เครื่องมือวัดและประเมินผล
“วรรณคดีและวรรณกรรม”
(ฉบับนักเรียน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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
ตอบคาถาม ข้อ ๑ - 3 จากบทอ่านต่อไปนี้
เมื่อนั้น
ได้ฟังดั่งจะม้วยชีวา
โอ้อนิจจานะอกเอ๋ย
แต่จากบิดามารดานั้น
ได้พึ่งบาทบงสุ์พระทรงเดช
ฤๅจะซ้าจาจากพระภูมี
จะกินแต่น้าตาต่างอาหาร
ชะรอยเวรกรรมได้ทาไว้

สองนางแน่งน้อยเสน่หา
กัลยาครวญคร่าราพัน
กระไรเลยไม่วายที่โศกศัลย์
ก็โศกาจาบัลย์พันทวี
ดังฉัตรแก้วกั้นเกศเกศี
ครั้งนี้จะบ่ายหน้าไปหาใคร
ทนทุกข์ทรมานหม่นไหม้
จึงจาให้ได้ความเวทนา
(อิเหนา, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

1. บทอ่านนี้มีภาพพจน์ด้านใดเด่นชัดที่สุด
ก. อุปลักษณ์
ค. บุคลาธิษฐาน

ข. สัทพจน์
ง. อติพจน์

๒. “พระภูม”ี ในบทอ่านนี้หมายถึงใคร
ก. ท้าวกุเรปัน
ค. อิเหนา

ข. ท้าวดาหา
ง. ระตูหมันหยา

๓. ความคิดของตัวละครตรงกับสานวนใด
ก. กงเกวียนกาเกวียน
ค. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

ข. สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
ง. สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง

ตอบคาถาม ข้อ 4 - 7 จากบทอ่านต่อไปนี้
ฝ่ายเวตาลเมื่อเล่าเรื่องจบลงแล้ว ก็แสร้งกล่าวแก่พระราชาว่า “โอ อารยบุตร ข้ามีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง
ในเรื่องที่เล่ามานี้ว่า...ทรงเห็นว่าเป็นความผิดของใคร...โปรดทรงวินิจฉัยให้ข้าฟังหน่อยเถอะ เพราะพระองค์
ก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักปราชญ์ผู้หนึ่ง โอ ราชะ ถ้าพระองค์ไม่กล่าวคาจริง ทั้ง ๆ ที่ทรงรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วละก็
พระเศียรของพระองค์จะต้องแยกออกเป็นร้อยเสี่ยงแน่เทียว”
(นิทานเวตาล เรื่องที่ 1, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

4. อารยบุตรหมายถึงใคร
ก. เวตาล
ค. นักปราชญ์

ข. พระราชา
ง. พระโยคี

5. จากบทอ่านอนุมานได้ว่าเวตาลมีลักษณะตามข้อใด
ก. รู้จริง
ค. ไม่จริงใจ

ข. มีสติ
ง. มีปัญญามาก

-๒-

6. กลวิธีการพูดของเวตาลมีลักษณะเช่นใด
ก. ยั่วยุ
ค. เย้าแหย่

ข. ยุยง
ง. เย้าหยอก

7. บทอ่านนี้แสดงให้เห็นพระเกียรติคุณด้านใดของกษัตริย์ในเรื่องได้ชัดเจนที่สุด
ก. ด้านสมาธิ
ข. ด้านปัญญา
ค. ด้านบารมี
ง. ด้านศีลธรรม
ตอบคาถาม ข้อ 8 - 10 จากบทอ่านต่อไปนี้
โอ้ดวงดาเรศด้อย
ดับดั่งดวงอัจกลับ
ชวาลาจะลาลับ
หลับฤตื่นตรอมละห้อย

เดือนดับ
พู่พร้อย
นุชพี่ แพงเอย
อยู่ห้องหนหลังฯ
(นิราศนรินทร์, นายนรินทร์ธิเบศร์)

8. บทอ่านนีไ้ ม่ใช้กลวิธีด้านใด
ก. การใช้คาซ้า
ค. การใช้คาลึกซึ้งกินใจ

ข. การใช้คาซ้อน
ง. การใช้คาสละสลวย

9. บทอ่านนี้เกิดขึ้นเวลาใด
ก. เช้า
ค. กลางวัน

ข. เย็น
ง. กลางคืน

10. คาในข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับแสง
ก. ดาเรศ
ค. อัจกลับ

ข. เดือน
ง. พู่พร้อย

ตอบคาถาม ข้อ 11 - 15 จากบทอ่านต่อไปนี้
1)

บทกวีบทใหม่ในคืนหนาว
ดอกไม้ดอกใหม่ใต้แสงจันทร์
2) แด่ผู้รอคอยที่เปล่าเปลี่ยว
แด่ผู้ชอกช้าที่จาทน
3) ด้วยฝันใหม่ใหม่ไม่รู้จบ
ด้วยเลือด น้าตา และวารี
4) ใบไม้ใบหญ้ายังระยับ
ผ่านแล้งผ่านร้อนที่บ่อนเบียน
5) ในนามความรักและปวดร้าว
ในนามโรจน์รุ่งและร่วงราน

ณ ห้วงคานึง

ดวงดาวดวงใหม่ในคืนฝัน
กานัลแด่เพื่อนเกลื่อนสกล
แด่ผู้ดายเดียวที่ดุ่มด้น
แด่การเริ่มต้นที่จะมี
ด้วยยังหวังพบพรุ่งวิถี
ยังมากพอที่จะไหลเวียน
ผลิใบใหม่รับฤดูเปลี่ยน
ยังคงขีดเขียนฤดูกาล
ขอเธอสืบก้าวอย่างห้าวหาญ
ขอเธอขับขานอย่างเข้มคม

(ม้าก้านกล้วย, ไพวรินทร์ ขาวงาม)

11. กวีนิพนธ์ในบทที่ 5 ไม่มวี รรณศิลป์ด้านใด
ก. การซ้าคา
ค. การใช้คาซ้า

ข. การใช้คาซ้อน
ง. การสรรคา
-๓-

12. กวีมีความมุ่งหมายจะมอบสิ่งงดงามแก่เพื่อนมนุษย์จานวนเท่าไร
ก. 2 สิ่ง
ข. 3 สิ่ง
ค. 4 สิ่ง
ง. 5 สิ่ง
13. กลุ่มใดไม่ใช่กลุ่มที่กวีจะมอบของกานัลให้
ก. ผู้รอคอย
ค. ผู้ชอกช้า

ข. ผู้เดียวดาย
ง. ผู้เริ่มต้น

14. กวีนิพนธ์บทที่ 3 แสดงให้เห็นความมุ่งหมายของมนุษย์เช่นไร
ก. การเริ่มต้น
ข. การสิ้นสุด
ค. การสร้างสรรค์
ง. การหมุนเวียน
15. กวีต้องการให้ผู้อ่านรู้สึกเช่นใด
ก. มีความหวัง
ค. มีความเอื้ออาทร

ข. มีความรัก
ง. มีความกล้าหาญ

ตอบคาถาม ข้อ 16 - 20 จากบทอ่านต่อไปนี้
ชั่วขณะจิตนั้นข้าชะงักและนั่งลงครุ่นคิดอยู่ตรงนั้นเนิ่นนาน ภาพที่เห็นเป็ นภาพประหลาด
ภิก ษุรู ป นั้ น เป็ น ผู้ แ สวงธรรม หากกลั บ แสวงหาสมบั ติแ ละยาอายุ วัฒ นะ ในที่ สุ ดก็ พ บกั บความตาย
ทั้งที่ยาอายุวัฒนะอยู่ไม่ไกลออกไป
“เมื่อนั้ นข้าจึงรู้ว่า ความสุขในชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่สุรา นารี ไม่ใช่ความรัก ชายหญิง ที่ข้ามัก
เขียนในบทกวี ไม่ใช่เกียรติยศ ทรัพย์สมบัติ หรือยาอายุวัฒนะที่ข้าเพียรไขว่ คว้ามาตลอดชีวิต ความสุข
คือความปี ติที่พบว่า ตัวเราไม่ ใช่ของเรา ความสุ ขคือความรักถาวรในทุกสรรพสิ่ง ณ วินาทีนี้ ข้ ารัก
ก้อนหินทุกก้อน ต้นไม้ทุกต้น สัตว์ร่วมโลก แผ่นดิน สายลม สายน้า แสงแดด ฤดูกาล และจักรวาล”
ข้าตื่นแล้วในที่สุด เมื่อชีวิตล่วงมาถึงปัจฉิมวัย...
(เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว, วินทร์ เลียววาริณ)

16. “ข้า” ในเรื่องประกอบอาชีพใด
ก. นักบวช
ค. นักผจญภัย

ข. นักเทศน์
ง. นักเขียน

17. โวหารชนิดใดปรากฏให้เห็นเด่นชัด
ก. เทศนาโวหาร
ค. บรรยายโวหาร

ข. อุปมาโวหาร
ง. พรรณนาโวหาร

18. “ข้า” อยู่ในวัยใด
ก. เด็ก
ค. ผู้ใหญ่

ข. วัยรุ่น
ง. ผู้สูงอายุ

19. จากข้อความย่อหน้าที่ 2 ใจความสาคัญอยู่ส่วนใดของย่อหน้า
ก. ส่วนต้น
ข. ส่วนกลาง
ค. ส่วนท้าย
ง. ส่วนต้นและส่วนท้าย
20. ข้อใดตรงกับความคิดของผู้เขียนที่ปรากฏในบทอ่าน
ก. ไม่มีความรักใดใดยั่งยืน ถาวร
ค. เราจะละวางตัวตน เปิดใจรักทุกสิ่งที่แวดล้อม
-๔-

ข. เราจะมีความสุขที่ทุกคนหันมารักเรา
ง. เกียรติยศ ทรัพย์สมบัติเท่านั้นที่จะทาให้เรามีความสุข

ตอนที่ 2
คาชีแ้ จง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนตอบคาถาม ข้อ 1 - 2 จากบทอ่านที่กาหนดให้ ใช้เวลา 2๐ นาที
นิทานเวตาล เรือ่ งที่ 4
สมัยหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อ วีรวร เดินทางมาจากแคว้นมาลวะ เพื่อมารับจ้างทางานในราชสานัก
ของพระราชา...
ถึงแม้ว่าเขาจะรวมกั น เป็ น บริ ษั ท อัน น้ อ ยนิ ดเท่ านี้ ก็ ตาม เขายังกล้ าเรีย กร้องค่าจ้างต่ อพระราชา
ถึงวัน ละห้ าร้ อ ยเหรี ย ญที น าร์ แต่ พ ระราชาศู ท รกะก็มิ ได้ เกี่ย งงอน ทั้ งนี้ เพราะพอพระทั ยในรูป ร่างท่ าทาง
อันแข็งแรงของเขาจึงตกลงจ้างเอาไว้ แต่ก็ทรงพิศวงในพระทัยไม่หาย ว่ าเขาเอาเงินไปทาอะไรมากมาย ทั้ง ๆ ที่
เขาก็ เลี้ ย งคนเพี ย งไม่ กี่ค น พระราชาจึ งสั่ งให้ ส ายลั บ ของพระองค์ติ ด ตามดู พ ฤติ ก รรมของเขาอย่ างใกล้ ชิ ด
ความจริ งปรากฎว่าทุ ก ๆ วัน วีรวรจะต้องเข้าเฝ้ าพระราชาตอนเช้า ตอนกลางวันยืน ยามอยู่ห น้ าประตู วัง
มือถือดาบมั่นคง หลังจากนั้นก็กลับไปบ้าน จ่ายเงินหนึ่งร้อยทีนาร์แก่ภรรยาเป็นค่าอาหาร และจ่ายหนึ่งร้อยเหรียญ
เพื่อเสื้อผ้า วิเลปนะเครื่องลูบไล้ร่างกาย และซื้อหมากพลู เมื่ออาบน้าแล้วเอาเงินหนึ่งร้อยเหรียญไปบูชาพระวิษณุ
และพระศิว ะ อีกสองร้อ ยเหรี ย ญสุ ดท้ ายใช้ทาบุ ญ แก่พ ราหมณ์ ที่ ยากจน ที่กล่ าวมาทั้งหมดนี้ คือการใช้จ่าย
ประจาวันจากเงินค่ารับจ้างห้าร้อยเหรียญต่อวัน หลังจากนี้วีรวรก็ทาการบูชายัญด้วยเนยใส และทาพิธีอื่น ๆ อีก
เสร็จแล้วจึงรับประทานอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็กลับไปอยู่ยามหน้าประตูวังตามเดิมตลอดถึงเวลา
ค่าคืนยืนถือดาบเปลือยอยู่...
(พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์และเขียนระบุลักษณะนิสัยของตัวละคร “วีรวร” จานวน 5 ข้อ
2. คุณธรรมของวีรวรที่นักเรียนสามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม คือ คุณธรรมด้านใดบ้าง
ระบุจานวน 3 ข้อ

-๕-

