เครื่องมือวัดและประเมินผล
“วรรณคดีและวรรณกรรม”
(ฉบับนักเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์
-๑-

ตอนที่ ๑
คาชีแ้ จง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนตอบคาถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าคาตอบที่ถูกต้อง
ใช้เวลา 3๐ นาที
1. ข้อใดเด่นด้านการเล่นเสียงพยัญชนะ เล่นคา
ก. มนตรียินข่าวเจ้า
มรณา
ต่างตริตรึกปฤกษา
เสร็จแล้ว
ข. พระมหาจักรพรรดิให้
จัดสา เภาเฮย
เกณฑ์ไพร่ประจาลา
ใช่น้อย
ค. หน่อนรินทร์ธรรมราชเผ้า พสุธา ไทยเฮย
นเรศวร์อุดรนรา
ธิปไท้
ง. สี่ทิศสี่ทัพช้าง
ชนประตู เมืองเฮย
ทรงคชหนุนเหนือดู
เดชห้าว
๒. บทอ่านข้อใดแสดงให้เห็นภาพพจน์ความเปรียบ
ก. กายสั่นอยู่หรุบหรุบ เร่าดิ้น
ค. บรรจุสาตรอัคนี
ใหญ่สู้

ข. เหลือบสบสองทรงคช เสร็จใกล้
ง. เพียงพรรษธารปรน ปรือแผ่น ภพเฮย

ตอบคาถาม ข้อ ๓ จากบทอ่านต่อไปนี้
เชิญพระบางพระแก้ว
มากพระยุหนาวา
ถึงกรุงเทพสถิตยมา
มหรสพสมโภชพร้อม

สู่นา เวศนา
แห่ห้อม
พักวัด อรุณเอย
จวบสิ้นไตรวารฯ
(โคลงภาพพระราชพงศาวดาร, ขุนภักดีอาสา (พระอมรสินธพ นก))

๓. จากบทอ่านกล่าวถึงกิจกรรมใด
ก. การแข่งเรือ
ค. การฉลองงานวัด

ข. การสมโภชเมือง
ง. การสมโภชพระพุทธรูป

๔. บทอ่านใช้โวหารใด
ก. สาธกโวหาร
ค. บรรยายโวหาร

ข. เทศนาโวหาร
ง. พรรณนาโวหาร

ตอบคาถามข้อที่ ๕ - ๖ จากบทอ่านต่อไปนี้
บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน เห็นเข้าท่านบ่ใคร่พีน เห็นสีนท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขี่ช้างมาหา
พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟื่อกู้ มันบ่มีช้าง บ่มีม้า บ่มีปวั่ บ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทอง ให้แก่มัน
(ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงหลักที่ ๑)

๕. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้ภาษาร้อยแก้ว
ค. ใช้ภาษาร้อยแก้ว

มีสัมผัสคล้องจอง
ไม่มีสัมผัสคล้องจอง

ข. ใช้ภาษาร้อยกรอง มีสัมผัสคล้องจอง
ง. ใช้ภาษาร้อยกรอง ไม่มีสัมผัสคล้องจอง
-๒-

๖. ข้อใดแสดงถึงประเพณีทางศาสนาในสมัยสุโขทัย
ก. ใครจักมักเล่น เล่น
ค. คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน

ข. เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย
ง. ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้

ตอบคาถาม ข้อ ๗ - ๘ จากบทอ่านต่อไปนี้
คเณศเห็นขวานเพชรระเห็ดมา
ประทานพราหมณ์รามรงค์ให้คงกร
จึงก้มเศียรคอยรับให้มั่นเหมาะ
แต่คงงาข้างเดียวแต่ปางนั้น

ก็รู้ว่าพระบิดามหิศศร
จะสู้ขวานพระบิดรไม่ควรกัน
ขวานจาเพาะถูกงาข้างหนึ่งสะบั้น
เลยมีนามว่าเอกทันต์บรรลือแรง

(บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน กรีนิรมิต, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๗. จากบทอ่านแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใด
ก. ความยุติธรรม
ค. ความเมตตา

ข. ความเสียสละ
ง. ความจงรักภักดี

๘. จุดมุ่งหมายสาคัญของบทอ่านนี้คือข้อใด
ก. บอกที่มาของขวาน
ค. บอกที่มาของพระนามพระคเณศ

ข. บอกชื่อพระบิดาของพระคเณศ
ง. บอกสาเหตุที่พราหมณ์ได้รับพระราชทานขวาน

๙. บทอ่านข้อใดใช้พรรณนาโวหาร
ก. กายาเธอจ้าม่าและล่าสัน
ทรงเครื่องเรืองรามอร่ามแดง
ข. เป็นนิตย์ประสิทธิประสาทพร
ชนใดหวังข้ามอุปสรรค
ค. แถลงเรื่องพระคเณศวิเศษศักดิ์
เรื่องอิทธิ์ฤทธิ์ไกรวิชัยชาญ
ง. ด้วยรามปรศุรามาไกรลาศ
จะเข้าไปในวิมานบรรยงค์

ผิวโลหิตะพรรณกั่นกาแหง
แสงกายจับแสงวราภรณ์
สถาวรสวัสดิ์วัฒนา
พึงพานักพิฆเนศนาถา
ลูกพระจอมไตรจักรมหาศาล
ชานิชานาญเจนจิตวิทยา
จะเฝ้าพระปิตุราชดังสมประสงค์
พระคชพักตร์จึงตรงเข้าห้ามปราม

ตอบคาถาม ข้อ ๑๐ จากบทอ่านต่อไปนี้
ครั้นถึงจึ่งประณตบทบงสุ์
ว่าพระองค์เป็นหลักธาตรี
ผู้ใดทาชอบต่อเบื้องบาท
ตัวข้าก็มีชอบนัก
พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช
กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้

ทูลองค์พระอิศวรเรืองศรี
ย่อมเมตตาปรานีทั่วพักตร์
ก็ประสาททั้งพรแลยศศักดิ์
ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี
ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี
ทูลพลางโศกีราพันฯ

(รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

๑๐. จากบทอ่านแสดงความรู้สึกผู้พูดอย่างไร
ก. โกรธ
ค. แค้นใจ

ข. ชื่นชม
ง. น้อยใจ
-๓-

ตอบคาถาม ข้อ 11 - 13 จากบทอ่านต่อไปนี้
หยาดน้าค้างตอบว่า “เรานี้แหละเป็นจิตรกร”
เมื่อท่ามกลางดึกสงัด เราได้หยดหยาดลงบนใบไม้ ตกต้องเนื้อดินทรายป่าอันละเอียด ตรงไหน
มีลายพู่กันของเราลงแรง แผ่นดินก็เว้าลงเป็นรอยลึก ที่ไหนต้องรอยพู่กันน้อย รอยก็ตื้น ตลอดราตรีนี้
น้าค้างมิได้หลับนอนเลย ประจงแต่งแต้ม รอยสับสนวนวง ลงเป็นเส้นสายน้าไหลอันไพจิตรน่าพิศวง
ซื่อตรงเป็นลานาธรรมชาติบริสุทธิ์ เราจึงสมมติว่าเป็นจิตรกรแก้ว แล้วแต่งแต้มลวดลายของหยาดน้าค้าง
ลงบนสไบแพรของพระแม่ธรณี
“เจ้าเห็นสวยงามหรือ”
“จ้ะสวยงามมาก”
ท าให้ เห็ น ว่า โลกนี้ มี แต่ แ รงเสน่ ห า น่ าอัศ จรรย์ ดู เถอะนั่ น ดอกไม้ ป่ าก็ เบิ ก บานยิ้ มแย้ ม
เสียดายก็แต่ห มู่มนุ ษย์ โง่เขลาเบาปั ญญา คิดแต่จะฆ่าทาลายล้างโลก ดูเถอะนั่นมันกาลังทาอากาศ
ให้เสียหาย เป็นสวะดามหึมาน่าขยะแขยง ทั้ง ๆ ที่เขาใช้อากาศหายใจ มีชีวิตสดใส เพราะอากาศบริสุทธิ์
ดูสิเขาฆ่าป่าไม้ ทาลายสายต้นน้าลาธารลงทุกเวลานาที อย่างไม่มีความหมายสิ่งใด เพียงแต่
เหตุโลภหลงเงินทองเป็นกองภูเขาเลากาน่าอนาถ
(นิมิตในสายรุ้ง, อังคาร กัลยาณพงศ์)

๑๑. ทาไม “น้าค้าง” จึงแนะนาว่าตนเป็นจิตรกร
ก. น้าค้างทาให้อากาศดี
ค. น้าค้างเรียนจบจิตรกรรม

ข. น้าค้างมีความสวยงาม
ง. น้าค้างทาให้โลกสวยงาม

๑๒. ข้อใดกล่าวไม่ตรงกับเรื่อง
ก. มนุษย์ทาลายป่าไม้
ค. มนุษย์เกียจคร้านการงาน

ข. มนุษย์มีความโลภ
ง. มนุษย์ทาลายอากาศ

๑๓. ข้อใดคือแนวคิดที่สาคัญของเรื่องตอนที่อ่าน
ก. มนุษย์ทาลายธรรมชาติ
ค. จิตรกรเป็นบุคคลสาคัญ

ข. มนุษย์หาความสุขไม่ได้
ง. น้าค้างมีประโยชน์ต่อโลก

ตอบคาถาม ข้อ ๑4 - 15 จากบทอ่านต่อไปนี้
“โลกนี้มีแต่แรงเสน่หา น่าอัศจรรย์ ดูเถอะนั่นดอกไม้ป่าก็เบิกบานยิ้มแย้ม”
๑๔. บทอ่านข้างต้นเด่นภาพพจน์ใด
ก. อุปมา
ค. บุคคลวัต

ข. อุปลักษณ์
ง. เลียนเสียงธรรมชาติ

๑๕. นักเรียนคิดว่าบทอ่านข้างต้นเหมาะสาหรับแสดงในโอกาสใด
ก. วันครู
ข. วันสตรีสากล
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันสิ่งแวดล้อมโลก

-๔-

ตอบคาถาม ข้อ ๑6 - 17 จากบทอ่านต่อไปนี้
เพราะอาหารนอกฤดูกาลมั น แพง คนที่แพงก็จะกิน นั้น ต้องเป็ นคนรวยจริง ๆ หรือคนเจ็บ
เพิ่ ง ฟื้ น ไข้ คนแพ้ ท้ อ งที่ อ ยากกิ น อะไรแปลก ๆ ต้ อ งวิ่ ง ไปสรรหามาให้ กิ น จึ ง ชื่ น ใจ หายเจ็ บ ป่ ว ย
หยุดอาเจียน ถ้าคนดี ๆ ควรกินของที่มีอยู่ตามท้องตลาด หรือหาง่าย ๆ
แม่ครัวก็รู้ดีว่าหน้าอะไรควรกินอะไร หน้าหนาวก็หาอาหารที่ต้มร้อน ๆ ให้กิน เช่น เช้าก็กิน
ข้าวต้มกุ้งกัน หน้าหนาวกุ้งเยอะ ราคาถูก ข้าวผัดกุ้ง แกงกะทิต่าง ๆ แต่ต้องร้ อนก่อนที่จะตักใส่ชาม
เพราะหน้ าหนาวแกงกะทิ มั ก แข็ งตั ว หน้ าหนาวผั ก ถูก กิ น ผั ก ผั ด ๆ อร่อ ยดี หน้ าหนาวกิ น อะไร ๆ
ไม่เสาะท้องง่ายอย่างฤดูร้อน จึงไม่ค่อยจากัดอย่างฤดูร้อน แกงเลียงร้อน ๆ ซดกินดีนัก เพราะแกงเลียง
มีหัวหอมแดงและพริกไทย ทาให้แก้หวัดคัดจมูก หายใจคล่องและอบอุ่นพริกไทยดี
(เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก, ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ)

๑๖. บทอ่านไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
ก. กุ้งหาได้ง่ายในฤดูหนาว
ค. ฤดูหนาวรับประทานอาหารได้ทุกชนิด

ข. อาหารในฤดูกาลมักมีราคาถูก
ง. หัวหอมแดงและพริกไทยช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

๑๗. บทอ่านข้างต้นควรตั้งชื่ออะไรเหมาะสมที่สุด
ก. อาหารตามฤดูกาล
ค. อาหารเป็นยา

ข. เสบียงกรัง
ง. ประหยัดใช้

ตอบคาถาม ข้อ ๑8 - 20 จากบทอ่านต่อไปนี้
แล้วฉันเลือกเป็นหิ่งห้อย
จึงมีปกี มีความหวัง อหังการ
เบาปีกบาง บินไป บินไป
เผชิญพายุบา้ งบางคราว

แทนดาวลอยสูงศักดิ์อัครฐาน
มีสิทธิผ่านมุมอับอันลับดาว
เผาไหม้ใจช่วงในห้วงหาว
ร้อนหนาว เข้าถึงโลกแท้จริง
(กลอนหิ่งห้อย, จีระนันท์ พิตรปรีชา)

๑๘. บทอ่านข้างต้นสรุปใจความสาคัญได้ตามข้อใด
ก. ผู้เขียนกลัวปัญหา
ค. ผู้เขียนกลัวมีชื่อเสียง
๑๙. “เบาปีกบาง บินไป บินไป
ก. ซ้าคา
ค. สัมผัสสระ

ข. ผู้เขียนอยากมีอิสระ
ง. ผู้เขียนอยากเป็นคนธรรมดา

เผาไหม้ใจช่วงในห้วงหาว” ลักษณะข้อใดไม่ปรากฏ
ข. ซ้อนคา
ง. สัมผัสพยัญชนะ

๒๐. ข้อความที่ขีดเส้นใต้ ในบทอ่านหมายถึงอะไร
ก. ความเจ็บป่วย
ค. มลภาวะที่เกิดในโลก

ข. การเปลี่ยนแปลงของโลก
ง. การรู้จักทุกข์สุขที่แท้จริงของโลก

-๕-

ตอนที่ 2
คาชีแ้ จง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนตอบคาถามข้อ 1 - 2 จากบทอ่านที่กาหนดให้ ใช้เวลา 2๐ นาที
ความสัตย์ท่านปฏิญาณกัน
ตัวพี่มิได้น้อยใจ
ซึ่งพ่อพากันออกมารับ
ก็จะเสียความสัตย์ปฏิญาณ
อันพระองค์บัญชาประกาศิต
ตรีโลกจะกระหายนินทา

เจ้าว่าดั่งนั้นหาควรไม่
ด้วยความยากไร้กันดาร
จะให้กลับไปครองราชฐาน
พระผู้ประทานโลกา
ดั่งเหล็กเพชรลิขิตแผ่นผา
แก้วตาจงฟังพี่พาที
(รามเกียรติ์, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

1. ให้นักเรียนถอดความจากบทอ่าน
2. ให้นักเรียนเขียนข้อคิดที่ได้จากบทอ่าน จานวน 3 ข้อ

-๖-

