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๑. ใครคือผูแ้ต่ง  บทเสภาสามคัคีเสวก  ตอน  วศิวกรรมา
๒. คาํวา่เสวกอ่านอยา่งไรและแปลวา่อะไร
๓. สาเหตุที(ทรงพระราชนิพนธ์บทเสภ
๔. บทเสภาชุดสามคัคีเสวก  แบ่งเป็นกี(ตอน
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๖.  สามคัคีเสวกเป็นการกล่าวถึง

    

๗.                          “ทั6งช่างปั6 นช่างเขียนเพียรวชิา
        ทั6งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ
         อีกช่างถมลายลกัษณะจาํลอง
 

 

จากบทประพนัธ์นี6 มีทั6งหมดกี(ช่าง
๘. ช่างสถาปนา  หมายถึง...................................................................................................................
๙. ช่างถม  หมายถึง............................................................................................................................
๑๐. รัตนประกร  หมายถึง..............................................................................................
๑๑. ช่างประดิษฐรั์ชดา  หมายถึง
๑๒. ช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ  หมายถึง
๑๓. “เครื(องสาํอางแบบไทยสโมสร
๑๔. ในบทเสภาสามคัคีเสวก  ตอนส
        เปรียบประเทศเหมือนกบั
๑๕. ผูน้าํประเทศ  เปรียบไดก้บัอะไร
๑๖. เหล่าขา้ราชการ  เปรียบไดก้บัอะไร
๑๗. “ศิลปกรรมนาํใจใหส้ร่างโศก
๑๘. “ใครดูถูกผูช้าํนาญในการช่าง
๑๙. เพราะเหตุใดนานาประเทศ  จึงยกยอ่งงานศิลปกรรมวา่เป็นสิ(งมีค่า
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๒๐. ช่างชาํนาญวเิลขา  คาํวา่  
 

 

และช่างนานาชนิด และกล่าวถึงความสาํคัญของศิลปะที�มีต่อชาติ

แสดงถึงความเจริญของชาติ และแสดงถึงความมีเกียรติของชาติ

 

 

บทเสภาสามัคคเีสวก 
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คาํวา่เสวกอ่านอยา่งไรและแปลวา่อะไร........................................................................................
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รรมา  เป็นการกล่าวถึง.........................................................................................................
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ทั6งช่างปั6 นช่างเขียนเพียรวชิา  อีกช่างสถาปนาถูกทาํนอง
ทั6งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ  ช่างประดิษฐรั์ชดาสง่าผอ่ง
อีกช่างถมลายลกัษณะจาํลอง  อีกชํ(าชองเชิงรัตนประกร

จากบทประพนัธ์นี6 มีทั6งหมดกี(ช่าง.................................................................................................
...................................................................................................................
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รัชดา  หมายถึง..........................................................................................................
ช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ  หมายถึง................................................................................................
เครื(องสาํอางแบบไทยสโมสร”  คือ............................................................................................

ในบทเสภาสามคัคีเสวก  ตอนสามคัคีเสวก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
เปรียบประเทศเหมือนกบั.............................................................................................................
ผูน้าํประเทศ  เปรียบไดก้บัอะไร..................................................................................................
เหล่าขา้ราชการ  เปรียบไดก้บัอะไร..............................................................................................

ศิลปกรรมนาํใจใหส้ร่างโศก”  ทาํไมจึงกล่าวเช่นนั6น.................................................................
ใครดูถูกผูช้าํนาญในการช่าง”  เปรียบเหมือนกบั........................................................................

เพราะเหตุใดนานาประเทศ  จึงยกยอ่งงานศิลปกรรมวา่เป็นสิ(งมีค่า..............................................
.............................................................................................................................
ช่างชาํนาญวเิลขา  คาํวา่  “วเิลขา”  หมายถึง......................................................
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พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านว่า  เส – วก, แปลว่า ข้าราชการในราชสาํนัก

ใช้เป็นบทสาํหรับขบัร้อง เพื�ออธิบายนาํเรื�องในการฟ้อนรํา

๔ ตอน คือ ๑.กิจการแห่งพระนนที, ๒.กรีนิรมิต

เป็นการกล่าวสรรเสริญพระวิศวกรรม ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง

และช่างนานาชนิด และกล่าวถึงความสาํคัญของศิลปะที�มีต่อชาติ

การสมานสามัคคีของเหล่าข้าราชการ ให้มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์

๗ ช่าง 

ช่างก่อสร้าง 

ช่างที�ทาํเครื�องถม 

ช่างทาํเพชรนิลจินดา 

ช่างเงิน 

ช่างทอง 

แป้งรํ�า  นํ9าอบ  กระแจะจันทน์ 

เรือใหญ่ที�แล่นไปในทะเล 

กัปตันเรือ  คือ  นายเรือ 

กะลาสีเรือ  คือ  ลูกเรือ 

เพราะจาํเริญตาพาใจ

คนป่า คนไพร ไม่รุ่งเรือง

เพราะงานศิลปกรรม
แสดงถึงความเจริญของชาติ และแสดงถึงความมีเกียรติของชาติ 

งามยิ�ง 

..................................................................   
........................................................................................ 

............................................................................... 
.............................................................................   

......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

................................................................... 

อีกช่างสถาปนาถูกทาํนอง 
รัชดาสง่าผอ่ง 

อีกชํ(าชองเชิงรัตนประกร”  

................................................................................................. 
................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 
.................................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
........................................................................ 

............................................................................................ 
ามคัคีเสวก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรง 

............................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.............................. 
................................................................. 

............................................................ 
.............................................. 

..................................................................................................................................................... 
................................................................................. 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

แปลว่า ข้าราชการในราชสาํนัก 

เพื�ออธิบายนาํเรื�องในการฟ้อนรํา 

กรีนิรมิต, ๓.วิศวกรรมา, ๔.สามคัคีเสวก 

เป็นการกล่าวสรรเสริญพระวิศวกรรม ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง 

และช่างนานาชนิด และกล่าวถึงความสาํคัญของศิลปะที�มีต่อชาติ 

ให้มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ 

เพราะจาํเริญตาพาใจให้สบาย 

คนป่า คนไพร ไม่รุ่งเรือง 

เพราะงานศิลปกรรม 

 



 

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
 
 
 

๑. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  ภาพที(  
๒.  เรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  มีโคลงบรรยายทั6งหมดกี(บท
๓.  ผูแ้ต่งโคลงประกอบรูปที(  
๔.  เรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ชนิดใด
๕.  รามญั  หมายถึง........................................
๖.  ภูวดล  หมายถึง............................................................................................................................
๗.  คชาธาร  หมายถึง.........................................................................................................................
๘.  ขนุมอญ  ในที(นี6หมายถึงใคร
๙.  พระสุริโยทยัไดแ้สดงคุณธรรมขอ้ใดบา้ง
๑๐.   เหตุการณ์ในเรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  เป็นเหตุการณ์
๑๑.   เรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  จดัเป็นวรรณกรรมประเภทใด

            ๑๒.   สรรเพชญที(  ๘  หมายถึงกษตัริยพ์ระองคใ์ด
            ๑๓.   โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  เป็นเหตุการณ์ในสมยัใด
            ๑๔.   ภาพพนัทา้ยนรสิงห์ถวายชีวติ  ซึ( งไดรั้บรางวลัที(  
            ๑๕.  โขนเรือ  หมายถึง..........................................................................................................................
             ๑๖.  เรือพระที(นั(งที(พนัทา้ยนรสิงห์ถือทา้ย  ชื(อวา่อะไร
             ๑๗.  เพราะเหตุใดโขนเรือพระที(นั(งจึงหกั
             ๑๘.  พนัทา้ยนรสิงห์ทาํอยา่งไรเมื(อเห็นโขนเรือหกั
             ๑๙.   เหตุใดพระเจา้เสือจึงไม่สั(งประหารชีวิตพนัทา้ยนรสิงห์
             ๒๐.  พระเจา้เสือทรงทาํอยา่งไร  เพื(อจะไดไ้ม่ตอ้งประหารชีวิตพนัทา้ยนรสิงห์
              ๒๑.  พนัทา้ยนรสิงห์มีเหตุผลอยา่งไรที(จะยนืยนัใหเ้ป็นไปตามประสงคข์องตน
              ๒๒.  เรื(องพนัทา้ยนรสิงห์เกิดที(ตาํบลใด
              ๒๓.  นอกจากความกลา้หาญ  และเสียสละเพื(อส่วนรวมแลว้  คุณธรรมสาํคญัอีกประการหนึ(งของ
                       พนัทา้ยนรสิงห์  คือ...................................................................................................
        ๒๔. ภาพพนัทา้ยนรสิงห์ถวายชีวติ  เป็นภาพที(เท่าไหร่
 ๒๕. พระนามแฝงของของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศคื์
             ๒๖.  “กฤติคุณ”  หมายความวา่
  

 

 

 

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  ภาพที(  ๑๐  เป็นเรื(องเกี(ยวกบั.........................................................
เรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  มีโคลงบรรยายทั6งหมดกี(บท..........................................
ผูแ้ต่งโคลงประกอบรูปที(  ๑๐  คือ................................................................................................
เรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  แต่งดว้ยคาํประพนัธ์ชนิดใด.........................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
.........................................................................................................................

ขนุมอญ  ในที(นี6หมายถึงใคร........................................................................................................
พระสุริโยทยัไดแ้สดงคุณธรรมขอ้ใดบา้ง.....................................................................................
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เรื(องพระสุริโยทยัขาดคอชา้ง  จดัเป็นวรรณกรรมประเภทใด................................

หมายถึงกษตัริยพ์ระองคใ์ด...............................................................................
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ภาพพนัทา้ยนรสิงห์ถวายชีวติ  ซึ( งไดรั้บรางวลัที(  ๑๑  เป็นผลงานของใคร.................................

..........................................................................................................................
พนัทา้ยนรสิงห์ถือทา้ย  ชื(อวา่อะไร........................................................................

เพราะเหตุใดโขนเรือพระที(นั(งจึงหกั..................................................................
พนัทา้ยนรสิงห์ทาํอยา่งไรเมื(อเห็นโขนเรือหกั.............................................................................
เหตุใดพระเจา้เสือจึงไม่สั(งประหารชีวิตพนัทา้ยนรสิงห์..............................................................
พระเจา้เสือทรงทาํอยา่งไร  เพื(อจะไดไ้ม่ตอ้งประหารชีวิตพนัทา้ยนรสิงห์..................................
พนัทา้ยนรสิงห์มีเหตุผลอยา่งไรที(จะยนืยนัใหเ้ป็นไปตามประสงคข์องตน................................
เรื(องพนัทา้ยนรสิงห์เกิดที(ตาํบลใด..................................จงัหวดัใด...........................................
นอกจากความกลา้หาญ  และเสียสละเพื(อส่วนรวมแลว้  คุณธรรมสาํคญัอีกประการหนึ(งของ

...................................................................................................
ภาพพนัทา้ยนรสิงห์ถวายชีวติ  เป็นภาพที(เท่าไหร่.......................................................................
พระนามแฝงของของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศคื์อ.............................. 

หมายความวา่............................................................................................................
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พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

๖ บท 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โคลงสี�สุภาพ

มอญ    ในที�นี9หมายถึง พม่า 

พระเจ้าแผ่นดิน 

ช้างพระที�นั�ง, ช้างทรง 

พระเจ้าแปร 

ความเสียสละ  ความกล้าหาญ

สมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ
สดดีุพระ

พระเจ้าเสือ 

กรุงศรีอยธุยา

นายทอง 

ไม้ที�ต่อเสริมหัวเรือท้ายเรือให้งอนเชิดขึ 9นไป 

เรือเอกไชย 

เนื�องจากคลองคดเคี9ยวมาก โขนเรือพระที�นั�งจึงไปชนกับกิ�งไม้ใหญ่
ทูลขอให้ประหารชีวิตตนเสีย

เพราะเห็นในความซื�อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์
ให้ประหารรูปปั9นพันท้ายนรสิงห์แทน

เพื�อรักษาประเพณี และเกียรติของ 

ตาํบลโคกขาม จังหวัด

ความกตัญ@ู 

๕๖ 

ชื�อเสียง โดยคุณงามความดี 

......................................................... 
.................................................. 

....................................... 
......................................................... 

.................................................................................... 
............................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 
................................................... 

..................................................................................... 
..................................... 

..................................................... 
............................................................................... 

.............................................................. 
................................. 

.......................................................................................................................... 
........................................................................ 

............................................................................................ 
............................................................................. 

.............................................................. 
.................................. 
................................ 

........................................... 
นอกจากความกลา้หาญ  และเสียสละเพื(อส่วนรวมแลว้  คุณธรรมสาํคญัอีกประการหนึ(งของ 

.................................................................................................................... 
....................................................................... 

..............................  
............................................................................................................ 

พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โคลงสี�สุภาพ 

ความเสียสละ  ความกล้าหาญ 

สมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ 

พระเกียรติ 

 

กรุงศรีอยธุยา 

นายทอง (พระวรรณวาดวิจิตร) 

 

เนื�องจากคลองคดเคี9ยวมาก โขนเรือพระที�นั�งจึงไปชนกับกิ�งไม้ใหญ่ 

ให้ประหารชีวิตตนเสีย 

เพราะเห็นในความซื�อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ 

ให้ประหารรูปปั9นพันท้ายนรสิงห์แทน 

เพื�อรักษาประเพณี และเกียรติของ - 
พระเจ้าแผ่นดิน จังหวัดสมทุรสาคร 

ประเสริฐอักษร 



 

รามเกยีรติ� ตอน นารายณ์ปราบนนทก
 

๑. บทละครเรื(องรามเกียรติF   จดัเป็นบทละครประเภทใด
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