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ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

ครูพีต่ี่ตี ๋– อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย ์



ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเดชาดิศร 



ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

ประวัติผู้แต่ง 
        สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 

 
   -   ประสูตเิมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๓๓๖ 
   -   พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   -   ทรงว่าราชการ  ต าแหน่งกรมอาลักษณ์  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒–๔ 
   -  สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๒๔๐๒   
   -  เป็นต้นราชสกุล  เดชาตวิงศ์ 

 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

ประวัติผู้แต่ง 
        สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 

 
   -   ผลงานพระราชนิพนธ์   
     ๑.  โคลงโลกนิต ิ
     ๒.  โคลงภาพต่างภาษา 
     ๓.  โคลงนิราศเสด็จไปทัพเวียงจันทน์ 
     ๔.  ฉันท์ดุษฎีสังเวยสรรเสริญพระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร 
     ๕.   ประกาศพระราชพิธีต่างๆ 

 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

    โคลงโลกนิติ 
 (โคลง - โลก - กะ - นิด) 

 
         ครรโลงโลกนิต ิ  นมนาน 
      มีแต่โบราณกาล    เก่าพร้อง 
      เป็นสุภสิตสาร     สอนจติ 
      กลดั่งสร้อยสอดคล้อง  เวี่ยไว้ในกรรณ 
   *ครรโลง  มาจากค าว่า   โคลง 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

โคลงโลกนิติ 
   เป็นโคลงที่มีเนื้อหาสอนและเตือนใจ   มีที่มาจากคัมภีร์ต่างๆของ  
อินเดียโบราณแต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ    
   เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๓                  
ทรงปฏิสังขรณ์   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร  ตั้งแต่         
พ.ศ.  ๒๓๗๔   มีพระราชประสงค์ให้จารึกสุภาษิตค าสอนลงบนแผ่นศิลา  
ประดับไว้ในวัด  เพื่อให้คนจดจ าข้อท่ีดีงามและน าไปปฏบิัติได้ 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

แผนผังโคลงสี่สุภาพ 
 
 
 
 

               สีแดง  -  ต าแหน่งค าเอก   
             สีฟ้า  -   ต าแหน่งค าโท 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

โคลงโลกนิติ 
 

    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเดชาดิศร   
 ทรงช าระโคลง  พระราชนิพนธ์ส านวนเก่า  แล้วจารึกไว้ท่ี 
 วัดพระเชตุพนฯ  พร้อมทั้งบันทึกไว้ในสมุดไทย 
    



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

   โคลงโลกนิติที่สมเด็จฯ  กรมพระยาเดชาดิศร  ทรงช าระมี
ทั้งหมด  ๕๙๓  บท  เป็นค าสอนที่ให้ข้อคิดเตือนใจ  และให้ข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคม    มุ่งสอนให้เป็นคนดีและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคม  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ   
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 



ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

แผ่นศิลาจารึกโคลงโลกนิติ  ประดับบริเวณด้านนอกศาลาทิศพระมณฑป 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวหิาร 



ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

ตัวอย่างสมุดไทยด าและสมุดไทยขาว 
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  ตัวอย่างโคลงโลกนิติ 
         

       มิตรพาลอย่าคบให้   สนิทนัก 

      พาลใช่มิตรอย่ามัก    กล่าวใกล ้
      ครั้นคราวเครียดคุมชัก   เอาโทษ  ใส่นา 
      รู้เหตุส่ิงใดไซร ้      ส่อสิ้นกลางสนาม 

 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

       รู้น้อยว่ามากรู้   เริงใจ 
     กลกบเกิดอยูใ่น     สระจ้อย 
     ไป่เห็นชเลไกล     กลางสมุทร 
     ชมว่าน้ าบ่อน้อย     มากล้ าลึกเหลอื 
       พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 
     สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้ 
     เขาสูงอาจวัดวา     ก าหนด 
     จิตมนุษย์นี้ไซร้     ยากแท้หยั่งถึง 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

        ปลาร้าพันห่อด้วย         ใบคา 
      ใบก็เหม็นคาวปลา           คละคลุ้ง 
      คือคนหมู่ไปหา             คบเพื่อน พาลนา 
      ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง            เฟื่องให้เสียพงศ์ 
     
   การคบคนชั่วหรือคนพาลย่อมน ามาซึ่งความมัวหมอง 

         



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

        ใบพ้อพันห่อหุ้ม         กฤษณา 
      หอมระรวยรสพา           เพริศด้วย 
      คือคนเสพเสน่หา           นักปราชญ์ 
      ความสุขซาบฤาม้วย          ดุจไม้กล่ินหอม 
     การคบคนดีย่อมน าซึ่งความสุขและชื่อเสียง 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

      ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้          มีพรรณ 
    ภายนอกแดงดูฉัน            ชาดบ้าย 
    ภายในย่อมแมลงวัน           หนอนบ่อน 
    ดุจดังคนใจร้าย            นอกนั้นดูงาม 
    การคบการคบคนอย่ามองเพียงความงดงามภายนอก   



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

      ขนุนสุกสล้างแห่ง          สาขา 
    ภายนอกเห็นหนามหนา         หนั่นแท ้
    ภายในย่อมรสา             เอมโอช 
    สาธุชนนั้นแล้             เลิศด้วยดวงใจ 
    การคบให้มองที่ความงามภายในเหมือนกับขนุน  



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

        นาคีมีพิษเพี้ยง       สุริโย 
      เลื้อยบ่ท าเดโช         แช่มช้า 
      พิษน้อยหยิ่งโยโส        แมลงป่อง 
      ชูแต่หางเองอ้า         อวดอ้างฤทธ ี
     ผูม้ีความรู้ ความสามารถย่อมไม่อวดตนหรือคุยโม 

 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

        ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น          นักเรียน 
      ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร            ผ่ายหน้า 
      คนเกียจเกลียดหน่ายเวยีน        วนจิต 
      กลอุทกในตระกร้า            เปี่ยมล้นฤามี 
    คนที่มคีวามหยันหมั่นเพียรแม้ท ากจิการใดที่ยากก็ย่อมส าเร็จแต่คน
เกียจคร้านท าสิ่งใดไม่ส าเร็จเหมือนกับการตักน้ าในตะกร้า 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

       งาสารฤาห่อนเหี้ยน       หดคืน 
     ค ากล่าวสาธุชนยืน         อย่างนั้น 
     ทุรชนกล่าวค าฝืน          ค าเล่า 
     หัวเต่ายาวแล้วสั้น          เล่หล์ิ้นทรชน 
    ค าพูดของคนที่ยึดมั่นในค าพูดเปรียบเสมอืนงาช้างที่งอกแล้วไม่หด
คืนแต่ค าพูดของคนชั่ว  ย่อมกลับไปกลับมาเหมือนหัวเต่าที่ผลุบ ๆโผล่ ๆ 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

       ห้ามเพลิงไว้อย่าให้       มีควัน 
     ห้ามสุริยแสงจันทร์          ส่องไซร ้
     ห้ามอายุให้หัน           คืนเล่า 
     ห้ามดังนี้ไว้ได้           จึ่งห้ามนินทา 
     การห้ามธรรมชาติทั้ง ๔   ประการไม่ให้ด าเนินไปว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้ว   
การห้ามไม่ให้คนนินทายังยากกว่า 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

       เว้นวิจารณ์ว่างเว้น           สดับฟัง 
     เว้นที่ถามอันยัง              ไป่รู ้
     เว้นเล่าลิขิตสัง-              เกตว่าง เว้นนา 
     เว้นดั่งกล่าวว่าผู้              ปราชญไ์ด้ฤามี 
    คนที่จะเป็นปราชญ์นั้นต้องยึดถือหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ. จิ. ปุ.ลิ.    
ฟัง คิด ถาม เขียน 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์      
        ตัวอย่างค าสอนจากโคลงโลกนิติ 
สอนให้ท าความดี 
        สนิมเหล็กเกิดแต่เน้ือ  ในตน 
      กินกัดเน้ือเหล็กจน    กร่อนขร้ า 
      บาปเกดิแต่ตนคน     เป็นบาป 
      บาปย่อมท าโทษซ้ า    ใส่ผู้บาปเอง 
 
  สอนให้รู้จักความดี ความชั่ว  การที่เราได้รับผลอย่างไรย่อมมีเหตุมาจาก
การกระท า ของตนเอง  คนที่ท าดีย่อมได้ผลดี  

    
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์      
 
    สอนให้ท าความด ี
        โคควายวายชีพได้   เขาหนัง 
      เป็นสิ่งเป็นอันยัง     อยู่ไซร้ 
      คนเด็ดดับสูญสัง -     ขารร่าง 
      เป็นชื่อเป็นเสียงได ้    แต่ร้ายกลับดี 
 
   วัวควายเม่ือตายยังมีเขาและหนังที่ยังเป็นประโยชน์  ส่วนคนเราเม่ือ
ตายแล้ว  คงเหลือแต่เกียรติยศชื่อเสียง  ความด ีความชั่ว  ให้คนจดจ าได้
เท่านั้น 

    
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
     
    สอนให้รู้จักประมาณตนเอง 
        นกน้อยขนน้อยแต่  พอตัว 
       รังแต่งจุเมียผัว     อยู่ได ้ 
       มักใหญ่ย่อมคนหวัว   ไพเพิด 
       ท าแต่ตัวพอไซร ้    อย่าให้คนหยัน 
 
  สอนให้รู้จักประเมินความสามารถและประมาณก าลังของตนเอง   
เหมือนนกที่ตัวเล็กท ารังพอตัว  สอดคล้องกับแนวพระราชด าริเศรษฐกพิอเพียง

          
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์      
    
    สอนให้รู้จักพจิารณาคนและรู้จักคบคน 
        ก้านบัวบอกลึกตื้น  ชลธาร 
      มารยาทส่อสันดาน    ชาติเชื้อ 
      โฉดฉลาดเพราะค าขาน   ควรทราบ 
      หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเร้ือ  บอกร้ายแสลงดิน 
   ก้านบัวสามารถบอกความลึกต้ืนของน้ าได้  กิริยามารยาทย่อม
สามารถบ่งบอกการเล้ียงดูที่ได้รับได้  เช่นเดียวกับค าพูดที่สามารถรู้ว่าผู้พูด
ฉลาดหรือโง่  หรือหญ้าที่เห่ียวแห้งย่อมสามารถบอกได้ว่าดินบริเวณนั้นไม่ดี 

                  
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
     
   สอนให้รู้จักพจิารณาคนและรู้จักคบคน 
         พระสมุทรสุดลึกล้น  คณนา 
       สายด่ิงทิ้งทอดมา     หยั่งได้ 
       เขาสูงอาจวัดวา     ก าหนด 
       จิตมนุษย์น้ีไซร ้     ยากแท้หยั่งถึง  
  
    เปรยีบเทยีบจิตใจของคนกับความลึกของมหาสมุทร  ที่แม้จะลกึ
เพียงใดก็ยังวัดได้หรือแม้ภูเขาที่สูงเพียงใดก็ยังวัดได้  แต่จิตใจของคนวัดได้ยาก 
               
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
     
   สอนให้รู้จักพจิารณาคนและรู้จักคบคน 
       มิตรพาลอย่าคบให ้   สนิทนัก 
      พาลใช่มิตรอย่ามัก    กล่าวใกล ้
      ครั้นคราวเคียดคุมชัก   เอาโทษ ใส่นา 
      รู้เหตุส่ิงใดไซร้     ส่อส้ินกลางสนาม 
 
    สอนให้ห่างไกลจากความชั่ว  เพราะหากคบคนช่ัวเป็นมิตร   
   เมื่อถึงเวลาผิดใจกัน  เขาก็สามารถใส่ร้ายเราได ้       
        
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
     
   สอนไม่ให้ท าตามผู้อ่ืน 
        เห็นท่านมีอย่าเคล้ิม   ใจตาม 
       เรายากหากใจงาม    อย่าคร้าน 
       อุตส่าห์พยายาม     การกิจ 
       เอาเย่ียงอย่างเพื่อนบ้าน  อย่าท้อท ากิน 
 
    เมื่อเห็นผู้อ่ืนมั่งมีก็ไม่ควรโลภ  ไม่ควรอยากมีอยากได้อย่างเขา   
   ถึงจะยากจนก็ให้หมั่นท ามาหากนิ  อย่าเกียจคร้านและท้อแท้ 

                       
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
     
   สอนให้มีความกตัญญ ู
        คุณแม่หนาหนักเพ้ียง  พสุธา 
       คุณบิดรดุจอา -     กาศกว้าง 
       คุณพีพ่่างศิขรา     เมรุมาศ 
       คุณพระอาจารย์อ้าง    อาจสู้สาคร 
 
    สอนให้รู้จักพระคุณของบิดา มารดาและครู   โดยใช้การ
เปรยีบเทยีบกับส่ิงแวดล้อม  เช่น  พระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่เปรียบได้กับ
แผ่นดิน 

 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์      
    
    สอนให้เป็นคนมวีาจาอ่อนหวาน 
        อ่อนหวานมานมติรล้น  เหลือหลาย 
       หยาบบ่มีเกลอกราย    เกล่ือนใกล้ 
       ดุจดวงศศิฉาย     ดาวดาษ  ประดับนา 
       สุรยิะส่องดาราไร ้   เพื่อร้อนแรงแสง 
 
  คนที่พูดจาอ่อนหวานย่อมมีเพื่อนมาก  เปรียบได้กับดวงจันทร์ที่มีดาวมา
รายล้อม  ถ้าพูดจาหยาบกระด้างก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่แสงร้อนแรง   
ไม่มีใครอยากอยู่ใกล ้                   
               
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
     
                          

  วรรณศิลป์ท่ีปรากฏในโคลงโลกนติ ิ 

   
๑. น าธรรมชาติและส่ิงใกล้ตัวมาใช้เป็นความเปรียบ 
 
  เช่น    น าก้านบัวท่ีสามารถบอกความลึกของน้ าและหญ้าที่บอกสภาพ 
  ของดินมาเปรียบกับกริยามารยาทของคน  ที่สามารถพิจารณาได้ว่า       
มีการอบรม เลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัว 

       
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

   ๒.  ใช้คู่เปรียบตรงข้าม   
    ท าให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
        รักกันอยู่ขอบฟ้า  เขาเขียว 
      เสมออยู่หอแห่งเดียว   ร่วมห้อง 
      ชังกันบ่แลเหลียว    ตาต่อ  กันนา 
      เหมอืนขอบฟ้ามาป้อง  ป่าไม้มาบัง 
 
    รัก  -  ไกลก็เหมือนใกล ้
    ชัง  -  ใกล้ก็เหมือนไกล       
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 
    
   ๓. ใช้ค าท่ีเข้าใจง่าย 
   ถ้อยค าท่ีใช้ไม่ค่อยมีค าศัพท์ยาก  ท าให้เข้าใจเน้ือหาได้อย่างรวดเร็ว 
         รู้น้อยว่ารู้มาก  เรงิใจ 
       กลกบเกิดอยู่ใน    สระจ้อย 
       ไป่เห็นชเลไกล    กลางสมุทร 
       ชมว่าน้ าบ่อน้อย    มากล้ าลึกเหลือ 
   ต าหนิคนที่มีความรู้น้อยแต่หลงระเริงว่าตนมีความรู้มาก  เหมือนกบที่
อยู่ในสระเล็กๆ  ไม่เคยเห็นทะเล จึงหลงคดิว่าสระที่ตนเองอยู่นั้นกว้างใหญ่  
    
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์     
 
   ๔. เล่นค าซ้ าต้นบท 
    ท าให้เกิดความไพเราะและเน้นย้ าความหมาย 
       น้ าใช้ใส่ตุ่มตั้ง  เต็มด ี
      น้ าอบอ่าอินทรีย์   อย่าผร้อง 
      น้ าปูนใส่เต้าม ี   อย่าขาด 
      น้ าจิตอย่าให้ข้อง   ขัดน้ าใจใคร 
    โคลงบทน้ีเน้นค าว่า  “น้ า”  ให้เห็นความส าคัญของค าว่าน้ า   
  คือ น้ าใช้  น้ าอบ  น้ าในเต้าปูนและน้ าใจ 

     
           
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์     
 
  ๔.  เล่นซ้ าค าต้นบท  :  โคลงกระทู ้
       เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้ว  แหนงหน ี
      หาง่ายหลายหมื่นมี    มากได ้
      เพื่อนตายถ่ายแทนชี -    วาอาตม ์
      หายากฝากผไีข ้     ยากแท้จักหา 
 
  สามารถน าค ามาเรียงต่อกันได้เป็น  “เพื่อนกินหาง่าย  เพื่อนตายหายาก” 

         
           
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

    
 

  โคลงโลกนิติ  เป็นวรรณคดีค าสอนที่มีคุณค่า  สามารถน าข้อคิดต่างๆ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อเป็นแบบอย่างในสังคมได้   

ถึงแม้เป็นเรื่องที่แต่งไว้นาน   
     แต่เนื้อหาและค าสอน  ยังสามารถสอนได้ดีในปัจจุบัน     

    
           
 



 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

    

แบบฝึกทบทวน 
           

           
 



๑.  โคลงโลกนิติ  แต่งด้วยค าประพันธ์ชนิดใด 
 
  ก.  กลอนสุภาพ 
  ข.  โคลงสี่สุภาพ 
  ค.  กาพย์ยานี  ๑๑ 
  ง.  กาพย์ฉบัง  ๑๖ 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๒.  เนื้อหาในโคลงโลกนิติ  ถูกจารึกไว้ที่วัดใดและรัชกาลท่ี
เท่าใด 
 
  ก.   วัดราชบูรณะ  รัชกาลที่ ๓ 
  ข.   วัดพระเชตุพนฯ รัชกาลท่ี ๓ 
  ค.   วัดพระเชตุพนฯ รัชกาลที่ ๔ 
  ง.    วัดอรุณราชวราราม  รัชกาลที่  ๔ 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๓.  ข้อใดไม่ได้เป็นการเปรยีบเทยีบ 
 
  ก.    ความรู้ดูยิ่งล้ า  สินทรัพย ์
  ข.    โทษท่านผู้อ่ืนนั้น    เมล็ดงา 
  ค.    โทษตนเท่าภูผา    หนักยิ่ง 
  ง.    ปกปิดคิดซ่อนเร้น  เรื่องร้ายหายสูญ 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๔.   ตัวเลอืกใดไม่ได้สอนให้มคีวามอดทน  
 
   ก.  ผจญคนมักโกรธด้วย  ไมตรี 
   ข.  เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ มังสา 
   ค.  ถึงจนสู้ทนกัด    กินเกลือ 
   ง.  รักกันอยู่ขอบฟ้า    เขาเขียว 

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๕.   ข้อใดสอนให้รักเกียรติของตนเอง 
 
   ก.  อย่าเอ้ือมเด็ดดอกฟ้า   มาถนอม 
   ข.  อดอยากเย่ียงอย่างเสือ    สงวนศักดิ์    
   ค.  ทองบ่รองรับพ้ืน     ห่อนแก้วมีส ี
   ง.   ดุจดวงศศิฉาย    ดาวดาษ ประดับนา 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๖. ค าสอนในโคลงบทน้ีอาจเปรียบได้กับส านวนใดใกล้เคียงที่สุด 

     ใหท้่านท่านจักให ้      ตอบสนอง 
    นบท่านท่านจกัปอง       นอบไหว้ 
    รักท่านท่านควรครอง    ความรัก เรานา 
    สามสิ่งน้ีเว้นไว้           แต่ผู้ทรชน 
          ก. หมูไปไก่มา 
          ข. ยื่นหมูย่ืนแมว 
         ค. หน้าไหว้หลังหลอก 
          ง. ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๗. พฤติกรรมของกบตรงกับส านวนใดมากที่สุด 
     กบเกิดในสระใต ้      บัวบาน 
    ฤาห่อนรู้รสมาลย.์       หนึ่งน้อย 
    ภุมราอยู่ไกลสถาน      นับโยชน์ ก็ด ี
    บินโบกมาค้อยค้อย      เกลือกเคล้าเสาวคนธ ์
         ก. ใกล้เกลือกินด่าง 
         ข. ไก่ได้พลอย 
         ค. กบในกะลา 
         ง. บัวกลางบึง 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๘. โคลงบทนี้สอนในเรื่องใด 
      ผลเดื่อเม่ือสุกไซร้       มีพรรณ 
     ภายนอกแดงดูฉัน         ชาดบ้าย 
     ภายในย่อมแมลงวัน      หนอนบ่อน 
     ดุจดังคนใจร้าย            นอกนั้นดูงาม 
          ก. การมองคน 
          ข. การปลูกพืช 
          ค. ให้มองคนในแง่ร้ายไว้ก่อน 
          ง. มะเดื่อเป็นสัญลักษณ์ของคนชั่ว 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๙. ใจความส าคัญของโคลงบทนี้นา่จะตรงกับส านวนใด 
      ใบพ้อพันห่อหุ้ม          กฤษณา 
     หอมระรวยรสพา          เพริศด้วย 
     คือคนเสพเสน่หา          นักปราชญ์ 
     ความสุขซาบฤๅม้วย      ดุจไม้กลิ่นหอม 
            ก. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 
            ข. คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด 
            ค. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล 
            ง. เข้าเมอืงตาหลิ่วต้องหล่ิวตาตาม 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๑๐. โคลงบทนี้มีความหมายตรงกับส านวนใด 
     ขนุนสุกสล้างแห่ง             สาขา 
    ภายนอกเห็นหนามหนา      หนั่นแท้ 
    ภายในย่อมรสา              เอมโอช 
    สาธุชนนั้นแล ้                 เลิศด้วยดวงใจ 
          ก. ปากหวานก้นเปร้ียว 
          ข. ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง 
          ค. คบคนให้ดูหน้า ซ้ือผ้าให้ดูเนื้อ 
          ง. ข้างนอกขรุขระข้างในตะติ๊งโหน่ง 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๑๑. จากโคลงบทนี้ กวีกล่าวว่าสิ่งใดส าคัญที่สุด 
       เสียสินสงวนศักดิ์ไว ้       วงศ์หงส์ 
      เสียศักดิ์สู้ประสงค์          สิ่งรู ้
      เสียรู้เร่งด ารงความสัตย์    ไว้นา 
      เสียสัตย์อย่าเสียสู ้         ชีพม้วยมรณา 
            ก. ความรู ้
            ข. ความสัตย์ 
            ค. ทรัพย์สมบัติ 
            ง. เกียรติศักดิ์ศรี 
 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๑๒. เหตุใดกวีจงึเปรียบคนข้ีเกียจว่าเหมือนน้ าในตะกร้า 
     ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น             นักเรียน 
    ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร               ผ่ายหน้า 
    คนเกียจเกลียดหน่ายเวียน      วนจิต 
    กลอุทกในตระกร้า               เปี่ยมล้นฤาม ี
      ก.  เพราะเม่ือเขาเกียจคร้านจะท าส่ิงใดย่อมไมส่ าเร็จ 
      ข.  เพราะเขาไม่ใช่นักปราชญ์ท่ีจะรักการเล่าเรียน     
  ค.  เพราะการฝนทั่งซึ่งเป็นเหล็กให้เท่าเข็มย่อมเป็นไปไม่ได ้
      ง.  เพราะการท างานนาน ๆ ครั้งของคนขี้เกียจย่อมส าเร็จช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๑๓. ข้อใดจัดเป็นคุณค่าที่ส าคัญสูงสุดของโคลงโลกนิติ 
    
 
    ก.   ความงามและซาบซึ้งในรสวรรณคด ี
       ข.   เข้าใจการน าเสนอ และการใช้ถ้อยค า 
       ค.   เห็นภาพสะท้อนสังคมในอดีตชัดเจนมากขึ้น 
       ง.   น าคติท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๑๔. จุดประสงค์ส าคัญในการแต่งโคลงโลกนิติตรงกับข้อใด 
    
 
    ก.   ใช้เป็นสุภาษิตสอนใจประชาชน 
       ข.   มุ่งให้เป็นวรรณคดีมรดกชั้นสูงของชาติ 
       ค.   ใช้ประดับตกแต่งพระอารามในวัดเชตุพนฯ 
       ง.   เป็นสรรพวชิาที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกแขนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



๑๕.       นาคีมีพษิเพี้ยง    สุริโย 
      เลื้อยบ่ท าเดโช     แช่มช้า 
 ค าประพันธ์นีก้ล่าวใกล้เคียงกับส านวนใด 
      ก.   เลอืกนักมักได้แร่ 
      ข.   น้ านิ่งไหลลึก 
      ค.   หน้าเนื้อใจเสือ 
      ง.   ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



    จับคู่ค าประพันธ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  กับส านวนที่สอดคล้องกัน 
 
             ๑.  คมในฝัก  
             ๒.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
             ๓.  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด 
             ๔. ข้างนอกสุกใส  ข้างในเป็นโพรง 
             ๕. คบบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล 
             ๖.  ข้างนอกขรุขระ   ข้างในตะติ๊งโหน่ง
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 ผลเดื่อเม่ือสุกไซร้         มีพรรณ 
ภายนอกแดงดูฉัน          ชาดบ้าย 
ภายในย่อมแมลงวัน         หนอนบ่อน 
ดุจดังคนใจร้าย           นอกนั้นดูงาม 



    จับคู่ค าประพันธ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  กับส านวนที่สอดคล้องกัน 
 
             ๑. คมในฝัก  
             ๒. น้ ารดหัวตอ 
             ๓. ถ่มน้ าลายรดฟ้า 
             ๔. คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด 
             ๕. คบบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล 
             ๖.  ข้างนอกขรุขระ   ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง

              
 
 
 
 
 
 
 
         

ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ตี๋  - อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

  นาคมีีพษิเพี้ยง     สุรโิย 
เล้ือยบ่ท าเดโช       แช่มช้า 
พิษน้อยหย่ิงโยโส      แมลงป่อง 
ชูแต่หางเองอ้า       อวดอ้างฤทธี 



    จับคู่ค าประพันธ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  กับส านวนที่สอดคล้องกัน 
 
             ๑.  คมในฝัก  
             ๒.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
             ๓.  ร าไม่ดโีทษปี่โทษกลอง 
             ๔.  อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 
             ๕.  คบบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล 
              ๖.  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด  
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 ความรูผู้้ปราชญ์นั้น      นักเรียน 
ฝนทั่งเท่าเข็มเพยีร          ผ่ายหน้า 
คนเกยีจเกลียดหน่ายเวียน     วนจิต 
กลอุทกในตระกร้า        เปี่ยมล้นฤามี 
 



   จับคู่ค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ต่อไปน้ี  กับส านวนที่สอดคล้องกันมากท่ีสุด 
 
             ๑.  ดินพอกหางหมู 
             ๒.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
             ๓.  ถ่มน้ าลายรดฟ้า 
             ๔. น้ าร้อนปลาเป็น น้ าเย็นปลาตาย  
             ๕. อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 
             ๖.  ข้างนอกขรุขระ   ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง
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 สีหราชร้องว่าโอ้    พาลหมู 
ทรชาติครั้นเห็นกู       เกลียดใกล ้
ฤามึงใคร่รบดนู         มึงมาศ  เองนา 
กูเกลียดมึงกูให้         พ่ายแพ้ภัยตัว 



    จับคู่ค าประพันธ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  กับส านวนที่สอดคล้องกัน 
 
             ๑.  คมในฝัก  
             ๒.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
             ๓.  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด 
             ๔. ข้างนอกสุกใส  ข้างในเป็นโพรง 
             ๕. คบบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล 
             ๖.  ข้างนอกขรุขระ   ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง
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 ปลาร้าพันห่อด้วย   ใบคา 
ใบก็เหม็นคาวปลา      คละคลุ้ง 
คือคนหมู่ไปหา           คบเพื่อน พาลนา 
ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง         เฟื่องให้เสียพงศ ์
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ภาษาไทยกับพี่ตี่ต๋ี 


