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    “การด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรประพฤติปฏิบัติ  
ในสภาพสังคมปัจจุบัน” 
 

  

ค าชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีจ านวน  40  ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 90 นาที   
2. แบบทดสอบน้ีม ี 4 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ  : ในแต่ละข้อใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สดุเพียงค าตอบเดียว ข้อสอบ 
มีจ านวน 22  ข้อ ข้อที ่1 - 22  ข้อละ 1  คะแนน รวมทั้งสิ้น   22  คะแนน 
ตัวอยา่ง 0. ค าในขอ้ใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออืน่ 
               1) นิทรา  
               2) พุทรา 
               3) แทรกซึม  
               4) ทรุดโทรม 
วิธีตอบ  ใหน้ักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องที่สดุเพียง 1 ค าตอบ โดยระบายทับตวัเลขทีต่รงกับ 
ตัวเลอืกทีต่้องการลงในกระดาษค าตอบ เชน่ ถ้านกัเรียนคิดว่าตัวเลือกที ่1) เปน็ค าตอบทีถู่กต้อง 
ให้ระบาย ในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

ข้อ 0.               
 

ตอนที่ 2  แบบเลือกตอบหลายค าตอบ : ในแต่ละข้อให้เลือกค าตอบที่ถกูตอ้งจ านวน 2 ค าตอบ ข้อสอบ
มีจ านวน  3 ข้อ ขอ้ที่ 23 - 25 ข้อละ 4  คะแนน ตอบถกูต้องค าตอบละ 2 คะแนน รวม 12 คะแนน 
ตัวอยา่ง00. 

              
 
 
  บุคคลในขอ้ใดปฏิบตัตินไดส้อดคล้องกับข้อความข้างตน้ 

           1) มานีน าเงินออมที่มีอยู่ไปท าธุรกิจแชร์ลูกโซ ่
           2) มานะปลกูผักสวนครัวบริเวณพ้ืนทีว่่างหลังบ้าน 
           3) ปติิซื้อโทรศัพท์รุ่นใหมทุ่กครั้งหลงัจากไดดู้โฆษณา 
           4) ชูใจลดจ านวนครั้งในการออกไปกินอาหารนอกบ้านเหลอื 2 เดือนต่อครัง้ 
           5) สมคดิไปท่องเทีย่วต่างประเทศทกุช่วงระยะเวลาที่มชี่วงเวลาวันหยดุยาว 

วิธีตอบ  ใหน้ักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้อง จ านวน 2 ค าตอบ โดยระบายทับตวัเลขที่ตรงกบัตวัเลือก 
ที่ต้องการในกระดาษค าตอบ เชน่ ถ้านกัเรียนคิดว่า ตวัเลือกที่ 2) และตวัเลือกที ่4) เป็นค าตอบทีถู่กต้อง 
ให้ระบาย ในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

 ข้อ 00. 
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ตอนที่ 3 แบบเชิงซ้อน : ให้พิจารณาข้อความทีก่ าหนดให้วา่ ถกูตอ้ง หรือ ไมถู่กตอ้ง เมือ่เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ทีก่ าหนด หากถกูต้องให้ระบาย  ลงในช่อง ใช่ หากไม่ถกูต้อง ใหร้ะบาย  ลงในช่อง ไม่ใช่  
ข้อสอบมีจ ำนวน 2 ข้อ ข้อที่ 26 - 27  แต่ละข้อมี 5 ข้อย่อย หำกตอบถกูให้ข้อย่อยละ 1.5 คะแนน  
รวมทั้งสิ้น 15 คะแนน 

ตัวอยา่ง 000.    
 

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ข้างล่างนี้แล้วเปรียบเทียบกับข้อความในสถานการณข์้างต้นแล้ว
พิจารณาว่า ใช่ หรือ ไม่ใช ่แล้วใหร้ะบาย  ในช่อง ใช่ หรอื ไม่ใช ่ในกระดาษค าตอบ ตามที่เปน็จรงิ 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช ่
000.1) สินค้านี้มคีุณภาพระดับโลก   
000.2) สินค้านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   
000.3) สินค้านี้สามารถท าให้ผิวนุ่มเหมือนผิวทารกแรกเกิด   
000.4) สินค้านี้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทัง้ประเทศ      
000.5) สินค้านี้มวีางจ าหน่ายในต่างประเทศด้วย   

วิธีตอบ ถ้านักเรียนพิจารณาข้อความทีก่ าหนดให้ ว่าขอ้ความที่ 000.1) ,  000.4) และ 000.5) เป็น
ข้อความที ่ ใช ่และข้อความข้อที่ 000.2) และ 000.3) เป็นข้อความที ่ไม่ใช ่แล้วระบาย  ใน
กระดาษค าตอบ ดังนี ้

 

 

 
 

 

 

 
 

     ข้อ ใช ่ ไม่ใช ่
 000.1)   
 000.2)   

000. 000.3)   
 000.4)       
 000.5)       

        ผลิตภัณฑ์ให้คุณสวยเร็ว สวยจริง แต่ไม่มีผลข้างเคียง ชุดหยุดความเสื่อมโทรมของผิว 
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลก โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของไทยที่ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาตรฐานระดับโลก ณ กรุงเวียนนา ปี 2560 
ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์  OTOP the World Premium Grade A ปี 2560 และผ่านการรับรอง
มาตรฐานด้านการผลิตจาก GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ตอนที่ 4 แบบเขียนตอบ : ให้เขียนค าตอบทีถู่กต้องในกระดาษค าตอบ ขอ้สอบมีจ านวน 13  ข้อ  
รายละเอียด ดงันี ้
   4.1 เขยีนตอบสั้น : จ านวน  7  ข้อ ขอ้ 28 - 34 ข้อละ 3  คะแนน รวม 21  คะแนน 
   4.2 เขยีนตอบอสิระ : จ านวน 6  ข้อ  ข้อ 35 – 40 ขอ้ละ 5  คะแนน  รวม 30  คะแนน 
รวมทั้งสิน้ 51 คะแนน 

ตัวอยา่ง 0000. 
 

ข้อความใดทีเ่ปน็ส านวน          
ค าตอบ....................................................................................... 
วิธีตอบ ให้นักเรียนน าประเด็นส าคัญจากข้อความที่อ่านมาตอบ    
ค าตอบข้อ 0000.สวยแตรู่ปจูบไมห่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ ดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลาย 
แต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรารถนาเข้าท านองที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเอง 

ห้ามท าข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนญุาต 
 

 



                                ภาษาไทย ม.1 หน้า 5 
                                                                                        สทศ. สพฐ. 
 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (ข้อ 1 - 22 )                
            โดยให้ระบายในกระดาษค าตอบ 
1.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 

 
 

 ใจความส าคัญสะท้อนให้เห็นเรื่องใดมากท่ีสุด 
   1) ปริมาณโซเดียมในขนมถุงและขนมกรุบกรอบ  
   2) อันตรายจากการรับประทานขนมกรุบกรอบ       
   3) พฤติกรรมการบริโภคขนมของเด็ก 
   4) ปริมาณโซเดียมท่ีร่างกายควรได้รับ 
 
2.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 

 

 

 
 
 ข้อใดเป็นข้อความท่ีสนับสนุนค ากล่าวท่ีว่า “กุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้” ท้ังหมด 
 1) หมายเลข 1 , 2         
 2) หมายเลข 2 , 3  
 3) หมายเลข 3 , 4  
 4) หมายเลข 4 , 5    
 
 
 
 
 

 การกินขนมถุงท่ีมีเกลือโซเดียมในปริมาณมาก หรือกินครั้งเดียวหลาย ๆ ถุง จะท าให้
ร่างกายได้รับโซเดียมเพิ่มมากขึ้นจากอาหารปกติ ท าให้มีปริมาณโซเดียมส่วนเกินรวมอยู่ 
ในเลือดมากเกินไป ซึ่งจะท าให้ไตถูกท าลายมากขึ้น เด็ก  ๆ จึงควรงดบริโภคขนมถุง 
หรือขนมกรุบกรอบ 
 

“กุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้” (1) เป็นดอกไม้ท่ีคนท่ัวไปรู้จักและพบมากในทวีปเอเชีย  
(2) เป็นดอกไม้ท่ีมีความงามยากท่ีไม้ดอกอื่นจะเทียบเท่า (3) ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ใน
การแสดงความรัก (4) กุหลาบเป็นพันธุ์ไม้ท่ีมีดอกหลายสี ท้ังสีแดง สีขาว สีเหลืองสีชมพู สีแสด 
และสีม่วง (5) ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักช ากิ่ง ติดตา ต่อกิ่ง หรือการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือ จึงมีขายท่ัวไปตามท้องตลาด 
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3.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

     1) คนไทยใช้จ่ายแบบจมไม่ลงในภาวะเศรษฐกิจก าลังตกต่ าแบบนี้ 2) การได้รับซองขาวจึงเป็น
ความทุกข์อย่างยิ่งของพนักงานบริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง 3) แม้รัฐบาลจะมีนโยบายให้มีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ 4) และคณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้โครงการรถไฟฟ้า แล้วก็ตาม 
 

 

 ข้อความหมายเลขใดไม่มีค าท่ีมีความหมายเปรียบเทียบ  
1) หมายเลข 1    
2) หมายเลข 2 
3) หมายเลข 3 
4) หมายเลข 4          

 

 
4.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  

 

ข้อความท่ีขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด    
   1) เมืองท่ีงดงามด้วยศิลปกรรม  
   2) เมืองท่ีร่มเย็นเหมือนสรวงสวรรค์  
   3) เมอืงท่ีอุดมด้วยแหล่งวิทยาการ  
   4) เมืองท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะไปท่องเท่ียว     
 
 
 
 
 
 
 

 กรุง เทพมหานครเปรียบประดุจ “ เมืองฟ้าอมร” ท่ีงดงามเรืองรองด้วย 
วัดวาอารามและปราสาทราชวัง  ผู้ ท่ี เดินทางเข้าสู่ ใจกลางกรุง เทพ  ฯ ท่ี เรียกว่า  
เกาะรัตนโกสินทร์ จะได้เห็นท่ีร่มร่ืนอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวัง รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ท่ีวิจิตร วัดท่ีส าคัญท่ีสุดคือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังมีปูชนียสถานท่ีส าคัญ 
อีกมากมาย และยังมีหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งวิทยาการท่ีเยาวชนพึงไปศึกษาค้นคว้า  
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5.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากข้อความข้างต้น แป้งจึงสรุปว่าจะต้องรับประทานเห็ดเป็นประจ า ข้อสรุปของแป้งมีความ     
  เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด  
    1) เหมาะสม เพราะ เห็ดมีคุณค่าเป็นได้ท้ังอาหารและยา     
    2) เหมาะสม เพราะ เห็ดสามารถรักษาโรคร้ายได้ 
    3) ไม่เหมาะสม เพราะ เห็ดท าให้เกิดเชื้อราในร่างกาย 
    4) ไม่เหมาะสม เพราะ เห็ดให้สารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกาย 
 
6.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 

 

บุคคลใดน าข้อคิดที่ได้จากการอ่านข้อความนี้ไปปรับใช้ในชีวิต ไดอ้ย่างเหมาะสมท่ีสุด   
1) แช่ม เข้าประกวดร้องเพลงแต่ไม่เข้ารอบจึงตัดสินใจเลิกร้องเพลงไปเลย 
2) แต้ม ฝึกซ้อมเดินแบบเมื่อถูกต าหนิว่าเดินไม่สวยจึงลาออกจากวงการ 
3) ก้อย รู้สึกว่าตนเองยากจน จึงเก็บตัว ไม่เข้าร่วมสังคมกับเพื่อน  
4) เอ้ือง สอบไม่ผ่านจึงหมั่นทบทวนความรู้เพ่ือสอบใหม่อีกครั้ง 

 
 
 
 
 

 

 เห็ด เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ ท่ีมีวิวัฒนาการจากการประสานเส้นใย
จ านวนมากของเช้ือราชั้นสูง และถึงแม้เห็ดจะขาดกรดอะมิโนบางตัวไปบ้าง แต่ในเร่ืองของ
รสชาติและเนื้อสัมผัสนั้นก็ยังท าให้เห็ดเป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมสูงอยู่  ท่ีส าคัญเห็ด  
ยังให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยาซึ่งมีคุณสมบัติท่ีช่วยเสริ มภูมิคุ้มกัน      
ในร่างกาย และช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคร้ายต่าง  ๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน        
อัลไซเมอร์ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

         ท้อแท้กับปัญหามากมายท าอย่างไรดี ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ว่า “ปลาท่ียังเป็นอยู่ 
ล้วนเรียนรู้ ท่ีจะว่ายทวนน้ า ส่วนปลาตาย มักไหลตามน้ า ปัญหาท าให้คนธรรมดา 
ท้อแทแ้ต่ท าให้คนมีปัญญาลุกขึ้นมาแก้ไข”       
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7.พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  

 

 
 
 
 

  
ข้อความใดไม่เหมาะท่ีจะน ามาเขียนต่อจากข้อความข้างต้น  

1) เป็นท่ีตั้งของชุมชนเกาะเกร็ด ท่ีชาวมอญยังคงรักษาขนบธรรมเนียมมอญดั้งเดิมไว้ 
2) อยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ จึงมีการคมนาคมสะดวกเหมาะกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม   
3) มีวัดเก่าแก่หลายแห่ง เช่น วัดชมภูเวก วัดเขมาภิรตาราม เป็นต้น 
4) มีสินค้าพื้นเมืองท่ีมีชื่อเสียง เช่น เคร่ืองปั้นดินเผา ขนมหวาน  

 

8.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม   

 

 

 

 

ข้อใดย่อได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์ 
 1) การอนุรักษ์กล้วยไม้ของไทยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
       รวมถึงการก าหนดมาตรการ หรือบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระท าผิด  
       และหาอาชีพรองรับเพื่อป้องกันการกลับมาค้ากล้วยไม้ป่าอีก 
 2) การอนุรักษ์กล้วยไม้ของไทยเป็นหน้าท่ีส าคัญของภาครัฐในการก าหนดมาตรการ  
       และสร้างกฎหมายลงโทษ รวมถึงต้องปรับทัศนคติในการประกอบอาชีพผู้ค้ากล้วยไม้ป่า  
 3) การอนุรักษ์กล้วยไม้ของไทยท่ีมีการลักลอบน าออกจากป่ามาขาย  
       ต้องเร่ิมจากการจัดหาอาชีพใหม่ให้แก่อดีตผู้ค้ากล้วยไม้ป่าเพ่ือจะได้มีอาชีพรองรับ  
       และไม่กลับมาค้าอีก ส่วนเรื่องกฎหมายและบทลงโทษเป็นเร่ืองส าคัญในล าดับต่อมา 
 4) การอนุรักษ์กล้วยไม้ของไทยเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายในการก าหนดบทลงโทษ  
       และสร้างกฎหมายบังคับใช้กับผู้กระท าผิด และต้องมีการหางานใหม่ท่ีมีรายได้ 
       ดีกว่าเก่าให้แก่ผู้กระท าผิดด้วย 

“ทุเรียนเหนือชั้น เครื่องปั้นดินเผา เมืองเก่าวัดงาม ตลาดน้ าน่าชม รื่นรมย์สวนสมเด็จ 
เกาะเกร็ดงามตา พฤกษานานาพันธุ์ บ้านจัดสรรเป็นเลิศ”เป็นค าขวัญของจังหวัดนนทบุรี  
ท่ียังคงวิถีชาวมอญไว้อย่างเหนียวแน่น จึงเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากให้ความ
สนใจ ท้ังนีเ้พราะ...................................... 
 

 ในการอนุรักษ์กล้วยไม้ของไทย ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความส าคัญและช่วยเหลือกัน 
อย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นปัญหาการลักลอบน ากล้วยไม้จากป่าออกมาขายก็ไม่สามารถแก้ได้ 
นอกจากนี้ ภาครัฐต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวด โดยเฉพาะกฎหมายท่ีจะลงโทษผู้ค้าท้ังขาย 
ปลีกและขายส่ง รวมท้ังจัดหาอาชีพให้แก่อดีตผู้ค้ากล้วยไม้ป่าเพื่อจะได้มีอาชีพรองรับ  
และไม่กลับมาค้าอีก  
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9.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม  

 

 

 
 

 จากข้อความข้างต้น ข้อใดเขียนแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสม  
    1) วีธีลดน้ าหนักด้วยการใช้ยาลดความอ้วน จะเห็นผลไดเ้ร็วกว่า และไม่ทรมาน 
    2) การลดอาหารมื้อเย็นอาจท าให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ ไม่น่าจะเป็นวิธีท่ีดี 
    3) การลดน้ าหนักด้วยการลดมื้อเย็นแล้วเห็นผลภายใน 3 วัน ไม่น่าจะเป็นไปได้ 
    4) วิธีลดความอ้วนของสุดา ดูแล้วน่าสนใจ น าไปปฏิบัติตามได้ไม่ยากเลย    

10.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 

  ข้อความในข้อใดเหมาะสมท่ีจะน ามาเขียนต่อในจดหมายนี ้มากท่ีสุด 
1) หนูอยากเป็นเด็กดีเชื่อฟังค าสั่งสอนของคุณตาตลอดไปค่ะ 
2) หนูรักคุณตามาก อยากทราบว่าคุณตาป่วยเป็นโรคอะไรคะ 
3) หนู คุณพ่อ และคุณแม่ เป็นห่วงคุณตามาก และจะรีบไปเย่ียมคุณตาค่ะ   
4) หนูอยากไปเยี่ยมคุณตามากเลยค่ะ แต่มีงานกีฬาสีท่ีโรงเรียน รอหนูหน่อยนะคะ 

 

11.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม  

ถ้าข้อมูลนี้เป็นบทน าของรายงานการศึกษาค้นคว้าเร่ืองช้างไทย ควรน าข้อความในข้อใดเติม    
 ในช่องว่างจึงจะท าให้ได้ใจความสมบูรณ์           
   1) ช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย      
   2) ดูแลเอาใจใส่แหล่งอาหารของช้างให้เป็นอย่างดี  
   3) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างไทย ไม่ให้เป็นช้างเร่ร่อนอีกต่อไป  
   4) ปลูกป่าเพ่ือให้ช้างมีอาหารเพียงพอ และเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราตลอดไป 

 “สูตร ลดมื้อเย็น เน้นผักปลา นี้ มันลดลงจริง ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะว่าจะท าให้น้ าหนัก
ลง ได้ จ ริ ง  แต่ภ าย ใน   3  วัน  ก็ ท า ให้ เ ร า เห็ นผล  ช่ ว งแรกทรมานมาก เพราะหิ ว  
แต่พอท า ๆ ไปก็ลดจริง คือ ตอนแรกอ้วนมาก หนักถึง  75 กก. ลงเหลือ 71 กก.  
ตอนนี้ก าลังจะลงไปอีก กะให้แตะเลข 6 ซึ่งไม่ต้องไปพึ่งยาลดความอ้วนเลย” สุดากล่าว 

ทันทีท่ีคุณยายส่งข่าวว่าคุณตาไม่สบาย มีไข้สูง หอบ และไอมาก ........................ 

 ช้างเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย และอยู่คู่บ้านเมืองเรามาโดยตลอด ยามศึกก็ช่วยรบ        
จนสามารถกอบกู้เอกราชมาให้ประเทศได้หลายครั้ง แม้กระท่ังยามบ้านเมืองสงบช้างก็ช่วยย้ายซุง
หรือของหนัก รวมท้ังเป็นพาหนะเพ่ือแบ่งเบาภาระให้เราอีกมากมายหลายชั่วอายุคน แต่ปัจจุบันนี้ 
“ช้างไทย” มีคุณภาพชีวิตท่ีแย่ลงและก าลังเข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์ เนื่องจากมนุษย์บุกรุกพื้นท่ีป่า 
รวมท้ังการลักลอบฆ่าช้างเอางา ท าให้ช้างต้องอพยพหนี เราจึงควร................................................ 
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12. พิจารณาภาพแล้วตอบค าถาม 

12.พิจารณาภาพแล้วตอบค าถาม 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 ค าพูดของพนักงานขายในข้อใดที่จะน ามาแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างเหมาะสม 
1) ขอโทษนะคะ ช่วยต่อคิวเข้าแถวด้วยค่ะเพ่ือความเป็นระเบียบ 
2) มีแต่คนรีบ ๆ ไม่รู้จะรีบไปไหน ไม่เห็นใจเพ่ือน ๆ บ้างเลย  
3) เอ๊ะ! แซงคิวแบบนี้มันไม่ถกูต้องนะคะ จะฟ้องครูสมพร 
4) คิดยังไงถึงแซงคิวคนอื่นแบบนี้ ไม่มีมารยาทเลยนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้านคา้หนา้โรงเรียนแห่งหน่ึง 

น่ีเรามาก่อนนะ ..... 
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13.พิจารณาภาพแล้วตอบค าถาม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น การรับสมัครจิตอาสาของบริษัทจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  
1) ได้ เพราะ มีคนมาช่วยกัน ก็จะสามารถก าจัดของเสียไหลลงคลองได้ 
2) ได ้เพราะ กิจกรรมจิตอาสาก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางและน่าสนใจ 
3) ไม่ได้ เพราะ เป็นปัญหาใหญ่ท่ีบริษัทต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
4) ไม่ได้ เพราะ ปัญหาของเสียร่ัวไหลลงคลองต้องแก้ไขที่ผู้บริหารของบริษัท 

 

14.อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

 บทร้อยกรองวรรคใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท  
1) วรรคท่ี 1         
2) วรรคท่ี 2 
3) วรรคท่ี 3  
4) วรรคท่ี 4 

 

 

 

 

      เขาตัดกิ่งของฉันมาปลูกใหม่     มินานใบก็ผลิแล้วริเร่ิม 
 เป็นใบไม้สีเขียวรอให้เติม  เพ่ือจะเพิ่มชีวิตใหม่พร้อมใช้งาน 
  

บริษัทมีปัญหา
ของเสียรั่วไหล
ลงคลอง 

 

ภาพลักษณ์ที่
อุตสาห์สร้างมา 

นับ 10 ปี ก าลัง
ส่ันสะเทือน 

 

 

 
ถ้าเสียเงินแก้ปัญหา       
จะเปลืองงบประมาณ
มหาศาลบานเบอะ! 

 

จะไม่แก้ก็ไม่ได้  
สังคมก าลังกดดัน                          

อย่างหนัก! 
 

ท าไงดีๆๆ 

อาสาสมัครท าความดีเพื่อสังคม
ใกล้ชิดชาวบ้านเผชิญปัญหาชุมชน
มิตรภาพและประสบการณแ์ปลก
ใหม่ 
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15.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  

 ควรเติมค าในข้อใดลงในช่องว่างจึงจะมีความหมายชัดเจนตามหลักการใช้ภาษาท่ีถูกต้องท่ีสุด  
 1) แช่มช้อย โวยวาย     
 2) ชักช้า เอะอะ          
 3) พิรี้พิไร โหวกเหวก 
 4) เช่ืองช้า เอ็ดตะโร 
 

16.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 ค าท่ีขีดเส้นใต้หมายเลขใดเป็นค าวิเศษณท่ี์มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ  
1) หมายเลข 1 
2) หมายเลข 2     
3) หมายเลข 3 
4) หมายเลข 4 

17.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 

 ข้อความหมายเลขใดใช้ภาษาเขียน   
 1) หมายเลข (1)     
 2) หมายเลข (2)     
 3) หมายเลข (3)     
 4) หมายเลข (4)     

 เมญ่า  : รีบเดินหน่อยได้ไหม มัวแต่................(1)..........อยู่ได้ รถคันนี้เท่ียวสุดท้ายแล้วนะ 
 ฟ้า  : คุยเบา ๆ หน่อยเถอะ.............(2)..................จนคนมองกันหมดแล้ว ฉันอายนะ 

 (1) ความตายมีอ านาจไพศาล ถึงแม้ว่าเวลามีชีวิตอยู่ในโลก บุคคลนั้นจะมีอ านาจ  
ราชศักดิ์ยิ่งใหญ่ เป็นถึงมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งยงก็ไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้ (2) พ่อแม่ท่ีรัก
ลูกปานแก้วตาดวงใจก็ไม่อาจปกป้องบุตรสุดท่ีรักจากความตายได้ (3)  หรือคู่รักท่ีรักกัน  
สุดหัวใจก็ไม่อาจยื้อแย่งคนรักจากเงื้อมเงามัจจุราชได้ (4) และในความตายนั้นก็ไม่มีการแจ้ง
ข่าวสารให้รู้ล่วงหน้าว่าเป็นวันใด เวลาใด บุคคลจะถึงกาลแตกดับ 

 (1) ต้นไม้ท่ีนกมักจะไปเกาะนอนอยู่แถว ๆ หุบเขาท่ีหลบลมได้ดีท่ีสุด  (2) พอมืดลง 
นกยิ่งมารวมตัวกันเยอะ แล้วพากันบินลงไปในหุบเขา (3) นกกลุ่มใหญ่เกาะนอนบนต้นไทรและ
กระจายไปตามต้นไม้ใกล้ ๆ (4) ในรอบปีนกจะพักหลบร้อนหลบหนาวอยู่ท่ีใดที่หนึ่งสักพักก่อน
จะย้ายไปที่อื่น 
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18.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 

  

 ส านวนในข้อใดเหมาะสมกับการกระท าของนภาดล 
1) ผักชีโรยหน้า    
2) สุกเอาเผากิน    
3) จับแพะชนแกะ   
4) ขายผ้าเอาหน้ารอด   

19.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 

 

  
 

 ข้อใดสอดคล้องกับสาระส าคัญของบทร้อยกรองนี้  
1)  การท่องเท่ียวชมความงามของท้องฟ้าและโขดหิน 
2)  การแสวงหาสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง 
3)  ความรื่นรมย์ในชีวิตของมนุษย์ 
4)  ความสุขที่ได้จากธรรมชาติ                    

 

20.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 บทร้อยกรองนี้สะท้อนความรู้สึกใดของพ่อมากท่ีสุด 
 1) น้อยใจ เพราะลูกไม่ดูแลพ่อที่ยังล าบาก 
 2) เสียใจ เพราะลูกใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อไม่ประหยัด 
 3) เศร้าใจ เพราะลูกไม่มีความกตัญญูกตเวที 
 4) ภูมิใจ เพราะลูกได้ดีมีความเป็นอยู่สะดวกสบาย   

 เมื่อครสูั่งการบ้าน นภดลจะรีบท าอย่างรวดเร็วและรีบส่งก่อนเพ่ือนโดยไม่ได้ตรวจสอบ
ให้รอบคอบ  คุณครูมักจะต าหนินภดลว่าท างานแบบ...........................................  

  ลูกอยู่บ้านนอนเตียงราคาล้าน      พ่อนอนเส่ือบนกระดานกระท่อมไม้ 
 ลูกห่มผ้านวมอุ่นอุ่นสีถูกใจ       ผ้าขาวม้าพ่อใช้ยามห่มนอน 
 พ่อยังเดินเท้าเปลือยเปล่าไปโรงเรียน      ปลาเค็มเจ๋ียนคดห่อกับข้าวร้อน 
 ลูกนั่งรถปิคอัพมีสองตอน       กินข้าวเท่ียงจานช้อนกับอย่างดี 

 ไม่ต้องซื้อบัตรผ่านการชมฟ้า  ไม่เสียค่าผ่านประตูดูโขดหนิ 
ไม่จ ากัดเวลาชมมาลิน    ไม่ต้องสิ้นเงินทองมองธารา 
เพียงมีตามีใจไว้สักนิด    โลกไพจิตรสมมาดปรารถนา 
ดื่มฝนทิพย์จิบฝันล้อจันทรา   แล้วชีวาแสนหวานสราญรมย์ 
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21.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 

 
 
 
  บทร้อยกรองนี้สะท้อนคุณค่าในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
     1) ให้ข้อคิดแนวทางในการด าเนินชีวิต  
     2) ให้ความรู้เกี่ยวกับสุภาษิต ส านวนไทย 
     3) การใช้ค าที่มีสัมผัสคล้องจอง สละสลวย  
     4) การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต 
พิจารณาภาพแล้วตอบค าถาม  ข้อ  22 - 23  

 

 
 

 

 

 

 

 

22. ค ากล่าวในข้อใดสรุปใจความส าคัญของโฆษณาข้างต้นได้ครอบคลุมท่ีสุด 
1) ยารสขมิ้น กินแล้วดี ราคาไม่แพง 
2) แคปซูลรสขมิ้น มากด้วยสรรพคุณ 
3) อยากสวย อยากใส ต้องใช้รสขมิ้น 
4) รสขมิ้น กินได้ทุกวัย ไม่มีผลข้างเคียง 

 

 

 อย่าเกียจคร้านเลยหนอเลิกรอฝัน  งานขยันหมั่นก่อมิท้อถอย 

เพ่ือครอบครัวเจริญเดินตามรอย   อย่าหวังคอยลาภผลจากคนใด 

 สัมมาชีพประพฤติชอบประกอบผล  พึ่งพาตนก้าวหน้าพาสดใส 

หมั่นเก็บเล็กผสมน้อยค่อยท าไป   ออมทรัพย์ไว้วันหน้าพาพอเพียง 
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ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบหลายค าตอบ  ให้เลือกตอบค าตอบทีถู่กต้อง 2 ค าตอบ (ข้อ 23 – 25 ) 
 23. โฆษณาข้อ 22 น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด (เลือกตอบ 2 ข้อ ) 
 1) น่าเชื่อถือ เพราะกล่าวถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน 
 2) น่าเชื่อถือ เพราะมีข้อมูลจากการวิจัยด้านโภชนาการรับรอง  
 3) ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่มีการยืนยันจากบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์    
 4) ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่ระบุแหล่งผลิตและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน 
 5) ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ 
24.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  

     (1)เช้าวันนี้พ่อได้อ่านข่าวส าคัญ  (2)ท่ีรัฐบาลมีมติถอนอนุมัติงบประมาณขยายถนน (3)ส่งผล
ให้การจราจรส่วนใหญ่เป็นอัมพาตยาวเหยียด (4)คนใช้รถใช้ถนนต่างหงุดหงิดไปตาม ๆ กัน  
(5)ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ตามเวลาท่ีก าหนด  

 

ข้อความหมายเลขใดมีความหมายเปรียบเทียบ (เลือกตอบ 2 ข้อ)  
1)  หมายเลข 1 
2)  หมายเลข 2            
3)  หมายเลข 3              
4)  หมายเลข 4 
5)  หมายเลข 5 

25.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม    

  

 
 
    

ถ้าจะเขียนเรียงความตามข้อความที่ก าหนด ควรใช้บทร้อยกรองในข้อใดบ้างมาเขียนในส่วน ค าน า (เลือกตอบ 2 ข้อ) 
    1) เรียนรูป้ระเพณี  และวิถีความเปน็ไทย 
       ส่งเสริมรู้จักใช ้  สืบสานใหคู้่ไทยเอย 
    2) ชื่นชมในชนชาต ิ  เอกราชทางภาษา 
       โบราณเนิ่นนานมา ทรงคุณค่าภาษาไทย      
   3) งามดั่งทิพย์ดนตร ี  ท านองมีน่าชื่นชม 
       ศาสตรศ์ิลป์สื่อประสม น่านิยมชนชาตไิทย 
   4) สมบตัิอันล้ าเลิศ  สุดประเสรฐิทางคุณค่า 
       เลิศล้ าจ าเรญิตา  คือภาษาของไทยเรา         
   5) แผ่นดนิบอกขอบเขต ชื่อประเทศบอกที่มา 
       ส าเนียงบอกภาษา           กริิยาของคนไทย 

 ในโลกนี้จะมีสักกี่ชาติกี่ประเทศที่มีภาษาของตนเอง จะมีประเทศใดเล่าที่มีความงามทาง
ภาษาอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์เช่นประเทศไทย หากจะกล่าวว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความงาม
แต่ไพเราะที่สุดในโลกคงไม่ผิดนัก ทั้งนี้ เพราะภาษาไทยมีเสียงสระและเสียงพยัญชนะที่มีการ
ผสมผสานอย่างน่าอัศจรรย์ย่ิง 
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ตอนที่ 3 แบบเชิงซ้อน ให้พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ว่า ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง แล้วระบาย     
             ลงในช่องท่ีก าหนดไว้ในกระดาษค าตอบ (ข้อ26 – 27) 

26.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

จากข้อความให้นักเรียนพิจารณาประโยคหมายเลขท่ีก าหนดว่าเป็นการใช้ภาษาเขียน หรือภาษา
พูด ถ้าประโยคหมายเลขนั้นเป็นภาษาเขียนให้ระบายลงในช่องภาษาเขียนถ้าประโยคหมายเลข
นั้นเป็นภาษาพูดให้ และระบาย ลงในช่องภาษาพูด  

ข้อ ประโยค ภาษาเขียน ภาษาพูด 
26.1 ประโยคหมายเลข (1)   
26.2 ประโยคหมายเลข (2)   
26.3 ประโยคหมายเลข (3)   
26.4 ประโยคหมายเลข (4)   
26.5 ประโยคหมายเลข (5)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)อาณาจักรของพืชผักผลไม้มีวัตถุดิบท่ีเป็นอาหารธรรมชาติมีทุกภาค (2)อาณาจักรนี้
ช่างกว้างขวางไร้ขอบเขตเสียจริง ๆ (3)ท่ีพูดเช่นนี้เพราะผมเพิ่งรู้จักผลไม้สีสันน่ารัก รสชาติสุด
จี๊ดของเมืองพัทลุงเมื่อไม่นานมานี้เอง (4)“จ าปูลิง” เมล็ดมีกลีบสีแดง เปลือกสีส้มสด มีรส
หวานแหลมแต่เนื้อบางใสติดเมล็ด มีรสเปรี้ยว (5)“จ าปูลิง” ให้น้ าสีส้มแป๊ด จึงน่าจะมีสารต้าน
อนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนไม่น้อย รวมท้ังวิตามินซีด้วย  
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27.พิจารณาบทรอยกรองแล้วตอบค าถาม  

 (1) ไฟในครอบครัวอย่าเอาออก (2) และไฟนอกอย่าจ ามาน าเข้า 
 (3) ซื่อสัตย์กินตลอดกาลชั่วนานเนา (4) คดโกงเขากินได้มีไม่นาน 
 (5) หวานเป็นลมขมเป็นยารักษาไข้ (6) อดเปร้ียวไว้ได้ดีรอกินหวาน 
 (7) ช้าช้าได้พร้างามตามต้องการ (8) เปลี่ยนสันดานยากกว่าขุดสันดอน 
 

พิจารณาบทร้อยกรองหมายเลขท่ีก าหนดต่อไปนี้ว่า มีความหมายไปในทางเดียวกันหรือไม่ ถ้ามี
ความหมายไปในทางเดียวกันให้ระบาย ลงในช่อง “ใช่” ถ้าไม่มีความหมายไปในทางเดียวกันให้
ระบาย ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อ บทร้อยกรองวรรคที่ ใช่ ไม่ใช่ 
27.1 (1) และ (2) เพราะกล่าวถึงการระมัดระวังเรื่องของการพูด   

27.2 (3) และ (8) เพราะเป็นเร่ืองของความซื่อสัตย์   
27.3 (4) และ (6) เพราะเป็นการสอนเรื่องการไม่โกงกิน    
27.4 (6) และ (7) เพราะเป็นเร่ืองของการรู้จักรอคอย   
27.5 (5) และ (8) เพราะเป็นเร่ืองของนิสัยใจคอ   
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ตอนที่ 4 แบบเขียนตอบ  ให้เขียนค าตอบท่ีถูกต้องในกระดาษค าตอบ (ข้อ 28 – 40 ) 

28.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  

 แม่ค้าขายกล้วยแขกคนหนึ่ง กล่าวถึงเคล็ดลับในการท่ีกล้วยแขกของเขาขายดี คือ ความ
อร่อย เพราะเขาใช้กล้วยนางพญาของภาคใต้ หรือกล้วยน้ าว้าท่ีไม่สุกหรือดิบเกินไป น ามาฝานแล้ว
ชุบแป้งข้าวจ้าวท่ีผสมด้วยมะพร้าวขูด งาคั่ว น้ าตาล เกลือ น้ าปูนใส แล้วน าไปทอดในน้ ามันร้อน ๆ 
พอสุกเป็นสีเหลืองทองแล้วก็น าขึ้นสะเด็ดน้ ามัน ความอร่อยอยู่ท่ีส่วนผสมท่ีลงตัว ระหว่างความ
หวานของกล้วยและความมันจากมะพร้าวและงา 
 

จากข้อความ อะไรเป็นเคล็ดลับท่ีท าให้กล้วยแขกของแม่ค้าคนนี้มีความอร่อย  (ตอบมา 3 ข้อ) 
ตอบ 1............................................................................................................................... 
       2...............................................................................................................................            
       3............................................................................................................................... 
 
29.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 

 

 

  
จากข้อความให้เขียนเหตุที่จ าเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กับการเรียนการสอนให้กับคนเก่ง 
(โดยเขียนตอบมา 3 ข้อ) 
ตอบ 1............................................................................................................................... 
      2...............................................................................................................................            
      3............................................................................................................................... 

 ปัจจุบันจะได้เห็นข่าวสารเกี่ยวกับความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นกันในสังคมไทยเกิดขึ้น
ทุกวัน จนผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องมาหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยเน้นท่ีสังคมไทยต้อง
สร้างคนให้เป็นคนดี ท่ีมีความเก่ง เราก็จะได้คนเก่งท่ีมีคุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว  เพราะ 
โดยปกติแล้ว คนเก่งมักไม่อยากให้คนอื่นเก่งกว่า หากเราสอนโดยเน้นให้เด็กเป็นคนเก่ง  
โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม ก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคม  
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30.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม   

ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ ให้คนท่ัวไปรู้จักโรงเรียนและเชิญชวนให้ผู้ปกครอง
อื่นน าบุตรหลานมาสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนจะเขียนข้อความ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างไร 
ตอบ ..................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

31.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม  

 

 ใหเ้ขียนค าท่ีมีวิธีการสร้างค าเช่นเดียวกับค าที่ขีดเส้นใต้ มา 3 ค า   

1................................................................................. 
2................................................................................ 
3................................................................................. 
  
 

 

   โรงเรียนโดดเด่นวิทยา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในปีการศึกษา 2561 ก าลัง
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลงานเด่น
ของโรงเรียน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
ในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกปีการศึกษา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีนี่ 10 คน ได้คะแนนเต็มโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เมื่อปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
ดีเด่น 3 ปีซ้อน จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 จิตใจท่ีบริสุทธิ์นั้น จะส่งผลให้หน้าตาของเรามีความสดชื่น สดใส และยังส่งผลให้เรา
เป็นบุคคลท่ีไม่คิดอิจฉาริษยาใคร หากเรามีจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ก็จะส่งผลให้เราอยู่ในสังคมได้อย่าง
มคีวามสุข 
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32.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม  

 

 ใหเ้ขียนประโยคที่ใช้ลักษณนามเช่นเดียวกับประโยคท่ีก าหนด จ านวน 3 ประโยค 
ตอบ  1.......................................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................................... 

 

33.พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

จากบทร้อยกรองนี้ให้เติมค าในช่องว่างให้สอดคล้องกับเนื้อหาและถูกต้องตามฉันทลักษณ์   
ตอบ  (1)...................................... (2)...................................... 

34.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  

จากข้อความป้าแมวกล่าวว่า  “กำรที่ชำวพระประแดงยังคงสืบทอดและอนุรกัษ์ประเพณีส ำคัญ
ต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเหนียวแนน่ท ำให้อยำกเห็นชุมชนอื่น ๆ เอำมำเป็นตัวอย่ำงจริงๆ”  
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวของป้าแมวหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ .................................................................................................................................................    
เพราะ  (1).........................................................................................................................................       
          (2).........................................................................................................................................  
          (3).........................................................................................................................................  

สมุดข่อยโบราณเล่มนี้ได้บันทึกเร่ืองราวประวัติศาสตร์ส าคัญไว้อย่างน่าสนใจ 

  ดอกไม้ในสวนสวย  หอมระรวยสวย......(1)......... 
 ดาวเรืองเหลืองบังใบ   แสนสุขใจให้สีสัน 
 ยี่โถและ.....(2)..............   กระดังงาชื่นใจครัน 
 ชวนเธอไปด้วยกัน   เท่ียวสวนฉันให้สุขใจ  

 สงกรานต์พระประแดง เป็นงานประเพณีส าคัญของคนไทยเชื้อสายมอญในอ าเภอ           
พระประแดง มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวประเทศ เป็นชุมชนชาวมอญขนาดใหญ่และเก่าแก่ 
แห่งหนึ่งของไทย คนมอญกลุ่มนี้อพยพเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีและช่วงรัชกาลท่ี 2 ชาวมอญ 
ได้ชื่อว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพุทธศาสนา ท้ังยังคงสืบทอดภาษาพูดและประเพณีส าคัญไว้อย่าง
เข้มข้น ดังนั้นประเพณีสงกรานต์จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญของชาวมอญ เพราะเป็นการ
เปลี่ยนศักราชใหม่ มีการท าบุญและงานรื่นเริงต่าง ๆ ในหมู่บ้าน มีขบวนแห่หงส์ ธงตะขาบ 
เพ่ือเป็นการรับขวัญปใีหม ่
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35.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 

 

 
  นักเรียนจะน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับตนเองในด้านใด และจะเกิดผลดีต่อชีวิตอย่างไร  
  (บอกมา 2 ด้าน) 
   ตอบ  (1) น าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในด้าน............................................................... 
               ผลดีท่ีได้รับคือ.................................................................................... 
           (2) น าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในด้าน............................................................... 
               ผลดีท่ีได้รับคือ..................................................................................... 
36.พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  

การกระท าของนายโอฬารเป็นแบบอย่างในเรื่องใดได้บ้าง จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ(บอก
มา 2 เรื่อง) 
ตอบ 1. เป็นแบบอย่างได้ในเรื่อง ............................................. 
           เพราะ...............................................................................................................................    
       2.  แบบอย่างได้ในเรื่อง ............................................. 
    เพราะ............................................................................................................................... 
 

สถานการณ์ขัดแย้งและการทะเลาะวิวาท หลายปัญหาท่ีพบอยู่ในปัจจุบัน เกิดจากการกระท า  
ท่ีขาดความย้ังคิด จึงพูดและกระท าการโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะได้รับว่าจะดีหรือร้ายอย่าง
ใด ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า “สังคมเราจะดีขึ้นถ้าเวลาคิด พูด หรือท า เราทุกคนจะใช้ปัญญา” 
 

 

 นายโอฬาร ผู้บริหารบริษัทน้ าดื่มบริสุทธิ์ ได้โพสต์ข้อความขอซื้อข้าวจากชาวนาโดยเน้น
ค าว่า“จากชาวนาจริง ๆ ท่ีไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง” เพื่อน าไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทางภาคใต้ 
ท่ีก าลังประสบอุทกภัยอย่างหนักในเวลานี้ และเขายังช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน รวมท้ังผู้เจ็บป่วยด้วย 
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37. พิจารณาภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม “สังคมก้มหน้าในโรงเรียน” 

 
ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของเด็กในภาพนี้ จะแนะน าอย่างไร จึงจะเป็นการส่งเสริมให้เพื่อนๆ ได้ท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  (ตอบมา 5 ข้อ)   
1........................................................................................................................................................  
2........................................................................................................................................................  
3........................................................................................................................................................ 
4........................................................................................................................................................ 
5........................................................................................................................................................ 
38.พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 

 

 
 
 
 เติมข้อความในช่องว่างหมายเลข 1 และ 2 ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  
 และได้ใจความสอดคล้องกับบทร้อยกรองท่ีก าหนด  
ตอบ (1)..............................................................    

   (2)..............................................................   

 

  รู้รักษ์ภาษาไทย  ร่วมกันใช้ให้ถูกต้อง 

 เอกลักษณ์ไม่เป็นรอง   ไทยท้ังผองจงร่วมใจ 
  ทุกคนรักภาษา   ...........(1)............... 
 พ่อขุนท่านสร้างไว้   ...........(2)............... 

จ้ิม ๆ แชร์ ๆ 
แชท ๆ ไลก ์ๆ 

โพสต์ๆ  

สังคมกม้หนา้ในโรงเรียน 
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39.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 

บทร้อยกรองข้างต้นสอดคล้องกับส านวนใด เพราะเหตุใด  (บอกมา 2 ส านวน) 
 ตอบ    ส านวน.......................................................................................................................  
  ส านวน.......................................................................................................................  
   เพราะ........................................................................................................................ 
 

40.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 

 
บทร้อยกรองนี้ผู้เขียนมีเจตนาเสนอแนวคิดในเร่ืองใด และนักเรียนจะน าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ในเรื่องใด  
ตอบ ผู้เขียนเสนอแนวคิด คือ........................................................................................ 
       น าไปใช้ในชวีิตประจ าวันในเรื่อง................................................................................ 

 

       อันท่ีจริงหญิงชายย่อมหมายรัก มิใช่จักตัดทางท่ีสร้างสม 
แม้นจักรักรักไว้ในอารมณ์  อย่ารักชมนอกหน้าเป็นราคี 
ดังพฤกษาต้องวายุพัดโบก  เขยื้อนโยกก็แต่กิ่งไม่ท้ิงท่ี 
จงยับยั้งชั่งใจเสียให้ดี   เหมือนจามรีรู้จักรักษากาย 

 
 

  อุปสรรคท่ีกั้นขวางอยู่ข้างหน้า  ขอผู้กล้าท้าสู้สู่ฝั่งฝัน 

 ท้ังขวากหนามตามทางท่ีฝ่าฟัน   สารพันส่ิงยื้อยุดฉุดก าลัง 


