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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
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวอำเภอสำยบุรี จังหวัดปั ตตำนี คือ กำรผลิตบูดู บูดูเป็ นอำหำรพื้นเมือง
ประเภทหมัก เป็ นที่ รู้จกั กันอย่ำงแพร่ หลำย มี ก ำรสื บทอดกันมำตั้ง แต่ สมัยบรรพบุ รุษ ประกอบกับ
องค์ควำมรู ้ จำกกำรศึ กษำค้นคว้ำ ของคนรุ่ นหลัง เพื่ อที่ จะพัฒนำให้อำหำรประเภทนี้ เป็ นที่ นิย มของ
ผูบ้ ริ โภค และถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร
น้ ำบูดู เป็ นผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจำกปลำทะเล นับเป็ นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่คิดค้นขึ้นมำเพื่อใช้เป็ น
วิธีกำรเก็บรักษำทรัพยำกร ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบในท้องถิ่ น ให้สำมำรถเก็บไว้บริ โภคได้ยำวนำน น้ ำบูดูเป็ น
อำหำรพื้นเมืองของชำวทะเลปั กษ์ใต้นำมำรับประทำนเป็ นเครื่ องปรุ งรส ใช้เป็ นเครื่ องจิ้ม น้ ำบูดูใช้เป็ น
วิธีกำรแปรรู ปอำหำรคือปลำทะเลที่เหลือจำกกำรจำหน่ำยหรื อกำรบริ โภค ให้สำมำรถเก็บไว้บริ โภคได้
เป็ นเวลำนำน น้ ำบูดูมีลกั ษณะคล้ำยน้ ำปลำแต่น้ ำข้นกว่ำน้ ำปลำ สมบัติที่แตกต่ำงจำกน้ ำปลำ คือ น้ ำบูดู
บำงชนิดจะมีเนื้อของปลำที่ยงั ย่อยสลำยไม่หมดผสมอยูด่ ว้ ย แต่น้ ำบูดูบำงชนิ ดก็จะนำไปผ่ำนควำมร้อน
และกรองส่ ว นที่ เป็ นเนื้ อ ปลำออก ท ำให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์มี ล ัก ษณะเป็ นน้ ำ สี น้ ำ ตำลเข้ม และข้น เล็ก น้อ ย
นอกจำกนี้ ยังมี กำรปรุ งรสโดยกำรเติมส่ วนผสมอื่น เช่ น น้ ำตำลทำให้น้ ำบูดูมีรสหวำน กรรมวิธีกำร
ผลิตน้ ำบูดูจะใช้ปลำทะเลขนำดเล็ก เช่น ปลำไส้ตนั ปลำกะตัก นำมำหมักกับเกลือ ต่อมำมีกำรค้นพบว่ำ
กำรใช้ปลำกะตักทำน้ ำบูดูน้ นั จะทำให้ได้น้ ำบูดูที่มีรสชำติดีกว่ำปลำชนิดอื่น ๆ
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ตัวชี้วดั • จับใจควำมสำคัญจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๑/๒)
• จับใจควำมสำคัญ สรุ ปควำม และอธิ บำยรำยละเอียดจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๒/๒)
๑. ในอดีตมีกำรผลิตน้ ำบูดูเพื่อจุดประสงค์ใด
๑ เพื่อถ่ำยทอดอำหำรพื้นเมืองให้กบั คนรุ่ นหลัง
๒ เพื่อต้องกำรส่ งออกน้ ำบูดูไปขำยต่ำงประเทศ
๓ เพื่อเป็ นกำรถนอมอำหำรและวัตถุดิบไว้ได้นำน
๔ เพื่อให้คนรุ่ นหลังพัฒนำน้ ำบูดูให้เป็ นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

ตัวชี้วดั • ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๑/๓)
๒. น้ ำบูดูมีลกั ษณะคล้ำยกับอำหำรอีสำนชนิ ดใด
๑ ลำบปลำ
๒ อ่อมปลำ
๓ หมกปลำ
๔ ปลำร้ำ
อ่านบทความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อ ๓-๖
ในสมัยก่อนเที ยนไขส่ วนใหญ่ทำมำจำกวัตถุ ดิบตำมธรรมชำติ เช่ น ขี้ ผ้ ึง ซึ่ งปลอดภัยต่อสุ ขภำพ
แต่ในปั จจุ บนั นี้ เรำจะเห็ นเที ยนที่ขำยมี รูปร่ ำงและสี ต่ำง ๆ กัน เช่ น เขียว เหลื อง แดง ม่วง น้ ำเงิ น สี อื่น ๆ
พร้ อมกับรู ปร่ ำงของเที ยนก็มี หลำกหลำยรู ปแบบ และมี กลิ่ นที่ หลำกหลำย บำงครั้ งเรี ยกเที ยนเหล่ ำนี้ ว่ำ
เทียนแฟนซี หรื อ เทียนพิษ ที่สำคัญ คือ กำรผลิตเทียนในปั จจุบนั นี้ เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมมำก เทียนสี สวย
มีกลิ่นต่ำง ๆ นั้น อำจกลำยเป็ นตัวปล่อยสำรพิษสู่ อำกำศทำให้อำกำศเป็ นพิษได้
ส่ วนผสมบำงอย่ำงในเที ยนที่ เห็ นเป็ นสี สวย ๆ นั้น อำจเป็ นพิ ษต่ อสุ ขภำพได้ โดยที มวิจ ัยจำก
มหำวิทยำลัยเซำท์แคโรไลนำ สหรั ฐอเมริ กำ ได้ท ำกำรศึ กษำเที ยนที่ ผลิ ตจำกพำรำฟิ นมี ส่ วนผสมของ
ปิ โตรเลียม และเทียนที่มีส่วนผสมของพืชและถัว่ เหลื องเพื่อเปรี ยบเทียบกำรปล่อยสำรพิษ โดยผลิตมำจำก
ต่ำงโรงงำน เป็ นเวลำ ๘ ชัว่ โมง ในกล่องทดลอง
นักวิจยั ได้เก็บตัวอย่ำงเทียนพร้ อมสำรเคมีในอำกำศไปวิเครำะห์ ผลปรำกฏว่ำ เทียนที่มีส่วนผสม
ของพำรำฟิ น ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปล่อยสำรโทลูอีนและสำรเบนซิ นออกมำ ซึ่ งเป็ นสำรพิษ เป็ นสำร
ก่อมะเร็ ง
ส่ วนเทียนที่มีส่วนผสมของพืชหรื อถัว่ เหลืองกลับไม่พบสำรพิษดังกล่ำวเลย นักวิจยั จึงได้กล่ำวว่ำ
กำรจุดเทียนที่มีส่วนผสมของพำรำฟิ นบ่อยครั้งภำยในห้องที่อำกำศไม่ถ่ำยเท อำจทำให้เกิ ดอำกำรหอบหื ด
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ตำมมำ และทำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจได้
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

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)
๓. ข้อใดคือข้อเท็จจริ ง
๑ เทียนรู ปร่ ำงต่ำง ๆ ที่มีสีสันหลำกหลำยและมีกลิ่นหอม เรี ยกว่ำ เทียนแฟนซี
๒ กำรจุดเทียนที่มีส่วนผสมของพำรำฟิ นจะมีสำรก่อมะเร็ งออกมำ
๓ กำรผลิตเทียนในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตมำก
๔ เทียนไขที่ทำจำกขี้ผ้ งึ ปลอดภัยต่อสุ ขภำพ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่ องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนินชีวิต (ท ๓.๑ ม. ๒/๓)
• วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่ องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวติ
(ท ๓.๑ ม. ๓/๒)
๔. ถ้ำนักเรี ยนต้องใช้เทียน ซึ่ งไม่แน่ใจว่ำเทียนเล่มนั้นจะมีส่วนผสมของพำรำฟิ นหรื อไม่
นักเรี ยนจะทำอย่ำงไร
๑ ใช้พดั โบกควันให้ลอยไปทำงอื่น
๒ หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมควันที่ลอยออกมำ
๓ ฉี ดน้ ำให้เป็ นละอองในอำกำศเหนื อเปลวเทียนเพื่อจับควัน
๔ นำภำชนะเช่นโถแก้วมำครอบเทียนไว้ไม่ให้ควันลอยออกมำ
ตัวชี้วดั • ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๓/๓)
๕. บทควำมนี้มีจุดประสงค์ใด
๑ ให้ผอู ้ ่ำนตระหนักถึงโทษของเทียนแฟนซี
๒ ให้ผผู้ ลิตเทียนหันมำใช้วตั ถุดิบจำกธรรมชำติ
๓ ให้ผอู ้ ่ำนงดใช้เทียนในห้องที่อำกำศไม่ถ่ำยเท
๔ ให้ผผู้ ลิตเลิกผลิตเทียนแฟนซี
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ระดับภำษำ (ท ๔.๑ ม. ๓/๓)
๖. บทควำมนี้ใช้ภำษำระดับใด
๑ ภำษำระดับพิธีกำร
๒ ภำษำระดับทำงกำร
๓ ภำษำระดับกึ่งทำงกำร
๔ ภำษำระดับสนทนำ

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

การใช้ เครื่องดูดฝุ่ นอย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
ควรเลือกขนำดของเครื่ องตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้งำน และพื้นผิววัสดุที่ตอ้ งกำรทำควำม
สะอำด
ควรหมัน่ ถอดตัวกรองหรื อตะแกรงดักฝุ่ นออกมำทำควำมสะอำด เพื่อป้ องกันกำรอุดตัน
ควรใช้ในห้องที่มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี เพื่อเป็ นกำรระบำยควำมร้อนของมอเตอร์
ไม่ควรใช้ดูดวัสดุที่มีส่วนประกอบของน้ ำ ควำมชื้ น และของเหลวต่ำง ๆ รวมทั้งสิ่ งของที่มีคม
และของที่กำลังติดไฟ เพรำะอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อส่ วนประกอบของเครื่ อง
ควรหมัน่ ถอดถุงผ้ำหรื อกล่องเก็บฝุ่ นออกมำเททิ้ง อย่ำให้สะสมจนเต็ม เพรำะมอเตอร์ ตอ้ งทำงำน
หนักขึ้นอำจทำให้มอเตอร์ ไหม้ได้ และยังทำให้กำรใช้ไฟฟ้ ำสิ้ นเปลืองมำกขึ้น
ใช้หวั ดูดฝุ่ นให้เหมำะกับลักษณะฝุ่ นหรื อสถำนที่
ก่อนดูดฝุ่ นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรื อชิ้นส่ วนต่ำง ๆ ให้แน่น มิฉะนั้น อำจเกิดกำรรั่ว
ของอำกำศ ทำให้ประสิ ทธิภำพของเครื่ องลดลง
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อใดปฏิบตั ิตำมวิธีกำรใช้เครื่ องดูดฝุ่ นอย่ำงถูกต้อง
๑ เลือกเครื่ องดูดฝุ่ นที่มีกำลังไฟฟ้ ำต่ำ จะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ ำ
๒ เปิ ดเครื่ องปรับอำกำศในห้องขณะดูดฝุ่ นเพื่อช่วยระบำยควำมร้อนของมอเตอร์
๓ ใช้ผำ้ เปี ยกถูพ้นื ก่อนดูดฝุ่ น เมื่อน้ ำจับตัวกับฝุ่ นละอองเครื่ องจะดูดฝุ่ นได้ง่ำยขึ้น
๔ ถอดตัวกรองและถุงผ้ำออกมำทำควำมสะอำดหลังใช้งำนทุกครั้งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
ของเครื่ อง

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์วถิ ีไทยและคุณค่ำจำกวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๓/๒)
๘.
แม่ยกกระสอบเกลือ ที่สำนด้วยไม้ไผ่ทบั ใบตองมำวำงลง หยิบกะลำมะพร้ำวอันหนึ่ งขึ้นมำ
ตักเกลือเทโรยลงไปที่ปลำในกระด้งห้ำกะลำแล้วเอำมือซำวเกลือให้เข้ำกันกับปลำจนทัว่ แล้วแม่
ตักเกลื อเทลงไปอีกกะลำจึงเอำสองมือซำวปลำอีกที คู นถำมว่ำทำไมต้องใส่ เกลื อมำกอย่ำงนี้
แม่ก็บอกว่ำไม่มำกเลย คูนถำมว่ำจะใส่ อะไรอีกจึงจะเป็ นปลำร้ำ แม่จึงพูดว่ำ “จำไว้ให้ดีนะลูก
วิธี ท ำปลำแดกต้องใส่ เกลื อ ๑ ส่ วนต่ อปลำ ๒ ส่ วน เมื่ อคลุ กปลำให้เข้ำ กับ เกลื อดี แล้วจึ ง ใส่
รำอ่อนลงไปอีก ประมำณ ๕ ส่ วนต่อรำอ่อน ๑ ส่ วน หรื อกะลำที่ใช้ตกั อยูน่ ี่หละ รำมันกันบูดน่ะลูก”
ลูกอีสาน : คาพูน บุญทวี

ข้อควำมนี้สะท้อนให้เห็นชีวิตของชำวอีสำนในเรื่ องใด
๑ อำชีพ
๒ ควำมเชื่อ
๓ ภูมิปัญญำ
๔ ประเพณี

อ่านตานาน แล้วตอบคาถามข้ อ ๙-๑๐
ตานานชู ชก
ชูชกเป็ นพรำหมณ์ อยู่ในเมืองกลิ งครำษฐ์เที่ ยวท่องขอทำนไปทัว่ และด้วยนิ สัยประหยัด
มัธยัสถ์ รู้จกั อดออม เงินที่ขอเขำมำเก็บไว้จึงมำกมำยเข้ำขั้นเศรษฐี ชูชกนำไปฝำกเพื่อนพรำหมณ์ไว้
ครั้นเมื่อกลับไปทวงถำมปรำกฏว่ำเพื่อนได้ใช้เงิ นหมดไปแล้ว จึงยกลูกสำวคือนำงอมิตตดำวัยแรกรุ่ น
สวยงำมให้แทน ทั้งที่ชูชกมีรูปร่ ำงอัปลักษณ์ยิ่งนัก แต่นำงอมิตตดำก็ขยันปรนนิ บตั ิสำมีเป็ นอย่ำงดี
นำงตักน้ ำ ตำข้ำว หุ งหำอำหำร ดูแลบ้ำนเรื อนไม่มีขำดตกบกพร่ อง ควำมประพฤติที่ดีเพียบพร้ อม
ของนำงอมิตตดำทำให้เป็ นที่สรรเสริ ญของบรรดำพรำหมณ์ท้ งั หลำยในหมู่บำ้ นนั้น ในไม่ชำ้ บรรดำ
พรำหมณ์ เ หล่ ำ นั้น ก็ พ ำกัน ต ำหนิ ติเ ตี ย นภรรยำของตนที่ มิ ไ ด้ป ระพฤติ ต นเป็ นแม่ บ ้ำ นแม่ เรื อ น
อย่ ำ งนำงอมิ ต ตดำ พวกภรรยำพรำหมณ์ อิ จ ฉำริ ษยำต่ ำ งมำคอยด่ ำ ทอนำงอมิ ต ตดำทุ ก วัน
นำงอมิตตดำเสี ยใจจึงให้ชูชกไปขอพระโอรสและพระธิดำของพระเวสสันดรมำเป็ นข้ำทำสของนำง
ชูชกจึงไปทูลขอชำลีและกัณหำ พระเวสสันดรทรงมีพระทัยยินดีที่จะทรงกระทำบุตรทำน
เมื่อชูชกได้ตวั สองกุมำรแล้ว ระหว่ำงเดินทำงกลับบังเอิญผ่ำนไปหน้ำที่ประทับของพระเจ้ำกรุ งสญชัย
ทรงทอดพระเนตรเห็ น พระนัด ดำทั้ง สองก็ ท รงจ ำได้จึ ง ให้ เ สนำไปพำเข้ำ มำเฝ้ ำ ชู ช กทู ล ว่ ำ
พระเวสสันดรทรงบริ จำคชำลี และกัณหำให้เป็ นข้ำทำสของตนแล้ว พระเจ้ำกรุ งสญชัยโปรดให้นำ
สมบัติมำไถ่ตวั พระนัดดำจำกชูชก และจัดข้ำวปลำอำหำรอย่ำงดีมำเลี้ยงดูชูชก ชูชกไม่เคยได้บริ โภค
อำหำรดี ๆ ก็ไม่รู้จกั ยับยั้ง บริ โภคมำกจนทนไม่ไหวถึงแก่ควำมตำยในที่สุด
www.everykid.com/nitan2/chu/

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนพร้อมยกเหตุผลประกอบ (ท ๕.๑ ม. ๑/๒)
• วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่ำน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ (ท ๕.๑ ม. ๒/๒)
๙. ควำมคิดของนำงอมิตตดำที่ให้ชูชกไปขอชำลีและกัณหำจำกพระเวสสันดรมำเป็ นข้ำทำสของตนนั้น
เหมำะสมหรื อไม่ เพรำะเหตุใด
๑ เหมำะสม เพรำะชำลีและกัณหำยังเป็ นเด็ก สำมำรถบังคับได้ง่ำย
๒ เหมำะสม เพรำะพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทำนบำรมียอ่ มทรงยินดีบริ จำค
๓ ไม่เหมำะสม เพรำะทุกคนมีค่ำของควำมเป็ นคนเท่ำเทียมกัน จึงไม่ควรกดขี่ผอู ้ ื่นให้เป็ นทำสตน
๔ ไม่เหมำะสม เพรำะเด็กเป็ นเหมือนผ้ำขำวที่ตอ้ งได้รับกำรดูแลทะนุถนอม ไม่ควรให้ทำงำนใด ๆ
ทั้งสิ้ น

ตัวชี้วดั • สรุ ปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๑/๑)
• สรุ ปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนในระดับที่ยำกขึ้น (ท ๕.๑ ม. ๒/๑)
• สรุ ปเนื้อหำวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยำกยิง่ ขึ้น
(ท ๕.๑ ม. ๓/๑)
๑๐. ชูชกต้องพบจุดจบเช่นนี้เพรำะเหตุใด
๑ หูเบำ เชื่ อคนง่ำย
๒ ไม่มีสัจจะ
๓ โลภมำก
๔ เจ้ำเล่ห์
ตัวชี้วดั • เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๒.๑ ม. ๑/๕)
• เขียนย่อควำม (ท ๒.๑ ม. ๒/๔)
• เขียนย่อควำม (ท ๒.๑ ม. ๓/๔)
๑๑.
ทุกข์ที่สุดจะเกิดจำกควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ที่สุด สิ่ งใดที่เรำรักมำกยึดมำกว่ำเป็ นตัวเรำหรื อของเรำ
สิ่ งนั้นถ้ำขำดหำยไปจะทำให้ทุกข์ถึงที่สุด ถ้ำเรำรักควำมสวยงำม เมื่อเสี ยโฉมจะทุกข์ที่สุด ถ้ำเรำรัก
สำมีหรื อภรรยำ เมื่อเขำนอกใจหรื อเสี ยเขำไปจะทุกข์ที่สุด ถ้ำรักลูก ลูกหำยหรื อพิกำรหรื อเสี ยชีวิต
จะทุ ก ข์ที่ สุ ด ถ้ำ รั ก ยศถำบรรดำศัก ดิ์ เมื่ อสู ญเสี ย จะทุ ก ข์ที่ สุ ด ถ้ำ รั ก ตนเอง เมื่ อทรำบว่ำ ตนป่ วย
เป็ นโรคที่รักษำไม่หำยก็จะทุกข์ที่สุด
อทิตยา คาภิระ

ใจควำมสำคัญของเรื่ องนี้ ตรงกับข้อใด
๑ กำรมีคู่ครองและลูกเป็ นสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมทุกข์
๒ กำรยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ำตัวเรำ ของเรำ ทำให้ทุกข์ที่สุด
๓ กำรไม่รักใครหรื อสิ่ งใดจะไม่เกิดทุกข์
๔ กำรยึดตนเองเป็ นที่ต้ งั จะทำให้เรำไม่เกิดควำมทุกข์

ตัวชี้วดั • เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำระจำกสื่ อที่ได้รับ (ท ๒.๑ ม. ๑/๖)
๑๒.
ฮือฮาพบบิ๊กฟุต สุ ดท้ ายก็ไม่ ใช่ (Bigfoot Lives! No, Really!)
ริ ค ไดเยอร์ กับแมต วิตตัน สองนักล่ำบิ๊กฟุตมือสมัครเล่น สร้ำงควำมฮือฮำด้วยกำรเปิ ดแถลงข่ำว
บิ๊ ก ฟุตในป่ ำทำงเหนื อของรัฐจอร์ เจี ย มี กำรเปิ ดเผยภำพของซำกบิ๊ กฟุ ตที่ มีข นรุ ง รั ง และเนื้ อตัว
เปื้ อนเลือด แต่ในที่สุดนักวิจยั ก็เปิ ดเผยว่ำ ซำกบิ๊กฟุตที่วำ่ เป็ นแค่ชุดกอริ ลลำยำง ที่ขำ้ งในยัดไส้ดว้ ย
ซำกสั ต ว์ ไม่ กี่ วนั ต่ อ มำไดเยอร์ ก ับ วิ ต ตัน ซึ่ งถู ก ไล่ อ อกจำกงำนต ำรวจเพรำะเรื่ อ งหลอกลวงนี้
ก็ออกมำรับสำรภำพว่ำแค่ต้ งั ใจให้เป็ นเรื่ องตลก
นิตยสารไทม์

ข่ำวนี้สะท้อนให้ผอู ้ ่ำนรับชมข่ำวสำรอย่ำงไร
๑ รับชมข่ำวอย่ำงมีวิจำรณญำณ
๒ หลีกเลี่ยงกำรรับชมข่ำวแปลก ๆ
๓ รับชมเพียงอย่ำงเดียว ไม่ใส่ ใจข่ำวต่ำง ๆ
๔ ออกค้นหำหลักฐำนประกอบข่ำวที่รับชม

ตัวชี้วดั • อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๒/๔)
• วิเครำะห์เพื่อแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๓/๘)
• เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู ้ ควำมคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องที่อ่ำน
อย่ำงมีเหตุผล (ท ๒.๑ ม. ๒/๗)
• เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องต่ำง ๆ (ท ๒.๑ ม. ๓/๗)
๑๓.
สมองเป็ นอวัยวะที่สำคัญที่จะต้องดูแลรักษำให้อยูใ่ นสภำพดี ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มบำรุ งสมอง
คิวคิว จึงเป็ นทำงเลือกใหม่ที่สำมำรถบำรุ งสมองได้ง่ำย ๆ และไม่มีผลข้ำงเคียงเพรำะผลิตภัณฑ์น้ ี
สกัดจำกพืชพรรณธรรมชำติ เพื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้ ำงระบบประสำทและเซลล์สมองให้แข็งแรง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผนู้ ิยมทัว่ โลก และได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
นักเรี ยนคิดว่ำโฆษณำนี้น่ำเชื่อถือหรื อไม่ เพรำะเหตุใด
๑ น่ำเชื่อถือ เพรำะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผนู ้ ิยมใช้ทวั่ โลก
๒ น่ำเชื่อถือ เพรำะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์สูง
๓ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะให้ขอ้ มูลกำรรับรองคุณภำพไม่ชดั เจน
๔ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะสมองไม่สำมำรถบำรุ งและฟื้ นฟูได้
ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยคำศัพท์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (ท ๔.๑ ม. ๓/๕)
๑๔.
นักศึกษำคณะเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำฯ ลำดกระบัง โชว์ศกั ยภำพคว้ำรำงวัล Finalist Prize
ในผลงำนถ่ ำ ยทอดวิถี พุ ท ธ แอนิ เ มชันโลก จำกญี่ ปุ่ น จำกยอดประกวดกว่ำ ๑,๐๐๐ ผลงำน
๑๐ ประเทศทัว่ โลก
ไทยรัฐออนไลน์ ๙ เมษายน ๒๕๕๕

ข้อใดอธิ บำยควำมหมำยของคำว่ำ ศักยภำพ ได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด
๑ คุณสมบัติที่มีแฝงอยูใ่ นสิ่ งต่ำง ๆ ซึ่ งสำมำรถพัฒนำให้ปรำกฏได้
๒ คุณสมบัติเฉพำะบุคคลที่มีมำแต่กำเนิ ด และสำมำรถสร้ำงประโยชน์ได้
๓ คุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ได้จำกประสบกำรณ์ และนำมำต่อยอดจนเกิดประโยชน์
๔ คุณสมบัติที่ถ่ำยทอดทำงพันธุ กรรม เมื่อถูกกระตุน้ ก็จะสำมำรถสร้ำงสรรค์ให้เป็ นที่ประจักษ์

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ม. ๑/๓)
๑๕. ข้อใดใช้คำลักษณนำมได้ถูกต้อง
๑ แจกันลูกนี้เหมำะสำหรับวำงบนโต๊ะรับแขกตัวโน้น
๒ แม่น้ ำแห่งนี้มีเรื อยนต์หลำยลำแล่นกันอย่ำงขวักไขว่
๓ ฝูงชนกำลังเข้ำแถวเพื่อรอเข้ำชมคฤหำสน์ทองคำหลังนั้น
๔ เขำติดธนบัตร ๒ ฉบับกับพวงมำลัยช่อนั้นเพื่อมอบเป็ นรำงวัลให้แก่นกั ร้อง
ตัวชี้วดั • จำแนกและใช้สำนวนที่เป็ นคำพังเพยและสุ ภำษิต (ท ๔.๑ ม. ๑/๖)
๑๖. ข้อใดใช้สำนวนไทยได้ถูกต้อง
๑ ตัวละครในเรื่ องนี้แสดงกันอย่ำงถึงพริ กถึงขิง ดูแล้วได้อรรถรส
๒ เธออย่ำไปสอนจระเข้ให้วำ่ ยน้ ำเลย เรื่ องเรี ยนเขำเก่งกว่ำใครอยูแ่ ล้ว
๓ ทำไมเธอถึงตีปลำหน้ำไซอย่ำงนี้ล่ะ คนอื่นไม่ได้ทำ เธอไม่ควรไปพำลเขำ
๔ ฉันเตือนเธอทุกวันแต่เธอไม่เคยเชื่อเลย จะให้ฉนั ปำกว่ำตำขยิบไปถึงไหน
ตัวชี้วดั • อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๑/๓)
• อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ม. ๒/๓)
๑๗. คำประพันธ์ในข้อใดแสดงให้เห็นควำมงำมด้ำนวรรณศิลป์ เรื่ องกำรเล่นเสี ยงพยัญชนะอย่ำงเด่นชัด
๑
เที่ยวเล่นเป็ นเกษมสุ ข
แสนสิ่ งสนุกปลุกใจหวัง
เร่ ร่ำยผำยผำดผัง
หัวริ กรื่ นชื่นชมไพร
๒
ฝูงลิงใหญ่นอ้ ยกระจุย้
ชะนีอุ่ยอุย้ ร้องหำ
ฝูงค่ำงหว่ำงพฤกษำ
ค่ำงโจนไล่ไขว่ปลำยยำง
๓
กระจงกระจิดเตี้ย
วิง่ เรี่ ยเรี่ ยน่ำเอ็นดู
เหมือนกวำงอย่ำงตำหู
มีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสอง
๔
ดูหนูสู่รูงู
งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่
รู ปงูทู่หนูมูทู

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวติ
(ท ๑.๑ ม. ๑/๘)
• อ่ำนหนังสื อ บทควำม หรื อคำประพันธ์อย่ำงหลำกหลำยและประเมินคุณค่ำหรื อแนวคิด
ที่ได้จำกกำรอ่ำน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต (ท ๑.๑ ม. ๒/๗)
• ตีควำมและประเมินคุณค่ำแนวคิดที่ได้จำกงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำ
ในชีวติ (ท ๑.๑ ม. ๓/๙)
๑๘.

คิดให้บวกคิดให้เบำเรำดียงิ่
คิดช่วยเหลือเผือ่ แผ่แก่ทุกคน

คิดให้จริ งทำให้จงั บังเกิดผล
คิดมองตนคนสำคัญมัน่ ควำมดี
ภัทรานิษฐ์

ถ้ำนักเรี ยนกับน้องออกไปเล่นนอกบ้ำนโดยไม่ได้ขออนุญำตผูป้ กครอง เมื่อกลับมำจึงถูกตำหนิ
นักเรี ยนจะนำข้อคิดจำกคำประพันธ์ไปใช้แก้ปัญหำอย่ำงไรจึงเหมำะสม
๑ อธิ บำยเหตุผลที่ออกไปเล่นนอกบ้ำนให้ผปู ้ กครองฟัง
๒ เสี ยใจที่ผปู ้ กครองตำหนิ และโทษตนเองว่ำเป็ นลูกที่ไม่ดี
๓ สอนน้องต่อหน้ำผูป้ กครองว่ำไม่ควรชวนตนออกไปเล่นนอกบ้ำน
๔ สำนึกในควำมผิดเพรำะเข้ำใจควำมห่วงใยของผูป้ กครองและไม่ปฏิบตั ิอีก
ตัวชี้วดั • ระบุและอธิ บำยคำเปรี ยบเทียบและคำที่มีหลำยควำมหมำยในบริ บทต่ำง ๆ จำกกำรอ่ำน
(ท ๑.๑ ม. ๑/๔)
๑๙. คำว่ำ ชำย ในข้อใด หมำยถึง คล้อย บ่ำย
๑ ลมชายยอดหญ้ำปลิวไสว
๒ ชายป่ ำยำมเช้ำอำกำศสดชื่น
๓ ตะวันชายลงหลังทิวไม้เบื้องหลัง
๔ หล่อนชายตำไปทำงเขำอย่ำงเขินอำย

ตัวชี้วดั • ตีควำมคำยำกในเอกสำรวิชำกำรโดยพิจำรณำจำกบริ บท (ท ๑.๑ ม. ๑/๕)
๒๐. “ปั จจุบนั อำหำรเสริ ม เริ่ มเป็ นที่นิยมมำกขึ้นในกลุ่มนักเรี ยนที่ตอ้ งอ่ำนหนังสื อหนัก มีเวลำพักผ่อนน้อย
เนื่องจำกช่วยในกำรบำรุ งสมอง”
อำหำรเสริ มมีควำมหมำยตรงกับข้อใด
๑ อำหำรที่จำเป็ นต้องรับประทำนเพื่อช่วยบำรุ งสมอง
๒ อำหำรที่รับประทำนเพื่อลดควำมเครี ยดจำกกำรอ่ำนหนังสื อ
๓ อำหำรที่รับประทำนเพื่อให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรครบ
๔ อำหำรที่รับประทำนเพื่อให้ร่ำงกำยรู ้สึกสดชื่น กระปรี้ กระเปร่ ำ ไม่ง่วงนอน
ตัวชี้วดั • ระบุขอ้ สังเกตและควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียนประเภทชักจูง โน้มน้ำวใจ
(ท ๑.๑ ม. ๑/๖)
• ระบุขอ้ สังเกตกำรชวนเชื่อ กำรโน้มน้ำว หรื อควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน
(ท ๑.๑ ม. ๒/๖)
๒๑. ข้อใดไม่มีควำมหมำยในทำงโน้มน้ำว
๑ รักลูก เลิกบุหรี่
๒ รักไทย เที่ยวไทย
๓ ตั้งสติ ก่อนสตำร์ ต
๔ อัศจรรย์ของชีวติ
ตัวชี้วดั • ระบุควำมแตกต่ำงของคำที่มีควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนัย (ท ๑.๑ ม. ๓/๒)
๒๒. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีควำมหมำยโดยตรง
๑ ไฟแห่งควำมโกรธจะเผำผลำญใจของผูน้ ้ นั เอง
๒ แก้วเป็ นสิ่ งที่เปรำะบำงต้องใช้อย่ำงทะนุถนอม
๓ เธอคือน้ ำค้ำงยำมเช้ำที่พรมพื้นดินให้ฉ่ ำเย็น
๔ คนใจหิ นอย่ำงคุณไม่มีวนั เข้ำใจควำมรัก

ตัวชี้วดั • ประเมินควำมถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๓/๖)
๒๓. ข้อควำมใดมีขอ้ สนับสนุนน่ำเชื่อถือมำกที่สุด
๑ ดร.ทำนตะวัน แสงทอง นักวิจยั ด้ำนโภชนำกำรกล่ำวว่ำ ผัก ผลไม้ที่อุดมด้วยวิตำมินซี
ช่วยต้ำนควำมอ่อนล้ำจำกควำมเครี ยดได้
๒ ผลจำกกำรสำรวจแม่บำ้ นกว่ำ ๕๐๐ คนพบว่ำ จำนวนแม่บำ้ นไม่ต่ำกว่ำ ๕๐%
มีควำมเครี ยดสะสมเนื่ องจำกเป็ นกังวลต่อควำมสัมพันธ์ในครอบครัว
๓ ผลกำรทดลองจำกนักวิทยำศำสตร์ ทวั่ โลกพบว่ำ อำกำรกรนเสี ยงดังเวลำหลับเป็ นตัวบ่งชี้
กำรเป็ นโรคไหลตำย
๔ นักวิทยำศำสตร์ ของไทยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อเด็กที่ดูโทรทัศน์เกินวันละ ๓ ชัว่ โมง
ส่ งผลต่อสมองทำให้เด็กสมำธิ ส้ นั
ตัวชี้วดั • วิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผล กำรลำดับควำม และควำมเป็ นไปได้ของเรื่ อง (ท ๑.๑ ม. ๓/๗)
๒๔. ฉำกของเรื่ องในข้อใดสำมำรถเกิดขึ้นได้จริ ง
๑ รถไฟกำลังทะยำนเข้ำสู่ ป่ำลึก สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีดวงตำสี แดงจับจ้องและ
พยำยำมรัดตรึ งรถไฟอย่ำงหิ วโหย อีกด้ำนหนึ่งเป็ นเหวลึก เบื้องล่ำงคือบ่อน้ ำกรดที่กำลังเดือดพล่ำน
๒ พื้นน้ ำสะท้อนแดดอ่อน กระทบกับละอองน้ ำฝน ปรำกฏเป็ นรุ ้งหลำกสี โค้งรับกับท้องฟ้ ำ
ปลำน้อยใหญ่ดีดตัวไปมำเหนือผืนน้ ำอย่ำงสนุกสนำน
๓ ท้องฟ้ ำแผ่กว้ำงไกลสุ ดลูกหูลูกตำ แผ่นดินสี ทองกำลังเคลื่อนเข้ำหำกันเป็ นทำงเดินทอดยำวต่อไป
เขำหิ นสู งชันค่อย ๆ ขยับแยกตัวจำกกันเปิ ดทำงสู่ ทุ่งกว้ำง ใบหญ้ำและดอกไม้กำลังเริ งระบำอย่ำงสุ ขใจ
๔ ประตูห้องเปิ ดกว้ำงออก ในห้องไร้วี่แววของสิ่ งมีชีวติ มีเพียงแต่เสี ยงเครื่ องทอที่กำลังทำงำน
อย่ำงขะมักเขม้น หนังสื อที่กำงออกกำลังบอกเล่ำเรื่ องรำวของหน้ำนั้นอย่ำงไม่หยุด
เสี ยงช้อนกับส้อมกำลังถกเถียงถึงเรื่ องมื้อกลำงวันที่จะมำถึง
ตัวชี้วดั • เขียนสื่ อสำรโดยใช้ถอ้ ยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมำะสม และสละสลวย (ท ๒.๑ ม. ๑/๒)
๒๕. ข้อใดเหมำะสมที่จะเขียนบนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
๑ กำรละเล่นในอดีตที่แสนเชย คนรุ่ นเจนวำยอย่ำงเรำไม่สนใจ
๒ นักแสดงหญิงอักษรย่อ ก. สังกัดช่อง ๑๙ ชอบผิดนัดเป็ นประจำ
๓ รมต. ช่วยว่ำกำร ศธ. หำรื อกับผูว้ ำ่ ฯ กทม. เรื่ องกำรจรำจรในช่วงเปิ ดเทอม
๔ เพื่อน ๆ ที่มีใจรักศิลปะ นำผลงำนมำร่ วมกันติชม แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะจ๊ะ

ตัวชี้วดั • เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ม. ๑/๔)
• เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ม. ๒/๓)
๒๖. ข้อใดไม่ใช่ศิลปะกำรเขียนเรี ยงควำมเชิงพรรณนำ
๑ ใช้กำรเปรี ยบให้เห็นภำพ
๒ สอดแทรกเนื้อควำมที่กล่ำวอย่ำงละเอียด
๓ แทรกบทพรรณนำในทุกส่ วนของเรี ยงควำม
๔ ใช้ถอ้ ยคำที่มีควำมหมำยไพเรำะงดงำม
ตัวชี้วดั • เขียนบรรยำยและพรรณนำ (ท ๒.๑ ม. ๒/๒)
๒๗. ข้อใดเป็ นกำรเขียนพรรณนำ
๑ ขณะที่ทอ้ งฟ้ ำครึ้ มด้วยเมฆฝน เธอไม่ร้ ังรอที่จะออกเดินทำง แม้ร่ำงกำยที่เหี่ ยวย่นจะเหนื่อยล้ำ
เธอยังคงเดินหน้ำเพื่อจุดหมำยที่เธอตั้งไว้
๒ อีสำนในฤดูแล้งอำกำศร้อนระอุ พื้นดินแตกระแหง น้ ำตำมแหล่งน้ ำที่มีอยูก่ ็นอ้ ยเต็มที
ไม่เพียงพอต่อกำรทำนำ
๓ ดวงอำทิตย์สีส้มกลมโตกำลังโผล่ข้ ึนเหนือน้ ำ ท้องฟ้ ำเริ่ มมีสีแดงอมชมพูเรื่ อตัดกับน้ ำทะเล
สี ครำมใส
๔ แดดยำมเย็นเริ่ มอ่อนลง นกนำนำชนิดต่ำงพำกันบินกลับรังเพื่อพักผ่อนในยำมค่ำคืน

ตัวชี้วดั • เขียนอธิ บำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล (ท ๒.๑ ม. ๓/๖)
๒๘.
ครู ที่ประทับใจ

เหตุผลที่ชอบ
วิชาทีฉ่ ันชอบ

ประโยชน์ของวิชำนี้
ถ้ำนักเรี ยนจะเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกแผนภำพควำมคิดนี้ จะเขียนควำมคิดเห็นใด
เป็ นประเด็นสุ ดท้ำย
๑ อำชีพที่มุ่งหวัง
๒ เพื่อนที่ชอบวิชำเดียวกัน
๓ กำรบูรณำกำรกับวิชำอื่น
๔ กำรปรับหลักสู ตรในอนำคต
ตัวชี้วดั • เขียนข้อควำมโดยใช้ถอ้ ยคำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ (ท ๒.๑ ม. ๓/๒)
๒๙. ถ้ำนักเรี ยนจะเขียนคำคมให้เพื่อนที่กำลังอกหัก ข้อใดเหมำะสม
๑ มอบรักให้ไป
กลับได้เกลียดมำ
ได้เกลียดกลับมำ
ก็เกลียดมำเกลียดไป
๒ ควำมรักคือกำรหลอกลวง
รักแท้คือกำรลวงหลอกที่ประสบควำมสำเร็ จ
๓ หมดรัก หมดหวัง หมดพลัง หมดลมหำยใจ
๔ อกหักไม่เป็ นไร รักใหม่ยงั รอเรำ

ตัวชี้วดั • พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ (ท ๓.๑ ม. ๒/๔)
• พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ (ท ๓.๑ ม. ๓/๔)
๓๐. ถ้ำนักเรี ยนเป็ นฝ่ ำยเสนอในกำรพูดโต้วำทีญตั ติ ลิขิตฟ้ ำหรื อจะสู้มำนะตน ไม่ควรพูดเกี่ยวกับเรื่ องใด
๑ กำรแสวงหำควำมรู้เป็ นกำรพัฒนำตนเองที่ดีที่สุด
๒ กำรหมัน่ ฝึ กฝนอย่ำงสม่ำเสมอช่วยสร้ำงประสบกำรณ์
๓ ควำมอดทนและควำมมุ่งมัน่ จะทำให้เกิดผลสำเร็ จในทุก ๆ ด้ำน
๔ ถ้ำนำพรสวรรค์ที่มีอยูม่ ำฝึ กฝนเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ดีเด่นในเรื่ องนั้น
ตัวชี้วดั • ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของสื่ อที่มีเนื้อหำโน้มน้ำวใจ (ท ๓.๑ ม. ๑/๔)
๓๑.
ก : พรุ่ งนี้จะถึงวันนัดสัมภำษณ์งำนแล้ว แต่ดูหน้ำฉันสิ หมองคล้ ำ ไม่ขำวใสเหมือนเธอเลย
ข : ฉันมีมนดี
ก : มนอะไรบอกฉันบ้ำงสิ
ข : นี่ไง ครี มมนทกำน ใช้แล้วหน้ำใส ไร้จุดด่ำงดำ ยืนยันจำกผูใ้ ช้นบั ล้ำน
วันรุ่ งขึ้นหลังใช้ครี ม
ก : ว้ำว! หน้ำฉันสวยขึ้น จุดด่ำงดำหำยไป อย่ำงนี้ฉนั มัน่ ใจเกินร้อย
ก + ข : ครี มมนทกำน สวยได้ดงั่ ใจภำยในข้ำมคืน
บทโฆษณำข้ำงต้นมีควำมน่ำเชื่อถือหรื อไม่ เพรำะเหตุใด
๑ น่ำเชื่อถือ เพรำะมีกำรยืนยันจำกผูใ้ ช้นบั ล้ำนคน
๒ น่ำเชื่อถือ เพรำะมีสรรพคุณน่ำสนใจ
๓ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะใช้ภำษำเกินจริ ง
๔ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะใช้คำกำกวม

ตัวชี้วดั • แสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่ องจำกกำรฟังและกำรดู (ท ๓.๑ ม. ๓/๑)
๓๒. โฆษณำในข้อใดมีควำมสมเหตุสมผลมำกที่สุด
๑ ขนมกรุ บกรุ บ ทำจำกธัญพืชแท้ กินแล้วได้รับคุณประโยชน์ทำงโภชนำกำรครบถ้วน
ขนมกรุ บกรุ บ ขนมดี ของคนมีสำระ
๒ ดูแลผิวด้วยครี มอำบน้ ำพฤกษำ กลิ่นหอมจำกดอกไม้นำนำพรรณ อำบแล้วผิวนุ่มชุ่มชื่ น
๓ รองเท้ำดีมีสไตล์ รองเท้ำกำโต้ โก้มำตั้งแต่รุ่นพ่อ
๔ ปำกกำเพนท์ สี สด เขียนลื่น สนุกจนหยดสุ ดท้ำย
ตัวชี้วดั • พูดโน้มน้ำวโดยนำเสนอหลักฐำนตำมลำดับเนื้ อหำอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่ อถือ
(ท ๓.๑ ม. ๓/๕)
๓๓. ข้อใดไม่มีกำรโน้มน้ำว
๑
นำนำประเทศล้วน
คนที่รู้หนังสื อ
ใครเกลียดอักษรคือ
ใครเยำะกวีไซร้
๒
วังเอ๋ ยวังเวง
ฝูงวัวควำยผ้ำยลำทิวำกำล
ชำวนำเหนื่อยอ่อนต่ำงจรกลับ
ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทัว่ มณฑล
๓
อันควำมกรุ ณำปรำนี
หลัง่ มำเองเหมือนฝนอันชื่ นใจ
เป็ นสิ่ งดีสองชั้นพลันปลื้มใจ
เป็ นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้ น
๔
สักวำหวำนอื่นมีหมื่นแสน
กลิ่นประเทียบเปรี ยบดวงพวงพยอม
แม้นล้อลำมหยำมหยำบไม่ปลำบปลื้ม
ผูด้ ีไพร่ ไม่ประกอบชอบอำรมณ์

นับถือ
แต่งได้
คนป่ ำ
แน่แท้คนดง
หง่ำงเหง่งย่ำค่ำระฆังขำน
ค่อยค่อยผ่ำนท้องทุ่งมุ่งถิ่นตน
ตะวันลับอับแสงทุกแห่งหน
และทิ้งตนตูเปลี่ยวอยูเ่ ดียวเอย
จะมีใครบังคับก็หำไม่
จำกฟำกฟ้ ำสุ รำลัยสู่ แดนดิน
แห่งผูใ้ ห้และผูร้ ับสมถวิล
เจ้ำธำนินทร์ทรงนิพนธ์ไว้นำนมำ
ไม่เหมือนแม้นพจมำนที่หวำนหอม
อำจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม
ใครฟังลมเมินหน้ำระอำเอย

ตัวชี้วดั • อธิบำยลักษณะของเสี ยงในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๑/๑)
๓๔. เนื้อเพลงข้อใดไม่มีพยัญชนะต้นเป็ นอักษรสู ง
๑ บนท้องฟ้ ำไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ำมองจำกมุมนี้ เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่ำง
๒ อยำกจะขอขอแค่รักและควำมผูกพัน อยูด่ ว้ ยกันอยูด่ ว้ ยกันเรื่ อยไป
๓ ทุกเวลำดวงตำไม่ยอมไม่พร้อมมองใคร มองเพียงแต่เธอเท่ำนั้น
๔ อยูก่ บั สิ่ งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่ งนั้นให้ดีที่สุด
ตัวชี้วดั • สร้ำงคำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๑/๒)
• สร้ำงคำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๒/๑)
๓๕. คำว่ำ ราช นำไปรวมกับคำใดจึงจะเป็ นคำสมำส
๑ วงศ์
๒ สำนัก
๓ พฤกษ์
๔ ปะแตน
๓๖.
ในยุคนี้กำรใช้จ่ำยเป็ นสิ่ งสำคัญ เรำควรสร้ำงกำแพงหัวใจป้ องกันควำมต้องกำร
ที่ไม่จำกัด เพื่อตัดปั ญหำควำมฟุ่ มเฟื อยต่ำง ๆ อันจะส่ งผลให้เงินในกระเป๋ ำขำดดุลได้
ข้อควำมนี้มีคำซ้อนกี่คำ
๑ ๒ คำ
๒ ๓ คำ
๓ ๔ คำ
๔ ๕ คำ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของภำษำพูดและภำษำเขียน (ท ๔.๑ ม. ๑/๔)
๓๗. ข้อควำมใดใช้ท้ งั ภำษำพูดและภำษำเขียน
๑ กำรรับสำรจำกสื่ อต่ำง ๆ ควรมีวจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำไตร่ ตรองอย่ำงถี่ถว้ น
๒ กำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมมำนะอดทนจะส่ งผลให้ประสบผลสำเร็ จ
๓ วรรณคดีเป็ นมรดกอันทรงคุณค่ำของชำติที่ตกทอดสู่ ชนรุ่ นหลัง
๔ กำรกินอำหำร กำรพักผ่อน และกำรออกกำลังกำย ทำให้มนุษย์มีสุขภำพดี
ตัวชี้วดั • แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๑/๕)
• แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๒/๓)
• แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๓/๖)
๓๘.

ควำมรักที่เรรวน
ชลนำที่หลัง่ ริ น

ต้องกำสรวลเป็ นอำจิณ
ดับไม่สิ้นทุกข์ในทรวง

คำที่ขีดเส้นใต้ในคำประพันธ์ขำ้ งต้นใช้คำในข้อใดแทนได้โดยใจควำมไม่เปลี่ยนแปลง
๑ แปรปรวน
๒ คร่ ำครวญ
๓ ทบทวน
๔ ยัว่ ยวน
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคสำมัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน (ท ๔.๑ ม. ๒/๒)
• วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน (ท ๔.๑ ม. ๓/๒)
๓๙. ข้อใดเป็ นประโยคควำมเดียวที่ซบั ซ้อน
๑ ครู ไหวรับกระเป๋ ำจำกจ่ำช่วงหนีบไว้ใต้แขนขวำ มือซ้ำยแตะผมมวยทรงซำลำเปำ
จนแน่ใจว่ำอยูใ่ นสภำพเรี ยบร้อย
๒ ศิษย์ของครู ไหวทุกคนอำจจะเคยอยำกรู้อยำกเห็นและอยำกสำรวจตรวจตรำ
ทุกซอกมุมของตูน้ ้ ี
๓ ครู ไหวยอมรับกับตัวเองว่ำ เคยเพ่งเล็งเด็กชำยกำจเป็ นพิเศษ เพรำะกำจเป็ นลูกเสื อเก่ง
แห่งคลองน้ ำขุ่น
๔ ครู ไหวยังนัง่ ตัวตรงเผงรำวกับไม้ท่อนอยูบ่ นแขนของจ่ำช่วงและหมออำรี ไหล่ตรง คอตั้ง

ตัวชี้วดั • ใช้คำรำชำศัพท์ (ท ๔.๑ ม. ๒/๔)
๔๐.

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พระรำชทำนถุงยังชีพแก่ประชำชนที่เฝ้ ำฯ รับเสด็จ

(พูดทักทำย) พร้อมกับ

ข้อควำมนี้ ตอ้ งใช้คำรำชำศัพท์ในข้อใด
๑ ทรงมีพระรำชปฏิสันถำร
๒ มีพระรำชปฏิสันถำร
๓ ทรงพระปฏิสันถำร
๔ ตรัสทักทำย
ตัวชี้วดั • รวบรวมและอธิบำยควำมหมำยของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๒/๕)
๔๑. คำในข้อใดเป็ นชื่ออำหำรที่มำจำกภำษำเดียวกันทุกคำ
๑ ช็อกโกแลต เค้ก
สปอร์
๒ รำเมน
โซบะ
กุยช่ำย
๓ บะหมี่
เฉำก๊วย เกำเหลำ
๔ กิมจิ
อำม็อก จับฉ่ำย
ตัวชี้วดั • จำแนกและใช้คำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๓/๑)
๔๒. คำในข้อใดมีที่มำจำกภำษำเขมรทุกคำ
๑ กังวล
บังอร
เพ็ญ
๒ อุตส่ ำห์ ชนบท ผกำ
๓ ปฏิบตั ิ
อุษำ
ไพร
๔ ปรำรถนำ เจริ ญ ห้ำง

ตัวชี้วดั • ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บญั ญัติ (ท ๔.๑ ม. ๓/๔)
๔๓. ข้อใดเป็ นคำทับศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทุกคำ
๑ เมำส์
กิกะไบต์ ซอฟต์แวร์
๒ อีเมล
เฟซบุก๊
อีคอมเมิร์ซ
๓ เว็บไซต์ เว็บเพจ
โฮมเพจ
๔ แฮกเกอร์ บล็อกเกอร์ อินเทอร์ เน็ต
ตัวชี้วดั • สรุ ปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง (ท ๕.๑ ม. ๑/๔)
• สรุ ปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ม. ๒/๔)
• สรุ ปควำมรู ้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ม. ๓/๓)
๔๔.

ใครจักผูกโลกแม้
เหล็กเท่ำลำตำลตรึ ง
มนตร์ยำผูกนำนหึง
ผูกเพื่อไมตรี น้ นั

รัดรึ ง
ไป่ หมั้น
หำยเสื่ อม
แน่นเท้ำวันตำย
โคลงโลกนิติ

ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรให้เพื่อน ๆ รัก นักเรี ยนควรนำข้อคิดจำกโคลงโลกนิติบทนี้ไปปฏิบตั ิอย่ำงไร
จึงเหมำะสม
๑ ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำนทุกครั้งที่เพื่อนขอ
๒ ซื้ อของที่เพื่อนอยำกได้มำให้เป็ นประจำ
๓ ทำตำมใจเพื่อนทุกอย่ำง ทั้งกิน เรี ยน และเที่ยว
๔ อยูข่ ำ้ งเพื่อนเสมอเมื่อเพื่อนต้องกำรคำแนะนำที่ดี

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 คำตอบ จึงจะได้คะแนน
๑
๒
๓
๔

(๑) การเขียนวันที่
พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๕
๒๒ กันยำยน ๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

(๒) คาขึน้ ต้ นจดหมาย
กรำบเท้ำ
สวัสดี
เรี ยน
ถึง

(๓) คาลงท้ายจดหมาย
ด้วยควำมเคำรพรักอย่ำงสู ง
ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสู งยิง่
ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสู ง
ขอแสดงควำมนับถือ

โรงเรี ยนอนุรักษ์วทิ ยำ
___________________________
(๑)
(๒)
________________ผู
อ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนดำรณี
ดิฉนั เด็กหญิงกนกวรรณ บุญรักษำ เป็ นตัวแทนนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนอนุรักษ์วิทยำ โรงเรี ยนของดิฉนั
กำลังจัดตั้งธนำคำรขยะจึงมีควำมประสงค์ที่จะขอข้อมูลและศึกษำดูงำนจำกโรงเรี ยนของท่ำน ซึ่ งได้ทำ
โครงกำรนี้ จนประสบควำมสำเร็ จด้วยดี เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนิ นโครงกำรให้กบั โรงเรี ยนของ
ดิฉนั ต่อไป
หวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำโรงเรี ยนของดิฉนั จะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน ดิฉนั ขอขอบพระคุณมำในโอกำสนี้
(๓)
___________________________
(เด็กหญิงกนกวรรณ บุญรักษำ)

ส่ วนที่ ๓ : แบบปรนัยหลำยตัวเลือก จำนวน ๑ ข้อ ข้อละ ๓ คะแนน
ตัวชี้วดั • เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและโครงงำน (ท ๒.๑ ม. ๓/๙)
๔๖. ถ้ำนักเรี ยนจะเขียนรำยงำนเรื่ อง โขน ให้เลือกหนังสื อ ๓ เล่มจำกรำยกำรที่กำหนด เพื่อจะใช้คน้ คว้ำข้อมูล
ถ้ำเลือกคำตอบถูกต้อง จะได้คำตอบละ ๑ คะแนน

โขน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จำกงิ้ววังหน้ำ ถึงโขนละครไทย
โขน ชุดมัยรำพณ์สะกดทัพ
นำฏดุริยกำรล้ำนนำ
หัวโขน สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย
ผีตำโขน
วัยใส หัวใจโขน
รำไทย
โขน ศำลำเฉลิมกรุ ง

ชุดที่ ๒
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
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เหตุผล
กำรทำน้ ำบูดูเป็ นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่คิดค้นเพื่อเก็บรักษำปลำ และแปรรู ปเป็ นน้ ำบูดู
ส่ วนข้อ ๑ และ ๔ เป็ นจุดประสงค์ปัจจุบนั ที่ตอ้ งกำรสื บทอดภูมิปัญญำ
และนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำพัฒนำ เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ แต่ขอ้ ๒ ไม่ได้กล่ำวถึง
ปลำร้ำมีกระบวนกำรทำและผลิตภัณฑ์ที่ได้คล้ำยคลึงกัน
ส่ วนลำบปลำเป็ นอำหำรที่นำเนื้อปลำมำสับละเอียด ผสมเครื่ องปรุ งต่ำง ๆ
อ่อมปลำเป็ นแกงชนิดหนึ่งคล้ำยแกงคัว่ แต่ใส่ มะระ มักแกงกับปลำ
หมกปลำเป็ นอำหำรที่มีกำรนำปลำมำปรุ งใส่ เครื่ องต่ำง ๆ วำงใส่ ใบตองแล้ว
นำไปนึ่งคล้ำยห่อหมก แต่ไม่ใส่ กะทิ
มีกำรศึกษำทดลองจนเห็นผลที่ตรวจสอบได้
เป็ นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ร่ำงกำยปลอดภัยจำกสำรพิษ
เนื้ อหำในบทควำมบอกรำยละเอียดของวัตถุดิบและโทษของเทียนแฟนซี อย่ำงชัดเจน
กำรเรี ยบเรี ยงประโยคและข้อควำมไม่เคร่ งครัดตำมหลักไวยำกรณ์ และมีกำรใช้คำ
ทั้งภำษำพูดและภำษำเขียนปะปนกัน เช่น สมัยก่อน เรำ ทีมวิจยั บำงอย่ำง วัตถุดิบ
กำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
เครื่ องดูดฝุ่ นไม่เกิดกำรอุดตัน และทำงำนได้เต็มที่
สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรถนอมอำหำร ที่มีกำรถ่ำยทอดจำกรุ่ นสู่ รุ่น
ข้อ ๓ มีกำรแสดงควำมคิดเห็นที่สมเหตุสมผล
ส่ วนข้อ ๑ มีควำมคิดเห็นไม่สมเหตุสมผล แสดงถึงกำรไม่มีควำมเมตตำ
ข้อ ๒ มีควำมคิดเห็นที่แสดงควำมเห็นแก่ตวั
ข้อ ๔ มีควำมคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง คือ เด็กไม่ควรทำงำนใด ๆ ทั้งสิ้ น
แต่เด็กควรได้รับกำรฝึ กฝนให้ทำงำนที่เหมำะสมตำมวัย
เพื่อให้มีทกั ษะในกำรดำเนินชีวติ
พฤติกรรมของชูชกเรี ยกว่ำ ควำมโลภ คือ ควำมอยำกได้ ไม่รู้จกั พอ ชูชกอยำกได้
ชำลีและกัณหำมำเป็ นทำส อยำกได้ค่ำไถ่ตวั ของสองกุมำร และอยำกกินอำหำรดี
ให้ได้มำกที่สุด จึงพบจุดจบเช่นนี้
ใจควำมสำคัญอยูท่ ี่ประโยคแรกของย่อหน้ำ คือ ทุกข์ที่สุดจะเกิดจำกควำมยึดมัน่
ถือมัน่ ที่สุด ซึ่ งตรงกับเนื้อควำมในข้อ ๒
เมื่อรับชมข่ำวสำรใด ควรนำข้อมูลที่ได้รับมำคิดพิจำรณำถึงข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
และควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงถี่ถว้ น ถ้ำยังมีขอ้ สงสัยต้องค้นหำข้อมูลเพิ่มเติม
จำกแหล่งข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ นกระบวนกำรของกำรใช้วจิ ำรณญำณ
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เหตุผล
กำรรับรองคุณภำพอ้ำงอิงแค่ประเทศสหรัฐอเมริ กำ แต่ไม่ได้ระบุองค์กรที่ชดั เจน
จึงไม่สำมำรถตรวจสอบได้
ศักยภำพ หมำยถึง อำนำจหรื อคุณสมบัติที่มีแฝงอยูใ่ นสิ่ งต่ำง ๆ อำจทำให้พฒั นำ
หรื อให้ปรำกฏเป็ นสิ่ งที่ประจักษ์ได้
ข้อ ๓ ประชำชนจำนวนมำกใช้ ฝูง ถูกต้อง
คฤหำสน์
ใช้ หลัง ถูกต้อง
ข้อ ๑ แจกัน
ต้องใช้ ใบ
โต๊ะ
ใช้ ตัว ถูกต้อง
ข้อ ๒ แม่น้ ำ
ต้องใช้ สำย
เรื อยนต์
ใช้ ลำ ถูกต้อง
ข้อ ๔ ธนบัตร
ใช้ ฉบับ ถูกต้อง
พวงมำลัย
ต้องใช้ พวง
ถึงพริ กถึงขิง หมำยถึง เผ็ดร้อนรุ นแรง
ส่ วนข้อ ๒ สอนจระเข้ให้วำ่ ยน้ ำ หมำยถึง สอนสิ่ งที่เขำรู ้หรื อที่เขำถนัดอยูแ่ ล้ว
(สิ่ งไม่ดี) ควรใช้สำนวน สอนหนังสื อสังฆรำช หมำยถึง สอนสิ่ งที่เขำรู ้ดี
อยูแ่ ล้ว (สิ่ งที่ดี)
ข้อ ๓ ตีปลำหน้ำไซ หมำยถึง พูดหรื อทำให้กิจกำรของผูอ้ ื่นซึ่ งกำลังดำเนิ นไป
ด้วยดีกลับเสี ยไป ควรใช้สำนวน ตีววั กระทบครำด หมำยถึง โกรธคนหนึ่ง
แต่ทำอะไรเขำไม่ได้ไพล่ไปรังควำนอีกคนหนึ่ งที่เกี่ยวข้องแล้วตนทำได้
ข้อ ๔ ปำกว่ำตำขยิบ หมำยถึง พูดอย่ำงหนึ่งแต่ทำอีกอย่ำงหนึ่ง ควรใช้สำนวน
ปำกเปี ยกปำกแฉะ หมำยถึง เรี ยกตักเตือนซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำก็ยงั ไม่ได้ผล
ตำมที่มุ่งหมำย
กำรเล่นเสี ยงพยัญชนะเป็ นศิลปะกำรแต่งคำประพันธ์อย่ำงหนึ่งที่ทำให้คำประพันธ์
เกิดควำมไพเรำะ ซึ่ งคำประพันธ์ในข้อ ๑ มีกำรเล่นเสี ยงพยัญชนะอย่ำงชัดเจน ดังนี้
เกษม-สุ ข-แสน-สิ่ ง-สนุก เร่ -ร่ ำย ผำย-ผำด-ผัง ริ ก-รื่ น ชื่น-ชม
เป็ นกำรคิดในเชิงบวก เพรำะเมื่อเรำทำผิดเรำควรสำนึกในควำมผิดนั้น
แล้วนำมำแก้ไขในทำงปฏิบตั ิ เพื่อไม่ให้ทำผิดอีก
ข้อคิดหนึ่งที่ได้จำกคำประพันธ์น้ ี คือ กำรคิดบวก หมำยถึง กำรคิดในทำงดี
ทำงสร้ำงสรรค์ เมื่อถูกผูป้ กครองตักเตือนเพรำะเรำทำควำมผิด นัน่ คือสิ่ งที่ดี
เรำควรสำนึกผิด และไม่ทำผิดซ้ ำอีก
ตะวันชำย หมำยถึง ตะวันคล้อยลงหลังเวลำเที่ยง
ลมชำย หมำยถึง ลมพัดอ่อน ๆ
ชำยป่ ำ หมำยถึง บริ เวณที่สุดเขตป่ ำ ริ มป่ ำ
ชำยตำ หมำยถึง ชำเลือง ดูทำงหำงตำ
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เหตุผล
อำหำรเสริ มเป็ นอำหำรที่ช่วยให้ผทู ้ ี่รับประทำนได้รับสำรอำหำรครบตำมที่ร่ำงกำย
ต้องกำร ไม่ได้มีสรรพคุณในทำงอื่น
เป็ นเพียงคำบอกเล่ำ ไม่มีควำมหมำยในเชิงโน้มน้ำว ไม่มีเหตุไม่มีผล
ส่ วนข้อ ๑ มีควำมหมำยโน้มน้ำวให้เลิกสู บบุหรี่
ข้อ ๒ มีควำมหมำยโน้มน้ำวให้เที่ยวประเทศไทย
ข้อ ๓ มีควำมหมำยโน้มน้ำวให้มีสติขณะขับขี่ยำนพำหนะ
แก้ว ในบริ บทนี้ หมำยถึง วัตถุชนิดหนึ่ง
ไฟ ในบริ บทนี้หมำยถึง ควำมรุ่ มร้อน ควำมทุกข์
น้ ำค้ำง ในบริ บทนี้ หมำยถึง ควำมบริ สุทธิ์ สดใส
หิน ในบริ บทนี้หมำยถึง แข็งมำก
อ้ำงอิงถึงตัวบุคคลอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้
กำรสะท้อนของพื้นน้ ำ กำรเกิดรุ ้ง และปลำที่ดีดตัวขึ้นเหนื อผิวน้ ำ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น
ได้ตำมธรรมชำติ
ส่ วนข้อ ๑ สิ่ งเหนื อธรรมชำติ คือ ดวงตำสี แดงที่จบั จ้อง และบ่อน้ ำกรด
ข้อ ๓ สิ่ งเหนื อธรรมชำติ คือ แผ่นดินและภูเขำที่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ประหนึ่ง
มีชีวติ และดอกไม้ที่กำลังเริ งระบำ
ข้อ ๔ สิ่ งเหนือธรรมชำติ คือ สิ่ งของเครื่ องใช้ที่แสดงอำกำรต่ำง ๆ ได้อย่ำง
สิ่ งมีชีวติ
นำเสนอกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และสร้ำงสรรค์
ส่ วนข้อ ๑ ไม่เหมำะสม เพรำะขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงำม
ข้อ ๒ ไม่เหมำะสม เพรำะกล่ำวพำดพิงให้บุคคลอื่นเสี ยหำย
ข้อ ๓ ไม่เหมำะสม เพรำะใช้อกั ษรย่อมำกเกินควำมจำเป็ น
กำรแทรกบทพรรณนำควรคำนึงถึงควำมเหมำะสม และไม่ควรแทรกในส่ วนสรุ ป
เนื่องจำกจะทำให้กำรสรุ ปไม่กระชับชัดเจน
มีกำรอธิ บำยรำยละเอียดให้ผอู ้ ่ำนเห็นภำพชัดเจน
สัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ องและหัวข้ออื่น ๆ เป็ นกำรนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยน
ไปใช้ประกอบอำชีพในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง
ข้อ ๔ เป็ นถ้อยคำที่ให้กำลังใจและควำมหวัง
ส่ วนข้อ ๑ ไม่เหมำะสม เพรำะสอนให้เกลียดกัน
ข้อ ๒ ไม่เหมำะสม เพรำะสอนให้มองควำมรักในแง่ลบ
ข้อ ๓ ไม่เหมำะสม เพรำะยิง่ ตอกย้ำและเป็ นกำรชี้นำให้ทำร้ำยตนเอง
ไม่ควรพูด เพรำะเป็ นกำรยกประเด็นเรื่ องข้อดีของพรสวรรค์ให้เด่นชัด
ทำให้ฝ่ำยค้ำนได้เปรี ยบ
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ใช้ถอ้ ยคำที่สื่อควำมหมำยเกินจริ งหลำยแห่ง เช่น ยืนยันจำกผูใ้ ช้นบั ล้ำน
สวยได้ดงั่ ใจภำยในข้ำมคืน
ใช้ภำษำเพื่อกำรโฆษณำ แต่ไม่ชวนเชื่ อเกินจริ ง
เป็ นกำรพรรณนำให้เห็นภำพและเกิดควำมรู ้สึกไปตำมถ้อยคำของผูเ้ ขียน
ส่ วนข้อ ๑ เป็ นกำรโน้มน้ำวให้เห็นควำมสำคัญของกำรรู้หนังสื อ ซึ่งมีกำรยกเหตุผล
ว่ำจะทำให้เป็ นที่ยอมรับนับถือของประเทศต่ำง ๆ
ข้อ ๓ โน้มน้ำวให้เห็นควำมสำคัญของควำมกรุ ณำปรำนีที่ควรมอบให้แก่กนั
ข้อ ๔ โน้มน้ำวให้เห็นคุณค่ำของถ้อยคำที่อ่อนหวำน ซึ่ งอธิ บำยผลของกำร
ปฏิบตั ิไว้อย่ำงชัดเจนทั้งสองทำง
พยัญชนะที่เป็ นอักษรสู งมี ๑๑ ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
ส่ วนข้อ ๑ มีคำว่ำ ถ้ำ สว่ำง
ข้อ ๒ มีคำว่ำ ขอ ผูก
ข้อ ๔ มีคำว่ำ สิ่ ง ฝัน ให้ สุ ด
รำชวงศ์ เป็ นคำสมำส เพรำะ รำช เป็ นคำบำลี-สันสกฤต รวมกับ วงศ์ เป็ นคำสันสกฤต
อ่ำนออกเสี ยงต่อเนื่องกันว่ำ รำด-ชะ-วง และแปลจำกคำหลังมำคำหน้ำว่ำ ตระกูลของ
พระรำชำ
ส่ วนข้อ ๒ รำชสำนัก ไม่ใช่คำสมำส เพรำะคำว่ำ สำนัก ไม่ใช่คำบำลี-สันสกฤต
ข้อ ๓ รำชพฤกษ์ ไม่ใช่คำสมำส เพรำะเป็ นชื่ อพรรณไม้ ไม่ได้แปลจำกคำหลัง
มำคำหน้ำ
ข้อ ๔ รำชปะแตน เป็ นคำคำเดียวกัน ไม่ใช่ รำช + ปะแตน จึงไม่ใช่คำสมำส
มีคำซ้อน ๓ คำ ได้แก่ ใช้จ่ำย ป้ องกัน ฟุ่ มเฟื อย
มีกำรใช้ท้ งั ภำษำพูดและภำษำเขียน ภำษำพูด คือคำว่ำ กิน นอกนั้นเป็ นภำษำเขียน
คร่ ำครวญ หมำยถึง ร้องร่ ำรำพัน ซึ่งมีควำมหมำยตรงกับคำว่ำ กำสรวล
แปรปรวน หมำยถึง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ ไม่อยูท่ ี่เป็ นปรกติ
ทบทวน หมำยถึง ย้อนกลับทำซ้ ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ยัว่ ยวน หมำยถึง ทำให้อีกฝ่ ำยหนึ่งเกิดควำมใคร่
ประโยคนี้มีใจควำมเดียว คือ ครู ไหวนัง่ ตัวตรงอยูบ่ นแขนของจ่ำช่วงและหมออำรี
นอกนั้นเป็ นส่ วนขยำย
ส่ วนข้อ ๑ เป็ นประโยคควำมซ้อนที่ซบั ซ้อน สังเกตได้จำกคำว่ำ จน
ข้อ ๒ เป็ นประโยคควำมรวมที่ซบั ซ้อน สังเกตได้จำกคำว่ำ และ
ที่เชื่อมกริ ยำ ๒ กริ ยำ คือ อยำกรู้อยำกเห็น อยำกสำรวจ
ข้อ ๓ เป็ นประโยคควำมซ้อนที่ซบั ซ้อน สังเกตได้จำกคำว่ำ ว่ำ กับคำว่ำ เพรำะ
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๒

เหตุผล
มีพระรำชปฏิสันถำร ใช้สำหรับพระมหำกษัตริ ย ์ สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ
สมเด็จพระบรมรำชินี สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ส่ วนข้อ ๑ ไม่ใช้ ทรง นำหน้ำคำว่ำ มี หรื อ เป็ น ที่นำหน้ำคำรำชำศัพท์
ข้อ ๓ ใช้กบั พระบรมวงศ์ช้ นั สมเด็จเจ้ำฟ้ ำ จนถึงพระอนุวงศ์ช้ นั พระองค์เจ้ำ
ข้อ ๔ ใช้กบั พระอนุวงศ์ช้ นั หม่อมเจ้ำ
๓
เป็ นชื่ออำหำรที่มำจำกภำษำจีนทุกคำ
ส่ วนข้อ ๑ มำจำกภำษำอังกฤษทุกคำ แต่คำว่ำ สปอร์ เป็ นเซลล์สืบพันธุ์เพศผูข้ องพืช
ข้อ ๒ เป็ นชื่ ออำหำรทุกคำ แต่คำว่ำ รำเมนและโซบะ มำจำกภำษำญี่ปุ่น
กุยช่ำย มำจำกภำษำจีน
ข้อ ๔ เป็ นชื่ออำหำรทุกคำ แต่คำว่ำ กิมจิ มำจำกภำษำเกำหลี
อำม็อก มำจำกภำษำเขมร จับฉ่ำย มำจำกภำษำจีน
๑
คำที่มำจำกภำษำเขมรมักใช้พยัญชนะ จ ร ล ญ เป็ นตัวสะกด
ส่ วนข้อ ๒ อุตส่ ำห์ (ส.) ชนบท (ป., ส.) ผกำ (ข.)
ข้อ ๓ ปฏิบตั ิ (ป.) อุษำ (ส.) ไพร (ข.)
ข้อ ๔ ปรำรถนำ (ส.) เจริ ญ (ข.) ห้ำง (จ.)
๑
เมำส์ เป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิกะไบต์ เป็ นหน่วยควำมจำของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ เป็ นโปรแกรมของคอมพิวเตอร์
นอกนั้นเป็ นคำทับศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔
ข้อคิดของโคลงบทนี้ คือ กำรผูกใด ๆ ไม่แน่นแฟ้ นยัง่ ยืนเท่ำกำรผูกด้วยไมตรี
ไมตรี คือ ควำมเป็ นเพื่อน ควำมหวังดีต่อกัน เพื่อนที่หวังดียอ่ มนำพำเพื่อนไปในทำง
ที่ถูกต้องดีงำมเสมอ
(๑) ๒ กำรเขียนวันที่ในจดหมำยต้องเขียนว่ำ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๕
(๒) ๓ คำขึ้นต้นจดหมำยถึงครู อำจำรย์หรื อผูใ้ หญ่ที่นบั ถือ ซึ่ งไม่ใช่ญำติ ต้องใช้วำ่ เรี ยน
(๓) ๓ คำลงท้ำยจดหมำยถึงครู อำจำรย์ ต้องใช้วำ่ ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสู ง
๑ ๒ ๔ นักเรี ยนสำมำรถเลือกคำตอบใดก็ได้ใน ๕ คำตอบนี้ เพรำะเป็ นหนังสื อ
๖ ๘ ที่มีขอ้ มูลเกี่ยวข้องกับโขน ซึ่ งสังเกตได้จำกชื่อหนังสื อ

