
 

 
จับคู่ค ำและควำมหมำยด้วยกำรน ำตัวอักษรหน้ำควำมหมำยมำเติมลงที่ช่องว่ำงหน้ำเลขข้อ 
__________๑. ปรเมศ    ก. ยากแค้น   
__________๒. พระภูม ี    ข. อยู่ร่วมกันโดยผูกพันใกล้ชิด 
__________๓. เจยีระบาด    ค. ความอ่อนโยนน่ารัก,  มารยาทดี 
__________๔. กันดาร    ง. การพลัดพราก 
__________๕. อัชฌาสยั    จ. เรื่องราวตามที่ไดย้ิน 
__________๖. เกรียงไกร    ฉ. เทวดา 
__________๗. วิโยค    ช. เต็มแน่นไปหมด 
__________๘. สบสมาน    ซ. เป็นใหญ ่
__________๙. ผลา    ฌ. เก่งกล้ายิ่ง 
__________๑๐. อารักษ ์    ญ. ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
__________๑๑. กิตติศัพท์    ฎ. ผ้าคาดเอว  
__________๑๒. พะเนิน    ฏ. เคลื่อนไปอย่างสง่า 
__________๑๓. ขนัด    ฐ. ป่าท่ีมีต้นไมเ้ตี้ยๆ ปกคลมุ 
__________๑๔. ซ่อง    ฑ. ปลาทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง 
__________๑๕. ตะโกรง    ฒ. ความผูกพันรักใคร ่
__________๑๖. ละเมาะ    ณ. ผลไม ้
__________๑๗. ลลีาศ    ด. หญิงผู้เป็นท่ีรัก 
__________๑๘. ฉนาก    ต. ฟังไว้ 
__________๑๙. กิจกรรม     ถ. น่าเกลียด 
__________๒๐. ส าเหนียก    ท. เล่ห์เหลี่ยมวิธลีวง 
__________๒๑. ประดิพัทธ ์   ธ. ติเตียน 
__________๒๒. เพทุบาย     น. ค าพูดทีไ่พเราะ 
__________๒๓. พิษฐาน     บ. ทะเยอทะยาน 
__________๒๔. ปรารมภ ์    ป. ความดับสนิทแห่งกิเลส 
__________๒๕. ตรีชา     ผ. สถานท่ีรวมผู้คนซึ่งมุ่งแต่จะท าความช่ัวร้าย 
__________๒๖. กาก     ฝ. ความเกื้อหนุน, ช่วยอนุเคราะห ์
__________๒๗. พจนารถ     พ. การท าหน้าท่ีที่ควรท า 
__________๒๘. อนุกูล    ฟ. ตั้งจิตมั่นมุ่งในสิ่งท่ีดีงาม 
__________๒๙. สมร     ภ. ห่วงใย 
__________๓๐. นฤพาน     ม. ค้อนขนาดใหญส่ าหรับทุบหิน ทุบเหล็กอย่างที่ปัจจุบันเรียกว่า  
     “ค้อนปอนด์” 
 

โรงเรียนกุหลำบวิทยำ 
เอกสำรประกอบกำรเรียนเร่ือง    เช้ำฮำเย็นเฮ 

  วิชำ   ภำษำไทย  ชั้น  มัธยมศึกษำปีที่  ๓        ภำคเรียนที่  ๑   ปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๔ 
ชื่อ_____________________________________เลขที่____________ 

 
 



ค ำชี้แจง :  ให้นักเรียนอ่านนิทานค ากลอนเรื่อง พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนำงผีเสื้อสมุทรแล้วตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 

๑. เพราะเหตุใดนางผีเสื้อสมุทรจึงจับพระอภัยมณีไปขังไว้…………………………………………………………….....…... 
๒. เพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงคิดหนีนางผีเสื้อสมุทร…………………………………………….......………………….….... 
๓. พระอภัยมณีได้รับการช่วยเหลือในการหนีจากใคร โดยวิธีใด..………………………………………………………...….. 
๔.  สินสมุทรตัดสินใจอย่างไร  เมื่อพระอภัยมณีให้กลับไปอยู่กับมารดา..................…………………………………….. 
๕.  นางผีเสื้อสมุทรรู้สึกอย่างไร  เมื่อพระอภัยมณีหนีตนเองไป……………………………………....……………………….. 
๖.  นางผีเสื้อสมุทรท าอย่างไรกับเงือกผัวเมียที่พาพระอภัยมณีหนีไป……………………………………………………….. 
      

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกค ำตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค ำตอบเดียว 

๑.  ข้อใดสินสมุทรได้รับกำรถ่ำยทอดจำกแม่ 

ก.  มีเขีย้ว   ข.  มีดวงตำสีแดง  
ค.  มีพละก ำลงัมำก  ง.  ถกูทกุข้อ 

๒.  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลท่ีนำงผีเสือ้สมุทรรู้ว่ำพระอภัยมณีหนีไป 
ก.  กำรท่ีนำงฝันร้ำย    ข.  ประตถู ำ้เปิดทิง้ไว้ 
ค.  ไมพ่บพระอภยัมณีและสินสมทุร  ง.  ป่ีของพระอภยัมณีหำยไป 

๓.  “ท่ำนส่งเรำที่เกำะละเมำะนี ้   แล้วรีบหนีไปในน ำ้แต่ล ำพัง”   
ค ำกล่ำวนีแ้สดงว่ำผู้พูดเป็นคนอย่ำงไร 

ก.  ขีข้ลำด  ข.  กล้ำหำญ  ค.  เสียสละ  ง.  เห็นแก่ตวั 

๔.    “มำตัง้ซ่องศีลจะมีอยู่ท่ีไหน”     ค ำว่ำ  “ซ่อง”  ในที่นีมี้ควำมหมำยตรงกับข้อใด 
ก.  แหลง่อบำยมขุ    ข.  แหลง่บนัเทิงเริงรมย์ 
ค.  แหลง่หำควำมสขุทำงกำมำรมณ์  ง.  แหลง่มัว่สมุหรือชมุนมุกนัอยำ่งลบั ๆ 

๕.  “ช่ำงเฉโกโยคีหนีเขำใช้”  ค ำว่ำ  “หนีเขำใช้”  มีควำมหมำยตรงกับข้อใด 
ก.  หนีหนีไ้มใ่ช้เงินเขำ     
ข.  หนีกำรเกณฑ์เข้ำท ำงำนของรำชกำรมำบวช 
ค.  หนีกำรอยูเ่วรยำมของผู้ชำยมำบวช   
ง.  หนีหน้ำไมย่อมรับใช้ใคร ๆ มำบวช 

๖.  “ช่วยแนะน ำอนุกูลอย่ำสูญใจ”  ค ำว่ำอย่ำสูญใจ”  มีควำมหมำยตรงกับข้อใด 
ก.  อยำ่ใจน้อย    ข.  อยำ่ใจหำญ   
ค.  อยำ่แล้งน ำ้ใจ    ง.  อยำ่หมดก ำลงัใจ 

 



๗. ค ำประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงอำกำรเคล่ือนไหว 
ก.  มงักรเก่ียวเลีย้วลอดกอดมงักร  ประชมุซอ่นแฝงชลขึน้วนเวียน 
ข.  ฝงูม้ำน ำ้ท ำทำ่เหมือนม้ำเผน่  ขึน้ลอยเลน่เลีย้วลดัฉวดัเฉวียน 
ค.  ตะเพียนทองทอ่งน ำ้น ำตะเพียน ดำษเดียรดเูพลินจนเกินมำ 
ง.  เห็นละเมำะเกำะเขำเขียวชอุม่  โขดตะคุม่เคียงเคียงเรียงรุกขำ 

๘. ค ำประพันธ์ในข้อใด ให้ควำมรู้สึกอ้ำงว้ำงและหวำดหว่ันต่ออันตรำยท่ีจะเกิดขึน้ 
ก.  จะเหลียวซ้ำยสำยสมทุรสดุสำยตำ  จะแลขวำควนัคลุ้มกลุ้มโพยม 
ข.  ถึงประตคูหูำเห็นเปิดอยู ่ เอ๊ะอกกเูกิดเข็ญเป็นไฉน 
ค.  เข้ำในห้องมองเขม้นไมเ่ห็นใคร  ย่ิงตกใจเพียงจะดิน้สิน้ชีวำ 
ง.  แลดป่ีูท่ีเป่ำเลำ่ก็หำย  นำงยกัษ์ร้ำยรู้วำ่พำกนัหนี   

๙. ประพันธ์ในข้อใด  แสดงว่ำผู้พูด  พูดด้วยควำมโกรธ 
ก.  แล้ววำ่แก่สินสมทุรสดุท่ีรัก  แม้นำงยกัษ์จะมำรับจงกลบัหลงั 
ข.  พระโยคีชีห้น้ำวำ่อเุหม ่ ยงัโว้เว้วุน่วำยอีตำยโหง 
ค.  เท่ียวด ำด้นค้นหำมจัฉำใหญ่  พอจบัได้ปลำอินทรีขึน้ข่ีหลงั 
ง.  ฉวยไม้เท้ำก้ำวยำ่งจำกบลัลงัก์  แขกฝร่ังพร่ังพร้อมล้อมลีลำ  
๑๐. ข้อใดเป็นกำรวำงแผน 

ก.  อนัตำข้ำถ้ำค ่ำเห็นสวำ่ง  ทัง้เดนิทำงเร่ียวแรงแข็งขยนั 
ข.  เห็นละเมำะเกำะใหญ่ท่ีไหนบ้ำง  หยดุเสียบ้ำงให้สบำยจงึผำยผนั 
ค.  ถ้ำแก้ไขให้นำงไปค้ำงป่ำ  ได้ลว่งหน้ำเสียบ้ำงจะยงัชัว่ 
ง.  เห็นลกูไม้ในป่ำคว้ำเข้ำปำก  ก ำลงัอยำกยืนขยอกจนกลอกหวั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำชีแ้จง :  ให้นกัเรียนอำ่นนิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง พระอภัยมณี  ตอนหนีนำงผีเสือ้แล้วตอบค ำถำมตอ่ไปนี ้
๑.เพรำะเหตใุดนำงผีเสือ้สมทุรจงึจบัพระอภยัมณีไปขงัไว้ 
ตอบ……หลงรัก…………………………………………………………………….. 
๒. เพรำะเหตใุดพระอภยัมณีจงึคดิหนีนำงผีเสือ้สมทุร                                                                         
ตอบ…คดิถึงบิดำมำรดำและน้องชำยและเห็นช่องทำงท่ีจะหนี.......................……… 
๓.  พระอภยัมณีได้รับกำรชว่ยเหลือในกำรหนีจำกใคร       
ตอบ…เงือกน ำ้สองผวัเมียและลกูสำว………………………………………………….. 
๔.  สินสมทุรตดัสินใจอยำ่งไร  เม่ือพระอภยัมณีให้กลบัไปอยู่กบัมำรดำ      
ตอบ …ตอบปฎิเสธและเลือกท่ีจะอยู่กบับิดำ……………………………………….. 
๕.นำงผีเสือ้สมทุรรู้สึกอย่ำงไร  เม่ือพระอภยัมณีหนีตนเองไป       
ตอบ…โกรธและอำละวำด………………………………………………………….. 
๖.  นำงผีเสือ้สมทุรท ำอยำ่งไรกบัเงือกผวัเมียท่ีพำพระอภยัมณีหนีไป      
ตอบ……ฉีกเนือ้กินเป็นอำหำร………………………………………………………….. 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

๑. ง 
๒. ก 
๓. ค 
๔. ง 
๕. ข 
๖. ค 
๗. ง 
๘. ก 
๙. ข 
๑๐. ค 


