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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๖ 

ส่วนที ่๑ :  แบบปรนัย ๕ ตัวเลือก แต่ละข้อมีค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว จ ำนวน ๒๒ ข้อ                       
ขอ้ละ ๑ คะแนน รวม ๒๒ คะแนน 

อ่านบทความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ ๑-๓ 
ศิลปะแทงหยวก 

 คนรุ่นเก่ำคุ้นเคยกับศิลปะกำรแทงหยวกท่ีใช้ประดับจิตกำธำนในงำนเผำศพ แต่คนรุ่นใหม่คงแทบ           
ไม่เคยเห็น เพรำะสมยัน้ีมีเมรุเผำถำวร ศิลปะท่ีใชก้็คือกำรจดัดอกไมว้ำงบนหลงัโลงเท่ำนั้น 
 คุณสมัคร สุนทรเวช เขียนเร่ือง ศิลปะกำรแทงหยวกบนจิตกำธำน เอำไวใ้นหนังสือ จดหมำยเหตุ
กรุงเทพฯ (ส ำนกัพิมพอ์มรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗) วำ่สมยัยงัเด็กวิ่งเล่นอยูใ่นวดัสังเวชฯ บำงล ำพู  เคยเห็นกอกลว้ยตำนี 
ป่ำชำ้หลงัวดั 
 เวลำมีงำนศพ คนก็เขำ้ไปตดัเอำมำสำมตน้ ตดัเอำส่วนโคนอวบอว้นไวร้ำว ๑ เมตร ทิ้งให้เด็ก ๆ มำแบก
เอำไปหดัวำ่ยน ้ำ ท่ีเหลือก็กะใหพ้อดูกบัควำมสูง ควำมกวำ้งของจิตกำธำน 
 คุณสมคัรอำยุรำว ๗-๘ ขวบ เคยไปเห็นท่ีบำ้นคุณตำหลวงวฒัน์ ท่ำนให้ลูกหลำนเป็นคนรุ่นหนุ่ม ๕-๖ คน 
เป็นผูจ้ดักำรสลกัหยวก ซ่ึงถ้ำจะเรียกให้ถูก ก็ตอ้งเรียกฉลักหรือฉลุลวดลำยลงบนโคง้ของกำบกล้วยท่ีลอก
ออกมำ 
 หยบิเอำช้ินท่ีฉลุออกแลว้ ก็เอำกระดำษสีต่ำง ๆ ตดัใหก้วำ้งสักคืบ ปะลงไปบนโคง้ของกำบกลว้ย แลว้เอำ
อีกกำบท่ีไม่ไดฉ้ลุครอบทบัลงไปใหส้นิท ก็จะเกิดลวดลำยท่ีเป็นตวักนกข้ึนมำชดัเจน 
 ส่วนด้ำนเสำนั้น ก็เป็นกำรฉลุลวดลำยทำงด้ำนซ้ำย ดำ้นขวำ เอำมำประกอบกบักำบกลว้ยซ้อนกลบัด้ำนกนั  
จะท ำใหไ้ดเ้สำกำบกลว้ยท่ีลวดลำยปรำกฏออกมำทั้งสองมุมของกำบท่ีเอำไปประกอบกนัทั้งส่ีดำ้น 
 ดำ้นบน ก็ฉลุดำ้นขำ้ง เป็นลำยกนกเหมือนกนั แต่เอำไปทำบเป็นทำงยำว แลว้เอำไมไ้ผท่ี่เส้ียมไวแ้ลว้เสียบ
เพื่อกำบท่ีฉลุแลว้ติดกนัเป็นผนืยำวทั้งส่ีดำ้น 
 ท่ีเหลือก็เอำมำฉลุเป็นกระจงั ท่ีเรียกว่ำ ใบเทศ เอำไม้เสียบโคนไปแล้ว ก็เอำไปเสียบเรียงกนัไวเ้ป็น
เคร่ืองประดบัเรียงรำย ตำมขอบดำ้นบน 
 คุณสมคัรเล่ำวำ่ งำนทั้งหมดน้ีเขำช่วยกนั คนนั้นฉลุเพื่อท ำตรงน้ี คนน้ีฉลุเพื่อประกอบตรงนั้น รำวสักสอง
ชัว่โมง ก็จะไดง้ำนศิลปะแทงหยวกครบทั้งชุด 
 ยกเอำไปผกูประกอบกบัโครงจิตกำธำนไดท้นัที 
 งำนแทงหยวกส ำหรับศพคนธรรมดำ บำงคร้ังก็ไม่ใช้กระดำษสี เขำใช้ใบตองหุ้มรองดำ้นในแทนกระดำษสี           
ก็จะไดสี้เขียวแก่เขียวอ่อนตำมธรรมชำติ 

หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัวนัอำทิตยท่ี์ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ตัวช้ีวดั • ตีควำม แปลควำม และขยำยควำมเร่ืองท่ีอ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒) 

๑. ศิลปะกำรแทงหยวกเลือนหำยไปเพรำะเหตุใด 
        คนรุ่นเก่ำท่ีมีฝีมือค่อย ๆ ลม้ตำยไปจนหมด 
       สถำนท่ีท่ีใชเ้ผำศพเปล่ียนไปตำมยคุสมยั 
       ตน้กลว้ยเป็นพืชเศรษฐกิจจึงมีรำคำสูงข้ึน 
        คนเสียชีวตินอ้ยลงเน่ืองจำกกำรแพทยเ์จริญข้ึน 
        พิธีเก่ียวกบัศพเปล่ียนแปลงไปจำกเดิมโดยส้ินเชิง 

ตัวช้ีวดั • เขียนยอ่ควำมจำกส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหำหลำกหลำย (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๓) 

๒. ใจควำมส ำคญัของเร่ืองน้ีตรงกบัขอ้ใด 
        คนรุ่นเก่ำตอ้งสร้ำงเชิงตะกอนข้ึนมำส ำหรับเผำศพจึงคุน้เคยกบัศิลปะกำรแทงหยวก แต่ปัจจุบนัมีเมรุ 

เผำศพ คนรุ่นใหม่จึงแทบไม่เคยเห็นกำรแทงหยวกอีกเลย 
       กำรแทงหยวกส ำหรับศพของคนธรรมดำ บำงคร้ังไม่ใช้กระดำษสี แต่ใช้ใบตองหุ้มรองด้ำนในแทน

กระดำษสี ซ่ึงดูสวยงำมตำมธรรมชำติเป็นสีเขียวแก่เขียวอ่อนสลบักนั 
       ศิลปะกำรแทงหยวกใช้ประดับจิตกำธำนในงำนเผำศพ โดยน ำกำบกล้วยมำฉลุลวดลำยลงบนโค้ง              

ปะทบัดว้ยกระดำษสีแลว้น ำกำบกลว้ยอีกกำบหน่ึงมำครอบทบัใหส้นิทก็จะเกิดลวดลำยท่ีชดัเจน 
       คุณสมคัร สุนทรเวช เขียนเร่ือง ศิลปะกำรแทงหยวกบนจิตกำธำน เล่ำถึงสมยัยงัเป็นเด็กเคยเห็นเขำ           

แทงหยวกท่ีบำ้นคุณตำหลวงวฒัน์ เวลำมีงำนศพคนก็ไปตดัตน้กลว้ยตำนีท่ีป่ำชำ้หลงัวดัมำท ำ 
        คุณตำหลวงวฒัน์ท่ำนใหค้นหนุ่ม ๕-๖ คน จดักำรแทงหยวก โดยตดัส่วนโคนของตน้กลว้ยไวป้ระมำณ 

๑ เมตร ทิ้งใหเ้ด็ก ๆ น ำไปหดัวำ่ยน ้ำ ท่ีเหลือก็น ำมำวดัใหพ้อดีกบัควำมสูง ควำมกวำ้งของจิตกำธำนแลว้
ฉลุลวดลำย 

ตัวช้ีวดั • ประเมินงำนเขียนของผูอ่ื้น แลว้น ำมำพฒันำงำนเขียนของตนเอง (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๕) 

๓. ส่ิงท่ีท ำใหง้ำนเขียนเร่ืองน้ีน่ำเช่ือถือมีหลำยประเด็น ยกเวน้ขอ้ใด 
        ระบุช่วงเวลำชดัเจน 
         อำ้งอิงถึงค ำบอกเล่ำของบุคคลจริง 
          อำ้งอิงถึงสถำนท่ีและเหตุกำรณ์จริง 
          อธิบำยวธีิกำรท ำค่อนขำ้งละเอียด 
           กล่ำวถึงประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ 
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อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ ๔-๕ 

    นำนมำแลว้ มีพรำหมณ์หน่ึงปรำรภจะบูชำยญั จึงไปซ้ือแพะมำตวัหน่ึง แบกข้ึนบ่ำแลว้เดินกลบัไปบำ้น 
    หนทำงตั้งแต่ตลำดไปจนถึงบำ้นของพรำหมณ์นั้นค่อนขำ้งไกล ทั้งเป็นทำงเปล่ียวคดเค้ียว ตอ้งผำ่นป่ำไม้
ยอ่ม ๆ หลำยแห่ง 
    ขณะท่ีพรำหมณ์ก ำลงัแบกแพะเดินไปนั้น นกัเลง ๓ คน ซ่ึงยืนอยู่ท่ีถนนแลเห็นเขำ้ นกัเลงเหล่ำนั้นอดอยำก 
ซูบผอมมำหลำยวนั จึงปรึกษำกนัว่ำ “แพะตวัน้ีมีเน้ือมำกทีเดียว ถำ้ไดม้ำดว้ยอุบำยอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแลว้ พวกเรำ          
จะระงบัควำมหิวไดโ้ดยไม่ตอ้งสงสัย”  
    นกัเลงเหล่ำนั้นมองเห็นอุบำยอยำ่งหน่ึง ก็กระซิบบอกกนัและกนั แลว้แยกกนัไปสู่ท่ีต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำร
ตำมอุบำยของตน 
    พรำหมณ์นั้นเดินไป ก็พบนักเลงคนหน่ึงสวนทำงมำและกล่ำวว่ำ “พรำหมณ์! ท  ำอะไรอย่ำงนั้นเล่ำ?           
ท่ำนแบกสุนขัสกปรกนั้นไปท ำไม?” 
    พรำหมณ์หำไดใ้ส่ใจค ำพดูของนกัเลงนั้นไม่ คงเดินต่อไปขำ้งหนำ้ตำมปกติ 
    เม่ือพรำหมณ์ไปได้สักหน่อย นักเลงคนท่ี ๒ ก็เดินสวนทำงมำและร้องข้ึนว่ำ “อศัจรรย์อะไรอย่ำงน้ี 
พรำหมณ์! สุนขัน้ีมีประโยชน์อะไรส ำหรับท่ำนหรือ? ท่ำนท ำกำรท่ีน่ำติอยำ่งร้ำยแรงน้ีไดอ้ยำ่งไร?” 
    พรำหมณ์ไดฟั้งดัง่นั้น รู้สึกสงสัยอยู่ครัน ๆ แต่ก็ยงัเดินต่อไปขำ้งหน้ำ และพบนักเลงคนท่ี ๓ สวนทำง        
มำอีกเหมือนคนก่อน ๆ พอแลเห็นพรำหมณ์ นกัเลงคนนั้นก็ร้องข้ึนวำ่ 
    “พรำหมณ์! ท่ำนน ำสำยยญัโญปวีต (ดำ้ยยญัท่ีคลอ้งบนบ่ำซ้ำยพำดลงมำใตแ้ขนขวำ) และสุนขัไปอยำ่งไรกนั? 
ท่ำนเป็นนำยพรำนมิใช่พรำหมณ์เสียแลว้หรือ จึงออกล่ำเน้ือดว้ยสุนขัน้ี” 
    พรำหมณ์ไม่รู้เท่ำ ก็แน่ใจวำ่ สัตวน้ี์บูชำยญัไม่ไดเ้สียแลว้ คงเป็นสุนขัแน่ ๆ เพรำะคนทั้งหมดจะเห็นผิดไป
ไดอ้ยำ่งไร? คิดแลว้ก็ทิ้งแพะนั้นเสีย แลว้อำบน ้ำกลบัไปบำ้น นกัเลงเหล่ำนั้นก็น ำแพะไปฆ่ำกินกนัอยำ่งร่ำเริง 

หมุนไปตำมลมปำก ของ สุชีโวภิกข ุ(สุชีพ ปุญญำนุภำพ) 

ตัวช้ีวดั • คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเร่ืองท่ีอ่ำนและประเมินค่ำเพื่อน ำควำมรู้ ควำมคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหำ           

๔. ถำ้นกัเรียนเป็นพรำหมณ์จะท ำอยำ่งไรเพื่อใหอุ้บำยคร้ังน้ีลม้เหลว 
        ปล่อยแพะเขำ้ป่ำไป 
       แบกแพะกลบัไปท่ีตลำดเพื่อถำมคนขำยวำ่เป็นแพะหรือสุนขั 
       แบกแพะเดินยอ้นกลบัไปตำมนกัเลงอีก ๒ คน มำดูแพะพร้อมกนั 
       ฝำกแพะไวก้บันกัเลงคนท่ี ๓ แลว้ตนเองก็ไปตำมชำวบำ้นมำช่วยดู 
       แบกแพะกลบัไปบำ้นแลว้เรียกเพื่อนพรำหมณ์มำช่วยกนัดูวำ่เป็นแพะหรือสุนขั 
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ในกำรด ำเนินชีวิต (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๔) 



ตัวช้ีวดั • สรุปแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นจำกเร่ืองท่ีฟังและดู (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑) 

๕. ถำ้นกัเรียนไดพ้บเห็นเหตุกำรณ์น้ี ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 

        คนท่ีใชอุ้บำยหลอกผูอ่ื้นไดคื้อคนฉลำด 

      คิดไตร่ตรองส่ิงท่ีไดย้นิดว้ยเหตุผลก่อนท่ีจะเช่ือ 

       ไม่ควรคิดท ำกำรใดถำ้ไม่อยำกพบควำมลม้เหลว 

        เช่ือควำมคิดตนเองเท่ำนั้น ไม่ฟังควำมคิดเห็นใคร 

       ส่ิงท่ีคนน ำมำพดูต่อ ๆ กนัคือส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

ตัวช้ีวดั • พดูในโอกำสต่ำง ๆ พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ โนม้นำ้วใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภำษำถูกตอ้ง 

๖. ในฐำนะท่ีนักเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียน เพื่อน ำเคร่ืองอุปโภคบริโภคไปแจกแก่

ชำวบำ้นท่ีประสบอุทกภยัในชุมชน นกัเรียนจะพดูกบัผูป้ระสบอุทกภยัเหล่ำนั้นวำ่อยำ่งไร 

        ภำวะน ้ ำท่วมปีน้ีแมจ้ะรุนแรง ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนและควำมสูญเสียอย่ำงมำกมำย แต่พวกเรำ                   

ทุกคนอยำ่เพิ่งหมดหวงั ทอ้ใจ เพรำะคนไทยจะไม่ทิ้งกนั 

      น ้ ำท่วมเกิดในหลำยพื้นท่ีหลำยจงัหวดั ผูป้ระสบภยัก็มีจ  ำนวนมำกเหลือเกิน ช่วยอย่ำงไรก็ไม่ทัว่ถึง        

ทุกคนตอ้งพยำยำมด้ินรนหำทำงช่วยตนเองบำ้ง 

        น ้ ำท่วมคร้ังใดพวกเรำต่ำงก็สละเวลำ ทุ่มเทแรงกำยแรงใจมำช่วยเหลือทุกท่ำนให้พ้นจำกควำม              

ทุกขย์ำกเดือดร้อน หวงัวำ่ทุกท่ำนจะจดจ ำและตอบแทนบุญคุณของพวกเรำ 

      น ้ ำท่วมเป็นภยัธรรมชำติท่ีทุกคนเล่ียงไม่ได ้และมนัก็เป็นผลมำจำกกำรกระท ำท่ีเห็นแก่ตวัของมนุษย์

นัน่เอง จงกม้หนำ้รับกรรมไปเถิด อยำ่ไดคิ้ดเสียใจหรือเรียกร้องส่ิงใดเลย 

      ปริมำณน ้ ำท่ีท่วมทน้ชุมชนของเรำเทียบไม่ไดก้บัน ้ ำใจของทุกคนท่ีมีให้แก่กนั ควำมรักควำมสำมคัคี

ของคนในชุมชนจะท ำให้เรำไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เพรำะพวกเขำเห็นว่ำเรำ                 

อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

 

 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๑ 

๒ 

๓ 
๔ 

๕ 

เหมำะสม (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕) 



ตัวช้ีวดั • วเิครำะห์แนวคิด กำรใชภ้ำษำ และควำมน่ำเช่ือถือจำกเร่ืองท่ีฟังและดูอยำ่งมีเหตุผล (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๒) 

๗. ประกำศต่อไปน้ีขำดควำมชดัเจนในเร่ืองใด 

   คลินิกทนัตกรรม บ้านฟันดี เปิดคลินิกเคล่ือนท่ีให้บริกำรตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ส ำหรับประชำชน
ทัว่ไป โดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยใด ๆ ทั้งส้ิน ใหบ้ริกำร ณ ลำนอเนกประสงคโ์รงเรียนร่วมใจพฒันำ นดัหมำยล่วงหนำ้ 
โทร. ๐๒๒๓๓๑๑๔๔ 

       ผูเ้ขำ้รับบริกำร 

        วนัท่ีติดประกำศ 

         เวลำใหบ้ริกำร 

         สถำนท่ีติดต่อ 

         ช่ือแพทยผ์ูรั้กษำ 

ตัวช้ีวดั •  

 

๘. ขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือ นำฬิกำชีวิต ซ่ึงรวบรวมโดย อ.นวลฉวี ทรรพนนัทน์ เม่ือนกัเรียน

อ่ำนแลว้ ขอ้ใดเหมำะท่ีจะเติมลงในช่องวำ่ง 

  ช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า  เป็นช่วงเวลำของล ำไส้ใหญ่ ซ่ึงมีหน้ำท่ีขบัถ่ำยอุจจำระออกไป แต่คนเรำมกัจะ          

ไม่ต่ืนในช่วงน้ี ซ่ึงเป็นเวลำท่ีล ำไส้ตอ้งบีบอุจจำระลง เม่ือไม่ต่ืนจึงตอ้งบีบข้ึน เม่ือไม่ถ่ำยตอนเชำ้ ล ำไส้ใหญ่จึง

รวน ดูอย่ำงไรว่ำล ำไส้รวน จะมีอำกำรปวดหัวไหล่ กลำ้มเน้ือเพดำนจะหย่อนแลว้ท ำให้นอนกรนในท่ีสุด... 

_____________________ บำงคนไม่กินอำหำรเชำ้ ด่ืมกำแฟเพียงแกว้เดียวก็อ่ิม ร่ำงกำยจะดูดกำกอำหำรตกคำ้ง

ซ่ึงก ำลงัจะเป็นอุจจำระกลบัเขำ้กระเพำะใหม่ เท่ำกบั “กินกำแฟแกลม้อุจจำระ” 

      คนท่ีขบัถ่ำยยำกตอ้งพยำยำมขบัถ่ำยวนัละหลำย ๆ คร้ัง 

      คนท่ีขบัถ่ำยยำกตอ้งกินอำหำรบ่อย ๆ  

        คนท่ีขบัถ่ำยยำกตอ้งกินอำหำรใหม้ำก 

        คนท่ีขบัถ่ำยยำกตอ้งกินอำหำรเชำ้ 

        คนท่ีขบัถ่ำยยำกไม่ควรด่ืมกำแฟ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

เขียนส่ือสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ไดต้รงตำมวตัถุประสงค ์โดยใชภ้ำษำเรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูลและ 

สำระส ำคญัชดัเจน (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑) 



ตัวช้ีวดั • เขียนเรียงควำม (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๒) 

๙. ขอ้ควำมใดเหมำะท่ีจะใชเ้ป็นค ำน ำของเรียงควำมเก่ียวกบัแม่ 

        ใคร ๆ ก็ตอ้งรักแม่ ผมก็รักแม่ของผมครับ 

       ถำ้ตอนท่ีผมเป็นวยัรุ่น ผมท ำใหแ้ม่น ้ำตำตกนอ้ยกวำ่น้ีก็คงดี 

        แม่เป็นผูห้ญิงเขม้แขง็ คิดแต่ช่วยตนเอง ไม่คิดพึ่งแมแ้ต่ลูก ๆ 

        ท ำไมผมถึงรู้วำ่ แม่รักพวกเรำ ทั้ง ๆ ท่ีแม่ไม่เคยพร ่ ำพรรณนำวำ่รัก 

       เร่ืองของพวกผมพี่นอ้งคงสะกิดใจท่ำนทั้งหลำยบำ้งไม่มำกก็นอ้ย 

ตัวช้ีวดั •  

 

๑๐.  ก. แต่ละคนจะแสวงหำผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 

   ข. นกัเรียนท ำงำนร่วมกนัตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจนกระทัง่สมำชิกของกลุ่มทุกคนมีควำมเขำ้ใจถูกตอ้ง 

และท ำงำนจนเสร็จสมบูรณ์ 

   ค. ควำมคิดเช่นน้ีท ำไดง่้ำย ๆ โดยแบ่งนกัเรียนในชั้นออกเป็นกลุ่มยอ่ย หลงัจำกท่ีครูใหค้  ำช้ีแจงแลว้ 

   ง. กำรเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ในกำรสอนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีให้นักเรียนท ำงำนร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์              

ในกำรเรียนสูงสุดแก่ตนและแก่กนัและกนั 

   จ. กำรร่วมมือกนั คือ กำรท ำงำนร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 

  เม่ือเรียงล ำดบัขอ้ควำมท่ีใหแ้ลว้ ขอ้ควำมใดเป็นล ำดบัท่ี ๓ 

        ก 

       ข 

        ค 

       ง 

       จ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

เขียนรำยงำนกำรศึกษำคน้ควำ้เร่ืองท่ีสนใจตำมหลกักำรเขียนเชิงวิชำกำร และใช้ขอ้มูลสำรสนเทศ        
อำ้งอิงอยำ่งถูกตอ้ง (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๖) 



ตัวช้ีวดั •  มีวจิำรณญำณในกำรเลือกเร่ืองท่ีฟังและดู (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔) 

๑๑. ผูท่ี้มีวจิำรณญำณจะเลือกดูละครแบบใด 
        ละครท่ีน ำเสนอเร่ืองรำวเร้นลบัเหนือธรรมชำติ 
       ละครท่ีสะทอ้นวถีิชีวติของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
       ละครท่ีมีเร่ืองรำวกำรแยง่ชิงคนท่ีตนรักโดยยอมท ำทุกวถีิทำง 
       ละครท่ีถ่ำยทอดกำรแสดงควำมรักทำงกำยของหนุ่มสำวอยำ่งเปิดเผย 
       ละครท่ีแสดงพฤติกรรมรุนแรงของตวัละครและใชภ้ำษำท่ีหยำบคำย 

ตัวช้ีวดั • อธิบำยธรรมชำติของภำษำ พลงัของภำษำ และลกัษณะของภำษำ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑) 

๑๒.   อำเซียนร่วมใจ อำเซียนเรำมำร่วมใจ 

       ขอ้ควำมน้ีสะทอ้นลกัษณะของภำษำอยำ่งไร 
        ช่วยจรรโลงใจ 
       ช่วยใหม้นุษยพ์ฒันำ 
        ช่วยก ำหนดอนำคต 
       แสดงลกัษณะเฉพำะของบุคคล 
       ถ่ำยทอดและบนัทึกวฒันธรรม 

ตัวช้ีวดั • ใชค้  ำและกลุ่มค ำสร้ำงประโยคตรงตำมวตัถุประสงค ์(ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒) 

๑๓. ขอ้ควำมใดใชส้ ำนวน ควำ้น ้ำเหลว ส่ือควำมหมำยไดถู้กตอ้ง 
        ตอนเป็นผูจ้ดักำร ใคร ๆ ก็ยกยอ่งช่ืนชม แต่พอหมดอ ำนำจก็ควำ้น ้ำเหลว ควำมผิดพลำดท่ีท ำไวก้็เปิดเผย

ออกมำ   
            ไม่มีใครรอดพน้กำรถูกติเตียนลบัหลงัไปได ้แต่กำรควำ้น ้ำเหลวยอ่มผำ่นเลยไป อยำ่เก็บมำเป็นอำรมณ์ 

           ท่ำทำงของเขำดูทะมดัทะแมงเอำกำรเอำงำน แต่กลบัท ำอะไรไม่เป็นสักอยำ่ง ควำ้น ้ำเหลวจริง ๆ 
          ลูกคนน้ีด้ือจริง ๆ ตกัเตือนสั่งสอนอยำ่งไรก็ไม่ฟังเหมือนควำ้น ้ำเหลว 

           ชำวสวนพยำยำมหำวธีิก ำจดัแมลงท่ีเป็นศตัรูพืชหลำยคร้ังแต่ก็ควำ้น ้ำเหลว 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

๑ 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 



ตัวช้ีวดั • ใชภ้ำษำเหมำะสมแก่โอกำส กำลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค  ำรำชำศพัทอ์ยำ่งเหมำะสม (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓) 

๑๔. นกัเรียนจะใชค้  ำรำชำศพัทค์  ำใดเติมลงในช่องวำ่ง ขอ้ควำมน้ีจึงจะถูกตอ้ง 
  ...พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวพระรำชทำนถุงของขวญัแก่นำยอ ำเภอและหัวหน้ำก่ิงอ ำเภอ เพื่อเชิญไป
แจกจ่ำยแก่รำษฎรท่ียำกจน สมควรแก่เวลำจึง _____________ โดยรถยนต์พระท่ีนั่งไปยงัท่ำอำกำศยำน
แม่ฮ่องสอน เพื่อทรงเยี่ยมรำษฎรท่ีเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ บริเวณท่ำอำกำศยำน เป็นเวลำพอสมควร                 
จึงประทบัเคร่ืองบินพระท่ีนัง่ _______________  กลบัจงัหวดัเชียงใหม่แลว้ ______________ โดยรถยนต์- 
พระท่ีนัง่กลบัถึงพระต ำหนกั ภูพิงครำชนิเวศน์ เม่ือเวลำ ๑๙.๕๐ น. 
        เสด็จ 
      เสด็จประพำส    
        เสด็จพระรำชด ำเนิน 
        เสด็จพระรำชด ำเนินไปประทบัแรม 
       เสด็จพระรำชด ำเนินแปรพระรำชฐำนไปประทบั 
 
ตัวช้ีวดั • วเิครำะห์อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศและภำษำถ่ิน (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕) 

๑๕. ขอ้ใดเป็นช่ืออำหำรท่ีไดรั้บอิทธิพลมำจำกภำษำถ่ิน 
       เต่ียว 
         ฮงัเล 
         ดีปลี 
         กินดอง 
        กำดแลง 

ตัวช้ีวดั • อธิบำยและวเิครำะห์หลกักำรสร้ำงค ำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖) 

๑๖. ค ำวำ่ วทิยำลยั มีกำรสร้ำงค ำโดยวธีิใด 
          สระสนธิ 
        นฤคหิตสนธิ 
          พยญัชนะสนธิ 
         กำรสมำสเรียงค ำ 
          กำรสมำสกลบัค ำ 
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๕ 



ตัวช้ีวดั  • วเิครำะห์และประเมินกำรใชภ้ำษำจำกส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๗) 

๑๗. ข่ำวในขอ้ใดใชค้  ำก ำกวม 
           ดำว ไม่กินเส้น แดง เหตุเพรำะผดิใจกนัเร่ืองบอย 
            เจำ้ทุกขช้ี์หลกัฐำน เพื่อรวบตวัตีนแมวเขำ้คุก 
            แมวมองจบัตำ สรรหำนกัแสดงหนำ้ใหม่     
           คณะกรรมกำรชุมชนชิงเกำ้อ้ีกนัอยำ่งดุเดือด 
         นิตยสำรคนหวักะทิ เปิดตวัรับศกัรำชใหม่ 

ตัวช้ีวดั  • วเิครำะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบักำรเรียนรู้ทำงประวติัศำสตร์และวถีิชีวติของสังคม                                                    

 

๑๘.     จงอุตส่ำห์เสง่ียมคอยเจียมตน      อยำ่ใหค้นทั้งปวงล่วงข่มเหง 
     จงซ่ือตรงต่อผวัรู้กลวัเกรง          อยำ่คร้ืนเครงด่ำวำ่กบัขำ้ไท 
     ปรนนิบติัอยำ่ใหข้ดัน ้ำใจเขำ         กำรเรือนกำรเหยำ้เอำใจใส่ 
     ขำ้วของสำรพนัหมัน่เก็บไว ้         ระวงัระไวดูแลอยำ่แชเชือน 

เสภำเร่ือง ขนุชำ้ง-ขนุแผน ตอน แต่งงำนพระไวย 

   จำกค ำประพนัธ์ สะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวติของสังคมในอดีตในดำ้นใด 
          วฒันธรรม 
          ประเพณี 
          ควำมเช่ือ 
          ค่ำนิยม 
          อำชีพ 
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ในอดีต (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒) 



ตัวช้ีวดั • วเิครำะห์และประเมินคุณค่ำดำ้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐำนะท่ีเป็นมรดกทำง   

 
๑๙.  
        
         ขนุแผนแสนโศกสงสำรนอ้ง    น่ิงนัง่ฟังวนัทองใหอ้ดัอั้น 
      นำงหนัมำกอดเทำ้เขำ้จำบลัย ์   ขนุแผนนั้นหนำ้ซบกบัหลงัเมีย 
      สะทอ้นสะทึกสะอ้ืนไห ้      ออกปำกน ้ำตำไหลลงรำดเร่ีย 
      เสียแรงทรมำนตวัทั้งผวัเมีย    เข่ียดินเล้ียงกนัเหมือนหน่ึงนก 
        ฝ่ำยขนุชำ้งนัง่เหงำไม่เขำ้ใกล ้   ร้องไหห้นำ้ขำวรำวกบัผ ี
      เสียใจไหลเล่อเพอ้พำที       ครำวน้ีตำยแน่แลว้แม่คุณ 
      พุทโธ่อยูห่ลดัหลดัมำพลดักนั   โอแ้ม่วนัทองตำยเพรำะอำ้ยขนุ 
      เน้ือหนงัเจำ้จะพงัลงเป็นจุณ    เพรำะอำ้ยตุ่นโง่เง่ำเขำ้กรำบทูล 
         นำงวนัทองร้องเรียกเอำดอกไม ้  คลำนเขำ้ไปไหวก้รำบทองประศรี 
      ลูกจะลำมำรดำในวนัน้ี       ขออภยัอยำ่ใหมี้ซ่ึงโทษทณัฑ ์
      แต่ลูกอยูก่บัพอ่ขนุแผน       ใหแ้ม่แคน้อยำ่งไรท่ีไหนนัน่ 
      จนถึงเวลำเขำฆ่ำฟัน         ส้ินเวรกรรมกนัเถิดแม่คุณ 
         สร้อยฟ้ำศรีมำลำสะอ้ืนไห ้     พิไรพลำงทำงขอษมำวำ่ 
      ลูกไดผ้ดิพลั้งแต่หลงัมำ       จนถึงวนัชีวำแม่บรรลยั 
      อยำ่เป็นเวรกรรมแก่ตวัขำ้     กม้หนำ้ลงแลว้ก็ร้องไห ้
      วนัทองรับษมำยิง่อำลยั       น ้ำตำไหลโซมหนำ้ดว้ยปรำนี 
         พอ่จะเห็นมำรดำสักคร่ึงวนั    พน้นั้นสูญเปล่ำเป็นเถำ้ถ่ำน 
      จะไดแ้ต่คิดถึงคะนึงนำน      กลบัไปบำ้นเถิดลูกอยำ่รอเยน็ 
      เม่ือเวลำเขำฆ่ำแม่คอขำด      จะอนำถไม่น่ำจะแลเห็น 
      เจำ้ดูหนำ้เสียแต่แม่ยงัเป็น     นึกถึงจะไดเ้ห็นหนำ้มำรดำ 
 
 
 
 
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

วฒันธรรมของชำติ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓) 

มำกท่ีสุด 

ค ำประพนัธ์จำกเสภำเร่ือง ขุนชำ้ง-ขนุแผน ตอน ฆ่ำนำงวนัทอง ในขอ้ใดท ำใหผู้อ่้ำนเกิดอำรมณ์สะเทือนใจ 



   ตัวช้ีวดั  
   
           
   

๒๐.     ต้นไม้ท่ีเขำเอำมำท ำเสำเรือน และมีพิธีท ำขวญัเสำเอกหรือเสำขวญันั้ น แต่ก่อนน้ีไม่มีขำย                  
ถำ้ตอ้งกำรเสำก็ตอ้งไปหำและตดัเอำเองท่ีในป่ำ ถำ้มีก ำลงันอ้ยและไม่มีควำมรู้เร่ืองดูไมต้ดัไม ้ก็อำศยั
เพื่อนบำ้นท่ีช ำนำญช่วยเหลือกนัได้ในทำงสำมคัคีธรรม ขณะตดัโค่นตน้ไมท่ี้เลือกได้ในป่ำ ลำงท่ี
ตน้ไมน้ั้นเอนลงมำก ำลงัจะโค่นลม้ลง ก็มีเสียงลัน่ดงัเอ๊ียด ๆ นัน่เขำวำ่เป็นเสียงนำงไมร้้องไห้ ท่ีจะตอ้ง
ถูกพรำกจำกถ่ินท่ีเคยอยู่เพรำะด้วยควำมเบียดเบียนของมนุษย์ ท ำไมไม่ลงไปตบพวกตดัไม้เสีย            
บำ้งเล่ำ เห็นจะไม่กลำ้ท ำ เพรำะพวกเหล่ำนั้นยอ่มมีเคร่ืองรำงของขลงัไวป้้องกนัตวั ท่ีตน้ไมล้ัน่เอ๊ียดวำ่
นำงไมร้้องไห้คงเกิดจำก “จินตนำกำร” ของพวกตดัไมเ้อง และ “จินตนำกำร” อย่ำงน้ีแหละ ท่ีเกิด             
เป็นจินตกวีนิพนธ์ข้ึน ซ่ึงเรำก็ชอบอ่ำนเพรำะถูกอำรมณ์ ท่ีตอ้งกำรให้เกิด “จินตนำกำร” อย่ำงนั้น             
แต่อยำ่ใหถึ้ง “จินตนำกำร” ขั้นเป็นโรคจิตก็แลว้กนั 

                                                                                                     
จำกหนงัสือ กำรศึกษำ ศิลปะ และประเพณี 

   แนวคิดในขอ้ใดสรุปไดจ้ำกเร่ืองน้ี 
          ควำมเช่ือควรประกอบดว้ยเหตุผลและก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีสร้ำงสรรค ์
           มนุษยใ์ชค้วำมเช่ือท่ีเร้นลบัปกป้องธรรมชำติ 
            คนท่ีมีจินตนำกำรมีโอกำสท่ีจะเป็นโรคจิต 
       ป่ำเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของมนุษย ์
            ผูเ้ขียนไม่เช่ือเร่ืองนำงไม ้

ตัวช้ีวดั    รวบรวมวรรณกรรมพื้นบำ้นและอธิบำยภูมิปัญญำทำงภำษำ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๕) 

๒๑.                    เร่ืองเสือ (นิทานพืน้บ้านฉบับภาคตะวนัออก) 
     เสือไปกินหญำ้ท่ีชำยดอย ๒ ตวัแม่ลูก ไปพบแม่ววั เสือจะกินแม่ววั แม่ววัก็วอนวำ่ ขอไปส่งนมลูกหน่อย  
เสือก็ยอม พอแม่ววัไปส่งนมลูกเสร็จ แม่ววัก็จะไปให้เสือกิน ลูกววัก็วิ่งไปหำเสือขอให้กินตนแทน เสือเห็นว่ำ
ลูกววัรู้จกัคุณแม่ก็เลยไม่กิน ตกลงไม่กินทั้งแม่ววัและลูกววั ปล่อยไปทั้ง ๒ ตวั 

จำกหนงัสือ บนัทึกถึงธำรใส ของ กระทรวงศึกษำธิกำร 

      ควำมเช่ือเร่ืองขวญั ของ เสฐียร 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

• 

วเิครำะห์และวจิำรณ์เร่ืองท่ีอ่ำนในทุก ๆ ดำ้นอยำ่งมีเหตุผล (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓) 
วเิครำะห์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็น โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่ำน และเสนอควำมคิดใหม่อยำ่งมีเหตุผล    
(ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕) 
วเิครำะห์และวจิำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตำมหลกักำรวจิำรณ์เบ้ืองตน้ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑) 

 

• 

• 

• 

โกเศศ 



    นิทำนเร่ืองน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นส่ิงใด 
            กำรน ำชีวติสัตวม์ำเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัของมนุษย ์
          คุณธรรมและจริยธรรมของกำรอยูร่่วมกนั 
         ครอบครัวท่ีขำดพอ่ยอ่มไม่มีผูป้กป้องดูแล 
           กำรอธิบำยควำมสัมพนัธ์ในโซ่อำหำร 
        กฎธรรมชำติของส่ิงมีชีวติ 

ตัวช้ีวดั   

 

๒๒.  ถำ้นกัเรียนจะกล่ำวสุนทรพจน์เร่ือง ควำมปรองดอง จะน ำอำขยำนบทใดไปใชอ้ำ้งอิง 
        ควำมอยูป่ระเทศซ่ึง         เหมำะและควรจะสุขี 
      อีกบุญญะกำรท่ี        ณ อดีตะมำดล 
      อีกหมัน่ประพฤติควร     ณ สภำวะแห่งตน 
      ขอ้น้ีแหละมงคล        อดิเรกอุดมดี 
           เช่ือผดิและเห็นผดิ     สิจะนิจจะเส่ือมพำ 
      เศร้ำหมองมิผอ่งผำ-      สุกะร่ืนฤดีสบำย 
        ละส่ิงอกุศล         สิกมลจะพึงหมำย 
      เหมำะยิง่ทั้งหญิงชำย     สุจริต ณ ไตรทวำร 
        ถึงทีสบเหตุร้ำย      แรงเขญ็ 
      พึงพินิจนัน่ใช่เป็น       ส่ิงร้ำย 
      พกัหน่ึงจ่ึงจิตเยน็       ระลึกอยู ่เถิดรำ 
      รู้แยกรู้ยกัยำ้ย          จกัไดท้ำงเกษม 
        ภพน้ีมิใช่หลำ้       หงส์ทอง เดียวเลย 
      กำก็เจำ้ของครอง       ชีพดว้ย 
      เมำสมมุติจองหอง       หินชำติ 
      น ้ำมิตรแลง้โลกมว้ย      หมดส้ินสุขศำนต ์
               รอยเทำ้พอ่แม่ได ้     เหยยีบลง ใดแล 
      เพียงแค่ฝุ่ นธุลีผง        ค่ำไร้ 
      กรำบรอยท่ำนม่ิงมง-     คลคู่ ใจนำ 
      กำยสิทธ์ิใส่เกลำ้ไว ้      เพื่อใหข้วญัขลงั 
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

และน ำไปใชอ้ำ้งอิง (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖) 
ท่องจ ำและบอกคุณค่ำบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่ำตำมควำมสนใจ                        • 



ส่วนที ่๒ :  แบบระบำยค ำตอบท่ีสัมพนัธ์กนั จ  ำนวน ๘ ขอ้ รวม ๒๓ คะแนน 

ตัวช้ีวดั • แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔) 

๒๓. จงพิจำรณำเลือกค ำตอบท่ีจะเติมลงในโคลงส่ีสุภำพใหถู้กตอ้งครบทั้ง ๒ ต ำแหน่ง  จึงจะไดค้ะแนน ๒ คะแนน 

         รัก   อำตมญ์ำติเพื่อน____      เพียงใด ก็ดี 
     ชาติ    ยิง่เหนือส่ิงไร         รักแท ้
     ยิง่     รำษฎร์ร่วมรัก____      ตรีมิตร สมำนแฮ 
     ชีพ    สละเพื่อชำติแล ้        ชำติเร้ืองอำรยนั 
                                                                                         ก ำชยั ทองหล่อ 

(๑)               สนิท             (๒)       ไม 
                      มิตร                         บุ 
                        พอ้ง                        ไทย 
              พงศ ์                        ร้อย 
                    ตั้ง                           ตรึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 

(๒)- 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 



ตัวช้ีวดั • สังเครำะห์ขอ้คิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔) 

จงพิจำรณำเลือกค ำตอบจำก ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ ค ำตอบ ใหถู้กตอ้งครบทั้ง ๓ กลุ่มจึงจะไดค้ะแนนขอ้ละ ๓ คะแนน 

ก. ข. ค. 

จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ส านวน การน าไปใช้ 
         จูงใจ 
         ช้ีแจง 
         ต ำหนิ 
         ยกยอ่ง 
         ขอร้อง 
         เสียดสี 
         เตือนสติ 
         ใหอุ้ทำหรณ์ 
         เสนอแนวทำง 
         บอกเล่ำอยำ่งช้ีน ำ 

         ถอยหลงัเขำ้คลอง 
         เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
         แหวกหญำ้ใหงู้ต่ืน 
         คนละไมค้นละมือ 
         ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้ 
         เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ 
         แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ 
          ไก่งำมเพรำะขน 
         คนงำมเพรำะแต่ง 
         ส ำเนียงส่อภำษำ  

กิริยำส่อสกุล 
         ส่ีตีนยงัรู้พลำด 

         นกัปรำชญย์งัรู้พลั้ง 

        ตดัสินผูอ่ื้นจำกกำรกระท ำ      
และเปิดโอกำสใหเ้ขำได ้
แสดงควำมสำมำรถของตน
อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

        ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัท ำงำน 
 ดว้ยควำมสำมคัคีจนส ำเร็จ 

        แสวงหำและเรียนรู้วทิยำกำร
ใหม่ ๆ เพื่อใหก้ำ้วทนัโลก 

        เลือกวธีิปฏิบติัท่ีดีของพ่อแม่   
        มำเป็นแบบอยำ่งในกำร 
        ด ำเนินชีวติของตนเอง 
        แต่งกำยใหเ้หมำะสมกบั 
        โอกำสและกำลเทศะ         
        ท ำงำนดว้ยควำมสุขมุ 
        รอบคอบและน ำออกเผยแพร่ 
        อยำ่งเหมำะสม 
        ไม่ท ำร้ำยสัตวแ์ละไม่ท ำลำย 
        ธรรมชำติ 
        ฟังค ำแนะน ำสั่งสอนจำก 
        ผูใ้หญ่และด ำเนินชีวิตอยำ่ง 
        รอบคอบ มีคุณธรรม 
        พดูและแสดงกิริยำท่ำทำง 
        อยำ่งสุภำพ เหมำะกบั 
        กำลเทศะและบุคคล 
        ใหค้วำมส ำคญักบัคนใน 
        ครอบครัว รักและปฏิบติัดี    
        ต่อกนั 
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๑๐ 

๗ 

๔ 
๘ 



๒๔.   ...จนถึงวนัศุกร์แกว้กม้หนำ้กม้ตำกวำดหอ้ง 
  “แกว้ เอกกวำดเอง” เอกแยง่ไมก้วำดจำกมือแกว้ 
  “งั้นแกว้จะเช็ดกระดำนด ำเลยนะ ช่วยกนัอยำ่งน้ีแป๊บเดียวก็เสร็จ” 
  ท ำเวรวนันั้นไม่น่ำเบ่ือเลย เรำช่วยกนั เขำ้ใจกนัอยำ่งน้ีก็เป็นเร่ืองสนุก โลกก็จะสดใสข้ึนแยะเทียว 
 

๒๕.     ยำมค ่ำคืน เม่ือเข้ำห้องนอนครำวใดแก้วรู้สึกสะท้อนใจ ควำมสมหวงัของแก้วน้ีร้ำยกำจนัก                
ห้องส่วนตัวเพียงห้องเดียวแลกกับชีวิตของสำมี ถ้ำทรัพย์ไม่ตำยแก้วจะไม่มีวนัได้นอนคนเดียว                
ไดเ้ป็นเจำ้ของหอ้งส่วนตวัหอ้งน้ีเป็นอนัขำด 

     ท ำไมหนอ แก้วจึงอยำกได้ห้องส่วนตวันัก เม่ือได้มำแล้วก็ไม่คุม้กบัส่ิงท่ีเสียไป-ชีวิตของสำมี-
ทรัพยเ์ป็นท่ีพึ่งของแกว้ แกว้ไม่เคยรู้ถึงควำมส ำคญัของเขำจนกระทัง่เขำจำกไป 

 
๒๖.     ก่อนจะออกจำกบำ้น ครูไหวกม้ลงอุม้ลูกแมวสีกระด ำกระด่ำงตวัหน่ึงท่ีเขำ้มำคลอเคลียแทบเทำ้ 
     “นำงโฉมเอก ดูแลบำ้นนะเจำ้” ครูไหวก ำชบัลูกแมวพลำงกอดไวแ้นบอกอย่ำงรักใคร่ “วนัน้ีฉัน         

จะไม่อยูจ่นเยน็ อยำ่ปล่อยใหเ้จำ้ลำยเสือเขำ้มำตะกุยแปลงดอกไมข้องเรำอีกล่ะ” 
     พอปล่อยนำงโฉมเอกลง ครูไหวก็เห็นว่ำท่ีหน้ำอกเส้ือมีรอยโคลนรูปตีนแมวเปรอะเป้ือนอยู ่            

หลำยแห่ง จ ำตอ้งเปล่ียนเส้ือตวัใหม่ และมองดูตวัเองในกระจกอีกคร้ัง --- ครูไหวไม่ไดต้อ้งกำรแต่งตวั
ใหส้วย แต่มีควำมเช่ือมัน่วำ่ ฅนท่ีเป็นครูนั้นตอ้งไม่สกปรกรุงรัง เพรำะควรเป็นตวัอยำ่งท่ีดีของศิษย ์

 
๒๗.     ท่ำนสหำยหนุ่มร่วมชำติทั้งหลำย ท่ำนเป็นผูท่ี้จะมีบุตรหลำนต่อไปในภำยหน้ำ จะท ำประโยชน์         

ให้ชำติไทยอย่ำงใหญ่หลวง ถ้ำท่ำนปลูกนิสัยเด็กน้อยของท่ำนให้เป็นคนดี ในฐำนท่ีเป็นเพื่อน                  
ผูห้วงัดีคนหน่ึง ขำ้พเจำ้ขอวิงวอนให้ท่ำนมีใจยุติธรรมพอท่ีจะให้โอกำสเด็กท่ีเกิดมำมีกรรมอำภพัให ้
สมกบัท่ีเขำควรจะไดรั้บในฐำนท่ีเป็นบุตรและธิดำของท่ำน แมว้ำ่หนำ้ตำเขำจะไม่สวย กิริยำท่ำทำงเขำ            
จะขวำง ๆ รี ๆ ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขำท ำมำไดเ้อง อยำ่งนอ้ยเขำควรจะไดรั้บควำมสงสำร ท่ำนมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ช่วยเหลือเขำบำ้งตำมสมควร ขำ้พเจำ้ไม่ตอ้งกำรให้ท่ำนรักคนโนน้เกลียดคนน้ี เพรำะควำมรู้สึกเช่นน้ี
ของท่ำนจะเป็นชีวติของเด็กต่อไปภำยหนำ้ เด็กคนไหนท่ีมีสติไม่สู้ดีก็จะเลยไปกนัใหญ่ 

 
 



๒๘.     “คนเรำ...ท ำอะไรตอนยงัเด็ก ยงัไม่มีประสบกำรณ์ ยงัไม่รู้จกัชีวิต ไม่รู้จกัคน มนัก็ง้ีแหละลูก 
โอกำสพลำดมนัมำก” โฉมปลอบใจ ปลอบให้เขำมีก ำลงัท่ีจะผจญกบัส่ิงต่ำง ๆ ในโลกน้ีสืบไป “ผูใ้หญ่
เองยงัพลำดไดเ้ลย เพียงแค่ประมำทนิดเดียว แต่ถึงไงฉำยก็ตอ้งนึกถึงฉมให้มำก ๆ ...ฉมยงัเล็กนกั เรำท ำ
ใหเ้ขำเกิดมำแลว้ เรำก็ควรรับผดิชอบเขำดว้ยนะลูกนะ” 

     “ฮะ...แม่” ฉำยำตอบรับเสียงเครือ 
     “อำบน ้ ำนอนซะลูก” หล่อนบอกอย่ำงอ่อนโยน “โอกำสดี ๆ ยงัรอเรำอยู่อีกมำก ฉำยอำยุนิดเดียว 

ควำมพลำดพลั้งคร้ังแรกน้ีก็ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำจะอยูไ่ม่ได ้ไม่ไดห้มำยควำมวำ่จะมืดมนตลอดชีวิต
เม่ือไหร่ ตั้งอกตั้งใจเรียนเขำ้เถอะ พอมีงำนกำรท ำแลว้ ฉำยจะรู้สึกวำ่ชีวติมนัก็เปล่ียนไปอีก” 

 

๒๙.     คืนต่อ ๆ มำ นิทำนหลำยเร่ืองหลัง่ไหลรำวส่งผำ่นสำยล ำเลียง มีทั้งเร่ืองของเจำ้ชำยผูอ้อกเดินทำง
ไปช่วยเจำ้หญิงบนดำวดวงหน่ึง, เร่ืองเกำ้อ้ีไมเ้กเร (นิทำนแบบน้ีพ่อนกเป็นผูเ้ล่ำตำมเคย), เร่ืองควำมลบั
แห่งสีสันของรุ้งกินน ้ำ, เร่ืองลูกปลำผูมุ้่งมัน่เป็นนกัเดินทำง ฯลฯ ... 

     แลว้พอ่นกก็พดูข้ึน 
     “เรำได้ท ำดีท่ีสุดละ” เขำพยกัหน้ำ “เช่ือเถอะว่ำเรำได้ท ำดีท่ีสุด อะไรจะเกิดเรำก็คงต้องเฝ้ำรอ  

แมแ้ต่นกัปรำชญท่ี์ฉลำดล ้ำก็ไม่สำมำรถเขียนเป็นสมกำรไดห้รอกวำ่ เม่ือบินหลำยบวกกบับินหำผลลพัธ์
ท่ีออกมำจะเป็นนกบินหลำ...” 

     เขำกลืนน ้ำลำย 
     “...หรือบินหำย” 
     ...ไม่มีใครรู้เช่นกนัว่ำลูกนกเติบใหญ่ข้ึนมำมีชะตำกรรมเป็นอย่ำงไร เป็นนกบินหลำหรือนกบินหำย 

หรือเป็นไปไดท้ั้งสองอยำ่ง หำกก็มีข่ำวเล่ำลือวำ่ หลำยปีต่อมำ ในทิวป่ำชุ่มเขียวของขุนเขำสันกำลำคีรี
แห่งนั้น มีผูค้นพบเห็นนกพเนจรตวัหน่ึง ชัว่ชีวติของมนัเหมือนจะร้องเพลงไม่เป็น 

     เป็นแต่เล่ำนิทำน!! 
 
 
 
 
 
 



๓๐.     “พ่อจดัแจงกลบัตวันัง่ให้สบำยบนก่ิงไม ้คอยทีอยู่ครำวน้ีตั้งใจแน่วแน่วำ่จะตอ้งยิงให้ได ้ไม่ว่ำจะ
เป็นสัตวอ์ะไรท่ีจะโผล่ออกมำ 

     พระจนัทร์ข้ึนสูง แสงจนัทร์สวำ่งจำ้ในท่ีโล่ง แต่รอบ  ๆท่ีโล่งแจง้น้ีมีเงำด ำทะมึนของหมู่ไมใ้นป่ำใหญ่ 
       เป็นเวลำนำนพอดู แม่กวำงตวัหน่ึงกบัลูกของมนัก็ค่อย ๆ ยอ่งอยำ่งละมุนละไมออกมำจำกเงำมืด มนัไม่
หวำดกลวัอะไรเลย มนัเดินตรงไปยงัท่ีท่ีพ่อโรยเกลือเอำไว ้แลว้มนัก็กม้ลงเลียกินทีละนอ้ยทั้งสองตวัแม่ลูก 

     แลว้มนัก็เงยหน้ำข้ึน มองดูตำกนั ลูกกวำงเขำ้ไปยืนเบียดแม่กวำง มนัยืนแนบกนัมองดูป่ำมืดและ                    
แสงจนัทร์ ตำใหญ่ของมนัเป็นประกำยแวววบัและอ่อนโยน 

     พอ่ไดแ้ต่นัง่มองดูมนั จนกระทัง่มนัเดินลบัเขำ้ไปในเงำมืด พอ่ก็เลยไต่ตน้ไมล้งมำแลว้เดินกลบับำ้น” 
     ลอร่ำกระซิบเขำ้ไปในหูของพอ่วำ่ “หนูดีใจเหลือเกินท่ีพอ่ไม่ไดย้งิมนั!” 
     แมร่ีพดูวำ่ “เรำรับประทำนขนมปังกบัเนยก็ได”้ 
     พอ่อุม้แมร่ีข้ึนจำกเกำ้อ้ี เอำมำกอดรวมไวด้ว้ยกนัทั้งคู่ 
     “หนูเป็นลูกท่ีน่ำรักของพอ่ทั้งสองคน” พอ่พดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที ่๒ 
เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

๑ 
 

๒ ศิลปะกำรแทงหยวกใชป้ระดบัเชิงตะกอนท่ีสร้ำงข้ึนส ำหรับเผำศพในสมยัก่อน 
แต่ปัจจุบนัมีเมรุและเตำเผำท่ีถำวร ซ่ึงนิยมจดัดอกไมป้ระดบัตกแต่งแทน 

๒ 
 

๓ ใจควำมส ำคญัของบทควำมเร่ืองน้ีต้องกำรอธิบำยวิธีกำรแทงหยวกให้ผูอ่้ำน
เข้ำใจและนึกเห็นภำพควำมสวยงำมของศิลปะกำรแทงหยวก  รวมทั้ งภำพ
บรรยำกำศกำรจดังำนศพในสมยัก่อน 

๓ ๕ บทควำมเร่ืองน้ีกล่ำวถึงจดหมำยเหตุกรุงเทพฯ ซ่ึงบันทึกค ำบอกเล่ำของ                 
คุณสมัคร สุนทรเวช  ท่ีเคยเห็นศิลปะกำรแทงหยวกสมัยยงัเด็กท่ีบ้ำนของ              
คุณตำหลวงวฒัน์ ซ่ึงเป็นหลกัฐำนท่ีสำมำรถตรวจสอบไดท้ั้งเอกสำร ตวับุคคล 
และเหตุกำรณ์ ตำมช่วงเวลำดังกล่ำว รวมทั้ งค  ำอธิบำยถึงวิธีกำรแทงหยวก                
ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้งำนเขียนมีควำมน่ำเช่ือถือ ส่วนกำรกล่ำวถึงประเพณี                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต ถำ้ไม่มีองค์ประกอบทั้ง ๔ ส่วนดงักล่ำวขำ้งตน้ ก็จะขำด
ควำมน่ำเช่ือถือไป 

๔ ๕ กำรท่ีจะท ำใหอุ้บำยคร้ังน้ีลม้เหลว พรำหมณ์ตอ้งรักษำแพะไวไ้ม่ให้นกัเลงไดไ้ป 
ซ่ึงมีวธีิคิดตำมหลกัเหตุผล ดงัน้ี 
ขอ้ ๑   ถำ้พรำหมณ์ปล่อยแพะเขำ้ป่ำไป นกัเลงก็อำจไปตำมล่ำแพะมำไดอ้ยูดี่ 
ข้อ ๒ ถ้ำคนขำยตั้ งใจจะหลอกขำยตั้ งแต่แรก ถึงกลับไปถำมก็คงจะบอก

พรำหมณ์ว่ำเป็นแพะ และระหว่ำงทำงกลบับำ้นก็ตอ้งเจอนักเลงหลอก
แบบเดิมอีก 

ขอ้ ๓  ถึงจะไปตำมนกัเลงอีก ๒ คนมำดูแพะพร้อมกนั นกัเลงเหล่ำนั้นก็คงพูด
ตรงกนัวำ่เป็นสุนขั ตำมอุบำยท่ีตกลงกนัไว ้

ขอ้ ๔  ถำ้ฝำกแพะไวก้บันกัเลงคนท่ี ๓ ในระหว่ำงท่ีพรำหมณ์ไปตำมชำวบำ้น 
นกัเลงคนนั้นก็คงฆ่ำแพะเสียแลว้ 

ขอ้ ๕  เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด เพรำะเพื่อนพรำหมณ์ยอ่มพดูควำมจริง  
           และไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะหลอกเรำ 



ข้อ เฉลย เหตุผล 

๕ ๒ มีหลกัในกำรพิจำรณำค ำตอบ ดงัน้ี 
ขอ้ ๑   
           
ขอ้ ๒  เหตุกำรณ์ในเร่ืองสะทอ้นใหเ้ห็นควำมไม่มีสติปัญญำของพรำหมณ์ 
           
ขอ้ ๓  คนท่ีไม่คิดและไม่ท ำกำรงำนใดเลย นบัวำ่เป็นคนเกียจคร้ำน 
ขอ้ ๔  ควำมเช่ือมัน่ในตนเองเป็นส่ิงดี แต่กำรไม่ฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นจะท ำ

ให้มีควำมคิดแคบและอำจตัดสินใจผิดพลำด ซ่ึงเป็นคนละกรณีกับ
เหตุกำรณ์ในเร่ือง 

ขอ้ ๕  ส่ิงท่ีคนน ำมำพดูต่อ ๆ กนัอำจเป็นข่ำวโคมลอยท่ีไม่ถูกตอ้งก็ได ้ 
           

๖ ๑ ขอ้ ๑   เป็นค ำพดูท่ีใหก้ ำลงัใจและยนืยนัวำ่จะอยูเ่คียงขำ้ง ไม่ทอดทิ้งกนั 
ขอ้ ๒  เป็นค ำพดูเชิงต ำหนิและแสดงวำ่จะไม่ดูแลช่วยเหลือ 
ขอ้ ๓  เป็นค ำพดูท่ีทวงบุญคุณ 
ขอ้ ๔  เป็นค ำพดูท่ีซ ้ ำเติมท ำใหผู้ฟั้งรู้สึกทอ้แท ้หมดก ำลงัใจ โดดเด่ียว ส้ินหวงั 
ขอ้ ๕  ค ำพูดในช่วงตน้เหมือนจะช่ืนชม แต่สุดทำ้ยกลบัเป็นกำรต่อวำ่ในส่ิงดี ๆ 

ท่ีพวกเขำท ำ 
๗ ๓ ประกำศไม่ได้ระบุวนัและเวลำท่ีให้บริกำร ส่วนข้อ ๑ ผูเ้ข้ำรับบริกำรก็คือ 

ประชำชนทัว่ไป  ขอ้ ๔ สถำนท่ีติดต่อ มีช่ือคลินิกพร้อมเบอร์โทรศพัทท่ี์สำมำรถ
ตรวจสอบและติดต่อได ้และขอ้ ๒ วนัท่ีติดประกำศ กบัขอ้ ๕ ช่ือแพทยผ์ูรั้กษำ 
ไม่จ  ำเป็นตอ้งระบุในประกำศ 

๘ ๔ มีหลกัในกำรพิจำรณำค ำตอบ ดงัน้ี 
ขอ้ ๑   ขอ้ควำมขดัแยง้กนัเอง เพรำะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหค้นท่ีขบัถ่ำยยำก   
          
ขอ้ ๒  กำรกินอำหำรบ่อย ๆ ไม่ไดท้  ำใหก้ำรขบัถ่ำยดีข้ึน 
ขอ้ ๓  กำรกินอำหำรมำกจะท ำให้อว้นได ้และถำ้ไม่ขบัถ่ำยและยงักินมำกก็จะ             

ยิง่อึดอดั 
ขอ้ ๔  กำรกินอำหำรเชำ้จะท ำให้ร่ำงกำยไม่ดูดกำกอำหำรกลบัเขำ้มำท่ีกระเพำะ

อีก ซ่ึงสัมพนัธ์กบัค ำอธิบำยในเร่ือง 
ข้อ ๕ ใจควำมของเร่ืองกล่ำวถึงผลของกำรด่ืมกำแฟโดยไม่กินอำหำรเช้ำ                

แต่ไม่ไดห้ำ้มด่ืมกำแฟ 

ถำ้คิดเพื่อเอำเปรียบหรือท ำร้ำยผูอ่ื้น เรียกวำ่ คนโกง 

จึงควรใชว้ิจำรณญำณและตรวจสอบขอ้เทจ็จริงก่อนท่ีจะเช่ือ 

ขบัถ่ำยวนัละหลำยคร้ัง 

จึงเช่ือค ำพดูของผูอ่ื้นโดยไม่ตริตรอง ดงันั้น ขอ้สรุปน้ีจึงถูกตอ้ง 

 

คนฉลำดคือคนท่ีใชส้ติปัญญำคิดพิจำรณำดว้ยเหตุผลท่ีถูกตอ้ง 



ข้อ เฉลย เหตุผล 
๙ 
 

๑ ขอ้ ๑  เหมำะท่ีจะเป็นกำรกล่ำวเปิดค ำน ำ เพรำะใชถ้อ้ยค ำท่ีสำมำรถดึงควำมรู้สึก
ร่วมกนัของผูอ่้ำน แลว้จึงเช่ือมโยงมำสู่ควำมรู้สึกของตนเอง ส่วนขอ้ ๒-๔ เป็น
กำรเล่ำในส่วนเน้ือเร่ืองแลว้ และขอ้ ๕ น่ำจะเป็นกำรกล่ำวในตอนสรุปเร่ือง 

๑๐ ๔ ขอ้ควำมท่ีถูกต้องจะเรียงล ำดับเป็น จ ก ง ค ข ซ่ึงข้อควำมล ำดับท่ี ๓ ก็คือ ง 
ขอ้ควำมท่ีสมบูรณ์มีดงัน้ี 
     กำรร่วมมือกันคือกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีมีอยู่ด้วยกัน             
แต่ละคนจะแสวงหำผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สมำชิกอ่ืน ๆ ในกลุ่ม กำรเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ในกำรสอนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีให้
นักเรียนท ำงำนร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนสูงสุดแก่ตนและ          
แก่กนัและกนั ควำมคิดเช่นน้ีท ำไดง่้ำย ๆ โดยแบ่งนกัเรียนในชั้นออกเป็นกลุ่ม-
ยอ่ย หลงัจำกท่ีครูให้ค  ำช้ีแจงแลว้ นกัเรียนท ำงำนร่วมกนัตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย
จนกระทั่งสมำชิกของกลุ่มทุกคนมีควำมเข้ำใจถูกต้องและท ำงำนจนเสร็จ
สมบูรณ์ 

๑๑ ๒ กำรมีวิจำรณญำณในกำรเลือก คือ รู้จกัเลือกส่ิงท่ีมีประโยชน์ ประเทืองปัญญำ 
หรือจรรโลงใจ ละครท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อำจเป็นวิถีชีวิต
ของชำวจีน วิถีชีวิตของกลุ่มคนท่ีประกอบอำชีพต่ำง ๆ ท ำให้เรำได้เรียนรู้สังคม
กวำ้งข้ึน 

๑๒ ๓ ถ้อยค ำน้ีเป็นเคร่ืองช้ีน ำควำมคิดและกำรวำงแผนของกลุ่มประเทศในภูมิภำค            
ท่ีจะร่วมมือกนัเพื่อสร้ำงประชำคมอำเซียนให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและรักษำ
สัมพนัธไมตรีใหเ้หนียวแน่นสืบไป 

๑๓ ๕ ควำ้น ้ ำเหลว หมำยควำมว่ำ กำรท ำส่ิงใดดว้ยควำมตั้งใจแลว้ไม่ส ำเร็จ ไม่ไดผ้ล
ตำมท่ีตอ้งกำร ซ่ึงตรงกบักำรกระท ำในขอ้ ๕ 
ขอ้ ๑   
           
ขอ้ ๒   
ขอ้ ๓   
ขอ้ ๔    

๑๔ ๓ ค ำรำชำศพัทแ์ต่ละขอ้ มีควำมหมำยดงัน้ี 
ขอ้ ๑   เสด็จ หมำยถึง ไป, อยู ่
ขอ้ ๒  เสด็จประพำส หมำยถึง ไปเท่ียว, ไปต่ำงถ่ินหรือต่ำงแดน 

ท ำไวก้็ปรำกฏ 

ตรงกบัส ำนวน น ้ำลดตอผดุ หมำยควำมวำ่ เม่ือหมดอ ำนำจ ควำมชัว่ท่ี 

ตรงกบัส ำนวน นินทำกำเลเหมือนเทน ้ำ 

ตรงกบัส ำนวน ท่ำดีทีเหลว หมำยควำมวำ่ มีท่ำทำงดีแต่ท ำอะไรไม่ไดเ้ร่ือง 

ตรงกบัส ำนวน ตกัน ้ ำรดหวัตอ หมำยควำมวำ่  แนะน ำพร ่ ำสอนเท่ำไรก็ไม่ไดผ้ล 
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  ขอ้ ๓  เสด็จพระรำชด ำเนิน หมำยถึง เดินทำง (+ไป, ไปยงั, มำ, มำถึง, กลบั,  

           
ขอ้ ๔  เสด็จพระรำชด ำเนินไปประทบัแรม หมำยถึง ไปคำ้งแรมยงัท่ีซ่ึงไม่ใช่วงั 
          หรือพระต ำหนกั 
ขอ้ ๕  เสด็จพระรำชด ำเนินแปรพระรำชฐำนไปประทบั หมำยถึง ไปคำ้งแรมยงั 
          วงัหรือพระต ำหนกัอ่ืนในต่ำงจงัหวดั  
ซ่ึงในบริบทของขอ้ควำมน้ีตอ้งใชค้  ำวำ่ เสด็จพระรำชด ำเนิน 

๑๕ ๒ ขอ้ ๑   
ขอ้ ๒  
          
ขอ้ ๓ ดีปลี หมำยถึง พริก เป็นภำษำถ่ินใต ้
ขอ้ ๔ กินดอง หมำยถึง กินเล้ียงแต่งงำน เป็นภำษำถ่ินอีสำน 
ขอ้ ๕ กำดแลง หมำยถึง ตลำดท่ีขำยของตอนเยน็ เป็นภำษำถ่ินเหนือ 

๑๖ ๑ วทิยำลยั มำจำกค ำวำ่ วทิย (ส.) + อำลยั (ป., ส.) มีกำรสร้ำงค ำแบบสระสนธิ  
โดยลบสระทำ้ยของค ำหนำ้และคงสระหลงัไวต้ำมรูปเดิม 

๑๗ ๔ ค ำวำ่ เกำ้อ้ี อำจตีควำมได ้๒ ทำง คือ 
๑. ท่ีส ำหรับนัง่ มีขำและพนกัพิง 
๒. ต ำแหน่ง 

๑๘ ๔ ค ำประพนัธ์ตอนน้ีสะทอ้นค่ำนิยมท่ีปลูกฝังและปฏิบติัสืบต่อกนัมำ คือ ผูห้ญิง
ตอ้งมีกิริยำมำรยำทสงบเสง่ียมเจียมตวั เคำรพและให้เกียรติสำมี ดูแลปรนนิบติั
สำมีใหอ้ยูสุ่ขสบำย ขยนัจดัเก็บบำ้นเรือนใหส้ะอำดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

๑๙ ๕ ขอ้ ๑  นำงวนัทองกบัขนุแผนร ่ ำลำกนั ขนุแผนรู้สึกสงสำรนำงวนัทองมำก นึกถึง 
          เม่ือคร้ังตกยำกล ำบำกดว้ยกนัท่ีกลำงป่ำ 
ขอ้ ๒ ขนุชำ้งพร ่ ำเพอ้ถึงนำงวนัทองดว้ยอำกำรร้องไหฟู้มฟำย เพรำะตนเองเป็น 
          ตน้เหตุ 
ขอ้ ๓ นำงวนัทองขออโหสิกรรมต่อนำงทองประศรี แม่ของขนุแผน 
ขอ้ ๔ สร้อยฟ้ำและศรีมำลำผูเ้ป็นลูกสะใภท้ั้งสองขอษมำต่อนำงวนัทอง 
ขอ้ ๕ นำงวนัทองสั่งลำพลำยงำมดว้ยควำมอำลยั ทุกถอ้ยค ำท่ีผูป้ระพนัธ์น ำมำ

เรียงร้อย แม้จะเรียบง่ำย แต่สะท้อนควำมรู้สึกท่ีลึกซ้ึง ท ำให้ผูอ่้ำนเกิด
อำรมณ์สะเทือนใจไปกบัช่วงเวลำท่ีเหลือเพียงนอ้ยนิดของนำงวนัทองกบั
ลูกชำย 

กลบัถึง ฯลฯ) 

แต่ไม่ใส่กะทิ ใส่หมูสำมชั้น หัน่ช้ินโต ๆ น ้ำแกงขน้และมนั 

เต่ียว หมำยถึง กำงเกง เป็นภำษำถ่ินเหนือ 

ฮงัเล เป็นช่ือแกงเผด็ชนิดหน่ึงของภำคเหนือ มีลกัษณะคลำ้ยมสัมัน่ 
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๒๐ ๑ ส่ิงท่ีผูเ้ขียนกล่ำวไวคื้อ เสียงนำงไมร้้องไหท่ี้คนตดัไมเ้ช่ือกนันั้น เกิดจำกเสียงลัน่

ของตน้ไมท่ี้ก ำลงัโค่น ซ่ึงควำมเช่ือดงักล่ำวน้ีเกิดจำกจินตนำกำร และจินตนำกำร
อยำ่งน้ีเป็นท่ีมำของจินตกวนิีพนธ์ ดงันั้น จึงสำมำรถสรุปแนวคิดไดว้ำ่ ควำมเช่ือ
ควรประกอบดว้ยเหตุผลและก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีสร้ำงสรรค ์

๒๑ ๒ นิทำนเร่ืองน้ีสะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมอย่ำงเด่นชัด คือ กำรกระท ำของ          
แม่เสือแสดงถึงควำมมีเมตตำเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ส่วนแม่ววันอกจำกจะท ำ           
หน้ำท่ีของแม่จนวำระสุดท้ำยแล้ว ก็ยงัเป็นผูรั้กษำสัจจะ และลูกววัก็มีควำม
กตญัญูกตเวที ซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมเหล่ำน้ีเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรอยู่ร่วมกนั 
เพรำะจะท ำใหส้ังคมสงบสุข 

๒๒ ๔ ค ำประพนัธ์บทน้ีใหข้อ้คิดวำ่ แผน่ดินน้ีเป็นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกนั 
ไม่มีใครอยูไ่ดโ้ดยล ำพงั จึงตอ้งเก้ือกลูช่วยเหลือกนั มีมิตรไมตรีต่อกนั ควำมเป็น
มิตรจะท ำให้แผน่ดิน (โลก) สงบสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมปรองดองท่ีตอ้งกำร
ใหทุ้กคนตกลงกนัดว้ยไมตรีจิต ไม่แก่งแยง่กนั 

๒๓ (๑) ๓ 
(๒) ๑ 

โคลงส่ีสุภำพมีฉนัทลกัษณ์ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

        
       ต  ำแหน่งท่ี ๑ ตอ้งเป็นค ำท่ีมีรูปวรรณยุกตโ์ท ซ่ึงในตวัเลือกมี ๒ ค ำ คือ พอ้ง 
กบั ตั้ง จึงตอ้งมำพิจำรณำควำมหมำยให้เหมำะสมกบับริบท ดงันั้น จะเป็นค ำว่ำ 
พอ้ง 
       ต  ำแหน่งท่ี ๒ ตอ้งสัมผสักบัค ำวำ่ ใด และไร ตำมฉนัทลกัษณ์ ซ่ึงในตวัเลือก
มี ๒ ค ำ คือ ไม กบั ไทย และในค ำประพนัธ์มีเคร่ืองหมำยยติัภงัค ์ท่ีแสดงวำ่ค ำท่ี
น ำมำเติมนั้นต้องเป็นพยำงค์ท่ีต่อเน่ืองกับ ตรี ดังนั้ น ค ำตอบท่ีถูกต้องก็คือ                
ไม (ตรี) 
 

( ) 

( ) 

ก่  ก ้

ก่ ก่  ก ้

( 

ก่  ก ้

ก่ 

ก่  ก ้

ก่ 
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๒๔ ก. ๑ 

ข. ๔ 
ค. ๒ 

ข้อควำมน้ีมำจำกเร่ือง แก้วจอมซน พระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ -
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี น ้ ำเสียงของตวัละครในเร่ืองกล่ำวเพื่อจูงใจ
ให้เห็นผลดีของกำรช่วยกันท ำงำน จึงตรงกับส ำนวน คนละไม้คนละมือ                
ซ่ึงหมำยควำมวำ่ ต่ำงคนต่ำงช่วยกนัท ำ ดงันั้น แนวทำงกำรน ำไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติจริง คือ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัท ำงำนดว้ยควำมสำมคัคีจนส ำเร็จ 

๒๕ ก. ๘ 
ข. ๗ 
ค. ๑๐ 

ขอ้ควำมน้ีมำจำกเร่ือง ควำมสมหวงัของแก้ว แต่งโดยโบตัน๋ ผูเ้ขียนถ่ำยทอด
ขอ้คิดถึงผูอ่้ำนผ่ำนตวัละครช่ือ แก้ว ควำมหวงัท่ีอยำกมีห้องส่วนตวัของเธอ          
เป็นจริงข้ึนมำโดยแลกกบักำรสูญเสียสำมีผูเ้ป็นท่ีพึ่งของแกว้ จึงตรงกบัส ำนวน 
แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ ซ่ึงหมำยควำมว่ำ เม่ือเกิดควำมตอ้งกำรหรือควำมจ ำเป็น         
จะใช้สอยจึงนึกถึงคนนั้นหรือส่ิงนั้น ดงันั้น แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติจริง คือ ใหค้วำมส ำคญักบัคนในครอบครัว รักและปฏิบติัดีต่อกนั 

๒๖ ก. ๒ 
ข. ๘ 
ค. ๕ 

ขอ้ควำมน้ีมำจำกเร่ือง ครูไหวใจร้ำย ของ ผกำวดี อุตตโมทย ์ผูเ้ขียนช้ีแจงเหตุผล
ในกำรท่ีตวัละครในเร่ืองตอ้งเปล่ียนเส้ือตวัใหม่ ทั้ง ๆ ท่ีเส้ือตวัเก่ำเพิ่งใส่เพียง        
ครู่เดียวว่ำ ครูไหวไม่ได้ต้องกำรแต่งตวัให้สวย แต่ท่ีหน้ำอกเส้ือมีรอยโคลน        
รูปตีนแมวเปรอะเป้ือนอยู่หลำยแห่ง และคนท่ีเป็นครูนั้นตอ้งไม่สกปรกรุงรัง           
จึงตรงกบัส ำนวน ไก่งำมเพรำะขน คนงำมเพรำะแต่ง ดงันั้น แนวทำงกำรน ำไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง คือ แต่งกำยใหเ้หมำะสมกบัโอกำสและกำลเทศะ 

๒๗ ก. ๕ 
ข. ๒ 
ค. ๑ 

ขอ้ควำมน้ีมำจำกเร่ือง ละครแห่งชีวิต ของ หม่อมเจำ้อำกำศด ำเกิง ผูเ้ขียนไดร้ะบุ
ไวช้ัดเจนว่ำ “ขอวิงวอน” ให้ท่ำนมีใจยุติธรรมท่ีจะให้โอกำสเด็ก... ท่ีแม้ว่ำ
หน้ำตำเขำจะไม่สวย กิริยำท่ำทำงขวำง ๆ และไม่ตอ้งกำรให้ท่ำนรักคนโน้น
เกลียดคนน้ี จึงตรงกบัส ำนวน เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ซ่ึงหมำยควำมวำ่ ล ำเอียงเพรำะ
อคติ ดังนั้ น แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง คือ ตัดสินผู ้อ่ืนจำก        
กำรกระท ำและเปิดโอกำสใหเ้ขำไดแ้สดงควำมสำมำรถของตนอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

๒๘ ก. ๗ 
ข. ๑๐ 
ค. ๘ 

ขอ้ควำมน้ีมำจำกเร่ือง หน้ำต่ำงบำนแรก ของ กฤษณำ อโศกสิน น ้ ำเสียงของ         
ตวัละครผูเ้ป็นแม่ตอ้งกำรปลอบโยน ให้ก ำลงัใจ และเตือนสติลูกท่ีท ำผิดพลำด
ไปไม่ให้ทอ้แทส้ิ้นหวงั จึงตรงกบัส ำนวน ส่ีตีนยงัรู้พลำด นักปรำชญ์ยงัรู้พลั้ง              
ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ทุกคนอำจท ำผิดพลำดได ้ดงันั้น แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์        
ใชใ้นชีวติจริง คือ ฟังค ำแนะน ำสั่งสอนจำกผูใ้หญ่ และด ำเนินชีวิตอยำ่งรอบคอบ          
มีคุณธรรม 
 



ข้อ เฉลย เหตุผล 
๒๙ ก. ๖ 

ข. ๕ 
ค. ๔ 

ขอ้ควำมน้ีมำจำกเร่ือง ‘โลก’ ของเจำ้หญิงนกบินหลำยกบัเจำ้ชำยนกบินหำ แต่งโดย 
บินหลำ สันกำลำคีรี น ้ ำเสียงของผูเ้ขียนกล่ำวเชิงเสียดสีผูใ้หญ่ท่ีคอยก ำหนด
เส้นทำงชีวิตของเด็กให้เป็นไปตำมแบบท่ีตนต้องกำร แต่ในควำมเป็นจริง          
ก็ไม่อำจหลีกพน้ เพรำะกำรบ่มเพำะปลูกฝังย่อมหล่อหลอมควำมคิดและชีวิต 
ของพวกเขำให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกบัพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูนัน่เอง จึงตรงกบั
ส ำนวน ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้ ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ลูกย่อมไม่ต่ำงจำกพ่อแม่นัก 
ดังนั้น แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง คือ เลือกวิธีปฏิบติัท่ีดีของ          
พอ่แม่มำเป็นแบบอยำ่งในกำรด ำเนินชีวติของตนเอง 

๓๐    ก. ๑๐ 
   ข. ๖ 
   ค. ๗ 

ขอ้ควำมน้ีมำจำกเร่ือง บำ้นเล็กในป่ำใหญ่ ของลอร่ำ อิงกลัลส์ ไวลเ์ดอร์ แปลโดย 
สุคนธรส พ่อบอกเล่ำถึงเหตุกำรณ์ท่ีตนเองเข้ำไปล่ำสัตว์ในป่ำให้ลูก ๆ ฟัง            
โดยตั้งใจถ่ำยทอดภำพท่ีงดงำมน่ำรักของสัตวเ์หล่ำนั้นให้ลูกไดเ้ห็นว่ำ แม่กวำง
ตวัหน่ึงกับลูกของมนัค่อย ๆ ย่องอย่ำงละมุนละไม... ลูกกวำงเข้ำไปยืนเบียด          
แม่กวำง มนัยืนแนบกนัมองดูป่ำมืดและแสงจนัทร์ ตำใหญ่ของมนัเป็นประกำย
แวววบัและอ่อนโยน ค ำบอกเล่ำน้ีท ำให้ลูกดีใจเหลือเกินท่ีพ่อไม่ไดย้ิงมนั จึงตรง
กับส ำนวน เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ให้รู้จักเห็นใจผูอ่ื้น ดังนั้ น                
แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง คือไม่ท ำร้ำยสัตว์และไม่ท ำลำย
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