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    “การด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรประพฤติปฏิบัติ  
ในสภาพสังคมปัจจุบัน” 
 

ค าชี้แจงแบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีจ านวน  40  ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 90 นาท ี 
2. แบบทดสอบน้ีมีการตอบ  4 รูปแบบ ดังน้ี 
รูปแบบที่ 1  แบบเลือกตอบ  : ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว ข้อสอบ มีจ านวน  
28 ข้อ ข้อที่ 1 – 24, 27, 29, 31และ 33  ข้อละ 2 คะแนน รวม 56  คะแนน 
ตัวอย่าง 0. อ่านข้อความนีแ้ล้วตอบค าถาม 

1. ค าที่ขดีเสน้ใต้หมายเลข (5) มีความหมายลักษณะเดียวกับค าหมายเลขใด 
      1) หมายเลข  (1) 
      2) หมายเลข  (2) 
      3) หมายเลข  (3) 
    4) หมายเลข  (4) 

  
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ค าตอบ โดยระบาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่
ต้องการลงในกระดาษค าตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 3) เป็นค าตอบที่ถูกต้องให้ระบาย  ใน
กระดาษค าตอบ ดังนี้ 

ข้อ 0.              

รูปแบบที่ 2  แบบเลือกตอบหลายค าตอบ : ในแต่ละข้อให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องจ านวน 2 ค าตอบ                 
ข้อสอบมีจ านวน 2 ข้อ ข้อที่  25 - 26  ข้อละ 4 คะแนน ตอบถูกต้องค าตอบละ 2 คะแนน 
รวม 8 คะแนน 
ตัวอยา่ง 00. 

                  
 

  บุคคลในขอ้ใดปฏิบตัตินไดส้อดคล้องกับข้อความข้างตน้ 
           1) มานีน าเงินออมที่มีอยู่ไปท าธุรกิจแชร์ลูกโซ ่
           2) มานะปลกูผักสวนครัวบริเวณพ้ืนทีว่่างหลังบ้าน 
           3) ปติิซื้อโทรศัพท์รุ่นใหมทุ่กครั้งหลงัจากไดดู้โฆษณา 
           4) ชูใจลดจ านวนครั้งในการออกไปกินอาหารนอกบ้านเหลอื 2 เดือนต่อครัง้ 
           5) สมคดิไปท่องเทีย่วต่างประเทศทกุช่วงระยะเวลาที่มชี่วงเวลาวนัหยดุยาว 

 

(1) ครูดาว สอนดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การบ้านเรื่อง (2) กลุ่มดาวที่ครูมอบหมายให้
ส่งสัปดาห์นี้ค่อนข้างยากมาก เพราะครูก าหนดให้มีคุณภาพของงานในระดับ (3) ห้าดาว ภายใต้การให้
ค าแนะน าของครู โดยมุ่งหวังให้เราเหมือนกับ (4) แสงดาวที่ส่องสว่างอย่างสวยงาม ซึ่ง (5) ดาว
โรงเรียนอย่างเราจะต้องท าให้ดีที่สุด  
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วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง จ านวน 2 ค าตอบ โดยระบาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการในกระดาษค าตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 2) และตัวเลือกที่ 4) เป็น
ค าตอบที่ถูกต้องให้ระบาย  ในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

 ข้อ 00.                 

รูปแบบท่ี 3 แบบเชิงซ้อน : ให้พิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่า ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับสถานการณ์ที่ก าหนด หากถูกต้องให้ระบาย  ลงในช่อง ใช่ หากไม่ถูกต้อง ให้ระบาย  ลงในช่อง 
ไม่ใช่ ข้อสอบมีจ านวน 2 ข้อ ข้อที่ 28 และ30  แต่ละข้อมี 4 ข้อย่อย หากตอบถูกให้ข้อย่อยละ 1 คะแนน รวม 
8 คะแนน 

ตัวอยา่ง 000.    

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ข้างล่างนี้แล้วเปรียบเทียบกับข้อความในสถานการณข์้างต้นแล้ว
พิจารณาว่า ใช่ หรือ ไม่ใช ่แล้วใหร้ะบาย  ในช่อง ใช่ หรอื ไม่ใช ่ในกระดาษค าตอบตามทีเ่ป็นจริง 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช ่
000.1 สินค้านี้มคีุณภาพระดับโลก   
000.2 สินค้านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   
000.3 สินค้านี้สามารถท าให้ผิวนุ่มเหมือนผิวทารกแรกเกิด   
000.4 สินค้านี้เปน็ที่ภาคภมูใิจของคนไทยทั้งประเทศ      

วิธีตอบ ถ้านักเรียนพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ ว่าข้อความที่ 000.1 และ 000.4 เป็นข้อความที่ ใช่            
และข้อความข้อที่ 000.2 และ 000.3 เป็นข้อความที่ ไม่ใช่ แล้วระบาย  ในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

 

 
 

 

 

     ข้อ ใช ่ ไม่ใช ่

000. 

000.1   
000.2   
000.3   
000.4       

 

        ผลิตภัณฑ์ให้คุณสวยเร็ว สวยจริง แต่ไม่มีผลข้างเคียง ชุดหยุดความเสื่อมโทรมของผิว 
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลก โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของไทยที่ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาตรฐานระดับโลก ณ กรุงเวียนนา ปี 2562 
ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์  OTOP the World Premium Grade A ปี 2562 และผ่านการรับรอง
มาตรฐานด้านการผลิตจาก GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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รูปแบบท่ี 4 แบบเขียนตอบ : ให้เขียนค าตอบที่ถกูตอ้งในกระดาษค าตอบ ข้อสอบมีจ านวน 8 ข้อ 
รายละเอียด ดงันี ้
   4.1 เขยีนตอบสั้น : จ านวน 6 ข้อ ขอ้ 32 และ 35 -  39    ข้อละ 3 คะแนน รวม  18   คะแนน 
   4.2 เขยีนตอบอสิระ : จ านวน 2 ข้อ ขอ้ 34 และ 40 ข้อละ 5  คะแนน รวม 10  คะแนน 
รวมคะแนน 28  คะแนน 

ตัวอยา่ง 0000. อ่านข้อความแลว้ตอบค าถาม 

  กล้วยแขกที่ท าได้อร่อยนั้น ต้องใช้กล้วยนางพญาของภาคใต้ หรือกล้วยน้ าว้าที่ไม่สุก 
หรือดิบเกินไป น ามาฝานแล้วชุบแป้งข้าวจ้าวที่ผสมด้วยมะพร้าวขูด งาคั่ว น้ าตาล เกลือ น้ าปูนใส  
แล้วน าไปทอดในน้ ามันร้อน ๆ พอสุกเป็นสีเหลืองทองแล้วก็น าขึ้นสะเด็ดน้ ามัน ความอร่อยอยู่ที่
ส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่างความหวานของกล้วยและความมันจากมะพร้าวและงา 
อะไรเปน็เคลด็ลับความอร่อยของกลว้ยแขก  ตอบ 2 ขอ้   
 ตอบ  1............................................................................................................................... 
        2............................................................................................................................... 

แนวค าตอบ 
1) การเลอืกชนิดและลกัษณะกล้วย  
2) ส่วนผสมที่เหมาะสม   
3) วิธกีารปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้ามท าข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนญุาต 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 1 - 2 

 

1. ข้อใดคอืสาระส าคญัของข้อความ 
    1) ญาตเิปรียบเสมือนสิ่งทีม่คี่าของครอบครวั 

    2) บทบาทตัวละครมผีลต่อการด าเนินชีวติ 
   3) การรับมรดกจากญาติคือสิ่งดีงาม 
   4) วิธกีารเลอืกคบเพื่อนทีด่ ี
 

ตัวชี้วดั    ท 1.1 ม.2/2   จับใจความส าคญั สรปุความ และอธบิายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

เฉลย 1) ถูก เพราะ  เป็นการกล่าวถึงความส าคัญของญาติที่เปรียบเสมือนสิ่งที่มีค่าที่สร้างให้      
                  ชีวิตของคนในครอบครัวมีความสุขสนุกสนานอบอุ่นและดีงาม 

ตัวลวง  2) ผิด เพราะ  ไม่ได้กล่าวถงึบทบาทตวัละครที่มีผลต่อการด าเนนิชวีิต 
   3) ผิด เพราะ  ไม่ได้กล่าวถงึการรบัมรดกจากญาติ 
  4) ผิด เพราะ  ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    (1) ฉันโตมาในบ้านใหญ่ที่แวดล้อมด้วยวงศาคณาญาติ (2) มีโจทย์ให้ศึกษาอย่างสนุกสนาน              
จนรู้สึกว่าโลกนี้คือโรงละครโรงใหญ่ (3) การได้เฝ้าสังเกตความเป็นไปของผู้คนที่หลากหลายจนเป็น
เหตุให้สนใจศึกษาการละครในเวลาต่อมา (4) เพ่ือนอาจท าให้เรามีความสุข แต่ความรักความผูกพัน
ในหมู่ญาติก็มีความส าคัญ 
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2. ข้อความหมายเลขใดเป็นประโยครวม 
   1) หมายเลข (1) 
    2) หมายเลข (2) 
    3) หมายเลข (3) 
    4) หมายเลข (4) 
 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน 

เฉลย  4) ถูก เพราะ เป็นประโยครวม เนื่องจากมคี าว่า “แต่” เปน็ค าเชื่อมสมภาค ระหว่างประโยค  
  “เพ่ือนอาจท าให้เรามีความสุข” กับ “ความรักความผูกพันในหมู่ญาติก็มี

ความส าคัญ” 
 (ค าเชื่อมสมภาค หมายถึง ค าเชือ่มที่ใชเ้ชื่อมหน่วยทางภาษา ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป

เขา้เป็นหน่วยภาษาหน่วยเดยีวกัน - หนังสือบรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3 หน้า 53) 

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ  เป็นประโยคซอ้น เพราะมีค าว่า “ท่ี” เป็นค าเชื่อมประโยคหลัก คือ  
  “ฉนัโตมาในบ้านใหญ”่ กับประโยคย่อย คอื “แวดล้อมด้วยวงศาคณาญาติ” 
 2) ผิด เพราะ  เป็นประโยคซอ้น เพราะมีค าว่า “จน” เปน็ค าเชื่อมประโยคหลัก คือ  
  “มีโจทย์ให้ศึกษาอย่างสนุกสนาน” กับประโยคย่อย คือ “รู้สึกว่าโลกนี้คือ 
   โรงละครโรงใหญ่”  
            3) ผิด เพราะ  เป็นประโยคซ้อน เพราะมีค าว่า “จน” เป็นค าเชื่อมประโยคหลัก คือ  
       “การได้เฝ้าสังเกตความเป็นไปของผู้คนที่หลากหลาย” กับ ประโยคย่อย คือ         
      “เป็นเหตุให้สนใจศึกษาการละครในเวลาต่อมา” 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 3 – 4  
 
 
 
 
 
3. ข้อใดเป็นใจความส าคัญของขอ้ความนี้  
 1) ปาล์มน้ ามนัเปน็พืชที่มีการน าไปใช้มากในการปรุงอาหารและพลังงานทดแทน 
    2) ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านอุตสาหกรรม 
    3) ปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่ควรสนับสนุนให้มีการปลูกเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานและอุตสาหกรรม

อาหาร 
   4) ปาล์มน้ ามันเป็นวัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารส าหรับบริโภคในชีวิตประจ าวันและ 
        ใช้ผลิตเครื่องส าอาง 
 

ตัวชี้วดั   ท 1.1  ม.2/2  จบัใจความส าคญัสรุปความและอธบิายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  

เฉลย 2) ถูก เพราะ  ใจความส าคัญที่ครบสมบูรณ์กล่าวถึง ประเด็นปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจ      
                      ที่ใช้เป็นพลังงานทดแทนและใช้ในอุตสาหกรรมได้ 
ตัวลวง 1) ผิด เพราะ  กล่าวว่า “ปาลม์น้ ามันเป็นพืชที่มีการน าไปใช้มากในการปรุงอาหารและ   
                      พลังงาน” ขาดประเดน็ปาลม์น้ ามนัเปน็พืชเศรษฐกิจ และใช้ในอุตสาหกรรม  
            3) ผิด เพราะ  ในข้อความที่ยกมาไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการสนับสนุนให้ปลูกปาล์มน้ ามัน 
            4) ผิด เพราะ  ปาล์มน้ ามนัเปน็พืชเศรษฐกจิไม่ใช่วตัถดุิบในการประกอบอาหารและขาด   
                      ประเดน็พลังงานทดแทนดว้ย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ปาล์มน้ ามันให้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันมาก สามารถน าไปแปรรูปใช้เป็น
พลังงานทดแทนเพ่ือลดการใช้พลังงานน้ ามันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มีความส าคัญทางด้าน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เครื่องส าอาง การท าเนยเทียม  ผงซักฟอก สบู่ น้ ามันหล่อลื่น  การผลิต
ไขมัน น้ ามันปรุงอาหาร น้ ายาขัดรองเท้า และท าเชื้อเพลิง 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

4. ข้อใดโต้แย้งประเดน็ส าคญัของข้อความ 
  1) ปาล์มน้ ามนัเปน็พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
    2) น้ ามนัปาลม์ใช้เปน็พลังงานแทนน้ ามันเชื้อเพลิงทัง้หมด 
    3) น้ ามนัปาลม์แปรรปูเปน็ประโยชน์ตอ่การอุปโภคและบริโภค 
    4) การผลติน้ ามันปาล์มเป็นประโยชนต์่ออตุสาหกรรมเครื่องส าอาง 

 

ตัวชี้วดั   ท 1.1  ม.2/4 อภิปรายแสดงความคดิเหน็ และข้อโตแ้ย้งเกี่ยวกบัเรื่องทีอ่่าน 

เฉลย 2) ถูก เพราะ ข้อความ “ใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด” โต้แย้งข้อความ “ใช้เป็นพลังงานทดแทน      
                     เพื่อลดการใช้พลังงานน้ ามัน” 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ  สอดคล้องกับ “ปาล์มน้ ามนัเป็นพืชและใช้ในอตุสาหกรรมอาหารได้” 
 3) ผิด เพราะ  สอดคล้องกับ“การแปรรูปปาล์มน้ ามันใช้ทดแทนพลังงานและใช้ในอุตสาหกรรม 

อาหารและเครือ่งใช้อืน่ ๆ ได้แก่ ผงซักฟอก น้ ายาขดัรองเท้า ฯ ได้”   
  4) ผิด เพราะ  สอดคล้องกับ “ปาล์มน้ ามนัใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางได้”   
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 5 - 6 

5. ข้อความหมายเลขใดมีการแสดงความคิดเหน็ในเชิงโตแ้ย้ง 
 1) หมายเลข (1) 
 2) หมายเลข (2) 
 3) หมายเลข (3) 
 4) หมายเลข (4) 

 

ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.2/4  อภิปรายแสดง ความคดิเห็น และขอ้โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

เฉลย  4) ถูก เพราะ  เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้ง เพราะมีค าว่า “แต่” ซึ่งแสดงการโต้แย้ง
ของขอ้ความ 

ตัวลวง   1), 2) และ 3) ผิด เพราะ ไม่มีค าที่แสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (1) คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ครั้งหนึ่งในช่วงชีวิต เราเคยคิดที่อยากจะหยุดเวลาเอาไว้ เวลาที่เราเจอ
เรื่องราวดี ๆ ที่ท าให้เรามีความสุข (2) จนไม่อยากที่จะปล่อยให้เวลานั้นผ่านพ้นไปแม้เศษนาทีเดียว         
(3) เพียงเพราะเรากลัวว่า เราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับรู้และสัมผัสถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้อีก            
(4) หากเรามีความทุกข์ หรือเกิดเรื่องไม่ดีที่ท าให้เราไม่สบายใจ เรากลับอยากให้เวลานั้นผ่านพ้นไป
เร็ว ๆ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่อาจปฏิเสธมันได้เช่นเดียวกัน  
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

6. ค าที่ขดีเสน้ใต้ขอ้ความหมายเลขใดเปน็ค าทีม่าจากภาษาสันสกฤต 
    1) หมายเลข (1)    
    2) หมายเลข (2) 
    3) หมายเลข (3) 
    4) หมายเลข (4)   

 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/5 รวบรวมและอธบิายความหมายของค าภาษาต่างประเทศทีใ่ช้ในภาษาไทย 

เฉลย  2) ถูก เพราะ หมายเลข (2) มีค าว่า “เศษ” เป็นค าที่มาจากภาษาสนัสกฤต 

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ  มีค าวา่ “ชีวติ” เป็นค าที่มาจาก ภาษาบาล ี
            3) ผิด เพราะ  มีค าว่า “สัมผัส” เป็นค าที่มาจาก ภาษาบาลี 
           4) ผิด เพราะ  มีค าว่า “ทุกข์” เป็นค าที่มาจาก ภาษาบาลี 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 7 – 8  

7. ข้อความหมายเลขใดเป็นข้อสนับสนุนสาระส าคัญของข้อความนี้ 
 1) หมายเลข (1)  
 2) หมายเลข (2)  
    3) หมายเลข (3)  
 4) หมายเลข (4)  

 
ตัวชี้วดั   ท1.1 ม.2/5  วเิคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจรงิ  ข้อมลูสนบัสนนุและขอ้คดิเหน็จากบทความที่อา่น 

เฉลย  3) ถูก  เพราะ  หมายเลข (3) มีข้อความ “จะท าให้เกิดความประทับใจมีความสุข” ซึ่งเป็นขอ้สนับสนุน 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ  หมายเลข (1) เป็นข้อเท็จจรงิของข้อความ 
       2) ผิด เพราะ  หมายเลข (2) เป็นข้อเท็จจริงของข้อความ 
     4) ผิด เพราะ  หมายเลข (4) เป็นข้อเท็จจริงของข้อความ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) แม้วัยเยาว์นับเป็นช่วงที่จินตนาการมีมากล้น แต่ประสบการณ์สร้างคนได้ (2) เราสามารถ
บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์วัยเด็ก เพราะ (3) ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จะท าให้เกิดความประทับใจมีความสุข (4) ประสบการณ์จึงมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์ 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

8. ระหว่าง “จินตนาการ” กับ “ประสบการณ”์ ข้อใดกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคดิของข้อความ 
    1) จินตนาการมคีวามส าคญัท าให้เกดิความคดิทีห่ลากหลาย 
    2) ประสบการณเ์ดมิสามารถน าไปสร้างความส าเร็จให้กับทกุคนได้ 
    3) ประสบการณ์ท าให้เกดิความคดิสรา้งสรรค์ จงึตอ้งสั่งสมประสบการณ์ให้มาก ๆ 
 4) จินตนาการเป็นจดุเริม่ตน้จึงส าคญั เมื่อใช้กบัการท างานในวันนี้และวนัตอ่ ๆ ไป 
    
 

ตัวชี้วดั ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องทีฟั่งและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ 
                           ในการด าเนินชวีติ 

แนวคิด   ประสบการณ์เปน็สิ่งที่ส าคญัที่สุดกบัชวีิตมนุษย์ และประสบการณ์ท าให้เกดิจินตนาการและ   
            ความคิดสร้างสรรค์ 

เฉลย  3) ถูก เพราะ  แนวคดิของข้อความกล่าววา่ “ประสบการณ์” ส าคญัทีสุ่ด และ    
                   ประสบการณ์ท าให้เราได้รบั จินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์
ตัวลวง 1) ผิด เพราะ  จินตนาการส าคญักว่าประสบการณ ์สอดคล้องกับข้อความหมายเลข (2) 
 2) ผิด เพราะ  แม้ประสบการณ์ส าคญัที่สุด แต่ความส าเร็จของชวีิตต้องใช้จินตนาการ  
                             ประกอบด้วย จนิตนาการจงึมีความส าคญั เป็นสว่นหนึง่ของประสบการณ์   
                             ตามข้อคดิของข้อความ 
 4) ผิด เพราะ  แม้จินตนาการเปน็จุดเริ่มตน้ แต่จนิตนาการได้รบัจากประสบการณ ์    
                             จินตนาการจงึไมไ่ด้ส าคัญท่ีสุด และยังไม่สอดคล้องกับข้อคดิของข้อความ 
                             ที่มนี้ าหนักความส าคญัของค าวา่ “ประสบการณ์” 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 9 
 
 
 
 
 
 
 

9. ข้อความหมายเลขใดเป็นเหตเุป็นผลต่อกัน 
    1) หมายเลข (1) และ หมายเลข (2) 
    2) หมายเลข (2) และ หมายเลข (3) 
    3) หมายเลข (3) และ หมายเลข (4) 
    4) หมายเลข (4) และ หมายเลข (1) 
 
ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.2/6 ระบุข้อสังเกต การชวนเชือ่ การโนม้น้าว หรือความสมเหตสุมผลของงานเขียน 

เฉลย    2) ถูก เพราะ ข้อความหมายเลข 2 เป็นเหตุ ขอ้ความหมายเลข 3 เปน็ผล 

ตัวลวง   1), 3) และ 4) ผิด เพราะ ไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (1) ในปัจจุบันมีเครื่องส าอางวางจ าหน่ายอยู่จ านวนมาก แต่ก็มีข่าวว่า พบเครื่องส าอางปลอม  
ที่อาจจะไม่ปลอดภัยในการใช้ และที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจ านวนมาก 2) อันตรายจากเครื่องส าอางนั้น
แบ่งได้เป็นอันตรายจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสม และอันตรายจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน (3) ซึ่งท าให้
เกิดการระคายเคือง การแพ้ หรือภาวะภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้สารเคมี (4) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเครื่องส าอางทุกชนิดต้องได้รับเลข อย. ก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้  
เราจึงควรรู้วิธีเลือกใช้เครื่องส าอางที่ปลอดภัย 
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สทศ. สพฐ. 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ข้อความหมายเลขใดโนม้น้าวใจให้น าไปปฏบิัตไิด้มากที่สดุ 
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
      3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4) 
 

ตัวชี้วดั  ท 1.1 ม.2/6 ระบขุ้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

เฉลย 4) ถูก เพราะ มีค าที่เชิญชวนและโน้มน้าวใจให้น าไปปฏิบัติ เช่น หนูน้อยแคตเธอรีนจึงเป็นฮีโร่ 
 ไม่ต้องมีพลังวิเศษ เธอสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้น ใคร ๆ กเ็ปลี่ยนแปลง
โลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้ คุณก็ท าได้ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ   เขียนเล่าเรื่องธรรมดาเพ่ือบอกกล่าวให้รู้ว่า แคตเธอรีนเธอเป็นใคร ท าอะไร ที่ไหน   
                                อย่างไรและยังไม่มีค าเชิญชวน หรือโน้มน้าวใจ  
 2) ผิด เพราะ  เขียนเล่าเรื่องงานที่เธอท าในเรื่องการบริจาคมุ้ง ยังไม่มีค าเชิญชวนหรือโน้มน้าวใจ 
    3) ผิด เพราะ  เขียนบรรยายสิ่งที่เธอได้รับจากการบริจาคมุ้งให้กับเด็กในแอฟริกา ยังไม่มีค าเชิญชวน

หรือโน้มน้าวใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 

         (1) แคตเธอรีน หนูน้อยวัย 5 ขวบ ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาที่เล่าว่า ทุก ๆ 30 วินาที 
จะมีเด็กหนึ่งคนตายเพราะโรคมาลาเรียที่เกิดจากยุง เธอจึงเริ่มเก็บเงินด้วยการงดซื้อของจุกจิก เมื่อ
เก็บเงินได้ 10 เหรียญ ก็น าไปซื้อมุ้งใหญ่ ๆ พอส าหรับเด็ก 4 คน แล้วส่งมุ้งไปยังองค์กรการกุศลใน
แอฟริกา (2) เธอและครอบครัวหาเงินบริจาคด้วยการเปิดท้ายขายของและเขียนจดหมายเชิญชวนไป
ยังผู้มีชื่อเสียง เช่น บิลเกต  เดวิด เบคแฮม และคนอื่น ๆ อีก จนได้เงินจ านวนมาก แล้วซื้อมุ้งส่งไป
ช่วยชีวิตเด็กแอฟริกากว่า 20,000 คน (3) เด็ก ๆ เขียนชื่อเธอไว้บนมุ้งช่วยชีวิตนี้ว่า “มุ้งแคตเธอรีน” 
และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านแคตเธอรีน” (4) หนูน้อยแคตเธอรีน วัย 7 ขวบ จึงเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องมี
พลังวิเศษ เธอสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้น เพราะความตั้งใจจริงและความรักที่เธอมอบ
ให้กับเด็กแอฟริกา   
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

พิจารณาภาพและข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 11 
  
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ส านวนใดไมส่อดคล้องกับสาระส าคญัจากภาพ 
     1) เก็บเนื้อเก็บตัว 
     2) เก็บหอมรอมรบิ    
     3) เก็บเลก็ผสมน้อย 
     4) เก็บเบี้ยใต้ถนุร้าน 
 
 
ตัวชี้วดั  ท 3.1 ม.2/1  พูดสรุปใจความส าคญัของเรื่องที่ฟัง และด ู

เฉลย  1) ถูก เพราะ เกบ็เนือ้เก็บตวั หมายถงึสงวนตัว ไมไ่ปงานสังคม ไม่คบหาสมาคมกับใคร  
                 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสาระส าคัญจากภาพ 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ตัวลวง 2) ผิด เพราะ  เก็บหอมรอมรบิ ใช้อธิบายลกัษณะของความประหยัด ความพยายามในการ     
                     เก็บหรือออมสิ่งของเงินทองที่ละเล็กทีละน้อยจนพอกพูนมากขึ้นในที่สุด            
  ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญ 
   3) ผิด เพราะ  เก็บเล็กผสมนอ้ย ใช้อธบิายนิสัยการรู้จักออม รู้จกัเกบ็เงินเกบ็ทองทีละเล็ก            

ทีละน้อยจนพอกพูนมากขึน้ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญ 
   4) ผิด เพราะ  เก็บเบี้ยใต้ถนุร้าน นิยมใช้กบัคนหรือแสดงอาการที่ชอบเก็บเล็กผสมนอ้ย       
       ค่อย ๆ สะสมจนสามารถผสมเป็นสิง่ที่ตอ้งการได้ ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญ 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 12  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12. จากโฆษณามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      1) น่าเชื่อถือ เพราะมีการรบัรองโดยผู้ใช้จรงิจ านวนมาก  
      2) น่าเชื่อถือ เพราะมีแหล่งจ าหน่ายที่สามารถตรวจสอบได้ 
      3) ไม่นา่เชื่อถือ เพราะไม่มแีพทย์รับรองคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ์ 
      4) ไม่นา่เชื่อถือ เพราะไม่มหีน่วยงานที่รบัผิดชอบรับรองผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวชี้วดั  ท 3.1 ม.2/2 วเิคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคดิเห็นและความนา่เชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  

เฉลย   4) ถูก เพราะ  ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณานั้นไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบรับรองผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน          
                             ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ  ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผูใ้ช้ที่ทดลองใชน้ั้นได้ผลจริงหรือไม ่และไม่สามารถ 
    ตรวจสอบไดว้่าเปน็ขอ้มูลจรงิหรือเท็จ 
   2) ผิด เพราะ  แหล่งจ าหน่ายไม่สามารถเปน็ข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นผลติภัณฑ์ที่ปลอดภัย   
                                หรือไม่  
     3) ผิด เพราะ  มีการอ้างอิงถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่ได้ระบุชื่อแพทย์ที่รับรอง  
 
 

  

                                    

         
 
 
 
 
 
●รับรองโดยผู้ใช้จริงกว่า 10,000 ราย 
 
 
 
 
   

●เผาผลาญไขมนั 

 

●ใจไมส่ัน่ 

 

●ล้างล าไส้ 

 

●ไมโ่ยโย ่

●บลอ็กแปง้ 

●บลอ็กน า้ตาล 

●ลดน ำ้หนักอย่ำงถำวร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับรองโดยแพทย์ 
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พิจารณาสถานการณ์แลว้ตอบค าถามข้อ 13 

13. นักเรียนควรเลือกใช้ค าพูดในข้อใดจงึจะเหมาะสม 
     1) ไข่เค็มของโรงเรียนเราเคม็ทุกฟองมาลองชมิกันนะคะ   
      2) ไข่เค็มคุณภาพคบัแก้วรับประกนัความอร่อย ไมถู่กใจยินดีคนืเงนิครับ 
     3) เชิญทุกท่านอดุหนนุไขเ่คม็สมุนไพรเพ่ือสุขภาพผลติจากความตั้งใจเพ่ือผู้บรโิภคคะ่ 
      4) สนับสนุนผลผลติของนกัเรียน เพื่อสง่เสรมิผลงานและคะแนนจากไข่เค็มสมนุไพรครับ 

 
ตัวชี้วดั   ท 3.1 ม.2/4  พูดในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตามวัตถุประสงค์ 

เฉลย 3)  ถกู เพราะ  เน้นค าวา่เพื่อสุขภาพ ที่สนบัสนุนตวัผลิตภัณฑ์ใหดู้โดนเด่นน่าสนใจและให้  
                             ผู้บริโภคเหน็ถึงความตัง้ใจในการผลติ 

ตัวลวง  1)  ผิด เพราะ   ท าให้สินคา้ดไูม่โดดเดน่ และไมไ่ด้ใหร้ายละเอียดเกี่ยวกบัสมุนไพร 
   2)  ผิด เพราะ  ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพร 
   4)  ผิด เพราะ  มีการกล่าวถึงเงื่อนไขในการมาขายเพื่อใหไ้ดค้ะแนน ซึ่งไม่เกี่ยวกับสนิค้า 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนได้รบัมอบหมายใหน้ าเสนอ “ไข่เค็มสมุนไพร“ ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์จากผลงานของ
นักเรียน ที่จะจัดจ าหน่ายในงานแสดงนิทรรศการวิชาการประจ าปขีองโรงเรียน  
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 14 – 15  

 
 
 
 
 
 
14.  ข้อความหมายเลขใดมโีครงสร้างประโยคแตกต่างจากขอ้อื่น 
 1) หมายเลข (1)  
 2) หมายเลข (2)  
 3) หมายเลข (3)  
 4) หมายเลข (4)  

 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/2 วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน 

เฉลย   1)  ถกู เพราะ เปน็ประโยคสามัญ เนื่องจากมีใจความเดียวและไม่มีค าเชื่อม 

ตัวลวง   2)  ผิด เพราะ เป็นประโยคซ้อน เนื่องจากมีค าว่า “ท่ี” เป็นค าเชื่อมอนุประโยค 
  3)  ผิด เพราะ เป็นประโยคซ้อน เนื่องจากมีค าว่า “ท่ี” เป็นค าเชื่อมอนุประโยค 
  4)  ผิด เพราะ เป็นประโยคซ้อน เนื่องจากมีค าว่า “เพื่อ” เป็นค าเชื่อมอนุประโยค 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (1) ทุ่งไหหินเป็นแหล่งโบราณคดีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) ตั้งอยู่ใน
แขวงเชียงขวาง ชาวลาวถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนลาวโบราณที่มีความโดดเด่น  
(3) ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่รู้จักกันดีในฐานะของการเป็นแหล่งโบราณคดีกว่ากึ่งศตวรรษ 
ที่ผ่านมา (4) ได้มีนักวิชาการหลั่งไหลเข้าไปท าการศึกษา เพ่ือน าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้
ออกมาเผยแพร่ 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

15.  ค าที่ขดีเส้นใต้หมายเลขใดเป็นค ายมืที่มาจากภาษาเขมร 
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4) 

 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/5 รวบรวมและอธบิายความหมายของค าภาษาต่างประเทศทีใ่ช้ในภาษาไทย 

เฉลย      3)  ถูก เพราะ มคี าว่า “เฉพาะ” ซึ่งเป็นค ายมืที่มาจากภาษา เขมร 

ตัวลวง    1)  ผดิ เพราะ ค าว่า  ทุ่งไหหิน มาจากภาษา ไทย 
     2)  ผิด เพราะ ค าว่า  สญัลักษณ ์มาจากภาษา บาลีสนัสกฤต 
     4)  ผิด เพราะ ค าว่า  ศึกษา มาจากภาษา สนัสกฤต  
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พิจารณาบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 16 

 

 
16. จากบทร้อยกรอง วรรคใดไม่มสีัมผัสใน 
      1) วรรคที่ 1 
      2) วรรคที ่2 
      3) วรรคที ่3 
     4) วรรคที่ 4 
 
ตัวชี้วดั   ท 4.1  ม.2/3  แต่งบทร้อยกรอง 

เฉลย      2)  ถูก เพราะ ไมม่ีค าสัมผัสใน  

ตัวลวง    1)  ผิด เพราะ มีค าว่า “กัน – นั้น” เป็นสัมผัสใน 
              3)  ผิด เพราะ มีค าว่า “ร้าย – หลาย – กลาย” เป็นสัมผัสใน 
   4)  ผิด เพราะ มีค าว่า “ไว้ – ให้” เป็นสัมผัสใน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ความรักต่อกนันัน้ดีแน่                        คือสิ่งแกป้ญัหาในวิถี 
เปลี่ยนเรื่องร้ายหลากหลายให้กลายด ี                  จงึควรมีรกัไว้ให้แก่กนั 
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สทศ. สพฐ. 
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พิจารณาข้อความนีแ้ล้วตอบค าถามขอ้ 17 

17. ข้อความหมายเลขใดใชค้ าราชาศัพท์ไม่ถกูต้อง 
     1) หมายเลข (1)   
      2) หมายเลข (2) 
      3) หมายเลข (3) 
      4) หมายเลข (4) 

 

ตัวชี้วดั  ท 4.1  ม.2/4 ใชค้ าราชาศัพท ์

เฉลย  4) ถูก เพราะ  ใช้ค าว่า “เฝา้ทูลละอองธุลพีระบาท” ใช้กบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว   
                             เท่านั้น ส าหรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
                             สยามบรมราชกุมารี ใช้ “ทูลละอองพระบาท” 

ตัวลวง  1), 2) และ 3) ผิด เพราะ ใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องแล้ว 
           
 
 

 

 
 
 
 
 

(1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

(2) เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  
(3) พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ น าศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 2561 จ านวน12 คน 
(4) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ 
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สทศ. สพฐ. 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 18 
 

18. ควรเติมค าราชาศัพท์ในข้อใดลงในช่องว่างหมายเลข (1) และ (2) จงึจะถูกต้องเหมาะสม 
     1)   (1) ทูลเกล้าฯ ถวาย (2) อัธยาศัย 
      2)   (1) น้อมเกล้าฯ ถวาย (2) พระอัธยาศัย 
      3)   (1) ทูลเกล้าฯ ถวาย   (2) พระราชอัธยาศัย 
     4)   (1) น้อมเกล้าฯ ถวาย   (2) พระบรมราชอัธยาศัย 

 

ตัวชี้วดั   ท 4.1  ม.2/4  ใช้ค าราชาศัพท ์

เฉลย    3)  ถูก เพราะ  ทูลเกล้าฯ ถวาย ใชก้ับการถวายสิ่งของขนาดเล็ก หรือสิง่ของที่สามารถยกถวาย      
                             แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวได้ และ พระราชอธัยาศยั ใช้กับ      
                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวได้ หมายถึงความประสงค์ หรือความต้องการ 

ตัวลวง  1), 2) และ 4) ผิด เพราะใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

  นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจ านวน 15 คน เข้าเฝ้าฯ .......(1)......เงินเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และเงิน
รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายการจ าหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยพระ
ราชกุศลตาม.............(2).......... ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 19 

 19. ค าที่ขดีเสน้ใตห้มายเลขใดไม่ได้มาจากภาษาบาลี หรือภาษาสนัสกฤต   
      1) หมายเลข  (1)  
      2) หมายเลข  (2)  
      3) หมายเลข  (3)  
      4) หมายเลข  (4) 
 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/5 รวบรวมและอธบิายความหมายของค าภาษาต่างประเทศทีใ่ช้ในภาษาไทย 

เฉลย     4)  ถูก เพราะ  ค าว่า “ส าคัญ” มาจากภาษาเขมร  

ตัวลวง   1)  ผิด เพราะ  ค าว่า “สังคม”  มาจากภาษาบาลี  
            2)  ผิด เพราะ  ค าว่า “โหราศาสตร์” มาจากภาษาสันสกฤต  
            3)  ผิด เพราะ  ค าว่า “จิตแพทย”์ มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใน (1) สังคมไทย (2) โหราศาสตร์ถกูน ามาใช้แทนทีแ่พทย์ทางจิตเวช เพราะโดยมากคน
ไทยทั่วไป เมื่อพบกบัปัญหา มักไม่นิยมไปหา (3) จิตแพทย์ แต่จะชอบไปหาหมอดูมากกวา่ หมอดู 
จึงไดร้ับหน้าที ่(4) ส าคัญเพือ่คลี่คลายความกังวลให้แกค่นอื่น 
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สทศ. สพฐ. 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 20 
 
 
 
 

20. บุคคลใดปฏิบัตติัวไม่สอดคล้องกบัสาระส าคญั 
     1) สมชายบอกหวัหน้าวา่งานส าเร็จไดเ้พราะทกุคนช่วยกันท า 
     2) สมปองมักว่าร้ายให้ผู้อื่นอยู่เสมอทั้งทีรู่้ว่าเปน็เรื่องโกหก 
     3) สมหมายรีบมาฟ้องเจ้านายก่อนคูก่รณีจะมาชีแ้จง 
     4) สมศรีพูดปกป้องตัวเองเมื่อถูกกล่าวหาว่าทุจรติ   
 

ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม.2/1 สรปุเนื้อหาวรรณคดแีละวรรณกรรม 

เฉลย     1) ถูก เพราะ  สมชายยกความดีความชอบให้ฝ่ายที่ตนเองท างานดว้ย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
      สาระส าคัญ 
ตัวลวง   2) ผิด เพราะ  สมปองชอบว่าร้ายผู้อื่น ยกเว้นตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญ           
            3) ผิด เพราะ สมหมายรีบมาฟ้องเจ้านายก่อนคู่กรณีจะมาชี้แจง ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญ 
            4) ผิด เพราะ  สมศรีพูดปกป้องแค่ให้ตนพ้นผิด ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       บ้างกว็่าคนอืน่นัน้มันแสนชัว่ แต่สว่นตัวเรานี้ดีทกุสิ่ง 
 คนอื่นชอบหลอนหลอกและกลอกกลิง้ เราดียิง่ดแีท้ไม่แพ้ใคร 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 21 
 
 
 
 
 
 

21. ใจความส าคัญของบทรอ้ยกรองในข้อใดสอดคล้องกับแนวคิดของบทร้อยกรองข้างต้น 
 1)    อันตวัต่ าแลว้อย่าท าให้กายสูง           ดูเยี่ยงยูงแววยงัมีทีว่งหาง  
 ค่อยเสงี่ยมเจียมใจจะไว้วาง   ให้ต้องอย่างกริิยาเปน็นาร ี

       2)    แล้วสอนวา่อย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสดุลึกล้ าเหลือก าหนด 
 ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวทีเ่ลี้ยวลด   ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน 

       3)   คนดอ้ยกวา่เรานี้มมีากเหลือ            คนเขาเหนือกว่าเราก็มีถม  
 อย่าเย่อหยิ่งทระนงมวัหลงงม     อย่าหลงชมว่าตนเดน่จะเป็นภัย 

       4)    เป็นมนุษย์เปน็ได้เพราะใจสงู           เหมือนหนึ่งยูงมีดีทีแ่ววขน 
 ถ้าใจต่ าเป็นไดแ้ต่เพียงคน   ก็เสียทีที่ตนได้เกดิมา 

 

ตัวชี้วดั   ท 5.1  ม.2/2 วเิคราะห์และวิจารณว์รรณคด ีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิน่ที่อ่าน  
                               พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

แนวคิดของบทร้อยกรอง คือ ให้รู้จักใช้ชีวติด้วยความไม่ประมาทอยา่งมีคุณค่า  

เฉลย     4) ถกู เพราะ  ความดีท าให้มนุษยแ์ตกตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของบทร้อยกรอง  

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ  กล่าวถึงการวางตัวของผู้หญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของบทร้อยกรอง 
            2) ผิด เพราะ  กล่าวถึงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของบทร้อยกรอง 
            3) ผิด เพราะ  กล่าวถึงการหลงตัวเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของบทร้อยกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชีวิตนี้น้อยนักตระหนักเถิด  อย่าเตลิดใช้ตะลอนทอนคุณค่า 
ควรให้คนรักเคารพเมื่อพบพา   ก่อนชีพลาเหลือเพียงนามคุณความดี 

  ส านึกแห่งกรุณามหาศาล  ชีพชื่นบานเราสุขได้ทุกที่ 
ธรรมมะช่วยผ่อนทุกข์สุขทวี   ต่อไมตรีมนุษย์เรานานเท่านาน 



 
ภาษาไทย  ม.2 หน้า 23 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 22  
 
 
 
 
 
 

22. ข้อคิดจากบทร้อยกรองสอดคล้องกับส านวนใด 
      1) ไมอ้่อนดัดง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก 
      2) รักดีหามจั่ว รกัชั่วหามเสา 
      3) ลูกไม้หลน่ไมไ่กลต้น  
      4) คบเด็กสร้างบ้าน  

 

ตัวชี้วดั  ท 5.1  ม.2/4 สรปุความรูแ้ละข้อคดิจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 

เฉลย    1) ถูก เพราะ ส านวน “ไมอ้่อนดดังา่ย ไม้แกด่ดัยาก” หมายถงึ อบรมสัง่สอนเด็กให้มีพฤติกรรม   
  ดไีด้ง่ายกว่าอบรมสัง่สอนผู้ใหญซ่ึ่งสอดคล้องกับใจความของบทร้อยกรองขา้งต้น 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ ส านวน “รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา” หมายถึง ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่ว 
จะได้รับความล าบาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับใจความส าคัญของบทร้อยกรองที่กล่าว
เพียงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก 

           3) ผิด เพราะ  ส านวน “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” หมายถึง ลูกย่อมไม่แตกต่างจากพ่อแม่มากนัก  
ซึ่งบทร้อยกรองไม่ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ส่งผลไปสู่
รุ่นลูก  

           4) ผิด เพราะ  ส านวน “คบเด็กสร้างบา้น” หมายถงึ ท างานใหญ่รว่มกบัเดก็มักไมเ่ปน็ผล ซึง่บทร้อยกรอง
ไม่ได้กล่าวถึงการกระท าร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เด็กคือเด็กเป็นได้ในสงูต่ า        หากเกลอืกกลัว้กลนืกล้ ากระด ากระดา่ง 
              อาจด่างด าด้านดิบสิบทศิทาง             แสงสว่างส่องใหไ้ม่ยอมเดิน 

          พลังดัดดัดไดไ้มง่่ายนัก                อ่อนก็ห่ามแรงกห็ักมักขดัเขนิ 
ตัวอย่างดชีี้น าท าทางเดนิ        เด็กย่อมจักจ าเริญ...เดนิทางด ี
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 23 - 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. ใครน าแนวคดิจากบทรอ้ยกรองไปใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
      1)  ฟ้าคอยเตือนสติฝนในยามที่ฝนท าผิด และชักชวนใหฝ้นท าความดีละเว้นความชั่วอย่างสม่ าเสมอ   
      2)  ตุม้แนะน าใหต้้อมสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนทุกคนื ก่อนเขาจะกลับเข้าไปรับราชการทหาร     
      3)  โหน่งน าความผิดพลาดของผู้อืน่มาเป็นบทเรียนและน ามาปรบัใช้กับชีวติของตน     
      4)  บิวกับบาส แขง่กันเข้าวดัท าบญุที่วดัในหมู่บา้นทกุครั้งที่มีเวลาว่างตรงกัน 

 
ตัวชี้วดั  ท 5.1 ม.2/3 อธบิายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่น 

เฉลย    1) ถูก เพราะ  สอดคล้องกับสาระส าคัญของบทร้อยกรอง คือ การมีสตใินการใช้ชวีิต เขา้ใจ    
        สัจธรรมของชีวิต พึงกระท าความดีละเว้นความชัว่ และชว่ยเหลือผู้อื่นอยู่ทุกเมื่อ 
ตัวลวง   2) ผิด เพราะ   สอดคล้องกับสาระส าคัญของบทร้อยกรองเพียงประเด็นเดียว คือ ให้ค าแนะน าผู้อื่น 
        3) ผิด เพราะ  สอดคล้องกับสาระส าคัญของบทร้อยกรองเพียงประเด็นเดียว คือ การมีสติใน       
   การใช้ชวีิต 
   4) ผดิ เพราะ  สอดคล้องกบัสาระส าคัญของบทร้อยกรองเพียงประเด็นเดียว คือ การท าบุญกุศล 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไม่มีใครหลีกพน้วังวนชีวติ                   กรรมลิขติขดีคา่อายุขัย 
   สดุแต่กรรมก าหนดกฎเกณฑ์วัย                แค่เพียงลมหายใจไยหวัน่กลวั 

           ท าวนันี้ให้ดีสดุคือจดุเปลี่ยน                 จดุแสงเทียนน าใจไร้สลวั 
    เตรียมเสบียงสรา้งบญุหนนุน าตัว                  ละความชัว่น้อมน าธรรมใส่ตน 
           ใช้ชีวติที่เหลือเพ่ือคนอื่น                     จงรูต้ืน่รู้เบกิบานสานกุศล 

   ความเกดิแก่เจ็บตายว่ายเวียนวน                 ยากหลุดพ้นทุกชวีิตอนิจจงั 
          ความไม่เที่ยงเปน็เชน่นี้นีแ่หละหนอ       ดุจวงล้อเวียนวนแต่หนหลัง 
   ผลดักนัเล่นละครก่อนเอวงั                        บนโลงฝังความหมายหลายชีว ี           
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24. บทร้อยกรองนีป้รากฏวรรณศิลป์ข้อใด เด่นชดัที่สดุ 
      1)  การซ้ าค า 
      2)  การเล่นค า 
      3)  การเปรียบเทียบ 
      4)  การเล่นเสียงวรรณยุกต ์
 

ตัวชี้วดั   ท 5.1  ม.2/3   อธิบายคณุค่าของวรรณคดแีละวรรณกรรมที่อ่าน 

เฉลย     3)  ถูก เพราะ  มีการเปรียบเทียบโดยใช้ค าวา่ จดุแสงเทียน เสบียง เลน่ละคร ดุจวงล้อ เป็นต้น 

ตัวลวง  1)  ผดิ เพราะ  ไมป่รากฏการซ้ าค า 
    2)  ผิด เพราะ ไม่ปรากฏการเล่นค า 
            4)  ผิด เพราะ ไม่ปรากฏการเล่นเสียงวรรณยุกต์ 
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25. ข้อใดสะทอ้นแนวคดิไดส้อดคล้องกับบทร้อยกรอง (เลือกตอบ 2 ค าตอบ) 
 1)  ให้รบีแบ่งปนัความสขุแก่ผู้อื่น  
     2)  ใช้สตแิละอยู่กบัปัจจบุันเท่านัน้  
   3)  กรรมเหมือนวงล้อที่หมนุรอบตวัเรา  
      4)  ไมม่ีใครอยู่ค้ าฟ้าเกดิมาต้องตายทุกคน  
      5)  จงหมั่นสร้างกรรมดแีละละเวน้ความชัว่ 

 

ตัวชี้วดั   ท 5.1  ม.2/2   วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิน่ที่อ่าน   
                                 พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

แนวคดิของบทรอ้ยกรองน้ี คือ คนเราเกดิมาแลว้กต็้องตาย จงหมัน่สร้างความด ีละเวน้ความชัว่ 

เฉลย     4)  ถูก เพราะ เป็นแนวคดิของบทรอ้ยกรองในบทที ่1 และบทที่ 4 
             5)  ถกู เพราะ เปน็แนวคดิของบทร้อยกรองในบทที่ 2 และบทที่ 3 

ตัวลวง   1), 2) และ 3) ผิด เพราะ เปน็เพียงสว่นขยายแนวคดิในบทร้อยกรอง 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. ข้อใดไม่ใชใ่จความส าคญัของเรื่อง (เลือกตอบ 2 ค าตอบ) 
    1)  มะเดื่อมีสรรพคณุทางยา 
      2)  มะเดื่อเป็นไม้ยนืตน้ผลัดใบ 
      3)  มะเดื่อชอบขึ้นอยู่รมิคลองล าตน้สูง 
      4)  มะเดื่อเป็นตน้ไมป้ระจ าจังหวดัชุมพร 
    5)  มะเดื่อเป็นผกัที่ชาวชุมพรนิยมรับประทาน 

 

ตัวชี้วดั  ท 1.1  ม.2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

ใจความส าคัญ  กล่าวถึง “มะเดื่อชุมพรเป็นไม้ยืนตน้ทกุส่วนน าไปใช้ประโยชน์ได้ มสีรรพคุณทางยา และ    
                    เป็นสญัลักษณ์ประจ าจงัหวัดชุมพร” 
เฉลย    3) และ 5) ถกู เพราะ เปน็ขอ้มูลสนับสนนุ โดยข้อ 3) เปน็ข้อมลูสนบัสนนุประเดน็มะเดือ่เปน็ไม้    
                                 ยืนตน้ และ 5) เป็นข้อมูลสนับสนนุทุกสว่นของต้นมะเดื่อน าไปใช้  
                              ประโยชน ์(กินได ้เปน็ยากไ็ด้ ฯลฯ)   

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ เปน็ประเด็นหลัก คือ มะเดื่อใชเ้ป็นยาสมนุไพร มีสรรพคณุต่าง ๆ   
   2) ผิด เพราะ เป็นประเด็นหลัก คือ มะเดื่อชุมพรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
   4) ผิด เพราะ เป็นประเด็นหลัก คือ มะเดื่อเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มะเดื่อชุมพร เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงประมาณ 28 เมตร ใบมีลักษณะรูปไข่ ความกว้าง
ประมาณ 3 – 8 เซนติเมตร ยาว 6 – 11 เซนติเมตร ดอกจะเล็กและออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่เมื่อสุก
มีสีแดงถึงม่วงชอบขึ้นอยู่ริมคลองและแม่น้ าในป่าดิบ พบได้ทั่วไปในจังหวัดชุมพร เนื้อไม้ ใช้ประกอบ
เป็นเครื่องใช้ภายในบ้านท าไม้จิ้มฟัน ใบอ่อนและผลดิบจะใช้รับประทานเป็นผัก เปลือกของล าต้น  
มีรสฝาดใช้เป็นยาสมุนไพร โดยน าไปต้มน้ าดื่มแก้อาการท้องร่วง อาเจียน หรือชะล้างบาดแผล  
ห้ามเลือด เป็นผักที่ชาวชุมพรชอบรับประทาน และเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดชุมพร ดังที่ปรากฏในตรา
สัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร 
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พิจารณาข้อความนีแ้ล้วตอบค าถามขอ้ 27 – 28 
 
 
 
 

27. ค าที่ขดีเส้นใต้หมายเลขใดมีการสร้างค าด้วยวิธีสมาสแบบมสีนธิ  
      1) หมายเลข (1)  
      2) หมายเลข (2)  
      3) หมายเลข (5)  
      4) หมายเลข (6)  

 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/1  สร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 

เฉลย      4)  ถูก เพราะ ค าว่า ธันวาคม เป็นค าสมาสแบบมีสนธ ิมาจากค าว่า ธน ู+ อาคม  

ตัวลวง    1)  ผิด เพราะ ค าว่า ผู้อ านวยการ เป็นค าประสม มาจากค าว่า  ผู้ + อ านวยการ  
             2)  ผิด เพราะ ค าว่า เอกชน เป็นค าสมาสแบบไม่มีสนธิ มาจากค าว่า เอก + ชน 
             3)  ผิด เพราะ ค าว่า สุขภาพ เป็นค าสมาสแบบไม่มีสนธิ มาจากค าว่า สุข + ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (1) ผู้อ านวยการของวิทยาลัย (2) เอกชน แห่งหนึ่ง กล่าวเชิญชวน ให้นักเรียนนักศึกษา เที่ยวงาน     
(3) สมาคมสัมพันธ์ ซึ่งภายในงานมีการประกวด (4) สุนทรพจน์ และตรวจ (5) สุขภาพฟรี 
งานดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้นภายในเดือน (6) ธันวาคม  
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28. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกต้องตามหลักการสรา้งค าทีก่ าหนดหรือไม ่ข้อความใดถกูต้อง 
 ให้ระบาย   ในช่องถูกตอ้งหมายเลข   ถา้ไมถู่กตอ้งให้ระบาย  ลงในช่องหมายเลข   
 

ข้อ ข้อความ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
28.1 ค าในหมายเลข (1) และหมายเลข (2) มีวธิีการสร้างค าเหมือนกัน   
28.2 ค าในหมายเลข (1) มวีิธกีารสร้างค าแตกต่างจากหมายเลขอื่น ๆ    
28.3 ค าในหมายเลข (3) และ (6) มีวธิีการสร้างค าแบบมีสนธิ   
28.4 ค าในหมายเลข (5) มโีครงสร้างเหมือนค าว่า พลศกึษา   

 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.2/1  สร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 
เฉลย   28.1  ไม่ถูกต้อง เพราะ ผู้อ านวยการเป็นค าประสม แต่เอกชนฯ มีวิธีการสร้างค าแบบสมาส        
                             เอกชน มาจากค าว่า (เอก + ชน) 
          28.2  ถกูตอ้ง เพราะ  ผู้อ านวยการ  เป็นค าประสม  แต่  เอกชน  สุนทรพจน์ และสุภาพ      

        เป็นการสร้างค าแบบสมาส (สนุทร + พจน์, เอก + ชน, สขุ + ภาพ) 
         ส่วน  สมาคม และ ธนัวาคม เปน็การสร้างค าแบบสนธ ิ(ส  + อาคม) (ธน ู+     

                                          อาคม) 
          28.3  ถกูตอ้ง เพราะ  สมาคม และ ธันวาคม มวีิธีการสรา้งค าแบบสนธิเหมอืนกัน 
                    สมาคม มาจากค าว่า (ส  + อาคม) 
                          ธันวาคม มาจากค าว่า (ธน ู+ อาคม) 

    28.4  ถูกต้อง เพราะ  สขุภาพ เปน็ค าสมาสที่มโีครงสร้างเหมือนค าว่าพลศึกษา (พล + ศึกษา)  
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 29 – 30  

29. ใครน าแนวคดิจากข้อความไปใช้อย่างเหมาะสมท่ีสดุ 
      1) สมใจแนะน าญาติทีก่ าลังปว่ยให้กนิเฉพาะเนื้อปลา 
      2) สมปองเลือกกินแต่เนื้อปลาโดยไม่กนิเนือ้สัตว์ชนิดอืน่ 
      3) สมฤดีท าอาหารที่มีเนื้อปลาเป็นสว่นประกอบใหน้ักเรียนกนิ 
      4) สมสุขเขียนเรียงความหัวข้อ “อาหารเพื่อสุขภาพ” 

 

ตัวชี้วดั   ท 5.1  ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 

เฉลย    3)  ถูก เพราะ ข้อความกล่าวว่า เนื้อปลาช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นความรู้ 
  ที่ถูกต้อง 

ตัวลวง  1)  ผิด เพราะ  ข้อความไม่ได้กล่าวว่า เนื้อปลามีประโยชน์ในการช่วยรักษาโรค  
           2)  ผิด เพราะ ข้อความไม่ได้กล่าวว่าเนื้อปลามีสารอาหารครบถ้วนและกล่าวเพียงย่อยง่ายกว่า  
                                เนือ้สัตว์ชนิดอืน่  
    4)  ผิด เพราะ สมสุขไม่ได้น าความรู้จากข้อความไปใช้ในชีวิตจริง เพียงแต่น าไปใช้เป็นข้อมูล  
                              ในการเขียนเรียงความเท่านั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เนื้อปลามีโปรตีนประมาณร้อยละ 17 – 23 เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ  
ท าให้ระบบการย่อยอาหารไม่ต้องท างานหนัก อีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือส่วนต่าง ๆ ที่สึก
หรอ และเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต  นอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว หรือเรียกว่า โอเมก้า 
3 ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการสะสมของไขมันอิ่มตัว ที่เป็น
สาเหตุให้หลอดเลือดอุดตัน ซึ่งน าไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแตกได้ 
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30. ให้พิจารณาวา่ข้อความต่อไปนี้ สอดคลอ้ง หรือ ไม่สอดคล้อง กับขอ้ความขา้งต้น ถา้สอดคลอ้งให ้   
      ระบาย   ในชอ่งหมายเลข ถา้ไม่สอดคลอ้งให้ระบาย  ในช่องหมายเลข  

ข้อท่ี ข้อความ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
30.1 ผู้ที่มีอาการท้องอืดหลังกินอาหารควรกินเนื้อปลามากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น   

30.2 วัยที่เหมาะกับการกินเนื้อปลาที่สุดคือวัยรุ่น   
30.3 เนื้อปลาเป็นอาหารที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการฟ้ืนฟูร่างกาย   
30.4 เนื้อปลาสามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองแตกได้   

 

ตัวชี้วดั ท 5.1 ม.2/4  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอา่นเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในชวีิตจริง 

เฉลย   30.1 สอดคลอ้ง เพราะ ข้อความกล่าวว่า เนือ้ปลาย่อยง่ายกวา่เนือ้สัตว์ชนดิอื่นและท าใหร้ะบบ 
                               การย่อยไม่ต้องท างานหนัก 

30.2 ไม่สอดคล้อง  เพราะ ข้อความไม่ได้กล่าวว่า เนื้อปลามีประโยชน์เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น 
  30.3 สอดคล้อง เพราะ ขอ้ความกล่าวว่า เนือ้ปลาชว่ยซ่อมแซมเนือ้เยื่อหรือส่วนตา่ง ๆ ที่สึกหรอ  

                               และเสริมสรา้งรา่งกาย 
30.4 ไม่สอดคลอ้ง เพราะ ขอ้ความกล่าวว่า เนื้อปลาช่วยป้องกนัสาเหตขุองโรคหัวใจและหลอด 

                               เลือดเทา่นัน้  
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พิจารณาบทรอ้ยกรองแลว้ตอบค าถามข้อ 31 – 32  
 
 
 
 
 

31. จากบทร้อยกรองผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร 
      1) บรรยายถึงหนา้ที่ที่ได้รับและการเดนิทาง 
      2) บอกเล่าถงึความรู้สกึน้อยเนื้อต่ าใจในชะตาชวีิต 
      3) พรรณนาถงึความรูส้ึกของตนทีม่ีตอ่นางอันเป็นที่รัก 
      4) แสดงใหเ้หน็ถึงความวิตกกังวลในงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม.2/1 สรปุเนื้อหาวรรณคดแีละวรรณกรรมทีอ่่านในระดับที่ยากขึน้ 

หมายเหตุ เนือ้หามาจากเรือ่งเพลงยาวนิราศรบพม่าทีท่่าดินแดง “ยิ่งคดิคดิก็ยิง่โทมนัศสันต์” เขียนตาม  
                           ตน้ฉบับ 

เฉลย    3)  ถูก เพราะ เนื้อเรื่องเป็นการพรรณนาความรู้สึกของชายที่จากนางอันเป็นที่รักมาท าศึก    
   สงคราม กล่าวถึงความอาลัยอาวรณ์จนไม่เป็นอันหลับอันนอน 

ตัวลวง   1)  ผดิ เพราะ ไมไ่ด้กลา่วถึงการเดินทางวา่เดนิทางอย่างไร สภาพแวดลอ้ม มีเพียงกล่าว 
                              ตอนท้ายวา่พอรุ่งสางก็เคลื่อนทัพ 

   2)  ผิด เพราะ ไม่มีการกล่าวถึงความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ าใจไม่มีการพลัดพรากหรือสูญเสียเพียงแต่   
   คิดถึงนางอันเป็นที่รักเมื่อออกมาท าศึกสงคราม 

  4)  ผิด เพราะ ในเรื่องเป็นการเตรียมท าศึกสงครามแต่ตัวละครไม่ได้แสดงความกังวลหรือหวั่นใจใน    
  การท าศึก เพียงแต่คิดถึงคนรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาหนักหาบถึงทีก่็ได้พัก   พ่ีหนักรกันีไ้ม่ปลงเอาลงได้ 
มีแต่คอนข้อนทุกขท์ุกวนัไป   จะเหน็ใจฤๅที่ใจการุญกนั 

แตน่อนนิ่งกลิ้งกลบัไมห่ลับสนิท  ยิ่งคิดคดิก็ยิง่โทมนัศสนัต ์
จนอรุณเรืองศรีระววีรรณ   จึงให้ยกพลขันธ์ยาตรา 
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32. บทร้อยกรองแสดงถึงความรูส้ึกใดของตัวละครเดน่ชัดที่สุด พร้อมอธบิายเหตุผล 
     ตอบ ความรู้สกึ.......................................................................................................................... 
     เพราะ............................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม.2/3 อธบิายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมื่อนักเรียนตอบความรู้สึกของตัวละครที่เด่นชัดได้ถูกต้องและมี          
                                เหตุผลประกอบชัดเจน 
 ตัวอย่างค าตอบ 
   - ความรู้สึก  โศกเศร้า/ เสียใจ/ มีความทุกข์/ อาลัยอาวรณ์ 
   - เหตุผล เพราะจากนางอันเป็นที่รัก/ คิดถึงคนรัก 
 คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อนักเรียนตอบความรู้สึกของตัวละครถูกต้อง แต่อธิบาย  
                                 เหตุผลประกอบไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเหตุผลประกอบ 
 คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนตอบผิด หรือตอบเฉพาะเหตุผล หรือไม่เขียนตอบ 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 33 – 34  
 
 
 
 
 
 
 

33. จากข้อความ“สติกเกอร์ไลน์ของบะหมี่”ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บะหมี่ประสบความส าเร็จมากที่สุดคือข้อใด 
1) การใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์
2) การสนบัสนนุจากพ่อแม ่ใหเ้รียนรูต้ลอดเวลา 
3) การได้รบัรางวัลจากการส่งการ์ตนูเขา้ประกวดในไลน ์ 
4) การได้ท าในสิ่งที่รกัที่ชอบและแสวงหาความรูทุ้กที่ทุกเวลา 

 
ตัวชี้วดั ท 1.1 ม.2/7  อ่านหนังสอื บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมนิคุณคา่    
                           หรือ แนวคดิที่ได้จากการอา่น  เพ่ือน าไปใชแ้กป้ัญหาในชวีิต  

เฉลย   4) ถูก เพราะ บะหมี่กล่าววา่การวาดภาพคือการสร้างความสขุซึง่มีจากความรกั 
            และความชอบ โดยใชเ้วลาในการเรียนรู้ตลอดเวลาทุกแห่ง จงึเปน็ปัจจัยส าคญั 
            ที่เกดิขึน้จากตวัเธอเอง ซึง่ปัจจัยภายใน  (ตัวเอง) ย่อมน ามาซึง่ความส าเร็จ  

ตัวลวง  1), 2) และ 3) ผิด เพราะ การใช้เวลาว่าง การสนบัสนนุจากพ่อแม ่การได้กับรางวัลเป็นเพียง    
  ปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่ใช่ปจัจัยส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบะหมี่ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “สติกเกอร์ไลน์ของบะหมี่”สาวน้อยผู้รักในศิลปะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ในการใช้เวลา
ว่างจากการเรียนมาวาดรูปการ์ตูน ส่งเข้าประกวดในชื่อ “Mie Mie The funny girl”ที่มีความน่ารัก 
สนุกสนาน แก่นแก้ว เป็นคาแร็กเตอร์ที่ชัดเจนและสวยงาม ตัวการ์ตูนได้รับคัดเลือกจาก Line (ไลน์) 
เข้าไปให้คนใช้งานเลือกซื้อ บะหมี่กล่าวว่า การวาดรูปคือการสร้างความสุข ไม่ใช่รางวัลหรือชื่อเสียง 
แต่มันคือความชอบ เพราะสิ่งที่ท าแล้วเพลิดเพลิน ดังนั้นจงเรียนในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่เรียน ไม่ใช่
แค่การเรียนในห้อง เพราะการเรียนรู้นอกห้องจะท าให้รู้ในสิ่งที่เรียนในห้องได้ดียิ่งขึ้น 
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34. ข้อความนี้มีสาระส าคัญอย่างไร นักเรียน เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย เพราะเหตุใด (5 คะแนน)  
      (ให้ตอบเพียง 1 ประเด็นว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย พร้อมให้เหตุผลประกอบ) 

สาระส าคัญ ความคิดเห็น เพราะ (แสดงเหตผุลประกอบ) 
........................... 
...........................
...........................
...........................
........................... 

 
 
(.....................) 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม.2/7 เขยีนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู ้ ความคดิเหน็หรือโตแ้ย้งในเรื่องที ่    
                              อ่านอย่างมเีหตุผล 

สาระส าคัญ คือ ความส าเรจ็ของบะหมี่ในการวาดสติกเกอร์การ์ตนู Mie Mie The funny girl เกดิจาก
การได้ท าในสิ่งทีต่นเองรักหรือชอบ 

สาระส าคัญ ความคิดเห็น เพราะ (แสดงเหตผุลประกอบ) 

........................... 

........................... 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

เห็นด้วย - การได้ท าในสิง่ที่รักและชอบย่อมส่งผลดีในการท างาน ผลงานจึง
ออกมาด ี

- การท าในสิง่ที่ชอบจะเกดิความสขุ สนุกสนาน ผลงานที่ออกมาดี 

ไม่เห็นด้วย - คนจะวาดรูปได้สวยงามตอ้งมีพรสวรรค์ไม่ใช่ใคร ๆ กจ็ะวาดได้ 

- มีคนจ านวนน้อยที่จะประสบผลส าเร็จในการสง่การ์ตนูเข้า
ประกวดสตกิเกอร์ไลน์ จึงยากที่เราจะท าได ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (5 คะแนน) เมือ่เขียนตอบไดถู้กต้องทกุประเดน็ และแสดงเหตุผลประกอบ ตาม  
                            สาระส าคัญและแนวค าตอบข้างต้น 
  คะแนนบางส่วน( 2.5 คะแนน) เมื่อเขียนตอบสาระส าคัญได้ถกูต้อง หรือเขียนสาระส าคัญได ้
                            ไม่สมบูรณ ์แต่เขียนเหตุผลประกอบได้ใกล้เคียงกับแนวค าตอบบางสว่น ไดแ้ก ่

แนวค าตอบ 

  - รักในสิ่งที่เรียน เรียนในสิ่งที่รักจะประสบความส าเร็จ 
          - ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนจะท าใหไ้ด้รับประสบการณต์รง 
คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนตอบไมถู่กต้อง ไมเ่กี่ยวกบัเรื่องที่ถาม หรือไม่เขียนตอบ  
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อ่านข้อมูลแล้วตอบค าถามขอ้ 35 
 
 
 
 
35. ให้น าข้อมูลข้างต้นจดัเปน็ผังมโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วดั   ท 1.1  ม.2/3 เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเขา้ใจในบทเรียนตา่ง ๆ ที่อ่าน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่เขียนตอบครบทุกประเด็น ไดแ้ก ่  
1. ระบหุัวข้อย่อยวา่  ฤดู และ 
2. ระบรุายละเอียดของหวัขอ้ย่อย (ฤดู) และ 
3. (อากาศ) หวัข้อละ 3 ค า รวม 6 ค า ดงัค าตอบ ขา้งล่างนี้  

 
 
 
 
 
 

    ฤดูร้อน  อากาศอบอุน่  อากาศหนาว  การน าความร้อน  การพาความรอ้น    อากาศรอ้นชืน้  
ฤดูฝน  ฤดหูนาว  การกระจายความร้อน 

สภาพภูมิอากาศ 

.................................  อากาศ ความร้อน 

การน าความร้อน 

การพาความร้อน 

การกระจายความร้อน 

    ฤดูร้อน   

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 
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คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน ) เมื่อเขียนตอบครอบคลุมประเดน็ส าคญัวา่ ฤดู หรอืระบ ุประเด็น    
                          ย่อยครบ 6 ประเดน็ อย่างใดอย่างหนึง่ถูกต้อง  
คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนตอบไมถู่กต้องหรือเขียนค าตอบไมเ่กี่ยวข้องกับค าถาม หรือไม่เขียนตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพภูมิอากาศ 

ฤดู  อากาศ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

อากาศหนาว 

อากาศอบอุ่น 

อากาศร้อนชื้น ฤดูหนาว 

 ความร้อน 

การน าความร้อน 

การพาความร้อน 

การกระจายความร้อน 
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พิจารณาบทรอ้ยกรองแลว้ตอบค าถามข้อ 36 

 

36.  ให้นักเรียนเติมค าให้ถกูตอ้งตามฉันทลกัษณ์ และได้ใจความสอดคล้องกับเนื้อความ 
      ตอบ ........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วดั   ท 4.1  ม.2/3   แตง่บทรอ้ยกรอง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนบทร้อยกรองในวรรคที่ 2 ของบทที่ 2 ได้ถูกต้อง 
ตามฉันทลักษณ์และได้ใจความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 แนวค าตอบ หลงเมามัวหลงใหลไร้เหตุผล/ หลงลืมตัวเหลวไหลใจสับสน/ ตามดืมวัหลงผิด /           
คิดสับสน ฯลฯ 

คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อนกัเรียนเขียนเมื่อนักเรียนเขียนบทร้อยกรองในวรรคที่ 2 
ของบทท่ี 2 ได้ถกูตอ้งตามฉนัทลักษณ์ แต่เนื้อหาไม่สอดคล้องกบับทรอ้ยกรองที่ก าหนด 

คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนกัเรียนเขียนบทร้อยกรองไมถู่กตอ้งตามฉันทลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  อันเด็กดมีีวิชาหาความรู้   เชื่อฟังครูพ่อแม่ไม่แปรผนั 
มีศีลธรรมงามเดน่เปน็ส าคญั   อีกขยันประกอบกิจคดิสร้างตน 

  ไม่คบเพื่อนอนัธพาลสนัดานชั่ว  ................................................ 
อบายมุขชั่วชา้พาอับจน    หมั่นฝกึฝนตั้งแตเ่ล็กเป็นเดก็ดี  

 



 
ภาษาไทย  ม.2 หน้า 39 

สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. ให้นักเรียนเขียนเนื้อความของจดหมายกิจธุระลงในช่องว่างให้สมบูรณ ์ 
     ตอบ จึงเรียนมาเพื่อ ขอเรียนเชญิ.................................................................................................... 
 
ตัวชี้วดั ท2.1 ม.2/6 เขียนจดหมายกิจธรุะ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่สามารถ 

1. ระบวุัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมาย 
2. ระบรุายละเอียดประกอบ / ค าขอบคุณ / ความหวังว่าจะไดร้ับความร่วมมือ 
แนวค าตอบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญเปน็วทิยากร เรื่อง การคดัแยกขยะ ตามวัน เวลา ดงักล่าว   
คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อสามารถ 

1. ระบวุัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมาย  
2. ไม่ระบุรายละเอียดประกอบ 
แนวค าตอบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ตามวนั เวลา ทีร่ะบไุว้ 
คะแนน (0 คะแนน) เมื่อไมร่ะบวุัตถุประสงค์ของการเขยีนจดหมาย หรือระบุแต่รายละเอียด

ประกอบหรือไม่เขียนตอบ 
แนวค าตอบ    

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 

 

 

 

      ด้วยดิฉันนางวารี  ยอดอุดม ประธานกรรมการหมู่บ้านสินสะสม มีความประสงค์จะขอเชิญ
ท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เรื่อง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะจัดอบรมในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านสินสะสม 

      จึงเรียนมาเพ่ือ ขอเรียนเชิญ.............................................................................................. 
ดิฉนัหวังว่าจะไดร้ับความร่วมมือจากทา่นและขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 38 

 
 
 
 
 
 

 
 

38. ให้เขียนสรุปย่อใจความส าคัญของขอ้ความ (ไมเ่กิน 3 บรรทดั) 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
ตัวชี้วดั   ท 2.1  ม.2/4  เขียนย่อความ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม  (3  คะแนน) เมื่อสามารถ 

1. ตอบประเดน็ครบ 3 ประเด็น และ 
2. เขียนตอบไม่เกิน 3 บรรทัด 

แนวค าตอบ ประเดน็ค าตอบ  3 ประเดน็ ไดแ้ก ่
1. ลักษณะของปลาดุก 
2. อาหารของปลาดุก 
3. ชนิดของปลาดุก ฯลฯ 
ตัวอยา่งค าตอบ  
ปลาดกุเปน็ปลาไม่มเีกลด็ มเีมือกลืน่ ปลาดกุเปน็ปลาหากินหน้าดิน กินเนื้อสตัวเ์ปน็
อาหารมี 3 ชนดิ คอื ปลาดกุเทศ ปลาดกุอุย และปลาดกุดา้น คนไทยนยิมรับประทานปลา
ดุกอยุ 

คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน)  เมื่อสามารถ 
1. ตอบประเดน็ได้ 2 ประเดน็ และ 
2. เขียนตอบไม่เกิน 3 บรรทัด 
ตัวอยา่งค าตอบ  
ปลาดกุเปน็ปลาไม่มเีกลด็มี 3 ชนิด คือปลาดกุเทศ ปลาดุกอุย และปลาดุกด้าน คนไทย
ชอบกนิปลาดุกอุย 

 

 ปลาดุกเป็นปลาไม่มีเกล็ด มีอวัยวะพิเศษในการหายใจอยู่ได้นานแม้ในที่ที่มีน้ าน้อย 
หรือไม่มีน้ าเลย อาหารที่มันชอบกินเป็นจ าพวกเนื้อสัตว์ ใช้ตาในการหาอาหารตามหน้าดิน ปลาดุก
ที่วางขายตามท้องตลาดมีอยู่ 3 ชนิด คือปลาดุกเทศ ที่มีสีน้ าตาลอมเหลือง ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 
60 บาท ปลาดุกอุยหรือปลาดุกนา เนื้อออกเหลือง เนื้อแน่น หวาน มันราคากิโลกรัมละ 150 บาท 
ราคาค่อนข้างสูงเพราะเลี้ยงตามธรรมชาติ ส่วนปลาดุกด้าน ไม่ค่อยมีแล้ว มีลักษณะตัวค่อนข้าง
ยาว ส่วนท้องมีสีขาว เนื้อหยาบ มันน้อย ปลาดุกเป็นปลาที่มีเมือกลื่นเคลือบผิวมาก เมนูอาหาร
จานเด็ดมักเลือกใช้ปลาดุกอุย 
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คะแนน (0 คะแนน) เมื่อ 
        1. เขียนตอบประเดน็ได้เพียง 1 ประเด็น หรือ 

2. ลอกข้อความมาตอบ หรอื 
3. ไม่เขียนตอบ  
ตัวอยา่งค าตอบ    
ปลาดกุเปน็ปลาไม่มเีกลด็ มอีวัยวะพิเศษในการหายใจ อยู่ไดน้านแม้ในที่ที่มีน้ าน้อย 
หรือไม่มนี้ าเลย   
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 39 
 
 
 
 
 
 
 

39. ให้นักเรียนเขียนขอ้ความเชิงพรรณนาลงในช่องว่างที่ก าหนดให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของข้อความ 
      ตอบ...............................................................................................................................................   

 

ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม.2/2 เขยีนบรรยายและพรรณนา 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนข้อความเชิงพรรณนาถึงธรรมชาติให้มีความ

สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนด ตามแนวค าตอบ เช่น 
แนวค าตอบ 

  - กลิ่นอายของพ้ืนดิน 
  - พ้ืนดินเขียวขจีมีมนต์ขลัง 
  - สายลมพลิ้วไหวให้เย็นกาย 
  - ร่มเงาแห่งฟ้าสลัว 
  - กลิ่นอายของลมหนาวที่พัดมา 
  - ไออุ่นจากธรรมชาติ 
  - สายลมโชยพัดมาอ่อน ๆ 
  ฯลฯ 

คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนข้อความเชิงพรรณนา แต่มีความ
สอดคล้องบางส่วนกับข้อความที่ก าหนดให้ ตามแนวค าตอบ เช่น 

    แนวค าตอบ 
  - พ้ืนดินสีน้ าตาล 
  - ลมพัดแรง 
  - อากาศดีมาก 
  - บรรยากาศเย็นสบาย 

- ทุ่งหญ้าสีเขียว   
ฯลฯ 

 

“สถานีเกษตรหลวง” 
 สถานีแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมไปด้วยความงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นร่ม
เงาของป่าสน พืชผักผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้นานาพรรณ สายหมอกยามเช้าหรือจะแสงแดดอุ่น ๆ 
ของพระอาทิตย์ยามเย็น และ..........................................................  ทุกพ้ืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราว 
และทุกย่างก้าวล้วนแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่ในความทรงจ าของเรา
พสกนิกรชาวไทยทุกคน 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนค าหรือข้อบรรยายไม่ใช่ความพรรณนาหรือ เขียนข้อความ  
ที่ไม่เกี่ยวคล้องกับข้อความ หรือไม่เขียนตอบ  เช่น 

แนวค าตอบ 
  - พระอาทิตยต์กดิน 
  - แสงจันทร์ในยามราตร ี  

- ดวงดาวยามค่ าคืน   
            ฯลฯ 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. ให้นักเรียนตั้งชื่อภาพจ านวนไมเ่กิน 10 พยางค์ และเขียนบรรยายภาพให้สอดคล้องกัน (ความยาว  
     ไม่เกนิ 3 บรรทัด)   
     ตอบ 

................................................................ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ตัวชี้วดั   ท 2.1  ม.2/2 เขยีนบรรยาย และพรรณนา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (5 คะแนน) เมือ่เขียนบรรยายให้ครบ 2 ประเด็น ได้แก ่

1. ตั้งชื่อเรื่องไม่เกิน 10 พยางค์ โดยสื่อความถึงการเลน่กฬีา ประโยชนข์องกีฬา 
หรือการออกก าลงักาย 

2. เขียนข้อความบรรยายภาพความยาวไม่เกนิ 3 บรรทัด เนื้อความสมัพันธก์ับชื่อ
เรื่อง กล่าวถึงประโยชน์ของการเลน่กีฬา กีฬาที่ชอบ การออกก าลังกาย หรือ
ข้อควรระวงัในการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา ฯลฯ 

แนวค าตอบ  
ชื่อเรื่อง เชน่ กีฬาพาสขุ/กีฬาเป็นยาวิเศษ/มาเลน่กีฬากนัเถอะ/แข็งแรงไดด้้วยกีฬา/ 
เด็กวัยใสใส่ใจกีฬา / ยามว่างที่สร้างสรรค์ / วันหยุดสดุหรรษา / หา่งโทรศัพท์ขยบั
ออกก าลงักาย 
การเลน่กีฬาเป็นการออกก าลังกายที่ท าให้สขุภาพแข็งแรง กีฬามีหลายชนดิ ฉันชอบ
กีฬาฟุตบอล เพราะฟตุบอลท าให้ได้วิ่งเล่นกับเพ่ือนๆ ฝกึให้มีไหวพรบิ และท าให้มี
เพื่อนมากขึ้น 
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สทศ. สพฐ. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

คะแนนบางส่วน( 2.5 คะแนน) เมื่อ 
1. ตั้งชื่อเรื่องไม่เกิน 10 พยางค์ สื่อความหมายถึงการเลน่กีฬา หรือประโยชน์ของ

กีฬา การออกก าลังกาย 
2. เขียนข้อความบรรยายความยาวไมเ่กิน 3 บรรทดั กล่าวถึงประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง

กบักีฬา การออกก าลงักาย ไม่มีการบรรยายสาระส าคัญ ไม่ครอบคลุมชื่อเรื่อง 
แนวค าตอบ  
                                       กีฬาที่ฉนัชอบ 
            ฉนัชอบเล่นกีฬา กีฬาจักรยาน จักรยานทีฉ่ันขี่เปน็ จักรยานที่พ่อซื้อใหต้ั้งแต่เด็ก 
คะแนน (0 คะแนน) เมื่อ 

1. ไม่ตัง้ชื่อเรื่อง หรอืตัง้ชื่อเรื่องไม่สัมพนัธ์กบัภาพ 
2. เขียนข้อความบรรยายไม่สัมพันธ์กับภาพ ไมก่ล่าวถึง ประโยชน ์ชนดิ หรือการ

เล่นกีฬา หรือการออกก าลังกาย 
 แนวค าตอบ  
                                       ไม่ชอบกีฬา 
            เพราะร้อนอุปกรณ์มีราคาแพงชอบอยู่บ้าน 

 


