
เห่ชมไม้ 
   เรือชายชมม่ิงไม้  มีพรรณ 
  ริมท่าสาครคันธ์              กลิ่นเกลี้ยง 
  เพล็ดดอกออกแกมกัน      ชูช่อ 
  หอมหื่นรื่นรสเพ้ียง           กลิ่นเนื้อนวลนาง 
 

กาพย์ 
เรือชายชมม่ิงไม้            ริมท่าไสวหลากหลายพรรณ 

  เพล็ดดอกออกแกมกัน               ส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร 

   ชมดวงพวงนางแย้ม        บานแสล้มแย้มเกสร 

  คิดความยามบังอร                    แย้มโอษฐ์ยิ้มพริ้มพรายงาม 

   จ าปาหนาแน่นเนื่อง        คลี่กลีบเหลืองเรืองอร่าม 

  คิดคะนึงถึงนงราม                     ผิวเหลืองกว่าจ าปาทอง 

   ประยงค์ทรงพวงห้อย       ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 

  เหมือนอุบะนวลละออง               เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม 

   พุดจีบกลีบแสล้ม            พิกุลแกมแซมสุกรม 

  หอมชวยรวยตามลม                  เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ 

   สาวหยุดพุทธชาด           บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป 

  นึกน้องกรองมาลัย                    วางให้พ่ีข้างที่นอน 

   พิกุลบุนนาคบาน            กลิ่นหอมหวานซ่านขจร 

  แม้นนุชสุดสายสมร                    เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย 

   เต็งแต้วแก้วกาหลง          บานบุษบงส่งกลิ่นอาย 

  หอมอยู่ไม่รู้หาย                        คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตราตรู 

   มะลิวัลย์พันจิกจวง          ดอกเป็นพวงร่วงเรณู 

  หอมมาน่าเอ็นดู                        ชูชื่นจิตต์คิดวนิดา 

   ล าดวนหวนหอมตรลบ     กลิ่นอายอบสบนาสา 

  นึกถวิลกลิ่นบุหงา                       ร าไปเจ้าเศร้าถึงนาง 

   รวยรินกลิ่นร าเพย            คิดพ่ีเชยเคยกลิ่นปราง 

  นั่งแนบแอบเอวบาง                    ห่อนแหห่างว่างเว้นวัน 
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   ชมดวงพวงมาลี               ศรีเสาวภาคย์หลากหลายพรรณ 

  วนิดามาด้วยกัน                         จะอ้อนพี่ชี้ชมเชย 

เห่ชมนก 

โคลง 

    รอนรอนสุริยโอ้         อัสดง 

   เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง          ค่ าแล้ว 

   รอนรอนจิตจ านง                  นุชพี ่เพียงแม่ 
   เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว          คลับคล้ายเรียมเหลียว 

กาพย ์

    เรื่อยเรื่อยมารอนรอน      ทิพากรจะตกต่ า 

   สนธยาจะใกล้ค่ า                   ค านึงหน้าเจ้าตาตรู 
        เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง          นกบินเฉียงไปท้ังหมู่ 
   ตัวเดียวมาพลัดคู่                       เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย 

        เห็นฝูงยูงร าฟ้อน               คิดบังอรร่อนร ากราย 

   สร้อยทองย่องเยื้องชาย                   เหมือนสายสวาทนาดนวยจร 

        สาลิกามาตามคู่             ชมกันอยู่สู่สมสมร 

   แต่พี่นี้อาวรณ์                             ห่อนเห็นเจ้าเศร้าใจครวญ 

        นางนวลนวลน่ารัก               ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน 

   แก้วพี่นี้สุดนวล                      ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง 

        นกแก้วแจ้วแจ่มเสียง           จับไม้เรียงเคียงคู่สอง 

   เหมือนพี่นี้ประคอง                    รับขวัญน้องต้องมือเบา  

        ไก่ฟ้ามาตัวเดียว                  เดินท่องเท่ียวเลี้ยวเหลี่ยมเขา 

   เหมือนพรากจากนงเยาว์                 เปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานาง 

        แขกเต้าเคล้าคู่เคียง           เรียงจับไม้ไซ้ปีกหาง 

   เรียมคะนึงถึงเอวบาง                   เคยแนบข้างร้างแรมนาน 

        ดุเหว่าเจ่าจับร้อง                 สนั่นก้องซ้องเสียงหวาน 

   ไพเราะเพราะกังวาน                    ปานเสียงน้องร้องสั่งชาย 

        โนรีสีปานชาด                    เหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลาย 

   ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย                    ห่มตาดพรายกรายกรมา 

        สัตวาน่าเอ็นดู              คอยหาคู่อยู่เอกา 

   เหมือนพี่ท่ีจากมา                     ครวญหาเจ้าเศร้าเสียใจ 

    ปักษีมีหลายพรรณ               บ้างชมกันขันเพรียกไพร 

   ยิ่งฟังวังเวงใจ                             ล้วนหลายหลากมากภาษา 
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ค าถามที่ ๑          ๑  คะแนน 
 ข้อใดแสดงความรู้สึกคิดถึง 

๑. ประยงค์ทรงพวงห้อย  ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 
๒. มะลิวัลย์พันจิกจวก  ดอกเป็นพวงร่วงเรณู 
๓. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง  เรียงจับไม้ไซ้ปีกหาง 
๔. นางนวลนวลน่ารัก  ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน 
ข้อ ค าตอบ 

  
 

ค าถามที่ ๒          ๑  คะแนน 
 ข้อใดมีการใช้ค าโดยค านึงถึงเสียงมากที่สุด   
 ๑. โนรีสีปานชาด  เหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลาย   

๒. นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน   
๓.  พุดจีบกลีบแสล้ม พิกุลแกมแซมสุกรม 
๔. ชมดวงพวงนางแย้ม บานแสล้มแย้มเกสร 
ข้อ ค าตอบ 

  
 

ค าถามที่ ๓          ๑  คะแนน 
 ดอกไม้ในข้อใดที่มีลักษณะดอกแตกต่างจากข้ออ่ืน  

๑.  นางแย้ม     ๒.  ประยงค์ 
๒.  มะลิวัลย์     ๔.  สาวหยุด 
ข้อ ค าตอบ 

  
 

ค าถามที่ ๔          ๑  คะแนน 
 ข้อใดแสดงประเภทของงานฝีมือกุลสตรีไทยที่ต่างจากข้ออ่ืน  

๑.  เหมือนอุบะนวลละออง เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม 
๒. หอมอยู่ไม่รู้หาย  คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู 
๓. นึกถวิลกลิ่นบุหงา  ร าไปเจ้าเศร้าถึงนาง 
๔. นึกน้องกรองมาลัย  วางให้พ่ีข้างที่นอน 
ข้อ ค าตอบ 

  
 

ค าถามที่ ๕          ๑  คะแนน 
 ข้อใดไม่แสดงอาการเคลื่อนไหว 
          ๑.  จ าปาหนาแน่นเนื่อง  คลี่กลีบเหลืองเรืองอร่าม 
 ๒.  ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย  ห่มตาดพรายกรายกรมา 

๓.  ประยงค์ทรงพวงห้อย  ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง 
๔.   มะลิวัลย์พันจิกจวง  ดอกเป็นพวงร่วงเรณู 
ข้อ ค าตอบ 

  
 



ค าถามที่ ๖         ๑๐  คะแนน 

     จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง              
     ข้อความ เป็นความจริง        จงเขียนเครื่องหมาย  X ในช่อง  “ใช่” 
     ข้อความ ไม่เป็นความจริง     จงเขียนเครื่องหมาย X ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
๑ ตอนที่ ๙ พยางค์ท่ีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มีจ านวน ๑๓ พยางค์   
๒ ถ้อยความข้างต้นมีการกล่าวถึงดอกไม้ ๑๕ ชนิด และนก ๑๐ ชนิด   
๓ ตอนที่ ๒๔ มีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์   
๔ “สมร” เป็นค าไวพจน์มีความหมายเหมือนค าว่า “สุดา”   
๕ ถ้อยความนี้ปรากฏรสวรรณคดีที่เด่นชัดที่สุดคือ เสาวรจนีและสัลลาปังคพิสัย   
๖ “เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง  นกบินเฉียงไปทั้งหมู่” ให้จินตภาพและอารมณ์สะเทือนใจ   
๗ ตอนที่ ๑๔ มีการใช้ค าตายแทนค าเอกจ านวน ๔ แห่ง   
๘ พยางค์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ าเดียวในตอนที่ ๑๗ มีจ านวน ๑๓ พยางค์   
๙ กวีพรรณนาแสดงจินตภาพด้านกลิ่นในบทเห่ชมไม้จ านวน ๓ ชื่อ   

๑๐ ตอนที่ ๑๑ แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมโลก   
 
ค าถามที่ ๗          ๕๐  คะแนน 
 ให้นักเรียนเขียนชื่อนกหรือดอกไม้ข้อละ ๑ ชื่อ ให้สัมพันธ์กับข้อความที่ก าหนดให้ในตาราง 

ข้อ ข้อความ ชื่อนก/ดอกไม้ 
๑ กวีพรรณนาแสดงถึงรอยยิ้มของนางอันเป็นที่รัก  
๒ กวีแสดงถึงความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงระหว่างกวีกับนางอันเป็นที่รัก  
๓ กวีใช้เป็นสื่อแสดงถึงความเหงาใจที่ต้องจากนางอันเป็นที่รักมา  
๔ กวีพรรณนาแสดงถึงสีผิวของนางอันเป็นที่รัก  
๕ กวีพรรณนาถึงน้ าเสียงที่ไพเราะของนางอันเป็นที่รัก  

 
ค าถามที่ ๘          ๕  คะแนน 

 

“นักเรียนคิดว่าขณะที่กวีอยู่บนเรือจะเห็นตัวปลาในน้ าจริงๆ หรือกวีจินตนาการปลาต่างๆ ขึ้นเอง” 
จงเขียนค าตอบตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในตาราง ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

ค าตอบ เหตุผลประกอบ 
กวีเห็นจริง  
  
  
  
กวีจินตนาการ  
  
  
  

 
 



ค าถามที่ ๙          ๒๐  คะแนน 
   ให้นักเรียนเขียนค า ข้อความ ตามที่ก าหนด   ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ในตารางที่ก าหนดให้ 
 

ข้อที่ ข้อความ ค าตอบ 

๑ 
ค าไวพจน์ ๒ พยางค์ท้ังหมดในบทชมนกที่
หมายถึงผู้หญิง 

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

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

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

๒ บทที่ปรากฏชื่อดอกไม้มากท่ีสุด 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๓ จ านวนค าที่สะกดด้วยแม่กดในในบท “สาวหยุด” 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๔ 
ชื่อดอกไม้ทั้งหมดที่ออกเสียงสองพยางค์และมี
เสียงวรรณยุกต์เดียวกัน 

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

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

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

๕ 
 

ค าท่ีมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงในบท “สาลิกา” 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๖ ชื่อดอกไม้ทั้งหมดที่เป็นค าตายทุกพยางค์ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๗ เสียงอักษรต่ าเดี่ยวที่มีมากท่ีสุดในบท “นางแย้ม” 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๘ ค าท่ีประสมด้วยสระเกิดในบท “ดุเหว่า” 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๙ เสียงสระประสมในบท “นกแก้ว” 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๑๐ จ านวนเสียงพยัญชนะท้ายในบท “ไก่ฟ้า” 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



ค าถามที่ ๑๐          ๑๐  คะแนน 
 
 
  
 
นักเรียนคิดอย่างไรกับค ากล่าวข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้ เพียง ๑ ข้อความ 
 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
 
๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน ๒ ข้อ ที่สอดคล้องความคิดการเลือกในข้อที่ ๑  
 

ความคิดคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑ ๑ 
  

  
  
  
  
  
๒ ๒ 
  
  
  
  
  
  
 
ค าถามที่ ๑๑          ๕  คะแนน 

ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่ได้รับจากถ้อยความนี้ ๒ ข้อ และจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร ให้
เขียนค าตอบตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในตาราง ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

 

ข้อคิด น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
๑  
  
  
  
๒  
  
  
  

กาพย์เห่เรือนี้ใช้ค าที่มีความหมายลึกซ้ึง 
และสะท้อนอัตชีวประวัติของผู้แต่งไว้เกือบตลอดทั้งเรื่อง 



 


