ชุดที่ ๑
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ส่ วนที่ ๑ : แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน ๔๔ ข้อ
ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๔๔ คะแนน
อ่านบทความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ ๑-๒
จำกงำนวิจยั ของมหำวิทยำลัยมหิ ดล ชี้ ให้เห็นว่ำ กำรดูดซึ มน้ ำตำลจำกกำรรับประทำนผลไม้มี
ควำมแตกต่ำงกับกำรรับประทำนของหวำน เพรำะผลไม้มีใยอำหำรซึ่ งช่ วยลดกำรดู ดซึ มของน้ ำตำล
โดยได้มีกำรศึกษำทดลองวิเครำะห์หำค่ำดัชนีน้ ำตำลโดยเปรี ยบเทียบระหว่ำงกำรรับประทำนน้ ำตำลกับ
กำรรั บ ประทำนผลไม้ ซึ่ งถ้ำ ผลไม้ใ ดมี ค่ ำ ดัช นี น้ ำ ตำลน้อยแปลว่ำ ร่ ำ งกำยจะดู ดซึ ม น้ ำ ตำลได้น้อ ย
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผลไม้ที่ให้ค่ำดัชนีน้ ำตำลต่ำ คือ มะม่วงเขียวเสวยดิบ รรั่ง กล้วยไข่ ส้มสำยน้ ำผึ้ง ลำไย
และเงำะ ส่ วนผลไม้ที่ ใ ห้ค่ ำ ดัช นี น้ ำ ตำลในระดับ ปำนกลำง คื อ แตงโม มะม่ วงน้ ำ ดอกไม้สุ ก และ
มะละกอ และผลไม้ที่ให้ค่ำดัชนีน้ ำตำลในระดับสู ง คือ สับปะรด นั้นก็เป็ นผลกำรศึกษำวิจยั ที่อำจทำให้
ผูท้ ี่เป็ นเบำหวำนสบำยใจมำกขึ้นว่ำตนเองก็สำมำรถรับประทำนผลไม้หวำน ๆ ได้ เช่ น ลำไยและเงำะ
ซึ่ งมีรสหวำนแต่ร่ำงกำยดู ดซึ มน้ ำตำลได้น้อย โดยผูป้ ่ วยเบำหวำนสำมำรถรับประทำนลำไย ๒๐ ผล
ต่อวัน หรื อเงำะ ๑๐ ผลต่อวัน
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริ ง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจำกบทควำมที่อ่ำน
(ท ๑.๑ ม. ๒/๕)
• วิเครำะห์ขอ้ เท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และควำมน่ำเชื่ อถือของข่ำวสำรจำกสื่ อต่ำง ๆ
(ท ๓.๑ ม. ๒/๒)
๑. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
๑ ผูป้ ่ วยเบำหวำนสำมำรถรับประทำนลำไยได้ ๒๐ ผลต่อวัน หรื อเงำะ ๑๐ ผลต่อวัน
๒ กำรดูดซึ มน้ ำตำลจำกผลไม้มีควำมแตกต่ำงจำกของหวำน
๓ ผลกำรศึกษำวิจยั ทำให้ผปู ้ ่ วยเบำหวำนสบำยใจมำกขึ้น
๔ มะม่วงเขียวเสวยดิบให้ค่ำดัชนีน้ ำตำลต่ำ

ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยคำศัพท์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (ท ๔.๑ ม. ๓/๕)
๒. คำว่ำ ดัชนี หมำยถึงข้อใด
๑ อัตรำส่ วนของน้ ำตำลที่มีในผลไม้
๒ ค่ำเฉลี่ยของสำรอำหำรที่มีในผลไม้
๓ ปริ มำณน้ ำตำลทั้งหมดที่มีในผลไม้
๔ ปริ มำณแป้ งที่มีในผลไม้
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ระดับภำษำ (ท ๔.๑ ม. ๓/๓)
๓. ข้อควำมนี้ใช้ภำษำระดับใด
ชำวไวกิ้ง หรื อที่เรำรู ้กนั ตำมประวัติศำสตร์ วำ่ เป็ นบรรพบุรุษของชำวสแกนดิเนเวีย และชนเผ่ำ
เยอรมนิ ก ทั้งหลำยในยุโรป มักจะถู กเข้ำใจผิดกันมำนำนแล้วว่ำเป็ นโจรสลัด คนป่ ำเถื่ อน ร่ ำงกำยกำยำ
ที่ชอบย่ำยีไปทัว่ ยุโรปและอีกบำงส่ วนของโลก แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้วคำว่ำ ไวกิ้ง (Viking) ไม่ใช่ ชื่อของ
ชนเผ่ ำ มันเป็ นชื่ อเรี ยกกิ จกรรมของคนเชื้ อสำยเยอรมันโบรำณเผ่ำนอร์ ส (Norse) ซึ่ งย้ำยถิ่ นฐำนจำก
ตอนกลำงของยุโรปไปอยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเมื่อรำว ๑,๐๐๐ ปี ก่อนคริ สตกำล
สรศักดิ์ สุ บงกช

๑
๒
๓
๔

ภำษำระดับพิธีกำร
ภำษำระดับทำงกำร
ภำษำระดับกึ่งทำงกำร
ภำษำระดับสนทนำ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่ องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนินชีวิต (ท ๓.๑ ม. ๒/๓)
• วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่ องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
(ท ๓.๑ ม. ๓/๒)
๔.
กำรสร้ ำงสรรค์ตนเอง กำรสร้ ำงบ้ำนเมืองก็ตำม มิ ใช่ ว่ำสร้ ำงในวันเดียว ต้องใช้เวลำ ต้องใช้
ควำมเพียร ต้องใช้ควำมอดทน เสี ยสละ แต่สำคัญที่สุดคือควำมอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่ งที่ดีงำม
สิ่ งที่ดีงำมนั้น ทำมันน่ำเบื่อ บำงทีเหมือนว่ำไม่ได้ผล ไม่ดงั คือดูมนั ควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่ำกำรทำให้ดี
ควรต้องมีควำมอดทน เวลำข้ำงหน้ำจะเห็นผลแน่นอนในควำมอดทนของตนเอง
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้ าเฝ้ าฯ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

นักเรี ยนจะนำข้อคิดจำกพระบรมรำโชวำทนี้มำใช้ในเรื่ องใดจึงสมดังกระแสพระรำชดำรัสที่วำ่
“เวลำข้ำงหน้ำจะเห็นผลแน่นอนในควำมอดทนของตนเอง”
๑ กำรสนทนำผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตอย่ำงขะมักเขม้น
๒ กำรซื้ อของขวัญให้คนที่แอบชอบอย่ำงสม่ำเสมอ
๓ กำรอดอำหำรอย่ำงจริ งจังเพื่อลดควำมอ้วน
๔ กำรศึกษำเล่ำเรี ยนอย่ำงทุ่มเท

ตัวชี้วดั • อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๒/๔)
• วิเครำะห์เพื่อแสดงควำมคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๓/๘)
• เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู ้ ควำมคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุผล
(ท ๒.๑ ม. ๒/๗)
• เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู ้ ควำมคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องต่ำง ๆ
(ท ๒.๑ ม. ๓/๗)
๕.
สารพิษในพริกขีห้ นูป่น
อำกำศเมืองไทยวันนี้ เดี๋ยวแดดออก เดี๋ยวรนตก เดี๋ยวเย็นจนชื้ นแบบนี้ อำจทำให้อำหำรหลำย ๆ ชนิ ด
เปลี่ยนสภำพได้
ผูบ้ ริ โภคต้องหมัน่ สังเกตอำหำรที่ซ้ื อมำทุกครั้ งด้วยว่ำ อำหำรเปลี่ ยนสภำพจำกเดิมที่มีสีสันสดใส
ตำมสี ธรรมชำติ ของอำหำรมำเป็ นสี ขำวมีลกั ษณะฟู ๆ หรื อเป็ นจุด ๆ สี ดำหรื อไม่ หำกมีกำรเปลี่ ยนสภำพ
อย่ำงที่ว่ำ ให้หลี กเลี่ ยงไม่ควรรั บประทำน ถ้ำมองไม่เห็ นด้วยตำเปล่ ำให้สังเกตว่ำจับตัวเป็ นก้อนหรื อไม่
เช่น พริ กป่ นที่เป็ นเครื่ องปรุ งสำหรับก๋ วยเตี๋ยวทุกชนิ ดนั้น ไม่ควรจับตัวเป็ นก้อน
ร้ำนค้ำบำงร้ำน จะแยกช้อนตักเครื่ องปรุ งไว้ชดั เจน แต่บำงร้ำนไม่มี คนกินต้องเอำช้อนที่ตกั น้ ำส้ม
พริ กน้ ำปลำ ไปตักพริ กป่ น อำจท ำให้ พริ กป่ นเกิ ดควำมชื้ นได้ เมื่ อเกิ ดควำมชื้ น อำจท ำให้ เกิ ดเชื้ อรำ
และผลิตสำรพิษที่เรี ยกว่ำแอฟลำทอกซิ นในพริ กป่ นได้
สำรพิษแอฟลำทอกซิ น มักพบปนเปื้ อนในเมล็ดธัญพืช เช่ น ข้ำวโพด ข้ำวบำร์ เลย์ ข้ำวโอ๊ต เมล็ด
กำแฟ เมล็ดโกโก้ และถัว่ เมล็ดแห้งชนิ ดต่ำง ๆ หำกผูบ้ ริ โภครับประทำนไปทั้ง ๆ ที่พริ กป่ นเปลี่ ยนสภำพ
เนื่ องจำกรู ้ เท่ำไม่ถึงกำรณ์ หรื อเสี ยดำย เขี่ย ๆ อันที่ไม่เป็ นเชื้ อรำออกก็อำจทำให้ร่ำงกำยได้รับอันตรำยจำก
สำรพิษชนิ ดนี้ ได้ สำรพิษชนิ ดนี้ จะเข้ำไปสะสมในร่ ำงกำยของเรำ หำกสะสมนำน ๆ เข้ำจะเป็ นสำเหตุของ
กำรเกิดมะเร็ งในระบบทำงเดินอำหำร
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ข้อใดเขียนวิเครำะห์วจิ ำรณ์บทควำม สำรพิษในพริ กขี้หนูป่น ไม่ถูกต้อง
๑ ชื่อเรื่ อง มีควำมน่ำสนใจ ชวนให้ผบู ้ ริ โภคคำนึงถึงภัยใกล้ตวั จำกอำหำรที่มองข้ำม
๒ บทนำ กล่ำวถึงสำเหตุของกำรเกิดสำรพิษและชนิดของสำรพิษที่ปนเปื้ อนในพริ กขี้หนูป่น
นับว่ำจัดลำดับควำมสำคัญได้เหมำะสม ทำให้ผอู ้ ่ำนเข้ำใจสำเหตุกำรปนเปื้ อนมำกขึ้น
๓ เนื้อหำ กล่ำวถึงวิธีกำรสังเกตอำหำรที่ปนเปื้ อนสำรพิษด้วยตำเปล่ำ และชนิดของสำรพิษ
ที่ปนเปื้ อนในพริ กขี้หนูป่น ทำให้ผบู้ ริ โภคสำมำรถนำไปใช้สังเกตได้
๔ ส่ วนสรุ ปของบทควำมชี้ให้เห็นถึงอำหำรอื่นที่มกั มีสำรพิษชนิดนี้ปนเปื้ อน และผลกระทบ
ที่เกิดกับสุ ขภำพ นับว่ำผูเ้ ขียนมีควำมรู ้และเข้ำใจถึงพฤติกรรมกำรบริ โภค

ตัวชี้วดั • ปฏิบตั ิตำมคู่มือแนะนำวิธีกำรใช้งำนของเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ในระดับที่ยำกขึ้น
(ท ๑.๑ ม. ๑/๗)
๖.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

การใช้ เครื่องซักผ้า
เลือกขนำดของเครื่ องซักผ้ำให้เหมำะสมกับปริ มำณของผ้ำ
ศึกษำคู่มือก่อนใช้งำน และปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของคู่มือ
หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งเครื่ องซักผ้ำไว้ในที่ที่มีควำมชื้นสู ง
กำรติดตั้งเครื่ องซักผ้ำควรต่อสำยดินเพื่อป้ องกันไฟรั่ว และควรมีกำรตรวจสอบไฟรั่วด้วย
อุปกรณ์ตรวจไฟอย่ำงสม่ำเสมอ
ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ำสำหรับซักเครื่ อง เพื่อป้ องกันกำรเกิดฟองล้นอันจะทำให้เกิดควำม
เสี ยหำยกับตัวถัง
ควรตรวจสอบและนำสิ่ งของที่อยูใ่ นกระเป๋ ำออกก่อนนำผ้ำลงเครื่ อง
ถ้ำแช่ผำ้ ก่อนซักด้วยเครื่ อง จะทำให้ผำ้ สะอำดมำกขึ้น
งดซักผ้ำครั้งละน้อย ๆ หรื ออัดผ้ำจนเต็มกำลังของเครื่ อง
ไม่ควรเปิ ดรำเครื่ องขณะที่เครื่ องกำลังทำงำน เพรำะเป็ นสำเหตุที่ทำให้เครื่ องทำงำนผิดปกติ
เพื่อเป็ นกำรประหยัดพลังงำนควรหลีกเลี่ยงโปรแกรมอบผ้ำ และหันมำใช้กำรตำกผ้ำด้วยวิธี
ธรรมชำติ

ข้อใดปฏิบตั ิตำมวิธีกำรใช้เครื่ องซักผ้ำได้ถูกต้อง
๑ ตรวจสอบในกระเป๋ ำของเสื้ อผ้ำทุกตัวก่อนนำไปซัก เพื่อไม่ให้มีสิ่งของตกค้ำงอยู่
๒ เปิ ดรำเครื่ องซักผ้ำในขณะใช้งำนเป็ นระยะเพื่อตรวจสอบกำรทำงำนของเครื่ อง
๓ วำงเครื่ องซักผ้ำไว้กลำงแดด เพื่อป้ องกันควำมชื้นที่อำจทำให้ไฟรั่ว
๔ เลือกซื้ อเครื่ องซักผ้ำที่มีขนำดใหญ่ เพรำะซักผ้ำได้สะอำด

อ่านนิทานพืน้ บ้ าน แล้วตอบคาถามข้ อ ๗-๑๐
แม่ ย่าเกลียดลูกสะใภ้
สี มำกำพร้ำพ่ออยูก่ บั แม่สองคน พอโตเป็ นหนุ่มก็แต่งงำน ในครอบครัวก็รักใคร่ กนั ดี แต่สำว ๆ
ที่ผดิ หวังจำกสี มำอิจฉำจึงยุแหย่แม่ผวั ให้เกลียดลูกสะใภ้ ตอนแรกลูกสะใภ้ก็ไม่โต้ตอบเวลำแม่ผวั ดุด่ำ
นำนเข้ำก็โต้ตอบไปบ้ำง ทำให้สีมำหนักใจคิ ดหำวิธีให้ท้ งั สองปรองดองกัน จึ งบอกแม่ว่ำจะฆ่ำเมี ย
ตัวเองให้เพื่อให้แม่สบำยใจ แต่ก่อนจะฆ่ำให้แม่ทำดีกบั ลูกสะใภ้สัก ๑๕ วันก่อน และก็ไปบอกเมียให้
ทำดีกบั แม่ ๑๕ วันเช่นกันแล้วจะฆ่ำแม่ให้ ตั้งแต่น้ นั มำทั้งสองต่ำงทำดีต่อกัน จนเกิดรักใคร่ กนั จริ ง ๆ
พอครบ ๑๕ วันสี มำทำท่ำจะฆ่ำเมีย แม่ก็เข้ำห้ำมไว้ พอจะฆ่ำแม่ เมียก็ห้ำมไว้ สี มำจึงเอำเคียวเก็บ
ที่เดิมพร้อมยิม้ อย่ำงสุ ขใจที่แก้ปัญหำลูกสะใภ้กบั แม่เกลียดกันได้สำเร็ จ
www.everykid.com

ตัวชี้วดั • ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๑/๓)
๗. แม่และเมียของสี มำขำดคุณสมบัติขอ้ ใด จึงเป็ นสำเหตุที่ทำให้ทะเลำะกัน
๑ ควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
๒ ควำมมีวจิ ำรณญำณ
๓ ควำมรับผิดชอบ
๔ ควำมอดทน
ตัวชี้วดั • จับใจควำมสำคัญจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๑/๒)
• จับใจควำมสำคัญ สรุ ปควำม และอธิ บำยรำยละเอียดจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๒/๒)
• ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๓/๓)
๘. ข้อใดนำข้อคิดของเรื่ องไปใช้ได้ถูกต้อง
๑ ซื้ อเฉพำะสิ นค้ำที่มีโฆษณำน่ำสนใจ
๒ ฟังและเชื่อคำพูดของเพื่อนสนิททุกเรื่ อง
๓ ฟังข่ำวแล้วพิจำรณำจำกแหล่งข่ำวที่หลำกหลำย
๔ ไม่รับฟังใคร เชื่ อควำมคิดของตนเองเท่ำนั้น

ตัวชี้วดั • จำแนกและใช้สำนวนที่เป็ นคำพังเพยและสุ ภำษิต (ท ๔.๑ ม. ๑/๖)
๙. แม่ของสี มำมีนิสัยตรงกับสำนวนใด
๑ ฟังไม่ได้ศพั ท์ จับไปกระเดียด
๒ ปำกหวำนก้นเปรี้ ยว
๓ หน้ำซื่อใจคด
๔ พกนุ่น
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวติ
(ท ๑.๑ ม. ๑/๘)
• อ่ำนหนังสื อ บทควำม หรื อคำประพันธ์อย่ำงหลำกหลำยและประเมินคุณค่ำหรื อแนวคิด
ที่ได้จำกกำรอ่ำน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต (ท ๑.๑ ม. ๒/๗)
• ตีควำมและประเมินคุณค่ำแนวคิดที่ได้จำกงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหำในชีวิต (ท ๑.๑ ม. ๓/๙)
๑๐. ถ้ำกระเป๋ ำเงินของนักเรี ยนหำย แล้วเพื่อนอีกคนมำบอกว่ำเพื่อนสนิทของนักเรี ยนเป็ นคนหยิบไป
นักเรี ยนจะนำข้อคิดจำกเรื่ องมำปฏิบตั ิอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม
๑ รี บบอกคุณครู วำ่ เพื่อนสนิทของนักเรี ยนเป็ นคนขโมยกระเป๋ ำเงินไป
๒ บอกเพื่อนคนอื่นให้ไปช่วยทวงกระเป๋ ำเงินคืนมำ
๓ สอบถำมเพื่อนสนิทด้วยตนเองเพื่อหำควำมจริ ง
๔ ว่ำกล่ำวเพื่อนสนิทอย่ำงรุ นแรงทันที

อ่านเรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก แล้วตอบคาถามข้ อ ๑๑-๑๓
พระยำพิ ชัยดำบหั กเกิ ดที่ บ ้ำนห้ วยคำ แขวงเมื องพิ ชัย เมื่ อประมำณสองร้ อยกว่ ำปี มำแล้ว
คนส่ วนใหญ่เชื่อว่ำ บ้ำนห้วยคำอำจจะเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งของอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ในปั จจุบนั
นำมเดิมของท่ำนชื่ อจ้อย หรื อทองดี ชอบหัดเพลงมวยมำตั้งแต่เยำว์ โดยเที่ยวเสำะหำอำจำรย์สอนมวย
รี มื อ ดี ต ำมท้อ งถิ่ น ต่ ำ ง ๆ แล้ว รำกตัว เป็ นลู ก ศิ ษ ย์ เมื่ อ หั ด มวยจำกครู ถิ่ น หนึ่ งจนช ำนำญแล้ว
ก็ยำ้ ยไปหัดกับครู ในท้องถิ่ นอื่นต่อไป จนมีควำมเก่งกล้ำสำมำรถ ไม่มีผใู ้ ดในเขตแขวงเมืองพิชัย
จะเทียมทำนได้ นำยทองดีจึงเดินทำงออกจำกเมืองพิชยั ไปเที่ยวหำคู่ชกในเมืองอื่น พร้อมกันนั้นก็ได้ไป
ขอหัดเพลงดำบกับอำจำรย์ในเมืองต่ำง ๆ ที่ผำ่ นไปอีกด้วย
เมื่ อนำยทองดี เดิ นทำงมำถึ งเมื องตำก ประจวบกับระยะนั้นมี งำนประจำปี และมี กำรแข่งขัน
ชกมวยชิงเงินรำงวัลของเจ้ำเมืองด้วย นำยทองดีเห็นเป็ นโอกำสที่จะได้แสดงรี มือ จึงขอสมัครเข้ำชก
กับนักมวยมีชื่อของเมืองตำก และชกได้ชยั ชนะไปหลำยคน สมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งเจ้ำเมืองตำก ชื่ อ พระยำตำกสิ น เห็นรี มือของนำยทองดีเข้ำก็พอใจ ชักชวนนำยทองดี
ให้มำอยูเ่ มืองตำกและมำทำรำชกำรด้วยกัน
ครั้นสมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชเสด็จขึ้นเถลิ งถวัลย์รำชสมบัติ ณ กรุ งธนบุรี นำยทองดี
ก็ได้ติดตำมไปอยู่ดว้ ย และร่ วมในงำนพระรำชสงครำมแทบทุ กครั้ง ได้สร้ ำงเกี ยรติ ประวัติไว้ใน
พงศำวดำรว่ำ มีควำมซื่ อตรงจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชเป็ นอย่ำงยิ่ง และยังได้รับ
กำรยกย่องว่ำเป็ นยอดนักรบที่เก่งกล้ำสำมำรถด้วย จนเป็ นที่ประจักษ์แก่คนทัว่ ไป สมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชจึงโปรดเกล้ำฯ ให้เลื่ อนบรรดำศักดิ์ สูงขึ้นไปเป็ นลำดับ จนได้เป็ นพระยำสี หรำชเดโช ทหำรเอก และต่อมำเมื่อตำแหน่งเจ้ำเมืองพิชยั ว่ำงลง จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ดำรงตำแหน่งพระยำพิ ชัย ไปครองเมื อ งพิ ชัย อัน เป็ นเมื อ งหน้ ำ ด่ ำ นที่ ส ำคัญ ปลำยเขตแดนทำงด้ำ นเหนื อ และด้ำ น
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และเป็ นบ้ำนเกิดเมืองนอนของพระยำพิชยั ด้วย ครั้งหนึ่ งพม่ำยกทัพมำตีเมืองพิชยั
ท่ำ นได้ต่อสู ้ ก ับข้ำ ศึ กถึ ง ขั้นตะลุ ม บอน ถื อดำบสองมื อเข้ำ ตะลุ ยไล่ ฆ่ำ ฟั นทหำรพม่ ำจนดำบหัก
ไปข้ำงหนึ่ง วีรกรรมของท่ำนเป็ นที่เลื่องลือมำตรำบเท่ำทุกวันนี้ จนได้รับสมญำเป็ นเกียรติประวัติวำ่
“พระยำพิชยั ดำบหัก”
หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ เล่ ม ๑
ตามหลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วดั • สรุ ปเนื้ อหำวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๑/๑)
• สรุ ปเนื้ อหำวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนในระดับที่ยำกขึ้น (ท ๕.๑ ม. ๒/๑)
• สรุ ปเนื้ อหำวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยำกยิง่ ขึ้น (ท ๕.๑ ม. ๓/๑)
๑๑. กว่ำนำยทองดีจะเป็ นพระยำพิชยั สะท้อนให้เห็นสิ่ งใด
๑ ควำมตั้งใจมุ่งมัน่
๒ ควำมไม่เกรงกลัวผูใ้ ด
๓ ควำมทะเยอทะยำนใร่ สู ง
๔ ควำมมีบุญบำรมีเกื้อหนุน
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนพร้อมยกเหตุผลประกอบ (ท ๕.๑ ม. ๑/๒)
• วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่ำน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ (ท ๕.๑ ม. ๒/๒)
๑๒. เพรำะเหตุใดพระยำตำกสิ นจึงชักชวนนำยทองดีเข้ำรับรำชกำร
๑ นำยทองดีเป็ นคนพิชยั ย่อมรู ้ชยั ภูมิเมืองพิชยั ดี เมื่อต่อสู ้กบั ข้ำศึกจะได้เปรี ยบ
๒ นำยทองดีมีควำมสำมำรถด้ำนกำรต่อสู ้จะเป็ นประโยชน์ในกำรทำศึกสงครำม
๓ นำยทองดีรู้จกั อำจำรย์ที่มีรีมือจำนวนมำก อำจชักชวนมำเป็ นทหำรในกองทัพได้
๔ นำยทองดีอำยุยงั น้อย จะมีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำนและอยูร่ ับรำชกำรได้อีกนำน
ตัวชี้วดั • สรุ ปควำมรู ้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ม. ๑/๔)
• สรุ ปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ม. ๒/๔)
• สรุ ปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ม. ๓/๓)
๑๓. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนตำมข้อใด จึงนำคำสอนจำกเรื่ องมำใช้ได้ถูกต้อง
๑ ใช้กำลังในกำรแก้ปัญหำ
๒ ปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนของครู ทุกประกำร
๓ ทำกำรงำนทุกอย่ำงด้วยควำมอดทนไม่ยอ่ ท้อ
๔ หำควำมรู ้ในวิชำแขนงต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์วถิ ีไทยและคุณค่ำจำกวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๓/๒)
๑๔.

พลำยแก้วรับสั่งบังคมทูล
ชีวติ อยูใ่ ต้พระบำทำ
ตีทพั เชียงอินทร์ และเชียงทอง
ถ้ำข้ำพระพุทธเจ้ำมิบรรลัย

ขอเดชะนเรนทร์สูรโปรดเกศำ
ขออำสำพระองค์ผทู้ รงชัย
ให้สมพระทัยปองให้จงได้
ก็มิได้ยอ่ ท้อต่อณรงค์

คำประพันธ์น้ ี สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็ นไทยอย่ำงใร
๑ คนไทยชอบขยำยอำณำเขตและต้องกำรเมืองขึ้น
๒ คนไทยมีควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริ ย ์
๓ คนไทยมีควำมอดทนและไม่กลัวตำย
๔ คนไทยเชี่ยวชำญกำรทำศึกสงครำม
ตัวชี้วดั • อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๑/๓)
๑๕. ข้อใดสะท้อนให้เห็นรสในวรรณคดี สัลลำปังคพิสัย
๑ จะเล่ำให้เจ้ำฟังแต่หลังมำ
พี่ทุกข์แทบเลือดตำจะหลัง่ ไหล
เพรำะหวังชมสมสวำททรำมวัย
สู้เอำชีวำลัยมำแลกรัก
๒ ทนต์แดงดังแสงทับทิม
เพริ ศพริ้ มเพรำรับกับขนง
เกศำปลำยงอนงำมทรง
เอวองค์สำรพัดไม่ขดั ตำ
๓ จึงบัญชำตรัสด้วยขัดเคือง
ดูด๋ ูเจ้ำเมืองดำหำ
เรำอ่อนง้อขอไปในสำรำ
แต่วำ่ จะรับไว้ก็ไม่มี
๔ ว่ำพลำงนำงทรงโศกำ
ชลนำนองเนตรหลัง่ ไหล
สองกรข้อนทรวงเข้ำร่ ำไร
ทรำมวัยเพียงจะสิ้ นชีวำ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ม. ๑/๓)
๑๖.

บ้ำนของเขำอยูไ่ กลจำกโรงเรี ยน จึงต้องเผือ่ เวลำในกำรเดินทำง
จำกข้อควำม ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
๑ คำว่ำ เขำ ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในประโยค
๒ คำว่ำ อยู่ ทำหน้ำที่เป็ นกรรมในประโยค
๓ คำว่ำ จึง เป็ นคำบุพบท
๔ คำว่ำ ไกล เป็ นคำวิเศษณ์

ตัวชี้วดั • ระบุและอธิบำยคำเปรี ยบเทียบและคำที่มีหลำยควำมหมำยในบริ บทต่ำง ๆ จำกกำรอ่ำน
(ท ๑.๑ ม. ๑/๔)
๑๗.

ก่อนนำทีสุดท้ำยจะวำยวำง
สมบัติทพิ ย์ ประจำยุคทุกนำที

สิ่ งใดสร้ำงจำหลักเป็ นศักดิ์ศรี
สิ่ งใดที่ประดับไว้โลกไม่ลืม
ว.วชิรเมธี

สมบัติทิพย์ หมำยถึงสิ่ งใด
๑ ทรัพย์สินเงินทอง
๒ สิ่ งปลูกสร้ำง
๓ อำนำจบำรมี
๔ คุณควำมดี
ตัวชี้วดั • ตีควำมคำยำกในเอกสำรวิชำกำรโดยพิจำรณำจำกบริ บท (ท ๑.๑ ม. ๑/๕)
๑๘.

กำรทำรำยงำนต้องมีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนทุกครั้ง เพื่อให้รำยงำนบรรลุถึงเป้ ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์
คำว่ำ เป้ ำหมำย ในข้อควำมนี้ ตรงกับควำมหมำยในข้อใด
๑ ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์
๒ คะแนนที่ได้รับ
๓ เวลำที่กำหนด
๔ คำชมเชย

ตัวชี้วดั • ระบุขอ้ สังเกตและควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียนประเภทชักจูงโน้มน้ำวใจ
(ท ๑.๑ ม. ๑/๖)
• ระบุขอ้ สังเกตกำรชวนเชื่อ กำรโน้มน้ำว หรื อควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน
(ท ๑.๑ ม. ๒/๖)
๑๙. ประกำศในข้อใดสื่ อควำมหมำยได้ชดั เจนที่สุด
๑ ขำยด่วน ที่ดินรำคำถูกย่ำนวงศ์สว่ำง เพียงแค่ลำ้ นต้น ๆ พิเศษสุ ด! ฟรี ค่ำโอน สนใจติดต่อ
คุณสมเกียรติ ๐๘ ๕๕๕๕ ๘๘๘๘
๒ รับสมัครด่วน แม่บำ้ น ๓ อัตรำ อำยุไม่เกิน ๔๐ ปี รำยได้ ๙,๐๐๐ บำท/เดือน พร้อมโอที
โบนัสประจำปี และสวัสดิกำรต่ำง ๆ สนใจติดต่อร่ ำยบุคคล บริ ษทั รักดี จำกัด
โทร ๐ ๒๓๓๑ ๒๒๑๑ (สมัครก่อนสิ้ นเดือนเมษำยน ๕๖)
๓ เปิ ดแล้ว ชมรมภำษำศิลป์ รับสมัครสมำชิกจำนวน ๕๐ คน คุณสมบัติกำลังศึกษำ
อยูช่ ้ นั มัธยมโรงเรี ยนเทพนฤมิตร สนใจติดต่อที่ชมรมภำษำศิลป์ ห้อง ๓๔๑ ชั้น ๔ อำคำร ๓
๔ งำนมหกรรมหนังสื อ ครั้งที่ ๒๐ เริ่ มแล้ววันนี้ เปิ ดงำนด้วยนักเขียนชื่อดังกว่ำ ๑๐๐ ท่ำน
ในงำนมีของสมนำคุณมำกมำย สนใจรับบัตรเข้ำชมงำนฟรี ได้ที่ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ ิ
โซนซี ชั้น ๒
ตัวชี้วดั • ระบุควำมแตกต่ำงของคำที่มีควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนัย (ท ๑.๑ ม. ๓/๒)
๒๐. ข้อควำมใดใช้คำที่มีควำมหมำยโดยนัย
๑ เทคโนโลยีแบบไร้สำยส่ งผลให้เกิดควำมสะดวกสบำยในกำรสื่ อสำร
๒ กระแสโลกำภิวตั น์กำลังเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
๓ คอนโดสำยรุ ้ง สวรรค์กลำงกรุ งของคนเมือง
๔ ธุ รกิจขำยตรงกำลังเป็ นอำชีพที่นิยม

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมินเรื่ องที่อ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ผอู ้ ่ำนเข้ำใจ
ได้ดีข้ ึน (ท ๑.๑ ม. ๓/๕)
๒๑. ข้อควำมในข้อใด ทำให้เกิดจินตภำพชัดเจนที่สุด
๑ ขณะพระองค์เสด็จมำใกล้เบญจคีรีนครคือรำชคฤห์เป็ นเวลำจวนสิ้ นทิวำวำร แดดในยำมเย็น
กำลังอ่อนลงสู่ สมัยใกล้วกิ ำล ทอแสงแผ่ซ่ำนไปยังสำลีเกษตร แลละลิ่วเห็นเป็ นทำงสว่ำงไปทัว่
ประเทศสุ ดสำยตำ ดูประหนึ่ งมีหตั ถ์ทิพย์มำปกแผ่อำนวยสวัสดี
๒ เจ้ำปะผลไม้ประหลำดรสสดสุ กทรำมเสวยไม่เคยกิน เจ้ำฉวยชิมชอบลิ้นก็หลงฉันอยูจ่ ึงช้ำ
อุปมำเสมือนหนึ่งภุมริ นทร์ บินวะว่อน เที่ยวซับซำบเอำเกสรสุ คนธมำเลศ พบดอกไม้
อันวิเศษต้องประสงค์ หลงเคล้ำคลึงรสจนลืมรัง เข้ำเถื่อนเจ้ำลืมพร้ำ ได้หน้ำแล้วลืมหลัง
ไม่เหลียวกลับ เที่ยวทอดประทับมำกลำงทำง
๓ ควำมมืดกำลังอัดรอดไว้แน่นทุกด้ำนด้วยกำแพงอันหนำทึบที่มืดสนิท รอดอดคิดฟุ้ งซ่ำน
ไม่ได้วำ่ มันอำจจะเคลื่อนไหวเข้ำมำหำตนเองทั้งสี่ ดำ้ นนัน่ ทีละน้อย ทีละน้อย บีบเข้ำมำ
รัดตับไตไส้พุงเขำให้แตกด้วยแรงมืด ๆ อันไร้ตวั ตนของมันก็ได้
๔ กำรเดินทำงที่แสนยำวนำนกว่ำครึ่ งชีวิต ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำนับครั้งไม่ถว้ น ทำให้ฉนั
เหมือนพญำนกที่โบยบินอย่ำงไม่กลัวเกรงต่อพำยุหรื อมรสุ มที่ถำโถมอย่ำงไม่ปรำนี
ตัวชี้วดั • ประเมินควำมถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๓/๖)
๒๒. ข้อมูลใดมีควำมน่ำเชื่ อถือมำกที่สุด
๑ ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ดร.กฤษณำ ไกรสิ นธุ์ คิดค้นวิจยั ยำต้ำนเชื้ อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย
จนสำมำรถผลิตยำสำมัญซึ่ งเป็ นยำต้ำนเอดส์ลดกำรติดเชื้ อจำกแม่สู่ลูกเป็ นครั้งแรกของโลก
๒ เกษตรกรที่ประกอบอำชีพฟำร์มโคนมในประเทศรัสเซี ยมีควำมเชื่อว่ำ หำกปล่อยกบให้วำ่ ย
อยูใ่ นถังนมแล้วจะช่วยให้นมบูดช้ำลง
๓ นักวิชำกำรด้ำนสุ ขภำพชี้ให้เห็นถึงยำสมุนไพรหลำยชนิด สำมำรถช่วยรักษำผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งได้
๔ นักวิทยำศำสตร์ชำวจีน อธิบำยถึงสรรพคุณรังนกว่ำ เป็ นอำหำรบำรุ งร่ ำงกำยที่มีสรรพคุณ
ป้ องกันโรค บำรุ งปอดและทำงเดินหำยใจ บรรเทำอำกำรภูมิแพ้

ตัวชี้วดั • วิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผล กำรลำดับควำม และควำมเป็ นไปได้ของเรื่ อง (ท ๑.๑ ม. ๓/๗)
๒๓. ตัวละครในข้อใดมีควำมสมจริ ง
๑ สุ ชำติเป็ นนักธุ รกิจที่ประสบควำมสำเร็ จ เขำเป็ นชำยที่มีเสน่ห์และยังไม่มีคู่ครอง จึงมีหญิงสำว
เข้ำมำพัวพันในชีวิตมำกมำย
๒ ด่ำงเป็ นสุ นขั พันธุ์ทำงที่มีควำมเฉลียวฉลำด มันพยำยำมรึ กรนตนเอง เพื่อหวังว่ำสักวัน
เจ้ำนำยจะพำมันขึ้นไปสำรวจอวกำศด้วย
๓ เกษมเป็ นชำยที่มีควำมมัน่ คงในรัก แม้คนรักของเขำทิ้งไปแต่งงำนใหม่ แต่เขำก็ยงั ไม่เปลี่ยนใจ
คงเร้ ำรัก เร้ ำรอเพียงเธอผูเ้ ดียว
๔ ดำวเป็ นหญิงที่เพียบพร้อมด้วยรู ปโฉม เธอจึงถูกอิจฉำริ ษยำ และถูกกลัน่ แกล้งจำกเพื่อน
ร่ วมงำน แต่เธอเป็ นคนจิตใจดี จึงไม่เคยโกรธแค้น และช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงำนทุกคน
เมื่อมีปัญหำ
ตัวชี้วดั • เขียนสื่ อสำรโดยใช้ถอ้ ยคำถูกต้องชัดเจน เหมำะสม และสละสลวย (ท ๒.๑ ม. ๑/๒)
๒๔. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรสมัครเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๔ ที่โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง
ข้อใดไม่เหมำะสมกับกำรเขียนแนะนำตนเอง
๑ ปั จจุบนั ผมกำลังศึกษำอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษำปี ที่ ๓ โรงเรี ยนอดุลเกียรติวทิ ยำ
๒ ผมเคยได้รับคัดเลือกให้เป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยน โดยไปศึกษำที่ประเทศจีนเป็ นเวลำ ๑ ปี
๓ กำรดำเนินชีวติ ของผมถือคติ กำรเอำตัวรอดเป็ นยอดดี เพรำะถ้ำมนุษย์ไม่รู้วธิ ี กำรเอำตัวรอด
ก็ไม่สำมำรถมีชีวติ ในสังคมนี้ได้
๔ งำนอดิเรกของผม คือ ฟังเพลง เล่นเกม และอ่ำนหนังสื อวรรณกรรมต่ำง ๆ เพื่อผ่อนคลำย
และค้นหำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ

ตัวชี้วดั • เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ม. ๑/๔)
• เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ม. ๒/๓)
๒๕. ข้อใดไม่เหมำะที่จะเป็ นคำนำเรี ยงควำม
๑ ญี่ปุ่นเป็ นดินแดนอำทิตย์อุทยั ในทุกวันพระอำทิตย์จะส่ องแสงมำยังดินแดนนี้เป็ นแห่งแรก
๒ มหำสมุทรอันกว้ำงใหญ่เปรี ยบไม่ได้กบั ควำมรักของแม่ ผูเ้ ป็ นลูกได้ฟังคงจะรับรู ้ถึง
ควำมรักที่ยงิ่ ใหญ่ของแม่
๓ ดวงจันทร์ ที่ทอแสงอยูบ่ นฟ้ ำฉำยภำพกระต่ำยกระโดดไปมำอยูบ่ นนั้น ทำให้ฉนั หวนรำลึก
ถึงเพลงกล่อมเด็กเพลงหนึ่ง ที่คุณยำยเคยใช้กล่อมฉันนอนเมื่อวันวำน
๔ สังคมไทยเป็ นสังคมที่พ่ งึ พำอำศัยกัน ประเพณี และวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่สืบทอดมำแต่อดีต
จึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมรักและควำมสำมัคคีของคนในชำติ
ตัวชี้วดั • เขียนบรรยำยและพรรณนำ (ท ๒.๑ ม. ๒/๒)
๒๖. ข้อใดเป็ นบทพรรณนำที่สะท้อนอำรมณ์และควำมรู้สึกได้ชดั เจนที่สุด
๑ ลมหนำวพัดโชยมำเป็ นระลอก ต้นไม้ใบหญ้ำปลิวไหวไปตำมแรงลม
พัดพำกลิ่นอำยของชีวติ ชนบทที่ห่ำงหำยไปเป็ นแรมปี เข้ำมำในห้วงควำมคำนึงอีกครั้ง
๒ ฉันเดินทำงข้ำมผ่ำนเวลำมำกว่ำ ๒๐ ปี เสี ยงใดเสี ยงหนึ่งยังคงดังกึกก้องในควำมทรงจำ
เพื่อตอกย้ำให้กำ้ วเดินตำมเส้นทำงข้ำงหน้ำอย่ำงมีจุดหมำย เพื่อควำมใร่ รันที่แม่ตอ้ งกำร
๓ ฉันยืนบนพื้นทรำย ปล่อยใจล่องลอยไปกับทะเลอันกว้ำงใหญ่ หวังให้คลื่นทะเล
ที่ไม่หยุดนิ่งชำระล้ำงใจจำกควำมผิดที่ได้กระทำ และกลืนควำมทุกข์น้ นั ลงสู่ ใต้ทะเลลึก
แต่เพียงชัว่ ครู่ คลื่นนั้นก็ยอ้ นหวนกลับมำซัดรั่งเช่นเดิม
๔ ทำงเดินที่มืดมิดและโดดเดี่ยวอย่ำงไม่มีจุดหมำย เป็ นผลจำกร่ องรอยควำมรักที่เขำทิ้งไว้
ฉันพยำยำมค้นหำแสงสว่ำงเพื่อหำทำงหลุดพ้นจำกควำมมืดมิด แต่ก็ไม่มีแสงใดที่ทำให้
หลุดพ้นจำกพันธนำกำรนี้ได้ มันยิง่ ทวีควำมเหน็บหนำวจนสะท้ำนไปทัว่ ร่ ำง

ตัวชี้วดั • เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๒.๑ ม. ๑/๕)
• เขียนย่อควำม (ท ๒.๑ ม. ๒/๔)
• เขียนย่อควำม (ท ๒.๑ ม. ๓/๔)
๒๗. ข้อใดเขียนคำนำย่อควำมได้ถูกต้อง
๑ ย่อเรื่ องสั้นเรื่ อง จดหมำยถึงแผ่นดิน ของอัญชัน จำกหนังสื อ อัญมณี แห่งชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปี ที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้ำ ๒๒๗ ควำมว่ำ
๒ ย่อพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั พระรำชทำนแก่ลูกเสื อชำวบ้ำน
เรื่ อง กำรส่ งเสริ มคนดีให้ปกครองบ้ำนเมือง ในโอกำสพิธีเปิ ดงำนชุมนุมลูกเสื อแห่งชำติ
ครั้งที่ ๖ ณ ค่ำยลูกเสื อวชิ รำวุธ วันที่ ๑๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ควำมว่ำ
๓ ย่อรำยกำรโทรทัศน์ ชื่อรำยกำรเที่ยวทัว่ ไทย ตอน เที่ยวดอยอ่ำงขำง ออกอำกำศ
วันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลำ ๑๔.๒๕ น. จำกสถำนีโทรทัศน์ช่อง ๑๗ ควำมว่ำ
๔ ย่อประกำศเรื่ อง ระวังพำยุฤดูร้อน ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลำ ๒๐.๐๐ น.
ของกรมอุตุนิยมวิทยำ ควำมว่ำ
ตัวชี้วดั • เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำระจำกสื่ อที่ได้รับ (ท ๒.๑ ม. ๑/๖)
๒๘.

ดิฉนั คิดว่ำถ้ำต้องกำรเรี ยนให้ประสบควำมสำเร็ จ สิ่ งสำคัญคือ
ถ้ำขำดคุณสมบัติขอ้ นี้ อำจส่ งผลให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกำรเรี ยน
เพรำะไม่เข้ำใจในบทเรี ยน จนทำให้เกิดทัศนคติไม่ดีกบั วิชำนั้น ๆ
เมื่อนำข้อใดไปเติมในช่องว่ำงแล้วเป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่สมเหตุสมผลที่สุด
๑ กำรทบทวนบทเรี ยนและค้นคว้ำควำมรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
๒ กำรสื บค้นควำมรู ้ใหม่ ๆ ทำงอินเทอร์ เน็ตให้มำกที่สุด
๓ กำรเลือกคบเพื่อนที่เรี ยนเก่งเท่ำนั้น
๔ กำรเรี ยนกวดวิชำทุกวัน

ตัวชี้วดั • เขียนอธิ บำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล (ท ๒.๑ ม. ๓/๖)
๒๙. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรอธิ บำยเรื่ อง ควำมเสี ยสละ ควรใช้วธิ ี กำรเขียนอธิ บำยแบบใดจึงจะเข้ำใจง่ำย
และเหมำะสมกับเนื้อหำ
๑ กำรเขียนอธิ บำยโดยกำรเปรี ยบเทียบควำมเหมือนและควำมต่ำงกัน
๒ กำรเขียนอธิบำยโดยกำรใช้เหตุและผลประกอบกัน
๓ กำรเขียนอธิบำยโดยกำรให้คำนิยำม
๔ กำรเขียนอธิ บำยโดยกำรใช้ตวั อย่ำง
ตัวชี้วดั • เขียนข้อควำมโดยใช้ถอ้ ยคำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ (ท ๒.๑ ม. ๓/๒)
๓๐. ในช่วงเทศกำลปี ใหม่ นักเรี ยนติดธุ ระไม่สำมำรถไปเยีย่ มคุณยำยที่อยูต่ ่ำงจังหวัดได้
นักเรี ยนจึงเขียนบัตรอวยพรเพื่อส่ งให้ท่ำน ข้อใดใช้ภำษำได้เหมำะสม
๑ ในวำรดิถีข้ ึนปี ใหม่ ขออำรำธนำคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลำย
โปรดดลบันดำลให้คุณยำยมีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ควำมสุ ข
เกษมสำรำญ และสมปรำรถนำทุกประกำร
๒ ในวำรดิถีข้ ึนปี ใหม่ ขอกรำบนมัสกำรพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเทพยดำทั้งหลำย
โปรดประสำทพรให้คุณยำยประสบควำมสุ ขกำยสุ ขใจตลอดกำลนำน
๓ ในวำรดิถีข้ ึนปี ใหม่ ขออำนำจคุณวิเศษทั้งปวงทัว่ สำกล โปรดเนรมิตทุกสิ่ งดัง่ ที่คุณยำย
ปรำรถนำให้บงั เกิด เพื่อให้คุณยำยมีควำมสุ ขที่สุดในบั้นปลำยของชีวติ
๔ ในวำรดิถีข้ ึนปี ใหม่ ขอให้คุณยำยจงมีแต่ควำมสุ ขกำย สุ ขใจ ปรำศจำกโรค และภยันตรำย
ทั้งปวง มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน มีอำยุยนื ยำว เป็ นมิ่งขวัญของลูกหลำนตลอดไป
ตัวชี้วดั • ประเมินควำมน่ำเชื่ อถือของสื่ อที่มีเนื้อหำโน้มน้ำวใจ (ท ๓.๑ ม. ๑/๔)
๓๑. ข้อใดใช้ภำษำโน้มน้ำวใจไม่สมเหตุสมผล
๑ โลชันกันแดดพรรณรำยเปลี่ยนผิวคุณให้ขำวเปล่งปลัง่ ดัง่ ไข่มุก
๒ น้ ำยำล้ำงจำนตรำลูกปั ด ขจัดครำบมันง่ำยดำย ไม่มีสำรตกค้ำง
๓ สี ที่ดีตอ้ งไม่ลอกร่ อน สี อินทรี ทนแดดทนรนได้นำนปี
๔ ผงซักฟอกตรำกงจักร ซักง่ำย สลำยครำบรังลึก

ตัวชี้วดั • พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ (ท ๓.๑ ม. ๒/๔)
• พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ (ท ๓.๑ ม. ๓/๔)
๓๒. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรพูดให้ผฟู ้ ังหันมำร่ วมกันประหยัดพลังงำน ควรใช้กำรพูดแบบใด
๑ กำรพูดโน้มน้ำว
๒ กำรพูดโฆษณำ
๓ กำรพูดรำยงำน
๔ กำรพูดอภิปรำย
ตัวชี้วดั • แสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่ องจำกกำรฟังและกำรดู (ท ๓.๑ ม. ๓/๑)
๓๓. ถ้ำครู ให้นกั เรี ยนพูดแสดงควำมคิดเห็นเรื่ อง กีฬำ...เป็ นยำวิเศษ ประเด็นใดไม่ควรนำมำพูด
แสดงควำมคิดเห็น
๑ กำรรึ กสมำธิ ดว้ ยกำรเล่นกีฬำ
๒ กำรใช้เวลำว่ำงในกำรเล่นกีฬำ
๓ กีฬำสร้ำงเสริ มบุคลิกภำพที่ดี
๔ เล่นกีฬำสร้ำงมิตรมำกกว่ำศัตรู
ตัวชี้วดั • พูดโน้มน้ำวโดยนำเสนอหลักฐำนตำมลำดับเนื้อหำอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่ อถือ
(ท ๓.๑ ม. ๓/๕)
๓๔. ข้อใดเป็ นกำรพูดโน้มน้ำวที่มีเหตุผลน่ำเชื่ อถือมำกที่สุด
๑ ตลำดสำรำญใจเปิ ดให้บริ กำรตั้งแต่ ๐๔.๐๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ให้คุณลูกค้ำได้จบั จ่ำย
สิ นค้ำดี มีคุณภำพ ของสดสะอำด รำคำเบำ ๆ ถูกใจ สบำยกระเป๋ ำ ที่ตลำดสำรำญใจ
๒ แชมพูไทยทำจำกสมุนไพรพื้นบ้ำนนำนำชนิด มีกลิ่นหอมจำกดอกกล้วยไม้ ใช้แล้วผมดกดำ
ไร้รังแค เป็ นแชมพูที่คนไทยนิยมใช้มำกที่สุด
๓ โรคอ้วน ลงพุง เกิดขึ้นเพรำะคนส่ วนใหญ่รับประทำนอำหำรที่ขำดวิตำมิน แร่ ธำตุ
ผลิตภัณฑ์กำแฟดีดี จึงเป็ นทำงเลือกใหม่สำหรับสำว ๆ กำแฟที่มีส่วนผสมของวิตำมิน
และแร่ ธำตุอย่ำงครบถ้วน ดื่มแล้วหุ่นสวยเหมือนซูเปอร์สตำร์
๔ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพ (สสส.) จัดงำนเดินวิง่ ต้ำนโรค
โดยมีจุดประสงค์ให้คนไทยหันมำใส่ ใจสุ ขภำพและออกกำลังกำย เพื่อสุ ขภำพที่แข็งแรง
และปลอดโรค

ตัวชี้วดั • อธิบำยลักษณะของเสี ยงในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๑/๑)
๓๕. ข้อควำมใดมีพยัญชนะต้นเป็ นเสี ยงระเบิดมำกที่สุด
๑ หิ่ งห้อยมักพบที่ตน้ ลำพู
๒ ฟ้ ำร้องเกิดขึ้นได้เสมอ
๓ มิตรดียอ่ มไม่ทิ้งกัน
๔ คนไทยรักสงบ
ตัวชี้วดั • สร้ำงคำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๑/๒)
• สร้ำงคำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๒/๑)
๓๖. คำว่ำ กิจ นำไปรวมกับคำใดจึงเป็ นคำสมำส
๑ กิจจำ
๒ กิจธุ ระ
๓ กิจกรรม
๔ กิจจะลักษณะ
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของภำษำพูดและภำษำเขียน (ท ๔.๑ ม. ๑/๔)
๓๗. ถ้ำจะเขียนบทควำมเชิงวิชำกำร ข้อใดใช้ภำษำได้เหมำะสม
๑ ตอนนี้อำชีพเขียนบทละครทีวกี ำลังได้รับควำมสนใจเป็ นอย่ำงมำก
๒ กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็ นสัตว์เลี้ยงสำมำรถบำบัดผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้ำได้
๓ เยำวชนร่ วมกันรณรงค์กำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง
๔ กำรทำนอำหำรครบ ๕ หมู่ ช่วยทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง

ตัวชี้วดั • แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๑/๕)
• แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๒/๓)
• แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๓/๖)
๓๘.

บุปผชำติหลำกหลำยพันธุ์
________________
ชื่นกลิ่นสุ คนธำ
หมู่ภุมรำบินดอมดม
ข้อใดสำมำรถนำไปเติมในวรรคที่หำยไปได้ถูกต้อง
๑ กลำงไพรสัณฑ์รื่นหรรษำ
๒ ทัว่ เขตขัณฑ์ลว้ นเบ่งบำน
๓ หฤหรรษ์กลำงเวหำ
๔ ต่ำงสี สันเย้ำยวนใจ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคสำมัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน (ท ๔.๑ ม. ๒/๒)
• วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน (ท ๔.๑ ม. ๓/๒)
๓๙.

นักเรี ยนที่อยูช่ มรมนักร้องเสี ยงทองทุกคนกำลังรึ กซ้อมร้องเพลงลูกทุ่งของ พุม่ พวง ดวงจันทร์
กันอย่ำงขะมักเขม้น
ประโยคนี้เป็ นประโยคชนิดใด
๑ ประโยคสำมัญ
๒ ประโยครวม
๓ ประโยคซ้อน
๔ ประโยคซับซ้อน

ตัวชี้วดั • ใช้คำรำชำศัพท์ (ท ๔.๑ ม. ๒/๔)
๔๐. ข้อใดเป็ นคำรำชำศัพท์ที่ใช้แทนคำกริ ยำในวงเล็บได้ถูกต้อง
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (ไป) แทนพระองค์ในกำร (ทำบุญ)
เนื่องในวันวิสำขบูชำ
๑
๒
๓
๔

เสด็จพระรำชดำเนิน
ทรงพระดำเนิน
ทรงดำเนิน
เสด็จ

ทรงบำเพ็ญพระรำชกุศล
ทรงบำเพ็ญพระกุศล
ทรงบำเพ็ญกุศล
ทรงบำเพ็ญกุศล

ตัวชี้วดั • รวบรวมและอธิ บำยควำมหมำยของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๒/๕)
๔๑. คำในข้อใดมีที่มำจำกภำษำเดียวกัน และมีควำมหมำยว่ำ ดวงจันทร์
๑ รัตติกำล
ประภำกร
๒ โสม
ทิวำกร
๓ รัชนีกร
ศศิธร
๔ บุหลัน
แข
ตัวชี้วดั • จำแนกและใช้คำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๓/๑)
๔๒.

บริ ษทั กำลังโฆษณำสิ นค้ำแบรนด์เนมยอดฮิตของไทย เพื่อเผยแพร่ สินค้ำสู่ ตลำดโลก
ในประโยคใช้คำภำษำต่ำงประเทศกี่คำ
๑ ๒ คำ
๒ ๓ คำ
๓ ๔ คำ
๔ ๕ คำ

ตัวชี้วดั • ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บญั ญัติ (ท ๔.๑ ม. ๓/๔)
๔๓. ข้อใดเป็ นคำทับศัพท์ดำ้ นอำหำรทุกคำ
๑ บรอกโคลี วำฟเฟิ ล แฮม
๒ ฮอกกี้
ทอฟฟี่ เค้ก
๓ คุกกี้
แคลอรี ดีกรี
๔ ชีฟอง
ซอส
สเต๊ก
ตัวชี้วดั • อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๑/๓)
• อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๒/๓)
๔๔.

เห็นใดจำให้แน่
ฟังใดอย่ำฟังดำย
ชนม์ยนื อย่ำพึงวำย
สิ่ งสดับทั้งนั้น

นึกหมำย
สดับหมั้น
ตรองตรึ ก ธรรมนำ
ผิดเพี้ยนเป็ นครู
โคลงโลกนิติ

ข้อใดนำคุณค่ำที่ได้จำกโคลงโลกนิติบทนี้ไปใช้ได้ถูกต้อง
๑ เชื่อฟังเฉพำะครู เท่ำนั้น
๒ ปฏิบตั ิตนตำมคำสอนของผูใ้ หญ่
๓ วำงเฉยกับข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน
๔ รับสำรจำกสื่ อต่ำง ๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณ

ส่ วนที่ ๒ : แบบระบำยคำตอบที่สัมพันธ์กนั จำนวน ๑ ข้อ ข้อละ ๓ คะแนน
ตัวชี้วดั • เขียนจดหมำยส่ วนตัวและจดหมำยกิจธุ ระ (ท ๒.๑ ม. ๑/๗)
• เขียนจดหมำยกิจธุ ระ (ท ๒.๑ ม. ๒/๖)
• เขียนจดหมำยกิจธุ ระ (ท ๒.๑ ม. ๓/๕)
๔๕. จงเลือก (๑) กำรเขียนวันที่ (๒) คำขึ้นต้นจดหมำย (๓) คำลงท้ำยจดหมำย ต่อไปนี้
ให้จดหมำยสมบูรณ์ พิจำรณำคำตอบจำกข้อมูลแต่ละกลุ่มที่กำหนดให้ถูกต้องครบทุกกลุ่ม
กลุ่มละ ๑ คำตอบจึงจะได้คะแนน

๑
๒
๓
๔

(๑) การเขียนวันที่
วันพุธที่ ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๖
๒๐ มีนำคม ๒๕๕๖
๒๐/มี.ค./๕๖

๑
๒
๓
๔

(๒) คาขึน้ ต้ นจดหมาย
๑
๒
๓
๔

กรำบเท้ำ
เรี ยน
สวัสดี
ถึง

(๓) คาลงท้ายจดหมาย
ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสู ง
ขอแสดงควำมนับถือ
รักและเคำรพเสมอ
รักและคิดถึงเสมอ

๑๑๑/๑๒ หมู่บำ้ นพุทธชำด แขวงทวีวฒั นำ
เขตทวีวฒั นำ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๗๐
(๑)
_______________
(๒)
_________________คุ
ณย่ำที่เคำรพ
เนื่ อ งด้วยในช่ วงปิ ดเรี ย นภำคฤดู ร้อ นนี้ ผมได้รั บกำรคัด เลื อกจำกโรงเรี ย นให้ เป็ นนัก เรี ย น
แลกเปลี่ ยนไปศึกษำที่ประเทศมำเลเซี ย เป็ นเวลำ ๓ เดือน ผมจะเดิ นทำงในวันที่ ๑ เมษำยน จึงเขียน
จดหมำยมำลำคุ ณย่ำก่ อนกำรไปศึ กษำต่ อครับ ผมเสี ย ใจเหลื อเกิ นที่ ไม่ ได้ไปเยี่ยมคุ ณย่ำ ที่ บ ้ำนสวน
เหมือนอย่ำงเคย ผมคิดถึงคุณย่ำมำก ขอให้คุณย่ำดูแลตัวเองดี ๆ นะครับ รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์
ผมจะเขียนจดหมำยถึงคุณย่ำอีก และถ้ำเดินทำงกลับมำเมื่อไร ผมจะรี บไปพบคุณย่ำครับ
สุ ดท้ำ ยนี้ ผมขออ ำนำจคุ ณ พระศรี รัตนตรั ย โปรดดลบันดำลให้คุ ณย่ำ มี แต่ ค วำมสุ ข สุ ข ภำพ
แข็งแรงนะครับ .
(๓)
_______________________
ประเสริ ฐ นิ่มนวล
ส่ วนที่ ๓ : แบบปรนัยหลำยตัวเลือก จำนวน ๓ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๓ คะแนน
ตัวชี้วดั • เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและโครงงำน (ท ๒.๑ ม. ๓/๙)
จงพิจำรณำเลือกหัวข้อของกำรเขียนรำยงำนโครงงำนที่กำหนดให้ตรงกับรู ปแบบกำรเขียน
๑ บทคัดย่อ
๒ กิตติกรรมประกำศ
๓ ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
๔ วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
๕ สมมุติฐำน
๖ วิธีกำรศึกษำ
๗ ผลกำรศึกษำ
๘ ประโยชน์ที่ได้รับ

๔๖.

โครงงำนกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู ้ ภ ำษำไทยเรื่ อ ง คำรม...ค ำคม ที่ จ ัด ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ ำ น
ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้ถอ้ ยคำอันคมคำยหลักแหลมที่เป็ นแง่คิด ที่มีควำมหมำยลึกซึ้ งกินใจ
สำมำรถที่ จ ะน ำมำใช้ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ชี วิต อยู่ ใ นสั ง คมได้อ ย่ำ งมี ค วำมสุ ข
คณะผูจ้ ดั ทำโครงงำนได้วำงแผนในกำรดำเนิ นโครงกำรว่ำให้ทุกคนแต่งคำคมที่มีรูปแบบเป็ น
กลอนสุ ภำพ มีคำสัมผัสคล้อ งจองตำมข้อบังคับของกลอนสุ ภำพ มำคนละไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ บท
แล้วนำผลงำนมำช่วยกันวิเครำะห์สรุ ปเนื้ อหำสำระของคำคม โดยแบ่งเนื้ อหำสำระออกได้ดงั นี้
คำคมที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่ องกำรศึกษำ คำคมที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับโทษของสำรเสพติด คำคมที่ให้
แง่คิดเกี่ยวกับกำรดำรงชี วิตให้มีควำมสุ ข คำคมที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับควำมกตัญญู และบูรณำกำร
ให้เข้ำกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ต่ำง ๆ เช่น ผูจ้ ดั ทำได้บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะในด้ำน
กำรวำดรู ปและระบำยสี นำไปใช้ในกำรเรี ยนทักษะภำษำไทยเรื่ องกำรแต่งกลอนสุ ภำพ โดยคณะ
ผูจ้ ดั ทำได้เลื อกสรรคำนำมำแต่งอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้ผสู ้ นใจได้รับควำมรู ้ และสนใจมำกขึ้น
เพื่อจะนำไปเป็ นข้อคิดได้

๔๗.

เนื่ องจำกภำษำเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทย ซึ่ งได้แสดงถึ งวิถีทำงแห่ งกำรดำเนิ นชี วิต
ของคนในสังคม และเมื่อเรำวิเครำะห์อย่ำงถ่องแท้จะเห็นได้วำ่ สุ ภำษิต สำนวน คำพังเพย คำคม
เป็ นเครื่ อ งชี้ แนะบ่ ง บอกให้ ค นไทยในสั ง คมเกิ ด ควำมเชื่ อ ตำมเป็ นอย่ำ งมำก คณะผูจ้ ัด ท ำ
โครงงำนกลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู ้ ภำษำไทยได้เล็งเห็ นว่ำ “คำคม” ก็นับเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ มีถ้อยคำ
หลักแหลมชวนให้คิด ตลอดจนให้คติเตือนใจและมีควำมหมำยอย่ำงลึกซึ้ งที่น่ำจะนำมำศึกษำ
และรึ กหั ด เขี ย นค ำคม ในรู ป แบบกลอนสุ ภ ำพ จึ ง ได้ จ ัด ท ำโครงงำนนี้ ขึ้ นโดยได้ ชื่ อ ว่ ำ
“คำรม...ค ำคม” ผู้จ ัด ท ำได้ศึ ก ษำตัว อย่ ำ งกำรเขี ย นค ำคมและได้น ำมำรึ กหั ด แต่ ง ขึ้ น เอง
โดยได้ปรึ กษำอำจำรย์ผสู ้ อน เพื่อที่จะได้นำคำคมที่แต่งขึ้นไปใช้ในกำรให้ขอ้ คิดและคติเตือนใจ
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจจะศึกษำต่อไป

๔๘.

๑. เพื่อศึกษำควำมหมำยและลักษณะกำรเขียนคำคม
๒. เพือ่ ให้สำมำรถเขียนคำคมที่ให้แง่คิดเตือนใจได้
๓. เพื่อให้สำมำรถจำแนกวิเครำะห์เนื้อหำสำระของคำคมที่แต่งได้
๔. เพื่อรึ กทักษะในกำรเลือกคำมำแต่งคำคมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
๕. เพื่อรึ กทักษะกำรทำงำนร่ วมกัน รู ้จกั วำงแผนในกำรทำงำน ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
๖. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั นำคำคมไปใช้ในกำรเตือนคติให้แง่คิดในกำรดำรงชีวติ ได้

ชุดที่ ๑
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ข้ อ
๑

เฉลย
๓

๒

๑

๓

๓

๔

๔

๕

๒

๖

๑

๗

๒

๘

๓

เหตุผล
เป็ นข้อคิดเห็น เพรำะควำมรู ้สึกสบำยใจเป็ นนำมธรรม ไม่สำมำรถพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้
ส่ วนข้อ ๑, ๒, ๔ เป็ นผลจำกงำนวิจยั ที่สำมำรถตรวจสอบได้
ดัชนี หมำยถึง ตัวเลขอัตรำส่ วน ค่ำดัชนี น้ ำตำลในผลไม้ คือ อัตรำส่ วนของน้ ำตำล
ที่มีอยูใ่ นผลไม้ชนิดนั้น ๆ
ภำษำกึ่งทำงกำรจะมีท้ งั ภำษำพูดและภำษำเขียนปะปนกัน กำรใช้ภำษำและ กำร
เรี ยบเรี ยงประโยคไม่เคร่ งครัดมำกนัก
ผลที่ได้จำกกำรศึกษำเล่ำเรี ยนอย่ำงทุ่มเท คือ ได้รับควำมรู้และเข้ำใจในเรื่ องที่เรี ยน
มีผลกำรเรี ยนดี และมีควำมรู้เพื่อนำไปใช้ประกอบอำชีพได้
บทนำกล่ำวถึงปัจจัยหนึ่งของกำรเปลี่ยนสภำพของอำหำร ไม่ได้กล่ำวถึงสำเหตุ
กำรเกิดสำรพิษ และชนิดของสำรพิษ
สิ่ งของที่อยูใ่ นกระเป๋ ำเป็ นสิ่ งแปลกปลอมที่เป็ นอันตรำยต่อกำรทำงำนของ
เครื่ องซักผ้ำอำจทำให้เครื่ องซักผ้ำทำงำนผิดปกติหรื อชำรุ ดได้
ส่ วนข้อ ๒ ไม่ควรเปิ ดรำเครื่ องขณะเครื่ องทำงำน เพรำะจะทำให้โปรแกรมทำงำน
สะดุด
ข้อ ๓ กำรวำงเครื่ องซักผ้ำไว้กลำงแดด เครื่ องจะได้รับควำมร้อน สำยไฟและ
ยำงของเครื่ องอำจเสื่ อมสภำพเร็ ว
ข้อ ๔ ควรเลือกซื้ อเครื่ องซักผ้ำที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อช่วยประหยัด
พลังงำน
แม่ของสี มำขำดวิจำรณญำณในกำรพิจำรณำไตร่ ตรองจึงเชื่ อคำพูดของผูอ้ ื่น
เมียของสี มำขำดควำมคิดไตร่ ตรองถึงสำเหตุที่แม่ของสี มำมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ส่ วนข้อ ๑, ๓, ๔ ไม่ปรำกฏในเรื่ อง
ข้อคิด คือ ควรพิจำรณำคำพูดของผูอ้ ื่นก่อนตัดสิ นใจเชื่อ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อ ๓ เป็ นกำรพิจำรณำข่ำวหลำกหลำยแหล่ง จึงตัดสิ นใจเชื่อ
ส่ วนข้อ ๑ เป็ นกำรเชื่ อโดยไม่พิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ข้อ ๒ เป็ นกำรเชื่ อโดยไม่พิจำรณำตำมเหตุผลที่เหมำะสม
ข้อ ๔ ไม่ใช่กำรคิดพิจำรณำ และเป็ นกำรปิ ดกั้นควำมคิดของตนเอง
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แม่ของสี มำมีนิสัยหูเบำ เชื่ อคนง่ำย จึงตรงกับสำนวนพกนุ่น หมำยถึง ใจเบำ หูเบำ
ส่ วนข้อ ๑ ฟังไม่ได้ศพั ท์ จับไปกระเดียด หมำยถึง ฟังไม่ได้ควำมแจ่มชัด
แล้วเอำไปพูดต่อหรื อทำผิด ๆ พลำด ๆ
ข้อ ๒ ปำกหวำนก้นเปรี้ ยว หมำยถึง พูดจำอ่อนหวำนแต่ไม่จริ งใจ
ข้อ ๓ หน้ำซื่อใจคด หมำยถึง มีสีหน้ำดูซื่อ ๆ แต่มีนิสัยคดโกง
ข้อคิดของเรื่ อง คือ ควรพิจำรณำคำพูดของผูอ้ ื่นก่อนตัดสิ นใจเชื่อ
ดังนั้น เมื่อเพื่อนมำพูดให้ฟัง เรำควรพิจำรณำและซักถำม เพื่อไม่ให้เกิด
กำรเข้ำใจผิดและอำจส่ งผลต่อควำมสัมพันธ์ได้
นำยทองดีมีควำมตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะรึ กรนตนเอง และทำหน้ำที่ของตนจนได้รับ
ตำแหน่ง
เมื่อนำยทองดีเดินทำงเข้ำเมืองตำก มีงำนแข่งขันชกมวยชิงรำงวัล นำยทองดีจึงลง
แข่งขันชกมวยกับนักมวยผูม้ ีชื่อเสี ยงของเมืองตำกและชกชนะหลำยคน
พระยำตำกสิ นเห็นรี มือจึงชวนเข้ำรับรำชกำร
คำสอนของเรื่ อง คือ พระยำพิชยั เป็ นผูห้ มัน่ ศึกษำหำควำมรู ้และเป็ นผูไ้ ม่ยอ่ ท้อ
ในกำรทำงำนต่ำง ๆ
พลำยแก้วอำสำออกทำสงครำมจนตัวตำยเพื่อสนองพระมหำกรุ ณำธิ คุณของ
สมเด็จพระพันวสำ ซึ่งเป็ นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริ ยท์ ี่รังแน่น
อยูใ่ นจิตใจของคนไทย
ข้อ ๑ เป็ นบทนำรี ปรำโมทย์ เกี้ยวพำรำสี แสดงควำมรัก
ข้อ ๒ เป็ นบทเสำวรจนี ชมโฉม ชมควำมงดงำมของธรรมชำติ สถำนที่
ข้อ ๓ เป็ นบทพิโรธวำทัง แสดงควำมโกรธ ไม่พอใจ ตัดพ้อต่อว่ำ
ไกล เป็ นคำวิเศษณ์
ส่ วนข้อ ๑ เขำ ทำหน้ำที่เป็ น ส่ วนขยำยประธำน
ข้อ ๒ อยู่ ทำหน้ำที่เป็ น กริ ยำ
ข้อ ๓ จึง เป็ นคำเชื่ อม ประโยคหลักกับประโยคย่อย
สมบัติทิพย์ คือ คุณควำมดีที่สร้ำงสมไว้ เมื่อสิ้ นชีวิตไปคนรุ่ นหลังก็สรรเสริ ญ
ตลอดกำล บริ บทที่ทำให้เข้ำใจควำมหมำยของคำที่กำหนด คือ วรรคแรก และ
วรรคที่สองของคำประพันธ์
เป้ ำหมำยที่สำคัญที่สุดของกำรทำรำยงำน คือ ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
รำยงำน ส่ วนข้อ ๓ เป็ นข้อกำหนดของกำรทำรำยงำน
ข้อ ๒ และ ๔ เป็ นผลพลอยได้ที่ได้จำกกำรทำงำน
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มีรำยละเอียดชัดเจน
ส่ วนข้อ ๑ ไม่ได้ระบุรำยละเอียดของพื้นที่
ข้อ ๓ ไม่ได้ระบุวนั เวลำกำรเปิ ดและปิ ดรับสมัคร
ข้อ ๔ ไม่ได้ระบุวนั เวลำของกำรเปิ ดงำน
คำว่ำ สวรรค์ หมำยถึง ควำมสวยงำม ควำมสะดวกสบำย มีควำมหมำยโดยนัย
มีกำรบรรยำยฉำกที่ละเอียดชัดเจน ทำให้เกิดจินตภำพ
มีควำมน่ำเชื่ อถือ เพรำะอ้ำงอิงบุคคลที่ให้ขอ้ มูลอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้
ตัวละครมีควำมสมจริ งเพรำะผูช้ ำยที่มีเสน่ห์ รวย และประสบควำมสำเร็ จ
ย่อมมีหญิงสำวมำพัวพันเป็ นธรรมดำ
ส่ วนข้อ ๒ ตัวละครไม่สมจริ งเพรำะแม้สัตว์จะฉลำดสักเพียงใด ก็ไม่อำจคิด
และรับรู ้รำยละเอียดของโลกและมนุษย์ได้ถึงเพียงนั้น
ข้อ ๓ ตัวละครไม่สมจริ งเพรำะจิตใจของมนุษย์น้ ีเปลี่ยนแปลงได้ง่ำยที่สุด
ควำมมัน่ คงของเกษมจึงผิดวิสัยของคนธรรมดำ
ข้อ ๔ ตัวละครไม่สมจริ งเพรำะดำวงำมทั้งกำยงำมทั้งใจ ไม่มีควำมโกรธ
อยูใ่ นจิตใจ ซึ่ งคนธรรมดำไม่สำมำรถกระทำได้
ไม่เหมำะสม เพรำะเนื้ อควำมแสดงถึงลักษณะนิสัยที่เห็นแก่ตวั
เป็ นกำรสรุ ปเรื่ องรำวที่น่ำจะกล่ำวไว้ในส่ วนของเนื้ อเรื่ อง
เป็ นบทที่สะท้อนอำรมณ์ควำมโศกเศร้ำ มีกำรพรรณนำที่ชดั เจน คำที่ทำให้ผอู ้ ่ำน
เกิดควำมสะเทือนอำรมณ์ เช่น มืดมิด โดดเดี่ยว เหน็บหนำว

ข้ อ
๒๗

เฉลย
๒

เหตุผล
ข้อ ๒ มีรูปแบบถูกต้อง ดังนี้
ย่อพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั พระรำชทำนแก่
เรื่ อง
ในโอกำส
ณ
วันที่
ควำมว่ำ

ข้อ ๑ รู ปแบบที่ถูกต้อง คือ
ย่อเรื่ องสั้นเรื่ อง
หน้ำ
ควำมว่ำ

ของ

จำกหนังสื อ

ข้อ ๓ รู ปแบบที่ถูกต้อง คือ
ย่อรำยกำรโทรทัศน์ ชื่อรำยกำร
จำกสถำนีโทรทัศน์ช่อง
เวลำ
ควำมว่ำ

ตอน
ออกอำกำศวันที่

ข้อ ๔ รู ปแบบที่ถูกต้อง คือ
ย่อประกำศเรื่ อง
ลงวันที่

๒๘
๒๙

๑
๓

๓๐
๓๑

๑
๑

ของ
ควำมว่ำ

เป็ นวิธีกำรเรี ยนที่ถูกต้อง
กำรให้คำนิยำม คือ กำรเขียนที่อธิบำยควำมหมำย เพื่อให้เข้ำใจสิ่ งนั้นได้ง่ำยขึ้น
ส่ วนข้อ ๑ เหมำะกับกำรเขียนอธิ บำยสิ่ งที่แปลกใหม่ จึงต้องหำสิ่ งที่รู้จกั ดีอยูแ่ ล้ว
มำใช้เปรี ยบเทียบ
ข้อ ๒ เป็ นกำรเขียนที่ช้ ีให้เห็นถึงเหตุและผลของสิ่ งที่อธิ บำย
ข้อ ๔ เป็ นกำรเขียนอธิ บำยสิ่ งที่เข้ำใจยำกด้วยกำรยกตัวอย่ำง เพื่อให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น
ใช้ภำษำและคำอวยพรได้เหมำะสมกับฐำนะของบุคคล
ไม่สมเหตุสมผล เพรำะโลชันกันแดดมีคุณสมบัติป้องกันแดด ไม่สำมำรถเปลี่ยน
สภำพผิวได้
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กำรพูดโน้มน้ำว คือ กำรส่ งสำรที่มุ่งให้ผฟู ้ ังมีควำมคิดเห็นคล้อยตำมผูพ้ ดู หรื อ
กระทำตำมที่ผพู ้ ดู ต้องกำร ซึ่ งเหมำะที่จะนำมำพูดเพื่อให้ช่วยกันประหยัดพลังงำน
ส่ วนข้อ ๒ เป็ นกำรพูดที่คล้ำยกำรพูดโน้มน้ำว แต่เน้นเนื้ อหำในเชิงธุ รกิจ
ข้อ ๓ เป็ นกำรพูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรี ยนรู ้ต่ำง ๆ
ข้อมูลเน้นควำมถูกต้อง
ข้อ ๔ เป็ นกำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น
หัวข้อ กีฬำ...เป็ นยำวิเศษ มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์ของกำรเล่นกีฬำจึงไม่ควรนำเสนอ
ภำพของกีฬำในเชิงลบ
เนื้อควำมมีควำมสมเหตุสมผล และระบุที่มำชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้
พยัญชนะเสี ยงระเบิดเกิดจำกลมที่ออกจำกปอดจะถูกกักในช่องปำกแล้วพุง่ ออกมำ
โดยแรง ประกอบด้วยพยัญชนะเสี ยง ก ค จ ช ด ต ท บ ป พ อ
ข้อ ๑ มี ๔ คำ ได้แก่ พบ ที่ ต้น พู
ข้อ ๒ มี ๓ คำ ได้แก่ เกิด ขึ้น ได้
ข้อ ๓ มี ๓ คำ ได้แก่ ดี ทิง้ กัน
ข้อ ๔ มี ๒ คำ ได้แก่ คน ไทย
กิจกรรมมำจำก กิจ(กิจฺจ) เป็ นคำบำลี + กรรม (กรฺ ม) เป็ นคำสันสกฤต
เป็ นคำที่อ่ำนออกเสี ยงต่อเนื่ องกัน โดยพยำงค์สุดท้ำยของคำหน้ำ ประสมด้วย
สระอะ ที่ไม่ประวิสรรชนีย ์
ใช้ภำษำระดับเดียวกันตลอดข้อควำม
ส่ วนข้อ ๑ มีกำรใช้คำย่อ คือ บทละครทีวี ควรใช้ บทละครโทรทัศน์
ข้อ ๒ มีกำรใช้คำฟุ่ มเฟื อย คือ กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็ นสัตว์เลี้ยง
ข้อ ๔ มีกำรใช้ภำษำปำก คือ ทำน ควรใช้ รับประทำน
คำว่ำ ไพรสัณฑ์ รับสัมผัสกับ พันธุ์ ในวรรคที่ ๑
คำว่ำ หรรษำ ส่ งสัมผัสไปยัง สุ คนธำ ในวรรคที่ ๓ และมีใจควำมสัมพันธ์กนั
ประโยคซับซ้อน คือ ประโยคที่มีกำรขยำยควำมอย่ำงละเอียดเพื่อให้เข้ำใจชัดเจน
ประโยคที่กำหนด จัดเป็ นประโยคควำมซ้อนที่ซบั ซ้อน เพรำะสำมำรถแยกเป็ น
ประโยคหลักและประโยคย่อย ได้ดงั นี้
ประโยคหลัก คือ นักเรี ยนทุกคนกำลังรึ กซ้อมร้องเพลงลูกทุ่งของ พุม่ พวง ดวงจันทร์
กันอย่ำงขะมักเขม้น
ประโยคย่อย คือ นักเรี ยนอยูช่ มรมนักร้องเสี ยงทอง
ข้อควำมที่ขีดเส้นใต้ คือ ส่ วนขยำย
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ไป คำรำชำศัพท์ใช้วำ่ เสด็จพระรำชดำเนิน ใช้กบั พระมหำกษัตริ ย ์
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมรำชินี สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช
สยำมมกุฎรำชกุมำร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ทำบุญ คำรำชำศัพท์ใช้วำ่ ทรงบำเพ็ญพระรำชกุศล ใช้กบั พระมหำกษัตริ ย ์
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมรำชินี สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช
สยำมมกุฎรำชกุมำร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
รัชนีกร ศศิธร มำจำกภำษำสันสกฤต หมำยถึง ดวงจันทร์
ส่ วนข้อ ๑ รัตติกำล (ป.) หมำยถึง เวลำกลำงคืน ประภำกร (ส.) หมำยถึง ดวงอำทิตย์
ข้อ ๒ โสม (ป.ส.) หมำยถึง ดวงจันทร์ ทิวำกร (ป.) หมำยถึง ดวงอำทิตย์
ข้อ ๔ บุหลัน (ช.) หมำยถึง ดวงจันทร์ แข (ข.)
หมำยถึง ดวงจันทร์
คำภำษำต่ำงประเทศ ได้แก่ บริ ษทั (ส.) โฆษณำ (ส.) แบรนด์เนม (อ.) ฮิต (อ.)
บรอกโคลี เป็ นผักชนิดหนึ่ง
วำฟเฟิ ล เป็ นขนมปังอบ
แฮม เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจำกเนื้อหมู
ส่ วนข้อ ๒ ฮอกกี้ คือ กีฬำชนิดหนึ่ง
ข้อ ๓ ดีกรี คือ ระดับ
แคลอรี คือ หน่วยวัดปริ มำณควำมร้อน
ข้อ ๔ ชีฟอง คือ ผ้ำชนิดหนึ่ง
โคลงบทนี้สะท้อนคุณค่ำด้ำนปั ญญำ ที่ทำให้ผอู ้ ่ำนได้รับข้อคิดว่ำกำรดู กำรฟัง
ต้องดูและฟังด้วยควำมตั้งใจ แล้วนำมำคิดไตร่ ตรองให้ถี่ถว้ น ซึ่ งควรนำไปใช้
ในกำรรับสำรจำกสื่ อต่ำง ๆ
กำรเขียนวันที่ในจดหมำยให้เขียนว่ำ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๖
คำขึ้นต้นจดหมำยถึงบิดำมำรดำและญำติผใู ้ หญ่ใช้วำ่ กรำบเท้ำ
คำลงท้ำยจดหมำยถึงบิดำมำรดำและญำติผใู ้ หญ่ใช้วำ่ ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสู ง
บทคัดย่อเป็ นกำรเขียนสรุ ปภำพรวมทั้งหมดของกำรทำโครงงำนนั้น ๆ
อธิ บำยควำมสำคัญและเหตุผลของกำรทำโครงงำนนั้น
เป็ นกำรบอกขอบเขตและเป้ ำหมำยของกำรทำโครงงำน

