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    “การด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรประพฤติปฏิบัติ  
ในสภาพสังคมปัจจุบัน” 
 

  

ค าชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
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 24 ข้อ ข้อที่ 1 - 24  ข้อละ 1.5  คะแนน รวม 36 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 2 ข้อ ข้อที ่25 - 26  ข้อละ 3  คะแนน ตอบถกูต้องค าตอบละ 1.5  คะแนน  รวม  6 คะแนน 
ตัวอยา่ง00. 

              
 
 
  บุคคลในขอ้ใดปฏิบตัตินไดส้อดคล้องกับข้อความข้างตน้ 

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

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 27 - 28  แตล่ะข้อมี 5 ข้อย่อย หำกตอบถกูให้ข้อย่อยละ 1 คะแนน  
รวมทั้งสิ้น 10 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  12  ข้อ  
รายละเอียด ดงันี ้
   4.1 เขยีนตอบสั้น : จ านวน  8 ขอ้ ข้อ 29 - 36 ข้อละ 3  คะแนน รวม  24  คะแนน 
   4.2 เขยีนตอบอสิระ : จ านวน 4 ข้อ  ข้อ 37 - 40 ขอ้ละ 6 คะแนน  รวม 24 คะแนน 
รวมทั้งสิน้ 48  คะแนน 

ตัวอยา่ง 0000. 
 

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

 ผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ ดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลาย 
แต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรารถนาเข้าท านองที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเอง 

ห้ามท าข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนญุาต 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยให้ระบาย   
            ในกระดาษค าตอบ (ข้อ 1 – 24) 
1.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 
 
 

 
 

ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยส าคัญในการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์   
1) มีแหล่งน้ า     
2) มีพื้นท่ีเพาะปลูก   
3) มอีากาศเหมาะสม     
4) มแีหล่งพลังงานอยู่ใกล้     
 

2.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  

 

 
 
 
 
 
 
 จงน าค าจากข้อความ มาเติมในช่องว่างให้สอดคล้องกัน 
1) กะเทาะ ข้าวกล้อง ต าข้าว      
2) สี  ข้าวกล้อง ฝัด        
3) กะเทาะ ข้าวกล้อง กระด้ง    
4) สี  กะเทาะ ข้าวกล้อง        

มนุษย์ส่วนใหญ่จะเลือกตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นท่ีราบ กว้างขวาง  ท่ีมีแม่น้ า ล าคลอง  
หนอง บึง หรือทะเลสาบ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง บางกลุ่มจะอาศัยอยู่แถบชายทะเล  เพราะ  
ในพื้นท่ีดังกล่าวจะมีดินฟ้าอากาศและทรัพยากรท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีวิต 

“กว่าจะได้กินข้าว” 
  คนไทยสมัยก่อนเมื่อจะน าข้าวเปลือกในยุ้งฉางท่ีเก็บไว้มาหุงรับประทานก็จะต้อง 
น าข้าวเปลือกนั้นมาสีก่อน  คือ ท าให้เปลือกข้าวกะเทาะออกโดยการใช้เครื่องส าหรับ 
หมุนบดข้าวเปลือกให้เปลือกแตก  ข้าวท่ีได้จะเรียกว่า “ข้าวกล้อง” ซึ่งมีเปลือกข้าวติดอยู่
ต่อจากนั้นน าข้าวกล้องซ้อมให้ขาวโดยการใช้ครกต าข้าว เรียกว่า “ซ้อมข้าว” เพ่ือให้ผงเย่ือ
ท่ีเกาะหุ้มเมล็ดข้าวหลุดออก  ผงเยื่อท่ีหลุดเรียกว่า “ร าข้าว” ต่อจากนั้นน าไปใส่กระด้งฝัด
เพ่ือให้แกลบ ร า ปลิวออกไป จะได้ข้าวขาวพร้อมท่ีจะหุง ซึ่งเรียกว่า “ข้าวสาร” 

ข้าวเปลือก (1) เคร่ืองบด (2) 

ซ้อม / ต า ร าข้าว (3) 

แกลบ ข้าวสาร 

ซ้อมข้าว 



ภาษาไทย  ม. 2 หน้า2 
                                                                               สทศ.สพฐ. 

3.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

  

ข้อใดแสดงความคิดเห็นไมเ่หมาะสมกับข้อความ 
 1) ความมั่งคั่งสามารถจะน ามาซื้อเวลาให้กับชีวิตของเราได้ 
 2) เวลาควรเป็นสิ่งควบคุมให้มนุษย์รู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท 
 3) เวลาเปรียบเสมือนสมบัติชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ไมต่้องแสวงหา   
 4) ผู้ท่ีใช้เวลาอย่างประหยัดจะส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง   

 

4.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 ข้อความหมายเลขใดเป็นข้อคิดเห็น  
 1) หมายเลข 1   
 2) หมายเลข 2    
 3) หมายเลข 3     
 4) หมายเลข 4     
 

5.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  
 

หมายเลขใดโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกรักชาติไดม้ากที่สุด  
1) หมายเลข 1 
2) หมายเลข 2 
3) หมายเลข 3 
4) หมายเลข 4 

  “ไม่มีสมบัติอันใดของมนุษย์ ท่ีจะมีคุณค่าเท่ากับเวลา ไม่มีความมั่ งคั่ งอันใด 
ของมนุษย์ท่ีจะดีเท่ากับการมีเวลาเป็นของตนเอง และไม่มีทรัพย์อันใดท่ีเราควรจะประหยัด
เท่ากับเวลา”  
         

  (1)  โรคสมองเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง ท าให้การท างานของสมอง 
เสื่อมถอยลงไปกว่าเดิมและถาวรในท่ีสุด ส่งผลให้ความจ า การใช้ความคิด การควบคุมตนเอง 
บุคลิกภาพ พฤติกรรม มีการเสื่อมลง (2) และส่งผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงการด ารง
ชีวิตประจ าวัน  (3) โรคสมองเสื่อมเกิดกับผู้สูงวัย (4) อายุประมาณ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้ม 
จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งผู้ดูแลจะต้องเข้าใจกับอาการหลง ๆ ลืม ๆ ของผู้สูงอายุ   

(1)  ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว  แลริ้วร้ิวสลับงามเป็นสามสี 
(2) ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี ้  แต่เป็นท่ีรวมชีวิตและจิตใจ 
(3) ไทยรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว  ดวงตาแน่วนิ่งตรงธงไสว 
(4) ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ฟังคราใดเลือดซ่านพล่านท้ังทรวง 
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6.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
 
   
 
 
 
 ใครน าแนวคิดที่ได้จากบทร้อยกรองไปปฏิบัติได้เหมาะสม 
1) กิ่ง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพี่เร่ืองการเล่นเกมเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว 
2) ก้อย ไม่ขัดต่อค าสอนของครูเร่ืองการเรียนเพราะเช่ือว่าครูหวังดีต่อศิษย์ 
3) กุ้ง ท างานโดยไม่ฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเพราะคิดว่างานตนเองดีกว่า 
4) ก้อง ไปเท่ียวต่างจังหวัดกับเพื่อนโดยไม่ฟังค าเตือนของผู้ปกครอง 

 

7.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม  

 

การเรียงล าดับข้อความตามข้อใดจึงจะได้ใจความถูกต้องเหมาะสม 
 1)  (1)   (4)   (3)   (2)              
 2)  (2)   (1)   (3)   (4)              
 3)  (3)   (4)   (2)   (1)               
 4)  (4)   (3)   (1)   (2)               
8.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 

 ข้อความข้างต้นเหมาะที่จะน าไปเขียนเป็นส่วนใดของเรียงความ  
 1) บทน า   
 2) ค าน า   
 3) เนื้อเร่ือง   
 4) สรุป   

      ไม้ค้อมมีลูกน้อม     นวยงาม 
   คือสัปปุรุษสอนตาม          ง่ายแท ้
   ไม้ผุดั่งคนทราม           สอนยาก 
   ดัดก็หักแหลกแล้          ห่อนรื้อโดยตาม 
   
 

(1) ด้านหนึ่งเป็นล าน้ าสายใหญ่ ไหลเชี่ยวกรากขุ่นข้น เป็นเสมือนเพื่อนท่ีเคียงคู่กันไป
ตลอดเส้นทาง 

(2) เราจึงมีโอกาสซึมซับทัศนียภาพข้างทางท่ีลัดเลาะไปตามไหล่เขา 
(3) ระยะทางหนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตรมีสภาพเป็นทางเกวียนราวย่ีสิบกิโลเมตร 
(4) ท าให้รถท่ีเราโดยสารไปไม่สามารถท าความเร็วได้ 

 

  ฉันคิดว่ าบางทีความสุขนั้ นก็ ไม่ ได้หมายถึ งปริมาณตัว เลขในบัญชี  ต าแหน่ ง 
การงาน หรือฐานะ หากแต่มาจากความสงบนิ่งท่ีเริ่มจากภายในจิตใจ ถ้าทุกคนมีวิถีชีวิต  
ท่ีพอเพียง ท้ังสังคมและประเทศชาติก็จะค่อย ๆ ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ แต่ทว่ามั่นคง 
ได้ท่ามกลางกระแสธารแห่งทุนนิยม 
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9.พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถาม  

จากข้อความรายงานการศึกษาค้นคว้าข้ างต้น ควรใช้ข้อความในข้อใดเติมในช่องว่างจึ ง 
จะสอดคล้องกับบริบทของเรื่องที่รายงาน  
1) รวมถึงไดร้ับการยอมรับจากนานาชาติ ว่าเป็นเมืองทีม่ีความเจรญิในทุกๆ ด้าน   
2) เป็นทีต่ั้งส านักงาน และหนว่ยงานราชการ ที่ส าคญัต่างๆ และมคีวามนา่สนใจ   
3) มีการตดิต่อสือ่สารในระดับส าคัญมากมาย และมีความหลากหลายทางวฒันธรรม   
4) คนสว่นใหญ่จึงคดิว่าภาษามาตรฐานเป็นภาษากรุงเทพฯ แต่แท้จริงแล้วภาษาในกรุงเทพฯ  
   มีความหลากหลาย 

10.พิจารณาจดหมายแลว้ตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จดหมายฉบบันีม้ีข้อบกพร่องในเรื่องใด  
1) ใช้ค าฟุ่มเฟือย    
2) ใช้ค าลงท้ายไม่ถกูต้อง    
3) ใช้ค าสรรพนามไม่เหมาะสม    
4) ให้รายละเอียดไม่เพียงพอ    

   ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถงึ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการตา่ง ๆ และภาษาที่ส่ือมวลชนต่าง ๆ ใชด้้วยเนื่องจากกรุงเทพฯ 
เป็นศนูย์กลางของการบรหิารประเทศ ซึง่ใช้ภาษามาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร...................................... 
ตามลกัษณะผู้คนที่แตกต่างกันซึง่มาอยูร่วมกันเปน็จ านวนมาก ภาษามาตรฐานจงึหมายถึง ภาษาที่ใช ้
ในโอกาสทีเ่ปน็ทางการมากกว่าที่จะเปน็ภาษาของคนกรุงเทพฯ กลุ่มใดกลุ่มหนึง่โดยเฉพาะ 
 

          โรงเรียนสอนดวีิทยาคม 
         หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย  
         อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 80100 
 

        2 กุมภาพันธ ์2561 
เรื่อง  ขอเชิญเปน็วิทยากรในวันรักการอ่าน 
เรียน   คุณครูสมพร ยอดด ี
   เนื่องด้วยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายรักการอ่าน โดยทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
และมีความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  
   จึงขอเรียนเชิญท่าน มาเป็นวิทยากรดังกล่าว โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน และใคร่ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        ขอแสดงความนับถือ 
         

                   (นายมุ่งมัน่ ตั้งใจ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนดวีิทยาคม 
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11.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 

 ข้อใดเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับเนื้อความอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันมากที่สุด  
 1) การวิ่งไม่ควรเสียดายรองเท้าจะท าใหพ้บความส าเร็จได้เร็วขึ้น  
 2) ควรกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาจะได้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ   
 3) ต้องมุ่งมั่นไปข้างหน้า มีสิ่งดี ๆ รออยู่ ไม่ควรเสียเวลากับอดีตท่ีผ่านมา   
 4) การวิ่งจะน าความส าเร็จมาสู่ชีวิตได้ เราจึงควรฝึกฝนการว่ิงให้สม่ าเสมอ 
 
12.พิจารณาภาพและข้อความแล้วตอบค าถาม 

 
 จากโฆษณาไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองใด   
 1) วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์    
 2) ผลการใช้ผลิตภัณฑ์    
 3) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์   
 4) สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์    
 
 
 
 

  บางครั้ ง ในชีวิต เมื่ อตัดสินใจแล้ ว เราจ าต้อง เดินหน้าอย่ าหันกลับไปมอง 
เป็นอันขาด อย่านึกเสียดายรองเท้าแก้วจนต้องวิ่งกลับไปเก็บ เพราะอาจมีปราสาท 
แห่งความส าเร็จท่ีดีกว่ารออยู่ข้างหน้า 
 

   
 
 
       ผลิตภัณฑ์โลชั่นท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก 
                                     ไร้ผลข้างเคียงและมีประสิทธิภาพ การทดสอบให้อาสาสมัคร 
                                     ทาวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 นาที ใน 1 สัปดาห์ 
                                     รอบเอวลดลงเฉลี่ย 2.99 ซม. 

   อย่าพลาด! สินค้าหนึ่งเดียวท่ีได้รับความนิยมกว่า 27  
                   ประเทศทั่วโลกพร้อมจ าหน่ายแล้วท่ัวประเทศ 
          

 

ปลอดภัย ไมก่ลับไปอ้วน ! 

ผอม
เพรียว
โลชั่น 
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13.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
ข้อความหมายเลขใดเป็นการแสดงความคิดเหน็อย่างน่าเชื่อถือ 
1) หมายเลข 1                         2) หมายเลข 2   
3) หมายเลข 3                         4) หมายเลข 4    

14.พิจารณาภาพและข้อความแลว้ตอบค าถาม  

จากภาพถ้าแดงพูดว่า “วันนี้มีข่าวว่าฝนจะตกหนัก เราจะต้องเก็บข้าวของให้ดีแล้วรีบออกจากบ้าน
เช้ากว่าปกติเพื่อให้ทันเข้าแถว”สะท้อนให้เห็นถึงการน าแนวคิดไปใช้ในข้อใด 
 1)  วางแผนและป้องกนัสิ่งจะเกดิขึน้ในช่วงฤดูฝนทัง้ที่อยู่อาศัยและสุขภาพ 
 2)  ตรวจสอบการพยากรณอ์ากาศและการเดนิทางในชว่งที่มีฝนตกชุก   
 3)  ศึกษาวิธกีารป้องกันสตัว์ร้ายไม่ให้มาท าร้ายผูอ้าศัยภายในบ้าน 
    4)  เตรียมความพร้อมเพือ่ซ่อมแซมและดแูลที่อยู่อาศัยในฤดูฝน 

(1) กุมารแพทย์ได้กล่าวว่าภาวะทารกศีรษะเล็กที่เกิดจากการติดเชื้อคนละตัวซึ่งอาจจะ  
มีความรุนแรงของโรคต่างกัน (2) กรณีที่เกิดจากไวรัสซิกานั้นคือ เป็นกลุ่มอาการใหม่เชื้อโรคจะเข้า
ไปท าลายที่สมองเพียงอย่างเดียว (3) โดยเฉพาะช่วงที่เซลล์สมองก าลังแบ่งตัวในช่วงของไตรมาส
แรกของการตั้ งครรภ์  ( 4 )  ดั งนั้ นหากได้ รั บ เชื้ อ ไ วรั สซิ ก า ในช่ ว ง ใดของการตั้ งครรภ์  
กท็ าให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น 
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15.พิจารณาบทสนทนาแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 

 

 จากบทสนทนา นกอ้วนควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสม  
1) เร่ืองของฉันตัวเธอระวังไว้บ้างก็ดีนะฉันเป็นห่วง ต่อไปเธออาจจะอ้วนกว่าฉันก็ได้ 
2) คนอาจชอบนกอ้วนก็ได้ เพราะทั้งน่ากินและสวยกว่า แต่ที่แน่ ๆ อยู่ห่างคนไว้ดีที่สุด 
3) คนเราต่างจิตต่างใจอาจไม่ถูกต้องเสมอไป อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นดีกว่าไหมแม่นกผอม 
4) ขอบใจมาก เขาอาจไม่คิดแบบเธอก็ได้นะ เราอยู่ห่าง ๆ คนไว้ดีแล้ว จะได้ไม่ถูกจับไปท้ังคู่      

 

16.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 

 

 ค าท่ีขีดเส้นใต้หมายเลขใดมีการสร้างค าแบบเดียวกับค าว่า “พุทธศาสนา” ทุกค า   
1) หมายเลข (1) หมายเลข (2)   
2) หมายเลข (2) หมายเลข (3)  
3) หมายเลข (3) หมายเลข (4)   
4) หมายเลข (5) หมายเลข (6)  

 

17.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 ประโยคในข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคข้างต้น  
  1) พ่อตีน้องจนร้องไห้    
  2) ครูชื่นชมนักเรียน    
  3) นายพรานยิงสิงโต     
  4) น้ าท่วมภาคใต้อีกแล้ว   

(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  :  …………........................ 
 

 

  นวนิยายแนว (1) วิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งกล่าวถึง สังคม (2) ศตวรรษท่ี 22 ท่ีทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนโลกถูกควบคุมไปด้วย (3) เทคโนโลยแีละ (4) เคมีภัณฑ์ ท าให้ (5) ธรรมชาติท่ี
เคยมีมาแต่ก่อนกลับ (6) สูญหายไป  

   

“รถยนต์ชนต้นไม้หัก” 
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18.พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 

 
 
 
 

จากบทร้อยกรอง ควรน าค าในข้อใดเติมในช่องว่างจึงจะถูกต้องตามฉันทลักษณ์และได้ใจความสมบูรณ ์ 
 1) คู่ช านาญ / สมัครสมาน     
 2) เฟ่ืองฟูนาน / จะเบิกบาน     
 3) ไม่อยู่นาน / เพราะลูกหลาน    
 4) มาแสนนาน / ประสบการณ์     
 
19.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 

 ข้อใดเป็นค าราชาศัพท์ท่ีใช้แทนค ากริยาในวงเล็บได้ถูกต้อง   
  1) เสด็จพระด าเนินไปทรงเป็นประธาน   
  2) เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธาน    
  3) เสด็จพระด าเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน    
  4) เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน    
 
20.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 จากบทร้อยกรอง วรรคใดไม่มีค าภาษาต่างประเทศ  

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

 
 
 

   

   อนาคตชาติไทยในมือเด็ก  เร่ิมแต่เล็กฝึกวินัยให้เป็นฐาน 
 คุณธรรมน าความรู้......................  .....................สรรค์สร้างทางพัฒนา 
 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (เดินทางไปเป็นประธาน)   
ประชุมวิชาการ  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   
 

      (1) รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล (2) รักท้องฟ้าโอฬารสีสดใส 
     (3) รักท้องทุ่งท้องนาดังดวงใจ  (4) รักป่าเขาล าเนาไพรแสนสุนทร 
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21.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

วรรคใดในบทร้อยกรองมีค าภาษาบาลี - สันสกฤตมากที่สุด  
1) วรรคท่ี 1    
2) วรรคท่ี 2    
3) วรรคท่ี 3    
4) วรรคท่ี 4     

 

22.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
จากข้อความ ผู้เขียนต้องการส่ือถึงเร่ืองใด  
1) คุณค่าในความแตกต่างของเวลาที่เปลี่ยนแปลง  
2) คุณค่าท่ีเกิดจากความสวยงามของโปสการ์ด   
3) คุณค่าของความประทับใจท้ังผู้ให้และผู้รับ 
4) คุณค่าของการสื่อภาษาโดยการเขียน   

23.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
  
 
 
 
 
 

 จากบทร้อยกรอง หมายเลขใดใช้ค าท าให้เกิดภาพท่ีสะท้อนถึงความรักได้มากที่สุด   
1)  หมายเลข (1) 
2)  หมายเลข (2) 
3)  หมายเลข (3) 
4)  หมายเลข (4) 

         (1) ธารามัจฉาก็อาศัย  (2) ปักษาพึ่งไม้ใบหนา 
             (3) ป่ากว้างย่อมมีมฤคา  (4) พากันมาอยู่ส านัก  
 

 เหตุผลท่ีเราหยิบโปสการ์ดมาท า เพราะปัจจุบันผู้คนได้หวนคิดไปถึงอดีต ไม่ว่าจะเป็น
ขนมหรือการละเล่นต่างๆ  ท าให้อดีตหวนคืนกลับมาอยู่ในยุคสมัยใหม่อีกครั้ง การส่งข้อความ
ก็เช่นเดียวกัน หากส่งเป็นอีเมลก็คือข้อความคิดถึงธรรมดาๆ แต่หากเป็นลายมือของเรา ผู้รับ
จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้  เพราะโปสการ์ดก็ท าหน้าท่ีส่งต่อความรู้สึกได้มากกว่า 
แค่ค าพูด 
 

    (1) “ว่าพ่อรักแม่เจ้าถึงเท่านี ้  งานท่ีมีจึงสู้มิรู้ถอย 
   (2) หยาดเหงื่อเรื่อด่างจนร่างพร้อย  หลับม่อยอกพ่อก็เกรงชื้น 

  (3) ต้องอกแม่อุ่นอบได้ซบหน้า  หลับตาเป็นสุขจนลูกตื่น 
   (4) ให้อิงแอบซบอยู่กว่ารู้ยืน    อุ้มอ่ืนใดนุ่มเหมือนอุ้มเยาว์” 
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24.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

บุคคลใดน าข้อคิดท่ีได้จากบทร้อยกรองไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด      
    1)  พลอย เป็นนักแสดงทีดู่แลตนเองจนเป็นดาวเด่นในวงการบันเทิง 
 2)  แพร เรียนศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ถูกเพื่อนแกล้งหรือรังแก 
  3)  พิม เลือกคบเพื่อนท่ีเรียนเก่งๆ เพ่ือจะได้อาศัยให้เพื่อนช่วยติวในวิชาต่างๆ 
  4)  พร ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตเผยแพร่วัฒนธรรมไทย จึงตั้งใจท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 

 
ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบหลายค าตอบ ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 2 ค าตอบ  โดยระบาย   
            ในกระดาษค าตอบ (ข้อ 25 – 26) 
25.พิจารณาสถานการณแ์ล้วตอบค าถาม  

 จากสถานการณ์ บุคคลใดท่ีสามารถน าพฤติกรรมมาเป็นแบบอย่างในเรื่องการมีมารยาทในการฟัง
ได้เหมาะสม (เลือกตอบ  2  ข้อ)  
 1)  กล้วย   
 2)  สุภา       
 3)  ส้มโอ      
 4)  แป้ง 
 5)  เอมอร 
 
 

           ดารามีมากน้อย ถึงพัน 
     บ่เปรียบกับดวงจันทร ์  หนึ่งได้ 
     คนพาลมากอนันต์  ในโลก 
     จะเทียบเท่าปราชญ์ไซร้ ยากแท้ ฤๅถึง 

    ในห้องประชุม ขณะที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม   
     กล้วย หันมาคุยกับเพื่อนท่ีนั่งข้าง ๆ  
     สุภา นั่งฟังอย่างตั้งใจ   
     ส้มโอ ฟังและจดบันทึกไปพร้อม ๆ กัน   
     เอมอร นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หลังห้อง   
     แป้ง ลุกขึ้นถามประธานทันทีในเรื่องท่ีไม่เข้าใจ 
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26.อ่านบทร้อยกรองแลว้ตอบค าถาม  

 

 ใครปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบัแนวคดิของบทรอ้ยกรองนี้ (เลือกตอบ 2 ข้อ) 
 1)  สุภัทรพยายามข่มใจไมโ่กรธเมื่อโดนเพ่ือนล้อ 
 2)  สุรีรตันไ์มไ่ปโรงเรียน เพราะไม่ได้ท าการบา้น    
 3)  สุธรี์ให้อภัยเพ่ือนเมื่อเพ่ือนท าผดิต่อตน 
 4)  สุดาท าจิตใจให้สงบเมื่อพบกับปญัหา 
 5)  สุพจน์รู้สกึอายที่ท่องสตูรคูณไม่ได ้   
 

ตอนที่ 3 แบบเชิงซอ้น ใหพิ้จารณาข้อความที่ก าหนดว่า ถูกต้อง หรอื ไม่ถูกต้อง แล้วระบาย  ลงใน     
           กระดาษค าตอบ (ข้อ 27 – 28) 
 

27. พิจารณาสถานการณ์จากภาพแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพให้พิจารณาว่าข้อความการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดหรือไม่  ถ้าสอดคล้อง
ให้ระบาย  ลงในช่องสอดคล้อง ถ้าไม่สอดคล้องให้ระบาย  ลงในช่องไม่สอดคล้องให้ถูกต้อง  
ข้อ การประยุกต์ใช ้ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
1 เราตอ้งชนะความกลัวดว้ยตนเอง              
2 ภาพลวงตาน ามาซึง่ความผดิพลาดในการด าเนินชีวติ              
3 เงาที่นา่กลวัมีผลตอ่เป้าหมายในอนาคต              
4 เชื่อมั่นในตนเองและเอาชนะความกลวัให้ได้               
5 ศัตรูทีน่่ากลวัที่สดุก็คอืความคิดของตวัเราเอง              

                 ความเอ๋ยความโกรธ            มีแต่โทษท าจิตให้ผิดผัน 
   หมดความสุขสงบใจไปทุกวนั            เพราะดื้อรัน้ถือโกรธพิโรธแรง 
   จะเลี้ยงความโกรธไว้ท าไมหนอ  เหมือนแกล้งกอ่กองเพลิงเถลิงแสง 
   ให้อภัยเสียเถิดหนาอย่าคลางแคลง  จิตแจม่แจ้งแผ่เมตตาผาสกุเอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”  
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28.อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาค าคมท่ีสร้างขึ้นต่อไปนี้ว่าเป็นค าคมท่ีเป็นข้อคิดจากข้อความนี้และสามารถน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ ถ้าใช้แก้ปัญหาได้ ให้ให้ระบาย  ลงในช่อง ใช้ได้ ถ้าใช้
แก้ปัญหาไม่ได้ ให้ให้ระบาย  ลงในช่อง ใช้ไม่ได้ 
  
ข้อ ค าคม  ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
1 ชีวิตต้องต่อสู้ เพ่ืออยู่รอดในวันหน้า               
2 วันนี้มีคุณค่า วันหน้าคือความหวัง              
3 เช่ือสิ่งท่ีเห็น เป็นในส่ิงท่ีต้องการ              
4 แม้ไม่เบียดเบียนใคร ก็อยู่ได้ด้วยตนเอง              
5 ความรักจริงท่ีไหนเล่า จะเทียบเท่ารักพ่อแม่              

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  เขาเป็นชาวนาเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านนี้ เขามีนาอยู่แปลงหนึ่ง                
มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา หลายปีมานี้มีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับเขาโดยไม่คาดคิดมาก่อน 
บางปีน้ าท่วม บางปีฝนแล้ง ข้าวท่ีเคยพอกินกลับขาดแคลน หนี้สินจึงเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน                   
ในช่วงเวลานั้นเขาจึงออกรับจ้างตัดฟืนจากป่า บางทีก็เผาถ่านขาย 
  เมื่อวานนี้เขาพบพ่อค้าท่ีมีอาชีพรับซื้อหนังสัตว์ พ่อค้าต้องการลูกนกสาลิกา เพราะ              
มีราคาดี เขาจึงปีนขึ้นไปท่ีโพรงนกบนยอดไม้ เขารู้สึกอิจฉานกท่ีท ารังอยู่บนนี้ เขาคิดว่ามันคง             
มีความสุขมาก ไม่ต้องผูกพันกับเรื่องราวบนดิน คนเราจะเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหม เลิกเบียดเบียน
กัน อยู่อย่างรักใคร่ เขาคิดถึงตัวเอง ไม่เคยคิดร้ายใคร มีแต่ถูกรังแก 
  เขาสลัดหัวขับไล่ความคิดท่ีก าลังฟุ้งซ่านแล้วปีนจนถึงโพรงท่ีมีลูกนกตัวเล็ก ๆ สามตัว    
อยู่ในนั้น เขารู้สึกหัวใจเต้นแรงขณะเอื้อมมือเข้าไป ทันใดนั้นแม่นกและพ่อนก ร่อนถลา                 
เข้ามาด้วยความโกรธ มันบินวนเวียนเหนือยอดไม้ และส่งเสียงดังสะท้านคล้ายหัวใจ                       
จะแตกสลาย... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”  
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ตอนที่ 4 แบบเขยีนตอบ ให้เขียนค าตอบทีถู่กต้องลงในกระดาษค าตอบ ( ขอ้ 29 – 40) 
29. อ่านข้อความแลว้ตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อความนี้ให้ข้อคิดท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองใดบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ) 
 ตอบ 1.................................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หลับสนิทจ าเป็นต่อชวีิตและร่างกาย” 
  ร่างกายเราเหมือนเครื่องจักรที่ต้องท างานตลอดเวลา การหลับเหมือนให้เครื่องจักรได้หยุด
ท างาน สะสมพลังงานและขับของเสียออกมา การนอนจึงจ า เป็นส าหรับร่ างกายเ พ่ือให้ 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  หากเรานอนไม่พอจะมีอาการ ง่วง ไม่มีสมาธิ ความจ าไม่ดี ความสามารถในการค านวณด้อยลง 
ถ้าเป็นบ่อย ๆ ติดกัน จะมีอาการภาพหลอน อารมณ์แกว่ง การนอนไม่พอจึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดผล
กระทบต่อร่างกายด้วย เชื่อว่าหากไม่ได้นอน เซลล์สมองจะขาดพลังงานและมีของเสียคั่ง นอกจากนั้น 
การนอนหลับสนิทจะท าให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพ่ือการเจริญเติบโตที่ชื่อว่า (Growth Hormone) ด้วย 
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30.พิจารณาแผนผงัความคดิแลว้ตอบค าถาม  

 

จากแผนผังความคิดข้างต้น ได้มีการน าเสนอหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุข” โดยได้เสนอ
วิธีการที่จะท าให้เรียนอย่างมีความสุขไว้หลากหลายวิธี นักเรียนจะน าเสนอวิธีการเรียน 
ในหมายเลข (1) และ (2) อย่างไร จึงจะท าให้แผนผังความคิดนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ตอบ  1 ................................................ 2 ..................................................... 
 
 
31.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อความให้นักเรียนเขียนประโยคที่เป็นใจความส าคัญ จ านวน 2 ประโยค 
  ตอบ1............................................................................................................................. 
        2.............................................................................................................................. 
 

เรียนอย่างไร
ให้มีความสุข

พักผ่อน
ให้เพียงพอ

อย่ามี
งานค้าง

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

มีเป้าหมาย
ในชีวิต

อย่าหักโหม
หรือเครียด

เผื่อแผ่
ความรู้ให้

ผู้อ่ืน

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

มีการจด
บันทึก

หรืออัดเสียง

          การออกก าลังกาย เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากสารพิษส่วนเกินท่ีตกค้างสะสมในร่างกาย การออกก าลังกายช่วยกระตุ้นการท างาน
ของร่างกายทุกระบบ ท าให้การขับถ่ายของเสียออกจากผิวหนัง ไต และระบบขับถ่าย 
เป็นปกติ ผิวหนังเป็นอวัยวะในการก าจัดของเสียท่ีใหญ่ท่ีสุด เนื่องจากผิวหนังปกคลุมทุกส่วน
ของร่างกาย และประกอบด้วยรูขุมขนเล็ก ๆ ท่ีท าหน้าท่ีขับเหงื่อและเกลือออกจากกระแส
เลือด การออกก าลังกายจึงมีผลช่วยกระตุ้นการก าจัดของเสียอีกด้วย 
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32.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อยติ่งควรจะพูดเพือ่น าเสนอกิจกรรมท่ีจะแก้ปญัหาขยะตามนโยบายของโรงเรียนอย่างไร  (ตอบท้ัง 2 
ประเด็น)        
ตอบ ประเด็นท่ี 1  กิจกรรมที่ท า คือ......................................................................................... 
    ประเด็นท่ี 2 ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ..................................................................................... 
       
33.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม  

ใหเ้ติมค าสมาสลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ได้ความหมายท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อความ  
ตอบ 1.................................. 2.................................... 3................................. 4............................ 
 
34.พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 

 

 
 

ให้เขียนบทร้อยกรองในวรรคท่ี 1 ของบทที่ 2 ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และได้ใจความสอดคล้อง
กับบทร้อยกรองท่ีก าหนด 
 ตอบ  ................................................................................................................................... 
 

  ต้อยติ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางทองซึ่งโรงเรียนนี้ประสบปัญหาขยะท่ีมีจ านวน
มาก จึงก าหนดนโยบายให้ห้องเรียนทุกห้องท ากิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะห้องละ 1 อย่าง โดย
ให้มีการประชุมและท าความตกลงร่วมกันในแต่ละห้องเรียน 
  ต้อยติ่งมีความเห็นว่า ห้องของตนควรท ากิจกรรมแก้ปัญหาตามนโยบายของโรงเรียน 
เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีโรงเรียนก าลังประสบปัญหาอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”  
 

       . . . . . . . (1) . . . . . . . . . .แห่งชาติ  เป็นสถานท่ีท่ีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับวังหลวงเป็น ..........(2).......... ท่ีงดงามมีการฉาย...........(3) 
 ท่ีแสดงให้เห็นถึงประเพณี .......(4)........ ของไทยในอดีต  เปิดให้เข้าชมทุกวัน อัตราค่าเข้าชม 
คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ  200 บาท สามารถโอนเงินผ่านธนาคารในการจองคิว 
การเข้าชมได้   
 

 วัดแห่งนี้มีมากแล้วแมวกับหมา         โยมไม่ต้องจัดหามาถวาย 
วัดต้องการอิฐหินดินและทราย          เงินท้ังหลายทองยิ่งดีสีก็เอา 
................................................          แล้วไฉนมาให้พระเลี้ยงแทนเล่า 
พระมาบวชก็มุ่งหมายสบายเบา         เล้ียงหมาเห่าแมวร้องกวนควรหรือโยม 
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35.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 

จากข้อความ จงเติมค าราชาศัพท์ในช่องว่างท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
ตอบ 1)................................................................................. 
   2)................................................................................ 
 
36.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
  
 
 
 
 
 
ข้อคิดจากบทร้อยกรองเหมาะสมกับการน าไปใช้ในเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด (ตอบใหค้รบท้ัง 2 ประเด็น)   
 ตอบ เหมาะสมกับเรื่อง : ................................................................................................ 
    เหตุผล : ................................................................................................................ 
 
37.อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

การศัลยกรรมเพ่ือความงามส่งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร (ตอบมาท้ัง 2 ประเด็น) 
ตอบ 1. ผลดี : ........................................................................................................ 
      2. ผลเสีย :................................................................................................... 

   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไป 
(1)...........................................การท างานของหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี  มูลนิธิแพทย์อาสา  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ (2).................................. สิ่งของแก่ราษฎร       
 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก 
 

 นึกใจเขาใจเราเอาใจใส่  เราท าให้เขาทุกข์หรือสุขสันต์ 
เขาท าให้เราสุขหรือทุกข์ครัน  ผลเหล่านั้นสู่ใจเราเขาเท่าเทียม 
มนุษย์พึงมีสติด าริชอบ   รู้ก่อกอปรการใดให้ดีเย่ียม 
รู้ระงับความคิดชั่วตั้งตัวเตรียม  ลดเล่ห์เหลี่ยมกิเลสติดในจิตใจ 
 

 เร่ืองของศัลยกรรมเพ่ือความงามเป็นปัญหาโลกแตกของผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน ทุกคน            
ล้วนมีใบหน้าท่ีสวยงาม และตามมาด้วยผลเสียสารพัดแบบ แต่ด้วยพรสวรรค์บวกกับฝีมือ                  
ในการศัลยกรรมของคุณหมอ ท าให้มีการพัฒนาความงามในมิติรูปทรงต่างๆ ถ่ายทอด  
ความงามไว้บนใบหน้าของหญิงสาวตามความต้องการ จากท่ีสวยอยู่แล้วท าให้สวยมากขึ้น  
ตามความคิดเห็นของตนเองหรือคนอื่นท าให้เธอเหล่านั้นมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  
มีความสุขมากขึ้นท่ีได้เปลี่ยนแปลงรูปโฉมภายนอกได้สมความปรารถนา  
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38.อ่านบทร้อยกรองแลว้ตอบค าถาม 
 
 
 
 

จากสาระส าคัญของบทร้อยกรองข้างต้น ให้ข้อคิดในเร่ืองใดและนักเรียนสามารถน าข้อคิดดังกล่าวไป
ใช้ในเร่ืองใด   
ตอบ    1) ข้อคิด :......................................................................................................... 

    2) น าไปใช้ :........................................................................................................ 
39.พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนข้อความท่ีขีดเส้นใต้อย่างสมเหตุสมผล อย่างน้อย 2 ประเด็น   
  ตอบ 1) ......................................................................................................................... 
       2) ......................................................................................................................... 
 

40.อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  

 

จากบทร้อยกรองใหข้้อคิดในการด าเนินชีวิตอย่างไร และน าไปปรับใช้ให้เกิดผลต่อชีวิตได้อย่างไร   
( ตอบท้ัง 2  ข้อ )  
ตอบ  แนวคิดท่ีได้จากบทร้อยกรองนี้ คือ.......................................................................................... 
    ผลท่ีเกิดจากการน าแนวคิดไปใช้ คือ .....................................................................................
       

   

  แม่บอกกับฉันว่า สิ่งท่ีสร้างเราทุกคนให้แตกต่างกันและพบเจอกับชะตาท่ีไม่เหมือนกัน 
ก็คือ กรรมของเรา ฉันก็ยังงง ๆ กับค าตอบของแม่ แต่ก็พอจะเข้าใจว่า คนเราท าอะไรไว้ก็ต้อง
ได้อย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นชาตินี้ท่ีเราเกิดมาเป็นเพราะกรรมท่ีเราท ามาแต่ชาติปางก่อนหรือ 
ถ้าอย่างนั้นคนท่ีไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เขาจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นได้อย่างไร และคนท่ีสุขสบายเขาจะ
เป็นแบบนั้นไปตลอดชาติหรือ แม่ยิ้มกับฉันและบอกว่า “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือก
ปฏิบัติตัวเป็นคนดีได้ ความดีจะเป็นดั่งบุญกุศลที่จะช่วยน าพาให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”  
 

      

     หยุดสังคมก้มหน้าพาเกรดต่ า    จะชักน าท าใจให้แปรเปลี่ยน 
  สมาร์ทโฟนโดนใจไม่อยากเรียน  ต้องอ่านเขียนเรียนรู้สู่ตนเอง 
  อย่าทะเลาะเบาะแว้งแบ่งชนชั้น  อย่าฆ่าฟันอันธพาลหาญเกินเก่ง 
  อย่าท าใหญ่ไม่กลัวตัวท าเกรง   อย่านักเลงเบ่งกล้าตามต่อยตี 
  แทนคุณแม่และพ่อทอถักฝัน   จิตมุ่งมั่นกตัญญูรู้หน้าท่ี 
  สร้างชื่อเสียงเรียงนามความเด่นดี  เกิดศักดิ์ศรีชีวิตประสิทธ์ิคุณ 

    เก่งดีมีความสุขไม่ทุกข์แน่ ของแน่แท้คุณธรรมน าสู่ผล 
  มีความรู้ควบคู่ดูจิตตน   พ้นวังวนพ้นมายาหาของจริง 


