ชุดที่ ๑
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ส่ วนที่ ๑ : แบบปรนัย ๕ ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน ๒๒ ข้อ
ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๒ คะแนน
อ่านบทความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ ๑-๒
ภำวะโลกร้อน หมำยถึง กำรที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอำกำศบนโลกสู งขึ้น ไม่วำ่ จะเป็ นอำกำศบริ เวณ
ใกล้ผวิ โลกและน้ ำในมหำสมุทร ในช่วง ๑๐๐ ปี ที่ผำ่ นมำอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสู งขึ้นถึง ๐.๗๔ ถึง ๐.๑๘
องศำเซลเซี ยส และจำกแบบจำลองกำรคำดคะเนภูมิอำกำศพบว่ำใน พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๖๔๓ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง ๑.๑ ถึง ๖.๔ องศำเซลเซียส
สำเหตุ ที่ ท ำให้ เ กิ ด ภำวะโลกร้ อ นก็ เ พรำะว่ำ เหล่ ำ แก๊ ส เรื อ นกระจกทั้ง หลำยที่ เ กิ ด ขึ้ น จำก
กำรท ำกิ จกรรมต่ ำง ๆ ของมนุ ษย์น้ นั เพิ่ม ขึ้ นมำกอย่ำงรวดเร็ ว รวมถึ งกำรที่ ป่ำไม้ถู กตัดและท ำลำย
ลงไปอย่ำงมำก จึงทำให้ไม่มีตวั ฟอกอำกำศที่มำกพอ จึงทำให้แก๊สเรื อนกระจกทั้งหลำยเหล่ำนี้ ข้ ึนไป
รวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยำกำศของโลกอย่ำงหนำแน่น ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ที่เคยถูกสะท้อนกลับ
ออกไปนอกโลกก็ถูกสะสมไว้ในโลกมำกเกินไป และก็เป็ นสำเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นนัน่ เอง
ผลกระทบของภำวะโลกร้ อนนั้นก็มีให้เรำเห็นกันอยู่บ่อย ๆ สภำพลมฟ้ ำอำกำศที่ผิดแปลกไป
จำกเดิม ภัยธรรมชำติที่รุนแรงมำกขึ้น น้ ำท่วม แผ่นดินไหว พำยุที่รุนแรง อำกำศที่ร้อนผิดปกติจนมีคน
เสี ยชี วิต รวมไปถึ งโรคระบำดชนิ ดใหม่ ๆ หรื อโรคระบำดที่เคยหำยไปจำกโลกนี้ แล้วก็กลับมำให้เรำ
ได้เห็นใหม่ และพำหะนำโรคที่มีมำกขึ้น ในอนำคตคำดว่ำผลกระทบของภำวะโลกร้อนจะรุ นแรงมำกขึ้น
พวกเรำสำมำรถช่ วยลดภำวะโลกร้ อ นได้ห ลำยวิ ธี ไม่ ว่ำ จะเป็ นกำรลดใช้พ ลัง งำน ลดใช้
ถุ งพลำสติก ลดใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็ นเพื่อที่จะสร้ ำงขยะให้น้อยลง รวมไปถึ งกำรปลูกต้นไม้ และยังมี
อีกหลำยวิธีที่พวกเรำสำมำรถทำได้ เพื่อที่จะช่วยบรรเทำภำวะโลกร้อนนี้
เรี ยบเรี ยงจำก www.greentheearth.info/

ตัวชี้วดั • คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่ องที่อ่ำนและประเมินค่ำเพื่อนำควำมรู ้ควำมคิดไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๔)
๑. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน ข้อใดเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
ที่เหมำะสมที่สุด
๑ เปลี่ยนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำใหม่ โดยเลือกที่มีสัญลักษณ์เบอร์ ๕
๒ ปิ ดไฟทุกดวงในบ้ำนตั้งแต่เวลำ ๒๐.๐๐ น.
๓ งดใช้ผลิตภัณฑ์จำกพลำสติก
๔ ปลูกต้นไม้ในบริ เวณบ้ำน
๕ หันมำใช้เสื้ อนำโน

ตัวชี้วดั • ตีควำม แปลควำม และขยำยควำมเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒)
๒. ผูเ้ ขียนบทควำมนี้มีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร
๑ ให้ผอู ้ ่ำนตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรร่ วมกันบรรเทำปั ญหำภำวะโลกร้อน
๒ ให้ผอู ้ ่ำนเตรี ยมรับมือกับผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้น
๓ ให้ผอู ้ ่ำนสนใจและหำควำมรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน
๔ ให้ผอู ้ ่ำนทรำบถึงสำเหตุของกำรเกิดโรคและภัยพิบตั ิต่ำง ๆ
๕ ให้ผอู ้ ่ำนทรำบแนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อลดภำวะโลกร้อน

ตัวชี้วดั • เขียนย่อควำมจำกสื่ อที่มีรูปแบบและเนื้อหำหลำกหลำย (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๓)
อำจำรย์คนหนึ่ งเริ่ มกำรสนทนำในชั้นเรี ยนด้วยกำรหยิบธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ บำทออกมำให้
นักศึกษำดู แล้วถำมว่ำ “มีใครอยำกได้บำ้ งไหม” ทุกคนรี บยกมือ
อำจำรย์ขยำธนบัตรนั้นจนยับยูย่ ี่ แล้วถำมอีกครั้งว่ำ “มีใครยังอยำกได้ธนบัตรใบนี้ อีกหรื อไม่”
ทุกคนยังยกมือขึ้นเหมือนเดิม
อำจำรย์ถ ำมต่ ออี ก ว่ำ “ถ้ำ สมมุ ติ ว่ำ ธนบัต รใบนี้ ถู ก ทิ้ ง อยู่บ นพื้ น แล้ว มี ค นมำเหยีย บย่ ำ จน
สกปรก ยังจะมีใครอยำกได้อีกหรื อไม่” นักศึกษำทุกคนก็ตอบว่ำยังอยำกได้
อำจำรย์จึง กล่ ำ วสรุ ป ว่ำ นั่นคื อสิ่ ง มี ค่ ำ ที่ พ วกเธอได้เรี ย นรู ้ ใ นวันนี้ ไม่ ว่ำ เธอจะท ำอะไรกับ
ธนบัตรใบนี้ มันก็ยงั คงจะมีรำคำ ๑,๐๐๐ บำทอยูเ่ สมอ ชี วิตคนเรำก็เช่ นเดี ยวกัน บำงครั้งเรำอำจจะถูก
ทอดทิ้ง ถู กใครต่อใครซ้ ำเติ ม เหยียบย่ำ ถู กขยี้ ยับเยิน เพรำะควำมผิดพลำดในกำรก้ำวเดิ นของชี วิต
จนทำให้เกิดควำมรู ้สึกว่ำตนเอง “ไร้ค่ำ” แต่รู้ไหม ไม่วำ่ อะไรจะเกิดขึ้น เธอก็ยงั มี “คุณค่ำของควำมเป็ นคน”
ไม่วำ่ เธอจะสะอำดเอี่ยมหรื อว่ำยับยูย่ ี่ “ตัวเรำก็ยงั มีค่ำที่สุดเสมอ” จำไว้
www.kwamru.com
๓. ข้อใดเขียนสำระสำคัญของข้อควำมนี้ได้ถูกต้อง
๑ เรำควรมองผูอ้ ื่นในเชิงบวก เพรำะกำรมองเชิงบวกจะทำให้เรำมองเห็นคุณค่ำควำมเป็ นคนของผูอ้ ื่น
๒ คนทุกคนมีคุณค่ำของควำมเป็ นคนเสมอ ซึ่ งควำมผิดพลำดในชีวติ ไม่สำมำรถทำลำยคุณค่ำนั้นได้
๓ ทุกคนต่ำงเคยทำผิดพลำดในชีวติ เรำไม่ควรประเมินคุณค่ำของผูอ้ ื่นจำกควำมผิดพลำดเหล่ำนั้น
๔ กำรถูกทอดทิ้ง เหยียบย่ำ ถูกใครต่อใครซ้ ำเติม ทำให้เรำมองเห็นคุณค่ำของตนเอง
๕ ชีวติ คนเรำไม่ได้รำบรื่ นเสมอไป มักมีปัญหำและอุปสรรคให้แก้ไขอยูเ่ สมอ

ตัวชี้วดั • สรุ ปแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑)
ในปั จจุบนั นี้ คนเรำดำรงชี วิตแบบสะดวกสบำย ใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนสำคัญในชี วิต อำจส่ งผลให้
คนเรำมี ควำมฟุ่ มเฟื อยมำกขึ้ นจนเป็ นนิ สั ย ไม่ ว่ ำจะเป็ นในเรื่ องของกำรใช้ ทรั พยำกรทำงธรรมชำติ
กำรประหยัดอดออมสิ่ งของ เงิ นทอง จนทำให้บำงคนไม่รู้จกั ตนเอง ทำอะไรเกิ นควำมจำเป็ น ทำอะไร
เกิ นตัว ทั้ง ๆ ที่ สิ่งนั้นอำจจะไม่สำคัญเลยในชี วิตของเรำ กำรรู ้ จกั ตนเองเป็ นอี กสิ่ งหนึ่ งที่ ส ำคัญในชี วิต
เพรำะว่ำนอกจำกจะทำให้เรำอยู่กินแบบพอตัว เป็ นคนไม่ฟุ่มเฟื อย ใช้สิ่งของอย่ำงคุ ม้ ค่ำแล้ว เรำยังจะมี
ควำมสุ ขในกำรดำรงชี วิตประจำวันอีกด้วย เรำไม่ตอ้ งไปวิ่งตำมใครที่เขำมีหลำยสิ่ งหลำยอย่ำงมำกกว่ำเรำ
เรำพอใจในตนเอง พอใจที่จะเดิ นทำงสำยกลำง และนี่ เป็ นแนวทำงในกำรดำรงชี วิตที่จะทำให้ชีวิตของเรำ
มีคุณค่ำมำกยิง่ ขึ้น
พงศธร ฟองนาวา

๔. กำรแสดงทรรศนะข้ำงต้นต้องกำรให้เปลี่ยนแปลงสิ่ งใด
๑ ควำมจริ ง
๒ ควำมเชื่อ
๓ ค่ำนิยม
๔ ประสบกำรณ์
๕ จินตนำกำร
ตัวชี้วดั • พูดในโอกำสต่ำง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้ำวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภำษำ
ถูกต้องเหมำะสม (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕)
๕. คำกล่ำวข้อใดใช้เติมลงในบทสนทนำได้เหมำะสม
ครู :
นักเรี ยน :
ครู :

นักเรี ยนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมสู่ ประชำคมอำเซี ยนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่ำงไรบ้ำง
________________________________________________________________
เธอมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมที่ดีมำก นักเรี ยนทุกคนควรนำไปเป็ นแบบอย่ำง
เพรำะกำรเตรี ยมควำมพร้อมที่ดีจะทำให้เรำเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยนได้อย่ำงสมบูรณ์

๑ กำรเปิ ดประชำคมอำเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐำนะที่เรำเป็ นเยำวชนของชำติไทย เรำควร
มีกำรวำงแผนเตรี ยมควำมพร้อมและศึกษำข้อดี-ข้อด้อยของสนธิ สัญญำที่ทำไว้กบั ประเทศ
สมำชิก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มำกกว่ำประเทศอื่น ๆ
๒ ดิฉนั ได้เตรี ยมตัวต้อนรับประชำคมอำเซี ยน โดยซื้ อชุดประจำชำติและติดธงชำติของ
ประเทศสมำชิกไว้หน้ำบ้ำน เพื่อให้เพื่อน ๆ ในภูมิภำคทรำบว่ำประเทศไทยมีควำมยินดี
ในกำรรวมตัวเป็ นประชำคมอำเซียน
๓ ผมเตรี ยมควำมพร้อมด้วยกำรศึกษำภำษำ ประเพณี และวัฒนธรรมในด้ำนต่ำง ๆ ของ
ประเทศสมำชิกจำกหนังสื อและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติ
๔ ผมเตรี ยมเก็บเงินไว้มำก ๆ เมื่อเปิ ดประชำคมอำเซียน ผมจะนำเงินเก็บทั้งหมดไปใช้ในกำร
ท่องเที่ยวประเทศสมำชิก เพื่อศึกษำภำษำ ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
๕ ก่อนเปิ ดประชำคมอำเซี ยน ดิฉนั เตรี ยมฝึ กภำษำต่ำง ๆ ไว้ใช้ในกำรทำธุ รกิจ หำกเรำ
รอบรู้ภำษำก็จะสำมำรถเพิม่ รำคำสิ นค้ำเพื่อขำยให้ชำวต่ำงชำติได้ในรำคำที่สูงขึ้น
เป็ นกำรเพิ่มรำยได้ให้มำกขึ้น
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์แนวคิด กำรใช้ภำษำ และควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่ องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล
(ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๒)
๖.
แน่นอน โลกย่อมหมุนไปข้ำงหน้ำ โลกเมื่อวำนนี้กบั โลกวันนี้ และวันพรุ่ งนี้ยอ่ มไม่เหมือนกัน
เป็ นสัจธรรมของโลก
แต่กำรเป็ นส่ วนหนึ่งของควำมเจริ ญก้ำวหน้ำเป็ นคนละเรื่ องกับกำรเป็ นทำสของควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
เพรำะถ้ำเรำใช้มนั ไม่เป็ น เทคโนโลยีก็ไม่ต่ำงอะไรจำกยำเสพติด
คนมีปัญญำย่อมใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีให้มนั ช่วยพัฒนำปั ญญำยิง่ ขึ้นไป มิใช่ตกอยูใ่ นกรง
ที่เรำสร้ำงขึ้นมำกักขังตัวเอง
อิสรภำพที่มนุษย์แสวงหำอยูเ่ สมอไม่ได้อยูท่ ี่อื่นใด มันอยูใ่ นตัวเรำนี่ เอง
วินทร์ เลียววาริณ

คำกล่ำวนี้มีเจตนำอย่ำงไร
๑ ให้ขอ้ คิด
๒ ให้ควำมรู้
๓ ให้ควำมบันเทิง
๔ ให้แรงบันดำลใจ
๕ ให้แนวทำงกำรปฏิบตั ิ

ตัวชี้วดั • เขียนสื่ อสำรในรู ปแบบต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้ภำษำเรี ยบเรี ยงถูกต้อง
มีขอ้ มูลและสำระสำคัญชัดเจน (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑)
๗. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรเขียนอัตชีวประวัติเพื่อใช้ในกำรสมัครงำน ต้องเขียนในรู ปแบบใด
จึงจะให้ขอ้ มูลได้ชดั เจนที่สุด
๑ พรรณนำ
๒ บรรยำย
๓ อธิบำย
๔ เชิญชวน
๕ แสดงทรรศนะ
ตัวชี้วดั • เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๒)
๘. ข้อใดเหมำะที่จะเป็ นสรุ ปของเรี ยงควำมเชิงอุดมคติ
๑ ปั จจุบนั เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในสังคม ส่ งผลให้มีช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำร
ที่หลำกหลำยและสะดวกรวดเร็ ว ผูค้ นจึงใช้เทคโนโลยีในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เพื่อ
รับทรำบควำมเคลื่อนไหวรอบโลกได้ทนั เหตุกำรณ์
๒ ควำมอดทน คือ ลักษณะของกำยและใจที่เตรี ยมพร้ อม พร้อมเพื่อรับปั ญหำและควำมเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ที่เข้ำมำในชีวติ
๓ ชีวติ มนุษย์ต่ำงดำเนินตำมกฎของเวลำ บำงคนใช้ชีวิตอย่ำงเพลิดเพลินเพื่อหำควำมสุ ขใส่ ตน
หรื อบำงคนมุง่ หน้ำทำงำนที่ตนรักจนหลงลืมไปว่ำเวลำที่ใช้น้ นั มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด ซึ่ งเวลำ
ที่ดำเนินไปไม่สำมำรถหยุดหรื อเรี ยกร้องเพิ่มได้
๔ ไม่มีอะไรเกินควำมพำกเพียรของมนุษย์ ถ้ำเรำไม่นิ่งนอนใจ ใช้สติปัญญำต่อสู ้กบั ชีวิต
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ในที่สุดเรำก็จะเป็ นผูม้ ีชยั ชนะ
๕ กำรคิดบวกทำให้ใจสว่ำง เป็ นกำรเพิ่มกำลังใจให้ตนเอง กำรมองปั ญหำในแง่บวกจะทำให้
มองเห็นผลดีจำกปั ญหำนั้น และเกิดมีกำลังใจขึ้นมำได้ สำมำรถแก้ไขจนผ่ำนพ้นข้อขัดข้อง
ทั้งปวง

ตัวชี้วดั • ประเมินงำนเขียนของผูอ้ ื่น แล้วนำมำพัฒนำงำนเขียนของตนเอง (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๕)
๙. บทประพันธ์ในข้อใดมีกำรใช้สัทพจน์
๑ ชะนีโหนครวญโหยโรยเรื่ อย
พระพำยรำเพยพัดพำน
๒ คชสี ห์ทีผำดเผ่น
รำชสี ห์ที่ยนื ยัน
๓ นำงดูหน้ำอำลัยใจจะขำด
สะอื้นอั้นตันใจอำลัยลำญ
๔ บันดำลเป็ นมหำวำยุพดั
ครั่นครื้ นตื่นทัว่ จักรวำล
๕ ได้ยนิ เสี ยงฟันไม้ในไพรเพรี ยก
มำแอบฟังริ มฝั่งวำรี

ฉ่ ำเฉื่ อยน่ำฟังกังวำนหวำน
สุ คนธ์ธำรเสำวรสเรณูนวล
ดูดงั เป็ นเห็นขบขัน
คัน่ สองคู่ดูยงิ่ ยง
ดังฟ้ ำฟำดทรวงแยกให้แตกฉำน
แสนสงสำรโศกำแล้วว่ำพลำง
จบจังหวัดเปรี้ ยงเปรี้ ยงเสี ยงประหำร
ถีบทะยำนสู่ สิงหบัญชร
ก็ร้องเรี ยกพวกเพื่อนออกจำกที่
เสี ยงช้ำงม้ำมี่อึงไป

ตัวชี้วดั • เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่ องที่สนใจตำมหลักกำรเขียนเชิงวิชำกำร และใช้ขอ้ มูล
สำรสนเทศอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๖)
๑๐. ข้อควำมส่ วนใดไม่เหมำะสมที่จะเขียนลงในรำยงำนเชิงวิชำกำร
(๑)

พืชสมุนไพรเป็ นสิ่ งที่อยู่คู่คนไทยมำนำนนับศตวรรษ (๒)เป็ นภูมิปัญญำท้องถิ่ นที่บรรพบุรุษ
สื บทอดจำกรุ่ นสู่ รุ่น เพื่อใช้รักษำโรค ป้ องกันโรค บำรุ งร่ ำงกำย หรื อสรรพคุณอีกนำนัปกำร
(๓)
ปั จจุ บ นั วิท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เจริ ญก้ำ วหน้ำ ไปมำก (๔)แต่ ภูมิ ปั ญญำจำก
สมุนไพรไทยกลับตกต่ำ ถูกเหยียบย่ำให้ไร้ค่ำ ล้ำหลัง ทั้งที่เป็ นรำกเหง้ำของเรำเอง (๕)ถึงเวลำแล้วที่
ลูกหลำนไทยจะหันมำสนใจศึกษำ และพัฒนำภูมิปัญญำแขนงนี้ให้เป็ นที่ยอมรับอย่ำงแพร่ หลำย
๑
๒
๓
๔
๕

ข้อควำมที่ (๑)
ข้อควำมที่ (๒)
ข้อควำมที่ (๓)
ข้อควำมที่ (๔)
ข้อควำมที่ (๕)

ตัวชี้วดั • มีวจิ ำรณญำณในกำรเลือกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕)
๑๑. นักเรี ยนควรเลือกฟังสำรในข้อใด
๑ กำรมองโลกในมุมที่แตกต่ำงทำให้เรำเห็นควำมจริ งที่วำ่ เส้นทำงชีวติ แม้ไม่ได้โรยด้วย
กลีบดอกไม้ อำจพบเจอกับปั ญหำและอุปสรรคที่ทิ่มแทงให้เจ็บปวด แต่หำกเรำมองย้อนกลับ
จะเห็นว่ำพลังของปั ญหำสร้ำงให้เรำแข็งแกร่ งอย่ำงไม่น่ำเชื่อ
๒ กำรเผชิญโลกเพียงลำพังมำตั้งแต่ยงั จำควำมได้ เป็ นบทเรี ยนให้ฉนั แข็งแกร่ งและแข็งกร้ำว
ต่อโลก ฉันไม่เกรงกลัวต่อภัยต่ำง ๆ ที่ขดั ขวำงควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในชีวิต ฉันจะพยำยำมต่อสู ้
ในทุกวิถีทำงให้ได้มำซึ่งเงินทองและควำมสะดวกสบำย
๓ ฉันปฏิบตั ิตนบนพื้นฐำนแห่งควำมยุติธรรม หำกผูใ้ ดปฏิบตั ิดีกบั ฉัน ฉันจะปฏิบตั ิดี
ตอบแทนกว่ำหลำยเท่ำ แต่หำกผูใ้ ดทำร้ำยฉันให้เจ็บปวด ฉันก็จะตอบแทนควำมร้ำยกำจนั้น
เป็ นเท่ำทวีคูณเช่นกัน
๔ ควำมผิดพลำดนับครั้งไม่ถว้ น เป็ นเครื่ องที่ตอกย้ำจิตใจให้ฝังปมแห่งควำมผิดหวังจน
ไม่กล้ำก้ำวเดินต่อหรื อสบตำผูใ้ ด เพรำะสำยตำเหล่ำนั้นจะคอยจับจ้อง ทิ่มแทง ให้ปมแห่ง
ควำมผิดหวังเจ็บปวดมำกยิง่ ขึ้น
๕ กฎระเบียบที่รัดกุมตั้งไว้ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ล้วนเป็ นข้อบังคับที่ปิดกั้นเสรี ภำพทำงควำมคิด
และกำรแสดงออก ดังนั้น เรำควรวิเครำะห์กฎระเบียบในข้อต่ำง ๆ หำกข้อใดปิ ดกั้นเสรี ภำพ
จนเกินควร เรำก็ละกำรปฏิบตั ิกฎระเบียบข้อนั้น
ตัวชี้วดั • อธิบำยธรรมชำติของภำษำ พลังของภำษำ และลักษณะของภำษำ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑)
๑๒. ภำษำในข้อใดมีพลังมำกที่สุด
๑ ฟ้ ำหัวเรำะเยำะข้ำชะตำหรื อ
ดินนั้นถืออภิสิทธิ์ ชีวติ ข้ำ
๒ พรหมลิขิตขีดเส้นเกณฑ์ชะตำ
ฟ้ ำ อินทร์ พรหม ยมพญำ ข้ำหรื อเกรง
๓ เย้ยทั้งฟ้ ำท้ำทั้งดินสิ้ นยำเกรง
หรื อใครเก่งเกินข้ำฟ้ ำดินกลัว
๔ ข้ำกระทำแต่กรรมดีมีหรื อจะกลัว
มิใช่ใจชัว่ ลืมตัวหลงลำพอง
๕ อันสวรรค์อยูใ่ นอกนรกนัน่ หรื อ
ข้ำก็ถืออยูใ่ นใจไม่หม่นหมอง

ตัวชี้วดั • ใช้คำและกลุ่มคำสร้ำงประโยคตรงตำมวัตถุประสงค์ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒)
๑๓. ข้อใดใช้สำนวนสื่ อควำมหมำยได้ถูกต้อง
๑ แม้วำ่ เวลำนี้กำรหำเสี ยงของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นประธำนนักเรี ยนจะดูเหมือนสงบ
แต่มีสมำชิกบำงคนในกลุ่มกำลังแอบเคลื่อนไหวเป็ นคลืน่ ลูกใหม่ อยู่
๒ เมื่อเกิดปั ญหำไม่ช่วยกันแก้ไข มัวโยนกลองจะแก้ปัญหำได้หรื อ
๓ เธออย่ำชักแม่ นา้ ทั้งห้ า คุณพ่อกำลังคุยกับฉันเรื่ องนี้อยู่
๔ เธอพูดรำยงำนหน้ำชั้นเรี ยนได้เก่งจริ ง ๆ พูดเป็ นต่ อยหอยเลย
๕ แม้เธอจะเรี ยนเก่งแต่เธอก็ไม่ควรยกยอปอปั้นพูดจำทับถมผูอ้ ื่นเช่นนี้
ตัวชี้วดั • ใช้ภำษำเหมำะสมแก่โอกำส กำลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำรำชำศัพท์อย่ำงเหมำะสม
(ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓)
๑๔. ข้อใดใช้ภำษำต่ำงระดับกับข้ออื่น
๑ โรคอ้วนเป็ นปั ญหำสุ ขภำพที่ทุกประเทศทัว่ โลกกำลังประสบ อัตรำกำรเกิดโรคอ้วนที่เพิ่ม
จำนวนขึ้น เป็ นสิ่ งบ่งชี้ถึงภำวะสุ ขภำพ
๒ สมองก็เหมือนส่ วนอื่น ๆ ของร่ ำงกำยที่ตอ้ งออกกำลังบริ หำรอยูเ่ สมอ เพื่อให้คงอยูใ่ น
สภำพดี และมีประสิ ทธิภำพในกำรจดจำได้ดี
๓ หยุดควำมคิดในแง่ลบแล้วเปลี่ยนเป็ นควำมคิดในแง่บวก อำจเป็ นสิ่ งที่ทำให้เกิด
ควำมสุ ขกำยและควำมสบำยใจขึ้นไม่มำกก็นอ้ ย
๔ ข่ำวสำรในปั จจุบนั มีที่มำจำกสื่ อต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่เยำวชนยุคใหม่จะต้อง
เรี ยนรู้สื่อ เพื่อให้รู้เท่ำทันกับสังคมในยุคปั จจุบนั
๕ หำกสิ่ งที่ผำ่ นมำมันสำมำรถทำให้เรำแก้ไขปั ญหำปั จจุบนั อย่ำงมีสติข้ ึน ฉันถือว่ำ มันคุม้ ค่ำ
กับควำมเสี ยใจในอดีตของเรำ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์อิทธิ พลของภำษำต่ำงประเทศและภำษำถิ่น (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕)
๑๕. คำว่ำ กระยำหงัน ได้รับอิทธิ พลมำจำกภำษำชวำ-มลำยู นำมำใช้ในด้ำนใด
๑ ใช้เป็ นคำศัพท์ดำ้ นวรรณคดี
๒ ใช้เป็ นคำศัพท์ดำ้ นวิชำกำร
๓ ใช้เป็ นคำศัพท์ดำ้ นประเพณี
๔ ใช้เป็ นคำศัพท์ดำ้ นศำสนำ
๕ ใช้เป็ นคำเรี ยกชื่ออำหำร
ตัวชี้วดั • อธิบำยและวิเครำะห์หลักกำรสร้ำงคำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖)
๑๖. คำในข้อใดใช้วธิ ีกำรสร้ำงคำแบบกำรสมำสเรี ยงคำ
๑ อนุชน
๒ ชลนัยน์
๓ จินตกวี
๔ วีรบุรุษ
๕ สุ โขทัย
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และประเมินกำรใช้ภำษำจำกสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๗)
๑๗. กำรเขียนพำดหัวข่ำวข้อใดไม่มีกำรใช้สมญำนำม
๑ ฝรั่งปลื้มวัฒนธรรม แห่เที่ยวดินแดนแห่งเมืองยิม้
๒ หงส์แดงบุกบ้ำนกระทิงดุทำประตูเอำชนะไปได้ ๒ ประตูต่อ ๑
๓ ๒ คนเหล็กแดนจิงโจ้ ซิ วแชมป์ สมุย ไตรกีฬำ ๒๐๑๓
๔ เด็กไทยคว้ำรำงวัลชนะเลิศหุ่ นยนต์ จำกแดนอำทิตย์อุทยั ๒ ปี ซ้อน
๕ สองสำวใจเด็ด รวบตัวหนุ่มหื่ นส่ งตำรวจ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่ อมโยงกับกำรเรี ยนรู ้ทำงประวัติศำสตร์
และวิถีชีวติ ของสังคมในอดีต (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒)
๑๘.

โหรควรคงทำนำย ทำยพระเครำะห์ถึงฆำต ฟังสำรรำชเอำรส ธก็ผะชดบัญชำ
เจ้ำอยุธยำมีบุตร ล้วนยงยุทธ์เชี่ยวชำญ หำญหักศึกบมิยอ่ ต่อสู ้ศึกบมิหยอน
ไป่ พักวอนว่ำใช้ ให้ธหวงธห้ำม แม้นเจ้ำคร้ำมเครำะห์กำจ จงอย่ำยำตรยุทธนำ
เอำพัสตรำสตรี สวมอินทรี ยส์ ร่ ำงเครำะห์ ธตรัสเยำะเยีย่ งขลำด
ลิลติ ตะเลงพ่ าย

บทประพันธ์ตอนนี้สะท้อนวิถีชีวติ ของคนไทยในเรื่ องใด
๑ สังคมไทยเป็ นสังคมที่ยดึ มัน่ ในสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
๒ สังคมไทยมีกำรรับวัฒนธรรมจำกประเทศอื่น
๓ สังคมไทยเป็ นสังคมระบบเจ้ำขุนมูลนำย
๔ สังคมไทยเป็ นสังคมที่พ่ งึ พำอำศัยกัน
๕ สังคมไทยมีควำมเชื่อเรื่ องโชคลำง
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐำนะ
ที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓)
๑๙.

ย่ำงเหยียบเกรี ยบกรอบก็เหลียวหลัง พระโสตฟังให้หวำดแว่ว ว่ำสำเนียงเสี ยงพระลูกแก้ว
เจ้ำบ่นอยูง่ ึม ๆ พุม่ ไม้ครึ้ มเป็ นเงำ ๆ ชะโงกเงื้อม พระเนตรเธอแลเหลือบให้ลำยเลื่อม
เห็นเป็ นรู ปตะคุ่ม ๆ อยูค่ ล้ำย ๆ แล้วหำยไป
มหาเวสสันดรชาดก

บทประพันธ์น้ ีไม่ปรำกฏคุณค่ำทำงวรรณศิลป์ ในเรื่ องใด
๑ กำรซ้ ำคำ
๒ กำรเล่นเสี ยงสระ
๓ กำรเล่นเสี ยงพยัญชนะ
๔ กำรใช้สัทพจน์
๕ กำรใช้บุคคลวัต

ตัวชี้วดั • สังเครำะห์ขอ้ คิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
(ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔)
๒๐.

แต่ควำมปวดร้ ำวขมขื่นทนทุกข์ทรมำนให้คุณอะไรแก่คนเรำบ้ำง ตรำบใดที่ลืมมันไม่ได้
ฉันรู ้วำ่ รื่ นและสุ ดใจต้องโศกเศร้ำเสี ยใจเพียงใดในกำรที่ตอ้ งสู ญเสี ยลูกคนหัวปี ไป ฉันรู ้วำ่ ทุกคน
ได้รับ ควำมทุ กข์เพีย งไหนด้วยกำรพลัดพรำกจำกผูท้ ี่ ตนรั กและทรั พ ย์ส มบัติใด ๆ ที่ อุตส่ ำห์
สะสมมำชั่วอำยุ รื่ นเองผ่ำนชี วิตมำมำก ท่องเที่ ยวมำไกล เข้ำใจอะไรได้ดีกว่ำใคร ๆ สมัยปู่ ย่ำ
ตำยำยเรำขึ้ น ไป ห่ ำ ลงกิ น คนตำยทั้ง เมื อ ง ท่ ำ นยัง สร้ ำ งใหม่ ไ ด้ ส ำมะหำอะไรกับ หมู่ บ ้ำ น
สำมะหำอะไรกับตำบล
ทุ่งมหาราช ของ เรียมเอง

เมื่ออ่ำนข้อควำมตอนนี้ แล้ว นักเรี ยนจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวติ จริ งอย่ำงไร
๑ เปลี่ยนงำนใหม่ทุกครั้งเมื่อมีปัญหำ
๒ เคำรพแต่ครู ที่อยูใ่ นปั จจุบนั ไม่สนใจครู ในอดีต
๓ ทิง้ สิ่ งของที่ไม่ใช้แล้วทุกอย่ำง ถ้ำจะใช้ค่อยซื้ อใหม่
๔ พลำดจำกกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ละควำมพยำยำม
๕ เดินทำงออกจำกบ้ำนไปดิ้นรนหำชีวติ ใหม่ดว้ ยตนเอง เพื่อให้มีชีวติ ที่ดีกว่ำ
ตัวชี้วดั • รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้ำนและอธิ บำยภูมิปัญญำทำงภำษำ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๕)
๒๑.

ศรี ศรี วันนี้ก็เป็ นวันดีอนั เลิศลบ ข้ำจะขออัญเชิ ญขวัญแม่พระโพสพ อย่ำระคำยคำง
ขอเชิ ญมำสู่ ยงุ ้ ฉำงในเพลำวันนี้...
บทเชิญขวัญข้ำวนี้สะท้อนภูมิปัญญำไทยอย่ำงไร
๑ กำรแสดงมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
๒ กำรทำควำมเข้ำใจสิ่ งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ
๓ กำรเคำรพบูชำสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และผูม้ ีพระคุณ
๔ ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและบ้ำนเกิด
๕ กำรปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชำติ

ตัวชี้วดั • ท่องจำและบอกคุณค่ำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
และนำไปใช้อำ้ งอิง (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖)
๒๒. ถ้ำนักเรี ยนเขียนเรี ยงควำมเรื่ อง ควำมดีไม่รู้จกั สิ้ นสู ญ จะเลือกบทร้อยกรองในข้อใดมำใช้ในคำนำ
ของเรี ยงควำม
๑
แม้มิได้เป็ นดอกกุหลำบหอม
ก็จงยอมเป็ นเพียงลดำขำว
แม้มิได้เป็ นจันทร์ อนั สกำว
จงเป็ นดำวดวงแจ่มแอร่ มตำ
๒

นรชำติวำงวำย
มลำยสิ้ นทั้งอินทรี ย ์
สถิตทัว่ แต่ชวั่ ดี
ประดับไว้ในโลกำ

๓

คิดดีพดู ดีทำดี
เป็ นศรี เป็ นพรสู งสุ ด
ไม่มีพรเทพพรมนุษย์
เปรี ยบประดุจควำมดีที่ทำเอง

๔

ชัว่ ดีเป็ นตรำประทับไว้กบั โลก
ยำมวิโยคชีพยับลับร่ ำงหนี
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตวั ส่ วนชัว่ ดี
คงเป็ นที่ลือทัว่ ชัว่ ฟ้ ำดิน

๕

อันจะเป็ นสิ่ งใดไม่ประหลำด
กำเนิดชำติดีทรำมตำมวิถี
ถือสันโดษบำเพ็ญให้เด่นดี
ในสิ่ งที่เรำเป็ นเช่นนั้นเทอญ

ส่ วนที่ ๒ : แบบระบำยคำตอบที่สัมพันธ์กนั จำนวน ๘ ข้อ รวม ๒๓ คะแนน
ตัวชี้วดั • แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔)
๒๓. จงพิจำรณำเลือกคำตอบที่จะเติมลงในโคลงสี่ สุภำพให้ถูกต้องครบทั้ง ๒ ตำแหน่ง
จึงจะได้คะแนน ๒ คะแนน
ลมปำกลวงเล่ห์ลน้
นำใจ
(๑)
หวังพึ่งหนทำงใด
รอบคอบอย่ำ (๒)
สุ กห่ำม เผำกิน
จงไตร่ ตรองลึกกว้ำง
ก่อนก้ำวเดินตำม
นายณรงค์ ศักดิ์ (สมาคมนักกลอนแห่ งประเทศไทย)

(๑) ๑
๒
๓
๔
๕

ร่ วมสร้ำง
หว่ำนล้อม
อย่ำเว้น
เร่ งจ้ำง
พึงทำ

(๒)

๑
๒
๓
๔
๕

ปล่อยไว้
หลงใหล
เชื่อคำ
มัวเมำ
วำงใจ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่ องที่อ่ำนในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงมีเหตุผล (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓)
• วิเครำะห์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน และเสนอควำมคิดใหม่
อย่ำงมีเหตุผล (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕)
• วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตำมหลักกำรวิจำรณ์เบื้องต้น
(ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑)
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำก ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คำตอบ ให้ถูกต้องครบทั้ง ๓ กลุ่มจึงจะได้คะแนน
ข้อละ ๓ คะแนน นักเรี ยนสำมำรถเลือกคำตอบในแต่ละกลุ่มซ้ ำได้
ก.
ประเภทของคาประพันธ์
๑ ร่ ำยยำว
๒ กลอนสุ ภำพ
๓ โคลงสี่ สุภำพ
๔ กำพย์ยำนี
๕ กำพย์ฉบัง
๖ วสันตดิลกฉันท์
๗ อินทรวิเชียรฉันท์

๒๔.

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ข.
คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์
กำรซ้ ำคำ
กำรเล่นเสี ยงสระ
อุปมำ
อุปลักษณ์
สัทพจน์
อติพจน์
บุคคลวัต

เปรี ยบหนักชนกคุณ
ใหญ่พ้นื พสุ นธรำ
เหลือที่จะแทนทด
แท้บูชไนยอัน

ค.
คุณค่ าด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
๑ สะท้อนประเพณี กำรเห่เรื อของไทยที่ปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมำ
๒ สะท้อนให้เห็นถึงกำรปลูกฝังควำมกตัญญูกตเวที
ต่อบิดำมำรดำ
๓ สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อเกี่ยวกับเทวดำและ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษำสถำนที่ต่ำง ๆ
๔ สะท้อนให้เห็นเพลงพื้นบ้ำนที่นิยมเล่นกันในงำน
เทศกำลต่ำง ๆ
๕ สะท้อนให้เห็นควำมเชื่อเรื่ องลำงบอกเหตุ
๖ สะท้อนให้เห็นสถำปัตยกรรมและฝี มือของ
ช่ำงไทยที่มีควำมประณี ต งดงำม วิจิตรตระกำรตำ
๗ สะท้ อ นให้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ยบง่ ำ ยและกำร
ประกอบอำชีพของชำวบ้ำนในท้องถิ่น
๘ สะท้อนให้เห็นถึงข้ำวของเครื่ องใช้ที่หลำกหลำย
ที่มำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของคนในอดีต
๙ สะท้อนให้เห็นกำรส่ งเสริ มด้ำนกำรศึกษำ
ของเด็กไทยให้อ่ำนออกเขียนได้
ชนนีคือภูผำ
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
จะสนองคุณำนันต์
อุดมเลิศประเสริ ฐคุณ

๒๕.

อันนำรี ที่ยงั สำวพวกชำวบ้ำน
ดูแคล่วคล่องล่องแล่นแฉลบลอย
อันพวกเขำชำวประมงไม่โหย่งหยิบ
จะได้กินข้ำวเช้ำก็รำวเพล

ถีบกระดำนถือตะกร้ำเที่ยวหำหอย
เอำขำห้อยทำเป็ นหำงไปกลำงเลน
ล้วนตีนถีบปำกกัดขัดเขมร
ดูจดั เจนโลดโผนในโคลนตม

๒๖.

เรื อครุ ฑยุดนำคหิ้ว
พลพำยกรำยพำยทอง

ลิ่วลอยมำพำผันผยอง
ร้องโห่เห่โอ้เห่มำ

๒๗. พรำหมณ์ ขู่ ข่ ม เข่ น เขี้ ยวค ำรำมตี ต้ อ นให้ ด่ ว นเดิ น ตำมป่ ำรกระหกระเหิ น หอบหิ้ ว
แล้วไห้โหย มีแต่เสี ยงเธอโอดโอยสะอื้นร้ องรำพันสั่งทุกเส้ นหญ้ำ ก็หวัน่ ๆ วังเวงวิเวกป่ ำ
พระหิ มพำนต์ เตส ลำลปิ ต สุ ตฺวำ ฝ่ ำยฝูงเทพยทุกสถำนพิมำนไม้ไศลเกริ่ นเนิ นแนวพนำวำส
ได้สดับคำประกำศสองกุมำร ทรงสั่งสำส์ นจนสุ ดเสี ยงดังทิพยำพิมำนจะเอนเอียงอ่อนลงช้อยชด
เทพยเจ้ำก็เศร้ำสลดพิลำปเหลียวมำดูดูมิได้
๒๘.

เกิดเป็ นหมอกมืดห้อง
ลมชื่อเวรัมภำ
หวนหอบหักฉัตรำ
แลธุลีกลัดกลุม้
พระพลันเห็นเหตุไซร้
ถนัดดัง่ ภูผำหลวง
กระหม่ำกระเหม่นทรวง
หนักหฤทัยท่ำนร้อง

เวหำ หนเฮย
พัดคลุม้
คชขำด ลงแฮ
เกลื่อนเพี้ยงจักรผัน
เสี ยวดวง แดเอย
ตกต้อง
สั่นซี ด พักตร์ นำ
เรี ยกให้โหรทำย

๒๙.

ภุมรำกำรุ ญสุ นทร
เด็กอ่อนอันเยำว์เล่ำเรี ยน
ก ข ก กำ ว่ำ เวียน
อ่ำนเขียนผสมกมเกย

ไว้หวังสั่งสอน

สำมยอดตลอดระยะระยับ
ช่อฟ้ ำตระกำรกลจะหยัน
บรำลีพิลำศศุภจรู ญ
หำงหงส์ผจงพิจิตรงอน

วะวะวับสลับพรรณ
จะเยำะยัว่ ทิฆมั พร
นภศูลประภัสสร
ดุจกวักนภำลัย

๓๐.

หนูนอ้ ยค่อยเพียร

ชุดที่ ๑
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๑
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๔

๒
๓

๑
๒

๔

๓

๕
๖

๓
๑

๗

๒

๘

๔

๙

๔

เหตุผล
ต้นไม้จะช่วยบังแดดและให้ควำมชุ่มชื้น ทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดลงจึงช่วยลด
กำรเปิ ดพัดลมหรื อเครื่ องปรับอำกำศได้
ส่ วนข้อ ๑ เป็ นวิธีกำรที่ฟุ่มเฟื อย ควรลดปริ มำณกำรใช้จึงจะเป็ นกำรแก้ปัญหำ
ที่ตน้ เหตุ
ข้อ ๒ เป็ นกำรประหยัดพลังงำนที่ไม่เหมำะสม เพรำะทุกคนในบ้ำนอำจยัง
ไม่เสร็ จภำรกิจ
ข้อ ๓ ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์จำกพลำสติกจำนวนมำก วิธีน้ ีจึงเป็ นไปได้ยำก
แต่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นอย่ำงทะนุถนอมเพื่อให้ใช้งำนได้นำนและ
คุม้ ค่ำที่สุด
ข้อ ๕ เสื้ อนำโนมีคุณสมบัติกนั น้ ำ กันยูวี กันเชื้อแบคทีเรี ย ไม่สำมำรถ
ประหยัดพลังงำนได้
ผูเ้ ขียนแสดงจุดมุ่งหมำยไว้ในย่อหน้ำสุ ดท้ำยของบทควำม
อำจำรย์ใช้ธนบัตรเป็ นสัญลักษณ์แทนสิ่ งที่มีค่ำ แทนค่ำของคน และไม่วำ่ ธนบัตรนั้น
จะยับเยินอย่ำงไรก็ยงั คงมีค่ำเท่ำเดิม เหมือนกับค่ำของคนไม่วำ่ จะผิดพลำดหรื อ
ล้มเหลวอย่ำงไร คน ๆ นั้นก็ยงั มีค่ำเท่ำเดิมเสมอ
ค่ำนิยม คือ สิ่ งที่บุคคลและสังคมยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นและกำหนดกำรกระทำ
ของตนเอง ดังนั้น ถ้ำจะเปลี่ยนแนวทำงกำรดำรงชี วติ ให้อยูอ่ ย่ำงพอเพียง
เป็ นคนไม่ฟุ่มเฟื อย ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ ก็ตอ้ งเปลี่ยนค่ำนิยมของตนก่อน
เมื่อค่ำนิยมเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป
พูดแสดงทรรศนะได้ตรงจุดประสงค์ชดั เจน เสนอแนวคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
คำกล่ำวที่ยกมำต้องกำรเตือนสติทุกคนให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ไม่มวั เมำไปกับ
เทคโนโลยีและควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
กำรเขียนบรรยำยเป็ นกำรเขียนบอกเล่ำเรื่ องรำวและประสบกำรณ์ที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมูลได้ชดั เจน และเข้ำใจง่ำย เหมำะสำหรับใช้ในกำรสมัครงำน
สรุ ปของเรี ยงควำมจะเป็ นกำรเน้นย้ำประเด็นหลัก นำมำเรี ยบเรี ยงให้กระชับ
ตรงจุดประสงค์ ให้ขอ้ คิดหรื อทำให้เกิดควำมประทับใจ
สัทพจน์ คือ ภำพพจน์ที่เกิดจำกกำรใช้คำเลียนเสี ยงธรรมชำติ คำที่ปรำกฏในบทนี้
คือ เปรี้ ยงเปรี้ ยง
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ใช้คำรุ นแรงเกินควำมเป็ นจริ ง ได้แก่ ตกต่ำ ถูกเหยียบย่ำ ไร้ค่ำ ล้ำหลัง
มีกำรนำเสนอแนวคิดในทำงสร้ำงสรรค์ ให้กำลังใจในกำรดำเนินชีวิตอยูบ่ นหลัก
แห่งควำมถูกต้องดีงำม
พลังของภำษำเกิดจำกกำรใช้ถอ้ ยคำที่ส่งผลต่อควำมรู ้สึกของผูอ้ ่ำนและผูฟ้ ัง
ซึ่ งจำกคำตอบในข้อนี้ ได้แก่คำว่ำ เย้ย ท้ำ สิ้ นยำเกรง ทำให้เนื้ อควำมท่อนนี้
มีควำมหนักแน่นจริ งจัง
โยนกลอง หมำยถึง ปัดภำระไปให้ผอู้ ื่น
ข้อ ๑ คลื่นลูกใหม่ หมำยถึง คนรุ่ นใหม่ที่มีกำรศึกษำและมีควำมคิดก้ำวหน้ำ
เข้ำมำมีบทบำทในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ แทนคนรุ่ นเก่ำ
ประโยคนี้ควรใช้ คลื่นใต้น้ ำ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่กรุ่ นอยูภ่ ำยใน
แต่ภำยนอกดูเหมือนสงบเรี ยบร้อย
ข้อ ๓ ชักแม่น้ ำทั้งห้ำ หมำยถึง พูดจำหว่ำนล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่ งที่ประสงค์
ประโยคนี้ควรใช้ ชักใบให้เรื อเสี ย หมำยถึง พูดหรื อทำขวำง ๆ ให้กำรสนทนำ
เขวออกนอกเรื่ องไป
ข้อ ๔ พูดเป็ นต่อยหอย หมำยถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปำก
ประโยคนี้ควรใช้ พูดเป็ นน้ ำไหลไฟดับ หมำยถึง พูดคล่องเหลือเกิน
ข้อ ๕ ยกยอปอปั้ น หมำยถึง ยกย่องเกินจริ ง
ประโยคนี้ ควรใช้ ยกตนข่มท่ำน หมำยถึง ยกย่องตัวเองและข่มผูอ้ ื่น
พูดทับถมผูอ้ ื่น แสดงให้เห็นว่ำตัวเหนื อกว่ำ
ใช้ภำษำระดับกึ่งทำงกำร คือ มีท้ งั ภำษำพูดและภำษำเขียนปะปนกัน ซึ่ งต่ำงจำกข้ออื่น
ที่ใช้ภำษำระดับทำงกำร
เป็ นคำศัพท์ในวรรณคดี เรื่ อง อิเหนำ
กระยำหงัน หมำยถึง วิมำน สวรรค์ช้ นั ฟ้ ำ
กำรสมำสเรี ยงคำ สมำสกันโดยนำคำ ๒ คำมำเรี ยงกัน แปลจำกคำหน้ำไปคำหลัง
พยำงค์ทำ้ ยของคำหน้ำจะไม่ประวิสรรชนีย ์ ไม่มีตวั กำรันต์ และต้องออกเสี ยง
พยำงค์ทำ้ ยของคำหน้ำ ซึ่ งคำว่ำ ชลนัยน์ เป็ นกำรสมำสเรี ยงคำ คือ
ชล (ป., ส.) หมำยถึง น้ ำ + นัยน์ (ป., ส.) หมำยถึง ดวงตำ ชลนัยน์ หมำยถึง น้ ำตำ
ส่ วนข้อ ๑ ๓ ๔ เป็ นกำรสมำสกลับคำ จะแปลควำมหมำยจำกคำหลังมำคำหน้ำ คือ
- อนุ (ป., ส.) หมำยถึง รุ่ นหลัง + ชน (ป., ส.) หมำยถึง คน
อนุชน หมำยถึง คนรุ่ นหลัง
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- จินต (ป., ส.) หมำยถึง คิด + กวี (ป.) หมำยถึง ผูร้ ู้ผเู้ ชี่ ยวชำญใน
ศิลปะกำรประพันธ์บทกลอน จินตกวี หมำยถึง กวีผมู้ ีควำมสำมำรถ
ในกำรแต่งร้อยกรองตำมแนวควำมคิดและจินตนำกำรของตนเอง
- วีร (ส.) หมำยถึง กล้ำหำญ + บุรุษ (ส.) หมำยถึง ผูช้ ำย เพศชำย
วีรบุรุษ หมำยถึง ชำยที่ได้รับยกย่องว่ำมีควำมกล้ำหำญ
ข้อ ๕ เป็ นคำสมำสแบบสนธิ
สุ ข (ป., ส.) หมำยถึง ควำมสบำยกำยสบำยใจ + อุทยั (ป., ส.) หมำยถึง กำรเกิดขึ้น
สุ โขทัย หมำยถึง กำรเกิดขึ้นแห่งควำมสุ ข
ไม่ปรำกฏสมญำนำม
ข้อ ๑ สมญำนำม คือ ดินแดนแห่งเมืองยิม้ หมำยถึง ประเทศไทย
ข้อ ๒ สมญำนำม คือ หงส์แดง หมำยถึง สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ประเทศอังกฤษ
กระทิงดุ หมำยถึง ฟุตบอลทีมชำติสเปน
ข้อ ๓ สมญำนำม คือ แดนจิงโจ้ หมำยถึง ประเทศออสเตรเลีย
ข้อ ๔ สมญำนำม คือ แดนอำทิตย์อุทยั หมำยถึง ประเทศญี่ปุ่น
เนื้อควำมในบทประพันธ์กล่ำวถึงพระมหำอุปรำชำที่ไม่กล้ำออกรบ เพรำะเชื่อ
คำทำนำยของโหรจึงทำให้พระเจ้ำกรุ งหงสำวดีกริ้ วมำก ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่ำ
คนไทยมีควำมเชื่อเรื่ องโชคลำง
บุคคลวัต คือ กำรสมมุติสิ่งไม่มีชีวติ ให้มีควำมคิด ควำมรู้สึก หรื อแสดงอำกำร
เหมือนสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งไม่ปรำกฏในบทประพันธ์น้ ี
ส่ วนข้อ ๑ มีกำรซ้ ำคำ เช่น งึม ๆ เงำ ๆ
ข้อ ๒ มีกำรเล่นเสี ยงสระ เช่น เหยียบ - เกรี ยบ สำเนียง - เสี ยง
ข้อ ๓ มีกำรเล่นเสี ยงพยัญชนะ เช่น แลเหลือบให้ลำยเลื่อม
ข้อ ๔ มีกำรเลียนเสี ยงธรรมชำติ เช่น เกรี ยบกรอบ
ข้อคิดจำกข้อควำมตอนนี้ คือ อย่ำจมอยูก่ บั อดีต อย่ำกลัวที่จะเริ่ มต้นใหม่
ซึ่งคำตอบข้อ ๔ นำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
บทเชิญขวัญข้ำวเป็ นกำรใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิดและควำมเชื่ อเกี่ยวกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ที่รักษำข้ำว เพื่อแสดงควำมเคำรพบูชำ แสดงควำมกตัญญูต่อแม่พระโพสพ
ซึ่ งคนไทยเชื่อว่ำท่ำนเป็ นผูใ้ ห้อำหำร ให้ควำมอุดมสมบูรณ์
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คำนำของเรี ยงควำมจะต้องเริ่ มเรื่ องให้น่ำสนใจ ให้ผอู ้ ่ำนอยำกติดตำมอ่ำนต่อไป
และจะต้องเชื่ อมโยงเข้ำสู่ เนื้อเรื่ องด้วย ซึ่ งบทร้อยกรองในคำตอบข้อ ๑ เป็ นกำร
เปิ ดเรื่ องให้คิดว่ำเรี ยงควำมเรื่ องนี้กำลังจะกล่ำวถึงสิ่ งใด ส่ วนตัวเลือกข้ออื่น
เหมำะที่จะนำไปใช้สรุ ป
โคลงสี่ สุภำพมีฉนั ทลักษณ์ ดังนี้
(O O)

(O O)

๒๔

ก. ๗
ข. ๔
ค. ๒

๒๕

ก. ๒
ข. ๒
ค. ๗

ตำแหน่งที่ ๑ ต้องเป็ นคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกและรู ปวรรณยุกต์โทตำมลำดับ
และคำหลังต้องประสมด้วยสระ -ำ และอยูใ่ นแม่ กง ซึ่ งตัวเลือกที่ตรงกับหลักเกณฑ์น้ ี
มี ๒ ข้อ คือ ร่ วมสร้ำง กับ เร่ งจ้ำง จึงต้องมำพิจำรณำควำมหมำยให้เหมำะสมกับบริ บท
ดังนั้น จะเป็ นคำว่ำ ร่ วมสร้ำง
ตำแหน่งที่ ๒ ต้องเป็ นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ และคำหลังต้องประสมด้วยสระ ใ ซึ่งตัวเลือกที่ตรงกับหลักเกณฑ์น้ ีมี ๒ ข้อ คือ หลงใหล กับ วำงใจ และคำที่สื่อ
ควำมหมำยสอดคล้องกับบริ บท คือ หลงใหล
คำประพันธ์น้ ีมำจำกบทนมัสกำรมำตำปิ ตุคุณ ของพระยำศรี สุนทรโวหำร
(น้อย อำจำรยำงกูร) มีคณะเป็ นวรรคหน้ำ ๕ คำ วรรคหลัง ๖ คำ ซึ่ งกำหนดคำครุ -ลหุ
ตำมตำแหน่งของอินทรวิเชียรฉันท์ คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ คือ กำรใช้อุปลักษณ์
เปรี ยบพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของบิดำมำรดำเป็ นเขำหิ นที่หนักแน่น ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ถึงกำรปลูกฝังควำมกตัญญูกตเวทีต่อบิดำมำรดำ
คำประพันธ์น้ ีมำจำกนิ รำศเมืองแกลงของสุ นทรภู่ ซึ่ งแต่งด้วยกลอนสุ ภำพ มีกำร
เล่นเสี ยงสระเป็ นสัมผัสในทุกวรรคและสะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ของผูค้ นในท้องถิ่น
ได้อย่ำงชัดเจน
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เหตุผล
คำประพันธ์น้ ีมำจำกกำพย์เห่เรื อ ของเจ้ำฟ้ ำธรรมธิ เบศร แต่งด้วยกำพย์ยำนี มีคณะ
เป็ นวรรคหน้ำ ๕ คำ วรรคหลัง ๖ คำ แต่ไม่บงั คับคำครุ -ลหุ อย่ำงอินทรวิเชียร์ ฉนั ท์
คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ คือ กำรใช้สัทพจน์ เห็นได้จำกกำรนำเสี ยงเห่ตำมทำนอง
กำรเห่เรื อมำใส่ ในคำประพันธ์ดว้ ย และกำรเห่เรื อนี้ก็เป็ นประเพณี ที่ปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมำจนถึงปั จจุบนั
คำประพันธ์น้ ีมำจำกร่ ำยยำวมหำเวสสันดรชำดกกัณฑ์มทั รี สำนวนเจ้ำพระยำพระคลัง (หน) คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ คือ กำรใช้อติพจน์ เป็ นกำรกล่ำวเกินจริ ง และ
สะท้อนควำมเชื่อเกี่ยวกับเทวดำและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปั กรักษำสถำนที่ต่ำง ๆ
คำประพันธ์น้ ีมำจำกลิลิตตะเลงพ่ำย ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระปรมำนุชิตชิโนรส บทที่ยกแต่งด้วยโคลงสี่ สุภำพ มีกำรใช้อุปมำ
เปรี ยบเทียบควำมหวำดกลัวที่มำกมำยเหมือนกับถูกภูเขำทับ สังเกตได้จำกคำว่ำ ดัง่
คำประพันธ์ตอนนี้สะท้อนให้เห็นควำมเชื่อเกี่ยวกับลำงบอกเหตุ
คำประพันธ์น้ ีมำจำกกำพย์พระไชยสุ ริยำ ของสุ นทรภู่ แต่งด้วยกำพย์ฉบัง
มีกำรเล่นเสี ยงสระเป็ นสัมผัสในทุกวรรค สะท้อนถึงกำรเห็นคุณค่ำและส่ งเสริ ม
กำรศึกษำของเด็กไทย
คำประพันธ์น้ ีมำจำกสำมัคคีเภทคำฉันท์ ของ ชิ ต บุรทัต แต่งด้วยวสันตดิลกฉันท์
มีคณะเป็ นวรรคหน้ำ ๘ คำ วรรคหลัง ๖ คำ บังคับคำครุ -ลหุ ตำมตำแหน่งที่กำหนด
คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ คือ กำรใช้บุคคลวัต เป็ นกำรสมมุติให้สิ่งไม่มีชีวติ
แสดงอำกำรเหมือนกับมีชีวติ ดังที่ช่อฟ้ ำแสดงอำกำรเยำะยัว่ ท้องฟ้ ำ และหำงหงส์
แสดงอำกำรกวักบนท้องฟ้ ำ ซึ่งเป็ นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำของกวี
ที่สะท้อนภำพสถำปัตยกรรมอันประณี ต งดงำม วิจิตรบรรจง

