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8 รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (วรรณคดีล�าน�า) 

บทที ๑
กระต่ายไม่ตืนตูม

่
่
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9บทที่ ๑ กระต่ายไม่ตื่นตูม 9

เนื้อเรื่อง 

  บ้ำนของกระต่ำยป่ำอยู่ ในโพรงดินกลำงสวนมะพร้ำว แม่กระต่ำย

มีลูกสีด�ำ ๑ ตัว และสีขำว ๑ ตัว วันหนึ่งแม่กระต่ำยพำลูกๆ ปลูกผักอยู่

หน้ำบ้ำน เมฆฝนต้ังเค้ำมลีมพดัแรงเหมอืนจะเกดิพำย ุท�ำให้มะพร้ำวแก่

ลูกหนึ่งหล่นจำกต้น ลูกกระต่ำยตกใจวิ่งหนีพร้อมร้องตะโกนว่ำฟ้ำถล่ม 

แม่กระต่ำยรีบร้องห้ำมว่ำเป็นเพียงเสียงลูกมะพร้ำวหล่นเท่ำนั้น พร้อม

ทั้งปลอบลูกว่ำอย่ำเป็นเหมือนกระต่ำยตื่นตูม ลูกกระต่ำยจึงหำยตกใจ 

แม่กระต่ำยบอกจะเล่ำนิทำนเรื่องกระต่ำยตื่นตูมให้ฟัง เม่ือลูกช่วยกัน

ปลูกผักจนเสร็จ

  ลกูกระต่ำยอยำกฟังนทิำนจึงรบีช่วยกนัท�ำงำน ลกูกระต่ำยด�ำปลกู

ผักกำดขำว ลกูกระต่ำยขำวปลกูผกักำดเขยีว แม่กระต่ำยปลกูกะหล�ำ่ปลี 

ครอบครัวกระต่ำยปลูกผักไว้เป็นอำหำร เมื่อปลูกผักเสร็จลูกกระต่ำย

จึงทวงสัญญำ แม่กระต่ำยจึงเริ่มเล่ำนิทำนให้ฟัง           

  เมื่อเล่ำจบลูกกระต่ำยปรบมือให้อย่ำงพอใจ ลูกกระต่ำยด�ำพูดว่ำ

เกือบจะเป็นกระต่ำยตื่นตูมไปแล้วหำกแม่ไม่ห้ำมไว้ ลูกกระต่ำยขำวจึง

บอกว่ำต่อไปนี้เมื่อเกิดอะไรขึ้น ตนจะรู้จักคิดให้ดีเสียก่อน ไม่เช่นนั้น

อำจจะเป็นเหมอืนสตัว์ทัง้หลำยในเรือ่ง แม่กระต่ำยได้ฟังก็ย้ิมอย่ำงพอใจ 

แล้วชวนลูกๆ กลับบ้ำนไปท�ำอำหำรมื้อค�่ำ

๑บทที่
กระต่ายไม่ตื่นตูม

สรปุ
ควำมรู้
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10 รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (วรรณคดีล�าน�า) 

ค�าศัพท์

๑. ได้รบัทุกขเวทนำ หมำยถงึ ไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ, เจบ็ปวด, ทรมำน

๒. พิเครำะห์ หมำยถึง ตริตรอง, ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, 

  พิจำรณำ 

๓.  ถล่ม หมำยถึง ยุบหรือท�ำให้ทลำยลง

๔.  พระอินทร์ หมำยถึง เทวดำผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์

๕.  โพรง หมำยถึง ช่องที่กลวงเข้ำไป

นิทาน กระต่ายตื่นตูม

  ครั้งหนึ่งกระต่ำยตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตำล จู่ๆ ได้เกิดลมพำยุ

ใหญ่พัดมำท�ำให้ลูกตำลบนต้นหล่นลงมำเกือบถูกตัวกระต่ำย มันตกใจ

ตื่นคิดว่ำเป็นเสียงฟ้ำถล่ม โดยไม่ทันคิดไตร่ตรองก็ลุกวิ่งสุดก�ำลังด้วย

ควำมกลวั ฝ่ำยสตัว์ต่ำงๆ เหน็กระต่ำยวิง่มำจงึร้องถำมว่ำวิง่หนอีะไรมำ 

กระต่ำยร้องบอกว่ำ “ฟ้ำถล่ม” สัตว์ทั้งหลำยเมื่อได้ฟังไม่ทันตริตรอง 

กพ็ำกันวิง่ตำมกระต่ำยไป หกล้ม บำดเจบ็ ล้มตำยกนัมำก รำชสห์ีตวัหนึ่ง

เป็นผู้มีปัญญำเห็นสัตว์ทั้งหลำยวิ่งกันแตกตื่น จึงร้องห้ำมให้หยุดและ

ถำมว่ำเกดิอะไรขึน้ สตัว์ท้ังหลำยกลวัอ�ำนำจรำชสห์ีจงึต้องหยดุแล้วเล่ำ

ควำมท่ีกระต่ำยแจ้งบอก รำชสีห์ได้ฟังก็เข้ำใจทันทีจึงบอกให้พำไปดูที่

เกิดฟ้ำถล่ม สัตว์ทั้งหลำยกลัวตำยจนตัวสั่น แต่ขัดอ�ำนำจรำชสีห์ไม่ได้

จึงพำมำยังต้นตำล เมื่อเห็นลูกตำลตกอยู ่รำชสีห์วิเครำะห์ดูแล้ว

ก็เข้ำใจว่ำผลตำลนั้นหล่นลงมำ ซึ่งสัตว์ทั้งหลำยได้รับทุกขเวทนำครั้งนี้

เพรำะเป็นผู้ขำดเขลำเบำปัญญำไม่ตริตรอง
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11บทที่ ๑ กระต่ายไม่ตื่นตูม 11

นิทาน กระต่ายแหย่เสือ

  เสือตัวหนึ่งนอนหลับอยู ่ใต้ต้นไม้ กระต่ำยตัวหนึ่งเดินผ่ำนมำ 

นึกโกรธว่ำเสือชอบจับกระต่ำยกิน จึงถอนต้นหญ้ำมำแหย่จมูกเสือ 

เสือตกใจตื่นข้ึนจึงห้ำมว่ำอย่ำเล่นแล้วนอนต่อ แต่กระต่ำยท�ำอีกท�ำให้

เสือโกรธมำก จึงว่ิงไล่จะจับกระต่ำยกิน กระต่ำยวิ่งไปเจอขี้ควำยแล้ว

เอำดอกไม้มำปักรอบๆ ออกอุบำยแกล้งเสือว่ำเป็นข้ำวเหนียวเปียก

พระอินทร์ เสือผ่ำนมำเห็นก็อยำกกิน กระต่ำยบอกว่ำให้ตนวิ่งไปไกล

ก่อนจึงกินได้ เมื่อเสือกินขี้ควำยเลอะเต็มปำกก็โกรธมำก

  ฝ่ำยกระต่ำยวิ่งมำพบรังผึ้งก็แกล้งเสืออีกคือเอำท่อนไม้มำแล้วนั่ง

เฝ้ำ เสอืตำมมำเหน็ก็สงสยั กระต่ำยบอกว่ำนีค่อืฆ้องพระอนิทร์ เสอืเหน็

กอ็ยำกจะลองตบ้ีำง กระต่ำยบอกถ้ำจะตต้ีองให้ตนวิง่ไปไกลก่อนเพรำะ

พระอินทร์จะเห็น เมื่อเสือใช้ไม้ตีรังผึ้งก็ถูกผึ้งต่อยจนตำบวม 

  กระต่ำยวิ่งมำเจอฝูงจระเข้ก็ร้องบอกว่ำพระอินทร์เรียกหำให้ไป

ธรุะอกีฝ่ัง ให้ช่วยเรยีงแถวเป็นสะพำนให้ตนข้ำม มจีระเข้แก่ตวัหนึง่รูท้นั

กระต่ำยจึงแกล้งด�ำน�้ำลงไป กระต่ำยตกน�้ำตะเกียกตะกำยขึ้นฝั่งได้

อย่ำงหวุดหวิด เมื่อเสือมำถึงกระต่ำยก็วิ่งไปไกลแล้ว
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12 รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (วรรณคดีล�าน�า) 

 แบบฝึกหัดท่ี ๑  ตอบนดิคิดหน่อย

ค�าชี้แจง : ตอบค�าถามที่ก�าหนดให้ต่อไปนี้ตามความเข้าใจ 

  ๑. แม่กระต่ายมีลูกกี่ตัว และแต่ละตัวมีลักษณะอย่างไร

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

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

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

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

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

 ๒. สาเหตทุีแ่ม่กระต่ายเล่านทิานเรือ่ง “กระต่ายตืน่ตมู” ให้ลกูกระต่ายฟัง

  เพราะอะไร

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

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

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

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

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

 ๓. ลูกกระต่ายจะต้องท�าอะไรให้เสร็จ แม่กระต่ายจึงจะเล่านิทานให้ฟัง 

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

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

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

  .................................................................................................................
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102 รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (วรรณคดีล�าน�า) 

บทที ๖
ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

่
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103บทที่ ๖ ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย 103

เนื้อเรื่อง 

    คืนหนึ่งพ่อแม่และพี่เดือนไปท�ำธุระต่ำงจังหวัดแต่แดนอยู่กับตำ
และยำยที่บ้ำน ตำหยิบหนังสือเรื่องไชยเชษฐ์ให้แดนอ่ำนให้ฟัง ตำบอก
ว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมำก บทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์เป็นพระรำช-
นิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย

ค�าศัพท์

๑. เกษมศำนต์ หมำยถึง ชื่นชมยินดี

๒. เฉโกโว้เว้ หมำยถึง พูดจำเหลวไหล

๓.  ทรงธรรม์ หมำยถึง พระเจ้ำแผ่นดิน

๔.  เปรมปรีดิ์ หมำยถึง รื่นเริง, ชอบใจ

๕. พลบัพลำ หมำยถึง ท่ีประทบัช่ัวครำวส�ำหรบัรบัรองพระมหำกษตัรย์ิ

  และพระบรมวงศำนุวงศ์

นิทานพื้นบ้านเรื่อง ไชยเชษฐ์

  พระไชยเชษฐ์เป็นกษตัริย์ครองเมอืงเหมันต์ พระองค์มพีระมเหสชีือ่ 

พระนำงสุวิญชำ พระนำงเป ็นธิดำเลี้ยงของพระยำยักษ์สิงหล

พระไชยเชษฐ์ยงัมนีำงสนมอีก ๗ คน นำงสนมทีช่ื่อว่ำ สรุยิำ วำงแผนทีจ่ะ

๖บทที่
ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

สรปุ
ควำมรู้
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ก�ำจัดพระนำงสุวิญชำ จึงได้ออกอุบำยให้พระไชยเชษฐ์ไปจับช้ำงเผือก 

ซ่ึงเป็นเวลำเดียวกับท่ีพระนำงสวุญิชำก�ำลงัให้ก�ำเนดิพระโอรส นำงสุริยำ

แอบน�ำโอรสไปทิ้งแล้วเอำขอนไม้มำวำงแทน จำกนั้นก็กล่ำวหำว่ำ

พระนำงคลอดลูกเป็นขอนไม้ ส่งผลให้พระนำงสุวิญชำถูกเนรเทศออก

จำกวงั พระโอรสถกูน�ำไปฝังแต่นำงแมววฬิำร์พีเ่ลีย้งของพระนำงได้ช่วย

ชวีติพระโอรสไว้ พระนำงจงึพำพระโอรสน้อยเดนิทำงกลบัมำอยูท่ีเ่มอืง

ของท้ำวสิงหล 

  พระโอรสน้อยมีชื่อว่ำ พระนำรำยณ์ธิเบศร์ เมื่ออำยุได้ ๗ ปี

พระนำรำยณ์ธเิบศร์สงสยัว่ำใครเป็นพระบิดำของตน จงึทูลถำมพระมำรดำ 

พระมำรดำตอบว่ำท้ำวสงิหลเป็นพ่อ แต่พระโอรสไม่เชือ่เพรำะพระนำง

สุวิญชำยังอำยุน้อย ส่วนท้ำวสิงหลอำยุมำกแล้ว พระโอรสจึงไปทูลถำม

เร่ืองนี้กับท้ำวสิงหล ท้ำวสิงหลตอบว่ำตนเป็นพ่อของพระนำรำยณ์-

ธิเบศร์ ที่ให้เรียกว่ำตำเพรำะตนอำยุมำกแล้ว กลัวว่ำจะไม่คู่ควรกับ

พระนำงสุวิญชำ

  จำกนั้นพระโอรสทูลขอออกไปเที่ยวป่ำโดยออกเดินทำงพร้อมกับ

พระพีเ่ลีย้งสีค่น ผูต้ดิตำมพระองค์ดกัสตัว์ป่ำได้จ�ำนวนมำก เมือ่จบัสตัว์

ได้แล้วพระโอรสก็สั่งให้ปล่อยสัตว์เหล่ำนั้น แสดงให้เห็นถึงพระเมตตำ

ของพระโอรส

  พระไชยเชษฐ์และพีเ่ลีย้งได้ยนิเสยีงลกูธนจูงึออกตดิตำมเสยีงนัน้ไป 

พระองค์ได้พบกับพระนำรำยณ์ธิเบศร์และเหล่ำทหำรตัวน้อยๆ 

พระไชยเชษฐ์ลูบหัวเหล่ำทหำรน้อยด้วยควำมเอ็นดู ท�ำให้ทหำร

เหล่ำนั้นไม่พอใจกลบัมำฟ้องพระนำรำยณ์ธเิบศร์ว่ำผูใ้หญ่รงัแกพวกตน
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พระโอรสโกรธมำกจึงไปคุยกับพระไชยเชษฐ์ ถึงแม้ว่ำพระไชยเชษฐ์

จะพยำยำมชี้แจงให้พระโอรสเข้ำใจ แต่พระโอรสก็ไม่หำยโกรธแถมยัง

โกรธมำกขึ้นกว่ำเดิมจนยิงธนูใส่พระองค์ ทันใดนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น

ธนูที่ยิงออกไปกลับกลำยเป็นดอกไม้ พระไชยเชษฐ์เห็นเหตุอัศจรรย์

ดังกล่ำว จึงหยิบธนูขึ้นมำแล้วอธิษฐำนว่ำหำกพระนำรำยณ์ธิเบศร์

เป็นพระโอรสของพระองค์ ขอให้ธนูนี้กลำยเป็นข้ำวปลำอำหำร 

เมื่อพระไชยเชษฐ์ยิงธนูไปที่พระโอรสลูกธนูกลับกลำยเป็นอำหำร

มำกมำย พระไชยเชษฐ์จึงเล่ำเรื่องรำวในอดีตให้ฟัง ท�ำให้พระโอรส

รูว่้ำพระไชยเชษฐ์คอืพระบดิำ พระนำรำยณ์ธเิบศร์ทรงรบัปำกพระบดิำว่ำ

จะช่วยอ้อนวอนให้ท้ำวสิงหลยกโทษให้พระไชยเชษฐ์ จำกนั้น

พระไชยเชษฐ์ปลอมตัวเป็นสำมัญชนเดินตำมขบวนเสด็จของพระโอรส

กลบัเข้ำเมอืงสงิหล เมือ่ถงึประตูเมอืงพระนำรำยณ์ธเิบศร์ลงจำกหลงัม้ำ 

พระโอรสให้พระไชยเชษฐ์รออยู่บริเวณประตูเมือง ส่วนพระนำรำยณ์-

ธเิบศร์ไปเข้ำเฝ้ำท้ำวสงิหลและพระนำงสวุญิชำ เพือ่ขอให้พระนำงสวุญิชำ

ยกโทษให้พระไชยเชษฐ์ สุดท้ำยทั้งสำมคนพ่อแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันอย่ำง

มีควำมสุข
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 แบบฝึกหัดท่ี ๑  วิเครำะห์ตัวละคร

ค�าช้ีแจง : ดูภาพตัวละครที่ก�าหนดแล้วเขียนชื่อตัวละครพร้อมทั้งอธิบาย

   ลักษณะนิสัยของตัวละครให้ถูกต้อง

ข้อ ภาพ ชื่อและลักษณะนิสัย

๑.

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

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

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

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

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

๒.

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

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

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

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

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

๓.

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

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

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

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

.....................................................................
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แบบฝึกหัดที่ ๑ วิเครำะห์ตัวละคร
ค�ำชีแ้จง : ดภูำพตวัละครทีก่�ำหนดแล้วเขยีนชือ่ตวัละครพร้อมทัง้อธิบำยลกัษณะนสิยัของตวัละคร

        ให้ถูกต้อง

ข้อ ภาพ ชื่อและลักษณะนิสัย

๑.

๒.

๓.

พระนารายณ์ธิเบศร์

– เป็นเด็กช่ำงสังเกต ไม่เชื่อว่ำท้ำวสิงหลเป็นพระบิดำ

 ของตน

– ไม่ไว้ใจคนง่ำยๆ เมื่อพระนำรำยณ์ธิเบศร์พบกับ

 พระไชยเชษฐ์ก็ไม่ไว้วำงใจคนแปลกหน้ำ

พระไชยเชษฐ์

– หูเบำ หลงเชื่อกลอุบำยของนำงสนม

– มีควำมพยำยำมในกำรขอคืนดีกับพระนำงสุวิญชำ

พระนางสุวิญชา

– พระนำงมคีวำมอดทนต่อควำมอยำกล�ำบำก ตอนทีถ่กู

  พระไชยเชษฐ์ขบัออกจำกเมอืงโดยมพีระโอรสมำด้วย 

 แต่พระนำงก็เลี้ยงพระโอรสด้วยตนเองจนพระโอรส

 เติบโต

– พระนำงมีควำมกตัญญูต่อท้ำวสิงหล

เฉลยบทที่ ๖ ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย
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แบบฝึกหัดที่ ๒ ตอบนดิคิดหน่อย
ค�ำชี้แจง : ตอบค�ำถำมที่ก�ำหนดให้ต่อไปนี้ตำมควำมเข้ำใจ

๑. พระนำงสุวิญชำถูกเนรเทศออกจำกวังเพรำะอะไร

  พระนำงสุวิญชำถูกเนรเทศออกจำกวังเพรำะถูกนำงสุริยำกลั่นแกล้ง ใส่ร้ำยว่ำพระนำง

 สุวิญชำคลอดลูกเป็นขอนไม้ 

๒. เพรำะเหตุใดพระนำรำยณ์ธิเบศร์จึงไม่เชื่อว่ำท้ำวสิงหลคือพ่อของตน

  พระนำรำยณ์ธิเบศร์ไม่เชื่อว่ำท้ำวสิงหลคือพ่อของตนเพรำะท้ำวสิงหลอำยุมำกแล้ว 

 แต่พระนำงสุวิญชำอำยุน้อยกว่ำหลำยปี ท�ำให้พระนำรำยณ์ธิเบศร์ไม่เชื่อว่ำท้ำวสิงหลเป็นพ่อ

๓. หำกนักเรียนเป็นท้ำวสิงหลจะยอมยกโทษให้พระไชยเชษฐ์หรือไม่ เพรำะเหตุใด

  หำกข้ำพเจ้ำเป็นท้ำวสิงหลจะยอมยกโทษให้พระไชยเชษฐ์ หำกพระไชยเชษฐ์แสดงให้ 

 เห็นถึงควำมจริงใจ และสัญญำว่ำจะไม่ท�ำให้พระนำงสุวิญชำเสียพระทัยอีก

แบบฝึกหัดที่ ๓ อ่ำนเสริมเติมข้อควำม
ค�ำชี้แจง : อ่ำนบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบค�ำถำมให้ถูกต้อง

๑. บทร้อยกรองข้ำงต้นกล่ำวถึงตัวละครใดบ้ำง

  พระไชยเชษฐ์ พระนำงสุวิญชำ ท้ำวสิงหล และพระนำรำยณ์ธิเบศร์

๒. บทร้อยกรองข้ำงต้นเปรียบเทียบว่ำท้ำวสิงหลเหมือนกับใคร 

  บทร้อยกรองข้ำงต้นเปรยีบเทยีบว่ำท้ำวสงิหลทีร่กัหลำนดัง่แก้วตำดวงใจเหมอืนกบัปูย่่ำ

 ตำยำยของเรำ

๓. บทร้อยกรองข้ำงต้นกล่ำวถึงพระนำรำยธิเบศร์ว่ำอย่ำงไร

  บทร้อยกรองนี้กล่ำวถึงพระนำรำยธิเบศร์ว่ำเป็นเด็กน่ำรัก มีควำมเฉลียวฉลำด มีควำม

 สำมำรถ และมีควำมกล้ำหำญ
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๒๓.  ตอบ ค.

  แนวคิด  

๒๔.  ตอบ ง. 

  แนวคิด  

๒๕.  ตอบ ข.  

  แนวคิด 

๒๖.  ตอบ ค. 

  แนวคิด  

๒๗.  ตอบ ข. 

  แนวคิด  

๒๘.  ตอบ ก. 

  แนวคิด  

๒๙.  ตอบ ง.  

  แนวคิด 

๓๐.  ตอบ ค. 

  แนวคิด  

๓๑.  ตอบ ค. 

  แนวคิด  

๓๒.  ตอบ ค. 

  แนวคิด 

๓๓.  ตอบ ง. 

  แนวคิด  

มีควำมกตัญญู

ลกัษณะนสัิยของสนุขัในเรือ่งนีค้อื ขีข้โมย มคีวำมโลภ อยำกได้ของผูอ้ืน่ ไม่พอใจ

ในสิ่งที่ตนมีอยู่ ดังนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ลักษณะนิสัยของสุนัขคือ มีควำมกตัญญู

ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  

กำรที่สุนัขต้องกำรแย่งเนื้อชิ้นใหญ่กว่ำแสดงว่ำสุนัขไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

โลภมำกลำภหำย

นิทำนเร่ืองน้ีสอดคล้องกบัส�ำนวน โลภมำกลำภหำย ซึง่มคีวำมหมำยว่ำ  ยิง่ละโมบ

โลภมำกอยำกได้ไม่รู้จักพอสุดท้ำยจะไม่ได้อะไรเลย

ประกำศ

ข้อควำมข้ำงต้นเป็นสื่อประเภทประกำศ 

แจ้งเตือนส�ำหรับผู้ที่แพ้อำหำร

ข้อควำมข้ำงต้นมีจุดมุ่งหมำยคือ แจ้งเตือนส�ำหรับผู้ที่แพ้อำหำร

๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ 

นักเรียนควรรับประทำนคุกกี้รสช็อกโกแลตภำยในวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ 

เพรำะคุกกี้รสช็อกโกแลต หมดอำยุวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓ 

หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่มีนมผง 

ป้องกันตนเองโดยหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่มีนมผง

โทรศัพท์

ถ้ำนักเรียนต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สำมำรถติดต่อ

โดยวิธีกำรโทรศัพท์ 

กลอนสุภำพ 

ลักษณะค�ำประพันธ์ของบทร้อยกรองข้ำงต้นคือ กลอนสุภำพ 

บิดำมำรดำ 

จำกบทร้อยกรองข้ำงต้นบุคคลที่ควรบูชำคือ บิดำมำรดำ 

ให้รำงวัลยำมเรำท�ำควำมดี

จำกบทร้อยกรองข้ำงต้น บิดำมำรดำดูแลเรำทั้งป้อนข้ำว ดูแลยำมเรำเจ็บป่วย 

ให้ก�ำลังใจยำมเรำทุกข์ใจ สิ่งที่ผู้มีพระคุณไม่ได้ท�ำให้เรำคือ ให้รำงวัลยำมเรำ

ท�ำควำมดี 

เฉลยพินิจวรรณกรรม
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๓๔.  ตอบ ค.  

  แนวคิด 

๓๕.  ตอบ ง. 

  แนวคิด  

๓๖.  ตอบ ข. 

  แนวคิด  

๓๗.  ตอบ ง. 

  แนวคิด  

๓๘.  ตอบ ง.  

  แนวคิด 

๓๙.  ตอบ ค. 

  แนวคิด  

๔๐.  ตอบ ก. 

  แนวคิด  

ควำมกตัญญูกตเวที 

บทร้อยกรองข้ำงต้นมุ่งสอนเรื่องควำมกตัญญูกตเวทีต่อบิดำมำรดำ 

มะยมช่วยคุณพ่อคุณแม่ท�ำงำนบ้ำน 

ผู้ที่น�ำข้อคิดของบทร้อยกรองไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมคือ มะยมช่วย

 คุณพ่อคุณแม่ท�ำงำนบ้ำน 

ดวงแก้ว 

นำงมณีเมขลำมีของวิเศษคือ ดวงแก้ว 

ขวำนเพชร 

รำมสูรมีของวิเศษคือ ขวำนเพชร 

ฟ้ำแลบฟ้ำร้อง 

ข้อควำมข้ำงต้นเป็นต�ำนำนของฟ้ำแลบฟ้ำร้อง 

นำงฟ้ำ 

อัปสร มีควำมหมำยว่ำ นำงฟ้ำ 

อยู่ภำยในอำคำร 

วิธีป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำควรอยู่ภำยในอำคำร
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183 183

แนะน�าหนังสือ

ชุด รวมแบบฝึกภาษาไทย (ภาษาพาที) ระดับชั้น ป.1 – ป.6
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184 รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (วรรณคดีล�าน�า) 

แนะน�าหนังสือ

ชุด ติวคณิตเพิ่มคะแนน ระดับชั้น ป.1 - ป.6
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