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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    ชุดการสอนที่ 1 
การอานจับใจความประเภทนิทานพื้นบาน   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
วิชาภาษาไทย   จํานวน   20 ขอ   20  คะแนน 
 
คําชี้แจง  จงทําเครื่องหมาย  X   ทับอักษร หนาขอทีถู่กที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
จงอานนิทานตอไปนี้  ตอบคําถามขอ 1-5  
 

เร่ือง ดาวลูกไก 
 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีตายายสองคนไมมีลูกหลานทั้งสองคนเลี้ยงชีพดวยการทําสวน 
ปลูกผลหมากรากไมตาง ๆ ไวกิน ตายายเลี้ยงไกไวฝูงหนึ่ง ตากับยายรักไกฝูงนี้มาก 
 ทุกวันตากับยายจะตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารเพื่อใสบาตรพระสงฆที่เดินมาบิณฑบาตหนาบาน 
 อยูมาวันหนึ่ง ยายนึกขึ้นมาไดวาไมมีอาหารที่จะใสบาตร ผลไมในสวนก็ยังไมโตพอที่จะ
กินได พืชผักก็ยังไมออกดอกออกใบใหเก็บได ยายจึงปรึกษากับตาดวยความทุกขใจกลัวพระสงฆ
จะไมมีอาหารกลับไปฉันที่วัด ตานั่งคิดอยูครูหนึ่งจึงบอกกับยายวา 
 “ยายไมตองกงัวลไปหรอก ตามีอาหารถวายพระแลวละ” 
 “ตาจะเอาอะไรมาทําอาหารหรือ” ยายถาม 
 “ก็แมไกที่เราเลี้ยงไวยังไงละ พรุงนี้ตามจะฆาแมไกที่เราเลี้ยงไวทําอาหารใสบาตร” ตาตอบ 
 “อยาฆามันเลยตา จะบาปเสียเปลา ๆ” ยายพูดดวยความสงสารแมไก 
 “ไมบาปหรอกยาย เราทําไปเพื่อจะไดมีอาหารถวายพระไมเชนนั้นทานจะไมไดฉันอาหาร
ทานคงหิวมาก  ถือเสียวาเปนการทําบุญทําทานเสียก็แลวกันนะยาย” ตาพูดปลอบใจยาย 
 ขณะที่ตากับยายปรึกษากันนั้น แมไกซ่ึงกกลูกทั้ง 7 ตัว อยูใตถุนบานไดยินตากับยายพูด  
ทุกคํา พอรูตัววาจะถูกฆาก็รองกุกๆ ดวยความเศราโศก เรียกลูกทั้ง 7 ใหตื่นขึ้นมาแลวบอกลูกวา 
 “ลูกรักของแม ลูกจําคําสอนแมไวใหดี ตอไปนี้ถาแมไมอยูดวยแลว ลูกตองรักและสามัคคี
กัน  อยาทะเลาะเบาะแวงกัน”  จากนั้นแมไกก็สอนลูกใหประพฤติตัวใหดีระมัดระวังตัวเวลาออกไป
หากิน  และคอยระวังภัยอันตรายตาง ๆ ที่จะมากล้ํากราย แลวก็บอกลูกทั้ง 7 วา 
 “พรุงนี้ตาจะเอาแมไปฆาเพื่อถวายพระ ลูกอยาโศกเศราไปเลย ใหถือวาแมไปทําบุญกุศล 
และยังเปนการตอบแทนบุญคุณของตากับยายที่เล้ียงพวกเรามาดวย ลูก ๆ จงตั้งจิตอธิษฐานไววา
ขอใหเราเกิดเปนแมลูกกันตลอดไปนะลูก” 
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 ลูกไกทั้ง 7 ฟงคําแมสอน  และบอกลาดวยความโศกเศรา  ตางรองไหอาลัยแมจนกระทั่ง  
รุงเชา 
 เชามืดตากับยายตื่นขึ้นมากอไฟตมน้ํา  ยายเตรียมเครื่องปรุงตาง ๆ สวนตาเดินเขาไปที่ใต
ถุนบาน  จับแมไกมาฆาโดยมีลูกไกเดินตามมาดวย  พอตานําแมไกใสในหมอน้ําเดือดลูกไกทั้ง 7 ก็
กระโดดเขากองไฟที่กําลังลุกโชนทันที  ขณะที่ตากับยายมองดูดวยความตะลึง 
 ดวยแรงอธิษฐานของแมไกและลูกไก  ดวงวิญญาณของแมไกและลูกไกจึงไดเปนดวงดาว
อยูบนทองฟาเปนดาว 7  ดวง เรียกวา  ดาวลูกไก 
 

(ส่ือการเรียนรูภาษาไทย ป.3 วพ.) 
 

1. ตากับยายมีอาชีพทําอะไร 
ก.  ทําไร 
ข.  ทํานา 
ค.  ทอผา 
ง.  ทําสวน 

2. ตากับยายเลี้ยงอะไรไวฝูงหนึง่ 
ก.  ไก 
ข.  หมู 
ค.  เปด 
ง.  หาน 

3. เพราะเหตุใดตาจึงฆาไก 
ก.  ไมมีอาหารใสบาตร 
ข.  ตาไมมีอาหารกิน 
ค.  ยายอยากกนิตมยําไก 
ง.  ตาไมชอบเลี้ยงไก 
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4. ขอใดเปนเหตกุารณสุดทาย 
ก.  ยายตมน้ําเดือด 
ข.  แมไกถูกตาฆา 
ค.  ลูกไกกระโดดเขากองไฟ 
ง.  แมไกและลูกไกไปเกิดเปนดาว 

5. ทําไมแมไกจึงยอมใหตาฆา 
ก.  ไมมีที่ไป 
ข.  ยึดมั่นคําสญัญา 
ค.  ตอบแทนบุญคุณ 
ง.  สงสารตากับยาย 

 
จงอานนิทานตอไปนี้ ตอบขอ 6 – 10  
 

นิทานเรื่องพระไชยเชษฐตอนพระนารายณธิเบศรพบพอ 
 
 ไชยเชษฐ เปนนิทานพื้นบานสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ตอมาพระบาทสมเด็จ         
พระพุทธเลิศหลานภาลัย  (รัชกาลที่ 2) ทรงนํามาพระราชนิพนธเปนบทละครนอกของหลวง โดย
ใหผูหญิงที่เปนละครหลวงแสดงอยางละครนอก 
 ทาวอภัยนุราชเจาเมืองเวสาลี มีพระธิดาองคหนึ่งพระนามวา นางจําปาทอง เพราะเมื่อนาง
รองไหจะมีดอกจําปาทองรวงลงมาจากตา เมื่อนางจําปาทองเจริญวัย นางไดนําไขจระเขจากสระมา
ฟกจนเปนตัวเล้ียงไวในวัง เมื่อจระเขเจริญเติบโตขึ้นก็เที่ยวไลกัดชาวเมือง โดยมีแมวที่นางเลี้ยงไว
ติดตามไปดวย ขณะที่นางซัดเซพเนจรอยูในปา นางพบกับยักษตนหนึ่งซื่อ นนทยักษ ซ่ึงกําลังไป
เฝาทาวสิงหล นางตกใจกลัวมากวิ่งหนีจนไปพบพระฤๅษี นางกับแมวจึงขออาศัยรับใชพระฤาษีใน
ปานั้น 
 ทาวสิวหลเปนยักษครองเมืองสิงหล ไมมีพระโอรสและธิดาคืนหนึ่งทรงพระสุบินวามียักษ
ตนหนึ่งมาจากปานําดอกจําปามาถวาย โหรทํานายวาทาวสิงหลจะไดพระธิดา วันนั้น นนทยักษ เขา
เฝาทาวสิงหล และทูลวาพบหญิงสาวอาศัยอยูกับพระฤๅษี ทาวสิงหลจึงเสด็จไปหาพระฤๅษี และขอ
นางจําปาทองมาเปนพระธิดา โดยประทานนามวา นางสุวิญชา 
 ฝายพระไชยเชษฐเปนโอรสเจาเมืองเหมันต พระองคมีสนมอยู 7 คน วันหนึ่งพระองคเสด็จ
ประพาสปา และหลงทางเขามาในเมืองสิงหลนางสุวิญชามาพบเขาจึงทูลใหทาวสิงหลทราบ      
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ทาวสิงหลจึงใหพระไชยเชษฐรับราชการอยูในเมืองสิงหล ตอมามีขาศึกยกทัพมาตีเมืองสิงหล    
พระไชยเชษฐอาสาสูศึกจนชนะ ทาวสิงหลจึงยกนางสุวิญชาใหเปนพระชายาพระไชยเชษฐจึงพา
นางกลับเมืองเหมันต 
 ฝายสนมทั้ง 7 ริษยาที่พระไชยเชษฐรักนางสุวิญชามากกวา เมื่อนางสุวิญชาทรงครรภจวน
ถึงกําหนดคลอด นางสนมจึงออกอุบายวามีชางเผือกอยูในปา พระไชยเชษฐจึงออกไปคลองชาง 
ฝายนางสุวิญชาคลอดลูกเปนกุมารมีศรกับพระขรรคติดตามมาดวย นางสนมทั้ง 7 คน นําพระกุมาร
ใสหีบไปฝงใตตนไทร แตเทวดาประจําตนไทรชวยไว  เมื่อพระไชยเชษฐกลับจากปา นางสนมทั้ง 7 
คน ใสรายนางสุวิญชาวาคลอดลูกเปนทอนไม พระไชยเชษฐจึงขับไลนางสุวิญชาออกจากเมือง  
ขณะที่นางสุวิญชาคลอดลูกนั้น  นางแมวแอบเห็นการกระทําของนางสนมทั้ง 7 คน จึงพานาง        
สุวิญชาไปขุดหีบที่ใตตนไทร  จากนั้นนางก็พาลูกกลับเมืองสิงหล ทาวสิงหลตั้งชื่อกระกุมารวา  
พระนารายณธิเบศร 
 ตอมาพระไชยเชษฐทรงรูความจริงไปเมืองสิงหลเพื่อหานางสุวิญชา และไดพบ             
พระนารายณธิเบศรซ่ึงกําลังประพาสปากับพระพี่เล้ียง พระไชยเชษฐเห็นพระนารายณธิเบศรเปน
เด็กนารัก และมีหนาตาคลายพระองคก็มั่นใจวาเปนพระโอรส จึงเขาไปอุมและเอาขนมให         
พระนารายณธิเบศรเห็นวาเปนคนแปลกหนา จึงไมใหอุมและไมยอมเสวยขนม 
 จากนั้นพระไชยเชษฐทรงเลาเรื่องแตเดิมใหพระนารายณธิเบศรฟงทั้งสองจึงทรงทราบวา

เปนพอลูกกัน พระนารายณธิเบศรพาพระไชยเชษฐเขาเฝาทาวสิงหล พระไชยเชษฐขอโทษนาง      
สุวิญชา  พระนารายณธิเบศรชวยทูลนางสุวิญชาใหหายโกรธพอ  นางสุวิญชายกโทษให              
พระไชยเชษฐ นางสุวิญชา และพระนารายณธิเบศรจึงอยูดวยกันอยางมีความสุข 

 
6. ทําไมนางจําปาทองจึงถูกขับไลออกจากเมอืง 

ก.  สุนัขที่เล้ียงไวไลกดัชาวบาน 
ข.  แมวที่เล้ียงไวไลกดัชาวบาน 
ค.  จระเขที่เล้ียงไวไลกัดชาวบาน 
ง.  กระตายทีเ่ล้ียงไวไลกดัชาวบาน 
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7. เหตุใดพระไชยเชษฐจึงรับราชการอยู ณ เมอืงสิงหล 
ก.  ตั้งใจไปรับราชการเมืองสิงหล 
ข.  หลงทางเขาเมืองสิงหล 
ค.  อยากปกครองเมืองสิงหล 
ง.  เมืองเหมันตสงตัวไปเมืองสิงหล 

8. เหตุใดนางสนมทั้ง 7 จึงนําลูกชายของนางสุวิญชาไปฝง 
ก.  ริษยา 
ข.  ใหความรกั 
ค.  ปองกันศัตรู 
ง.  ใหความดูแลเอาใจใส 

9. ขอใดเปนเหตกุารณสุดทาย 
ก.  นางสุวิญชาถูกไลออกจากเมือง 
ข.  นางแมวแอบเห็นนางสนมทั้ง 7 
ค.  นางสุวิญชาพาลูกไปอยูกนิกับทาวสิงหล 
ง.  นางสุวิญชายกโทษใหพระไชยเชษฐ 

10. นางสุวิญชาคลอดลูกเปนกมุารมีอะไรติดตัวมาดวย 
ก.  ศร กับ พระขรรค 
ข.  ซอ กับ พระขรรค 
ค.  มีด กับ พระขรรค 
ง.  ดาบ กับ พระขรรค 

 
อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 11 -15 
     

นิทานเรื่องพระรถ เมรี 
 

 คนในทองถ่ินพนมสารคามเลาถึงเรื่อง “พระรถ – เมรี”  ซ่ึงเปนนิทานเรื่องหนึ่งในชาดกวา
ยักษไดฆานางสิบสองแลวชําแหละศพเปนร้ิวๆ รวมเปดริ้ว แลวทิ้งลอยไปตามลําน้ําทาลาด  ร้ิวเนื้อ
ร้ิวหนังของนางสิบสองลอยมายังแมน้ําบางปะกง  ไปจนถึงฉะเชิงเทรา เมืองนี้จึงไดช่ือวา “แปดริ้ว” 
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11. เร่ืองที่กลาวถึงเปนเรื่องเลาของคนในทองถ่ินใด 
ก.  แปดริว้ 
ข.  กรุงเทพฯ 
ค.  พนมสารคาม 
ง.  พระประแดง 

12. เร่ืองที่กลาวถึงเปนเรื่องเลาเกีย่วกับอะไร 
ก.  สังขทอง 
ข.  ไชยเชษฐ 
ค.  พระรถ - เมรี 
ง.  แกวหนามา 

13. ใครฆานางสิบสองตาย 
ก.  เสือ 
ข.  ยักษ 
ค.  พระรถ 
ง.  นางแกวหนามา 

14. ศพของนางสิบสองถูกชําแหละออกเปนกี่ร้ิว 
ก.  6 ร้ิว 
ข.  7 ร้ิว 
ค.  8 ร้ิว 
ง.  9 ร้ิว 

15. ศพของนางสิบสองถูกนําไปชําแหละทีใ่ด 
ก.  ทาลาด 
ข.  กรุงเทพฯ 
ค.  คลองตะเคียน 
ง.  แมน้ําบางปะกง 
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อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 16-20 
 

นิทานเรื่องหมาปา 
 

 หมาปาตัวหนึ่งไดรับบาดเจ็บ ไ มสามารถออกหาอาหารได มันนอนนิ่งอยูใตตนไม  บังเอิญ
มีลูกแกะเดินผานมามันจึงรองเรียกใหลูกแกะตักน้ํามาใหกิน  ลูกแกะเกิดความสงสาร  จึงไปตักน้ํา
มาใหหมาปา  แลววางน้ําไวหาง ๆ เพราะเกรงวา  เมื่อหมาปาดื่มน้ําแลวมีแรงจะลุกขึ้นมากินตนเอง
แลวจึงรองบอกหมาปาวา “เราตักน้ํามาใหทานแลว  เชิญทานมากินน้ําได” ลูกแกะก็เดินจากไป 
 

(นิทานอีสป  ฉบับคติเตือนใจ  กรุงเทพฯ : ไพลิน) 
 

16.  ทําไมลูกแกะจึงยอมไปตกัน้ําใหหมาปากนิ 
ก.  สงสาร 
ข.  กลัวหมาปา 
ค.  ลําธารอยูใกล 
ง.  เห็นหมาปาเปนเพื่อน 

17. เพราะเหตุใดหมาปาจึงไมไปกินน้ําเอง 
ก.  เดินไมไหว 
ข.  ไดรับบาดเจ็บ 
ค.  ไมรูจักแหลงน้ํา 
ง.  ตองการหลอกลูกแกะ 

18. เหตุการณใดเกิดขึ้นเปนลําดบัสุดทาย 
ก.  หมาปาเดนิไมไหว 
ข.  ลูกแกะเดนิผานมา 
ค.  ลูกแกะไปตักน้ําใหหมาปา 
ง.  หมาปาขอใหลูกแกะไปตกัน้ํา 
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19. เร่ืองนี้ควรตั้งชื่อเรื่องวาอยางไร 
ก.  หมาปาใจดี 
ข.  ลูกแกะนอย 
ค.  หมาปาจอมเกเร 
ง.  ลูกแกะจอมฉลาด 

20. ขอใดเปนใจความสําคัญของนิทานเรื่องนี ้
ก.  ลูกแกะเดนิผานหมาปาที่บาดเจ็บแตไมยอมเขาใกล 
ข.  หมาปาหลอกใหลูกแกะตักน้ําใหแตลูกแกะไมยอมเชื่อ 
ค.  ลูกแกะตกัน้ําใหหมาปาที่บาดเจ็บแตไมยอมเขาใกลเพราะกลัวถูกกนิ 
ง.  หมาปาขอรองใหลูกแกะตักน้ํามาใหกนิแตลูกแกะเดนิผานไปอยางไมสนใจ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


