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เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 
“วรรณคดแีละวรรณกรรม” 

(ฉบบันักเรยีน) 
 
 
 
 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ ๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัภาษาไทย ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
สงวนลขิสทิธิ์ 
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ตอนที ่๑   
ค าชีแ้จง  (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 

ให้นักเรียนตอบค าถาม  โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง                
ใช้เวลา 3๐ นาที  

ตอบค าถาม ขอ้ ๑ - ๓ จากบทอา่นต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บทประพันธ์ในบาทที่ ๑ มีความโดดเด่นทางวรรณศิลป์ด้านใด 
 ก. การเล่นเสียงสระ ข. การเล่นเสียงพยัญชนะ 
 ค. การเล่นเสียงวรรณยุกต์ ง. การเล่นเสียงพยัญชนะและสระ 
 

๒. “ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย    ทวยชน” ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร 
 ก. ห่วงใย ข. ห่วงหา    
 ค. อาวรณ์ ง. กังวลใจ  
 

๓. จากบทอ่านแสดงให้เห็นสภาพของบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นตรงกับข้อใด 
 ก. มีความยินดี ข. มีความสงบสุข 
 ค. มีความทุกข์ยาก ง. มีคดีความมากมาย 
 

ตอบค าถาม ขอ้ ๔ - ๕ จากบทอา่นต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

๔. บทอ่านข้างต้นเป็นค าประพันธ์ประเภทใด 
ก. ร่าย ข. กาพย์   
ค. กลอน ง. กานท์ 

 

๕. ความงามท่ีปรากฏชัดเจนจากบทอ่านข้างต้นคือข้อใด 
ก. การสรรค า ข. การซ้ าค า   
ค. การเล่นค า ง. การหลากค า 
 
 
 
 

 
 

    ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย  ทวยชน 
  ต่างสนองเสนอกล   แก่ท้าว 
  พระภักคดีผล    ใดเยี่ยง ยุกดิ์นา 
  เย็นอุระฤๅร้าว    ราษฎร์ร้อนห่อนมี 

            (ลลิิตตะเลงพ่าย, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
 

…พลางดูดงเฌอ พิศพุ่มเสมอเหมือนฉัตร เป็นขนัดเนืองนันต์ หลายเหล่าพรรณพฤกษา มีนานาไม้แมก 
หมู่ตระแบกตระบาก มากกระเบากระเษียณ ตะขบตะเคียนคูนแค สมอสมีแสม ม่วงโมก ซากซึกโศกสนสัก 
รวกโรกรักรังรง ปริกปริงปรงปรางปรู ล าแพนล าพูล าพัน จิกแจงจันทน์พันจ า เกดระก ากอกกุ่ม… 
                                                         (ลิลิตตะเลงพ่าย, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
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ตอบค าถาม ขอ้ ๖ - ๑๐ จากบทอ่านต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ค ากล่าวของชูชกท่ีว่า “ชื่ออันว่าหญิงทั้งหลาย ย่อมก็ท าเป็นอันตราย แก่ทานทายกไส้” จัดอยู่ในสาร   
    ประเภทใด 

ก. ข้อเท็จจริง ข. ข้อคิดเหน็   
ค. ข้อเสนอแนะ ง. ข้อสงสัย 

 

๗. การกระท าของชูชกตรงกับส านวนใด 
 ก. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ข. กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 
 ค. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น ง. ไม่เห็นน้ าตัดกระบอก ไม่เหน็กระรอกโก่งหน้าไม ้
 

๘. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ภารกิจของชูชกส าเร็จได้เพราะชูชกใช้จิตวิทยา 
 ข. ภารกิจของชูชกส าเร็จได้เพราะชูชกรู้จักการวางแผน 
 ค. ภารกิจของชูชกส าเร็จได้เพราะชูชกประเมินสถานการณ์ 
 ง. ภารกิจของชูชกส าเร็จได้เพราะเหตุการณ์ถูกก าหนดโดยชะตากรรม 
 

๙. ในตอนที่ปรากฏข้อใดไม่ใชล่ักษณะของชูชก 
ก. ฉลาด ข. สุขุม    
ค. เจ้าเล่ห์ ง. เย่อหยิ่ง 

 

๑๐. บทอ่านตอนท่ียกมาตรงกับโวหารประเภทใด 
ก. สาธกโวหาร ข. อธิบายโวหาร 
ค. บรรยายโวหาร ง. พรรณนาโวหาร 

 

ตอบค าถาม ขอ้ ๑๑ - ๑๕ จากบทอา่นตอ่ไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

๑๑. ข้อใดมีกลวิธีต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. ไม่ควรคิดก็อย่าคิดเข้าต่อล้อ   ข. ไม่ควรข้อคอดเขาด้วยโวหาร 
 ค. ไม่ควรทัดทานถ้อยอย่าทับถม ง. ไม่ควรข่มก็อย่าข้อนให้เคืองค า 

บ้านชูชกพราหมณ์ ไปบมิขามโดยด่าน บมิล่านบมิหลง ดั้นแดนดงไต่เต้า เท้าถึงฝั่งจัตุรัส
โบษขรณี โดยอจุตฤๅษีสั่ง ก็ชั่งใจร าพึง ร าพึง ดังนี้ ในวันนี้ ตะวันบ่ายม่ายไม้ ก็จะจวนเข้าไต้พอพลบ           
สบสนธยาบาต  แลในกาลบัดนี้อันว่าเจ้ามัทรี ก็จะลีลามาแต่ป่าแล ดังจริง ชื่ออันว่าหญิงทั้งหลาย ย่อมก็
ท าเป็นอันตราย แก่ทานทายกไส้ ในกาลพรุ่งนี้เช้า ครั้นเจ้ามัทรี ดาบสนี้นักพรต จากพระดาบสไปป่านั้น 
อันว่ากูก็จะไต่เต้าเข้าไปสู่ ถึงที่อยู่อาศรมนั้น ครั้นกูเข้าไปใกล้พระราชฤๅษี อันมีใจตยาคนั้น กูก็จะขอ
พระราชกุมารทั้งสององค์ แด่ท้าวธผู้จงจ าเริญธรรม ทุกเมื่อนั้น ในเมื่อเจ้ามัทรี ไปบมิมาสู่อาศรมบทนั้น 
กูก็จะเอาสองกุมารกุมารี  ไปโดยดีด้วย พราหมณก็ขึ้นข้างเขา เงื้อมแง่ แต่แว่นวัน ก็บมิไกลบรรณศาลา 
อาศรมบทนั้นฯ 

                      (มหาชาติค าหลวง, กัณฑ์กุมาร) 
 

บวับานกลบีขยาย 
ไม่ควรคิดก็อย่าคิดเข้าต่อล้อ ไม่ควรข้อขอดเขาด้วยโวหาร ไม่ควรเป็นก็อย่าเป็นเหมือน                  

เช่นพาล ไม่ควรสมานอย่าสมัครสมาคม ไม่ควรรอก็อย่าต่อเข้าต้านตัด ไม่ควรทัดทานถ้อยอย่าทับถม                
ไม่ควรชิดอย่าสนิทสนมชม ไม่ควรข่มก็อย่าข้อนให้เคืองค า ไม่ควรหาญอย่ารานให้ร้อนร้าว ไม่ควรกล่าว   
พึงระวังอย่าพลั้งถล า ไม่ควรเปิดก็อย่าเชิดชูเงื่อนง า ไม่ควรท าตรองท่าพยุงจูง ฯ ๖ ค าฯ 
                 (กลบทสุภาษิต, หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรถึก)) 
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๑๒. จากบทอ่านสอนเรื่องใดเด่นชัดที่สุด 
 ก. การพูด ข. การคิด     
 ค. การคบเพื่อน ง. การศึกษาหาความรู้ 
 

๑๓. ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “โวหาร” ในบทอ่านมากที่สุด 
 ก. ต้านตัด ข. ถ้อย     
 ค. เชิดช ู ง. ร้อนร้าว 
 

๑๔. จากบทอ่านสะท้อนให้เห็นลักษณะใดเด่นชัดที่สุด 
 ก. ประนีประนอม ข. ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
 ค. เชื่อถือและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ง. อ่อนน้อมและเคารพผู้อาวุโส 
 

๑๕. เนื้อความในบทอ่านขัดแย้งกับแนวคิดใดมากท่ีสุด 
 ก. อ่อนน้อมถ่อมตน ข. รู้จักกาลเทศะ 
 ค. ความคิดสร้างสรรค์ ง. รู้จักที่ต่ าที่สูง 
 

ตอบค าถาม ขอ้ ๑๖ - ๒๐ จากบทอา่นตอ่ไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. โวหารในข้อใดไม่ปรากฏในบทอ่าน 

ก. สัทพจน์ ข. อติพจน์      
ค. บุคคลวัต ง. อุปมา 
 

๑๗. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาใด 
ก. เช้า ข. สาย    
ค. บ่าย      ง. เย็น 

๑๘. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะอย่างไร 
ก. เชื่องช้า ข. รวดเร็ว     
ค. ฉับพลัน ง. ค่อยเป็นค่อยไป 

 

๑๙. “เหยี่ยวแดงตัวหนึ่งลอยละล่องอยู่สูงลิบลิ่ว ส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงด้วยความหิวโหย  ขณะมุ่งหน้ากลับ      
      ไปสู่รวงรังอันเร้นลับของมัน” ข้อความนี้มีความโดดเด่นด้านกลวิธีเช่นไร 

ก. การเล่นค าซ้ า ข. การเล่นค าพ้อง    
ค. การเล่นเสียงพยัญชนะ     ง. การเล่นเสียงวรรณยุกต์ 

 

๒๐. ใจความส าคัญของข้อความอยู่บริเวณใดของย่อหน้า 
ก. ต้นย่อหน้า ข. กลางย่อหน้า    
ค. ท้ายย่อหน้า ง. ต้นและท้ายย่อหน้า 
 

ความโกรธเกรี้ยวของเจ้างูโหมกระพือ มันยืดตัวสูงขึ้นอีก หัวของมันแอ่นเอนมาทางเบื้องหลัง
เหมือนคันธนูที่ถูกน้าวจนสุดล้า ปากของมันอ้าออก เผยให้เห็นเขี้ยวอันโค้งงอและวาววับ ลมทุ่ง          
ยังกระโชกวู่หวิวมิหยุดยั้ง ขอบดวงทางด้านล่างของดวงตะวันแตะเส้นขอบฟ้า เสียงวัวลูกแหง่ร้องเรียก
หาแม่ดังมาอย่างว้าเหว่ เหยี่ยวแดงตัวหนึ่งลอยละล่องอยู่สูงลิบลิ่ว ส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงด้วยความหิวโหย  
ขณะมุ่งหน้ากลับไปสู่รวงรังอันเร้นลับของมัน ยังมิทันสิ้นเสียงร้องของเหยี่ยว เจ้างูก็ฉกลงมาเต็มแรง 

                   (อสรพิษ, แดนอรัญ แสงทอง) 
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ตอนที่ 2   
ค าชีแ้จง (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 

ให้นักเรียนตอบค าถาม ข้อ 1 - 2 จากบทอ่านที่ก าหนดให้ ใช้เวลา 2๐ นาท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความรู้คู่ควบการปฏิบัติข้อที่สาม 
คือความรู้จักตนเอง 

ในแง่มุมต่าง ๆ 
ทั้งด้านกาย และใจ 

ทั้งส่วนดี และส่วนเสีย 
ทั้งจุดเด่น และข้อบกพร่อง 

ตามสภาพที่เป็นจริง 
ในการเผชิญเหตุการณ์และหน้าที่การงานในชีวิต 

ผู้ฉลาดย่อมรู้ก าลังความสามารถของตนเอง 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจให้ถูกต้อง 

ไม่หักโหมงานเกินตัว 
ซึ่งมักให้โทษมากกว่าคุณ 

                      (เพื่อความผลิบานของบุปผชาติแห่งชีวิต, ระวี ภาวไิล) 
 

1. ให้นักเรียนเขียนข้อคิดท่ีได้จากบทอ่าน จ านวน 4 ข้อ 
2. ให้นักเรียนเลือกข้อคิดใดข้อคิดหนึ่ง แล้วเขียนการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 


