกร้าน ๔. ร้านขายดอกไมธู้ปเทียน 
 

๒๑.เขาวงกต มีที�มาจากวรรณคดีเรื�องใด 
 ๑. อิเหนา ๒. รามเกียรติJ  
 ๓. มหาเวสสันดรชาดก ๔. พระอภยัมณี 
 
 

๒๒ 



 

 

 
๒๒.การใชเ้ดก็แสดงตวัละครที�ทาํท่าเหาะ มีสาเหตุมาจาก 
 ๑. นํBาหนกัเบา ๒. ค่าแรงถูก 
 ๓. สอนง่าย ๔. ขยนัฝึกซอ้ม 
 

๒๓.เดก็ๆ ไดป้ระโยชนอ์ะไรจากการจดังานวดั 
 ๑. ไดท้าํบุญไหวพ้ระ ๒. ไดเ้ล่นสนุก 
 ๓. ไดกิ้นอาหารอร่อย ๔. ไดเ้ฝ้ารับเสดจ็ 
 
กจิกรรมเสริม 
 ๑.    ถา้มีโอกาส นกัเรียนควรหาโอกาสไปชมวดัเบญจมบพิตรและพิจารณาบริเวณ 
  -  ในรัB วแดง 
  -  นอกรัB วแดง 
  -  เขตถนนราชดาํเนิน 

๒.  ใหไ้ปศึกษาบริเวณที�เรียกวา่สาํเพง็ในปัจจุบนัวา่อยูที่�ไหน    แลว้เขียนบนัทึกจาก  
๓.  ประสบการณ์ที�พบเห็น 
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๒๓ 



 

 

 บทละครรําเรื!องพระร่วง 
 

๑.  บทละครราํเรื�องพระร่วง ผูแ้ต่งคือ  
  ........................พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั............................................. 
๒.  เมืองใดบา้งที�เกี�ยวกบัเรื�องพระร่วง  
  ........................ละโว ้สุโขทยั....................................................................................... 
๓.  บทละครราํเรื�องพระร่วง มีลกัษณะการแต่งอยา่งไร  
  ........................แต่งเป็นกลอนบทละคร มีบทเจรจาแทรกไว.้...................................... 
๔.  พระร่วงมีคุณสมบติัอยา่งไร  
  .....................มีสติปัญญาหลกัแหลม............................................................................ 
๕.  เหตุผลที�ทาํใหพ้ระร่วงหนีออกจากเมืองคือ  
  ........................กลวัประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน................................................... 
๖.  พระร่วงลงโทษพระยาเดโชอยา่งไร  
  ........................ส่งตวัคืนใหก้ษตัริยข์อม...................................................................... 
๗.  บทละครเรื�องพระร่วงมีที�มาจากที�ใด  
  ........................ตาํนาน................................................................................................. 
๘.  ผูมี้บทบาทสาํคญัในการช่วยเหลือใหพ้ระร่วงหนีไปบวชที�สุโขทยัคือ  
  ........................นายมั�น................................................................................................ 
๙.  เหตุใดพระร่วงจึงรู้วา่พระยาเดโชปลอมตวัมา  
  ........................สาํเนียงพดูไม่เหมือนคนไทย............................................................... 
๑๐.  เหตุผลใดที�ทาํใหไ้ทยรบชนะขอม  
   ........................ความกลา้หาญ..................................................................................... 
๑๑.   จุดมุ่งหมายในการนิพนธ์บทละครเรื�องพระร่วงคือ  
   ........................เพื�อใชแ้สดงละครเกี�ยวกบัตาํนานในการสร้างอาณาจกัรสุโขทยั........ 
๑๒.  ขอ้คิดที�ไดจ้ากการอ่านบทละครคือ  

.............อาณาจกัรสุโขทยัเป็นเอกราชอยูไ่ดเ้พราะความกลา้หาญ................................ 

..............และความสามคัคีของคนไทย......................................................................... 

๒๗ 



 

 

๑๓.  กลอนบทละครมกัขึBนตน้ดว้ย  
..............มาจะกล่าวบทไป /  เมื�อนัBน / บดันัBน............................................................. 

๑๔.  เมืองอะไรที�พระร่วงครองอยู ่ 
..............เมืองละโว.้..................................................................................................... 

๑๕.  ทา้วพนัธุมสุริยว์งศคื์อใคร 
..............กษตัริยข์อม.................................................................................................... 

๑๖.   ใครคือผูที้�ทา้วพนัธุมส่งใหม้าทวงส่วยนํBา  
................นกัคุม้........................................................................................................... 

๑๗.  เมื�อกล่าวถึงตวัละครที�เป็นผูรั้บใช ้ใชค้าํวา่  
   ................บดันัBน.......................................................................................................... 
๑๘.  เมื�อนัBน ใชก้บัตวัละครประเภทใด 
   ................ตวัเอก / ตวันาย............................................................................................ 
๑๙.   สานชะลอมแลว้เอาชนัยา เป็นวธีิการบรรทุกนํBาของใคร  
    ................พระร่วง........................................................................................................ 
๒๐.  ใครเป็นคนนาํทพัไปจบัพระร่วง  
    ................นกัคุม้........................................................................................................... 
๒๑.  พระยาเดโชพบพระร่วงที�ไหน  
    ................ลานวดั โดยที�พระยาเดโชไม่รู้วา่เป็นพระร่วง.............................................. 
๒๒.  พระร่วงใหน้ายมั�นทาํกลลวงอยา่งไร  
    ................ใหน้ายมั�นแกลง้เดินหลงป่าเขา้ไปใหพ้วกขอมจบัตวั...................................  
๒๓.  ร่าย เป็นทาํนองเพลงที�ใชใ้นเวลาใด 
  ................ในการดาํเนินเรื�อง........................................................................................ 
๒๔.  ใครเป็นมารดาของพระร่วง  
  ................นางจนัทน.์................................................................................................... 
๒๕.  มารดาของพระร่วงเมื�อทราบข่าวจากนายมั�นแลว้ปฏิบติัอยา่งไร  
       ................นาํกองทพัเขา้ต่อสู้กบัพวกขอมแทนพระร่วง............................................... 
 

 
๒๘ 



 

 

พระยาพชัิยดาบหัก 
 

๑.      ใครคือผูแ้ต่งเรื�อง พระยาพิชยัดาบหกั  
     ................คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ.................................................................................. 
๒.      จากขอ้ ๑. เป็นหนงัสือประเภทใด  
     ................สารคดีแนวชีวประวติั.................................................................................. 
๓.      จากขอ้ ๑. คดัมาจากหนงัสือเล่มใด  
     ................บุคคลในประวติัศาสตร์และโบราณคดี........................................................ 
๔.      ใครบา้งที�เกี�ยวขอ้งกบัพระยาพิชยัดาบหกั  
      ................จอ้ย , ทองดี เฉิด........................................................................................... 
๕.      จุดมุ่งหมายในเรื�องพระยาพิชยัดาบหกัเป็นอยา่งไร  
         ................เพื�อใหเ้ห็นวถีิชีวติของบรรพบุรุษไทยที�มีคุณธรรมและเสียสละ................. 
๖.      ที�สวรรคโลก นายทองดีไปเรียนวชิาใด  

    ................ฟันดาบ........................................................................................................ 
๗.      จอ้ย เป็นนามเดิมของใคร  

     ................พระยาพชิยัดาบหกั...................................................................................... 
๘.      กลา้หาญและโอบออ้มอารี เป็นลกัษณะของใคร  

    ................เดก็ชาย จอ้ย................................................................................................. 
๙.      พระยาพิชยัเป็นคนจงัหวดัใด  

    ................อุตรดิตถ.์...................................................................................................... 
๑๐.    จากขอ้ ๙. เกิดในรัชกาลใด  
  ................พระเจา้อยูห่วับรมโกศ................................................................................. 
๑๑.   เมืองพิชยั ปัจจุบนัคือ  

   ................อาํเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ.์........................................................................ 
๑๒.   คุณสมบติัของใครที�ต่อยมวยไดเ้ก่งที�สุด  

    ................เดก็ชาย จอ้ย................................................................................................. 
 

๓๔ 



 

 

๑๓.   บิดาของจอ้ยพาจอ้ยไปฝากไวก้บัใคร  
    ................พระครูวดัมหาธาตุ....................................................................................... 

๑๔.   นายทองดีมีลกัษณะแปลกไปจากชายหนุ่มอื�นๆ คือ 
    ................ไม่กินหมาก................................................................................................. 

๑๕.   ครูมวยคนแรกของพระยาพิชยัดาบหกัคือใคร  
    ................ครูเที�ยง......................................................................................................... 

๑๖.   ครูเมฆชาวท่าเสา “ท่าเสา” อยูใ่นเขตเมืองอะไร  
   ................อุตรดิตถ.์...................................................................................................... 

๑๗.   เหตุใดพระยาพิชยัดาบหกัจึงไดเ้ขา้รับราชการ  
    ................พระยาตากชอบในฝีมือการชกมวย..............................................................  

๑๘.   ใครคือบุคคลที�นายทองดีช่วยใหพ้น้จากความตาย  
    ................บุญเกิด......................................................................................................... 

๑๙.    จอ้ยไดแ้สดงฝีมืออยา่งไรใหรุ่้นพี�เห็น  
   ...............ชัBนเชิงในการต่อยมวย...................................................................................   

๒๐.   ใครคือบุตรชายเจา้เมืองที�มาเรียนหนงัสือกบัพระครู  
    ................คุณเฉิด.........................................................................................................  

๒๑.   จากขอ้ ๒๐. เขารังแกจอ้ยอยา่งไร 
    ................วางแผนกนัรุมชกต่อยจอ้ย...........................................................................  

๒๒.  จอ้ยหนีออกจากวดัเพราะ  
   ................ถา้อยูต่่อไปคงถูกรังแกจากคุณเฉิด..............................................................   

๒๓.   ทาํไมจอ้ยจึงเปลี�ยนชื�อ  
................เพราะกลวัวา่เจา้เมืองจะส่งคนมาทาํร้าย....................................................... 

๒๔.  ใครคือเพื�อนร่วมทุกขร่์วมสุขของนายทองดีขณะที�อยูสุ่โขทยั  
    ................บุญเกิด.........................................................................................................   

๒๕.   ทองดีอยูก่บัพระยาตาก จนไดบ้รรดาศกัดิJ เป็น  
................หลวงพิชยัอาสา............................................................................................   

๒๖.   เดก็บุญเกิดไดรั้บตาํแหน่งอะไร  
................หมื�นหาญณรงค.์..........................................................................................   

๓๕ 



 

 

 
๒๗.    ขณะสู้รบกบัพม่า หมื�นหาญณรงคเ์ป็นอยา่งไร  

................ถูกกระสุนปืนของพม่าตาย..........................................................................   
๒๘.   จงเรียงลาํดบับรรดาศกัดิJ ของพระยาพิชยัดาบหกัใหถู้กตอ้ง  

................๑.หลวงพิชยัอาสา  ๒.พระยาสีหราชเดโช ๓.พระยาพิชยั............................ 
๒๙.    นามสกลุที�พระยาพิชยัดาบหกัไดรั้บคือ  

 ...............วชิยัขทัคะ....................................................................................................   
๓๐.   ใครคือผูพ้ระราชทานนามสกลุใหพ้ระยาพิชยัดาบหกั  

 ................พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั....................................................   
๓๑.   พระยาพิชยัดาบหกัถึงแก่กรรมเมื�ออาย ุ 

................ ๔๑ ปี........................................................................................................   
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๓๖ 



 

 

นิด ๆ หน่อย ๆ 
 
 

๑.     เรื�องนิดๆ หน่อย ใครเป็นผูป้ระพนัธ์  
  ................ดอกไมส้ด.......................................................................................................   

๒.     ดอกไมส้ดมีชื�อจริงวา่  
  ................ม.ล. บุปผา นิมมานเหมินทร์...........................................................................   

๓.     เรื�องนิดๆ หน่อยๆ ใชว้ธีิการเขียนแบบใด  
    ................เรื�องสัBน..........................................................................................................   
๔.     ใครคือผูเ้ล่านิทาน  
  ..............หมื�นผลาญศตัรูปลาศ........................................................................................   
๕.     นิทานที�เล่าเกี�ยวกบัเรื�องอะไร  
    ..............ความอารี และความตระหนี�..............................................................................   
๖.      จุดมุ่งหมายในการเขียนเรื�องสัBนคือ 
  ................เพื�อความบนัเทิง และสอดแทรกคติธรรม.......................................................   
๗.    กิริยาท่าทางชดชอ้ยน่ารัก ใครเห็นใครกรั็ก เป็นลกัษณะของเทพธิดา  
   ..............ความสวย...........................................................................................................   
๘.     ความกลา้คืออะไร     
    ..............ความไม่กลวั ความไม่ขีBขลาด............................................................................   
๙.    ผูฟั้งนิทานมีกี�คน ใครบา้ง  
    ..............๕ คน คือ ใหญ่ , กลาง , บรรเจิด , จาํนง , ราํจวญ.............................................   
๑๐.    ราชินีและราชาที�เป็นอริต่อกนั หมายถึงใคร      
    ..............ความอารี และความตระหนี�..............................................................................   
๑๑.    ผูที้�ทาํใหม้นุษยเ์ห็นแก่ตวั ทาํความชั�วไดทุ้กชนิดคือ  
    ..............ความตระหนี�.....................................................................................................   
๑๒.   ความหมายของคาํวา่ อารี คือ  
          ..............ความเอืBอเฟืB อเผื�อแผ.่.........................................................................................   

๔๑ 



 

 

๔๒ 

๑๓.   ผูที้�สอนใหม้นุษยรู้์จกัคิดคน้ทาํสิ�งต่างๆ คือ 
         ..............วทิยาศาสตร์.....................................................................................................   
๑๔.   ความอวดดี อวดฉลาด เป็นคุณสมบติัของ  
     ..............ความหยิ�ง.........................................................................................................   
๑๕.   ผูที้�ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นราชินีคือ  
          ..............ความอารี..........................................................................................................   
๑๖.    คติที�ไดจ้ากเรื�อง คือ  
    ..............ความเอืBอเฟืB อเผื�อแผ ่ช่วยใหทุ้กคนมีความสุข...................................................   
๑๗.   สาระสาํคญัของเรื�องนิดๆ หน่อยๆ กล่าวถึง     
       ..............กลุ่มปีศาจและกลุ่มเทพธิดาเลือกหวัหนา้.........................................................   
๑๘.   เหตุใดจึงไม่มีใครเลือกเทพธิดาแห่งความสวยเป็นราชินี    
         ..............เพราะความสวยทาํประโยชนอ์ะไรไม่ได ้นอกจากเอาไวดู้เล่นเท่านัBน..............   
๑๙.    ปีศาจที�ชั�วร้ายที�สุด มีชื�อวา่  
  ..............ความตระหนี�.....................................................................................................   
๒๐.   เหตุใดเทพธิดาอารี จึงไดรั้บเลือกเป็นราชินี         
     ..............พดูจาเรียบร้อย อ่อนหวาน เจียมตวั ที�สาํคญัมีความเอืBอเฟืB อเผื�อแผช่อบ...........    
          ......ช่วยเหลือผูอื้�น..........................................................................................................   
๒๑.   ผูที้�รับปีศาจแห่งความตระหนี�ไวจ้ะเป็นอยา่งไร         
     ..............มีความร้อนรุ่ม กลุม้ใจ หนา้ตาบูดบึBง ไดรั้บความทุกขท์รมาน........................   
๒๒.   ผูที้�รับเทพธิดาแห่งความอารีไวจ้ะเป็นอยา่งไร  
      ..............มีหนา้ตายิBมแยม้แจ่มใส เป็นที�รักของคนทั�วไป ไดรั้บความสุข....................   
๒๓.   ปีศาจที�ปลิBนปลอ้น ทาํใหม้นุษยแ์ตกแยก มีชื�อวา่   
      ..............ความเทจ็.........................................................................................................   
๒๔.   ปีศาจที�ทาํใหม้นุษยย์ากจน ไม่ทาํงาน มีชื�อว่า  
     ..............ความเกียจคร้าน...............................................................................................   
๒๕.   ตวัละครใดมีนิสัยสุขมุ รอบคอบ มีเหตุผล  
    ..............ใหญ่.........................................................................................................   
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๒๐๒ 

แบบฝึกหัดอตันัยเชิงสังเคราะห์ เรื!องคาํที!มคีวามหมายใกล้เคยีงกนั 
 
 

คํา ความหมาย 
กรณ ี

กรณีย์ 

คดี   เรื�อง   เหตุ 
กิจ   อนัพึงทาํ   อนัควรทาํ 

กกักนั 

กกัขัง 

กกัตวั 

ตุน 

กกัตุน 

กาํหนดที�ใหอ้ยูเ่พื�อดดัสันดาน 
บงัคบัใหอ้ยูใ่นสถานที�อนัจาํกดั 
ยึดตวับุคคลไว ้  ไม่ปล่อยตวัไป 
เกบ็กกั   ผูมี้ทุนตุนสินคา้ 
ยึดเกบ็รวบรวมไว(้กกัตุนสินคา้) 

กจิกรรม 

กจิการ 

กจิวตัร 

กจิธุระ 

การปฏิบติังาน 
ธุระ   การงานที�ประกอบ 
กิจอื�น ๆ ที�ทาํเป็นประจาํ 
ธุระการงาน   กิจการงาน 

กดีกนั 

กดีขวาง 

คัดค้าน 

กนัท่า   กนัไม่ใหเ้ป็นไปได ้
กีดกนั   ทาํเกะกะ   เครื�องกัBนถนน   หรือทางเดิน   เครื�องกีดขวาง 
ทกัทว้ง ทดัทาน หา้มปราม เช่น การออกเสียง เลือกตัBงเป็นสิทธิที�จะคดัคา้นการกระทาํ 

เกร็ด 

เกลด็ 

ส่วนยอ่ย   ส่วนเบด็เตลด็ 
ส่วนที�ซอ้นเหลื�อมกนัเป็นแผ่นๆ 

เกษยีณ 

เกษยีน 

เกษยีร 

สิBนไป   กาํหนด   ค่าอาย ุ  ขีดขัBนอาย ุ
ขอ้ความที�เขียนแทรกไว ้
นํBานม  สาคร 

เกี!ยวข้อง 

เกี!ยวดอง 

เกี!ยวพนั 

ติดต่อกนั   มีส่วนอยูด่ว้ย 
เกี�ยวเนื�องกนัทางญาติ 
เนื�องกนั   พวัพนั 

แก้แค้น 

แก้เผด็ 

แก้ลาํ 

ทาํตอบแทนใหห้ายแคน้ 
ทาํตอบแทนแก่ผูที้�เคยทาํความเผด็ร้อนเจบ็ปวดแก่ตวัไว ้
ตอบแทนใหเ้ท่าเทียมหรือหนกัมือขึBน 

 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐๓ 

 

ขัดขวาง 

ขัดขืน 

ขัดคอ 

ขัดเคือง 

ขัดใจ 

ไม่สะดวก  ติดขดั 
ไม่ทาํตาม   ไม่ประพฤติตาม 
พดูขวาง   ไม่ใหท้าํไดส้ะดวก 
โกรธเคือง 
ทาํไม่ถกูใจ 

ขั#น 

ควั!น 

คั!น 

ฟั!น 

ขัBน  ตอน  ลาํดบั 
ทาํใหเ้ป็นรอย   ดว้ยคมมีดโดยรอบ 
กัBนไว ้  แทรกไว ้  ในระหวา่ง 
ทาํสิ�งเป็นเสน้ใหร้วมเกลียวกนัเป็นเชือก(ฟั�นเชือก)  คลึงขีBผึBงใหเ้ป็นเล่มเทียน(ฟั�นเทียน) 

ความรู้ 

ความสามารถ 

ความเขา้ใจ   ทราบ   จาํได ้
มีคุณสมบติั   เหมาะแก่การจดัทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 

คุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพ 

สมรรถภาพ 

ความดี   ความสามารถ   ที�เหมาะแก่ตาํแหน่งหนา้ที� 
ความคล่องแคล่วในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ 
ความสามารถ 

คุณค่า 

คุณประโยชน์ 

คุณภาพ 

คุณธรรม 

คุณสมบัติ 

ความดี   
ประโยชนอ์นัเป็นความดี 
ลกัษณะความดี   ลกัษณะประจาํบุคคลหรือสิ�งของ 
ธรรมดี   ความดี   ธรรมแห่งความดี   คุณงามความดี 
คุณความดี   ลกัษณะประจาํตวั   ซึ� งบุคคลตอ้งมีก่อนที�จะไดม้าซึ�งสิทธิJ หรือตาํแหน่ง 

โครงการ 

แผนการ 

หลกัการ 

รูปการตามที�กะไว ้ โครงการ 
อุบาย   แบบของงานที�กะไว ้
สิ�งที�ยึดมั�นในการทาํงาน   แผนงาน   ขอ้กาํหนดที�จะปฏิบติั 

จดัเจน 

ชํานาญ 

เชี!ยวชาญ 

ชํานาญการ 

ประสบการณ์ 

แจง้เจน   ประจกัษ ์  รู้หรือ   รู้สึกโดยสงัเกตหรือประสบมา 
รู้วอ่งไว   คล่องแคล่ว 
รู้คล่องแคล่ว   ชาํนาญมาก 
ชาํนาญงาน   งานคล่องแคล่ว 
ความชดัเจน 

แจ้ง 

เผย 

ประกาศ 

เสนอ 

บอก   รู้   กระจ่าง   สวา่ง   ชดั 
เบิก   เปิด   ขยาย   แยม้ออก 
แจง้ใหท้ราบทั�วไป   ป่าวร้อง 
ยื�นต่อ   นาํขึBนอา้ง  ยกขึBน   กล่าว   บอกใหรู้้   ชีBแจง   แสดงใหเ้ห็น 
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โจร 

ฆาตกร 

ผู้ร้าย 

เพชฌฆาต 

อาชญากร 

ผูร้้ายลกัปลน้   ผูป้ลน้ 
ผูฆ่้า 
โจรผูท้าํประทุษกรรม 
เจา้หนา้ที�ประหารชีวิตนกัโทษ 
ผูก้ระทาํผิดอาชญา   หรือ   ผูร้้ายที�ก่ออาชญากรรม 

ฉุกเฉิน 

ฉุกละหุก 

ชุลมุน 

วกิฤต   วกิฤต ิ

เกิดขึBนเป็นเหตุปัจจุบนัทนัด่วนทาํใหเ้กิดความชุลมุนวุ่นวาย 
สบัสนวุน่วาย   หรือ  อยา่งรีบเร่ง 
วุน่วาย   ขวกัไขว ่
แปลกจากเดิม  ไม่ปกติ 

ชัย 

ไชย 

การชนะ   มีชยั 
ดีกวา่   เจริญกวา่ 

ชุลมุน 

อลวน 

อลเวง 

อลหม่าน 

วุน่วาย   ขวกัไขว ่
วุน่วาย   สบัสน 
กอ้ง  ดงั   เซ็งแซ่ 
สบัสน   แตกตื�น 

ตระบัด 

ระบัด 

สะบัด 

ประเดีRยว   บดัใจ   ทนัใด 
ผลิ   แตกใบอ่อน   แตกขนอ่อน 
กระพือ  สลดั   ทาํใหห้ลุด 

ตรวจ 

ตรวจตรา 

ตรวจสอบ 

ไต่สวน 

สอบสวน   สอบดู   ดูใหถ้กูตอ้ง 
สาํรวจและพิจารณา   ตระเวนดูเพื�อระวงัเหตุการณ์ 
สาํรวจและสอบสวน  สาํรวจ  และนบัจาํนวนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
สอบถาม(ศาลนดัไต่สวนปากคาํ) 

ทรรศนะ  ทัศนะ 

ทัศนคต ิ  เจตคต ิ

ทัศนวสัิย 

ความเห็น   การเห็น   เครื�องรู้เห็น   สิ�งที�เห็น  การแสดง 
ความรู้สึกที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง (Attitude) 
ความกระจ่างของอากาศ 

อนุญาต 

อนุมตัิ 

อนุโลม 

ยินยอม   ยอมให ้ ตกลง 
เห็นชอบตาม 
เป็นไปตามไม่ขดัขืน   คลอ้ยตาม 

ปฏิญญา 

ปฏิญาณ 

ปณิธาน 

การใหค้าํมั�นสญัญา   หรือการยืนยนัโดยถือ  เอาศกัดิJ สิทธิJ   หรือความสุจริตเป็นที�ตัBง 
การใหค้าํมั�นโดยสุจริตใจ 
ปณิธาน   ตัBงความปรารถนา 
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ประวตักิาร 

ประวตักิารณ์ 

ประวตักิาล 

เรื�องราวที�เป็นมาแลว้   แต่ก่อนตามลาํดบัสมยั 
เหตุการณ์ที�มีค่าควรบนัทึก 
สมยัที�มีบนัทึกเหตุการณ์ 

พฒันาการ 

ววิฒันาการ 

วบัิติ 

อุบัต ิ

ความเจริญกา้วหนา้ 
ความเจริญรุ่งเรือง   ความคลี�คลายไปในทางเจริญ 
พิบติั   ฉิบหาย   ความผิด   โทษ   เคลื�อนคลาด 
การเกิดขึBน   กาํเนิด   บงัเกิด   รากเหงา้   เหตุ   เกิดขึBน 

สรร 

สรรแสร้ง 

สรรค์ 

เลือก   คดั 
เลือกวา่   แกลง้เลือก 
สร้าง 

สร้างสรรค์ 

สร้างเสริม 

สร้าง  ทาํ  ปลกู 
ทาํหรือสร้าง   เพิ�มเติม 

สิทธิ 

เสรีภาพ 

อาํนาจอนัชอบธรรม 
การมีสิทธิที�จะพดูจะทาํไดโ้ดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้�น 

หลกัการ 

หลกัเกณฑ์ 

หลกัฐาน 

หลกัธรรม 

สิ�งยึดมั�นในการทาํงาน   แผนงาน   ขอ้กาํหนดที�จะปฏิบติั 
ขอ้กาํหนดที�ตอ้งถือปฏิบติั 
ความมั�นคงอนัเป็นพืBนที�ตัBง   สิ�งที�ใชใ้นการพิสูจน์ 
ธรรมอนัเป็นหลกัยึดมั�น 

ห้าวหาญ 

เหี#ยมหาญ 

ฮึกเหิม 

กลา้อยา่งมุทะลุ 
ดุร้ายกลา้หาญ 
กลา้ดว้ยความคะนอง 

อุบัตเิหตุ 

อุปัทวนัตราย 

เหตุที�เกิดขึBนโดนไม่ทนัคิด   ความบงัเอิญเป็น 
อุปัทวะ  และอนัตราย(อุปัทวะ = อปัรีย ์  จญัไร) 

อุดมการ 

อุดมคต ิ

อุทาหรณ์ 

แผนการตามความคิดเห็นแห่งตนหรือคณะ   แนวดาํเนินชีวิต 
ความคิดเห็นที�ฝังใจแห่งตน   คิดวา่เป็นแบบอยา่งอนัดีเลิศ 
ตวัอยา่ง   การอา้งอิง   การยกขึBนใหเ้ห็น 

เผลอ 

เผอเรอ 

หลงลืม   หรือไม่ระวงัตวัชั�วขณะหนึ�ง 
เลินเล่อ   ไม่รอบคอบ   สุรุ่ยสุร่าย 

ผดั 

ผลดั 

ขอเลื�อนเวลาไป   ยา้ยไปยา้ยมา 
เปลี�ยน 
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ผุด 

ผลุด 

ผลุบ 

โผล่ขึBน   ทะลึ�งขึBน   สูงเด่นขึBน 
หลุดเขา้หลุดออกโดยเร็ว   มุดเขา้มุดออกโดยเร็ว 
ดาํลง  มุดลง  หรือ  เขา้ออกโดยเร็ว 

กบ 

กลบ 

เตม็มาก   เตม็แน่น 
กริยาที�เอาสิ�งที�เป็นผงโรยทบัขา้งบนเพื�อปิดบงั   เอาดินหรือสิ�งอื�น ๆ ใส่ลงไปในที�เป็น
หลุมเป็นบ่อหรือแอ่ง   เพี�อใหเ้ติมหรือไม่เห็นร่องรอย 

หวาด 

 

หวั!น 

เป็นความรู้สึกคร้ามเกรง   สะดุง้กลวั   หรือพรั�งพรึงในสิ�งที�เคยเกิดกบัเราวา่จะเกิดขึBนกบั
เราอีก 
เป็นความรู้สึกคร้ามเกรง    สะดุง้กลวั   หรือพรั�งพรึงวา่สิ�งใดสิ�งหนึ�งจะเกิดขึBนกบัตนเอง
โดยสิ�งนัBนๆไม่เคยเกิดกบัตนมาก่อนเลย 

เผยแผ่ 

 

 

 

เผยแพร่ 

การทาํใหข้ยายออกไป ดว้ยการยกเอาความดีเด่นของสิ�งที�จะเผยแผม่าทาํใหป้รากฏแก่
ผูรั้บทาํใหผู้รั้บไดท้ราบในสิ�งที�ยงัไม่รู้ไม่ทราบ   แต่ไม่มีการบงัคบัใหเ้ชื�อหรือจาํตอ้งรับ
เอาแต่ประกาศใด   เช่น  การเผยแผศ่าสนาเป็นตน้ 
 
การโฆษณาใหแ้พร่หลาย   สิ�งที�โฆษณานัBนจะดีหรือไม่ดีกไ็ด ้  ผูเ้ผยแพร่ไม่ไดค้าํนึงถึง
ผูรั้บแต่หวงัผลประโยชนข์องตนฝ่ายเดียวเช่น   การเผยแพร่ลทัธิ   เป็นตน้ 

คิดอ่าน 

 

คิดค้น 

การตริตรองเพื�อหาทางแกไ้ข   ที�จะขจดัปัญหาหรืออุปสรรค   ทัBงที�เกี�ยวกบัการ
ดาํรงชีวิต   การทาํงาน  การสมัพนัธ์กบัคนอื�นใหห้มดไปหรือลดนอ้ยลง 
การตริตรองเพื�อหาขอ้เทจ็จริง   หลกัการหรือกฏเกณฑต่์าง ๆ  เพื�อตรวจสอบดูวา่สิ�งนัBน
มีขอ้เทจ็จริงประการใด   รวมถึงการประดิษฐห์รือสร้าง 

ขมขีมนั 

 

ขะมกัเขม้น 

 

กลุกีจุอ 

เร็ว   เร็วพลนั   ทนัที ,  ทาํในทนัทีทนัใด   ไม่มวัชา้ใหเ้สียเวลาแมเ้พียงนาทีเดียว   
หลงัจากที�ไดรั้บมอบหมายใหท้าํแลว้ 
รีบทาํ ตัBงใจทาํ,   รีบทาํดว้ยความตัBงใจ   เพื�อใหง้านนัBนเสร็จเรียบร้อย   ไม่มีอะไร
ผิดพลาด 
ทาํเป็นเจา้กีB เจา้การ,  เป็นเจา้กีB เจา้การเขา้ไปทาํโดยทีไม่มีใครมอบหมายใหท้าํ  ทัBงนีBอาจมี
จุดประสงคเ์พื�อประจบหรือหวงัจะไดห้นา้ไดต้า 

ครํ!าครึ 

ครํ!าคร่า 

ครํ!าเครอะ 

ครํ!าหวอด 

มอซอ 

เก่าเกินไปไม่ทนัสมยั   เกี�ยวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด   เช่นความเชื�อ   ความเห็น 
เก่าแก่จนชาํรุด   ทรุดโทรม   เกี�ยวขอ้งกบัวตัถุอนัเป็นรูปธรรม 
สกปรก   เปรอะเปืB อน 
อยูน่านจนเก่ง 
ไม่สะอาด   ไม่สวยงาม   ไม่สดชื�นผอ่งใส 
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ขัดจงัหวะ 

 

ขัดบท 

แทรกเขา้มาในขณะที�คนอื�นกาํลงัทาํอะไรอยู ่ เป็นเหตุใหผู้ที้�กาํลงัทาํอะไรนัBนตอ้ง
หยดุชะงกัไปชั�วคราว   การขดัจงัหวะเป็นไปโดยไม่มีเจตนา 
แทรกเขา้มาในขณะที�คนอื�นพูดยงัไม่จบเรื�อง   โดยไม่คาํนึงถึงวา่โอกาสที�ตวัจะพดูนัBน
ถึงเวลาแลว้หรือยงั 

จนตรอก 

จนมุม 

 

จนแต้ม 

ไม่มีทางไป   สภาพที�ไม่สามารถจะพึ�งตนเองหรือผูอื้�นได ้
ไม่มีทางหนี   ใชใ้นกรณีที�มีคนหนีและคนไล่   หรือใชก้รณีที�มีการต่อสูที้�ตอ้งใชช้ัBนเชิง
เขา้หกัลา้งกนั  หรือใชเ้กี�ยวกบัการซกัถามปัญหาเพื�อลองภูมิปัญญาของผูต้อบ 
ไม่มีทางเดิน,   เคลื�อนไหวหรือดาํเนินต่อไปไม่ไดแ้ลว้   ใชเ้กี�ยวกบัการทาํงานหรือการ
แกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

ทดแทน 

 

ชดเชย 

ชดใช้ 

กระทาํตอบใหส้มหรือทดัเทียมกนักบัที�ไดรั้บผลของการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
มาแลว้ 
ใชแ้ทนสิ�งที�เสียไป   เพื�อใหคุ้ม้หรือสมดุลกบัสิ�งที�ตอ้งเสียไป 
ใชท้ดแทนสิ�งที�ใชห้รือเสียไป 
ใชเ้ป็นค่าทดรองจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ทดรองจ่ายไปก่อนแลว้ 

คับคั!ง 

แน่นหนา 

หนาแน่น 

มากจนตอ้งยดัเยียดหรือเบียดเสียดกนั 
มั�งคง   แขง็แรง   เป็นปึกแผน่ 
มากจนแน่นทึบ 

โปรด 

กรุณา 

ใชใ้นกรณีที�บอกกล่าว  ขอร้อง  หรือวิงวอนนัBนเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่ผูฟั้ง 
ใชใ้นกรณีที�บอกกล่าว  ขอร้อง  หรือวิงวอนนัBนเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่ผูพ้ดู 

จุกจกิ 

จุบจบิ 

จูจี้B    เลก็นอ้ย  รบกวน 
การกินนอ้ย ๆ ไม่เป็นมืBอเป็นคราว   กินพรํ�าเพรื�อทีละเลก็ทีละนอ้ย 

กะปริดกะปรอย 

กะปริบกะปรอย 

มีอาการออกหรือไหลออกนอ้ย ๆ  หยดุบา้งออกบา้ง 
ปริบ ๆ  ปรอย ๆ  เลก็ ๆ  นอ้ย ๆ 

วางใจ 

ไว้ใจ 

ปล่อยใหท้าํโดยไม่ตอ้งเป็นห่วง   หรือกงัวลวา่จะเกิดความผิดพลาดขึBน 
เชื�อใจวา่มีความซื�อสตัยสุ์จริต   ไม่คิดร้ายหรือคิดหาผลประโยชน ์  เพื�อตวัเขาเอง   แลว้
ทาํใหผู้อื้�นเสียหายเดือดร้อน 

ตายใจ 

นอนใจ 

เชื�ออยา่งไม่ระแวงแคลงใจ 
ไม่กงัวล   ไม่รีบร้อน  ใจเยน็ 

ซาบซึ#ง 

ทราบซึ#ง 

 เอิบอาบซาบซ่านเขา้ไปในจิตใจ เช่นซาบซึB งในรสพระธรรม,ซาบซึB งในรสวรรณคดี 
รู้หรือเขา้ใจอยา่งลึกซึB ง   ไม่มีปัญหาอะไรเคลืองแคลงสงสยัอีกแลว้ 

สอดส่อง 

สอดส่าย 

พิจารณา   ตรวจตราดู   สอบสวนดูดว้ยใจ 
ใชส้ายตากวาดดูไปทั�ว   เพื�อคน้หาอะไรอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

 



 

 

๒๐๘ 

 

ภาคภูมิ 

ภูมฐิาน 

มีสง่า  ท่าทางผึ�งผายน่าเกรงขาม   เนน้ที�ความเขม็แขง็  ความเดด็ขาด ความแขง็แรง 
มีความสง่าน่านบัถือ   เนน้ที�ความซื�อสตัยสุ์จริต   ความมีอาํนาจ   และความมีบุญวาสนา   
ภูมิฐานยงัใชก้บับา้นเรือนหรือสิ�งก่อสร้างไดด้ว้ย 

ไกล่เกลี!ย 

 

เกลี#ยกล่อม 

ทาํใหป้รองดองกนั   มีการพดูหวา่นลอ้ม   ชีBแนะ   แนะนาํ   ชกัชวนหรือจูงใจโดยมุ่งให้
คู่กรณีปรองดองกนั   คืนดีกนั 
ชกัชวนใหเ้ห็นดีดว้ย   มีการกระทาํคลา้ยการไกล่เกลี�ย   แต่มุ่งหมายใหค้นอื�นเห็นดีดว้ย
กบัตนคลอ้ยตามตน 

กระฉับกระเฉง 

 

กระปรี#กระเปร่า 

 

กระชุ่มกระชวย 

ความคล่องแคล่วเหมาะสมแห่งกิริยาอาการในการเคลื�อนไหวและการทาํงานเป็น
ธรรมดาอยูเ่อง 
ความคล่องแคล่ว ว่องไว และรวมไปถึงสภาพจิตใจของบุคคลที�มีความรู้สึกสดชื�น   
คึกคกั 
ความแขง็แรง   ความเป็นหนุ่ม   การมีผิวพรรณผอ่งใส  มีจิตใจสดชื�นขึBน 

ยดืยาว 

ยดืเยื#อ 

ยดืยาด 

ยาวมาก  ใชป้ระกอบถอ้ยคาํ  ขอ้ความหรือเรื�องราวต่าง ๆ 
นานเกินควร   ไม่ใคร่จะจบสิBน   ชกัชา้นานเวลา 
ชกัชา้   อืดอาด   เฉื�อยชา 

พฤตกิรรม 

 

พฤตกิารณ์ 

การกระทาํหรืออาการที�แสดงออกโดยทั�วไปตามปกติทางกลา้มเนืBอ   ความคิด   และ
ความรู้สึกเพื�อตอบสนองต่อสิ�งเร้า 
การกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งโดยเฉพาะ  ซึ� งก่อใหเ้กิดเหตุที�จะนาํไปสู่ผลอยา่งใดอยา่ง
หนึ�ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 




