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แบบทดสอบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2560

สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือเผยแพร่

สงวนลิขสิทธิ์

ภาษาไทย ม. 2 หน้า2
สทศ.สพฐ.

คาชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทาแบบทดสอบ 90 นาที
2. แบบทดสอบนี้มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ : ในแต่ละข้อให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สดุ เพียงคาตอบเดียว ข้อสอบ
มีจานวน 24 ข้อ ข้อที่ 1 - 24 ข้อละ 1.5 คะแนน รวม 36 คะแนน
ตัวอย่าง 0. คาในข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออืน่
1) นิทรา
2) พุทรา
3) แทรกซึม
4) ทรุดโทรม
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องที่สดุ เพียง 1 คาตอบ โดยระบายทับตัวเลขทีต่ รงกับ
ตัวเลือกทีต่ ้องการลงในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1) เป็นคาตอบทีถ่ ูกต้อง
ให้ระบาย ในกระดาษคาตอบ ดังนี้
ข้อ 0.

   

ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบหลายคาตอบ : ในแต่ละข้อให้เลือกคาตอบที่ถกู ต้องจานวน 2 คาตอบ ข้อสอบ
มีจานวน 2 ข้อ ข้อที่ 25 - 26 ข้อละ 3 คะแนน ตอบถูกต้องคาตอบละ 1.5 คะแนน รวม 6 คะแนน
ตัวอย่าง00.
“การดารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรประพฤติปฏิบัติ
ในสภาพสังคมปัจจุบัน”
บุคคลในข้อใดปฏิบตั ติ นได้สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1) มานีนาเงินออมที่มีอยู่ไปทาธุรกิจแชร์ลูกโซ่
2) มานะปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นทีว่ ่างหลังบ้าน
3) ปิติซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกครั้งหลังจากได้ดูโฆษณา
4) ชูใจลดจานวนครั้งในการออกไปกินอาหารนอกบ้านเหลือ 2 เดือนต่อครัง้
5) สมคิดไปท่องเทีย่ วต่างประเทศทุกช่วงระยะเวลาที่มชี ่วงเวลาวันหยุดยาว
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง จานวน 2 คาตอบ โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือก
ที่ต้องการในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 2) และตัวเลือกที่ 4) เป็นคาตอบทีถ่ ูกต้อง
ให้ระบาย ในกระดาษคาตอบ ดังนี้
ข้อ 00.
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ตอนที่ 3 แบบเชิงซ้อน : ให้พิจารณาข้อความทีก่ าหนดให้วา่ ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง เมือ่ เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ทกี่ าหนด หากถูกต้องให้ระบาย  ลงในช่อง ใช่ หากไม่ถกู ต้อง ให้ระบาย  ลงในช่อง ไม่ใช่
ข้อสอบมีจำนวน 2 ข้อ ข้อที่ 27 - 28 แต่ละข้อมี 5 ข้อย่อย หำกตอบถูกให้ข้อย่อยละ 1 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 10 คะแนน
ตัวอย่าง 000.
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ คุ ณ สวยเร็ ว สวยจริ ง แต่ ไ ม่ มี ผ ลข้ า งเคี ย ง ชุ ด หยุ ด ความเสื่ อ มโทรมของผิ ว
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลก โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของไทยที่ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาตรฐานระดับโลก ณ กรุงเวียนนา ปี 2560
ได้ รั บ รางวั ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP the World Premium Grade A ปี 2560 และผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐานด้านการผลิตจาก GMP จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กาหนดให้ข้างล่างนี้แล้วเปรียบเทียบกับข้อความในสถานการณ์ข้างต้นแล้ว
พิจารณาว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ แล้วให้ระบาย  ในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในกระดาษคาตอบ ตามที่เป็นจริง
ข้อความ
000.1) สินค้านี้มคี ุณภาพระดับโลก
000.2) สินค้านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
000.3) สินค้านี้สามารถทาให้ผิวนุ่มเหมือนผิวทารกแรกเกิด
000.4) สินค้านี้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทัง้ ประเทศ
000.5) สินค้านี้มวี างจาหน่ายในต่างประเทศด้วย

ใช่






ไม่ใช่






วิธีตอบ ถ้านักเรียนพิจารณาข้อความทีก่ าหนดให้ ว่าข้อความที่ 000.1) , 000.4) และ 000.5) เป็น
ข้อความที่ ใช่ และข้อความข้อที่ 000.2) และ 000.3) เป็นข้อความที่ ไม่ใช่ แล้วระบาย  ใน
กระดาษคาตอบ ดังนี้
ข้อ
000.1)
000.2)
000. 000.3)
000.4)
000.5)

ใช่






ไม่ใช่
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ตอนที่ 4 แบบเขียนตอบ : ให้เขียนคาตอบทีถ่ ูกต้องในกระดาษคาตอบ ข้อสอบมีจานวน 12 ข้อ
รายละเอียด ดังนี้
4.1 เขียนตอบสั้น : จานวน 8 ข้อ ข้อ 29 - 36 ข้อละ 3 คะแนน รวม 24 คะแนน
4.2 เขียนตอบอิสระ : จานวน 4 ข้อ ข้อ 37 - 40 ข้อละ 6 คะแนน รวม 24 คะแนน
รวมทั้งสิน้ 48 คะแนน
ตัวอย่าง 0000.
ผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ ดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลาย
แต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรารถนาเข้าทานองที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเอง

ข้อความใดทีเ่ ป็นสานวน
คาตอบ.......................................................................................
วิธีตอบ ให้นักเรียนนาประเด็นสาคัญจากข้อความที่อ่านมาตอบ
คาตอบข้อ 0000.สวยแต่รูปจูบไม่หอม

ห้ามทาข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยให้ระบาย 
ในกระดาษคาตอบ (ข้อ 1 – 24)
1.อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
มนุษย์ส่ วนใหญ่ จะเลื อกตั้งถิ่ นฐานในเขตพื้นที่ราบ กว้ างขวาง ที่มีแ ม่น้า ล าคลอง
หนอง บึง หรือทะเลสาบ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง บางกลุ่มจะอาศัยอยู่แถบชายทะเล เพราะ
ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีดินฟ้าอากาศและทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การดารงชีวิต
ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสาคัญในการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
1) มีแหล่งน้า
2) มีพื้นที่เพาะปลูก
3) มีอากาศเหมาะสม
4) มีแหล่งพลังงานอยู่ใกล้
2.อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
“กว่าจะได้กินข้าว”
คนไทยสมัยก่อนเมื่อจะนาข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่เก็บไว้มาหุงรับประทานก็จะต้อง
นาข้าวเปลือกนั้นมาสีก่ อน คือ ทาให้เปลือ กข้าวกะเทาะออกโดยการใช้เครื่องสาหรั บ
หมุนบดข้าวเปลือกให้เปลือกแตก ข้าวที่ได้จะเรียกว่า “ข้าวกล้อง” ซึ่งมีเปลือกข้าวติดอยู่
ต่อจากนั้นนาข้าวกล้องซ้อมให้ขาวโดยการใช้ครกตาข้าว เรียกว่า “ซ้อมข้าว” เพื่อให้ผงเยื่อ
ที่เกาะหุ้มเมล็ดข้าวหลุดออก ผงเยื่อที่หลุดเรียกว่า “ราข้าว” ต่อจากนั้นนาไปใส่กระด้งฝัด
เพื่อให้แกลบ รา ปลิวออกไป จะได้ข้าวขาวพร้อมที่จะหุง ซึ่งเรียกว่า “ข้าวสาร”
ข้าวเปลือก

(1)

เครื่องบด

(2)

ซ้อม / ตา

ซ้อมข้าว

ราข้าว

(3)

แกลบ

ข้าวสาร

จงนาคาจากข้อความ มาเติมในช่องว่างให้สอดคล้องกัน
1) กะเทาะ ข้าวกล้อง
ตาข้าว
2) สี
ข้าวกล้อง
ฝัด
3) กะเทาะ ข้าวกล้อง
กระด้ง
4) สี
กะเทาะ
ข้าวกล้อง
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3.อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
“ไม่ มี ส มบั ติ อั น ใดของมนุ ษ ย์ ที่ จ ะมี คุ ณ ค่ า เท่ า กั บ เวลา ไม่ มี ค วามมั่ ง คั่ ง อั น ใด
ของมนุษย์ที่จะดีเท่ากับการมีเวลาเป็นของตนเอง และไม่มีทรัพย์อันใดที่เราควรจะประหยัด
เท่ากับเวลา”
ข้อใดแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมกับข้อความ
1) ความมั่งคั่งสามารถจะนามาซื้อเวลาให้กับชีวิตของเราได้
2) เวลาควรเป็นสิ่งควบคุมให้มนุษย์รู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
3) เวลาเปรียบเสมือนสมบัติชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่ต้องแสวงหา
4) ผู้ที่ใช้เวลาอย่างประหยัดจะส่งผลทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
4.อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
(1) โรคสมองเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง ทาให้การทางานของสมอง
เสื่อมถอยลงไปกว่าเดิมและถาวรในที่สุด ส่งผลให้ความจา การใช้ความคิด การควบคุมตนเอง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม มีการเสื่อมลง (2) และส่งผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงการดารง
ชีวิตประจาวัน (3) โรคสมองเสื่อมเกิดกับผู้สูงวัย (4) อายุประมาณ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งผู้ดูแลจะต้องเข้าใจกับอาการหลง ๆ ลืม ๆ ของผู้สูงอายุ
ข้อความหมายเลขใดเป็นข้อคิดเห็น
1) หมายเลข 1
2) หมายเลข 2
3) หมายเลข 3
4) หมายเลข 4
5.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
(1) ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว
(2) ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้
(3) ไทยรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว
(4) ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

แลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี
แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ
ดวงตาแน่วนิ่งตรงธงไสว
ฟังคราใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวง

หมายเลขใดโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกรักชาติได้มากที่สุด
1) หมายเลข 1
2) หมายเลข 2
3) หมายเลข 3
4) หมายเลข 4
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6.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
ไม้ค้อมมีลูกน้อม
คือสัปปุรุษสอนตาม
ไม้ผุดั่งคนทราม
ดัดก็หักแหลกแล้

นวยงาม
ง่ายแท้
สอนยาก
ห่อนรื้อโดยตาม

ใครนาแนวคิดที่ได้จากบทร้อยกรองไปปฏิบัติได้เหมาะสม
1) กิ่ง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพี่เรื่องการเล่นเกมเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
2) ก้อย ไม่ขัดต่อคาสอนของครูเรื่องการเรียนเพราะเชื่อว่าครูหวังดีต่อศิษย์
3) กุ้ง ทางานโดยไม่ฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเพราะคิดว่างานตนเองดีกว่า
4) ก้อง ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนโดยไม่ฟังคาเตือนของผู้ปกครอง
7.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
(1) ด้านหนึ่งเป็นลาน้าสายใหญ่ ไหลเชี่ยวกรากขุ่นข้น เป็นเสมือนเพื่อนที่เคียงคู่กันไป
ตลอดเส้นทาง
(2) เราจึงมีโอกาสซึมซับทัศนียภาพข้างทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
(3) ระยะทางหนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตรมีสภาพเป็นทางเกวียนราวยี่สิบกิโลเมตร
(4) ทาให้รถที่เราโดยสารไปไม่สามารถทาความเร็วได้
การเรียงลาดับข้อความตามข้อใดจึงจะได้ใจความถูกต้องเหมาะสม
1) (1) (4) (3) (2)
2) (2) (1) (3) (4)
3) (3) (4) (2) (1)
4) (4) (3) (1) (2)
8.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
ฉั น คิ ด ว่ า บางที ค วามสุ ข นั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ปริ ม าณตั ว เลขในบั ญ ชี ต าแหน่ ง
การงาน หรือ ฐานะ หากแต่ ม าจากความสงบนิ่ ง ที่ เริ่ ม จากภายในจิ ต ใจ ถ้ า ทุ ก คนมี วิ ถี ชี วิ ต
ที่พ อเพี ย ง ทั้ งสั ง คมและประเทศชาติก็ จ ะค่ อ ย ๆ ก้ า วไปข้า งหน้า อย่า งช้า ๆ แต่ทว่ ามั่ น คง
ได้ท่ามกลางกระแสธารแห่งทุนนิยม
ข้อความข้างต้นเหมาะที่จะนาไปเขียนเป็นส่วนใดของเรียงความ
1) บทนา
2) คานา
3) เนื้อเรื่อง
4) สรุป

ภาษาไทย ม. 2 หน้า4
สทศ.สพฐ.

9.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการต่าง ๆ และภาษาที่สื่อมวลชนต่าง ๆ ใช้ด้วยเนื่องจากกรุงเทพฯ
เป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ ซึง่ ใช้ภาษามาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร......................................
ตามลักษณะผู้คนที่แตกต่างกันซึง่ มาอยูร่ วมกันเป็นจานวนมาก ภาษามาตรฐานจึงหมายถึง ภาษาที่ใช้
ในโอกาสทีเ่ ป็นทางการมากกว่าที่จะเป็นภาษาของคนกรุงเทพฯ กลุ่มใดกลุ่มหนึง่ โดยเฉพาะ
จากข้ อ ความรายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ า งต้ น ควรใช้ ข้ อ ความในข้ อ ใดเติ ม ในช่ อ งว่ า งจึ ง
จะสอดคล้องกับบริบทของเรื่องที่รายงาน
1) รวมถึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ว่าเป็นเมืองทีม่ ีความเจริญในทุกๆ ด้าน
2) เป็นทีต่ ั้งสานักงาน และหน่วยงานราชการ ที่สาคัญต่างๆ และมีความน่าสนใจ
3) มีการติดต่อสือ่ สารในระดับสาคัญมากมาย และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) คนส่วนใหญ่จึงคิดว่าภาษามาตรฐานเป็นภาษากรุงเทพฯ แต่แท้จริงแล้วภาษาในกรุงเทพฯ
มีความหลากหลาย
10.พิจารณาจดหมายแล้วตอบคาถาม
โรงเรียนสอนดีวิทยาคม
หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 80100
2 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในวันรักการอ่าน
เรียน คุณครูสมพร ยอดดี
เนื่องด้วยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายรักการอ่าน โดยทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้
และมีความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี
จึงขอเรียนเชิญท่าน มาเป็นวิทยากรดังกล่าว โรงเรียนหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน และใคร่ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายมุ่งมัน่ ตั้งใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสอนดีวิทยาคม
จดหมายฉบับนีม้ ีข้อบกพร่องในเรื่องใด
1) ใช้คาฟุ่มเฟือย
2) ใช้คาลงท้ายไม่ถกู ต้อง
3) ใช้คาสรรพนามไม่เหมาะสม
4) ให้รายละเอียดไม่เพียงพอ
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11.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
บางครั้ ง ในชี วิ ต เมื่ อ ตั ด สิ น ใจแล้ ว เราจ าต้ อ งเดิ น หน้ า อย่ า หั น กลั บ ไปมอง
เป็ น อั น ขาด อย่ า นึ ก เสี ย ดายรองเท้ า แก้ ว จนต้ อ งวิ่ ง กลั บ ไปเก็ บ เพราะอาจมี ป ราสาท
แห่งความสาเร็จที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า
ข้อใดเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเนื้อความอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันมากที่สุด
1) การวิ่งไม่ควรเสียดายรองเท้าจะทาให้พบความสาเร็จได้เร็วขึ้น
2) ควรกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาจะได้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
3) ต้องมุ่งมั่นไปข้างหน้า มีสิ่งดี ๆ รออยู่ ไม่ควรเสียเวลากับอดีตที่ผ่านมา
4) การวิ่งจะนาความสาเร็จมาสู่ชีวิตได้ เราจึงควรฝึกฝนการวิ่งให้สม่าเสมอ
12.พิจารณาภาพและข้อความแล้วตอบคาถาม

ปลอดภัย ไม่กลับไปอ้วน !
ผอม
เพรียว
โลชั่น

จากโฆษณาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
1) วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
2) ผลการใช้ผลิตภัณฑ์
3) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
4) สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์โลชั่นที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก
ไร้ผลข้างเคียงและมีประสิทธิภาพ การทดสอบให้อาสาสมัคร
ทาวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 นาที ใน 1 สัปดาห์
รอบเอวลดลงเฉลี่ย 2.99 ซม.
อย่าพลาด! สินค้าหนึ่งเดียวที่ได้รับความนิยมกว่า 27
ประเทศทั่วโลกพร้อมจาหน่ายแล้วทั่วประเทศ
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13.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
(1) กุมารแพทย์ได้กล่าวว่าภาวะทารกศีรษะเล็กที่เกิดจากการติดเชื้อคนละตัวซึ่งอาจจะ
มีความรุนแรงของโรคต่างกัน (2) กรณีที่เกิดจากไวรัสซิกานั้นคือ เป็นกลุ่มอาการใหม่เชื้อโรคจะเข้า
ไปทาลายที่สมองเพียงอย่างเดียว (3) โดยเฉพาะช่วงที่เซลล์สมองกาลังแบ่งตัวในช่วงของไตรมาส
แรกของการตั้ ง ครรภ์ (4) ดั ง นั้ น หากได้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก าในช่ ว งใดของการตั้ ง ครรภ์
ก็ทาให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น
ข้อความหมายเลขใดเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างน่าเชื่อถือ
1) หมายเลข 1
2) หมายเลข 2
3) หมายเลข 3
4) หมายเลข 4
14.พิจารณาภาพและข้อความแล้วตอบคาถาม

จากภาพถ้าแดงพูดว่า “วันนี้มีข่าวว่าฝนจะตกหนัก เราจะต้องเก็บข้าวของให้ดีแล้วรีบออกจากบ้าน
เช้ากว่าปกติเพื่อให้ทันเข้าแถว”สะท้อนให้เห็นถึงการนาแนวคิดไปใช้ในข้อใด
1)
2)
3)
4)

วางแผนและป้องกันสิ่งจะเกิดขึน้ ในช่วงฤดูฝนทัง้ ที่อยู่อาศัยและสุขภาพ
ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกชุก
ศึกษาวิธกี ารป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้มาทาร้ายผูอ้ าศัยภายในบ้าน
เตรียมความพร้อมเพือ่ ซ่อมแซมและดูแลที่อยู่อาศัยในฤดูฝน
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15.พิจารณาบทสนทนาแล้วตอบคาถาม
(1) นกอ้วน : ดูเจ้านกนั่น ตัวผอมแห้ง สีก็ไม่สวย เสียงก็ไม่ไพเราะ น่าสงสารจริง ๆ
(2) นกผอม : ฉันเนี่ยนะน่าสงสาร ถ้าฉันเสียงเพราะ สีสวย ป่านนี้โดนคนจับใส่กรงไปแล้ว
และถ้าฉันอ้วน ป่านนี้ก็โดนเชือด...กินไปแล้วเหมือนกัน
(3) นกอ้วน : ??????!!!!!!!!..................
(4) นกผอม : ทีหลังอย่าเอาความคิดของตัวเองมาเป็นมาตรฐานไปตัดสินสิ่งอื่นนะ จะบอกให้...
(5) นกอ้วน : …………........................
จากบทสนทนา นกอ้วนควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสม
1) เรื่องของฉันตัวเธอระวังไว้บ้างก็ดีนะฉันเป็นห่วง ต่อไปเธออาจจะอ้วนกว่าฉันก็ได้
2) คนอาจชอบนกอ้วนก็ได้ เพราะทั้งน่ากินและสวยกว่า แต่ที่แน่ ๆ อยู่ห่างคนไว้ดีที่สุด
3) คนเราต่างจิตต่างใจอาจไม่ถูกต้องเสมอไป อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นดีกว่าไหมแม่นกผอม
4) ขอบใจมาก เขาอาจไม่คิดแบบเธอก็ได้นะ เราอยู่ห่าง ๆ คนไว้ดีแล้ว จะได้ไม่ถูกจับไปทั้งคู่
16.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
นวนิยายแนว (1) วิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งกล่าวถึง สังคม (2) ศตวรรษที่ 22 ที่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนโลกถูกควบคุมไปด้วย (3) เทคโนโลยีและ (4) เคมีภัณฑ์ ทาให้ (5) ธรรมชาติที่
เคยมีมาแต่ก่อนกลับ (6) สูญหายไป
คาที่ขีดเส้นใต้หมายเลขใดมีการสร้างคาแบบเดียวกับคาว่า “พุทธศาสนา” ทุกคา
1) หมายเลข (1) หมายเลข (2)
2) หมายเลข (2) หมายเลข (3)
3) หมายเลข (3) หมายเลข (4)
4) หมายเลข (5) หมายเลข (6)
17.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
“รถยนต์ชนต้นไม้หัก”
ประโยคในข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคข้างต้น
1) พ่อตีน้องจนร้องไห้
2) ครูชื่นชมนักเรียน
3) นายพรานยิงสิงโต
4) น้าท่วมภาคใต้อีกแล้ว

ภาษาไทย ม. 2 หน้า8
สทศ.สพฐ.

18.พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
อนาคตชาติไทยในมือเด็ก
คุณธรรมนาความรู้......................

เริ่มแต่เล็กฝึกวินัยให้เป็นฐาน
.....................สรรค์สร้างทางพัฒนา

จากบทร้อยกรอง ควรนาคาในข้อใดเติมในช่องว่างจึงจะถูกต้องตามฉันทลักษณ์และได้ใจความสมบูรณ์
1) คู่ชานาญ / สมัครสมาน
2) เฟื่องฟูนาน / จะเบิกบาน
3) ไม่อยู่นาน / เพราะลูกหลาน
4) มาแสนนาน / ประสบการณ์
19.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (เดิ น ทางไปเป็ น ประธาน)
ประชุมวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ข้อใดเป็นคาราชาศัพท์ที่ใช้แทนคากริยาในวงเล็บได้ถูกต้อง
1) เสด็จพระดาเนินไปทรงเป็นประธาน
2) เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธาน
3) เสด็จพระดาเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน
4) เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน
20.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
(1) รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล (2) รักท้องฟ้าโอฬารสีสดใส
(3) รักท้องทุ่งท้องนาดังดวงใจ
(4) รักป่าเขาลาเนาไพรแสนสุนทร
จากบทร้อยกรอง วรรคใดไม่มีคาภาษาต่างประเทศ
1) วรรคที่ 1
2) วรรคที่ 2
3) วรรคที่ 3
4) วรรคที่ 4
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21.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
(1) ธารามัจฉาก็อาศัย
(3) ป่ากว้างย่อมมีมฤคา

(2) ปักษาพึ่งไม้ใบหนา
(4) พากันมาอยู่สานัก

วรรคใดในบทร้อยกรองมีคาภาษาบาลี - สันสกฤตมากที่สุด
1) วรรคที่ 1
2) วรรคที่ 2
3) วรรคที่ 3
4) วรรคที่ 4
22.อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
เหตุผลที่เราหยิบโปสการ์ดมาทา เพราะปัจจุบันผู้คนได้หวนคิดไปถึงอดีต ไม่ว่าจะเป็น
ขนมหรือการละเล่นต่างๆ ทาให้อดีตหวนคืนกลับมาอยู่ในยุคสมัยใหม่อีกครั้ง การส่งข้อความ
ก็เช่นเดียวกัน หากส่งเป็นอีเมลก็คือข้อความคิดถึงธรรมดาๆ แต่หากเป็นลายมือของเรา ผู้รับ
จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ เพราะโปสการ์ดก็ทาหน้าที่ส่งต่อความรู้สึกได้มากกว่า
แค่คาพูด
จากข้อความ ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด
1) คุณค่าในความแตกต่างของเวลาที่เปลี่ยนแปลง
2) คุณค่าที่เกิดจากความสวยงามของโปสการ์ด
3) คุณค่าของความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4) คุณค่าของการสื่อภาษาโดยการเขียน
23.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
(1) “ว่าพ่อรักแม่เจ้าถึงเท่านี้

(2) หยาดเหงื่อเรื่อด่างจนร่างพร้อย
(3) ต้องอกแม่อุ่นอบได้ซบหน้า
(4) ให้อิงแอบซบอยู่กว่ารู้ยืน

งานที่มีจึงสู้มิรู้ถอย
หลับม่อยอกพ่อก็เกรงชื้น
หลับตาเป็นสุขจนลูกตื่น
อุม้ อืน่ ใดนุม่ เหมือนอุม้ เยาว์”

จากบทร้อยกรอง หมายเลขใดใช้คาทาให้เกิดภาพที่สะท้อนถึงความรักได้มากที่สุด
1) หมายเลข (1)
2) หมายเลข (2)
3) หมายเลข (3)
4) หมายเลข (4)
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24.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
ดารามีมากน้อย
บ่เปรียบกับดวงจันทร์
คนพาลมากอนันต์
จะเทียบเท่าปราชญ์ไซร้

ถึงพัน
หนึ่งได้
ในโลก
ยากแท้ ฤๅถึง

บุคคลใดนาข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
1) พลอย เป็นนักแสดงทีด่ ูแลตนเองจนเป็นดาวเด่นในวงการบันเทิง
2) แพร เรียนศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ถูกเพื่อนแกล้งหรือรังแก
3) พิม เลือกคบเพื่อนที่เรียนเก่งๆ เพื่อจะได้อาศัยให้เพื่อนช่วยติวในวิชาต่างๆ
4) พร ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตเผยแพร่วัฒนธรรมไทย จึงตั้งใจทาหน้าที่ให้ดีที่สุด
ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบหลายคาตอบ ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้อง 2 คาตอบ โดยระบาย 
ในกระดาษคาตอบ (ข้อ 25 – 26)
25.พิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคาถาม
ในห้องประชุม ขณะที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม
กล้วย หันมาคุยกับเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ
สุภา นั่งฟังอย่างตั้งใจ
ส้มโอ ฟังและจดบันทึกไปพร้อม ๆ กัน
เอมอร นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หลังห้อง
แป้ง ลุกขึ้นถามประธานทันทีในเรื่องที่ไม่เข้าใจ
จากสถานการณ์ บุคคลใดที่สามารถนาพฤติกรรมมาเป็นแบบอย่างในเรื่องการมีมารยาทในการฟัง
ได้เหมาะสม (เลือกตอบ 2 ข้อ)
1) กล้วย
2) สุภา
3) ส้มโอ
4) แป้ง
5) เอมอร
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26.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
ความเอ๋ยความโกรธ
หมดความสุขสงบใจไปทุกวัน
จะเลี้ยงความโกรธไว้ทาไมหนอ
ให้อภัยเสียเถิดหนาอย่าคลางแคลง

มีแต่โทษทาจิตให้ผิดผัน
เพราะดื้อรัน้ ถือโกรธพิโรธแรง
เหมือนแกล้งก่อกองเพลิงเถลิงแสง
จิตแจ่มแจ้งแผ่เมตตาผาสุกเอย

ใครปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับแนวคิดของบทร้อยกรองนี้ (เลือกตอบ 2 ข้อ)
1) สุภัทรพยายามข่มใจไม่โกรธเมื่อโดนเพื่อนล้อ
2) สุรีรตั น์ไม่ไปโรงเรียน เพราะไม่ได้ทาการบ้าน
3) สุธรี ์ให้อภัยเพื่อนเมื่อเพือ่ นทาผิดต่อตน
4) สุดาทาจิตใจให้สงบเมื่อพบกับปัญหา
5) สุพจน์รู้สกึ อายที่ท่องสูตรคูณไม่ได้
ตอนที่ 3 แบบเชิงซ้อน ให้พิจารณาข้อความที่กาหนดว่า ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง แล้วระบาย  ลงใน
กระดาษคาตอบ (ข้อ 27 – 28)
27. พิจารณาสถานการณ์จากภาพแล้วตอบคาถาม

”

จากภาพให้พิจารณาว่าข้อความการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับภาพที่กาหนดหรือไม่ ถ้าสอดคล้อง
ให้ระบาย  ลงในช่องสอดคล้อง ถ้าไม่สอดคล้องให้ระบาย  ลงในช่องไม่สอดคล้องให้ถูกต้อง
ข้อ
1
2
3
4
5

การประยุกต์ใช้
เราต้องชนะความกลัวด้วยตนเอง
ภาพลวงตานามาซึง่ ความผิดพลาดในการดาเนินชีวติ
เงาที่นา่ กลัวมีผลต่อเป้าหมายในอนาคต
เชื่อมั่นในตนเองและเอาชนะความกลัวให้ได้
ศัตรูทนี่ ่ากลัวที่สดุ ก็คอื ความคิดของตัวเราเอง

สอดคล้อง






ไม่สอดคล้อง
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28.อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
เขาเป็ น ชาวนาเช่ น เดี ย วกั บ เพื่ อ นบ้ า นคนอื่ น ๆ ในหมู่ บ้ า นนี้ เขามี น าอยู่ แ ปลงหนึ่ ง
มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา หลายปีมานี้มีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับเขาโดยไม่คาดคิดมาก่อน
บางปี น้ าท่ ว ม บางปี ฝ นแล้ ง ข้ า วที่ เ คยพอกิ น กลั บ ขาดแคลน หนี้ สิ น จึ ง เพิ่ ม พู น ขึ้ น ทุ ก วั น
ในช่วงเวลานั้นเขาจึงออกรับจ้างตัดฟืนจากป่า บางทีก็เผาถ่านขาย
เมื่อวานนี้เขาพบพ่อค้าที่มีอ าชีพรับซื้อหนังสัตว์ พ่อค้าต้ องการลูกนกสาลิกา เพราะ
มีราคาดี เขาจึงปีนขึ้นไปที่โพรงนกบนยอดไม้ เขารู้สึกอิจฉานกที่ทารังอยู่บนนี้ เขาคิดว่ามันคง
มีความสุขมาก ไม่ต้องผูกพันกับเรื่องราวบนดิน คนเราจะเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหม เลิกเบียดเบียน
กัน อยู่อย่างรักใคร่ เขาคิดถึงตัวเอง ไม่เคยคิดร้ายใคร มีแต่ถูกรังแก
เขาสลัดหัวขับไล่ความคิดที่กาลังฟุ้งซ่ านแล้วปีนจนถึงโพรงที่มีลูกนกตัวเล็ก ๆ สามตัว
อยู่ ใ นนั้ น เขารู้สึ ก หั ว ใจเต้ น แรงขณะเอื้ อ มมื อ เข้ า ไป ทั น ใดนั้ น แม่ น กและพ่ อ นก ร่ อ นถลา
เข้ า มาด้ ว ยความโกรธ มั น บิ น วนเวี ย นเหนื อ ยอดไม้ และส่ ง เสี ย งดั ง สะท้ า นคล้ า ยหั ว ใจ
จะแตกสลาย...
พิจารณาคาคมที่สร้างขึ้นต่อไปนี้ว่าเป็นคาคมที่เป็นข้อคิดจากข้อความนี้และสามารถนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้หรือไม่ ถ้าใช้แก้ปัญหาได้ ให้ให้ระบาย  ลงในช่อง ใช้ได้ ถ้าใช้
แก้ปัญหาไม่ได้ ให้ให้ระบาย  ลงในช่อง ใช้ไม่ได้
ข้อ
1
2
3
4
5

”

คาคม
ชีวิตต้องต่อสู้ เพื่ออยู่รอดในวันหน้า
วันนี้มีคุณค่า วันหน้าคือความหวัง
เชื่อสิ่งที่เห็น เป็นในสิ่งที่ต้องการ
แม้ไม่เบียดเบียนใคร ก็อยู่ได้ด้วยตนเอง
ความรักจริงที่ไหนเล่า จะเทียบเท่ารักพ่อแม่

ใช้ได้






ใช้ไม่ได้
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ตอนที่ 4 แบบเขียนตอบ ให้เขียนคาตอบทีถ่ ูกต้องลงในกระดาษคาตอบ ( ข้อ 29 – 40)
29. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
“หลับสนิทจาเป็นต่อชีวิตและร่างกาย”
ร่างกายเราเหมือนเครื่องจักรที่ต้องทางานตลอดเวลา การหลับเหมือนให้เครื่องจักรได้หยุด
ท างาน สะสมพลั ง งานและขั บ ของเสี ย ออกมา การนอนจึ ง จ าเป็ น ส าหรั บ ร่ า งกายเพื่ อ ให้
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
หากเรานอนไม่พอจะมีอาการ ง่วง ไม่มีสมาธิ ความจาไม่ดี ความสามารถในการคานวณด้อยลง
ถ้าเป็นบ่อย ๆ ติดกัน จะมีอาการภาพหลอน อารมณ์แกว่ง การนอนไม่พอจึงเป็นสาเหตุทาให้เกิดผล
กระทบต่อร่างกายด้วย เชื่อว่าหากไม่ได้นอน เซลล์สมองจะขาดพลังงานและมีของเสียคั่ง นอกจากนั้น
การนอนหลับสนิทจะทาให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตที่ชื่อว่า (Growth Hormone) ด้วย

ข้อความนี้ให้ข้อคิดที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ)
ตอบ 1..................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
3...................................................................................................................................
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30.พิจารณาแผนผังความคิดแล้วตอบคาถาม

มีการจด
บันทึก
หรืออัดเสียง

(1)...............

เผื่อแผ่
ความรู้ให้
ผู้อื่น

พักผ่อน
ให้เพียงพอ
อย่ามี
งานค้าง

เรียนอย่างไร
ให้มีความสุข

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

มีเป้าหมาย
ในชีวิต
อย่าหักโหม
หรือเครียด

จากแผนผังความคิดข้างต้น ได้มีการนาเสนอหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุข” โดยได้เสนอ
วิธีการที่จะทาให้เรียนอย่างมีความสุขไว้หลากหลายวิธี นักเรียนจะนาเสนอวิธีการเรียน
ในหมายเลข (1) และ (2) อย่างไร จึงจะทาให้แผนผังความคิดนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตอบ 1 ................................................ 2 .....................................................

31.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
การออกกาลั งกาย เป็ นปั จ จัย ส าคั ญ ที่ช่ ว ยรัก ษาสภาพร่ างกายให้ สมบู รณ์แ ข็ง แรง
ปราศจากสารพิษส่วนเกินที่ตกค้างสะสมในร่างกาย การออกกาลังกายช่วยกระตุ้นการทางาน
ของร่ า งกายทุ ก ระบบ ท าให้ ก ารขั บ ถ่ า ยของเสี ย ออกจากผิ ว หนั ง ไต และระบบขั บ ถ่ า ย
เป็นปกติ ผิวหนังเป็นอวัยวะในการกาจัดของเสียที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากผิวหนังปกคลุมทุกส่วน
ของร่างกาย และประกอบด้วยรูขุมขนเล็ก ๆ ที่ทาหน้าที่ขับเหงื่อและเกลือออกจากกระแส
เลือด การออกกาลังกายจึงมีผลช่วยกระตุ้นการกาจัดของเสียอีกด้วย
จากข้อความให้นักเรียนเขียนประโยคที่เป็นใจความสาคัญ จานวน 2 ประโยค
ตอบ1.............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
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32.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
ต้อยติ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางทองซึ่งโรงเรียนนี้ประสบปัญหาขยะที่มีจานวน
มาก จึงกาหนดนโยบายให้ห้องเรียนทุกห้องทากิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะห้องละ 1 อย่าง โดย
ให้มีการประชุมและทาความตกลงร่วมกันในแต่ละห้องเรียน
ต้อยติ่งมีความเห็นว่า ห้องของตนควรทากิจกรรมแก้ปัญหาตามนโยบายของโรงเรียน
เพื่อลดปริมาณขยะที่โรงเรียนกาลังประสบปัญหาอยู่
ต้อยติ่งควรจะพูดเพือ่ นาเสนอกิจกรรมที่จะแก้ปญ
ั หาขยะตามนโยบายของโรงเรียนอย่างไร (ตอบทั้ง 2
ประเด็น)
ตอบ ประเด็นที่ 1 กิจกรรมที่ทา คือ.........................................................................................
ประเด็นที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับ คือ.....................................................................................
33.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
.......(1)..........แห่ ง ชาติ เป็ น สถานที่ ที่ ก รมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาท
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับ วังหลวงเป็น ..........(2).......... ที่งดงามมีการฉาย...........(3)
ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี .......(4)........ ของไทยในอดีต เปิดให้เข้าชมทุกวัน อัตราค่าเข้าชม
คนไทย 30 บาท ชาวต่ า งชาติ 200 บาท สามารถโอนเงิ น ผ่ า นธนาคารในการจองคิ ว
การเข้าชมได้
ให้”เติมคาสมาสลงในช่องว่างที่กาหนดให้ได้ความหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อความ
ตอบ 1.................................. 2.................................... 3................................. 4............................
34.พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
วัดแห่งนี้มีมากแล้วแมวกับหมา
วัดต้องการอิฐหินดินและทราย
................................................
พระมาบวชก็มุ่งหมายสบายเบา

โยมไม่ต้องจัดหามาถวาย
เงินทั้งหลายทองยิ่งดีสีก็เอา
แล้วไฉนมาให้พระเลี้ยงแทนเล่า
เลี้ยงหมาเห่าแมวร้องกวนควรหรือโยม

ให้เขียนบทร้อยกรองในวรรคที่ 1 ของบทที่ 2 ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และได้ใจความสอดคล้อง
กับบทร้อยกรองที่กาหนด
ตอบ ...................................................................................................................................
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35.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไป
(1)...........................................การทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ (2).................................. สิ่งของแก่ราษฎร
ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก
จากข้อความ จงเติมคาราชาศัพท์ในช่องว่างที่กาหนดให้ถูกต้อง
ตอบ 1).................................................................................
2)................................................................................
36.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
นึกใจเขาใจเราเอาใจใส่
เขาทาให้เราสุขหรือทุกข์ครัน
มนุษย์พึงมีสติดาริชอบ
รู้ระงับความคิดชั่วตั้งตัวเตรียม

เราทาให้เขาทุกข์หรือสุขสันต์
ผลเหล่านั้นสู่ใจเราเขาเท่าเทียม
รู้ก่อกอปรการใดให้ดีเยี่ยม
ลดเล่ห์เหลี่ยมกิเลสติดในจิตใจ

ข้อคิดจากบทร้อยกรองเหมาะสมกับการนาไปใช้ในเรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด (ตอบให้ครบทั้ง 2 ประเด็น)
ตอบ เหมาะสมกับเรื่อง : ................................................................................................
เหตุผล : ................................................................................................................
37.อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
เรื่องของศัลยกรรมเพื่อความงามเป็นปัญหาโลกแตกของผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน ทุกคน
ล้วนมีใบหน้าที่สวยงาม และตามมาด้วยผลเสียสารพัดแบบ แต่ด้วยพรสวรรค์บวกกับฝีมือ
ในการศั ล ยกรรมของคุ ณ หมอ ท าให้ มี ก ารพั ฒ นาความงามในมิ ติ รู ป ทรงต่ า งๆ ถ่ า ยทอด
ความงามไว้บนใบหน้าของหญิงสาวตามความต้องการ จากที่สวยอยู่แล้วทาให้สวยมากขึ้น
ตามความคิ ด เห็ น ของตนเองหรื อ คนอื่ น ทาให้ เ ธอเหล่ า นั้ น มี ค วามมั่ น ใจในตนเองมากขึ้ น
มีความสุขมากขึ้นที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปโฉมภายนอกได้สมความปรารถนา
การศัลยกรรมเพื่อความงามส่งผลดีและผลเสียต่อการดาเนินชีวิตอย่างไร (ตอบมาทั้ง 2 ประเด็น)
ตอบ 1. ผลดี : ........................................................................................................
2. ผลเสีย :...................................................................................................
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38.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม

เก่งดีมีความสุขไม่ทุกข์แน่
มีความรู้ควบคู่ดูจิตตน

ของแน่แท้คุณธรรมนาสู่ผล
พ้นวังวนพ้นมายาหาของจริง

จากสาระสาคัญของบทร้อยกรองข้างต้น ให้ข้อคิดในเรื่องใดและนักเรียนสามารถนาข้อคิดดังกล่าวไป
ใช้ในเรื่องใด
ตอบ 1) ข้อคิด :.........................................................................................................
2) นาไปใช้ :........................................................................................................
39.พิจารณาข้อความแล้วตอบคาถาม
แม่บอกกับฉันว่า สิ่งที่สร้างเราทุกคนให้แตกต่างกันและพบเจอกับชะตาที่ไม่เหมือนกัน
ก็คือ กรรมของเรา ฉันก็ยังงง ๆ กับคาตอบของแม่ แต่ก็พอจะเข้าใจว่า คนเราทาอะไรไว้ก็ต้อง
ได้อ ย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นชาตินี้ ที่เราเกิดมาเป็ นเพราะกรรมที่ เราทามาแต่ ชาติ ปางก่อนหรื อ
ถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร และคนที่สุขสบายเขาจะ
เป็นแบบนั้นไปตลอดชาติหรือ แม่ยิ้มกับฉันและบอกว่า “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือก
ปฏิบัติตัวเป็นคนดีได้ ความดีจะเป็นดั่งบุญกุศลที่จะช่วยนาพาให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ”
ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนข้อความที่ขีดเส้นใต้อย่างสมเหตุสมผล อย่างน้อย 2 ประเด็น
ตอบ 1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
40.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
หยุดสังคมก้มหน้าพาเกรดต่า
สมาร์ทโฟนโดนใจไม่อยากเรียน
อย่าทะเลาะเบาะแว้งแบ่งชนชั้น
อย่าทาใหญ่ไม่กลัวตัวทาเกรง
แทนคุณแม่และพ่อทอถักฝัน
สร้างชื่อเสียงเรียงนามความเด่นดี

จะชักนาทาใจให้แปรเปลี่ยน
ต้องอ่านเขียนเรียนรู้สู่ตนเอง
อย่าฆ่าฟันอันธพาลหาญเกินเก่ง
อย่านักเลงเบ่งกล้าตามต่อยตี
จิตมุ่งมั่นกตัญญูรู้หน้าที่
เกิดศักดิ์ศรีชีวิตประสิทธิ์คุณ

” อยกรองให้ข้อคิดในการดาเนินชีวิตอย่างไร และนาไปปรับใช้ให้เกิดผลต่อชีวิตได้อย่างไร
จากบทร้
( ตอบทั้ง 2 ข้อ )
ตอบ แนวคิดที่ได้จากบทร้อยกรองนี้ คือ..........................................................................................
ผลที่เกิดจากการนาแนวคิดไปใช้ คือ .....................................................................................

