
 

เฉลย คอรสไทย ๓  
เร่ือง ลักษณนาม หนา ๖๕-๗๒ 

 

ขนมปง    เรียกเปน แผน   สม  เรียกเปน ลูก 

ขาวหลาม เรียกเปน กระบอก  ฝอยทอง เรียกเปน แพ 

พิมเสน  เรียกเปน เกล็ด   ถ่ัว  เรียกเปน เม็ด 

ดางทับทิม เรียกเปน เกล็ด   กับขาว  เรียกเปน สํารับ 

ปลายาง  เรียกเปน ตับ   พลู  เรียกเปน จีบ 

ขาวตมผัด เรียกเปน มัด,กลีบ   บุหร่ี  เรียกเปน มวน 

แหวน  เรียกเปน วง   ผัก  เรียกเปน กํา 

มุง  เรียกเปน หลัง   กระดาษ  เรียกเปน แผน 

พาย ุ  เรียกเปน ลูก   ฟน  เรียกเปน ซ่ี 

บาน  เรียกเปน หลัง   กระดาน  เรียกเปน แผน 

อิฐ   เรียกเปน กอน   ประตู  เรียกเปน บาน 

กระจกเงา เรียกเปน บาน   แห  เรียกเปน ปาก 

กรอบรูป เรียกเปน บาน   อวน  เรียกเปน ปาก 

ดินสอ  เรียกเปน แทง   ซุง  เรียกเปน ตน 

แมน้ํา  เรียกเปน สาย   รม  เรียกเปน คัน 

เชือก  เรียกเปน เสน   จาน  เรียกเปน ใบ 

ไฟฉาย  เรียกเปน กระบอก  ลูกสุนัข  เรียกเปน ครอก 

ชอน  เรียกเปน คัน   จดหมาย เรียกเปน ฉบับ 

สอม  เรียกเปน คัน   เขายาม  เรียกเปน กะ 

รองเทา  เรียกเปน คู   ป  เรียกเปน เลา 

ถุงเทา  เรียกเปน คู   ขลุย  เรียกเปน เลา 

ชางบาน  เรียกเปน เชือก   เข็ม  เรียกเปน เลม 

ชางปา  เรียกเปน ตัว   ดาบ  เรียกเปน เลม 



 

เกวยีน  เรียกเปน เลม   ขวาน  เรียกเปน เลม 

กระทอม เรียกเปน หลัง   สรอย  เรียกเปน เสน 

ภูเขา  เรียกเปน ลูก   เข่ือน  เรียกเปน เขื่อน 

จะเข (ดนตรี) เรียกเปน ตัว   แคน  เรียกเปน เตา 

จักรเย็บผา เรียกเปน คัน,หลัง   งาชาง   เรียกเปน ก่ิง 

ชุมทางรถไฟ เรียกเปน ชุมทาง   ชอลก  เรียกเปน แทง 

เช็ค  เรียกเปน ใบ,ฉบับ   เชิงเทียน เรียกเปน คู 

ซุง  เรียกเปน ตน,ทอน  เซียมซี  เรียกเปน ใบ,แผน 

ตําหนัก  เรียกเปน หลัง   โดม  เรียกเปน โดม 

ตู  เรียกเปน ใบ,ลูก,หลัง  เต็นท  เรียกเปน หลัง 

ทองหยอด เรียกเปน เม็ด ,ลูก   ท่ีดิน  เรียกเปน แปลง , ผืน 

บายศรี  เรียกเปน สํารับ   นาฬิกาทราย เรียกเปน อัน 

ปฏิทิน  เรียกเปน แผน ,ฉบับ ,อัน  ใบตอง (มีกาน) เรียกเปน ทาง 

ปนโต  เรียกเปน ใบ ,ลูก ,เถา  เปยโน  เรียกเปน หลัง 

ผาถุง    เรียกเปน ถุง , ตัว   ผาปา  เรียกเปน กอง , ตน 

พระธาตุ  เรียกเปน องค   พยาน  เรียกเปน คน , ปาก 

พระท่ีนั่ง เรียกเปน องค   พวงหรีด เรียกเปน พวง 

ไพ  เรียกเปน ใบ, สํารับ  ฟาง  เรียกเปน ฟอน , กอง 

ยางลบ  เรียกเปน กอน , แทง  ลูกคิด  เรียกเปน ราง 

แวนตา  เรียกเปน อัน   ศพ  เรียกเปน ศพ 

ออย  เรียกเปน ลํา   ขาวเมาทอด เรียกเปน แพ 

ทองหยิบ เรียกเปน หยิบ,ดอก  ขนมจีน  เรียกเปน จับ,หัว 

ขาวโพด  เรียกเปน ดอก,ฝก   ไมรวก  เรียกเปน มัด 

เส่ือ  เรียกเปน ผืน   พรม  เรียกเปน ผืน 

เล่ือย  เรียกเปน ปน   กระเบ้ือง เรียกเปน แผน 



 

หนาตาง  เรียกเปน บาน   เข็มขัด  เรียกเปน เสน 

ปน  เรียกเปน กระบอก  ระนาด  เรียกเปน ราง 

ลูกปน  เรียกเปน ตับ   ประทัด  เรียกเปน ตับ 

ธูป  เรียกเปน ดอก   เทียน  เรียกเปน เลม 

ยักษ  เรียกเปน ตน   ฤาษี  เรียกเปน ตน 

ภิกษ ุ  เรียกเปน รูป   นาฬิกา  เรียกเปน เรือน 

ปากกา  เรียกเปน ดาม   กุญแจ  เรียกเปน ดอก 

ตะขอ  เรียกเปน ตัว   ขิม  เรียกเปน ตัว 

ไข  เรียกเปน ใบ , ฟอง , ลูก  เจดีย  เรียกเปน องค 

ชิงชา  เรียกเปน อัน   ซากศพ  เรียกเปน ซาก 

แสตมป  เรียกเปน ดวง   ตะเกยีง  เรียกเปน ดวง 

นกหวีด  เรียกเปน ตัว   นรก  เรียกเปน ขุม 

บาตร  เรียกเปน ใบ , ลูก   ใบตอง  เรียกเปน พับ , แหนบ 

ปราสาท เรียกเปน องค   ผาไตร  เรียกเปน ไตร 

เผือก  เรียกเปน หัว   พวงมาลัย เรียกเปน พวง 

ยางรถ  เรียกเปน เสน   วาว  เรียกเปน ตัว 

เห็ด  เรียกเปน ดอก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่อง เฉลยลักษณนาม 
 

ตอไปนี้เปนคําลักษณนามท่ีแบงเปนหมวดหมูโดยอาศัยเคาโครงท่ีพระยาอุปกิตศิลปสารไดรวบรวมไว 
 

๑. ลักษณนามบอกสัณฐาน 
 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 
 

วง     แหวน  วงกลม  ตะกรอ   สักวา  มโหรี   เพลง 
หลัง     เรือน  ตึก   กูบ   ประทุน  เกง  บุษบก  มุง 
แผน     ขนมปง   กระดาษ  กระดาน   กระเบ้ือง  อิฐ 
ผืน     ผา   เส่ือ  พรม  กระแชง  หนงัสัตว (ท่ีใชปู)  ธง 
บาน     ประตู   หนาตาง  กระจกเงา  กรอบรูป 
ลูก     สม   ฟุตบอล   พาย ุ
ใบ     บัตรประจําตัว  ถาด  จาน 
แทง     เหล็ก  ตะกั่ว  ดินสอ   ทอง  คร่ัง 
กอน       สบู   ถาน   อิฐ   เนื้อ 
คัน     รม  ฉัตร   ธนู   หนาไม   ชอน  สอม  ซอ  เบ็ด (ท่ีมีคัน)  แรว  ไถ 
ตน     สม  เสา ซุง  เทียนพรรษา 
ลํา       ไมไผ  ออย  เคร่ืองบิน   จรวด   เรือ 
เคร่ือง     วิทยุ   โทรทัศน  คอมพิวเตอร   พัดลม 
ดวง     รอยดาง  ตรา  พระอาทิตย  พระจันทร  ดาว  ไฟฟา  ดาวเทียม 
กระบอก    ปลองไมไผ  ขาวหลาม  พลุ  ปน  ไฟฉาย 
เสน     เชือก  ลวด  ดาย  ผม  สรอย  เข็มขัด 
สาย     ถนน  ทาง  แมน้ํา  สรอย  แคว  เข็มขัด 
ปาก     แห  อวน  สวิง  โพงพาง  เปล 
ปน     ตอก (ท่ีมีขนาดกวาง)  เล่ือย 
ซ่ี     ฟน  กานรม  ลูกกรง 
 
 
 
 



 

 
แพ     ฝอยทอง  ขาวเมาทอด 
เกล็ด     พิมเสน  ดางทับทิม 
ราง     ลูกคิด  ระหัด  ระนาด 
เม็ด     ยา  กระดุม  กรวด  ถ่ัว  สิว 
ตับ     พลุ  ลูกปน  ประทัด  ปลายาง  จาก 

 
 
 

๒. ลักษณนามบอกการจําแนก 
 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 
 

กอง      ลูกเสือ  อิฐ  ทราย  ผาปา 
พวก     คน  สัตว 
เหลา     ทหาร  เวไนยสัตว 
หมวด     วิชา  ทหาร  ลูกเสือ  ศัพท 
หมู     คน  สัตว  ของ 
ฝูง     วัว  ควาย  ปลา  นก 
โขลง     ชาง 
คณะ     คน  พระสงฆ 
นิกาย     ลัทธิ   ศาสนา 
สํารับ     กระดุม  กับขาว  เคร่ืองเรือน   เคร่ืองแตงกาย 
ชุด     เคร่ืองแตงกาย   การแสดง  ขอสอบ 
ขอ     เลข  คําแนะนาํ  สัญญา  กติกา 
โรง       ละคร   โขน  หนัง 
ครอก     ลูกสุนัข  ลูกปลา  ลูกแมว  ลูกหน ู
ประเด็น     ปญหา  ขอโตแยง  เร่ืองราว  ขอความ 
รูปแบบ     กวีนพินธ  งานประพันธ  วธีิสอน  การสอน  การพัฒนา 
ลักษณะ     อุปนิสัย  การกระทํา  งาน 
 
 



 

 
แบบ     ทรงผม  เคร่ืองแตงกาย  ตัวอักษร  ตัวพมิพ 
ชนิด     เช้ือโรค  ยา  ผลิตภัณฑ  คน  พืช  สัตว 
ประเภท      อาหาร  กับขาว  ดนตรี  อาคาร 
ประการ     พร   ความสําเร็จ  เหตุผล  ความจําเปน 
อยาง      กับขาว  เคร่ืองปรุง  การกระทํา 
จําพวก     มนุษย  เปรต  สัตว  พืช 
ระดับ       ภาษา  ขาราชการ  การศึกษา 
ข้ัน     ตําแหนง  ความรุนแรง  การเตรียมพรอม  การปฏิบัติ  ยศ 
ฉบับ     จดหมาย  เอกสาร  นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ 

 
 
 
 

๓. ลักษณนามบอกปริมาณ 
 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 
 

คู     รองเทา  ถุงเทา  แจกนั  เชิงเทียน  ชอน  สอม  เขาสัตว 
โหล     ดินสอ  สมุด  ไมหนีบผา  ของใช 
กุลี     ผาลาย  ผาพื้น  ผาขาวมา  ผาโสรง (ผาหอหนึ่งท่ีรวมกนั ๒๐ ผืน) 
บาท     เงิน  ทองคํา  เคร่ืองยาไทย 
ช่ัง  กิโลกรัม    แปง  ทองคํา  ถ่ัว 
ชอน  ถวย  ลิตร  ตุม  ไห   แปง  ถ่ัว  น้ําปลา  น้ํา 
โยชน  กิโลเมตร    ระยะทาง 
กลอง     นม  ของขวัญ 
หยด     น้ํา  ยาน้ํา  เหง่ือ 
หีบ      นม   เส้ือผา 
ขวด     น้ําอบ  น้ําหอม   น้ําปลา 
ชะลอม     ผลไม 

 
 



 

๔. ลักษณนามบอกเวลา 
 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 
 

นาที   ช่ัวโมง      เวลา 
วัน  เดือน  ป    เวลา 
ยก     การชกมวย  การตอสู 
รอบ     การแสดง  การแขงขัน  อาย ุ
คร้ัง     การประกวด  การชกมวย  การประชุม  การแสดง 
คราว     การประชุม  การจัดงาน 
สมัย     การประชุม  ระยะเวลา 
ยุค     ชวงเวลา 
หน     การกระทํา  ความผิด  การเตือน 
ที     การตี 
ชวง     บทเรียน  คล่ืนเสียง  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ศตวรรษ    เวลา 
กะ     การทํางาน  การเขายาม 

 
 
 

๕. ลักษณนามบอกวิธีทํา 
 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 
 

จีบ     พลู 
มวน     บุหร่ี 
มัด     ฟน  ขาวตมผัด  ออย  ไมรวก 
พับ      ผา  กระดาษ 
มวน     ผา  กระดาษ  แพร  ริบบ้ิน  ฟลม  เชือก 
กํา (ฟอน)    ผัก  ชอดอกไม  ธูป ฯลฯ 
หอ     ขนม  เส้ือผา  ของขวัญ 
 
 



 

 
หยิบ     ทองหยิบ 
จับ     ขนมจีน 
ผูก      ใบลาน 
 
 

๖. ลักษณนามอ่ืน ๆ  
 

มีลักษณนามอยูอีกเปนจํานวนมาก   ซ่ึงไมสามารถจัดเขาพวกได  เชน 
 
ลักษณนาม     ตัวอยาง 
 
พระองค    พระเจาแผนดนิ   เจานายช้ันสูง 
องค     เจดีย  พระทนต  พระบรมราโชวาท 
รูป       ภิกษุ   สามเณร  ชี 
ตน     ยักษ  ภูตผีปศาจ  ฤาษี  วิทยาธร 
คน     นักเรียน  กรรมกร  กรรมการ  เจาหนาท่ี 
ตัว     สุนัข  แมว  โตะ  เกาอ้ี  มานัง่ 
ใบ     สม  ตู  หมอ  กระโถน  ตุม  หมอน 
เร่ือง     นิทาน  นวนยิาย  ภาพยนตร  ละคร  ธุระ 
ส่ิง     กับขาว  ของ  ส่ิงของ 
อัน     ไมบรรทัด   คีม   แปรงสีฟน   ท่ีเข่ียบุหร่ี 
เลา     ป  ขลุย 
เชือก     ชางบาน (ชางปาเรียกวาตัว) 
เรือน     นาฬิกา 
คัน     จักรเย็บผา   รถ 
เลม     หนังสือ  เกวียน  เทียน  เข็ม  กรรไกร  ส่ิว  ดาบ  ขวาน  หอก 
ช้ิน     ขนม  งาน  บทประพันธ  ผา 
ดาม     ปากกา 
 
 

 
 



 

แบบฝกหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห เร่ืองคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม 
 

หนา ๑๓๓ 
 

ใหนักเรียนเติมคําท่ีมีความหมายตรงกนัขามของคําตอไปน้ี 
ข้ึน : ลง   กวาง  : ยาว 
มืด : สวาง   โง  : ฉลาด  
ด ี : ช่ัว   ปกปด  : เปดเผย  
ลึก : ตื้น   สุจริต  : ทุจริต 

ขาว : ดํา   รัก  :  เกลียด 
บาป : บุญ   รอบคอบ  : สะเพรา 
คุณ : โทษ   สูง  : ต่ํา 

อวน : ผอม   เท่ียวข้ึน  : เท่ียงลอง 

ยาว : ส้ัน   เปน  : ตาย 
หนัก : เบา   ขยัน  : ข้ีเกียจ 
รวย : จน   มิตร  : ศัตรู 
ตอนรับ : ขับไล   กลาหาญ  : ข้ีขลาด 

สุริยัน : จันทรา   รัชนีกร  : ทิพากร 
ยุติธรรม : อยุติธรรม  สัตย  : เท็จ 
อภิชาตบตุร : อวชาตบุตร  มงคล  : อวมงคล 

คงคา : อัคค ี   ทักษิณาวรรต    :    อุตตราวรรต 
มนุษย                 : อมนุษย   สวรรค  : นรก 
ทาสา : ทาสี   ผูชาย  : ผูหญิง 
นาย : บาว   เหนือ  : ใต 
โลกุตรธรรม    : โลกียธรรม  ธรรม  : อธรรม 
กุศลกรรม : อกุศลกรรม  เทวดา  : นางฟา 
หลับ : ตื่น   เศรษฐี  : ยาจก 
 
  
 

 



 

 
แบบฝกหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห  เร่ืองศัพทท่ีแปลเปรียบเทียบ 

หนา ๑๓๕ – ๑๓๗ 
จงเติมคําศัพทที่แปลเปรียบเทียบในชองวางใหตรงกับความหมายทางขวามือ 

๑.  กิน แกลบ     ไมมีเงิน ไมมีจะกิน 

๒.  กึ๋ น  ความเกง ฉลาด 
๓.  ไก ออน   ผูชายที่ยังไมเคยลองกับผูหญิง 
๔.  ข้ี   ผง  เร่ืองธรรมดา พื้นๆ 
๕.  ไข โปง  โดนยิงตาย 
๖.  คลื่นลูก ใหม   คนที่ดังมาใหมจะแทนคนดังคนเกา 
๗.  งี่  เงา  โง 
๘.  จัด  การ    สังหาร 
๙.  เจาะ  ลึก   ถามหรือคุยถึงเบ้ืองลึก 
๑๐.แจ ว     วิเศษเลย สุดยอด 
๑๑.ฉบับกระ เปา   ขนาดยอมเยา พกพาสะดวก 
๑๒.ฉีกหนา กาก   แฉความเลวใหสังคมรู 
๑๓.ชีช้ํากะหล่ํา ปลี  เจ็บใจอยางมาก 
๑๔.เชือ  ด    สังหาร 
๑๕.แช   เย็น   ไมยอมทํางาน เก็บเอาไว 
๑๖.ซอง ขาว   ถูกไลออก 
๑๗.เดิน เคร่ือง   เร่ิมปฏิบัติการ 
๑๘.โดด รม    ไมเขาเรียน อูงาน 
๑๙.ตกกระ ปอง   ไมเปนที่รักอกีตอไป 
๒๐.ตีไข    แตก   ทําคะแนนไดแลว 
๒๑.ตีน   แมว    ขโมย 
๒๒.ตุมสาม   โคก   คนที่นํ้าหนักมาก ตัวกลมๆ  
๒๓.เตะ   ถวง   ถวงใหคนอื่นทํางานลาชา 
๒๔.ใต   โตะ   อามิส สินจาง 
๒๕.ถมไม   เต็ม   อยากไดไมมทีี่ส้ินสุด 
๒๖.ถัง   แตก   หมดเงิน 



 

๒๗.ไถ  รีดไถเงิน 
๒๘.ไทย  มุง    คนที่ชอบมุงเหตุการณรายๆ 
๒๙.นก  เหล็ก   เคร่ืองบิน 
๓๐.นอต  หลุด   อาละวาด เก็บความรูสึกไมอยู 
๓๑.นอน  มา   ตัวเก็งไดแนๆ  
๓๒.เนื้อ    สด   หญิงคาประเวณี 
๓๓.เบ้ีย  ว    โกง 
๓๔.ปลา  รา    ปลอยตัวดูโทรม 
๓๕.ปอด  แหก   ขี้กลัว 
๓๖.ปด  บัญชี    เลิก 
๓๗.เปดไฟ เขียว   สะดวกไมมอีุปสรรค 
๓๘.ผา  ตัด    ปฏิรูปใหม คิดใหม ทําใหม 
๓๙เพ้ีย  น    ฟนเฟอน 
๔๐.ฟอง  สบู   ไมแนนอน ไมมั่นคงถาวร 
๔๑.ฟ  น    โกงผูอื่น 
๔๒.ฟาด   แขง    เตะฟุตบอล 
๔๓.ฟ  ต    รางการแข็งแรงพรอมสู 
๔๔.ฟวส   ขาด   โมโหอยางมาก 
๔๕.ไฟ   แรง   กระฉับกระเฉงเวลาทํางาน 
๔๖.ไฟ  แลบ    ไวมาก 
๔๗.มือ   ถอื   โทรศัพทเคล่ือนที่ 
๔๘.มุ   ก     แกกตลก ขบขัน 
๔๙.เมา  ท     เจรจาปราศรัย 
๕๐.เมาท  แตก   พูดคุยอยางเมามัน 
๕๑.ไมเห็น  ฝุน    ชนะขาดลอย 
๕๒.ยก  เคร่ือง    ทําใหม 
๕๓.ยังมี   ไฟ    มีความอยาก ทะเยอทะยานในตัว 
๕๔.ยํา  ใหญ    โดนประชาทัณฑ 
๕๕.ยี้   ไมมีใครเอา 
๕๖.รัดเข็ม  ขัด   ใชจายไมฟุงเฟอ 
๕๗.รุมกิน  โตะ   โดนรุมประชาทัณฑ 



 

๕๘.ลง  ขัน      เอาเงินรวมกันเพื่อจางคนฆาคนหรือทํารายคนอื่น 
๕๙.ลวง  ลูก    เขาไปลวงความลับ 
๖๐.ลวง  โลก   หลอก 
๖๑.ลัก  ไก      ทําวิธีลัด ไมคอยถูกทํานองคลองธรรม 
๖๒.ล้ํา  หนา    ทําเกินหนาเกินตา 
๖๓.ลิ่ว  ลอ     คนสนิท ผูติดตาม คนรับใช ลูกนอง 
๖๔.ลุ  ย     ลงมือทําเต็มที่ 
๖๕.ลูกตะ  กั่ว      ลูกปน 
๖๖.เลวบริ  สุทธิ์    ชั่วมากๆ  
๖๗.วัดดวง  เส่ียงดวง เผื่อวาโชคจะเขาขาง 
๖๘.วื  ด     พลิกความคาดหมาย 
๖๙.สภา  กาแฟ    จับกลุมคุยกนัในรานกาแฟ 
๗๐.สม  หลน    ลาภลอยโดยไมคาดคิด 
๗๑.สมอง  ไหล   คนเกงไมทํางานในประเทศไทย 
๗๒.สราง  ภาพ    สรางฉากตบตาคนอื่นใหตัวเองดูด ี
๗๓.สุด  ฤทธิ์    เต็มที ่
๗๔.สุด  ตัว     สูเต็มที่ 
๗๕.เสีย  บ     เขาแทนที่ 
๗๖.เสีย  แผน     เสียแผนการที่วางไว 
๗๗.หมก  เม็ด   ไมบอกความจริง 
๗๘.หลัง  เขา    ลาสมัย เชย 
๗๙.หลุด  โลก    สนุกสุดเหว่ียง 
๘๐.หัวปง  ปอง   ตํารวจจราจร 
๘๑.หัว  หอก   ประธาน 
๘๒.หาง  เลข    โดนกับเขาดวย ทั้งๆที่เราไมเกี่ยว 
๘๓.อัด  ฉีด    ใหเงินเต็มที่เพื่อเปนรางวัล 
๘๔.อุ   ม      จับตัวไปฆาเงียบ 

 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบฝกหัด 
หนา  ๒๐๕ 

เร่ือง ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน 
๑. ผูแตงเร่ือง ตนเปนทีพ่ึง่แหงตน คือใคร.....(เพิ่ม สวัสด์ิวรรณกิจ) 
๒. ลักษณะการประพันธ  เปนการประพันธชนดิใด.....(กลอนแปด) 
๓. เร่ืองตนเปนทีพ่ึ่งแหงตนใหแงคิดในดานใด.....(เราไมควรที่จะรอความชวยเหลือจากผูอ่ืนตองรูจักทีจ่ะ

พึ่งตนเองเสียกอน) 
๔. เร่ืองตนเปนทีพ่ึ่งแหงตนเปรียบเทยีบไดกับสํานวนใด.....(ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นัน่, 

อยายืมจมูกคนอ่ืนหายใจ) 
๕. จากเร่ืองตนเปนทีพ่ึ่งแหงตนสอนใหใชส่ิงใดในการทีจ่ะทาํใหตนประสบความสําเร็จในชีวิต…. 

(ใชความรูความสามารถ ความมานะบากบั่นของตนเอง ชวยเหลือตนเองใหประสบความสําเร็จ) 

        
 

เฉลยแบบฝกหัด 
หนา ๒๑๐ 

เร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน ศึกไมยราพ 
๑) ค  ๒) ก  ๓) ข  ๔) ก 

๕) ง  ๖) ค  ๗) ง  ๘) ง 

 

เฉลยแบบฝกหัด 
หนา  ๒๑๓ 

เร่ือง ผูรูดีเปนผูเจริญ 
๑. ใครเปนผูแตงเร่ือง  ผูรูดีเปนผูเจริญ......(พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ เปรียญ)) 

๒. ลักษณะการประพันธเปนการประพันธชนดิใด.......(กาพยหอโคลง) 

๓. ผูแตงไดเปรียบเทียบความรูกับส่ิงใด......(อาวุธที่เราจะสามารถใชในการฟนฝาอุปสรรคตางๆ) 

๔. ผูแตงไดเขียนคุณสมบัติของผูที่เจริญแลว วามีคุณสมบัติอยางไร.....(รูวาส่ิงใดควรไมควร รูวาส่ิงใดถูก

ส่ิงใดผิด รูหนาที่ของตนเอง รูจักใชเหตุผลในการแกปญหา) 

๕. ผูแตงไดกลาววาวยัเด็กนั้นควรเอาใจใสกับส่ิงใดมากที่สุด.......(การศึกษาหาความรู) 

 



 

เฉลยแบบฝกหัด 
หนา  ๒๑๖ 

เร่ือง  สังขทอง ตอน กําเนดิผิดพนคนท้ังหลาย 
๑. ผูแตงเร่ืองกําเนิดผิดพนคนทัง้หลายคือ......(พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย) 

๒. เร่ืองกําเนิดผิดพนคนทัง้หลายมีที่มาจากเร่ืองอะไร ตอนใด.....(วรรณคดีบทละคร เร่ืองสังขทอง ตอน

กําเนิดพระสังข) 

๓. เร่ืองกําเนิดผิดพนคนทัง้หลายใชการแตงรูปแบบใด.....(กลอนบทละคร) 

๔. เพราะเหตุใดนางจันทเทวีและลูกหอยสังขจึงถูกขับไลออกจากเมือง......(นางจันทเทวีประสูติพระโอรส

ออกมาเปนหอยสังข และนางจันทาไดยุใหโหรทํานายวา โอรสในหอยสังขจะทาํใหบานเมืองลมจม) 

๕. นางจันทเทวีใชวิธีการใดจึงทําใหจับตัวลูกสังขได......(นางจันทเทวทีาํทีออกจากบานเขาปาเหมือนเคย 

แตกลับแอบหลบอยูคอยดู เมื่อพระสังขไมเห็นใคร ก็ออกมาจากหอย นางจันทเทวีจึงตีหอยสังขจน

แหลก เมื่อหอยสังขแตก พระสังขจึงหนกีลับเขาหอยไมได) 

 
 
 
 
 
 
 
 


