ชุดที่ ๒
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ส่ วนที่ ๑ : แบบปรนัย ๕ ตัว เลื อ ก แต่ ล ะข้อ มี ค ำตอบที่ ถู ก ต้อ งที่ สุ ด เพี ย งค ำตอบเดี ย ว จ ำนวน ๒๒ ข้อ
ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๒ คะแนน
อ่านบทความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อ ๑-๓
ศิลปะแทงหยวก
คนรุ่ นเก่ ำ คุ ้นเคยกับ ศิ ล ปะกำรแทงหยวกที่ ใ ช้ป ระดับ จิ ต กำธำนในงำนเผำศพ แต่ ค นรุ่ นใหม่ ค งแทบ
ไม่เคยเห็น เพรำะสมัยนี้มีเมรุ เผำถำวร ศิลปะที่ใช้ก็คือกำรจัดดอกไม้วำงบนหลังโลงเท่ำนั้น
คุ ณ สมัค ร สุ น ทรเวช เขี ย นเรื่ อง ศิ ล ปะกำรแทงหยวกบนจิ ต กำธำน เอำไว้ใ นหนังสื อ จดหมำยเหตุ
กรุ งเทพฯ (สำนักพิมพ์อมริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗) ว่ำสมัยยังเด็กวิ่งเล่นอยูใ่ นวัดสังเวชฯ บำงลำพู เคยเห็นกอกล้วยตำนี
ป่ ำช้ำหลังวัด
เวลำมีงำนศพ คนก็เข้ำไปตัดเอำมำสำมต้น ตัดเอำส่ วนโคนอวบอ้วนไว้รำว ๑ เมตร ทิ้งให้เด็ก ๆ มำแบก
เอำไปหัดว่ำยน้ ำ ที่เหลือก็กะให้พอดูกบั ควำมสู ง ควำมกว้ำงของจิตกำธำน
คุณสมัครอำยุรำว ๗-๘ ขวบ เคยไปเห็ นที่บำ้ นคุ ณตำหลวงวัฒน์ ท่ำนให้ลูกหลำนเป็ นคนรุ่ นหนุ่ ม ๕-๖ คน
เป็ นผูจ้ ดั กำรสลักหยวก ซึ่ งถ้ำจะเรี ยกให้ถูก ก็ ตอ้ งเรี ยกฉลักหรื อฉลุ ลวดลำยลงบนโค้งของกำบกล้วยที่ลอก
ออกมำ
หยิบเอำชิ้นที่ฉลุออกแล้ว ก็เอำกระดำษสี ต่ำง ๆ ตัดให้กว้ำงสักคืบ ปะลงไปบนโค้งของกำบกล้วย แล้วเอำ
อีกกำบที่ไม่ได้ฉลุครอบทับลงไปให้สนิท ก็จะเกิดลวดลำยที่เป็ นตัวกนกขึ้นมำชัดเจน
ส่ วนด้ำนเสำนั้น ก็เป็ นกำรฉลุ ลวดลำยทำงด้ำนซ้ำย ด้ำนขวำ เอำมำประกอบกับกำบกล้วยซ้อนกลับด้ำนกัน
จะทำให้ได้เสำกำบกล้วยที่ลวดลำยปรำกฏออกมำทั้งสองมุมของกำบที่เอำไปประกอบกันทั้งสี่ ดำ้ น
ด้ำนบน ก็ฉลุดำ้ นข้ำง เป็ นลำยกนกเหมือนกัน แต่เอำไปทำบเป็ นทำงยำว แล้วเอำไม้ไผ่ที่เสี้ ยมไว้แล้วเสี ยบ
เพื่อกำบที่ฉลุแล้วติดกันเป็ นผืนยำวทั้งสี่ ดำ้ น
ที่ เหลื อก็เอำมำฉลุ เป็ นกระจัง ที่ เรี ยกว่ำ ใบเทศ เอำไม้เสี ยบโคนไปแล้ว ก็เอำไปเสี ย บเรี ยงกันไว้เป็ น
เครื่ องประดับเรี ยงรำย ตำมขอบด้ำนบน
คุณสมัครเล่ำว่ำ งำนทั้งหมดนี้เขำช่วยกัน คนนั้นฉลุเพื่อทำตรงนี้ คนนี้ฉลุเพื่อประกอบตรงนั้น รำวสักสอง
ชัว่ โมง ก็จะได้งำนศิลปะแทงหยวกครบทั้งชุด
ยกเอำไปผูกประกอบกับโครงจิตกำธำนได้ทนั ที
งำนแทงหยวกสำหรับศพคนธรรมดำ บำงครั้งก็ไม่ใช้กระดำษสี เขำใช้ใบตองหุ ้มรองด้ำนในแทนกระดำษสี
ก็จะได้สีเขียวแก่เขียวอ่อนตำมธรรมชำติ
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอำทิตย์ที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตัวชี้วดั • ตีควำม แปลควำม และขยำยควำมเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒)
๑. ศิลปะกำรแทงหยวกเลือนหำยไปเพรำะเหตุใด
๑ คนรุ่ นเก่ำที่มีฝีมือค่อย ๆ ล้มตำยไปจนหมด
๒ สถำนที่ที่ใช้เผำศพเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย
๓ ต้นกล้วยเป็ นพืชเศรษฐกิจจึงมีรำคำสู งขึ้น
๔ คนเสี ยชีวติ น้อยลงเนื่องจำกกำรแพทย์เจริ ญขึ้น
๕ พิธีเกี่ยวกับศพเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมโดยสิ้ นเชิง
ตัวชี้วดั • เขียนย่อควำมจำกสื่ อที่มีรูปแบบและเนื้อหำหลำกหลำย (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๓)
๒. ใจควำมสำคัญของเรื่ องนี้ตรงกับข้อใด
๑ คนรุ่ นเก่ำต้องสร้ ำงเชิ งตะกอนขึ้นมำสำหรับเผำศพจึงคุ น้ เคยกับศิลปะกำรแทงหยวก แต่ปัจจุบนั มีเมรุ
เผำศพ คนรุ่ นใหม่จึงแทบไม่เคยเห็นกำรแทงหยวกอีกเลย
๒ กำรแทงหยวกสำหรับศพของคนธรรมดำ บำงครั้ งไม่ใช้กระดำษสี แต่ใช้ใบตองหุ ้มรองด้ำนในแทน
กระดำษสี ซึ่ งดูสวยงำมตำมธรรมชำติเป็ นสี เขียวแก่เขียวอ่อนสลับกัน
๓ ศิล ปะกำรแทงหยวกใช้ป ระดับ จิ ตกำธำนในงำนเผำศพ โดยนำกำบกล้วยมำฉลุ ล วดลำยลงบนโค้ง
ปะทับด้วยกระดำษสี แล้วนำกำบกล้วยอีกกำบหนึ่งมำครอบทับให้สนิทก็จะเกิดลวดลำยที่ชดั เจน
๔ คุณสมัคร สุ นทรเวช เขียนเรื่ อง ศิลปะกำรแทงหยวกบนจิต กำธำน เล่ ำถึ งสมัยยังเป็ นเด็กเคยเห็ นเขำ
แทงหยวกที่บำ้ นคุณตำหลวงวัฒน์ เวลำมีงำนศพคนก็ไปตัดต้นกล้วยตำนีที่ป่ำช้ำหลังวัดมำทำ
๕ คุณตำหลวงวัฒน์ท่ำนให้คนหนุ่ม ๕-๖ คน จัดกำรแทงหยวก โดยตัดส่ วนโคนของต้นกล้วยไว้ประมำณ
๑ เมตร ทิ้งให้เด็ก ๆ นำไปหัดว่ำยน้ ำ ที่เหลือก็นำมำวัดให้พอดีกบั ควำมสู ง ควำมกว้ำงของจิตกำธำนแล้ว
ฉลุลวดลำย
ตัวชี้วดั • ประเมินงำนเขียนของผูอ้ ื่น แล้วนำมำพัฒนำงำนเขียนของตนเอง (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๕)
๓. สิ่ งที่ทำให้งำนเขียนเรื่ องนี้น่ำเชื่อถือมีหลำยประเด็น ยกเว้นข้อใด
๑ ระบุช่วงเวลำชัดเจน
๒ อ้ำงอิงถึงคำบอกเล่ำของบุคคลจริ ง
๓ อ้ำงอิงถึงสถำนที่และเหตุกำรณ์จริ ง
๔ อธิ บำยวิธีกำรทำค่อนข้ำงละเอียด
๕ กล่ำวถึงประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ

อ่านเรื่องต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อ ๔-๕
นำนมำแล้ว มีพรำหมณ์หนึ่งปรำรภจะบูชำยัญ จึงไปซื้ อแพะมำตัวหนึ่ง แบกขึ้นบ่ำแล้วเดินกลับไปบ้ำน
หนทำงตั้งแต่ตลำดไปจนถึงบ้ำนของพรำหมณ์น้ นั ค่อนข้ำงไกล ทั้งเป็ นทำงเปลี่ยวคดเคี้ยว ต้องผ่ำนป่ ำไม้
ย่อม ๆ หลำยแห่ง
ขณะที่พรำหมณ์ กำลังแบกแพะเดิ นไปนั้น นักเลง ๓ คน ซึ่ งยืนอยู่ที่ถนนแลเห็ นเข้ำ นักเลงเหล่ำนั้นอดอยำก
ซู บผอมมำหลำยวัน จึงปรึ กษำกันว่ำ “แพะตัวนี้ มีเนื้ อมำกทีเดี ยว ถ้ำได้มำด้วยอุ บำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งแล้ว พวกเรำ
จะระงับควำมหิ วได้โดยไม่ตอ้ งสงสัย”
นักเลงเหล่ำนั้นมองเห็นอุบำยอย่ำงหนึ่ง ก็กระซิ บบอกกันและกัน แล้วแยกกันไปสู่ ที่ต่ำง ๆ เพื่อดำเนิ นกำร
ตำมอุบำยของตน
พรำหมณ์ น้ ันเดิ นไป ก็พ บนัก เลงคนหนึ่ งสวนทำงมำและกล่ ำ วว่ำ “พรำหมณ์ ! ทำอะไรอย่ำ งนั้นเล่ ำ ?
ท่ำนแบกสุ นขั สกปรกนั้นไปทำไม?”
พรำหมณ์หำได้ใส่ ใจคำพูดของนักเลงนั้นไม่ คงเดินต่อไปข้ำงหน้ำตำมปกติ
เมื่ อพรำหมณ์ ไ ปได้สั ก หน่ อย นัก เลงคนที่ ๒ ก็ เดิ นสวนทำงมำและร้ องขึ้ นว่ำ “อัศ จรรย์อะไรอย่ำ งนี้
พรำหมณ์! สุ นขั นี้มีประโยชน์อะไรสำหรับท่ำนหรื อ? ท่ำนทำกำรที่น่ำติอย่ำงร้ำยแรงนี้ได้อย่ำงไร?”
พรำหมณ์ ได้ฟังดัง่ นั้น รู ้ สึกสงสัยอยู่ครัน ๆ แต่ก็ยงั เดิ นต่อไปข้ำงหน้ำ และพบนักเลงคนที่ ๓ สวนทำง
มำอีกเหมือนคนก่อน ๆ พอแลเห็นพรำหมณ์ นักเลงคนนั้นก็ร้องขึ้นว่ำ
“พรำหมณ์! ท่ำนนำสำยยัญโญปวีต (ด้ำยยัญที่คล้องบนบ่ำซ้ำยพำดลงมำใต้แขนขวำ) และสุ นขั ไปอย่ำงไรกัน?
ท่ำนเป็ นนำยพรำนมิใช่พรำหมณ์เสี ยแล้วหรื อ จึงออกล่ำเนื้อด้วยสุ นขั นี้”
พรำหมณ์ไม่รู้เท่ำ ก็แน่ใจว่ำ สัตว์น้ ีบูชำยัญไม่ได้เสี ยแล้ว คงเป็ นสุ นขั แน่ ๆ เพรำะคนทั้งหมดจะเห็นผิดไป
ได้อย่ำงไร? คิดแล้วก็ทิ้งแพะนั้นเสี ย แล้วอำบน้ ำกลับไปบ้ำน นักเลงเหล่ำนั้นก็นำแพะไปฆ่ำกินกันอย่ำงร่ ำเริ ง
หมุนไปตำมลมปำก ของ สุ ชีโวภิกขุ (สุ ชีพ ปุญญำนุภำพ)
ตัวชี้วดั • คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่ องที่อ่ำนและประเมินค่ำเพื่อนำควำมรู ้ ควำมคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหำ
ในกำรดำเนินชีวิต (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๔)
๔. ถ้ำนักเรี ยนเป็ นพรำหมณ์จะทำอย่ำงไรเพื่อให้อุบำยครั้งนี้ลม้ เหลว
๑ ปล่อยแพะเข้ำป่ ำไป
๒ แบกแพะกลับไปที่ตลำดเพื่อถำมคนขำยว่ำเป็ นแพะหรื อสุ นขั
๓ แบกแพะเดินย้อนกลับไปตำมนักเลงอีก ๒ คน มำดูแพะพร้อมกัน
๔ ฝำกแพะไว้กบั นักเลงคนที่ ๓ แล้วตนเองก็ไปตำมชำวบ้ำนมำช่วยดู
๕ แบกแพะกลับไปบ้ำนแล้วเรี ยกเพื่อนพรำหมณ์มำช่วยกันดูวำ่ เป็ นแพะหรื อสุ นขั

ตัวชี้วดั • สรุ ปแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑)
๕. ถ้ำนักเรี ยนได้พบเห็นเหตุกำรณ์น้ ี ข้อสรุ ปใดถูกต้อง
๑ คนที่ใช้อุบำยหลอกผูอ้ ื่นได้คือคนฉลำด
๒ คิดไตร่ ตรองสิ่ งที่ได้ยนิ ด้วยเหตุผลก่อนที่จะเชื่อ
๓ ไม่ควรคิดทำกำรใดถ้ำไม่อยำกพบควำมล้มเหลว
๔ เชื่อควำมคิดตนเองเท่ำนั้น ไม่ฟังควำมคิดเห็นใคร
๕ สิ่ งที่คนนำมำพูดต่อ ๆ กันคือสิ่ งที่ถูกต้องที่สุด
ตัวชี้วดั • พูดในโอกำสต่ำง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้ำวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภำษำถูกต้อง
เหมำะสม (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕)
๖. ในฐำนะที่นักเรี ยนเข้ำร่ วมกิ จกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรี ยน เพื่อนำเครื่ องอุปโภคบริ โภคไปแจกแก่
ชำวบ้ำนที่ประสบอุทกภัยในชุมชน นักเรี ยนจะพูดกับผูป้ ระสบอุทกภัยเหล่ำนั้นว่ำอย่ำงไร
๑ ภำวะน้ ำ ท่วมปี นี้ แม้จะรุ นแรง ก่ อให้เกิ ดควำมเดื อดร้ อนและควำมสู ญเสี ยอย่ำ งมำกมำย แต่ พวกเรำ
ทุกคนอย่ำเพิ่งหมดหวัง ท้อใจ เพรำะคนไทยจะไม่ทิ้งกัน
๒ น้ ำท่วมเกิ ดในหลำยพื้นที่ หลำยจังหวัด ผูป้ ระสบภัยก็มีจำนวนมำกเหลื อเกิ น ช่ วยอย่ำงไรก็ไม่ทวั่ ถึ ง
ทุกคนต้องพยำยำมดิ้นรนหำทำงช่วยตนเองบ้ำง
๓ น้ ำ ท่ ว มครั้ งใดพวกเรำต่ ำ งก็ ส ละเวลำ ทุ่ ม เทแรงกำยแรงใจมำช่ ว ยเหลื อ ทุ ก ท่ ำ นให้ พ ้น จำกควำม
ทุกข์ยำกเดือดร้อน หวังว่ำทุกท่ำนจะจดจำและตอบแทนบุญคุณของพวกเรำ
๔ น้ ำท่วมเป็ นภัยธรรมชำติที่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้ และมันก็เป็ นผลมำจำกกำรกระทำที่เห็นแก่ตวั ของมนุ ษย์
นัน่ เอง จงก้มหน้ำรับกรรมไปเถิด อย่ำได้คิดเสี ยใจหรื อเรี ยกร้องสิ่ งใดเลย
๕ ปริ มำณน้ ำที่ท่วมท้นชุ มชนของเรำเทียบไม่ได้กบั น้ ำใจของทุ กคนที่ มีให้แก่ กนั ควำมรักควำมสำมัคคี
ของคนในชุ มชนจะทำให้เรำไม่ ได้รับควำมช่ วยเหลื อจำกหน่ วยงำนต่ำง ๆ เพรำะพวกเขำเห็ นว่ำเรำ
อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์แนวคิด กำรใช้ภำษำ และควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่ องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๒)
๗. ประกำศต่อไปนี้ขำดควำมชัดเจนในเรื่ องใด
คลินิกทันตกรรม บ้ านฟั นดี เปิ ดคลินิกเคลื่ อนที่ให้บริ กำรตรวจฟั น ขูดหิ นปูน ถอนฟั น สำหรับประชำชน
ทัว่ ไป โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้ น ให้บริ กำร ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรี ยนร่ วมใจพัฒนำ นัดหมำยล่วงหน้ำ
โทร. ๐๒๒๓๓๑๑๔๔
๑ ผูเ้ ข้ำรับบริ กำร
๒ วันที่ติดประกำศ
๓ เวลำให้บริ กำร
๔ สถำนที่ติดต่อ
๕ ชื่อแพทย์ผรู้ ักษำ
ตัวชี้วดั • เขียนสื่ อสำรในรู ปแบบต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้ภำษำเรี ยบเรี ยงถูกต้อง มีขอ้ มูลและ
สำระสำคัญชัดเจน (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑)
๘. ข้อควำมต่อไปนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหนังสื อ นำฬิกำชีวิต ซึ่ งรวบรวมโดย อ.นวลฉวี ทรรพนันทน์ เมื่อนักเรี ยน
อ่ำนแล้ว ข้อใดเหมำะที่จะเติมลงในช่องว่ำง
ช่ ว งตีห้า ถึ งเจ็ ด โมงเช้ า เป็ นช่ วงเวลำของล ำไส้ ใ หญ่ ซึ่ ง มี หน้ำ ที่ ข บั ถ่ ำ ยอุ จจำระออกไป แต่ ค นเรำมัก จะ
ไม่ตื่นในช่วงนี้ ซึ่ งเป็ นเวลำที่ลำไส้ตอ้ งบีบอุจจำระลง เมื่อไม่ตื่นจึงต้องบีบขึ้น เมื่อไม่ถ่ำยตอนเช้ำ ลำไส้ใหญ่จึง
รวน ดู อย่ำงไรว่ำลำไส้ รวน จะมี อำกำรปวดหัวไหล่ กล้ำมเนื้ อเพดำนจะหย่อนแล้วทำให้นอนกรนในที่ สุด...
_____________________ บำงคนไม่กินอำหำรเช้ำ ดื่มกำแฟเพียงแก้วเดียวก็อิ่ม ร่ ำงกำยจะดูดกำกอำหำรตกค้ำง
ซึ่ งกำลังจะเป็ นอุจจำระกลับเข้ำกระเพำะใหม่ เท่ำกับ “กินกำแฟแกล้มอุจจำระ”
๑ คนที่ขบั ถ่ำยยำกต้องพยำยำมขับถ่ำยวันละหลำย ๆ ครั้ง
๒ คนที่ขบั ถ่ำยยำกต้องกินอำหำรบ่อย ๆ
๓ คนที่ขบั ถ่ำยยำกต้องกินอำหำรให้มำก
๔ คนที่ขบั ถ่ำยยำกต้องกินอำหำรเช้ำ
๕ คนที่ขบั ถ่ำยยำกไม่ควรดื่มกำแฟ

ตัวชี้วดั • เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๒)
๙. ข้อควำมใดเหมำะที่จะใช้เป็ นคำนำของเรี ยงควำมเกี่ยวกับแม่
๑ ใคร ๆ ก็ตอ้ งรักแม่ ผมก็รักแม่ของผมครับ
๒ ถ้ำตอนที่ผมเป็ นวัยรุ่ น ผมทำให้แม่น้ ำตำตกน้อยกว่ำนี้ก็คงดี
๓ แม่เป็ นผูห้ ญิงเข้มแข็ง คิดแต่ช่วยตนเอง ไม่คิดพึ่งแม้แต่ลูก ๆ
๔ ทำไมผมถึงรู ้วำ่ แม่รักพวกเรำ ทั้ง ๆ ที่แม่ไม่เคยพร่ ำพรรณนำว่ำรัก
๕ เรื่ องของพวกผมพี่นอ้ งคงสะกิดใจท่ำนทั้งหลำยบ้ำงไม่มำกก็นอ้ ย
ตัวชี้วดั • เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่ องที่สนใจตำมหลักกำรเขียนเชิ งวิชำกำร และใช้ขอ้ มูลสำรสนเทศ
อ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง (ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๖)
๑๐. ก. แต่ละคนจะแสวงหำผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง และเป็ นประโยชน์ต่อสมำชิกอื่น ๆ ในกลุ่ม
ข. นักเรี ยนทำงำนร่ วมกันตำมที่ ได้รับมอบหมำยจนกระทัง่ สมำชิ กของกลุ่ มทุ กคนมี ควำมเข้ำใจถูกต้อง
และทำงำนจนเสร็ จสมบูรณ์
ค. ควำมคิดเช่นนี้ทำได้ง่ำย ๆ โดยแบ่งนักเรี ยนในชั้นออกเป็ นกลุ่มย่อย หลังจำกที่ครู ให้คำชี้แจงแล้ว
ง. กำรเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อใช้ในกำรสอนกลุ่ ม เล็ก ๆ ที่ ใ ห้นัก เรี ย นท ำงำนร่ วมกันเพื่อให้เกิ ดประโยชน์
ในกำรเรี ยนสู งสุ ดแก่ตนและแก่กนั และกัน
จ. กำรร่ วมมือกัน คือ กำรทำงำนร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่มีอยูด่ ว้ ยกัน
เมื่อเรี ยงลำดับข้อควำมที่ให้แล้ว ข้อควำมใดเป็ นลำดับที่ ๓
๑ ก
๒ ข
๓ ค
๔ ง
๕ จ

ตัวชี้วดั • มีวจิ ำรณญำณในกำรเลือกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔)
๑๑. ผูท้ ี่มีวจิ ำรณญำณจะเลือกดูละครแบบใด
๑ ละครที่นำเสนอเรื่ องรำวเร้นลับเหนือธรรมชำติ
๒ ละครที่สะท้อนวิถีชีวติ ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๓ ละครที่มีเรื่ องรำวกำรแย่งชิงคนที่ตนรักโดยยอมทำทุกวิถีทำง
๔ ละครที่ถ่ำยทอดกำรแสดงควำมรักทำงกำยของหนุ่มสำวอย่ำงเปิ ดเผย
๕ ละครที่แสดงพฤติกรรมรุ นแรงของตัวละครและใช้ภำษำที่หยำบคำย
ตัวชี้วดั • อธิบำยธรรมชำติของภำษำ พลังของภำษำ และลักษณะของภำษำ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑)
๑๒. อำเซี ยนร่ วมใจ อำเซี ยนเรำมำร่ วมใจ
ข้อควำมนี้สะท้อนลักษณะของภำษำอย่ำงไร
๑ ช่วยจรรโลงใจ
๒ ช่วยให้มนุษย์พฒั นำ
๓ ช่วยกำหนดอนำคต
๔ แสดงลักษณะเฉพำะของบุคคล
๕ ถ่ำยทอดและบันทึกวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั • ใช้คำและกลุ่มคำสร้ำงประโยคตรงตำมวัตถุประสงค์ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒)
๑๓. ข้อควำมใดใช้สำนวน คว้ำน้ ำเหลว สื่ อควำมหมำยได้ถูกต้อง
๑ ตอนเป็ นผูจ้ ดั กำร ใคร ๆ ก็ยกย่องชื่นชม แต่พอหมดอำนำจก็คว้ำน้ ำเหลว ควำมผิดพลำดที่ทำไว้ก็เปิ ดเผย
ออกมำ
๒ ไม่มีใครรอดพ้นกำรถูกติเตียนลับหลังไปได้ แต่กำรคว้ำน้ ำเหลวย่อมผ่ำนเลยไป อย่ำเก็บมำเป็ นอำรมณ์
๓ ท่ำทำงของเขำดูทะมัดทะแมงเอำกำรเอำงำน แต่กลับทำอะไรไม่เป็ นสักอย่ำง คว้ำน้ ำเหลวจริ ง ๆ
๔ ลูกคนนี้ด้ือจริ ง ๆ ตักเตือนสั่งสอนอย่ำงไรก็ไม่ฟังเหมือนคว้ำน้ ำเหลว
๕ ชำวสวนพยำยำมหำวิธีกำจัดแมลงที่เป็ นศัตรู พืชหลำยครั้งแต่ก็คว้ำน้ ำเหลว

ตัวชี้วดั • ใช้ภำษำเหมำะสมแก่โอกำส กำลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำรำชำศัพท์อย่ำงเหมำะสม (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓)
๑๔. นักเรี ยนจะใช้คำรำชำศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่ำง ข้อควำมนี้จึงจะถูกต้อง
...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนถุ งของขวัญแก่ นำยอำเภอและหัวหน้ำกิ่ งอำเภอ เพื่อเชิ ญไป
แจกจ่ ำ ยแก่ ร ำษฎรที่ ย ำกจน สมควรแก่ เ วลำจึ ง _____________ โดยรถยนต์พ ระที่ นั่ง ไปยัง ท่ ำ อำกำศยำน
แม่ ฮ่องสอน เพื่ อทรงเยี่ย มรำษฎรที่ เฝ้ ำทู ลละอองธุ ลี พ ระบำท ณ บริ เวณท่ ำอำกำศยำน เป็ นเวลำพอสมควร
จึงประทับเครื่ องบินพระที่นงั่ _______________ กลับจังหวัดเชี ยงใหม่แล้ว ______________ โดยรถยนต์พระที่นงั่ กลับถึงพระตำหนัก ภูพิงครำชนิเวศน์ เมื่อเวลำ ๑๙.๕๐ น.
๑ เสด็จ
๒ เสด็จประพำส
๓ เสด็จพระรำชดำเนิน
๔ เสด็จพระรำชดำเนินไปประทับแรม
๕ เสด็จพระรำชดำเนินแปรพระรำชฐำนไปประทับ
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์อิทธิ พลของภำษำต่ำงประเทศและภำษำถิ่น (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕)
๑๕. ข้อใดเป็ นชื่ออำหำรที่ได้รับอิทธิ พลมำจำกภำษำถิ่น
๑ เตี่ยว
๒ ฮังเล
๓ ดีปลี
๔ กินดอง
๕ กำดแลง
ตัวชี้วดั • อธิบำยและวิเครำะห์หลักกำรสร้ำงคำในภำษำไทย (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖)
๑๖. คำว่ำ วิทยำลัย มีกำรสร้ำงคำโดยวิธีใด
๑ สระสนธิ
๒ นฤคหิตสนธิ
๓ พยัญชนะสนธิ
๔ กำรสมำสเรี ยงคำ
๕ กำรสมำสกลับคำ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และประเมินกำรใช้ภำษำจำกสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๗)
๑๗. ข่ำวในข้อใดใช้คำกำกวม
๑ ดำว ไม่กินเส้น แดง เหตุเพรำะผิดใจกันเรื่ องบอย
๒ เจ้ำทุกข์ช้ ีหลักฐำน เพื่อรวบตัวตีนแมวเข้ำคุก
๓ แมวมองจับตำ สรรหำนักแสดงหน้ำใหม่
๔ คณะกรรมกำรชุมชนชิงเก้ำอี้กนั อย่ำงดุเดือด
๕ นิตยสำรคนหัวกะทิ เปิ ดตัวรับศักรำชใหม่
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับกำรเรี ยนรู ้ทำงประวัติศำสตร์ และวิถีชีวติ ของสังคม
ในอดีต (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒)

๑๘.

จงอุตส่ ำห์เสงี่ยมคอยเจียมตน
จงซื่ อตรงต่อผัวรู ้กลัวเกรง
ปรนนิบตั ิอย่ำให้ขดั น้ ำใจเขำ
ข้ำวของสำรพันหมัน่ เก็บไว้

อย่ำให้คนทั้งปวงล่วงข่มเหง
อย่ำครื้ นเครงด่ำว่ำกับข้ำไท
กำรเรื อนกำรเหย้ำเอำใจใส่
ระวังระไวดูแลอย่ำแชเชือน
เสภำเรื่ อง ขุนช้ำง-ขุนแผน ตอน แต่งงำนพระไวย

จำกคำประพันธ์ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ของสังคมในอดีตในด้ำนใด
๑ วัฒนธรรม
๒ ประเพณี
๓ ควำมเชื่อ
๔ ค่ำนิยม
๕ อำชีพ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐำนะที่เป็ นมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓)
๑๙. คำประพันธ์จำกเสภำเรื่ อง ขุนช้ำง-ขุนแผน ตอน ฆ่ำนำงวันทอง ในข้อใดทำให้ผอู ้ ่ำนเกิดอำรมณ์สะเทือนใจ
มำกที่สุด
๑ ขุนแผนแสนโศกสงสำรน้อง นิ่งนัง่ ฟังวันทองให้อดั อั้น
นำงหันมำกอดเท้ำเข้ำจำบัลย์ ขุนแผนนั้นหน้ำซบกับหลังเมีย
สะท้อนสะทึกสะอื้นไห้
ออกปำกน้ ำตำไหลลงรำดเรี่ ย
เสี ยแรงทรมำนตัวทั้งผัวเมีย
เขี่ยดินเลี้ยงกันเหมือนหนึ่งนก
๒ ฝ่ ำยขุนช้ำงนัง่ เหงำไม่เข้ำใกล้ ร้องไห้หน้ำขำวรำวกับผี
เสี ยใจไหลเล่อเพ้อพำที
ครำวนี้ตำยแน่แล้วแม่คุณ
พุทโธ่อยูห่ ลัดหลัดมำพลัดกัน โอ้แม่วนั ทองตำยเพรำะอ้ำยขุน
เนื้อหนังเจ้ำจะพังลงเป็ นจุณ
เพรำะอ้ำยตุ่นโง่เง่ำเข้ำกรำบทูล
๓ นำงวันทองร้องเรี ยกเอำดอกไม้ คลำนเข้ำไปไหว้กรำบทองประศรี
ลูกจะลำมำรดำในวันนี้
ขออภัยอย่ำให้มีซ่ ึ งโทษทัณฑ์
แต่ลูกอยูก่ บั พ่อขุนแผน
ให้แม่แค้นอย่ำงไรที่ไหนนัน่
จนถึงเวลำเขำฆ่ำฟัน
สิ้ นเวรกรรมกันเถิดแม่คุณ
๔ สร้อยฟ้ ำศรี มำลำสะอื้นไห้
พิไรพลำงทำงขอษมำว่ำ
ลูกได้ผดิ พลั้งแต่หลังมำ
จนถึงวันชีวำแม่บรรลัย
อย่ำเป็ นเวรกรรมแก่ตวั ข้ำ
ก้มหน้ำลงแล้วก็ร้องไห้
วันทองรับษมำยิง่ อำลัย
น้ ำตำไหลโซมหน้ำด้วยปรำนี
๕ พ่อจะเห็นมำรดำสักครึ่ งวัน
พ้นนั้นสู ญเปล่ำเป็ นเถ้ำถ่ำน
จะได้แต่คิดถึงคะนึงนำน
กลับไปบ้ำนเถิดลูกอย่ำรอเย็น
เมื่อเวลำเขำฆ่ำแม่คอขำด
จะอนำถไม่น่ำจะแลเห็น
เจ้ำดูหน้ำเสี ยแต่แม่ยงั เป็ น
นึกถึงจะได้เห็นหน้ำมำรดำ

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่ องที่อ่ำนในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงมีเหตุผล (ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓)
• วิเครำะห์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน และเสนอควำมคิดใหม่อย่ำงมีเหตุผล
(ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕)
• วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตำมหลักกำรวิจำรณ์เบื้องต้น (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑)
๒๐.

ต้น ไม้ที่ เ ขำเอำมำท ำเสำเรื อ น และมี พิ ธี ท ำขวัญ เสำเอกหรื อ เสำขวัญ นั้น แต่ ก่ อ นนี้ ไม่ มี ข ำย
ถ้ำต้องกำรเสำก็ตอ้ งไปหำและตัดเอำเองที่ในป่ ำ ถ้ำมีกำลังน้อยและไม่มีควำมรู ้เรื่ องดูไม้ตดั ไม้ ก็อำศัย
เพื่อนบ้ำนที่ ชำนำญช่ วยเหลื อกันได้ในทำงสำมัคคีธรรม ขณะตัดโค่นต้นไม้ที่เลื อกได้ในป่ ำ ลำงที่
ต้นไม้น้ นั เอนลงมำกำลังจะโค่นล้มลง ก็มีเสี ยงลัน่ ดังเอี๊ยด ๆ นัน่ เขำว่ำเป็ นเสี ยงนำงไม้ร้องไห้ ที่จะต้อง
ถู ก พรำกจำกถิ่ นที่ เ คยอยู่เพรำะด้วยควำมเบี ย ดเบี ย นของมนุ ษ ย์ ท ำไมไม่ ล งไปตบพวกตัด ไม้เสี ย
บ้ำงเล่ำ เห็นจะไม่กล้ำทำ เพรำะพวกเหล่ำนั้นย่อมมีเครื่ องรำงของขลังไว้ป้องกันตัว ที่ตน้ ไม้ลนั่ เอี๊ยดว่ำ
นำงไม้ร้องไห้คงเกิ ดจำก “จินตนำกำร” ของพวกตัดไม้เอง และ “จินตนำกำร” อย่ำงนี้ แหละ ที่เกิ ด
เป็ นจิ นตกวีนิพนธ์ ข้ ึน ซึ่ งเรำก็ชอบอ่ำนเพรำะถู กอำรมณ์ ที่ตอ้ งกำรให้เกิ ด “จินตนำกำร” อย่ำงนั้น
แต่อย่ำให้ถึง “จินตนำกำร” ขั้นเป็ นโรคจิตก็แล้วกัน
ควำมเชื่อเรื่ องขวัญ ของ เสฐียรโกเศศ
จำกหนังสื อ กำรศึกษำ ศิลปะ และประเพณี
แนวคิดในข้อใดสรุ ปได้จำกเรื่ องนี้
๑ ควำมเชื่อควรประกอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดสิ่ งที่สร้ำงสรรค์
๒ มนุษย์ใช้ควำมเชื่อที่เร้นลับปกป้ องธรรมชำติ
๓ คนที่มีจินตนำกำรมีโอกำสที่จะเป็ นโรคจิต
๔ ป่ ำเป็ นที่อยูอ่ ำศัยของมนุษย์
๕ ผูเ้ ขียนไม่เชื่อเรื่ องนำงไม้

ตัวชี้วดั • รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้ำนและอธิบำยภูมิปัญญำทำงภำษำ (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๕)
๒๑.

เรื่องเสื อ (นิทานพืน้ บ้ านฉบับภาคตะวันออก)
เสื อไปกินหญ้ำที่ชำยดอย ๒ ตัวแม่ลูก ไปพบแม่ววั เสื อจะกินแม่ววั แม่ววั ก็วอนว่ำ ขอไปส่ งนมลูกหน่อย
เสื อก็ยอม พอแม่ววั ไปส่ งนมลูกเสร็ จ แม่ววั ก็จะไปให้เสื อกิน ลูกวัวก็วงิ่ ไปหำเสื อขอให้กินตนแทน เสื อเห็นว่ำ
ลูกวัวรู ้จกั คุณแม่ก็เลยไม่กิน ตกลงไม่กินทั้งแม่ววั และลูกวัว ปล่อยไปทั้ง ๒ ตัว
จำกหนังสื อ บันทึกถึงธำรใส ของ กระทรวงศึกษำธิกำร

นิทำนเรื่ องนี้สะท้อนให้เห็นสิ่ งใด
๑ กำรนำชีวติ สัตว์มำเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิของมนุษย์
๒ คุณธรรมและจริ ยธรรมของกำรอยูร่ ่ วมกัน
๓ ครอบครัวที่ขำดพ่อย่อมไม่มีผปู ้ กป้ องดูแล
๔ กำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ในโซ่อำหำร
๕ กฎธรรมชำติของสิ่ งมีชีวติ
ตัวชี้วดั • ท่องจำและบอกคุณค่ำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
และนำไปใช้อำ้ งอิง (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖)
๒๒. ถ้ำนักเรี ยนจะกล่ำวสุ นทรพจน์เรื่ อง ควำมปรองดอง จะนำอำขยำนบทใดไปใช้อำ้ งอิง
เหมำะและควรจะสุ ขี
๑ ควำมอยูป่ ระเทศซึ่ ง
อีกบุญญะกำรที่
ณ อดีตะมำดล
อีกหมัน่ ประพฤติควร
ณ สภำวะแห่งตน
ข้อนี้แหละมงคล
อดิเรกอุดมดี
สิ จะนิจจะเสื่ อมพำ
๒ เชื่อผิดและเห็นผิด
เศร้ำหมองมิผอ่ งผำสุ กะรื่ นฤดีสบำย
ละสิ่ งอกุศล
สิ กมลจะพึงหมำย
เหมำะยิง่ ทั้งหญิงชำย
สุ จริ ต ณ ไตรทวำร
แรงเข็ญ
๓ ถึงทีสบเหตุร้ำย
พึงพินิจนัน่ ใช่เป็ น
สิ่ งร้ำย
พักหนึ่งจึ่งจิตเย็น
ระลึกอยู่ เถิดรำ
รู้แยกรู้ยกั ย้ำย
จักได้ทำงเกษม
๔ ภพนี้มิใช่หล้ำ
หงส์ทอง เดียวเลย
กำก็เจ้ำของครอง
ชีพด้วย
เมำสมมุติจองหอง
หินชำติ
น้ ำมิตรแล้งโลกม้วย
หมดสิ้ นสุ ขศำนต์
เหยียบลง ใดแล
๕ รอยเท้ำพ่อแม่ได้
เพียงแค่ฝนธุ
ุ่ ลีผง
ค่ำไร้
กรำบรอยท่ำนมิ่งมงคลคู่ ใจนำ
กำยสิ ทธิ์ ใส่ เกล้ำไว้
เพื่อให้ขวัญขลัง

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
รัก
ชาติ
ยิง่
ชีพ
(๑) ๑
๒
๓
๔
๕

(๑)
อำตม์ญำติเพื่อน____
ยิง่ เหนือสิ่ งไร
รำษฎร์ ร่วมรัก(๒)
____สละเพื่อชำติแล้
สนิท
มิตร
พ้อง
พงศ์
ตั้ง

เพียงใด ก็ดี
รักแท้
ตรี มิตร สมำนแฮ
ชำติเรื้ องอำรยัน
กำชัย ทองหล่อ
(๒) ๑ ไม
๒ บุ
๓ ไทย
๔ ร้อย
๕ ตรึ ง

ตัวชี้วดั • สังเครำะห์ขอ้ คิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔)
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำก ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คำตอบ ให้ถูกต้องครบทั้ง ๓ กลุ่มจึงจะได้คะแนนข้อละ ๓ คะแนน
ก.
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
๑ จูงใจ
๒ ชี้แจง
๓ ตำหนิ
๔ ยกย่อง
๕ ขอร้อง
๖ เสี ยดสี
๗ เตือนสติ
๘ ให้อุทำหรณ์
๙ เสนอแนวทำง
๑๐ บอกเล่ำอย่ำงชี้นำ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข.
สานวน
ถอยหลังเข้ำคลอง
เลือกที่รักมักที่ชงั
แหวกหญ้ำให้งูตื่น
คนละไม้คนละมือ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
เอำใจเขำมำใส่ ใจเรำ
แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ
ไก่งำมเพรำะขน
คนงำมเพรำะแต่ง
สำเนียงส่ อภำษำ
กิริยำส่ อสกุล
สี่ ตีนยังรู้พลำด
นักปรำชญ์ยงั รู ้พลั้ง

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ค.
การนาไปใช้
ตัดสิ นผูอ้ ื่นจำกกำรกระทำ
และเปิ ดโอกำสให้เขำได้
แสดงควำมสำมำรถของตน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
ร่ วมแรงร่ วมใจช่วยกันทำงำน
ด้วยควำมสำมัคคีจนสำเร็ จ
แสวงหำและเรี ยนรู้วทิ ยำกำร
ใหม่ ๆ เพื่อให้กำ้ วทันโลก
เลือกวิธีปฏิบตั ิที่ดีของพ่อแม่
มำเป็ นแบบอย่ำงในกำร
ดำเนินชีวติ ของตนเอง
แต่งกำยให้เหมำะสมกับ
โอกำสและกำลเทศะ
ทำงำนด้วยควำมสุ ขมุ
รอบคอบและนำออกเผยแพร่
อย่ำงเหมำะสม
ไม่ทำร้ำยสัตว์และไม่ทำลำย
ธรรมชำติ
ฟังคำแนะนำสัง่ สอนจำก
ผูใ้ หญ่และดำเนินชีวิตอย่ำง
รอบคอบ มีคุณธรรม
พูดและแสดงกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุ ภำพ เหมำะกับ
กำลเทศะและบุคคล
ให้ควำมสำคัญกับคนใน
ครอบครัว รักและปฏิบตั ิดี
ต่อกัน

๒๔.

...จนถึงวันศุกร์ แก้วก้มหน้ำก้มตำกวำดห้อง
“แก้ว เอกกวำดเอง” เอกแย่งไม้กวำดจำกมือแก้ว
“งั้นแก้วจะเช็ดกระดำนดำเลยนะ ช่วยกันอย่ำงนี้แป๊ บเดียวก็เสร็ จ”
ทำเวรวันนั้นไม่น่ำเบื่อเลย เรำช่วยกัน เข้ำใจกันอย่ำงนี้ก็เป็ นเรื่ องสนุก โลกก็จะสดใสขึ้นแยะเทียว

๒๕.

ยำมค่ ำ คื น เมื่ อ เข้ำ ห้ อ งนอนครำวใดแก้ว รู ้ สึ ก สะท้อ นใจ ควำมสมหวัง ของแก้ว นี้ ร้ ำ ยกำจนัก
ห้ อ งส่ ว นตัว เพี ย งห้ อ งเดี ย วแลกกับ ชี วิ ต ของสำมี ถ้ำ ทรั พ ย์ไ ม่ ต ำยแก้ว จะไม่ มี ว นั ได้น อนคนเดี ย ว
ได้เป็ นเจ้ำของห้องส่ วนตัวห้องนี้เป็ นอันขำด
ทำไมหนอ แก้วจึ งอยำกได้ห้องส่ วนตัวนัก เมื่ อได้มำแล้วก็ไม่คุม้ กับสิ่ งที่ เสี ยไป-ชี วิตของสำมี ทรัพย์เป็ นที่พ่ งึ ของแก้ว แก้วไม่เคยรู ้ถึงควำมสำคัญของเขำจนกระทัง่ เขำจำกไป

๒๖.

ก่อนจะออกจำกบ้ำน ครู ไหวก้มลงอุม้ ลูกแมวสี กระดำกระด่ำงตัวหนึ่งที่เข้ำมำคลอเคลียแทบเท้ำ
“นำงโฉมเอก ดูแลบ้ำนนะเจ้ำ ” ครู ไหวกำชับลูกแมวพลำงกอดไว้แนบอกอย่ำงรั กใคร่ “วันนี้ ฉัน
จะไม่อยูจ่ นเย็น อย่ำปล่อยให้เจ้ำลำยเสื อเข้ำมำตะกุยแปลงดอกไม้ของเรำอีกล่ะ”
พอปล่ อยนำงโฉมเอกลง ครู ไ หวก็ เห็ นว่ำ ที่ หน้ำ อกเสื้ อ มี รอยโคลนรู ป ตี นแมวเปรอะเปื้ อนอยู่
หลำยแห่ง จำต้องเปลี่ยนเสื้ อตัวใหม่ และมองดูตวั เองในกระจกอีกครั้ง --- ครู ไหวไม่ได้ตอ้ งกำรแต่งตัว
ให้สวย แต่มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำ ฅนที่เป็ นครู น้ นั ต้องไม่สกปรกรุ งรัง เพรำะควรเป็ นตัวอย่ำงที่ดีของศิษย์

๒๗.

ท่ำนสหำยหนุ่ มร่ วมชำติ ท้ งั หลำย ท่ำนเป็ นผูท้ ี่ จะมี บุตรหลำนต่อไปในภำยหน้ำ จะทำประโยชน์
ให้ ช ำติ ไ ทยอย่ ำ งใหญ่ ห ลวง ถ้ำ ท่ ำ นปลู ก นิ สั ย เด็ ก น้ อ ยของท่ ำ นให้ เ ป็ นคนดี ในฐำนที่ เ ป็ นเพื่ อ น
ผูห้ วังดี คนหนึ่ ง ข้ำพเจ้ำขอวิงวอนให้ท่ำนมีใจยุติธรรมพอที่จะให้โอกำสเด็กที่เกิ ดมำมีกรรมอำภัพให้
สมกับที่เขำควรจะได้รับในฐำนที่เป็ นบุตรและธิ ดำของท่ำน แม้วำ่ หน้ำตำเขำจะไม่สวย กิริยำท่ำทำงเขำ
จะขวำง ๆ รี ๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขำทำมำได้เอง อย่ำงน้อยเขำควรจะได้รับควำมสงสำร ท่ำนมีหน้ำที่ที่จะต้อง
ช่วยเหลื อเขำบ้ำงตำมสมควร ข้ำพเจ้ำไม่ตอ้ งกำรให้ท่ำนรักคนโน้นเกลี ยดคนนี้ เพรำะควำมรู ้ สึกเช่ นนี้
ของท่ำนจะเป็ นชีวติ ของเด็กต่อไปภำยหน้ำ เด็กคนไหนที่มีสติไม่สู้ดีก็จะเลยไปกันใหญ่

๒๘.

“คนเรำ...ทำอะไรตอนยัง เด็ ก ยังไม่มี ป ระสบกำรณ์ ยัง ไม่ รู้จกั ชี วิต ไม่ รู้จกั คน มันก็ง้ ี แหละลู ก
โอกำสพลำดมันมำก” โฉมปลอบใจ ปลอบให้เขำมีกำลังที่จะผจญกับสิ่ งต่ำง ๆ ในโลกนี้ สืบไป “ผูใ้ หญ่
เองยังพลำดได้เลย เพียงแค่ประมำทนิดเดียว แต่ถึงไงฉำยก็ตอ้ งนึ กถึงฉมให้มำก ๆ ...ฉมยังเล็กนัก เรำทำ
ให้เขำเกิดมำแล้ว เรำก็ควรรับผิดชอบเขำด้วยนะลูกนะ”
“ฮะ...แม่” ฉำยำตอบรับเสี ยงเครื อ
“อำบน้ ำนอนซะลูก” หล่อนบอกอย่ำงอ่อนโยน “โอกำสดี ๆ ยังรอเรำอยู่อีกมำก ฉำยอำยุนิดเดี ยว
ควำมพลำดพลั้งครั้งแรกนี้ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะอยูไ่ ม่ได้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะมืดมนตลอดชี วิต
เมื่อไหร่ ตั้งอกตั้งใจเรี ยนเข้ำเถอะ พอมีงำนกำรทำแล้ว ฉำยจะรู ้สึกว่ำชีวติ มันก็เปลี่ยนไปอีก”

๒๙.

คืนต่อ ๆ มำ นิ ทำนหลำยเรื่ องหลัง่ ไหลรำวส่ งผ่ำนสำยลำเลียง มีท้ งั เรื่ องของเจ้ำชำยผูอ้ อกเดินทำง
ไปช่วยเจ้ำหญิงบนดำวดวงหนึ่ง, เรื่ องเก้ำอี้ไม้เกเร (นิ ทำนแบบนี้ พ่อนกเป็ นผูเ้ ล่ำตำมเคย), เรื่ องควำมลับ
แห่งสี สันของรุ ้งกินน้ ำ, เรื่ องลูกปลำผูม้ ุ่งมัน่ เป็ นนักเดินทำง ฯลฯ ...
แล้วพ่อนกก็พดู ขึ้น
“เรำได้ท ำดี ที่สุ ดละ” เขำพยักหน้ำ “เชื่ อเถอะว่ำเรำได้ท ำดี ที่สุ ด อะไรจะเกิ ดเรำก็ค งต้องเฝ้ ำรอ
แม้แต่นกั ปรำชญ์ที่ฉลำดล้ ำก็ไม่สำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้หรอกว่ำ เมื่อบินหลำยบวกกับบินหำผลลัพธ์
ที่ออกมำจะเป็ นนกบินหลำ...”
เขำกลืนน้ ำลำย
“...หรื อบินหำย”
...ไม่มีใครรู ้ เช่ นกันว่ำลูกนกเติบใหญ่ข้ ึนมำมีชะตำกรรมเป็ นอย่ำงไร เป็ นนกบินหลำหรื อนกบินหำย
หรื อเป็ นไปได้ท้ งั สองอย่ำง หำกก็มีข่ำวเล่ำลือว่ำ หลำยปี ต่อมำ ในทิวป่ ำชุ่มเขียวของขุนเขำสันกำลำคีรี
แห่งนั้น มีผคู ้ นพบเห็นนกพเนจรตัวหนึ่ง ชัว่ ชีวติ ของมันเหมือนจะร้องเพลงไม่เป็ น
เป็ นแต่เล่ำนิทำน!!

๓๐.

“พ่อจัดแจงกลับตัวนัง่ ให้สบำยบนกิ่ งไม้ คอยทีอยู่ครำวนี้ ต้ งั ใจแน่วแน่ วำ่ จะต้องยิงให้ได้ ไม่ว่ำจะ
เป็ นสัตว์อะไรที่จะโผล่ออกมำ
พระจันทร์ ข้ ึนสู ง แสงจันทร์ สว่ำงจ้ำในที่โล่ง แต่รอบ ๆ ที่โล่งแจ้งนี้มีเงำดำทะมึนของหมู่ไม้ในป่ ำใหญ่
เป็ นเวลำนำนพอดู แม่กวำงตัวหนึ่งกับลูกของมันก็ค่อย ๆ ย่องอย่ำงละมุนละไมออกมำจำกเงำมืด มันไม่
หวำดกลัวอะไรเลย มันเดินตรงไปยังที่ที่พ่อโรยเกลือเอำไว้ แล้วมันก็กม้ ลงเลียกินทีละน้อยทั้งสองตัวแม่ลูก
แล้วมันก็เงยหน้ำขึ้น มองดูตำกัน ลูกกวำงเข้ำไปยืนเบียดแม่กวำง มันยืนแนบกันมองดูป่ำมืดและ
แสงจันทร์ ตำใหญ่ของมันเป็ นประกำยแวววับและอ่อนโยน
พ่อได้แต่นงั่ มองดูมนั จนกระทัง่ มันเดินลับเข้ำไปในเงำมืด พ่อก็เลยไต่ตน้ ไม้ลงมำแล้วเดินกลับบ้ำน”
ลอร่ ำกระซิ บเข้ำไปในหูของพ่อว่ำ “หนูดีใจเหลือเกินที่พอ่ ไม่ได้ยงิ มัน!”
แมรี่ พดู ว่ำ “เรำรับประทำนขนมปั งกับเนยก็ได้”
พ่ออุม้ แมรี่ ข้ ึนจำกเก้ำอี้ เอำมำกอดรวมไว้ดว้ ยกันทั้งคู่
“หนูเป็ นลูกที่น่ำรักของพ่อทั้งสองคน” พ่อพูด

ชุดที่ ๒
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๒

๒

๓

๓

๕

๔

๕

ศิลปะกำรแทงหยวกใช้ประดับเชิ งตะกอนที่สร้ำงขึ้นสำหรับเผำศพในสมัยก่อน
แต่ปัจจุบนั มีเมรุ และเตำเผำที่ถำวร ซึ่งนิยมจัดดอกไม้ประดับตกแต่งแทน
ใจควำมส ำคัญของบทควำมเรื่ องนี้ ต้องกำรอธิ บ ำยวิธี กำรแทงหยวกให้ผูอ้ ่ ำ น
เข้ำ ใจและนึ ก เห็ น ภำพควำมสวยงำมของศิ ล ปะกำรแทงหยวก รวมทั้ง ภำพ
บรรยำกำศกำรจัดงำนศพในสมัยก่อน
บทควำมเรื่ องนี้ กล่ ำ วถึ ง จดหมำยเหตุ ก รุ งเทพฯ ซึ่ งบัน ทึ ก ค ำบอกเล่ ำ ของ
คุ ณ สมัค ร สุ น ทรเวช ที่ เ คยเห็ น ศิ ล ปะกำรแทงหยวกสมัย ยัง เด็ ก ที่ บ้ำ นของ
คุณตำหลวงวัฒน์ ซึ่ งเป็ นหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ท้ งั เอกสำร ตัวบุคคล
และเหตุ ก ำรณ์ ตำมช่ ว งเวลำดัง กล่ ำ ว รวมทั้ง ค ำอธิ บ ำยถึ ง วิ ธี ก ำรแทงหยวก
ซึ่ งสิ่ ง เหล่ ำ นี้ ท ำให้ ง ำนเขี ย นมี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ส่ ว นกำรกล่ ำ วถึ ง ประเพณี
ที่เกี่ ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้ำไม่มีองค์ประกอบทั้ง ๔ ส่ วนดังกล่ำวข้ำงต้น ก็จะขำด
ควำมน่ำเชื่อถือไป
กำรที่จะทำให้อุบำยครั้งนี้ลม้ เหลว พรำหมณ์ตอ้ งรักษำแพะไว้ไม่ให้นกั เลงได้ไป
ซึ่งมีวธิ ีคิดตำมหลักเหตุผล ดังนี้
ข้อ ๑ ถ้ำพรำหมณ์ปล่อยแพะเข้ำป่ ำไป นักเลงก็อำจไปตำมล่ำแพะมำได้อยูด่ ี
ข้อ ๒ ถ้ำ คนขำยตั้ง ใจจะหลอกขำยตั้ง แต่ แ รก ถึ ง กลับ ไปถำมก็ ค งจะบอก
พรำหมณ์ ว่ำเป็ นแพะ และระหว่ำงทำงกลับบ้ำนก็ตอ้ งเจอนักเลงหลอก
แบบเดิมอีก
ข้อ ๓ ถึงจะไปตำมนักเลงอีก ๒ คนมำดูแพะพร้ อมกัน นักเลงเหล่ำนั้นก็คงพูด
ตรงกันว่ำเป็ นสุ นขั ตำมอุบำยที่ตกลงกันไว้
ข้อ ๔ ถ้ำฝำกแพะไว้กบั นักเลงคนที่ ๓ ในระหว่ำงที่พรำหมณ์ ไปตำมชำวบ้ำน
นักเลงคนนั้นก็คงฆ่ำแพะเสี ยแล้ว
ข้อ ๕ เป็ นวิธีที่ดีที่สุด เพรำะเพื่อนพรำหมณ์ยอ่ มพูดควำมจริ ง
และไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหลอกเรำ
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เหตุผล
มีหลักในกำรพิจำรณำคำตอบ ดังนี้
ข้อ ๑ คนฉลำดคือคนที่ใช้สติปัญญำคิดพิจำรณำด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
ถ้ำคิดเพื่อเอำเปรี ยบหรื อทำร้ำยผูอ้ ื่น เรี ยกว่ำ คนโกง
ข้อ ๒ เหตุกำรณ์ในเรื่ องสะท้อนให้เห็นควำมไม่มีสติปัญญำของพรำหมณ์
จึงเชื่อคำพูดของผูอ้ ื่นโดยไม่ตริ ตรอง ดังนั้น ข้อสรุ ปนี้จึงถูกต้อง
ข้อ ๓ คนที่ไม่คิดและไม่ทำกำรงำนใดเลย นับว่ำเป็ นคนเกียจคร้ำน
ข้อ ๔ ควำมเชื่ อมัน่ ในตนเองเป็ นสิ่ งดี แต่กำรไม่ฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่นจะทำ
ให้ มี ค วำมคิ ด แคบและอำจตัด สิ น ใจผิ ด พลำด ซึ่ งเป็ นคนละกรณี ก ับ
เหตุกำรณ์ในเรื่ อง
ข้อ ๕ สิ่ งที่คนนำมำพูดต่อ ๆ กันอำจเป็ นข่ำวโคมลอยที่ไม่ถูกต้องก็ได้
จึงควรใช้วิจำรณญำณและตรวจสอบข้อเท็จจริ งก่อนที่จะเชื่อ
ข้อ ๑ เป็ นคำพูดที่ให้กำลังใจและยืนยันว่ำจะอยูเ่ คียงข้ำง ไม่ทอดทิ้งกัน
ข้อ ๒ เป็ นคำพูดเชิงตำหนิและแสดงว่ำจะไม่ดูแลช่วยเหลือ
ข้อ ๓ เป็ นคำพูดที่ทวงบุญคุณ
ข้อ ๔ เป็ นคำพูดที่ซ้ ำเติมทำให้ผฟู ้ ังรู ้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ โดดเดี่ยว สิ้ นหวัง
ข้อ ๕ คำพูดในช่วงต้นเหมือนจะชื่ นชม แต่สุดท้ำยกลับเป็ นกำรต่อว่ำในสิ่ งดี ๆ
ที่พวกเขำทำ
ประกำศไม่ ไ ด้ร ะบุ ว นั และเวลำที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร ส่ ว นข้อ ๑ ผูเ้ ข้ำ รั บ บริ ก ำรก็ คื อ
ประชำชนทัว่ ไป ข้อ ๔ สถำนที่ติดต่อ มีชื่อคลินิกพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ที่สำมำรถ
ตรวจสอบและติดต่อได้ และข้อ ๒ วันที่ติดประกำศ กับข้อ ๕ ชื่ อแพทย์ผรู้ ักษำ
ไม่จำเป็ นต้องระบุในประกำศ
มีหลักในกำรพิจำรณำคำตอบ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อควำมขัดแย้งกันเอง เพรำะเป็ นไปไม่ได้ที่จะให้คนที่ขบั ถ่ำยยำก
ขับถ่ำยวันละหลำยครั้ง
ข้อ ๒ กำรกินอำหำรบ่อย ๆ ไม่ได้ทำให้กำรขับถ่ำยดีข้ ึน
ข้อ ๓ กำรกิ นอำหำรมำกจะทำให้อว้ นได้ และถ้ำไม่ขบั ถ่ำยและยังกิ นมำกก็จะ
ยิง่ อึดอัด
ข้อ ๔ กำรกินอำหำรเช้ำจะทำให้ร่ำงกำยไม่ดูดกำกอำหำรกลับเข้ำมำที่กระเพำะ
อีก ซึ่ งสัมพันธ์กบั คำอธิ บำยในเรื่ อง
ข้อ ๕ ใจควำมของเรื่ อ งกล่ ำ วถึ ง ผลของกำรดื่ ม กำแฟโดยไม่ กิ น อำหำรเช้ ำ
แต่ไม่ได้หำ้ มดื่มกำแฟ
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ข้อ ๑ เหมำะที่จะเป็ นกำรกล่ำวเปิ ดคำนำ เพรำะใช้ถอ้ ยคำที่สำมำรถดึงควำมรู ้สึก
ร่ วมกันของผูอ้ ่ำน แล้วจึงเชื่ อมโยงมำสู่ ควำมรู ้ สึกของตนเอง ส่ วนข้อ ๒-๔ เป็ น
กำรเล่ำในส่ วนเนื้อเรื่ องแล้ว และข้อ ๕ น่ำจะเป็ นกำรกล่ำวในตอนสรุ ปเรื่ อง
ข้อควำมที่ ถู กต้องจะเรี ยงล ำดับเป็ น จ ก ง ค ข ซึ่ งข้อควำมล ำดับที่ ๓ ก็ คื อ ง
ข้อควำมที่สมบูรณ์มีดงั นี้
กำรร่ ว มมื อกันคื อกำรท ำงำนร่ วมกัน เพื่ อให้บ รรลุ เป้ ำหมำยที่ มี อยู่ด้วยกัน
แต่ละคนจะแสวงหำผลลัพธ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและเป็ นประโยชน์ต่อ
สมำชิ ก อื่ น ๆ ในกลุ่ ม กำรเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อใช้ใ นกำรสอนกลุ่ ม เล็ก ๆ ที่ ใ ห้
นัก เรี ย นท ำงำนร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นกำรเรี ย นสู ง สุ ด แก่ ต นและ
แก่กนั และกัน ควำมคิดเช่ นนี้ ทำได้ง่ำย ๆ โดยแบ่งนักเรี ยนในชั้นออกเป็ นกลุ่มย่อย หลังจำกที่ครู ให้คำชี้ แจงแล้ว นักเรี ยนทำงำนร่ วมกันตำมที่ได้รับมอบหมำย
จนกระทั่ง สมำชิ ก ของกลุ่ ม ทุ ก คนมี ค วำมเข้ำ ใจถู ก ต้อ งและท ำงำนจนเสร็ จ
สมบูรณ์
กำรมีวิจำรณญำณในกำรเลื อก คือ รู ้ จกั เลื อกสิ่ งที่มีประโยชน์ ประเทืองปั ญญำ
หรื อจรรโลงใจ ละครที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง อำจเป็ นวิถีชีวิต
ของชำวจี น วิถีชีวิตของกลุ่ มคนที่ ประกอบอำชี พต่ำง ๆ ทำให้เรำได้เรี ยนรู้ สังคม
กว้ำงขึ้น
ถ้อยคำนี้ เป็ นเครื่ องชี้ นำควำมคิ ดและกำรวำงแผนของกลุ่ มประเทศในภูมิภำค
ที่จะร่ วมมือกันเพื่อสร้ำงประชำคมอำเซี ยนให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและรักษำ
สัมพันธไมตรี ให้เหนียวแน่นสื บไป
คว้ำน้ ำเหลว หมำยควำมว่ำ กำรทำสิ่ งใดด้วยควำมตั้งใจแล้วไม่สำเร็ จ ไม่ได้ผล
ตำมที่ตอ้ งกำร ซึ่ งตรงกับกำรกระทำในข้อ ๕
ข้อ ๑ ตรงกับสำนวน น้ ำลดตอผุด หมำยควำมว่ำ เมื่อหมดอำนำจ ควำมชัว่ ที่
ทำไว้ก็ปรำกฏ
ข้อ ๒ ตรงกับสำนวน นินทำกำเลเหมือนเทน้ ำ
ข้อ ๓ ตรงกับสำนวน ท่ำดีทีเหลว หมำยควำมว่ำ มีท่ำทำงดีแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่ อง
ข้อ ๔ ตรงกับสำนวน ตักน้ ำรดหัวตอ หมำยควำมว่ำ แนะนำพร่ ำสอนเท่ำไรก็ไม่ได้ผล
คำรำชำศัพท์แต่ละข้อ มีควำมหมำยดังนี้
ข้อ ๑ เสด็จ หมำยถึง ไป, อยู่
ข้อ ๒ เสด็จประพำส หมำยถึง ไปเที่ยว, ไปต่ำงถิ่นหรื อต่ำงแดน
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ข้อ ๓ เสด็จพระรำชดำเนิน หมำยถึง เดินทำง (+ไป, ไปยัง, มำ, มำถึง, กลับ,
กลับถึง ฯลฯ)
ข้อ ๔ เสด็จพระรำชดำเนินไปประทับแรม หมำยถึง ไปค้ำงแรมยังที่ซ่ ึ งไม่ใช่วงั
หรื อพระตำหนัก
ข้อ ๕ เสด็จพระรำชดำเนินแปรพระรำชฐำนไปประทับ หมำยถึง ไปค้ำงแรมยัง
วังหรื อพระตำหนักอื่นในต่ำงจังหวัด
ซึ่ งในบริ บทของข้อควำมนี้ตอ้ งใช้คำว่ำ เสด็จพระรำชดำเนิน
ข้อ ๑ เตี่ยว หมำยถึง กำงเกง เป็ นภำษำถิ่นเหนือ
ข้อ ๒ ฮังเล เป็ นชื่อแกงเผ็ดชนิดหนึ่งของภำคเหนื อ มีลกั ษณะคล้ำยมัสมัน่
แต่ไม่ใส่ กะทิ ใส่ หมูสำมชั้น หัน่ ชิ้นโต ๆ น้ ำแกงข้นและมัน
ข้อ ๓ ดีปลี หมำยถึง พริ ก เป็ นภำษำถิ่นใต้
ข้อ ๔ กินดอง หมำยถึง กินเลี้ยงแต่งงำน เป็ นภำษำถิ่นอีสำน
ข้อ ๕ กำดแลง หมำยถึง ตลำดที่ขำยของตอนเย็น เป็ นภำษำถิ่นเหนือ
วิทยำลัย มำจำกคำว่ำ วิทย (ส.) + อำลัย (ป., ส.) มีกำรสร้ำงคำแบบสระสนธิ
โดยลบสระท้ำยของคำหน้ำและคงสระหลังไว้ตำมรู ปเดิม
คำว่ำ เก้ำอี้ อำจตีควำมได้ ๒ ทำง คือ
๑. ที่สำหรับนัง่ มีขำและพนักพิง
๒. ตำแหน่ง
คำประพันธ์ตอนนี้ สะท้อนค่ำนิ ยมที่ ปลู กฝั งและปฏิ บตั ิสืบต่อกันมำ คื อ ผูห้ ญิ ง
ต้องมีกิริยำมำรยำทสงบเสงี่ ยมเจียมตัว เคำรพและให้เกี ยรติสำมี ดูแลปรนนิ บตั ิ
สำมีให้อยูส่ ุ ขสบำย ขยันจัดเก็บบ้ำนเรื อนให้สะอำดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
ข้อ ๑ นำงวันทองกับขุนแผนร่ ำลำกัน ขุนแผนรู ้สึกสงสำรนำงวันทองมำก นึกถึง
เมื่อครั้งตกยำกลำบำกด้วยกันที่กลำงป่ ำ
ข้อ ๒ ขุนช้ำงพร่ ำเพ้อถึงนำงวันทองด้วยอำกำรร้องไห้ฟูมฟำย เพรำะตนเองเป็ น
ต้นเหตุ
ข้อ ๓ นำงวันทองขออโหสิ กรรมต่อนำงทองประศรี แม่ของขุนแผน
ข้อ ๔ สร้อยฟ้ ำและศรี มำลำผูเ้ ป็ นลูกสะใภ้ท้ งั สองขอษมำต่อนำงวันทอง
ข้อ ๕ นำงวันทองสั่งลำพลำยงำมด้วยควำมอำลัย ทุกถ้อยคำที่ผปู ้ ระพันธ์นำมำ
เรี ยงร้ อย แม้จะเรี ยบง่ ำย แต่ ส ะท้อนควำมรู ้ สึก ที่ ลึก ซึ้ ง ท ำให้ผูอ้ ่ ำ นเกิ ด
อำรมณ์สะเทือนใจไปกับช่วงเวลำที่เหลือเพียงน้อยนิ ดของนำงวันทองกับ
ลูกชำย
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สิ่ งที่ผเู ้ ขียนกล่ำวไว้คือ เสี ยงนำงไม้ร้องไห้ที่คนตัดไม้เชื่ อกันนั้น เกิดจำกเสี ยงลัน่
ของต้นไม้ที่กำลังโค่น ซึ่ งควำมเชื่อดังกล่ำวนี้เกิดจำกจินตนำกำร และจินตนำกำร
อย่ำงนี้เป็ นที่มำของจินตกวีนิพนธ์ ดังนั้น จึงสำมำรถสรุ ปแนวคิดได้วำ่ ควำมเชื่ อ
ควรประกอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดสิ่ งที่สร้ำงสรรค์
นิ ทำนเรื่ องนี้ สะท้อนคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมอย่ำงเด่ นชัด คื อ กำรกระทำของ
แม่ เ สื อ แสดงถึ ง ควำมมี เ มตตำเห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ น ส่ ว นแม่ ว วั นอกจำกจะท ำ
หน้ำ ที่ ข องแม่ จนวำระสุ ดท้ำ ยแล้ว ก็ ย งั เป็ นผูร้ ั ก ษำสั จจะ และลู ก วัวก็ มี ค วำม
กตัญญูกตเวที ซึ่ งคุ ณธรรมและจริ ยธรรมเหล่ำนี้ เป็ นสิ่ งจำเป็ นในกำรอยู่ร่วมกัน
เพรำะจะทำให้สังคมสงบสุ ข
คำประพันธ์บทนี้ให้ขอ้ คิดว่ำ แผ่นดินนี้ เป็ นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิ เท่ำเทียมกัน
ไม่มีใครอยูไ่ ด้โดยลำพัง จึงต้องเกื้อกูลช่วยเหลือกัน มีมิตรไมตรี ต่อกัน ควำมเป็ น
มิตรจะทำให้แผ่นดิ น (โลก) สงบสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับควำมปรองดองที่ตอ้ งกำร
ให้ทุกคนตกลงกันด้วยไมตรี จิต ไม่แก่งแย่งกัน
โคลงสี่ สุภำพมีฉนั ทลักษณ์ ดังนี้
ก่ ก้
ก่

)

ก่ (

)

ก่ ก้
ก่

ก่

(

ก้

ก่ ก้

ตำแหน่งที่ ๑ ต้องเป็ นคำที่มีรูปวรรณยุกต์โท ซึ่ งในตัวเลือกมี ๒ คำ คือ พ้อง
กับ ตั้ง จึงต้องมำพิจำรณำควำมหมำยให้เหมำะสมกับบริ บท ดังนั้น จะเป็ นคำว่ำ
พ้อง
ตำแหน่งที่ ๒ ต้องสัมผัสกับคำว่ำ ใด และไร ตำมฉันทลักษณ์ ซึ่ งในตัวเลือก
มี ๒ คำ คือ ไม กับ ไทย และในคำประพันธ์มีเครื่ องหมำยยัติภงั ค์ ที่แสดงว่ำคำที่
น ำมำเติ ม นั้น ต้อ งเป็ นพยำงค์ที่ ต่ อ เนื่ อ งกับ ตรี ดัง นั้น ค ำตอบที่ ถู ก ต้อ งก็ คื อ
ไม (ตรี )
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เหตุผล
ข้อ ควำมนี้ มำจำกเรื่ อง แก้ ว จอมซน พระรำชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ พระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี น้ ำเสี ยงของตัวละครในเรื่ องกล่ำวเพื่อจูงใจ
ให้ เ ห็ น ผลดี ข องกำรช่ ว ยกัน ท ำงำน จึ ง ตรงกับ ส ำนวน คนละไม้ค นละมื อ
ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ต่ำงคนต่ำงช่วยกันทำ ดังนั้น แนวทำงกำรนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ ง คือ ร่ วมแรงร่ วมใจช่วยกันทำงำนด้วยควำมสำมัคคีจนสำเร็ จ
ข้อควำมนี้ ม ำจำกเรื่ อง ควำมสมหวังของแก้ว แต่ งโดยโบตัน๋ ผูเ้ ขี ยนถ่ ำยทอด
ข้อคิ ดถึ ง ผูอ้ ่ ำ นผ่ำ นตัวละครชื่ อ แก้ว ควำมหวังที่ อยำกมี ห้องส่ วนตัวของเธอ
เป็ นจริ งขึ้นมำโดยแลกกับกำรสู ญเสี ยสำมีผเู ้ ป็ นที่พ่ ึงของแก้ว จึงตรงกับสำนวน
แกงจื ดจึ งรู ้ คุณเกลื อ ซึ่ งหมำยควำมว่ำ เมื่ อเกิ ดควำมต้องกำรหรื อควำมจำเป็ น
จะใช้สอยจึ งนึ กถึ งคนนั้นหรื อสิ่ งนั้น ดังนั้น แนวทำงกำรนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ ง คือ ให้ควำมสำคัญกับคนในครอบครัว รักและปฏิบตั ิดีต่อกัน
ข้อควำมนี้มำจำกเรื่ อง ครู ไหวใจร้ำย ของ ผกำวดี อุตตโมทย์ ผูเ้ ขียนชี้ แจงเหตุผล
ในกำรที่ ตวั ละครในเรื่ องต้องเปลี่ ยนเสื้ อตัวใหม่ ทั้ง ๆ ที่เสื้ อตัวเก่ำเพิ่งใส่ เพียง
ครู่ เดี ยวว่ำ ครู ไ หวไม่ ได้ต้องกำรแต่ ง ตัวให้ส วย แต่ที่ หน้ำอกเสื้ อมี รอยโคลน
รู ปตีนแมวเปรอะเปื้ อนอยู่หลำยแห่ ง และคนที่ เป็ นครู น้ นั ต้องไม่สกปรกรุ งรั ง
จึงตรงกับสำนวน ไก่งำมเพรำะขน คนงำมเพรำะแต่ง ดังนั้น แนวทำงกำรนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง คือ แต่งกำยให้เหมำะสมกับโอกำสและกำลเทศะ
ข้อควำมนี้มำจำกเรื่ อง ละครแห่ งชี วิต ของ หม่อมเจ้ำอำกำศดำเกิง ผูเ้ ขียนได้ระบุ
ไว้ชัดเจนว่ำ “ขอวิง วอน” ให้ท่ ำ นมี ใ จยุ ติธ รรมที่ จะให้โอกำสเด็ ก ... ที่ แ ม้ว่ำ
หน้ำตำเขำจะไม่ สวย กิ ริยำท่ำ ทำงขวำง ๆ และไม่ ตอ้ งกำรให้ท่ำ นรั กคนโน้น
เกลียดคนนี้ จึงตรงกับสำนวน เลือกที่รักมักที่ชงั ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ลำเอียงเพรำะ
อคติ ดัง นั้น แนวทำงกำรน ำไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นชี วิ ต จริ ง คื อ ตัด สิ น ผู ้อื่ น จำก
กำรกระทำและเปิ ดโอกำสให้เขำได้แสดงควำมสำมำรถของตนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ข้อควำมนี้ มำจำกเรื่ อง หน้ำ ต่ำงบำนแรก ของ กฤษณำ อโศกสิ น น้ ำ เสี ย งของ
ตัวละครผูเ้ ป็ นแม่ตอ้ งกำรปลอบโยน ให้กำลังใจ และเตือนสติลูกที่ทำผิดพลำด
ไปไม่ให้ทอ้ แท้สิ้นหวัง จึ งตรงกับสำนวน สี่ ตีนยังรู ้ พลำด นักปรำชญ์ยงั รู ้ พลั้ง
ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ทุกคนอำจทำผิดพลำดได้ ดังนั้น แนวทำงกำรนำไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ จริ ง คือ ฟังคำแนะนำสั่งสอนจำกผูใ้ หญ่ และดำเนิ นชี วิตอย่ำงรอบคอบ
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เหตุผล
ข้อควำมนี้ มำจำกเรื่ อง ‘โลก’ ของเจ้ำหญิงนกบินหลำยกับเจ้ำชำยนกบินหำ แต่งโดย
บิ นหลำ สันกำลำคี รี น้ ำ เสี ย งของผูเ้ ขี ย นกล่ ำ วเชิ ง เสี ย ดสี ผูใ้ หญ่ ที่ ค อยก ำหนด
เส้ น ทำงชี วิ ต ของเด็ ก ให้เ ป็ นไปตำมแบบที่ ต นต้อ งกำร แต่ ใ นควำมเป็ นจริ ง
ก็ไม่อำจหลี กพ้น เพรำะกำรบ่มเพำะปลู กฝั งย่อมหล่ อหลอมควำมคิ ดและชี วิต
ของพวกเขำให้เป็ นไปในแนวทำงเดี ยวกับพ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ ยงดูนนั่ เอง จึงตรงกับ
สำนวน ลู กไม้หล่ นไม่ไกลต้น ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ลู กย่อมไม่ต่ำงจำกพ่อแม่นัก
ดัง นั้น แนวทำงกำรน ำไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชี วิตจริ ง คื อ เลื อกวิธี ปฏิ บตั ิ ที่ ดีของ
พ่อแม่มำเป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวติ ของตนเอง
ข้อควำมนี้มำจำกเรื่ อง บ้ำนเล็กในป่ ำใหญ่ ของลอร่ ำ อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ แปลโดย
สุ ค นธรส พ่ อ บอกเล่ ำ ถึ ง เหตุ ก ำรณ์ ที่ ต นเองเข้ำ ไปล่ ำ สั ต ว์ใ นป่ ำให้ ลู ก ๆ ฟั ง
โดยตั้งใจถ่ำยทอดภำพที่งดงำมน่ำรักของสัตว์เหล่ำนั้นให้ลูกได้เห็ นว่ำ แม่กวำง
ตัวหนึ่ งกับลู ก ของมันค่ อย ๆ ย่องอย่ำงละมุ นละไม... ลู ก กวำงเข้ำไปยืนเบี ย ด
แม่กวำง มันยืนแนบกันมองดูป่ำมืดและแสงจันทร์ ตำใหญ่ของมันเป็ นประกำย
แวววับและอ่อนโยน คำบอกเล่ำนี้ ทำให้ลูกดี ใจเหลื อเกิ นที่ พ่อไม่ได้ยิงมัน จึงตรง
กับส ำนวน เอำใจเขำมำใส่ ใจเรำ ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ให้ รู้จ ัก เห็ นใจผูอ้ ื่ น ดัง นั้น
แนวทำงกำรน ำไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นชี วิ ต จริ ง คื อ ไม่ ท ำร้ ำ ยสั ต ว์แ ละไม่ ท ำลำย
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