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แบบทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2562 
 
 

(ฉบับเฉลย) 
 
 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                           

 

 

 

 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย 
เพื่อจ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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ค าชี้แจงแบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีจ านวน  40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 90 นาท ี
2. แบบทดสอบน้ีมีการตอบ  4 รูปแบบ ดังน้ี 
รูปแบบที่ 1  แบบเลือกตอบ  : ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว ข้อสอบมีจ านวน  
28 ขอ้ ข้อที่ 1 – 24, 26, 28, 32 และ 34  ข้อละ 2 คะแนน รวม 56  คะแนน 
ตัวอยา่ง 0. พิจารณาค าต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม 
พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถาม 

 
 
 
 

  ข้อความในข้อใดเหมาะสมที่จะน ามาเขียนต่อในจดหมายนี้  
1) หนูรักคุณตามาก ไม่อยากให้คุณตาจากไปไหนเลย 
2) หนูจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังค าสั่งสอนของคุณตาตลอดไปค่ะ 
3) หนูและคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงคุณตามาก และจะรีบไปเยี่ยมคุณตาค่ะ   
4) หนอูยากไปเยี่ยมคุณตามากเลยค่ะ  แต่มีงานกีฬาสีที่โรงเรียน  รอหน่อยนะ 

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

รูปแบบที่  2  แบบเลือกตอบหลายค าตอบ : ให้ เลือกค าตอบที่ถูกต้องจ านวน 2 ค าตอบ               
ข้อสอบมีจ านวน 3 ข้อ ข้อที่ 25, 27, 29 ข้อละ 4 คะแนน ตอบถูกค าตอบละ 2 คะแนน รวม  12 คะแนน 
ตัวอยา่ง 00. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 

 
 
 

จากข้อความข้อใดมีความหมายเปรียบเทียบ (เลือกตอบ 2 ค าตอบ)  
1)  หมายเลข (1) 
2)  หมายเลข (2)            
3)  หมายเลข (3)              
4)  หมายเลข (4) 
5)  หมายเลข (5) 

ข้อ 0.              

 

คุณตาขาหนูเป็นห่วงคุณตามากคะ่  เมื่อทราบว่าคุณตาไม่สบาย...................... 

 

(1) ปศุสตัว์เตือนระวังโรคระบาดสัตว์ 
(2) ศาลสั่งถอนอนุมตัิอุ้มค่าไฟคนจน 
(3) จราจรอมัพาต ถนนบรมราชชนนีรถตดิยาวเหยียด 
(4) เปิดประมูลขายรถสปอรต์ราคา 10 ล้านได้ 1 คัน 
(5) รณรงค์ประหยดัพลังงานลดคา่ไฟหน้ารอ้น 
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วิธีตอบ  ใหน้ักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้อง จ านวน 2 ค าตอบ โดยระบาย  ทับตวัเลขทีต่รงกับ    
       ตวัเลือกที่ตอ้งการในกระดาษค าตอบ เชน่ ถา้นักเรยีนคิดว่า ตวัเลือกที ่2) และตัวเลอืกที่ 3)   
       เปน็ค าตอบที่ถูกต้องให้ระบาย  ในกระดาษค าตอบ ดังนี ้

 ข้อ 00.              

รูปแบบท่ี 3 แบบเชิงซ้อน : ให้พิจารณาข้อความทีก่ าหนดใหว้่า ถูกต้อง หรือ ไม่ถกูต้อง เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณท์ี่ก าหนด หากถูกต้องให้ระบาย  ลงในช่อง ใช่ หากไม่ถูกต้อง ให้ระบาย 
 ลงในชอ่ง ไม่ใช ่ขอ้สอบมีจ านวน 2 ข้อ ข้อที ่30 – 31 แต่ละขอ้มี 4 ข้อย่อย หากตอบถูกใหข้้อย่อยละ 1 
คะแนน รวม  8 คะแนน 

ตัวอยา่ง 000.    

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้แลว้เปรียบเทยีบกับขอ้ความในสถานการณ์ข้างต้น ว่า ใช ่หรือ 
ไม่ใช ่แลว้ให้ระบาย  ในช่อง หมายเลขหรือหมายเลข  ในกระดาษค าตอบ ตามที่เป็นจรงิ 

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 

 



    
 
   ภาษาไทย  ม.1 หน้า 4 
 สทศ.สพฐ. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

รูปแบบท่ี 4 แบบเขียนตอบ : ให้เขียนค าตอบที่ถกูตอ้งในกระดาษค าตอบ ข้อสอบมีจ านวน 7 ข้อ 
 คะแนนรวม 24 คะแนน  รายละเอียด ดังนี ้

   4.1 เขยีนตอบสั้น : จ านวน 6 ขอ้  ข้อที ่33, 35 – 39 ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 18 คะแนน 
   4.2 เขยีนตอบอสิระ : จ านวน 1 ข้อ ขอ้ที่ 40  คะแนน 6 คะแนน 
ตัวอยา่ง 0000. อา่นข้อความแลว้ตอบค าถาม 
  กล้วยแขกที่ท าได้อร่อยนั้น ต้องใช้กล้วยนางพญาของภาคใต้ หรือกล้วยน้ าว้าที่ไม่สุก 
หรือดิบเกินไป น ามาฝานแล้วชุบแป้งข้าวจ้าวที่ผสมด้วยมะพร้าวขูด งาคั่ว น้ าตาล เกลือ น้ าปูนใส แล้ว
น าไปทอดในน้ ามันร้อนๆ พอสุกเป็นสีเหลืองทองแล้วก็น าขึ้นสะเด็ดน้ ามัน ความอร่อยอยู่ที่ส่วนผสมที่
ลงตัว 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. ข้อความหมายเลขใดเปน็ใจความส าคัญ 
    1) หมายเลข (1) 
    2) หมายเลข (2) 
    3) หมายเลข (3) 
    4) หมายเลข (4)  
 
ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.1/2  จบัใจความส าคญัจากเรื่องที่อา่น  

ใจความส าคัญกล่าวถึง ตลาดใต้เคี่ยมเป็นตลาดนัดท้องถิ่น เป็นสถานที่ค้าขาย ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม  
                              ภาคใต้  
เฉลย     2) ถูก เพราะ กล่าวถึงตลาดใต้เคี่ยมว่าเป็นตลาดนัดท้องถิ่นที่ชาวบ้านได้เผยแพร่วิถีชีวิตและ   
                                วัฒนธรรมชาวใต้ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ  มีเนื้อความเปน็สาระย่อยเพือ่ขยายความ ค าว่า “หลาด” หมายถงึ ตลาด 
            3) ผิด เพราะ   มีเนื้อความเป็นการขยายความค าว่า วัฒนธรรมชาวใต้ที่ปรากฏในตลาดใต้เคี่ยม 
 4) ผิด เพราะ   มีเนือ้ความเป็นการขยายความชื่อตลาดใต้เคี่ยม ว่าเปน็ตลาดที่อยู่ใต้ความร่มรืน่ 
               ของต้นเคี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) “หลาด” เป็นภาษาพูดของชาวปักษ์ใต้ที่พูดสั้นเร็ว ได้ใจความ หมายถึง ตลาด           
(2) หลาดใต้เคี่ยมเป็นตลาดนัดแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้น าในท้องถิ่น           
ที่ต้องการให้ชาวบ้านได้เผยแพร่วัฒนธรรมชาวใต้  (3) เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ประเพณี อาหาร 
อาชีพท้องถิ่นและความเป็นอยู่ให้มารวมกัน (4) ตลาดใต้เคี่ยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่         
ได้ความร่มรื่นใต้ต้นไม้ที่เรียกว่า “ต้นเคี่ยม” 
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2. เนื้อหาของข้อความไมส่อดคล้องกบัข้อใด 
    1) วิถีชวีิตของชาวปักษ์ใต ้
    2) การส่งเสริมธุรกิจทอ้งถิ่น 
    3) การด ารงชวีติของคนในชุมชน 
    4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.1/8 วเิคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช ้
                             แกป้ัญหาในชีวติ  

เฉลย 4) ถูก เพราะ ไมม่ีความชดัเจนว่าใช้ทรัพยากรใดบ้างอย่างคุ้มค่า 

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ สอดคล้องกับข้อความ “อาชีพท้องถิน่/ชีวติความเป็นอยู”่ 
  2), 3) ผิด เพราะ สอดคล้องกับข้อความ “เพื่อให้เกิดความสามัคคี ประเพณี อาหาร และ  

                             อาชีพท้องถิ่น”  
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 3 – 4 

3. สาระส าคัญของข้อความไม่ได้กลา่วถึงการลดความอว้นด้วยวิธีใด 
    1) ลดปริมาณอาหาร 
    2) ออกก าลังกายอย่างตอ่เนื่อง 
    3) เลือกรับประทานอาหารที่ดตี่อรา่งกาย       
    4) ให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างตามความเหมาะสม 
 
ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.1/2  จบัใจความส าคญัจากเรื่องที่อา่น  

สาระส าคัญ กล่าวถึง การลดความอว้นด้วยตนเองโดยการเลือกรับประทานอาหาร ออกก าลงักาย   
                              พักผ่อน และงดรับประทานอาหารทีม่ีน้ าตาลและไขมัน 
เฉลย 1) ถูก  เพราะ สาระส าคัญของข้อความไม่ได้กล่าวถึงการลดปริมาณอาหาร มีการระบแุต่เพียงว่า 

“รับประทานอาหารให้เหมาะสม ไม่ลดอาหาร และไมก่นิจุบจิบ”   

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ สอดคล้องกับประเดน็ “หมัน่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ” 
3) ผิด เพราะ  สอดคล้องกับประเด็น “หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดหรือที่มีไขมันสูง” 
4) ผิด เพราะ  สอดคล้องกับประเดน็ “พักผ่อนบ้างตามความเหมาะสม”  
 

 
  

ลดความอ้วนง่าย ๆ ด้วยตวัคุณ 
- รับประทานอาหารให้เหมาะสม ไม่อดอาหาร แต่เลือกอาหารที่จะรับประทาน เช่น หลีกเลี่ยง

อาหารประเภททอด หรืออาหารที่มีไขมันสูง หรืออาหารประเภทที่มีปริมาณน้ าตาลมาก เป็นต้น 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยการบริโภค เช่น ไม่กินจุบจิบ 
- หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 



    
 
   ภาษาไทย  ม.1 หน้า 4 
 สทศ.สพฐ. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ใครปฏิบัติตนไมส่อดคลอ้งกับสาระของข้อความ 
      1) อัญชลเีลือกดื่มชามะลิแทนน้ าอัดลม 
      2) เสาวภาชอบเดนิออกก าลังกายทุกเยน็ 
      3) วิภาวีเขา้ฟิตเนสเพ่ือให้ผู้ฝึกสอนควบคุมการออกก าลังกาย 
      4) เปรมใจรับประทานสลัดน้ าใสแทนหมูกระทะบฟุเฟต์ในมื้อเยน็ 
 
ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.1/8 วเิคราะห์คุณค่าที่ได้รบัจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้  
                             แกป้ัญหาในชีวติ 

เฉลย    3) ถูก เพราะ เปน็การลดความอ้วน ไม่สอดคล้องกับสาระส าคัญของข้อความ ในประเดน็ 
                              ทีว่่า “ดว้ยตนเอง” การไปฟติเนสเปน็การออกก าลังกายทีม่ีผู้ฝึกสอนควบคุม 

ตัวลวง    1) ผดิ เพราะ การเลือกดื่มชามะลแิทนน้ าอดัลม สอดคล้องกับสาระส าคญัของข้อความ  
                             “หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด หรืออาหารที่มไีขมันสูง หรอือาหารประเภท 
                              ทีม่ีปริมาณน้ าตาลมาก” 
    2) ผดิ เพราะ การเดินเปน็การออกก าลังกาย สอดคลอ้งกับสาระส าคัญของข้อความ “หมัน่  
                              ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง” 

   4) ผดิ เพราะ การรับประทานสลัดน้ าใส มีปรมิาณที่พอเหมาะส าหรับ 1 มื้อ แตห่มูกระทะ 
                              บฟุเฟต์เป็นการรับประทานอาหารทีไ่ม่จ ากัดและมีเนือ้สัตว์ที่มีไขมนั จึง 
                              สามารถลดความอ้วนได้ สอดคล้องกับสาระส าคัญของข้อความ 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 5  
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ข้อความหมายเลขใดมีการแสดงความคิดเหน็ 
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4)  
 
ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.1/3  ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกบัข้อคดิเห็นจากเรื่องที่อ่าน  

เฉลย   4) ถกู เพราะ ปรากฏค าวา่ “อาจ” เปน็ส่วนแสดงความคิดเหน็ 

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ เปน็ข้อเท็จจริงทัง้หมด ว่าปรากฏหลักฐานการกนิหมากหลายแหลง่ 
  2) ผิด เพราะ เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ว่าคนไทยกินหมากทุกเพศ ทุกชนชั้นและทุกวัย 
  3) ผิด เพราะ เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะอ้างอิงหลักฐานเอกสารจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) การกินหมากของไทย ปรากฏอยู่ทั่วไปทั้งในงานประเภทวรรณกรรม จิตรกรรม เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ในกฎหมาย (2) กินกันไม่เว้นทั้งชายหญิง ไม่ว่าเจ้านายหรือไพร่ทาส กิน
กันตั้งแต่เริ่มวัยหนุ่มสาวจนถึงวัยชรา แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่า การกินหมากเริ่มมาแต่เมื่อใด (3) ซึ่ง
เอกสารจีนกล่าวถึงกลุ่มชน “ฟันด า” ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว (4) ที่อาจ
หมายถึง ชนกลุ่ม ไท-ลาว แต่ที่แน่ ๆ ประเทศไทยเราปลูกพลูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้น 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 6 

6. ข้อความหมายเลขใดเป็นข้อคดิเหน็ 
1) หมายเลข (1) 

 2) หมายเลข (2) 
 3) หมายเลข (3) 
 4) หมายเลข (4)  
 
ตัวชี้วดั   ท1.1 ม.1/3  ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจรงิกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อา่น 

เฉลย   2) ถูก เพราะ การใช้ค าว่า “คาดว่า” และ “น่าจะ” เป็นการแสดงความคดิเหน็ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1) ดาวอังคารอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก (2) นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดาวอังคารมี
อากาศหนาวเย็นกว่าโลก โดยยังมีความหวังว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร (3) แต่ต่อมานักดารา
ศาสตร์พบว่าดาวอังคารมีบรรยากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ (4) อีกทั้งยังมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ 
และมีก๊าซออกซิเจนอยู่ปริมาณน้อยมาก 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 7 

7. ค าที่ขดีเสน้ใต้ ในข้อความข้างต้นมีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 
 1) ศรีแพรป่วยหนักจนเกือบเสียชีวิต 
 2) สุดาได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
 3) วิชัยไม่ได้พักผ่อนหลายวันเพราะท างานไม่ทัน 
 4) มะลิต้องท างานหนักเนื่องจากมีหนี้สินจ านวนมาก 

 
ตัวชี้วัด   ท 1.1 ม.1/5 ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท  

เฉลย   1) ถูก เพราะ สอดคล้องกับค าว่า “วิกฤต” ซึ่งหมายถึง อยู่ในขั้นล่อแหลม อันตราย เนื่องจาก  
                             กล่าวว่าอันตรายเกือบเสียชีวิต 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องกับค าว่า “วิกฤต” เนื่องจากกล่าวเพียงได้รับอันตรายแต่ไม่ได้ระบุ    
                             ว่ามาน้อยเพียงใด 
   3) ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องกับค าว่า “วิกฤต” เนื่องจากกล่าวเพียงไม่ได้พักผ่อนหลายวันแต่ 
                             ไม่ได้ระบุว่าเกิดผลเสียอย่างไร 

  4) ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องกับค าว่า “วิกฤต” เนื่องจากต้องท างานหนัก แต่ไม่ได้ระบุว่าเกิด 
                   ผลเสียอย่างไร 
 
 
 
 
 

 มนุษย์ต้องการสร้างพาหนะตามธรรมชาติของนกและปลา ที่สามารถเดินทางไปได้ใน
ระยะไกล เพราะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติจะช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นค าตอบส าหรับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีวิกฤตถึงขั้นสุดในปัจจุบัน 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 8 - 9 

8. ข้อความหมายเลขใดเป็นข้อมูลสนบัสนนุที่สมเหตุสมผล 
1) หมายเลข (1) 

    2) หมายเลข (2) 
    3) หมายเลข (3) 
    4) หมายเลข (4) 
 

ตัวชี้วดั   ท 1.1 ม.1/6 ระบุข้อสังเกตและความสมเหตสุมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ 

เฉลย    2) ถกู เพราะ เปน็เหตุผลสนับสนนุถงึคุณภาพชีวติทีด่ขีองชาวเดนมาร์ก  

ตัวลวง   1), 3) และ 4) ผิด เพราะกล่าวถึงสาเหตุที่กล่าวถึงผลดีของคุณภาพชวีิต ดว้ยวิธทีิ้งขยะเศษ   
                             กระดาษการเลอืกใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  (1) คุณภาพชีวิตของชาวเดนมาร์กดีมาก (2) เพราะมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและ
ระบบการจัดการดี เช่น การทิ้งขยะ เศษกระดาษ เขาให้ใส่ถุงมัดปาก เขาจะน าไปรีไซเคิลโดยการเผา 
ความร้อนที่ได้ก็ส่งมาเป็นฮีตเตอร์ (3) ส่วนเรื่องจักรยานเขาใช้เวลา 150 ปี ให้คนหันมาปั่นจักรยาน 
มีการวางผังเมือง สร้างเลนจักรยานจูงใจให้คนมาขี่จักรยาน ถ้าใช้รถยนต์ต้องเสียค่าน้ ามัน ภาษี  
ค่าจอดรถสูง ราคานั่งรถเมล์และรถไฟแพง เมืองเขาไม่ใหญ่มาก บนถนน (4) คนเดินมีสิทธิสูงสุด 
รองลงมา คือ จักรยาน รถยนต์ต้องจอดให้จักรยานไปก่อน การปั่นจักรยานต้องเปิดไฟ หากไม่เปิดไฟ
จะถูกปรับ 1,000 โครน คิดเป็นเงินไทย 6,000 บาท นับว่าค่าปรับสูงมาก  
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9. ข้อใดคอืปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทีด่ขีองชาวเดนมาร์ก 
1) การใหร้างวัลกบัคนทีท่ าตามนโยบาย 
2) การลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย 
3) การวางแผนและสร้างระบบที่ดีในการจัดการ 
4) การลงทุนระยะยาวในการสร้างเส้นทางคมนาคม 
 

ตัวชี้วดั   ท1.1 ม.1/6 ระบขุ้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชกัจูงโน้มนา้วใจ 

เฉลย   3) ถกู เพราะ มีปรากฏในข้อความหมายเลข (2) ซึ่งเปน็ปัจจัยหลกัต่อคุณภาพชีวติของชาว  
                             เดนมารก์ 

ตัวลวง   1), 2) และ 4) ผิด เพราะ เปน็ส่วนประกอบยอ่ยที่มาสนบัสนนุข้อความในหมายเลข (2) 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 10 - 11  

10. ค าในวรรคใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา  
     1) วรรคที่ (1) 
     2) วรรคที ่(2)  
     3) วรรคที่ (3) 
     4) วรรคที่ (4) 
 
ตัวชี้วดั  ท 4.1 ม.1/1   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  

เฉลย 4) ถูก เพราะค าวา่ “ไหล” ใช้เสียงวรรณยุกต์ จตัวา 

ตัวลวง 

 1) ผิด เพราะไม่มคี าที่ใช้เสยีงวรรณยุกต์จตัวา 
ตร ี ตร ี เอก เอก สามัญ 
น้ า พริก กะ ปิ ด ี

2) ผิด เพราะไม่มคี าที่ใช้เสียงวรรณยุกต์จัตวา 
สามัญ ตร ี โท เอก เอก ตร ี
ทาน ทุก ท่ี อ(ะ) (ห)ร่อย ลิ้น 

3) ผิด เพราะไม่มคี าที่ใช้เสียงวรรณยุกต์จัตวา 
ตร ี เอก เอก เอก สามัญ 
รส เด็ด เผ็ด อยาก กิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (1) น้ าพริกกะปิดี   (2) ทานทุกที่อร่อยลิ้น 
  (3) รสเด็ดเผ็ดอยากกิน   (4) เหงื่อไหลรินก็กินกัน 
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11. วรรคใดไม่มคี าที่ใช้อักษรน า 
    1) วรรคที่ 1 
     2) วรรคที ่2  
     3) วรรคที่ 3 
     4) วรรคที่ 4 
 
ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.1/1 อธบิายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 

เฉลย     1) ถูก เพราะ ไมม่คี าที่ใช้อักษรน า 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ มคี าที่ใช้อักษรน า คอืค าว่า “อร่อย” 
  3) ผดิ เพราะ มีค าที่ใช้อกัษรน า คือค าว่า “อยาก” 
  4) ผดิ เพราะ มีค าที่ใช้อกัษรน า คือค าว่า “เหงือ่” และ “ไหล” 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถาม ข้อ 12  
 
 
 
 
 

12. ข้อความหมายเลขใดไมป่รากฏค าซ้อน  
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4)  
 
ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.1/2  สร้างค าในภาษาไทย 

เฉลย      1) ถูก เพราะ ไม่ปรากฏค าซ้อน 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ ปรากฏค าซอ้น คือค าว่า “ป้องกัน” 
            3) ผดิ เพราะ ปรากฏค าซอ้น คือค าว่า “คุ้มครอง” และ “รื้อถอน” 
    4) ผดิ เพราะ ปรากฏค าซอ้น คอืค าว่า “ดูแลรกัษา” 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) โครงการสร้างสะพานของอุทยานเขาใหญ่ (2) เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยว (3) ที่บริเวณผาเดียวดายนั้น ได้ถูกคุ้มครองจากนักอนุรักษ์ จึงต้องรื้อ
ถอนสะพานดังกล่าว (4) เพื่อคงความเป็นธรรมชาติและดูแลรักษาระบบนิเวศของอุทยาน 

 



    
 
   ภาษาไทย  ม.1 หน้า 13 
 สทศ.สพฐ. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 13 
 
 
 
 
 

13. ค าที่ขีดเส้นใต้ในหมายเลขใดเป็นค าชนิดเดียวกัน 
  1) หมายเลข (1) , (2) 
  2) หมายเลข (3) , (4) 
  3) หมายเลข (5) , (6) 
  4) หมายเลข (7) , (8)  
 

ตัวชี้วดั    ท 4.1 ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าทีข่องค าในประโยค 

เฉลย      4) ถูก เพราะ การค้าขาย  ความเจรญิรุง่เรือง เป็นค านาม  

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ปลาตะเพียนทอง – ค านาม  สวยงาม – ค าวิเศษณ ์
    2) ผิด เพราะ ป้อมแบน – ค าวิเศษณ์  แหวกว่าย – ค ากริยา 
    3) ผิด เพราะ คนโบราณ – ค านาม  น าไปแขวน – กลุ่มค ากริยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ปลาตะเพียนทอง เป็นปลาน้ าจืด สีสัน (2) สวยงาม ล าตัว (3) ป้อมแบน ข้างพื้นล าตัวมีสีเงิน
บริเวณท้องสีทอง หัวและปากค่อนข้างเล็ก มีหนวด 2 คู่ อยู่ที่ขากรรไกรบนและล่าง ครีบหลังสูง ปลานี้
จะ(4) แหวกว่ายไปเป็นฝูง คนนิยมน ามาเลี้ยงเพราะปลามีสีสวย ซึ่ง (5) คนโบราณถือเป็นปลาน าโชค 
นอกจากนี้มีการน าใบลานมาสานเป็นรูปปลาตะเพียนทอง เพ่ือ (6) น าไปแขวนไว้ในร้านด้วยเชื่อว่า 
ท าให้ (7) การค้าขายด ีมี (8) ความเจริญรุ่งเรือง 
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถาม ข้อ 14 - 15 
 
   
 
 

14. ข้อความหมายเลขใดมคี าเชื่อมประโยค 
 1) หมายเลข (1)  
 2) หมายเลข (2)  
 3) หมายเลข (3)  
 4) หมายเลข (4)  
 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าทีข่องค าในประโยค  

เฉลย   2) ถูก เพราะ มีค าเชื่อม คอืค าว่า “เมื่อ” “หรือ” “และ” 

ตัวลวง   1) ผดิ เพราะ ไม่มคี าเชือ่ม  
    3) ผดิ เพราะ ไม่มคี าเชือ่ม  
     4) ผดิ เพราะ ไม่มคี าเชือ่ม 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (1) กระเช้าสีดาเป็นไม้เถาเลื้อยใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงสลับช่อดอก ตามง่ามใบจะมีดอก 2 - 3  
ดอก (2) เมื่อแก่ผลจะเป็นสีน้ าตาลหรือสีม่วงแดง และแตกกลีบออกเป็นแฉกดูคล้ายกระเช้าใบเล็ก ๆ 
(3) ปลูกรวมกับพุ่มไม้ในที่ชื้น (4) ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเพิ่มความสวยงามให้บ้านเรือน 
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15. ข้อความไม่ได้กลา่วถึงเรื่องใด 
 1) วิธกีารปลูกกระเชา้สีดา 
 2) ประโยชนข์องกระเช้าสดีา 
 3) ลักษณะทัว่ไปของกระเชา้สีดา 
      4) การดูแลและบ ารงุกระเชา้สีดา 
 
ตัวชี้วดั   ท5.1 ม.1/1 สรปุเนื้อหาวรรณคดวีรรณกรรมที่อ่าน  

เฉลย    4) ถูก เพราะ ไมไ่ดก้ล่าวถงึในข้อความ 

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ กลา่วถงึในข้อความ “ปลกูรวมกับพุ่มไม้ในที่ชื้น” 
  2) ผดิ เพราะ กล่าวถึงในขอ้ความ “ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเพ่ือความสวยงามให้กับบ้านเรือน” 
  3) ผดิ เพราะ กล่าวถึงในขอ้ความ “กระเช้าสดีาเป็นไมเ้ถาเลื้อย ใบเดี่ยวเรียงสลับ มีช่อดอก   

                             ตามง่ามเมื่อแก่ผลจะเป็นใบผลแก่สีน้ าตาลหรอืสีม่วงแดง และแตกกลบีเปน็    
                             แฉกคลายกระเชา้ใบเล็ก ๆ” 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถาม ข้อ 16  

16. ข้อความหมายเลขใดใชภ้าษาพูด 
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4)  
 
ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.1/4 วเิคราะห์ความแตกตา่งของภาษาพูด ภาษาเขียน  

เฉลย   1) ถกู เพราะ ข้อความหมายเลข 1 มีการใช้ค าที่เปน็ภาษาพูด คอืค าวา่ “เอ่ย” “กม็ักจะ” “ด ีๆ ” 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ ข้อความหมายเลข 2 ใช้ภาษาเขียนทั้งหมด 
  3) ผิด เพราะ ข้อความหมายเลข 3 ใช้ภาษาเขียนทั้งหมด 
  4) ผิด เพราะ ข้อความหมายเลข 4 ใช้ภาษาเขียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (1) เมื่อเอ่ยถึงค าว่า “น้ า” ก็มักจะท าให้เราเกิดความรู้สึกดี ๆ เช่น ความเย็นสบาย      
ความสดชื่น ความสะอาด เป็นต้น (2) น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะในร่างกาย
มนุษย์มีน้ าเป็นส่วนประกอบถึง 3 ส่วน และสารประกอบอื่น ๆ อีก 1 ส่วน (3) โดยแบ่งออกเป็น
น้ าที่เคลือบอยู่รอบ ๆ เซลล์ 20% และน้ าเลือดหรือพลาสมา 5%  (4) หากต้องการให้เซลล์และ
เนื้อเยื่อท างานได้อย่างเต็มที่ ต้องไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ าเป็นอันขาด 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 17   

 

 
 

17. ส านวนในข้อใดไมส่อดคล้องกับข้อความข้างต้น  
 1) น้ าขุน่ไว้ใน น้ าใสไวน้อก  
 2) น้ าพ่ึงเรือ เสือพึ่งป่า 
 3) บัวไม่ให้ช้ า น้ าไม่ให้ขุน่ 
 4) น้ ามาปลากนิมด   น้ าลดกินปลา 

                
ตัวชี้วดั   ท4.1 ม 1/6 จ าแนกและใช้ส านวนที่เปน็ค าพงัเพยและสุภาษติ 
เฉลย    4) ถูก เพราะ หมายถึง โอกาสของใคร หรอืจังหวะของใครดีกวา่กันก็จะเป็นฝา่ยชนะไม่  
                              สอดคล้องกับบทร้อยกรอง 

ตัวลวง    1)  ผิด เพราะ หมายถึง แม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสหีน้ายิ้มแย้ม (น้ าอด น้ าทน) 
      2)  ผิด เพราะ หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกนั (น้ าใจ) 
      3)  ผิด เพราะ หมายถึง จะท าอะไรคอ่ย ๆ พูดจากัน (น้ าค า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     น้ าที่ควรมีให้มาก คือ น้ าอด น้ าทน 
     น้ าที่ควรระมัดระวัง คือ น้ าค า 
     น้ าที่ควรมอบให้ผู้อื่น คือ น้ าใจ  
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 18 – 19   

18. ส านวนใดสอดคล้องกับข้อความ 
  1) ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
  2) เข็นครกขึ้นภูเขา 
  3) อาบเหงื่อต่างน้ า  
  4) หนักก็เอาเบาก็สู้  
 
ตัวชี้วัด   ท 4.1 ม.1/6 จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  

แนวคิดของข้อความ   ความเตม็ใจ ความเอาใจใส่ ขยัน และซื่อสตัย์ จะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จใน  
                              การท างาน  

เฉลย    4) ถูก เพราะ  หมายถึงความอดทนที่จะท าการงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา  

ตัวลวง    1) ผิด เพราะ ฝนทั่งให้เป็นเข็ม มีความหมายไม่สอดคล้องกับข้อความโดยหมายถึง เพียร   
                              พยายามสุดความสามารถจนกว่าจะส าเร็จ 
     2) ผิด เพราะ เข็นครกขึ้นภูเขา มีความหมายไม่สอดคล้องกับข้อความโดยหมายถึง ท างานที่ 
                              ยากล าบากอย่างยิ่ง โดยใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางที            
                              ก็เกินก าลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน 
     3) ผิด เพราะ หมายถึงผู้ที่ตรากตร าท างานหนักด้วยความเหนื่อยยาก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท า โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือมีเงื่อนไขอันใด คนที่
ท างานได้จริง ๆ ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายังมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์
สุจริตก็ยังจะช่วยให้ประสบความส าเร็จสูงขึ้นในงานที่ท า 



    
 
   ภาษาไทย  ม.1 หน้า 19 
 สทศ.สพฐ. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

19. ใครน าแนวคดิจากข้อความไปใช้ได้สอดคลอ้งที่สดุ 
1) สมศรีอาสาช่วยงานของผูอ้ืน่เสมอ 
2) สมใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้งานทีไ่ด้รับจะยากเพียงใด 
3) สมควรตัง้ใจท ารายงานจนส าเร็จและได้รบัค าชมจากครู 
4) สมปองรับจ้างท างานทุกประเภทถือว่าเป็นการพัฒนาตนเอง 

 
ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม 1/3 อธบิายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่น  

เฉลย      2) ถูก เพราะ  การที่สมใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้งานทีไ่ดร้ับจะยากเพยีงใดแสดงถึงความ  
                              อดทนซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของข้อความ 

ตัวลวง   1) ผดิ เพราะ  การที่สมศรีเสนอตวัช่วยงานของผู้อื่นเสมอเป็นการแสดงถงึเป็นการแสดงถงึ  
                              ความมีน้ าใจซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคดิของข้อความ 
     3) ผดิ เพราะ  การที่สมควรตั้งใจท ารายงานจนส าเร็จและได้รบัค าชมจากครแูสดงถึงความ  
                              พยายามและตัง้ใจซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคดิของข้อความ 
     4) ผดิ เพราะ  การที่สมปองรับจา้งท างานทกุประเภทเพราะถอืว่าเป็นการพฒันาตนเอง แตไ่ม่  
                              แสดงถงึความอดทน จึงไม่สอดคล้องกับแนวคดิของข้อความ 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 20  

20. ข้อความหมายเลขใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น 
      1) หมายเลข (1) 
      2) หมายเลข (2) 
      3) หมายเลข (3)  
      4) หมายเลข (4) 
 
ตัวชี้วดั   ท5.1 ม.1/2  วิเคราะห์วรรณคดแีละวรรณกรรมที่อา่นพร้อมยกเหตุผลประกอบ  

เฉลย      4) ถกู เพราะ ค าว่า “เศร้าสลดใจ” กับ “ชนดิกลั้นน้ าตาไว้ไม่อยู่” เปน็ค าที่แสดงความรู้สึก  
                              กอ่ให้เกดิภาพที่ชัดเจน 

ตัวลวง    1), 2) และ 3) ผดิ เพราะ การเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 

 ความรักของหนุ่มกะทิผู้ยากจน ถูกเศรษฐีพ่อแม่ของสาวแป้งกีดกัน ถึงกับวางแผนก าจัด  
หนุ่มกะทิ (1) คืนเดือนเพ็ญที่หนุ่มกะทิเคยนัดพบกับสาวแป้งถูกก าหนดให้เป็นวันด าเนินการ  
ซึ่งสาวแป้งก็ได้แอบรู้มา...(2) แต่หลุมพรางกว้าง - ลึกที่ถูกขุดไว้ในเส้นทางที่หนุ่มกะทิใช้มาหาสาว
แป้งน้ันไม่มีใครรู ้
 คืนนดัพบ สาวแป้งลอบออกไปบอกหนุ่มกะทิ เธอตกลงไปในหลุมจนบาดเจบ็ มีลางสงัหรณ์
บางอย่างเกดิขึน้กับหนุม่กะทิ เขารีบร้อนไปหาสาวแปง้ (3) ทันทีที่หนุ่มกะทติกลงไปในหลุม กลุ่มคน
ที่แอบติดตามก็ช่วยกันกลบหลุมน้ันโดยเร็ว 
 รุ่งเช้าพ่อแมข่องสาวแป้งไม่เห็นลูกสาว พวกเขาต่างเชื่อว่า หนุม่กะทิพาสาวแป้งหนไีป แต่ผู้ที่
ได้รบัมอบหมายให้ก าจดัหนุม่กะทิยนืยันวา่ หนุ่มกะทิอยูใ่นหลุม พ่อแม่สาวแป้งจงึใหขุ้ดขึน้มาพิสูจน ์

ภาพศพหนุ่มกะทิกบัสาวแปง้กอดกันที่ใคร ๆ กแ็กะให้ออกจากกนัไม่ได้ (4) สรา้งความเศรา้
สลดใจให้แก่ผู้คนท่ีพบเห็นชนิดกลั้นน้ าตาไว้ไม่อยู่ ครัน้คลายความเศรา้โศก พ่อแม่ของสาวแป้งจงึให้
ท าขนมชนดิหนึ่งขึ้นซึ่งท าดว้ยแป้งกบักะทิ แคะขึ้นมาจากหลุมน ามาประกบกันและตั้งชื่อว่า “ขนม
ของคนรักกัน” ย่อว่า ค.ร.ก.  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 21 

21. ข้อใดสรุปแนวคิดได้สอดคล้องกับข้อความ 
      1) พิจารณาคนให้ถ้วนถี่ก่อนคบหา 
      2) คบกับใครควรมีความจริงใจให้แก่กัน 
      3) การคบหาเพื่อนต้องดูที่ถูกชะตาและถูกใจ 
      4) การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการคบหา 
 
ตัวชี้วัด   ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

เฉลย   1) ถูก เพราะ จากข้อความสรุปได้ว่า การจะคบใครต้องพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนคบหา 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ ความจริงใจ ถูกต้องเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ต้องดูหลายอย่างในการคบคน เช่น   
                             จิตใจ การช่วยเหลือ เป็นต้น 
   3) ผิด เพราะ การคบคนต้องดูที่จิตใจ  บุคคล ไม่ใช่เรื่องของการถูกชะตาและถูกใจ 
   4) ผิด เพราะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถูกต้องเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ต้องถูกต้องและถูกบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก่อนที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นจะต้องดูให้ถี่ถ้วน จะได้ไม่ผิดหวังเสียใจ และเสียเวลา 
เพราะคนเรามีจิตใจที่แตกต่างกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการคบหากันเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องท า
ให้ถูกต้องและถูกบุคคล 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 22 

22. บทร้อยกรองนี้สะท้อนแนวคดิในข้อใด  
      1) ผลของการเปลี่ยนแปลง  
      2) ผลของการรอคอยในวนัหน้า  
      3) การกระท าเป็นหลักฐานทีแ่ท้จรงิ  
      4) การกระท าถกูก าหนดโดยการพดูและเขียน 
 
ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม.1/2 วเิคราะห์วรรณคดแีละวรรณกรรมที่อา่น พร้อมเหตุผลประกอบ 

เฉลย     3) ถูก เพราะ เจตนาของผู้เขียนต้องการสะท้อนให้เหน็แนวคดิทีว่่าการกระท าเปน็หลักฐาน 
          พิสูจนค์ุณค่าของบคุคล 

ตัวลวง     1), 2) และ 4) ผดิ เพราะ ไม่สะท้อนแนวคดิของบทรอ้ยกรอง 

  
 
 
 
 
 
 
  

   เพียงค าพูดพูดไปกห็ายเปล่า ไม่มีเรื่องไม่มรีาวให้ยืดถือ 
  เพียงกระดาษเขียนได้เพียงลายมือ มันก็คอืกระดาษแคห่นึง่ใบ 
    แต่จงรอดูตวัฉนัในวันหน้า อีกไม่ชา้จะคลีค่ลายหายสงสัย 
  สักสิบปียี่สิบปีไม่สายไป   อ่านเกบ็ไว้แลว้คอยดูใหรู้้จรงิ 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 23  
 
 
 
 

23. ข้อใดสัมพันธ์กบัแนวคดิของบทร้อยกรองมากที่สดุ 
1) การท าความดีในทุกโอกาส 
2) การแสดงน้ าใจต่อบุคคลทั่วไป 
3) การท าความดเีพื่อให้ผู้อื่นชืน่ชม 
4) การพูดดีท าใหเ้รามีความสุข 

 
ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม 1/3 อธบิายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่น  

แนวคิดส าคัญ การคดิดี ท าดี พูดดี  

เฉลย   1) ถูก เพราะเป็นแนวคดิที่สัมพันธก์ับบทร้อยกรองมากที่สุด 

ตัวลวง   2), 3) และ 4) ผิด เพราะเป็นเพียงสว่นหนึ่งของแนวคดิที่สัมพันธ์ของบทร้อยกรอง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การพูดดีท าดีมนี้ าใจ  (2) อยู่หนใดจ าเรญิเพลินสขุศรี 
(3) ผู้คนรกัชื่นชมสมชวี ี   (4 )คือความดีตดิตนจนวนัตาย 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 24 

24. ข้อความที่ขดีเสน้ใต้ไมส่อดคล้องกับขอ้ใด 
   1) พลังงานสะอาดไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
   2) พลังลมจากกงัหนัท าใหค้นมีคณุภาพชีวติดขีึ้น 
   3) กลุม่รักเมืองไทยชว่ยกนัท าความสะอาดชุมชน 
   4) การปัน่จักรยานชว่ยลดมลภาวะท าให้เกดิสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
 
ตัวชี้วดั   ท1.1 ม.1/4 ระบแุละอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จาก  
                              การอ่าน 

พลังงานสะอาด หมายถงึ  พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล (ถา่นหิน ปิโตรเลียม และ  
                              แก๊สธรรมชาติ) ซึ่งปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลอนัเปน็สาเหตโุลกรอ้น   
                              เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานความร้อน ฯลฯ 
เฉลย    3) ถูก เพราะ ไม่สอดคล้องกับข้อความ 

ตัวลวง   1), 2) และ 4) ผิด เพราะมีความหมายสอดคล้องกับ “พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 “กังหันลม” เป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์ก กังหันลมนี้น าไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้านับเป็นการ
ใชพ้ลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากกังหันลมแล้วกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของ
เดนมาร์กยังได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งจักรยานโลก” เมืองที่ผู้คนใช้จักรยานมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 
และมีเลนจักรยานรอบเมืองเป็นระยะ 300 กิโลเมตร 
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อ่านขอ้ความแล้วตอบค าถามข้อ 25 
 
 
25. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกบัค าทีข่ีดเสน้ใต ้(เลือกตอบ 2 ค าตอบ) 
      1) ชาวบ้านช่วยกนัลอกเลน ในคลองรอบหมูบ่้าน  
      2) รัฐบาลมนีโยบายสรา้งเลนจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 
      3) เราเรียกคนทีโ่ลเล ไม่แนน่อน ว่าท าตัวเหมือนไม้หลักปักเลน 
      4) ป่าชายเลนจะมตี้นไม้พวกโกงกาง แสม และล าพูขึ้นอยู่มาก 
      5) ถนนตามต่างจงัหวัดมักจะเป็นถนนแบบสองเลนวิ่งสวนทางกันได ้
 
ตัวชี้วดั   ท1.1 ม.1/4  ระบแุละอธิบายค าเปรียบเทยีบและค าที่มหีลายความหมายในบรบิทตา่ง ๆ  

จากการอ่าน 

เฉลย    2) และ 5) ถูก เพราะ เลนจกัรยาน และ สองเลน มคีวามหมายสอดคล้องกบั ค าวา่ “ช่องทางจราจร” 

ตัวลวง   1), 3) และ 4) ผดิ เพราะ “เลน” หมายถึง ดนิเปียกเหลวจนปัน้ไม่ได้ เชน่ โกยเลนหรือลอก             
                             เลนป่าชายเลน หมายถงึ ปา่ที่อยู่ตามชายทะเลทีม่ีเลนและน าทะเลขึน้ถงึ  
  ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าว่า “ช่องทางจราจร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ในวนัที่ฝนตก บนทางด่วนแม้วา่จะมถีึง 8 ช่องทางจราจร รถก็ยังติดยาวเหยียด” 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 26 – 27   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. เหตุผลที่ท าให้ขอ้มูลขา้งต้นน่าเชื่อถือที่สดุคอืข้อใด 
     1) หากรับประทานมื้อเช้าทกุวัน ผักและผลไม้กร็ับประทานเท่ากับอย่างอื่นได้ 
      2) หากรับประทานผกัและผลไม้ในมือ้เช้าทกุวนั จะเปน็ประโยชน์ต่อร่างกาย 
     3) เมื่อรับประทานผักและผลไม้อยู่เสมอแทนการรับประทานอาหารมื้อเช้าได้ 
     4) เมื่อรบัประทานมื้อเช้ามากกว่าผกัและผลไม้ไมเ่สี่ยงตอ่การเกิดโรค 
 
ตัวชี้วดั   ท 3.1 ม.1/4 ประเมินความนา่เชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

สาระส าคัญของภาพ คอื ความส าคัญของการรบัประทานอาหารมื้อเช้า ผักและผลไม้  

เฉลย      2) ถูก เพราะ ประเดน็ส าคญัของข้อความกลา่วถงึอาหารมือ้เช้าต้องรับประทานเปน็มื้อส าคัญ  
                              ทีสุ่ดและถ้ารับประทานผักและผลไม้ในสว่นที่มากกวา่สิ่งอืน่เปน็สิ่งส าคัญ 
                              เชน่เดียวกนั 

ตัวลวง    1) ผิด เพราะ การรับประทานผักและผลไม้ในภาพนั้น ต้องรับประทานในส่วนที่มากกว่าอย่างอื่น 
เช่น เนื้อไก่ ข้าวและขนมปงั เป็นตน้ 

   3) ผดิ  เพราะ  แม้รบัประทานผักและผลไม้อยู่เสมอ ไม่สามารถทดแทนอาหารเชา้ได้ 
   4) ผดิ เพราะ การรับประทานมื้อเช้ามากกว่าผักและผลไม้ ไม่มขี้อมูลว่าจะไม่เสี่ยงต่อการเกิด 

                              โรคภัย 
 
 
 
 

  

  เลือกกนิ 

  
ลดพุง  ลดโรค 

มือ้เช้าอย่าให้ขาด 

ใน 1 จาน 
ทานถูกส่วนต้องทานสูตร 

2:1:1 

 

อาหารเช้าเป็นมื้อท่ีส าคัญทีสุ่ด ถ้าไม่กินอาหารเช้า 
น้ าตาลในเลือดจะต่ าลง สมองจึงสัง่ให้กินมื้อกลางวัน 
และมื้อเย็น ชดเชยในปริมาณมากกว่าปกติ 
จึงมีโอกาส “อ้วนลงพุง” ได้ง่าย 

ใยอาหาร เกลือแร่ 
วิตามิน ผลไม้ 

1 2 

โปรตีน 

 3 

คาร์โบไฮเดรต 
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27. ข้อใดไม่ใชก่ารโน้มน้าวใจที่สอดคล้องกับภาพ (เลือกตอบ 2 ค าตอบ)  
     1) ลดพุงได้ดว้ยการลดปรมิาณมื้อเช้า 
     2) การรับประทานอาหารมื้อเช้าส่งผลให้สขุภาพดี   
     3) ควรรับประทานมือ้กลางวันในปริมาณมากกวา่ทุกมื้อ  
     4) เลือกรบัประทานผักและผลไม้ จะช่วยให้ผวิพรรณดี  
 5) ในหนึง่มื้อต้องรับประทานอาหารที่มีผกั ผลไม้ เนื้อสตัว ์และแป้ง 
 
ตัวชี้วดั   ท 3.1 ม.1/4 ประเมินความนา่เชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

เฉลย     1) ถูก เพราะ  ข้อความกล่าวว่า ถ้าไมก่ินมื้อเชา้หรือลดปริมาณมื้อเช้า จะกนิมื้อกลางวันและ  
                             มื้อเย็นมาก จะลงพุงและลดพุงไม่ได้ 

  3) ถกู เพราะ ข้อความกลา่ววา่ ควรทานมื้อเช้าใหม้ากกว่ามือ้กลางวนัและเย็น 

ตัวลวง   2) ผิด เพราะ ข้อความกล่าวว่า มื้อเช้าส าคญัที่สุด อย่าให้ขาด ลดโรค สขุภาพดี 
   4) ผดิ เพราะ ข้อความกลา่ววา่ ผักและผลไม้ชว่ยระบบขับถ่ายดขีึ้น ส่งผลให้ผวิพรรณดี 

  5) ผดิ เพราะ ในหนึ่งมื้ออาหารต้องรับประทานใหค้รบ 5 หมู ่
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 28 

 28. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดของข้อความ 
   1) การอะลุ่มอลว่ยกับการทะเลาะวิวาท 
   2) การฝึกคิดในแงบ่วกกับเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดด้ั่งใจ 
   3) การรู้จกัผ่อนหนกัผ่อนเบากับผลกระทบที่เกิดขึ้น 
   4) การฝึกปฏิบัตตินให้เปน็คนเจ้าระเบียบในทกุ ๆ เรือ่ง 
 
ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม.1/4 สรปุความรูแ้ละข้อคดิจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 

เฉลย      4) ถูก เพราะ  ค าว่า “เจ้าระเบียบ” ท าให้เกิดการตงึเครียด ไม่ผอ่นปรน ท าใหไ้ม่สามารถสละ  
                              สิง่ที่ไมด่ีออกจากจติใจได ้

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ  ค าว่า “อะลุ่มอลว่ย” เปรียบไดก้ับค าว่า “ไม่เป็นไร” ฝึกให้อภัย จะเป็นตัวกัน 
                              กระแทกทางจิตใจได ้

  2) ผดิ เพราะ  การมองโลกในแง่ด ีเปน็สิ่งปอ้งกันการกระแทกจติใจ 
  3) ผดิ เพราะ  การรู้จกัผ่อนปรน เป็นสิ่งป้องกันการกระแทกทางจิตใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ลองดูรถยนต์ที่วิ่งได้ดี แม้จะตกหลุมตกร่อง เพลาก็ไม่หัก เพราะมีตัวกันกระแทกที่เรียกว่า  
“โช้กอัพ” เราต้องติดโช้กอัพให้กับใจของเรา เวลาปะทะกับเรื่องร้ายจะได้ไปไม่แตกหัก 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 29 

29. ข้อความหมายเลขใดไมป่รากฏค าซ้อน (เลือกตอบ 2 ค าตอบ) 
  1)  หมายเลข (1)  
  2)  หมายเลข (2)   
  3)  หมายเลข (3)   
  4)  หมายเลข (4) 
  5)  หมายเลข (5) 

 
ตัวชี้วดั   ท4.1 ม.1/2  สรา้งค าในภาษาไทย 

เฉลย    3) และ 4) ถกู เพราะ ค าวา่ ไมป่รากฏค าซ้อน 

ตัวลวง   1) ผดิ เพราะ ค าวา่ ปรากฏค าซ้อนคือค าว่า “สืบต่อ” 
             2) ผิด เพราะ ค าว่า ปรากฏค าซ้อน คือค าว่า “ดูแล”  

  5) ผิด เพราะ ค าว่า ปรากฏค าซ้อน คือค าว่า “ผ่อนคลาย” ”จิตใจ”  
 
  

  (1) การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าในการรักษาโรคที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  (2) จัดเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยที่แสดงถึงการดูแลสุขภาพภายในครอบครัว (3) มี
การพัฒนาโดยการมีอุปกรณ์ช่วยในการนวด (4) ประโยชน์ของการนวดแผนไทยมีผลดีต่อสุขภาพ
หลาย ๆ ด้าน เช่น (5) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ ลดการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อ และ
ผ่อนคลายความเครียดทางจิตใจ 
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พิจารณาบทรอ้ยกรองแลว้ตอบค าถามข้อ 30  
 
 

 
 
 
30. พิจารณาความสอดคล้องของสาระส าคัญจากบทร้อยกรองกบัพฤตกิรรมตอ่ไปนี ้พฤติกรรมใด 
     สอดคล้อง ใหร้ะบาย    ในชอ่งหมายเลข  แต่หากพฤตกิรรมใดไม่สอดคล้อง ใหร้ะบาย 
     ในชอ่งหมายเลข  
ข้อที ่ พฤตกิรรม สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
30.1 อาไช้เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้หายากเอาไว้ปลกู    
30.2 อาตงชอบหาของป่าไปฝากเพ่ือน   
30.3 อาซารดน้ าต้นไม้ในสวนสมนุไพรของโรงเรียน   
30.4 อาสี่ชอบซื้อกระรอกมาเลี้ยงในกรงทีบ่้าน   

 
ตัวชี้วดั   ท 5.1 ม.1/2 วเิคราะห์วรรณคดวีรรณกรรมที่อ่านพร้อมเหตุผลประกอบ 
เฉลย      30.1 สอดคล้อง เพราะ เป็นการอนุรกัษ์ธรรมชาตโิดยการอนุรกัษ์พันธุไ์ม้หายาก 
     30.2 ไม่สอดคล้อง เพราะ ไม่ได้เปน็การอนรุักษ์ธรรมชาติ 
             30.3 สอดคล้อง เพราะ เป็นการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ 
             30.4 ไม่สอดคลอ้ง เพราะ ไม่ได้เป็นการอนรุักษ์ธรรมชาต ิ
 
 
 
  

     ต้นน้ าขุนเขาล าเนาไพร  ชีวิตน้อยใหญ่ในป่ากว้าง 
    ส าเนียงเสียงก้องล่องเดินทาง  แมกไม้เขียวพร่างรอบข้างกาย 
    สดชื่นรื่นรมย์ห่มใบผลัด   รกชัฏสงัดเค้าต่างเหล่าหลาย 
    เมื่อเลาะเจาะจงบ่งท าลาย  ค่าควรล้วนหาย...วายจากใจ  
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 31 

31. ให้พิจารณาการใช้ภาษาของข้อความหมายเลข (1) – (4) จากข้อความข้างต้น แล้วให้ระบาย              
ลงในช่องหมายเลข  หากเห็นว่าเป็น ภาษาเขียน หรือให้ระบาย  ในช่องหมายเลข                
หากเห็นว่าเป็น ภาษาพูด  

ข้อ ข้อความที่พิจารณา ภาษาเขียน ภาษาพูด 
31.1 ข้อความหมายเลข (1)    
31.2 ข้อความหมายเลข (2)    
31.3 ข้อความหมายเลข (3)    
31.4 ข้อความหมายเลข (4)    
 

ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.1/4  วิเคราะห์ความแตกตา่งของภาษาพูดและภาษาเขียน  

เฉลย      31.1 เป็นภาษาเขียน 
   31.2 เปน็ภาษาพูด เพราะ มีค าว่า “สมัยก่อน” กับ “นั่นเอง” 
   31.3 เปน็ภาษาเขียน 
   31.4 เปน็ภาษาเขียน 

 
 

 
 
 
 
 

(1) พิธีรดน้ าด าหัว เป็นพิธีโบราณที่มาจากทางเหนือ โดยค าว่า “รดน้ าด าหัว” เป็นภาษาเหนือ
ที่จะไปรดน้ าขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ (2) ซึ่งในสมัยก่อน การรดน้ าก็คือการ
อาบน้ า ส่วนการด าหัวก็คือการสระผมให้ผู้ใหญ่นั่นเอง (3) ค าว่า “ด าหัว” เป็นภาษาล้านนาดั้งเดิม 
หมายถึง การสระผมโดยใช้น้ าส้มป่อยหรือน้ ามะกรูด (4) ต่อมาพิธีดังกล่าวได้รับความนิยมไปทุก
ภูมิภาค นอกจากการขอขมาผู้ใหญ่แล้ว ยังเป็นการช าระสิ่งอัปมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งที่ดีในวันปีใหม่  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 32 - 33   

32. ค าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 
  1) การน าบัตรไปแลกรับเงินสดจากหน่วยงานของรัฐ 
  2) การจ่ายเงินผ่านระบบการเบิกจ่ายผ่านธนาคาร 
  3) การช าระเงินสดเมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
  4) การจ่ายเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
  
ตัวชี้วัด   ท 1.1 ม.1/5 ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท  

เฉลย   4) ถกู เพราะ (e-Payment) หมายถึงการจ่ายเงินหรอืท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผา่น 
                            เครือ่งมือทนัสมัย เช่น การรูดบตัร  การโอนเงนิเข้าบญัชีหรอืการใหต้ดัเอาจาก 
                            บัญชี หรอืการจ่ายผ่านระบบโทรศัพท์มือถอืหรอือินเตอร์เนต็ ฯลฯ 

ตัวลวง   1), 2) และ 3) ผิด เพราะ ความหมายไม่สอดคล้องกับค าว่า (e-Payment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าว การเสนอโครงการยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง มีแผนแจกเงินคนละ 1,500 
บาท ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปเพียง 10 ล้านคนแรก
เท่านั้นและต้องใช้เที่ยวเฉพาะเมืองรอง 55 จังหวัด ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์พยุง
เศรษฐกิจไทย เพื่อน าเงินไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ 
 



    
 
   ภาษาไทย  ม.1 หน้า 33 
 สทศ.สพฐ. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

33. จากข่าวการน าเสนอโครงการ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง” จะช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 
      ได้อย่างไร (ตอบมา 3 ประเด็น)  
      ตอบ....................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................. 
 
ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม.1/6 เขยีนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัสาระจากสื่อทีไ่ดร้ับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่เขียนตอบไดถู้กต้องตามแนวค าตอบ 3 ประเดน็ 
คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อตอบไดถู้กตอ้งตามแนวค าตอบ 2 ประเด็น 
คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวค าตอบ 1 ประเด็น หรือลอกข้อความมา      
          ตอบหรือไม่เขียนค าตอบ 
แนวค าตอบ คนที่ได้รบัแจกเงิน 1,500 บาท จะมีการใช้จ่ายดังนี้ 

1) เงินที่ทกุคนไดร้ับจะน าไปใชจ้่ายช่วยให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจงึเปน็การ
ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ  

2) มีเงินหมนุเวียนมากขึน้ โดยเป็นค่าพาหนะ คา่อาหาร ค่าที่พัก ค่าซื้อสินค้าที่
ระลึก และค่าบริการในแหลง่ท่องเที่ยว 

3) เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
4) เพิ่มรายได้ให้คนท้องถิ่น 
5) เศรษฐกิจเมืองรองดขีึ้น 
6) เมืองรองได้รบัความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น  
7) ได้เห็นวัฒนธรรมและวถิีชีวติท้องถิ่นของเมืองรองมากขึน้  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 34 - 35   

34. ใครน าความรู้จากเรื่องนี้ไปใชไ้ด้เหมาะสมที่สดุ 
1) สุดาดืม่น้ าดอกอัญชนัแทนน้ าเปล่าเป็นประจ า 
2) จินดาใชน้้ าดอกอญัชันมาผสมแปง้เพ่ือท าขนมชัน้ 
3) มารศรีแนะน าเพื่อนใชน้้ าดอกอัญชนัล้างแผลทีถู่กมดีบาด 
4) นารีใชด้อกอญัชันหุงปนข้าวสวยเพื่อท าให้รสชาตดิขีึ้น  

 
ตัวชี้วดั    ท 5.1 ม.1/4 สรปุความรูแ้ละข้อคดิจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชวีิต  

เฉลย     2) ถูก เพราะ สีทีค่ั้นจากดอกอญัชันน ามาผสมอาหาร ซึง่สอดคล้องกับข้อความ   

ตัวลวง     1), 3) และ 4) ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องกับใจความของเรื่องในการน าดอกอัญชนัมาใช้  
                              จึงไม่เหมาะสม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดอกอัญชันเป็นไม้เถา ล าต้นมีขนนุ่ม มีดอกสีม่วงอมน้ าเงิน มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ ปลูก
ได้ทั่วไปในเขตร้อน ดอกอัญชันมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมีสารที่ชื่อว่า“แอนไท
ไซยานิน” ซึ่งมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีมาก
ขึ้น จึงมีคุณสมบัติช่วยรักษาอาการปวดบวมอักเสบ ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับปัสสาวะ รักษา
โรคเบาหวาน ต้านการแข็งตัวของเลือด ผู้คนจึงนิยมน าเมล็ด ต้น ดอก หรือรากอัญชันมาใช้  สีที่
คั้นจากดอกอัญชันน ามาผสมอาหาร และท าเป็นเครื่องดื่มได้  แต่ก็ไม่ควรดื่มน้ าอัญชันที่มีความ
เข้มข้นเกินไปเพราะมีผลต่อการท างานของไต จึงไม่ควรดื่มแทนน้ าเปล่า ถึงแม้ดอกอัญชันจะมี
สรรพคุณทางยาแต่ผู้บริโภคควรปรึกษาแพทย์ก่อน หากก าลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
เนื่องจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือด  
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35. ให้นักเรียนเขียนสรปุใจความส าคัญของข้อความนี้ (ตอบมา 3 ประเดน็) 
     ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................ 

 
ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม.1/5 ย่อความเรื่องที่อ่าน           

เกณฑ์การให้คะแนน  
 คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่เขียนค าตอบที่เป็นใจความส าคัญได้ครบทัง้ 3 ประเดน็ 
 คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อเขียนค าตอบที่เปน็ใจความส าคัญได ้2 ประเด็น 

คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนค าตอบที่เป็นใจความส าคัญได้เพียง 1 ประเดน็  
หรือเขียนค าตอบโดยลอกขอ้ความส่วนใดสว่นหนึ่งมาตอบหรอืไมเ่ขียนตอบ 

แนวค าตอบ  
ประเดน็ที่ 1 คอืลักษณะของดอกอัญชนั 

  ประเดน็ที่ 2 คอืสรรพคุณของดอกอัญชนั / ประโยชน์ของดอกอัญชนั 
  ประเดน็ที่ 3 คอืข้อควรระวงัในการบรโิภคดอกอัญชัน / โทษของการบรโิภค   
                                   ดอกอญัชัน 
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พิจารณาข้อความแลว้ตอบค าถามข้อ 36 
 
 
 

36. จงเติมค าหรือขอ้ความลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่เหมาะสม 
  ตอบ (1) .......................... (2) ........................... (3) ........................... (4) .............................. 

 

ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม.1/2 เขยีนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย  
เกณฑ์การให้คะแนน  
  คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่เขียนค าตอบที่มคีวามหมายได้ถกูต้อง ชดัเจน และเหมาะสมตาม 
                         แนวค าตอบ ครบทั้ง 4 แห่ง 
  คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อเขียนค าตอบได้ถูกต้องตามแนวค าตอบ 2 - 3 แห่ง 
  คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนค าตอบไดถู้กตอ้งตามแนวค าตอบเพียง 1 แห่ง หรือเขียนค าตอบ 
                         ไม่ถูกตอ้งตามแนวค าตอบ หรือไม่เขียนค าตอบ 
  แนวค าตอบ ใช้ค าที่มีความหมายสอดคล้องกับเนื้อหาของข้อความ เชน่ 

(1) อุดมสมบูรณ ์หนาทึบ สมบรูณ์ รม่รื่น 
(2) ก่อให้เกดิ น า มี สร้าง บ่งบอก  
(3) ธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม  
(4) ฟ้ืนฟู บ ารงุ ดูแล อนรุักษ์ รกัษา สรา้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “ป่าไม้ที่    (1)    คือแหล่งต้นน้ าชั้นดี ที่    (2)    ความสมบูรณ์ทาง     (3)     การสร้างป่า
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการ      (4)      ธรรมชาติ” 
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พิจารณาจดหมายกิจธุระและตอบค าถาม ข้อ 37 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. หากต้องการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากเนื้อความในจดหมายขา้งต้น จะสอบถามข้อมูลเรื่องใดบา้ง  
     (เขียนตอบ 2 ข้อ) 
     ตอบ 3.............................................................................................................................. 
            4.............................................................................................................................. 

 

ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม 1/7 เขยีนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ  

เกณฑ์การให้คะแนน 

  คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่เขียนค าตอบที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมวิชาชีพ ไดค้รบ  
                         ทั้ง 2 ข้อ และสอดคล้องกับแนวค าตอบ 

  คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อเขียนค าตอบข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นรายละเอียดเกีย่วกับการ 
                        อบรมวชิาชีพ หรือเขียนตอบ 1 ข้อ แต่เกี่ยวข้องกับการอบรมวชีาชีพ 
  คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนค าตอบทีไ่ม่เกี่ยวข้อง/ลอกข้อความในจดหมายมาตอบ 
                        /ไม่เขียนตอบ 
 

           53/4 ถ.แจ้งสนิท 
           ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร 
           จ.ยโสธร 35000 
        25 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง สอบถามข้อมูลการจัดอบรมวิชาชีพ 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 
  กระผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมปรารถนาวิทยา จ.ยโสธร ทราบข่าวว่าสถาบัน
ได้จัดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ แต่เนื่องจากผมเป็นคนต่างจังหวัด จึงขอทราบข้อมูล  
เพ่ือวางแผนก่อนการเดินทาง ดังนี้ 
   1. หลักสูตรที่จัดอบรมมีหลักสูตรใดบ้าง 
   2. แต่ละรุ่น สถาบันเปิดรับสมัครรุ่นละก่ีคน 
   3. ...............................................................................................................  
   4. ............................................................................................................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
        ขอแสดงความนับถือ 
             สมคิด  จิตใจดี 
               (เด็กชายสมคิด  จิตใจดี) 
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 แนวค าตอบ นักเรียนจะไดค้ะแนนเมื่อระบคุ าตอบที่เปน็รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม  
                   วิชาชีพ  เชน่ 

       - ระยะเวลา/ชว่งเวลาในการจดัอบรม 
       - วิธีการเดินทาง/เสน้ทาง ไปยังสถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
       - ที่พักที่อยู่ใกล้เคียง (กรณีอบรมหลายวนั) 
       - ช่องทางการติดต่ออืน่ (หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี แฟนเพจ) 
       - ทีต่ั้งของสถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 
      - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม 
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 38 

38. ให้เขียนค าที่มวีิธกีารสรา้งค าเช่นเดียวกับค าที่ขดีเสน้ใต้ (ตอบมา 3 ค า)  
 ตอบ 1)....................................  
        2).................................... 
        3).................................... 
 
ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.1/2 สรา้งค าในภาษาไทย 
เกณฑ์การให้คะแนน   
  คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมือ่เขียนค าตอบที่เป็นค าซ้อนเพื่อความหมาย หรือค าซ้อนเพ่ือเสียง 
                        ถูกต้อง จ านวน 3 ค า 
  คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อเขียนค าตอบที่เปน็ค าซ้อนเพ่ือความหมาย หรอืค าซ้อนเพ่ือ        
                        เสียง ถกูต้องจ านวน 2 ค า 
  คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนค าตอบที่เป็นค าซอ้นเพ่ือความหมาย หรือค าซ้อนเพ่ือเสียง  
                        ถูกต้องเพียง 1 ค า หรือเขียนค าตอบที่เปน็ค าประเภทอื่น เช่น ค ามูล ค าประสม 
                        หรอืค าซ้ า หรือไม่เขียนตอบ     

แนวค าตอบ 
  ค าตอบถูก เปน็ค าซ้อนเพ่ือความหมายหรือค าซ้อนเพ่ือเสียง เชน่ บ้านเรือน       
                    ใหญ่โตคุน้เคยสวยงามหนักแน่น รปูร่าง  จุ๊บจิบ๊ เซ็งแซ ่ยึดเกาะ กดัเซาะ พัก  
                    พิง เรียงราย แขง็แรง เป็นตน้ 
  ค าตอบผดิ เมื่อตอบเป็นค ามูล ค าประสม หรือค าซ้ า เชน่ ระวงั(ค ามูล)    
                    กระถาง(ค ามูล) น้ าตา (ค าประสม) รถด่วน (ค าประสม) ด ีๆ (ค าซ้ า) แดง ๆ  
                    (ค าซ้ า) เปน็ตน้  
 
 
  

 ต้นจากเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ ง ที่ เราเห็นเป็นแถวเรียงรายตามตลิ่งและป่าชายเลน             
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของรากที่ยึดเกาะดินได้ดี ล าต้นแข็งแรง จึงเป็นก าแพงป้องกันการกัดเซาะของ
ชายฝั่ง และยังเป็นที่พักพิงของสัตว์น้ าได้ด้วย 
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พิจารณาบทรอ้ยกรองแลว้ตอบค าถาม ข้อ 39 

39. ใหเ้ติมค า 2 พยางค์ลงในช่องว่างของบทร้อยกรองให้ถูกต้องตามฉนัทลักษณแ์ละได้ใจความ 
     ที่เหมาะสม  
     ตอบ .................................................................................................................................................... 

  
ตัวชี้วดั   ท 4.1 ม.1/5   แต่งบทร้อยกรอง  
ใจความของบทประพันธ์ หมายถึง มีความทุกข์ทรมาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (3 คะแนน) เมื่อเขียนค าตอบถูก 2 พยางค์ และมีใจความเหมาะสม ลงท้ายด้วย 
                             สระไอ  สระใอ สระไอย หรืออัย ตามแนวค าตอบ 
 แนวค าตอบ เช่น ทุกข์ใจ บรรลัย หมองไหม้ มอดไหม ้ห่วงใย หนไีป เสียใจ     
                             หมดไป  เป็นต้น 
 คะแนนบางส่วน (1.5 คะแนน) เมื่อเขียนค าตอบถูก 2 พยางค์ แต่ใจความไม่เหมาะสม ตาม  
                             แนวค าตอบ 
              แนวค าตอบ เชน่ สดใส ดีใจ ชอบใจ เป็นตน้ 
 คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนค าตอบผดิฉนัทลักษณ ์หรือไม่ลงท้ายดว้ยสระไอ สระใอ  
                             สระไอย หรืออัย ตามแนวค าตอบ    
             แนวค าตอบ เชน่ สลาย วอดวาย มาตาย เปน็ตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มูลฝอยลอยเต็มน้ า ปลาปูช้ าเต่าร่ าไห้ 
กุ้งหอยพลอย ................... โปรดใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
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40. ใหน้ักเรียนเขียนเรียงความในส่วนของเน้ือหาโดยใช้ภาษาเชิงพรรณนาจากภาพที่ก าหนดให้ใน  
      เรื่อง “บ้านเมืองสะอาด ปราศจากขยะ” ความยาวไมน่้อยกว่า 3 บรรทัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“บ้านเมืองสะอาด ปราศจากขยะ” 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

ตัวชี้วดั   ท 2.1 ม 1/4 เขยีนเรียงความ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (6 คะแนน) เมือ่เขียนเรียงความท่ีมีองค์ประกอบครบทัง้ 3 ประเดน็ ตามแนว 

                         ค าตอบ 
คะแนนบางส่วน (3 คะแนน) เมื่อเขียนเรียงความท่ีมีองค์ประกอบ 2 ประเดน็ตามแนวค าตอบ 
คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขยีนเรียงความท่ีมีองค์ประกอบเพียง 1 ประเดน็ / ไม่เขียนตอบ ตาม  

                        แนวค าตอบ 
                       พิจารณาจาก  ประเด็นดังต่อไปนี ้  

1. ใจความสอดคลอ้งกบัภาพ  
2. ใช้ภาษาเชิงพรรณนาได้สละสลวย  
3. ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 บรรทดั 
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แนวค าตอบ 
      แม้ขยะที่หลน่เกลือ่นกลน่อยู่กลางสนามจะสง่กลิ่นเหมน็ตลบอบอวล แต ่ 
                    หวัใจของเด็กนอ้ยทั้งสามก็ยังพองโตและอิ่มเอมกับการท าความดีเพ่ือให้สังคมมคีวาม  
                    นา่อยู ่ซึ่งความรกั ความสามคัคีของเดก็เหล่านั้น เปน็พลังสร้างสรรค์ที่งดงามยิ่งนกั 
           ผู้คนบางคนไมเ่คยคดิถึงสว่นรวม มแีต่เหน็ประโยชน์ส่วนตน เอาแต่ความสบาย แต่กม็ี        
                    ผู้คนบางคนที่คดิถึงประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั ด้วยการพัฒนาชมุชนให้สะอาด เพียง     
                    เทา่นี้กถ็ือวา่มีส่วนช่วยใหบ้้านเมืองมีความน่าอยูม่ากขึ้น เพราะความเสียสละของเด็ก ๆ   
                    วัยใสหัวใจของผู้เสียสละ 
 
 
 
 

 
 
 


