แบบทดสอบ ม.๒
กาพย์ ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
หน้ า ๒๐๗
๑. กาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดง เป็ นบทพระนิพนธ์ของใคร................(เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร)
๒. กาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดงมีลกั ษณะอย่างไร...........(แต่งกาพย์ยานี ๑ บท สลับกับ
โคลงสี่สภุ าพ ๑ บท)
๓. ธารทองแดง เป็ นชื่อของอะไร..........(เป็ นชื่อของลานาที่เขาพระพุทธบาทในจังหวัดสระบุรี )
๔. กาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดงมีเนื ้อหาเกี่ยวกับอะไร..............................(ชมขบวน
การเดินทาง ชมสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ชมนก ชมไม้ และชมสัตว์น ้าต่าง ๆ)
๕. กาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดง แต่งในสมัยใด.......................(กรุงศรี อยุธยาตอนปลาย)
๖. เนื ้อหาของเรื่ องจัดอยูใ่ นวรรณคดีประเภทใด.........................(บันทึกความรู้สกึ ของผู้เดินทาง)
๗. ลักษณะเด่นของกาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดงคือ ..................(ให้ ความรู้เรื่ องธรรมชาติ)
๘. จากเรื่ องผู้เขียนมีความรู้สกึ อย่างไรกับธรรมชาติ .......................................(ประทับใจ)
นกแก้ วแจ้ วรี่ ร้อง

เร่หา

ใกล้ คหู่ มูส่ าลิกา

แวดเคล้ า

นกตัวผั
้ วเมียมา

สมสู่

สัตวาฝ่ าแขกเต้ า

พวกพ้ องโนรี

๙. สาลิกา หมายถึง ..........(นกชนิดหนึง่ เป็ นพวกเดียวกับนกกิ ้งโครง ตัวสีน ้าตาลเข้ ม หัวสีดา
ขอบตาและปากสีเหลือง มีแต้ มขาวที่ปีกปลายหางสีขาว)
๑๐. นกตัว้ หมายถึง.......(นกกระตัว้ เป็ นนกปากงุ้มเป็ นขอ ลักษณะคล้ ายกนกแก้ ว แต่ตวั โตกว่า )
๑๑. สัตวา หมายถึง...............(ชื่อนกชนิดหนึง่ ในจาพวกนกแก้ วตัวโต สีเขียวเกือบจะเป็ นสีคราม)
๑๒. แขกเต้ า หมายถึง .............(ชื่อของนกปากงุ้มเป็ นขอ ข้ างของคอคล้ ายเครา ตัวผู้ปากสีแดง
ตัวเมียปากสีดา)
๑๓. โนรี หมายถึง...............................(ชื่อนกปากขอคล้ ายนกแก้ ว ตัวมีสีสนั สวยงาม)

๑๔. จากโคลงบทนี ้มีความหมายว่าอย่างไร..........(นกแก้ วร้ องแจ้ ว ๆ เร่ หาคูโ่ ดยเข้ าไปใกล้ หมูน่ ก
สาลิกา ส่วนนกกระตัวสองผั
้
วเมียกาลังสมสูก่ นั อยู่ ในขณะที่นกสัตวาจะต้ องฝ่ านกแขกเต้ า
เข้ าไปหานกโนรี ซงึ่ เป็ นพวกพ้ องของมัน)
๑๕. เลียงผามีลกั ษณะอย่างไร.............(มีรูปร่างคล้ ายแพะ มีหนวด ขนหยาบ และมีกลิ่น
เหม็นสาบ)
๑๖. กระจงมีลกั ษณะอย่างไร...........................(เป็ นสัตว์ขนาดเล็ก มีตาหูและตีนกีบเหมือนกวาง)

หน้ า ๒๑๗
โคลงสุภาษิต
๑. ใครคือผู้แต่งสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ..........................(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั )
๒. โคลงสุภาษิ ต มีเนื ้อหาอยูใ่ นประเภทเดียวกับ ...................(โคลงโลกนิติ)
๓. สุภาษิต มีความหมายว่าอย่างไร......................(ถ้ อยคาหรื อข้ อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้ านาน
มีความหมายเป็ นคติสอนใจ)
๔. โสฬส แปลว่าอะไร.........................(สิบหก)
๕. ไตรยางค์ แปลว่าอะไร...................(องค์สาม)
๖. สุภาษิตโสฬสไตรยางค์ หมายความว่าอย่างไร............(ถ้ อยคาหรื อข้ อความที่กล่าวสืบต่อกันมา
ช้ านาน ซึง่ แยกเนื ้อความเป็ น ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ข้ อ)
๗. เจตนาของผู้เขียนสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ คือ..................(ใช้ อบรมสัง่ สอน)
๘. สามสิ่งควรรักมีอะไรบ้ าง............................(ความกล้ า ความสุภาพ ความรักใคร่ )
๙. สามสิ่งควรเกลียดมีอะไรบ้ าง............................(ความดุร้าย ความหยิ่ง อกตัญญู )
๑๐. สามสิ่งควรเตรี ยมเผื่อมีอะไรบ้ าง................................(อนิจจัง ชรา มรณะ)
๑๑. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ และโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ แต่งด้ วยโคลงชนิดใด............
(โคลงสี่สภุ าพ)
๑๒. สุภาษิตนฤทุมนาการ หมายความว่าอย่างไร ...........(นฤ = ไม่ , ทุมนาการ = ความเสียใจ
สุภาษิตนฤทุมนาการ จึงหมายถึงกิจที่ผ้ ปู ระพฤติยงั ไม่เคยเสียใจ)
๑๓. สามสิ่งที่ควรละคือ................(ความเกียจคร้ าน วาจาฟั่ นเฟื อน หยอกหยาบและแสลงฤๅขัดคอ)
๑๔. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีทงหมดกี
ั้
่ข้อ .............(๑๐ ข้ อ)
๑๕. โคลงสุภาษิตอิศปปกรณา ปั จจุบนั เรี ยกว่าอะไร.........(นิทานอีสป)
๑๖. เรื่ อราชสีห์กบั หนู หนูมีคณ
ุ ธรรมใด...............(กตัญญู)
๑๗. หนูรอดพ้ นจากอันตรายจากการถูกฆ่าด้ วยคุณสมบัตใิ ด.............(ปากเป็ นเอก)
๑๘. เรื่ องบิดากับบุตรทังหลาย
้
มุง่ เน้ นคุณธรรมใด............(ความสามัคคี)
๑๙. เรื่ องสุนขั ป่ ากับลูกแกะ มุง่ สอนเรื่ องใด................(การรู้จกั ตน)
๒๐. เรื่ องกระต่ายกับเต่า เต่ามีคณ
ุ ธรรมใดเด่นชัดที่สดุ ...............(ความอุตสาหะ)
๒๑. กระต่ายมีลกั ษณะใดที่ทาให้ แพ้ การแข่งขัน ..................(ประมาท)

หน้ า ๒๒๔
กลอนดอกสร้ อยราพึงในป่ าช้ า
๑. ใครคือผู้แต่งกลอนดอกสร้ อยราพึงในป่ าช้ า ..........(พระยาอุปกิต ศิลปสาร นิ่ม กาญจนาชีวะ)
๒. นามาจากวีนิพนธ์เรื่ องอะไร...........ของใคร.............(มาจากกวีนิพนธ์เรื่ อง Elegy Written
in a Country Churchyard ของ ทอมัส เกรย์ เป็ นกวีชาวอังกฤษ)
๓. มีวิธีการแต่งอย่างไร.........................(เขียนราพึงเกี่ยวกับความตายของมนุษย์ เนื ้อหาแสดง
ถึงสัจธรรมของชีวิต)
๔. ผู้ที่ต้องการความวิเวก เข้ าไปนัง่ อยู่ ณ. ที่ใด เวลาใด......(ณ. ที่สงัดในวัดชนบท เวลาเย็น )
๕. ฉากของเรื่ องนี ้เกิดขึ ้นที่ใด............(ป่ าช้ า)
๖. เนื ้อเรื่ องจัดอยูใ่ นวรรณคดีประเภทใด................(บันทึกความรู้สกึ )
๗. ผู้ประพันธ์เขียนถึงความตายในลักษณะใด..........................(เตรี ยมพร้ อม)
๘. ผู้ประพันธ์มีความรู้สกึ อย่างไรกับศพที่ถกู ฝั ง .......................(ยกย่อง)
๙. จากข้ อ ๘ เหตุใดจึงรู้สกึ เช่นนัน............................(อาจเป็
้
นร่างของผู้ทาคุณให้ ประเทศชาติ )
๑๐. บริเวณใต้ ต้นไม้ เป็ นที่ฝังศพของใคร...........................(ชาวไร่ ชาวนา)
๑๑. “ฝูงวัวควายผ้ ายลาทิวากาล” คาว่า “ผ้ าย” มีความหมายว่าอย่างไร..............(เคลื่อนที่จาก)
๑๒. “ถือเป็ นที่รโหฐานนมนานมา” คาว่า “รโหฐาน” มีความหมายว่าอย่างไร................(ที่เฉพาะ
ส่วนตัว)
๑๓. “เขาเป็ นสุขเรี ยบเรี ยบเงียบสงัด มีปวัตน์เป็ นไปไม่วิตถาร” คาว่า “ปวัตน์” มีความหมายว่า
อย่างไร.................................(ความเป็ นไป)

