เฉลย หนา ๒๓๗ – ๒๓๙
แมศรีเรือน
เฉลยแบบทดสอบ
๑. ผูเขียนเรื่องแมศรีเรือนคือใคร…..(ทิพยวาณี สนิทวงศ ณ อยุธยา)
๒. ลักษณะการแตงเรื่องแมศรีเรือนเปนอยางไร…..(รอยแกว ประเภทบทความ)
๓. แมศรีเรือนเคยตีพิมพในหนังสือใด…..(สตรีสาร ภาคพิเศษ)
๔. แมศรีเรือนนํามาจากบทความชุดใด…..(เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก)
๕. ครอบครัวคนไทยในสมัยกอน ใครเปนหัวหนาครอบครัว…..(ผูชาย)
๖. ชาวไทยที่มีความรูในสมัยกอนนิยมประกอบอาชีพอะไร…..(รับราชการ)
๗. ผูเขียนกลาววาทรัพยสมบัติจะงอกเงยหรือหมดไปขึ้นอยูกับใคร.....(ภรรยาผูเปนแมบาน)
๘. เหตุใดบริเวณบานสมัยกอนจึงกวางขวาง.....(เพราะที่ดินราคาถูก)
๙. หนาที่สําคัญของแมบานในสมัยกอนคืออะไร.....(ดูแลบานชอง อบรมลูก ดูแลสามี)
๑๐. จากเรื่อง “แมศรีเรือน” คุณยาคุณยายประกอบอาชีพอะไร.....(ขายขนม, ขายขาวแกง, ขายดอกไม,
ขายเครื่องบวช ฯลฯ)
๑๑. การตกรางวัลใหลูกจางเพื่อเปนน้ําใจ จะทําในโอกาสใด....(วันสงกรานต)
๑๒. “แมศรีเรือน” มีความหมายวาอยางไร…..(เปนที่พึ่ง ใหความรมเย็น เปนมิ่งขวัญ ใหความอบอุนแก
ครอบครัว สามารถหารายไดมาชวยเหลือเกื้อกูลครอบครัวได)
๑๓. คนไทยสมัยกอนนิยมตั้งบานเรือนบริเวณใด…..(ริมแมน้ํา)
๑๔. สาเหตุสําคัญที่ผูหญิงไทยสมัยกอนไมสามารถเขารับราชการไดคือ....(ผูหญิงไทยในสมัยกอนยังขาด
การศึกษา)
๑๕. จุดประสงคสําคัญของการซื้อของแบบขายสงเพื่ออะไร.....(เพื่อจะไดทุนเงิน)
๑๖. เรื่อง “แมศรีเรือน”เขียนในลักษณะใด…..(เลาประสบการณ)
๑๗.แมบานจัดการกับเสื้อผาของลูกที่ใสกันแลวอยางไร.....(ใหใสตอกันเปนทอดๆจากพี่มานอง)
๑๘. คนไทยในสมัยกอนนิยมมีลูกจํานวนเทาใด.....(นิยมมีลูกมาก)
๑๙. แมบานสมัยกอนประหยัดรายจายกันอยางไร.....(ทําเองทุกอยาง ไมซื้อหากันงายๆ)

๒๐. สมัยกอนนิยมปลูกอะไรในบริเวณบาน.....(ปลูกผลไม, ผักสวนครัว)
๒๑. เมื่อเก็บเงินไดเปนกอบเปนกําสวนมากจะนําไปทําอะไร.....(ซื้อที่ดินเชน สวน นา หรือขยาย
เนื้อที่บาน)
๒๒. “แมศรีเรือน” มีความประพฤติตรงกับสํานวนไทยวาอยางไร.....(เก็บเบี้ยใตถุนราน)
๒๓. การซื้อของกินของใชคราวละมากๆ แบบขายสงมีผลดีอยางไร.....(ไดราคาถูก)
๒๔. การที่คนไทยในสมัยกอนมีฐานะดี สามารถสะสมทรัพยไวเปนมรดกลูกหลานเพราะเหตุใด…..
(เพราะเปนคนขยัน และเปนคนประหยัด)
๒๕. งานอิสระที่ผูชายไทยในสมัยกอนไมชอบหาวาต่ําชาบาง ไมเหมาะสมกับชาติตระกูลบางไดแกงาน
อะไร.....(งานคาขายอยูกับบาน)
๒๖. แมศรีเรือนเปนวรรณกรรมที่นํามาจากบทความชุดเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เหมาะแกผูอานในวัยใด.....
(วัยเยาว)
๒๗. ในบทความนี้แสดงถึงชีวิตของคนที่มีฐานะใดในกรุงเทพฯ…..(ฐานะยากจน)

แบบทดสอบหนา ๒๔๔ – ๒๔๖
เรื่องเศรษฐศาสตรในหองแถว
เฉลยแบบทดสอบ
๑. ผูแตงเศรษฐศาสตรในหองแถวคือใคร.....(หยก บูรพา)
๒. ผูแตงเคยไดรางวัลหนังสือดีเดนประเภทใด…..(เรื่องสั้น)
๓. จากเรื่องอะไร.....(อยูกับกง)
๔. หยก บูรพาเปนนามปากกาของใคร.....(เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน)
๕. จุดมุงหมายในการเขียนเรื่องนี้คือ.....(เพื่อแสดงใหเห็นถึงชีวิตของลูกคนจีนในเมืองไทย)
๖. กงตื่นนอนเวลาใดของทุกวัน.....(ประมาณตีหาครึ่ง)
๗. หยกอาศัยอยูกับใครบางในหองแถว.....(อยูกับกงคนเดียวเทานั้น)
๘. ทุกเชาหยกมีภาระอะไรบางที่ตองทํา…..(ไปตลาดกลับมาทําอาหาร ทําความสะอาดหอง และครัว)
๙. ลักษณะที่สําคัญของเรื่องสั้นคือ………..(ฉาก ตัวละครนอย มีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งเพียง
อยางเดียว)
๑๐. ตัวละครในเรื่องมีทั้งหมดกี่คน…..(๔ คน)
๑๑. ผูแตงเรื่องนี้เคยทํางานในหนาที่ใดกับนิตยสารฟาเมืองไทย.....(ผูชวยบรรณาธิการ)
๑๒. “การตื่นนอนแตเชาเปนกําไรของชีวิต”เปนความคิดของใคร.....(หยก)
๑๓. ตลาดหองแถวที่หยกอาศัยอยูมีกี่ครอบครัว.....(ประมาณ ๕๐ ครอบครัว)
๑๔. กงมีอาชีพอะไร.....(ทํางานจักสาน)
๑๕. นิยายสิบสตางค หมายถึงหนังสือประเภทใด…..(หนังสืออานเลน ประเภทบันเทิงเริงรมย)
๑๖. ใครเปนคนมาตามหยกไปชวยขนถาน.....(ปาสมศรี)
๑๗.หยกไดคาแรงเปนสิ่งใด....(ถานปน ๑ ถัง)
๑๘. เมื่อขนถานเสร็จ ทําไมหยกถึงอยูรอปาสมศรี...(เพราะปาสมศรียังไมจายคาแรง)
๑๙. ทําไมกงบอกวาหยกไมขาดทุน.....(เพราะหยกไมไดลงทุนอะไร)
๒๐. ภารกิจใดที่กงตองตื่นมาทําทุกเชา...(ตั้งน้ํารอนเพื่อชงชา)
๒๑. ถานยอยคือถานอยางไร...(คือถานที่เปนกอนเล็กๆ)
๒๒. ตอนพักกลางวัน ปาสมศรีเลี้ยงอะไรหยก....(กวยเตี๋ยวน้ําครึ่งชามผสมกับขาวสวย)

๒๓.

ฐานะความเปนอยูของครอบครัวหยกเปนอยางไร.....(พอมีพอกินไปวันๆ มีรายไดจากการขาย
เครื่องจักสาน(กง) และรับจาง(หยก))

๒๔.

เหตุใดปาสมศรีจึงพอใจที่จะจางหยกขนถาน....(เพราะเสียคาแรงถูก)

๒๕. เรื่องเศรษฐศาสตรในหองแถวใหขอคิดอยางไร....(คาแรงหรือกําไรไมไดเปนเงินเสมอไป)
๒๖.

ความประพฤติของวันเพ็ญนาจะเกิดจากสาเหตุใด...(เกิดจากการตามใจที่ผิดของพอแม)

๒๗. เราควรตําหนิวันเพ็ญในเรื่องใด....(เรื่องไมชวยพอแมทํางาน)
๒๘.

“คนสันหลังยาว” คือคนอยางไร....(คนเกียจคราน)

๒๙.

พฤติกรรมของตัวละครใดไมสมควรปฏิบัติตาม...(วันเพ็ญ เพราะเปนคนรักสบาย ไมชวยพอแม
ทํางาน เอาแตแตงตัว อานหนังสืออานเลน)

๓๐.

ในเรื่องนี้สะทอนใหเห็นคุณลักษณะที่ดีของชาวจีนอยางไร....(มีความอดทน ขยันทํางาน
หนักเอาเบาสู)

เฉลย หนา ๒๖๐ – ๒๖๒
เบญจวิวิธวรรณ
เฉลยแบบทดสอบ

๑. บุษบกแกวตัดตอนมาจากเรื่องใด......................(รามเกียรติ)์
๒. บุษบกแกวแตงดวยคําประพันธประเภทใด...................(กลอนสุภาพ)
๓. ผูประพันธ “บุษบกแกว” คือใคร....................(รัชกาลที่ ๑)
๔. แกวประพาส คือแกวสีใด......................(สีแดง)
๕. พระบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรไพศาลโสภณ ประพันธสักวาใด................(สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน)
๖. ใครคือผูแตงดาวจระเขก็เหหก..............(ไมปรากฏนาม)
๗. ลักษณะของกลอนสักวา คือ..........................(๑.ขึ้นตนดวยสักวา ลงทายดวยเอย ๒.หนึ่งบทมี ๘ วรรคหรือ
๔คํากลอน ๓.เปนกลอนสดโตตอบกัน)
๘. “ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย” จากคําประพันธ กวีหมายถึงการพูดใน
ลักษณะใด.........................(คําหยาบคาย)
๙. “สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน” เนนคุณคาในเรื่องใด........................ (วจีกรรม)
๑๐. พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงนรินทรไพศาลโสภณ เปนโอรสของใคร......................(รัชกาลที่ ๓)
๑๑. สักวาดาวจระเขก็เหหก มีลักษณะคลายกับอะไร..............(กระบวยตักน้ํา)
๑๒. จากขอ ๑๑ มีดวงดาวสวางมากๆ เห็นชัดไดกี่ดวง.....................(๗ ดวง)
๑๓. ดาวจระเขขึ้นในเวลาใด...............(๑.เวลาหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒.เวลาใกลรุงเดือน
มกราคม)
๑๔. บุพการี แตงดวยคําประพันธประเภทใด...................(โคลงสี่สุภาพ)
๑๕. เรื่องบุพการี เปนการแสดงความรูสึกในพระคุณของผูใด...................(บิดา มารดา)
๑๖. เรื่องบุพการี เปรียบพอแมเหมือนกับอะไร.....................(๑.พระอาทิตย พระจันทร ๒.พระเจา ๓.แผนดิน)
๑๗. ใครคือผูแตงเรื่องบุพการี........................(อังคาร กัลยาณพงศ)
๑๘. เมื่ออานเรื่องบุพการีแลว นักเรียนควรมีคุณธรรมในเรื่องใด.................(ความกตัญู)

๑๙. เรื่องวอนขอ ผูเขียนขอสิ่งตางๆ จากใคร............(ดวงจันทร)
๒๐. จากเรื่องวอนขอ จะเอาอะไรมาเปนพาหนะไปใหถึงดวงจันทร..............(ดวงดาว)
๒๑. กุลทรัพย รุงฤดี เปนนามแฝงของใคร.............(คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ)
๒๒. เรื่องวอนขอ แตงดวยคําประพันธประเภทใด..................(กลอนสุภาพ)
๒๓. เด็กนอยวอนขอสิ่งใดจากดวงจันทร...............(ขอแหวน ขอเตียงตั่ง ขอขาวแกง)
๒๔. จินตนา ปนเฉลียง แตงกลอนตั้งแตอายุเทาใด................(๑๔ ป)
๒๕. สิ่งใดที่สามารถขจัดความชั่วออกจากใจมนุษยได...............(คุณธรรม การใหอภัย ความรัก)
๒๖. ในเรื่อง “รุงอรุณแหงหัวใจ” แสงตางๆ ที่กวีหวังใหเกิดขึ้น.............(ใหมนุษยหยุดทําชั่ว)
๒๗. กวีนําแสงพระอาทิตย ยามเชา มาเปรียบเทียบกับอะไร.............(ความรัก ความหวัง)

เฉลยหนา ๒๖๖ – ๒๖๘
หมุนไปตามลมปาก
เฉลยแบบทดสอบ
๑. หมุนไปตามลมปากเปนนิทานที่ไดเคาเรื่องมาจากหนังสือใด.........(หนังสือภาษาสันสกฤต)
๒. ใครเปนผูเรียบเรียงนิทานสุภาษิตเรื่องนี…
้ …...(สุชีโว ภิกขุ)
๓. จากขอ ๒ เปนนามปากกาของใคร………(สุชีพ ปุญญานุภาพ)
๔. มีลักษณะการแตงอยางไร………(เปนรอยแกว ประเภทนิทาน)
๕. ผูเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ไดศึกษาภาษาบาลีจนไดเปรียญใด……..(เปรียญ ๙ ประโยค)
๖. โยนิโสมนสิการ แปลวาอะไร……..(ไตรตรองโดยแยบคาย เมื่อเห็นดีแลวจึงปฏิบตั ิตาม)
๗. หมุนไปตามลมปาก ตรงกับสํานวนไทยวาอยางไร…………(หูเบา)
๘. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ หมายความวาอยางไร………(ประพฤติธรรมสมควรแกธรรมที่ไดตรองเห็นแลว)
๙. ความเชื่อเปรียบเหมือนกับอะไร..........(หางเสือเรือ)
๑๐. การฆาสัตวเพื่อบูชาเทวดา เรียกโดยเฉพาะวาอยางไร………..(บูชายัญ)
๑๑. เหตุใดจึงกลาววา “ความเชื่อประดุจหางเสือเรือ”…….....(เพราะมีเหตุผลไมแนนอน อาจจะพาไปไดทั้ง
ผิดและถูก)
๑๒. วรรณะทั้งสี่ของอินเดีย วรรณะใดต่ําที่สุด…….....(ศูทร)
๑๓. เรื่องหมุนไปตามลมปากมุงสอนสิ่งใดเปนสําคัญ…….....(เชื่อโดยใชปญญาพิจารณาเหตุผล)
๑๔. นักเลง ๓ คน ตองการแพะไปทําอะไร………....(เปนอาหาร)
๑๕. คนงมงายมีลักษณะตรงขามกับคนเชนใด……......(คนที่มีเหตุผล)
๑๖. โลภะ โทสะ โมหะ สิ่งเหลานี้เรียกวา..............(กิเลส)
๑๗.ผูที่ทําหนาที่ประกอบพิธีตางๆ ในสังคมฮินดูคือคนวรรณะใด...........(พราหมณ)
๑๘. พราหมณไปซื้ออะไรมาบูชายัญ………...(แพะตัวหนึ่ง)
๑๙. ขณะที่พราหมณนําแพะเดินมานั้นไดพบอะไร……….....(นักเลง ๓ คน)

๒๐. พราหมณคือใคร…………....(คือนักบวชที่ทําหนาที่ ศึกษาเรื่องราวตางๆที่ชุมนุมควรทราบแลวนํามา
สั่งสอน รวมทั้งประกอบพิธีการตางๆ)
๒๑. กษัตริยคือใคร...............(คือนักรบ ทําหนาที่ปกครอง ปองกันภัยอันตรายตางๆ ใหแกชุมชน)
๒๒. แพศยคือใคร………......(คือพวกชางตางๆ และพวกคาขาย)
๒๓. ศูทรคือใคร……….....(พวกที่ใชแรงงาน)
๒๔. ไตรตรองโดยแยบคายมีความหมายตรงกับ……....(๑. คิดอยางมีเหตุผล ๒. พิจารณาถี่ถวนรอบคอบ
๓. ใชสติปญญาพิจารณาอยางถองแท)
๒๕. คนหูเบาเปนอันตรายแกตนเองและผูอื่นอยางไร…......(๑. งานสวนรวมเสียหาย ๒. ขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ๓. ตกเปนเครื่องมือของคนอื่นไดโดยงาย)
๒๖. ทําไมนักเลงทั้งสามจึงไมแยงแพะไปจากพราหมณ……......(เพราะคิดวาสามารถหาอุบายหลอกได)
๒๗. ทําไมพราหมณจึงยอมทิ้งแพะ………..(เพราะแนใจวาแพะเปนสุนัข ใชบูชายัญไมได)
๒๘. ผูที่พราหมณไดพบระหวางทางนั้นมีลักษณะอยางไร………...(อดอยากซูบผอม)
๒๙. คนประเภทใดที่เชื่อในเรื่องที่ไรเหตุผล………....(คนงมงาย)
๓๐. พระพุทธศาสนาสอนวา ถามีศรัทธาตองมีสิ่งใดกํากับดวย……....(ปญญา)
๓๑. จากนิทานเรื่องนี้ผูใดที่หมุนไปตามปากไดโดยงาย……….....(พราหมณ)
๓๒. ลูกที่เกิดจากพอแมที่ตางวรรณะกัน คือ………...(จัณฑาล)
๓๓. สิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนาในชีวิตคือสิ่งใด.............(ความสุข)
๓๔. พระพุทธศาสนาสอนวาใครที่สามารถชวยตัวเราไดดีที่สุด………..(ตัวเราเอง)

เฉลย หนา ๒๗๓ – ๒๗๔
สัตวาภิธาน
เฉลยแบบทดสอบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ใครคือผูแตงสัตวาภิธาน.................(พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร))
จากบทเรียนเรากลาวถึงสัตวประเภทใด.................(สัตวเกินกวา ๔ เทา)
ชันโรงเปนสัตวประเภทเดียวกับ......................(ผึ้ง)
เรื่องนีแ้ ตงในสมัยใด.......................(รัชกาลที่ ๕)
ผูแตงแบงสัตวออกเปนกี่ประเภท......อะไรบาง......(๒ ประเภท คือ สัตวบกและสัตวน้ํา)
สัตวชนิดใดที่มีเสียงไพเราะ........................(จักจั่น เรไร)
แมงกับแมลงตางกันอยางไร.......................(แมง เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง แบงเปน ๒ สวน คือ สวนหัว
กับสวนทอง มีขา ๘ ขา ไมมีหนวด ไมมีปก สวนแมลงแบงรางกาย เปน ๓ สวน คือ หัว อก และทอง มี ๖ ขา
ไมมีกระดูกสันหลัง)
๘. สัตวาภิธาน แปลวาอะไร.................(ชื่อสัตวที่รวมเปนหมวดหมู)
๙. ตะขาบจัดอยูประเภทเดียวกับ.....................(ตะบองพลํา)
๑๐. แมงกะแทจัดอยูในประเภท........................(มีกลิ่นแรง)
๑๑. กลิ้งคี่ชอบอาศัยอยูที่ไหน.....................(มูลสัตว)
๑๒. สัตวประเภทใดที่มีกลิ่นเหม็น.........................(แมงกะแท แมงสาบ)
๑๓. สัตวอะไรบางที่มีพิษ..................(แมงปอง ตะขาบ ตะบองพลํา)
๑๔. จงบอกชื่อสัตวประเภทสวยงาม.....................(ผีเสื้อ แมงทับ แมงดาเรือง)
๑๕. สัตวชนิดใดมีรูปรางคลายแมลงวัน.................(เหลือบ)
๑๖. สัตวอะไรที่คนนิยมทานไขของมัน.....................(แมงดาทะเล)
๑๗. รูปรางแบนราบ หัวซอนอยูใตอก หนวดคลายเสนดาย คือสัตวอะไร..............(แมงสาบ)
๑๘. สัตวอะไรที่อยูในประเภทเดียวกับตอ................(แตน)
๑๙. สัตวชนิดใดเล็กกวาแมลงหวี่ ชอบดูดเลือดคนและสัตว....................(ริ้น)

