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คำนำ 
  
 การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญ ในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งให้ความสำคัญของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับการยก 
ระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน   ใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงได้จัดทำคู่มือจัดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ภาษาไทย  ตามตัวชี ้ว ัด ทั ้ง 5 สาระการเรียนรู ้นี ้ จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู ้สอนใน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         พฤศจิกายน  2563 
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ส่วนที่ 1  

 
บทนำ 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น  
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด
คำนวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข  นอกจากนี้ ทักษะที่จำเป็น    
ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ 
(Collaboration)   

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน 
(Learner Aspirations) โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) 
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ ในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ท ักษะด ้านการสร ้ า งสรรค ์และนว ัตกรรม ( Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเร ียนร ู ้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กร ุณามีว ิน ัย ค ุณธรรม จร ิยธรรม 
(Compassion)  
 ในปีการศึกษา 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ดำเนินการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจากโรงเรียนใน
สังกัด โดยทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)   จำนวน  
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4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ผลการประเมิน
ที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ ระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษาต่อไป 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 13 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 19 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

1. ตารางวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 

- รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ 
- จำนวนข้อสอบ จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 

2. เนื้อหา / แหล่งสืบค้นเพิ่มเติม / ข้อสอบตามตัวชี้วัด  
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สาระที่ 1 การอ่าน 
 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
   ท 1.1 ม.1/3 ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
 ท 1.1 ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
 ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 ท 1.1 ม.3/4 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน 
 ท 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ดีขึ้น   
 ท 1.1 ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   
 ท 1.1 ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง     
 ท 1.1 ม.3/8 วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน       
 ท 1.1 ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย 
เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 
 

เนื้อหา 
 

 - การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยคำและเครื่องหมายต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ให้ 
ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้ฟังการอ่านออกเสียง ประกอบด้วย การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและ
บทความปกิณกะ  บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอนเสภา  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16   
และโคลงสี่สุภาพ ตลอดจนวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ บทความ บันเทิงคดี สารคดี   
สารคดีเชิงประวัติ ตำนาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  และเรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน                      
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 27 

 

 - การอ่านตามความสนใจเป็นการเลือกหนังสืออ่าน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่การอ่าน เช่น  
หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
กำหนด  
 - ข้อเท็จจริง เป็นข้อความหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นมาหรือท่ีเป็นอยู่ตามจริง 
 - ข้อคิดเห็น เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก แสดงความคาดคะเน หรือข้อความท่ีแสดงทัศนะของผู้พูดที่
สอดแทรกเข้าไปในข้อความที่พูด เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เช่น ชายชราคนนั้นน่าสงสารมากเขาต้องทำงาน
เหนื่อยตลอด ทั้งข้อความนี้เป็นข้อคิดเห็น เพราะเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัว ลักษณะของข้อคิดเห็น 
 - ความหมายนัยตรงเป็นคำที่มีความหมายอันเป็นคุณสมบัติประจำของคำ ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยว่า 
ผู้พูดเป็นใคร และ ผู้ฟังเป็นใคร คำประเภทนี้บางคนเรียกว่า คำที่มีความหมายประจำรูป หรือ คำท่ีมีความหมาย
ตรงตัว 
 - ความหมายโดยนัยเป็นความหมายของคำ หรือข้อความ ในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่มิใช่ความหมายหลักหรือ
ความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ความหมายแฝง"  
          - ใจความสำคัญเป็นใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุม
เนื้อความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ ถ้าตัดเนื้อความของ
ประโยคอื่นออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้องมีประโยคอ่ืนประกอบ ซึ่งในแต่
ละย่อหน้าจะมีประโยคในความสำคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน  2 ประโยค 
 - การวิเคราะห์เป็นการแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องที่จะวิเคราะห์ หรือสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็น
ส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของ 
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร 
 - การวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็นติชม มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ หรือ สร้างสรรค์และทำลาย  
 - การอ่านตีความเป็นการอ่านเพ่ือให้เข้าใจความหมาย  ความคิดสำคัญของเรื่อง  ความรู้สึก และอารมณ์
สะเทือนใจจากบทประพันธ์ ซึ่งอาจเข้าใจได้มากน้อยลึกซ้ึงเพียงใด ตรงกันกับผู้ประพันธ์หรือไม่  
หรือผู้อ่านคนอ่ืน ๆ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์เดิมและความรู้สึกของผู้อ่านแต่ละคน 
 - การประเมินค่าเป็นการตัดสินความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณค่าของเรื่องที่อ่าน ว่าถูก ต้องชัดเจนหรือไม่ 
เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณา เนื้อหา วิธีการนำเสนอ และการใช้ภาษา  
การประเมินค่า จึงต้องทำอย่างผู้มีสติปัญญา คือจะต้องมีข้อมูล หลักเกณฑ์ และเหตุผล การประเมินค่าอาจ
พิจารณา ตามประเภท 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 28 

 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=h4SbgPPH0nE  
 https://www.youtube.com/watch?v=h4SbgPPH0nE  
 https://www.youtube.com/watch?v=Ag5Lukgtk0k  
 https://www.youtube.com/watch?v=E63iVzKWgqc  
 https://www.youtube.com/watch?v=-0LprPUn-iI  
 https://www.youtube.com/watch?v=ubQy6Vbetgs  
 https://www.youtube.com/watch?v=qrFr7x5Zc-w  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h4SbgPPH0nE
https://www.youtube.com/watch?v=h4SbgPPH0nE
https://www.youtube.com/watch?v=Ag5Lukgtk0k
https://www.youtube.com/watch?v=E63iVzKWgqc
https://www.youtube.com/watch?v=-0LprPUn-iI
https://www.youtube.com/watch?v=ubQy6Vbetgs
https://www.youtube.com/watch?v=qrFr7x5Zc-w
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ตัวอย่างข้อสอบ 
 • ท 1.1 ม.1/3 ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
1. ข้อความต่อไปนี้ ตอนใดเป็นข้อความแสดงความคิดเห็น (ข้อสอบ O-NET ปี 59 ข้อ 5) 

 

 

  
 1. ตอนที่ 1     2. ตอนที่ 2 
 3. ตอนที่ 3     4. ตอนที่ 4 
 
2. ข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็น (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 1) 
 

 

 

 1. ตอนที่ 1     2. ตอนที่ 2 
 3. ตอนที่ 3     4. ตอนที่ 4 
3. ข้อใดเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริง (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 2) 
 1. สุกรจินหัว แพะนมเหลาซาน และเป็ดอ้ีเหลียง นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก 
 2. “บ้านหอมเทียน” อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปิดแสดงเทศกาลงานเทียนและเทศกาลดนตรี 

    ในช่วงฤดูหนาว 
 3. หากมีโอกาสเดินทางไป จังหวัดนครปฐม แนะนำว่าให้ลองไปเที่ยวที่ “ตลาดน้ำดอนหวาย”  
     แล้วจะประทับใจ 
 4. คนที่ชอบอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับร้านอาหารที่อำเภอจอมบึง  
     จังหวัดราชบุรีแห่งนี้แน่นอน 
....................................................................................................................... ....................................................... 

  
 

1) คีโตเจนิคไดเอท คือการลดน้ำหนักท่ีเน้นอาหารประเภทไขมันและโปรตีนพร้อมกับงดแป้งและน้ำตาล 

2) หลักการคือ ไม่กินแป้งทำให้ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไปช่วยสร้างพลังงาน 3) ทำให้ร่างการดึงไขมันที่สะสม

อยู่ออกมาใช้นั่นเอง 4) ส่วนผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด 

1) ไผ่สีสุกเป็นไผ่ที่นิยมนำมาทำเครื่องจักรสานมากท่ีสุด 2) เพราะมีผิวเรียบเป็นมัน เนื้อหนาและแข็ง 

ลำต้นตรง พบอยู่ทั่วไปแทบทุกภาคของประเทศ 3) ส่วนไผ่ซางเป็นไผ่ขนาดกลาง ปล้องยาว เนื้ออ่อน 

ขึ้นทั่วไปในภาคเหนือ 4) ชาวบ้านนำมาทำตะกร้า หรือทำตอกใช้มัดสิ่งของ 
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• ท 1.1 ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย 
1. ข้อใดมีคำท่ีใช้ได้ทั้งความหมายโดยตรงและโดยนัยทุกคำ (ข้อสอบ O-NET ปี 60 ข้อ 2) 
 1. แก้ต่าง แก้เผ็ด 
 2. เอาชัย เอาถ่าน 
 3. คอขวด คอแข็ง 
 4. เข้ารีต เข้าฌาน 
2. คำท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายโดยนัย (ข้อสอบ O-NET ปี 60 ข้อ 3) 
 1. เธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มเข้ามาจีบ 
 2. เขาทอดลูกเต๋าเพ่ือเล่นเกมเศรษฐีมหาสนุก 
 3. ฉันทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือระดมเงินทุนเข้าวัด 
 4. ผมเตรียมทำทอดมันเพ่ือทำบุญเลี้ยงพระเพล 
3. คำท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายโดยนัย (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 3) 
 1. เสื้อเก่าตัวนี้เอาไปทำผ้าขี้ริ้วได้แล้ว 
 2. เขาเคยเป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้กลายเป็นหมาขี้เรื้อน 
 3. สมัยโบราณใช้ขี้เลื่อยกลบน้ำแข็งช่วยให้ละลายช้า 
 4. วันนี้เวรเธอทำความสะอาด ดูเรื่องขี้ผงตรงซอกตู้ด้วยนะ 

• ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

1. ข้อใดไม่ได้กล่าวสนับสนุนข้อความต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET ปี 59 ข้อ 7) 

 

 

 1. สมองคนคนเดียวจะคิดการให้รอบคอบไปทุกอย่างนั้นไม่ได้ 
 2. ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คน 
 3. สมาชิกของกลุ่มจะต้องตกลงกันว่า ใครจะทำอะไร ไม่ต้องทะเลาะกัน แล้วแต่ละคนจะได้สิ่งที่ดีคือ 

    ความสำเร็จ 
4. ถ้าเราคิดอย่างรอบคอบดีแล้ว ก็ควรลงมือทำเองโดยทันที เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว  

     และสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง 
  

 การสหกรณเ์ป็นของสำคัญมาก เพราะจะนำความมั่งคั่งมาสู่ราษฎรทัง้หลาย นอกจากน้ันยังสอนให้ช่วยกันทำ

การงานเป็นคณะ ตามธรรมดาการทำงานคนเดียวสู้ช่วยกันทำงานหลาย ๆ คนไมไ่ด้ เพราะจะได้ช่วยกนัทางความคิด

และตลอดจนออกแรง ถ้าเราคิดอะไรคนเดียว อาจพลาดพลั้งโดยไมรู่้ตัว เมื่อเราประชุมช่วยกันคิดจะได้ผลดีกว่ามาก 
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2. ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET ปี 61  ข้อ 3) 

 

 

 

 1. สารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคน 
 2. เกษตรกรรมทางเลือกช่วยให้เกษตรกรอยู่รอด 
 3. พืชผักปลอดสารพิษเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพและคนทั่วไป 
 4. เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมี 

3. ข้อใดสรุปใจความสำคัญของข้อความข้างต้นได้ถูกต้อง (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 5) 
 

 

 

 

 

 1. เหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนัง 
 2. แม้เหงื่อจะน่ารำคาญแต่ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์ 
  3. ข้อดีประการเดียวของเหงื่อคือช่วยทำให้ผิวของเราสะอาด 
 4. เหงื่อช่วยขับสารพิษและลดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเท่านั้น 
............................................................................................................................. ................................................. 

  

 

 

 

 

      เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสาน

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง ปัจจุบันมีความต้องการพืชผักปลอด

สารพิษในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ทำให้เกษตรกรรมทางเลือกเป็นแนวทางท่ีเกษตรกรน่าจะอยู่รอดได้ 

      1) เหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนังเพ่ือช่วยระบายความร้อนจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

2) ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเดินหรือการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน แม้แต่สภาวะเครียดก็ทำให้เกิด

เหงื่อได้เช่นกัน 3) เหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญให้ใครหลาย ๆ คน แต่รู้หรือไม่ว่าข้อดีของเหงื่อ 

ประการหนึ่งคือ ช่วยทำให้ผิวของเราสะอาด 4) เนื่องจากเหงื่อจะช่วยขับสารพิษท่ีสะสมอยู่ในผิวหนัง  

ลดการเกิดผดผื่น สิว หรือปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนังได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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• ท 1.1 ม.3/4 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 

1 ข้อใดเรียงลำดับหมายเลขเป็นโครงเรื่องรายงานได้ถูกต้อง (ข้อสอบ O-NET ปี 59 ข้อ 3) 

 

 

 

 

 
 1.     3 – 1 – 2 – 4 – 5  
 2.     3 – 2 – 1 – 4 – 5 
 3.     4 – 3 – 1 – 2 – 5 
 4.     4 – 1 – 2 – 3 – 5 
 
2. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET ปี 60 ข้อ 5) 
 

 

 

 

  
 1. ให้ความรู้     2. จรรโลงใจ 
 3. โน้มน้าวใจ     4. ให้คำแนะนำ 
 

 

 

      องค์การนาซากล่าวถึงการค้นพบดาเคราะห์นอกระบบสุริยะจากการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาว

เคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ยานอวกาศดังกล่าวจะมองหาดาฤกษ์และดวงดาว 

ที่อยู่ใกล้ ๆ กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา การค้นพบครั้งใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักดาราศาสตร์

เป็นอย่างมากเนื่องจากบรรดาดวงดาวที่ค้นพบทั้ง 10 ดวงซึ่งมีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก  

เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 

      การเขียนรายงานเรื่อง “ละครลิง” มีโครงเรื่องดังนี้ 
1. องค์ประกอบของการแสดงละครลิง 
2. บทบาทของละครลิงในสังคมไทย 

3. ความเป็นมาของละครลิง 

4. สถานภาพของละครลิง 

5. การอนุรักษ์ละครลิงในปัจจุบัน 
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3. ข้อความตอนใดไม่ต้องใช้ในการย่อความ (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 6) 

 

 

 

 

 1. ตอนที่ 1     2. ตอนที่ 2 
 3. ตอนที่ 3     4. ตอนที่ 4 
............................................................................................................................. ................................................. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1) เหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนังเพ่ือช่วยระบายความร้อนจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

2) ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเดินหรือการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน แม้แต่สภาวะเครียดก็ทำให้เกิด

เหงื่อได้เช่นกัน 3) เหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญให้ใครหลาย ๆ คน แต่รู้หรือไม่ว่าข้อดีของเหงื่อประการ

หนึ่งคือ ช่วยทำให้ผิวของเราสะอาด 4) เนื่องจากเหงื่อจะช่วยขับสารพิษที่สะสมอยู่ในผิวหนัง ลดการเกิด

ผดผื่น สิว หรือปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนังได้ 
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• ท 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
1. กลวิธีใดที่ผู้เขียนไม่ได้ใช้ในข้อความต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET ปี 59 ข้อ 6) 

 

 

 

 

 
 1. ให้เหตุผล  
 2. ยกตัวอย่าง 
 3. เปรียบเทียบ 
 4. ให้คำจำกัดความ 
 
2. ข้อความตอนใดแสดงการเปรียบเทียบ (ข้อสอบ O-NET ปี 61 ข้อ 5) 

 

 

 

  
 1. ตอนที่ 1     2. ตอนที่ 2 
 3. ตอนที่ 3     4. ตอนที่ 4 
 
 
 
 
 

     หน่วยงานต่าง ๆ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลก พบว่า หลายเมืองบริเวณ

ชายฝั่งมีความเสี่ยงสูงมากท่ีจะเผชิญปัญหาถูกน้ำทะเลท่วมอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน 

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมครึ่งบกครึ่งน้ำจึงถูกนำมาใช้เพ่ือรับมือปัญหาดังกล่าว 

     สถาปัตยกรรมครึ่งบกครึ่งน้ำแตกต่างกับสถาปัตยกรรมลอยน้ำ เพราะสถาปัตยกรรม

ลอยน้ำนั้นสิ่งก่อสร้างลอยอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา เช่น เรือแพ ส่วนสถาปัตยกรรมครึ่งบก

ครึ่งน้ำจะอยู่ได้ทั้งบนบกและเหนือน้ำ 

      1) ข้าวยำเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคใต้ ที่นำข้าวมาคลุกรวมกับเครื่องปรุง และผัก 2) โดย

เครื่องปรุงจะประกอบด้วย กุ้งแห้งป่น มะพร้าวคั่ว และน้ำบูดู 3) ส่วนผัก ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วงอก ถั่วพู 

ตะไคร้ และใบยอ เช่นเดียวกับข้าวคลุกกะปิของภาคกลาง 4) แต่ชาวใต้จะนิยมนำสีจากพืช ดังเช่นสีเขียว

จากใบเตยมาหุงข้าวเพ่ือให้ข้าวมีสีสันน่ารับประทาน 
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3. ข้อความตอนใดใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 7) 
 

 

 1. ตอนที่ 1     2. ตอนที่ 2 

 3. ตอนที่ 3     4. ตอนที่ 4 

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

• ท 1.1 ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน   
1. ข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าด้านใด (ข้อสอบ O-NET ปี 61 ข้อ 7) 
 
   
 
 
 
 1. การใช้ภาษาถูกต้อง 
 2. เนื้อหาสาระให้คสามรู้ 
 3. การอ้างเหตุผลถูกต้อง 
 4. การใช้กลวิธีบรรยายชัดเจน 
2. ข้อความใดไม่ถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET ปี 61 ข้อ 9) 

  

 

 

 1. น้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มออกซิเจน 
 2. การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียด 
 3. น้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดความเครียด 
 4. คนที่เครียดควรพกน้ำมันหอมระเหยติดตัว 

      1) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นอัตราส่วนอย่าง

น้อยร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในสังคม 2) ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 3) สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากอัตราการเกิดและอัตรา

การตายของประชากรลดลง ทำให้สัดส่วนประชากรของไทยเป็นรูปพีระมิดคว่ำ 4) ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่กำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มสังคม

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

พระสยามเทวาธิราช คือ เทวรูปที่เป็นเทพยดาพิทักษ์คุ้มครองประเทศไทย มีลักษณะเป็นเทวรูปยืนสูง 8 นิ้ว 

หล่อด้วยทองคำแท่งทั้งพระองค์ ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้าย

ยกข้ึนจีบพระดรรชาเสมอพระอุระ สถิตในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทน์ แบบวิมานเก๋งจีน ประดิษฐาน ณ  

พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณในพระบรมหาราชวัง 

การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่ง คนที่มีความเครียดเป็นประจำควรหาน้ำมันหอมระเหย

ติดตัวไว้ เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็ให้หยิบขึ้นมาสูดดม โดยหายใจลึก ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มออกซิเจน  

และกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลาย 
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อ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม  ข้อ 3-4  (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 12) 
นักเรียน 1 ไม่ไหว ไม่ไหว วาดแบบนี้ไม่ได้ รถดับเพลิงคันนี้มันเหมือนรถดับเพลิงจริง ๆ มากเกินไป 
นักเรียน 2  วาดให้เหมือนของจริงไม่ได้หรือ 
นักเรียน 1  การวาดให้เหมือนของจริงใคร ๆ ก็ทำได้ ถ้าฉันจะวาดรถดับเพลิง ฉันคงจะวาดให้เหมือน

ซาลาเปาสีแดงมากกว่า 
นักเรียน 2  แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะ 
นักเรียน 1  ทำไมน่ะหรือ ก็เพราะการวาดแต่สิ่งที่ตามองเห็น จะไม่มีค่าอะไรเลยน่ะสิ รูปที่ดีก็คือ รูปที่วาด

ในสิ่งที่ใจมองเห็นต่างหาก 
3.บทสนทนาข้างต้นสนับสนุนเรื่องใด 
 1. พัฒนาการ 
 2. นันทนาการ 
 3. จินตนาการ 
 4. ศิลปะวิทยาการ 
4.ข้อใดกล่าวโต้แย้งกับบทสนทนาข้างต้น 
 1. การวาดรูปให้ดีต้องวาดให้เหมือนจริง และมองเห็นชัดเจน 
 2. การวาดรูปให้เหมือนของจริงมาก ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ 
 3. รูปที่วาดจะมีคุณค่าสูงขึ้น ต้องวาดรูปตามที่ใจของผู้วาดมองเห็น 
 4. ผู้วาดรูปที่พยายามวาดรูปให้เหมือนของจริงเป็นการวาดรูปตามที่ตามองเห็น 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 • ท 1.1 ม.3/7 วจิารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเร่ือง     
1. ข้อใดเรียงลำดับความต่อจากข้อความ “การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว............” ได้ถูกต้อง (ข้อสอบ O-NET ปี 61 ข้อ 8) 
 
 
 
 
  
 
 1.  4 – 3 – 5 – 1 - 2 
 2.  2 – 5 – 1 – 4 - 3 
 3.  2 – 5 – 4 – 3 - 1 
 4.  3 – 1 – 5 – 4 – 2 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม (ข้อสอบ O-NET ปี 62 ข้อ 9) 
  

 

 

 

 

2.บุคคลใดแสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมผลตามประเด็นสำคัญของข้อความข้างต้น 
 1. ปู่บอกว่าเรื่องนี้ดี แต่มะเร็งอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่ดีดีทีก็ได้ 
 2. ย่าบอกว่าเรื่องนี้ดี เพราะทำให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่ย่าเคยป่วยในสมัยเด็ก 
 3. ตาบอกว่าเรื่องนี้ดีมาก ๆ เพราะช่วยให้นึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตาเคยเผชิญมาในวัยเด็ก 
 4. ย่าบอกว่าเรื่องนี้ดี เพราะทำให้รู้ว่าพิษดีดีทีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่เฉพาะกับแมลงเท่านั้น 
 

 1. ยกเว้นพระบรมรูปทรงม้าแห่งเดียวเท่านั้น 
 2. ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งประการหนึ่ง 
 3. อีกท้ังยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดคลุมพระบรมรูปด้วยพระองค์เองอีกด้วย 
 4. ที่พสกนิกรพร้อมใจกันสร้างถวาย ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ 
 5. เนื่องด้วยอนุสาวรีย์ของบุคคลใดมักสร้างภายหลังที่บุคคลนั้นเสียชีวิตแล้ว 
 

 ดีดีทีเปน็ยาฆ่าแมลงที่นิยมใช้มากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมโรคมาลาเรียที่มียุงเป็นพาหะ 

ประสิทธิภาพของดีดีทีทำให้เกิดความนิยมใช้ในการกำจัดศัตรูพืชด้วย อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1962 นักชีววิทยา

ชาวอเมริกัน ราเชล คาร์สัน เขียนหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบของพิษดีดีทีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด

มะเร็งในมนุษย์และทำให้สัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะนก เช่น อินทรีหัวขาวมีจำนวนลดลงจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

อิทธิพลของหนังสือดังกล่าวทำให้เกิดการศึกษาวิจัยสืบเนื่องจนมีการรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้ดีดีดีที  

และเกิดอนุสัญญาสต็อกโฮล์มที่ห้ามการใช้ดีดีทีทั่วโลกในปี ค.ศ. 2001 
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3.บุคคลใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความข้างต้น 
 1. น้องบอกว่าดีดีทีช่วยกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้ 
 2. พ่อบอกว่าดีดีทีช่วยในการกำจัดแมลงได้ดี แต่มีผลกระทบต่อสัตว์นานาชนิดด้วย 
 3. แม่บอกว่าราเชล คาร์สันไม่เห็นด้วยกับการใช้ดีดีที เพราะพบว่าสารนี้เป็นพิษต่อนกอินทรี 
 4. พ่ีบอกว่าอนุสัญญาสต็อกโฮล์มห้ามใช้ดีดีทีในทุกประเทศท่ัวโลก เนื่องจากพิษมีผลในวงกว้าง 
 
4. ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้อย่างเป็นขั้นตอน (ข้อสอบ O-NET ปี 60 ข้อ 6)   
  
 

 

 

  
 1. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 
 2. 1 – 5 – 2 – 3 - 4 
 3. 4 – 2 – 1 – 3 – 5 
 4. 4 – 3 – 5 – 2 – 1 

• ท 1.1 ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน       
1. ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้  (ข้อสอบ O-NET ปี 61 ข้อ 10) 
 

 

 

  
 1. แสดงว่าหลายปีที่ผ่านมา การแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไม่ได้ผล 
 2. เด็กไทยถึงจะแคระแกร็นก็เรียนเก่ง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ 
 3. ทางหน่วยงานของเราจะมีโครงการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างไร 
 4. เราควรจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีเด็กยากจนทุโรงเรียน 

 1. สภาพใต้น้ำในบริเวณนี้ไม่ใสนัก 
 2. แยกย้ายกันดำดิ่งลงไปสู่ความลึกสีเขียวเข้ม 
 3. ทำให้ทัศนวิสัยบริเวณนั้นไม่แจ่มใสจากแรงลม 
 4. นักดำน้ำกระโดดลงน้ำบริเวณหน้าของเหลี่ยมหิน 
 5. แต่นักดำน้ำก็ได้พบกับทุ่งกัลปังหาสีขาวในความลึกประมาณ 10 เมตร 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 16 ขาดสารอาหารเรื้อรัง คือ มีภาวะเตี้ย 
แคระแกร็น ส่งผลให้สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่ จนปัจจุบันสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ตัวเลขล่าสุดปี พ.ศ. 2559  
มีเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เตี้ยและน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น มีปัญหาเด็กไทยเตี้ยติดต่อกันมา 
10 ถึง 15 ปี (รายงายประจำปี 2559 – 2560 CCF) 
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• ท 1.1 ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพ่ือ
นำไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
1. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม (ข้อสอบ O-NET ปี 61 ข้อ 11) 
 
  
 
 
 
การขุดคลองแสนแสบมีคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนตามข้อความข้างต้น 
 1. การอนุรักษ์ 
 2. การเลี้ยงชีพ 
 3. การคมนาคม 
 4. การท่องเที่ยว   
2. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม (ข้อสอบ O-NET ปี 60 ข้อ 8)  

  

 

 

 

 

 
ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคุณค่าของข้อความข้างต้น 
 1. เนื้อหาสารให้ความรู้    2. ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน 
 3. ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ   4. มีหลักฐานอ้างอิงน่าเชื่อถือ 
 
 
 

 คลองแสนแสบเป็นคลองขุดใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  
ใช้เวลาในการขุด 3 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2380 – 2383 คลองแสนแสบเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลอง
บางลำพูกับคลองโอ่งอ่างบรรจบกัน มาถึงวังสระปทุม ผ่านเขตหนองจอก ถึงตำบลบางน้ำเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเชื่อมต่อกับคลองบางขนาด เพ่ือออกสู่แม่น้ำบางปะกง 

 ฝายแม้วเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมแบบพ้ืนบ้าน ฝายแม้ว
เป็นฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น กิ่งไม้ ก้อนหิน เพ่ือกั้นชะลอ
น้ำในลำธารหรือทางน้ำเล็ก ๆ ให้ไหลช้าลง ลดความรุนแรงขแงกระแสน้ำ ลดการชะลอพังทลาย 
ของตลิ่งและขังน้ำให้อยู่ในพื้นที่นานพอที่พ้ืนดินจะดูดซึมไปใช้ เป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิด
ความชุ่มชื้นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ข้ึน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  
สัตว์ป่า ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต เมื่อดินชื้น ป่าชื้น ก็กลายเป็นแนวกันไฟป่า ช่วยลดความรุนแรง
ของไฟได้ และฝายแม้วยังอาจใช้เพื่อการทดน้ำไปใช้ในคลองส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง 
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3. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม (ข้อสอบ O-NET ปี 60 ข้อ 12)  
  

 

 

ความขยัน อดทน และความสุข เป็นผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องใดตามลำดับ 
 1. การทำงาน   การทำดี 
 2. การทำดี  การศึกษา 
 3. การศึกษา การพ่ึงตนเอง 
 4. การทำงาน การพ่ึงตนเอง 
.................................................................................................................................................... ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...เด็ก ๆ นกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงาน
จะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทนพ่ึงตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข  
ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ...” 
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เฉลยแบบทดสอบ 

• ท 1.1 ม.1/3 ระบุเหตแุละผล และข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน 
ข้อ.1 เฉลย ข้อ 1  
เหตุผล ข้อความตอนที่  2 3 และ 4 เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถสืบค้นข้อมูลและเชื่อถือได้ 
ส่วนข้อความตอนที่ 4 ผู้เขียนได้แสดงข้อคิดเห็นสนับสนุนการนำไผ่สีสุกมาทำเครื่องจักรสาน  
โดยให้ความเห็นว่านิยมนำมาใช้มากท่ีสุด เพราะไผ่สีสุกมีผิวเรียบเป็นมัน เนื้อหนาและแข็ง ลำต้นตรง  
และพบอยู่ทั่วไปแทบทุกภาคของประเทศ 
ข้อ.2 เฉลย  ข้อ 4  
เหตุผล ข้อความตอนที่ 1 2 และ 3 เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถสืบค้นข้อมูลและเชื่อถือได้ 
ส่วนข้อความตอนที่ 4 ผู้เขียนได้แสดงข้อคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน สังเกตได้จากคำว่า 
“ควร” โดยมองว่าการงดแป้งและน้ำตาลสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด  
ข้อ.3 เฉลย  ข้อ 2  
เหตุผล ตัวเลือกข้อ 2 เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ส่วนตัวเลือกข้อ 1 3 และ 
4 เป็นการแสดงข้อคิดเห็นมีการใช้คำว่า “ดีที่สุดในโลก” “แนะนำว่า” “แล้วจะประทับใจ” “ต้องบอกเลยว่า” 
และ “แน่นอน” ที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียน 

• ท 1.1 ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนยั 
ข้อ.1     เฉลย ข้อ 3  
เหตุผล คำว่า “คอขวด” มีความหมายโดยตรงว่า คอขวด และมีความหมายโดยนัยว่า ส่วนของถนน สะพาน หรือ
ลำน้ำที่มีช่วงแคบเข้าหากันเหมือนคอขวด คำว่า “คอแข็ง” มีความหมายโดยตรงว่า คอแข็ง และมีความหมาย
โดยนัยว่า อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรืออาการที่ทนต่อรสอันเข้มหรือรุนแรงของเหล้าได้ 
ข้อ.2    เฉลย ข้อ 1  
เหตุผล จากคำที่ขีดเส้นใต้ของตัวเลือกท้ัง 4 ข้อ คำว่า “ทอด” ในข้อ 2 3 และ 4 เป็นคำกริยาที่มีความหมาย
ปรากฏตามรูปคำหรือมีความหมายโดยตรง หมายถึง ของที่ทำให้สุกด้วยการใส่ลงในน้ำมันที่เดือดหรือ 
การปล่อยลง ทิ้งลง วางลง ส่วนคำว่า “ทอดสะพาน” มีความหมายโดยนัยซึ่งหมายถึง ใช้ผู้อื่นเป็นสื่อเข้าไปติดต่อ
ทำความสนิทสนมกับผู้ที่ตนต้องการคุ้นเคย แสดงกิริยาท่าทางเป็นทํานองอยากติดต่อด้วย  
ข้อ.3     เฉลย ข้อ 2  
เหตุผล จากคำที่ขีดเส้นใต้ของตัวเลือกข้อ 1 3 และ 4 ” เป็นคำท่ีมีความหมายปรากฏตามรูปคำหรือมีความหมาย
โดยตรง โดยคำว่า “ข้ีริ้ว หมายถึง ผ้าเก่าท่ีใช้เช็ดถู คำว่า “ขี้เลื่อย” หมายถึง เศษไม้ที่ออกมาจากการเลื่อยไม้ คำ
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ว่า “ขี้ผง” หมายถึง เศษสิ่งของ ส่วนคำว่า “ข้ีเรื้อน” มีความหมายโดยนัยซึ่งหมายถึง  
ไม่มีคุณค่า เช่น คนข้ีเรื้อน ของขี้เรื้อน 

• ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเร่ืองที่อ่าน 
ข้อ.1   เฉลย ข้อ 4 
เหตุผล ใจความสำคัญของข้อความข้างต้น คือ การทำงานคนเดียวสู้ช่วยกันทำงานหลาย ๆ คนไม่ได้  
ซึ่งตัวเลือกข้อ 1 2 และ 3 เป็นข้อความที่สนับสนุนใจความสำคัญของข้อความข้างต้น แต่ตัวเลือกข้อ 4 กล่าวถึง
การการคิดอย่างรอบคอบด้วยตัวเราคนเดียว ซึ่งขัดแย้งกับใจความสำคัญของข้อความข้างต้น 
ข้อ.2    เฉลย ข้อ 4 
เหตุผล ใจความสำคัญของข้อความข้างต้น ปรากฏอยู่ตอนต้นของข้อความ ดังนี้ เกษตรกรรมทางเลือก 
เป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ดังนั้นจึงตอบข้อ 4 ส่วนตัวเลือกข้อ 1 2 และ 3 เป็นประโยคที่มา
ขยายการทำเกษตรกรรมทางเลือกที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 
ข้อ.3    เฉลย ข้อ 2 
เหตุผล ใจความสำคัญของข้อความข้างต้น ปรากฏอยู่ตอนที่ 3 ของข้อความ ดังนี้ เหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญ
ให้ใครหลาย ๆ คน ข้อดีของเหงื่อประการหนึ่งคือ ช่วยทำให้ผิวของเราสะอาด ซึ่งสรุปได้ว่า เหงื่ออาจจะสร้างความ
รำคาญให้เราแต่ก็มีประโยชน์กับเราเช่นกัน ตรงกับตัวเลือกข้อ 2  

• ท 1.1 ม.3/4 อ่านเร่ืองต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
ข้อ.1      เฉลย ข้อ 1  
เหตุผล การเรียงลำดับโครงเรื่องรายงานเรื่อง “ละครลิง” ควรเริ่มจาก ความเป็นมาของละครลิง บทบาท 
ของละครลิงในสังคมไทย องค์ประกอบของการแสดงละครลิง สถานภาพของละครลิง และการอนุรักษ์ละครลิงใน
ปัจจุบัน ตามลำดับ  
ข้อ.2      เฉลย ข้อ 1 
เหตุผล สาระสำคัญของข้อความข้างต้น คือ องค์การนาซาค้นพบดาวเคราะห์ 10 ดวงนอกระบบสุริยะ 
ที่สิ่งมีชีวิตอาจอาศัยอยู่ได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบ 
ข้อ.3      เฉลย ข้อ 2 
เหตุผล ข้อความในตอนที่ 2 เป็นการยกตัวอย่างประกอบ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ในการย่อความ 
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• ท 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
ข้อ.1    เฉลย ข้อ 4  
เหตุผล ประโยคในข้อความข้างต้นที่กล่าวว่า “เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมครึ่งบกครึ่งน้ำจึงถูกนำมาใช้เพื่อรับมือ
ปัญหาดังกล่าว” คำว่า จึง เป็นใช้กลวิธีการให้เหตุผล และประโยคที่กล่าวว่า “สถาปัตยกรรมครึ่งบกครึ่งน้ำ
แตกต่างกับสถาปัตยกรรมลอยน้ำ” คำว่า แตกต่าง เป็นการใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ และประโยคที่กล่าวว่า 
“สถาปัตยกรรมลอยน้ำนั้นสิ่งก่อสร้างลอยอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา เช่น เรือแพ” คำว่า เช่น เป็นการใช้กลวิธีการ
ยกตัวอย่าง ดังนั้นในข้อความข้างต้นจึงไม่มีการใช้กลวิธีให้คำจำกัดความ 
ข้อ.2      เฉลย ข้อ 3 
เหตุผล ตอนที่ 3 สังเกตได้จากคำว่า “เช่นเดียวกับ” เป็นการแสดงการเปรียบเทียบว่า ข้าวยำที่เป็นอาหารทาง
ภาคใต้มีลักษณะเหมือนกันกับข้าวคลุกกะปิของภาคกลาง 
ข้อ.3      เฉลย ข้อ 3 
เหตุผล ข้อความในตอนที่ 3 มีการใช้รูปพีระมิดคว่ำมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนประชากรของไทย ซึ่งสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุมีมากกว่าประชากรวัยอื่น ๆ เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลง 
ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับรูปพีระมิดคว่ำ  

• ท 1.1 ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลทีใ่ช้สนับสนุนในเร่ืองที่อ่าน   
ข้อ.1   เฉลย  ข้อ 3 
เหตุผล เนื่องจากข้อความข้างต้นใช้ภาษาได้สละสลวยและถูกต้อง มีเนื้อหาสาระให้ความรู้ และใช้กลวิธีบรรยาย
รายละเอียดของเทวรูป แต่ไม่ได้อ้างอิงที่มาของข้อมูล 
ข้อ.2    เฉลย  ข้อ 1 
เหตุผล เมื่อพิจารณาข้อความ “เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็ให้หยิบขึ้นมาสูดดม โดยหายใจลึก ๆ เพ่ือช่วยเพิ่ม
ออกซิเจน” ตัวเลือกข้อที่ 1 น้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มออกซิเจน จึงเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง 
ข้อ.3     เฉลย  ข้อ 3 
เหตุผล เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียน 1 “การวาดให้เหมือนของจริงใคร ๆ ก็ทำได้ ถ้าฉันจะวาด
รถดับเพลิง ฉันคงจะวาดให้เหมือนซาลาเปาสีแดงมากกว่า” เป็นการแสดงความคิดเห็นที่สนใจวาดในสิ่งที่ใจ
มองเห็นเท่านั้น 
ข้อ 4  เฉลย  ข้อ 1 
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เหตุผล ตัวเลือกข้อที่ 1. การวาดรูปให้ดีต้องวาดให้เหมือนจริง และมองเห็นชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของนักเรียน 1 “รูปที่ดีก็คือ รูปที่วาดในสิ่งที่ใจมองเห็นต่างหาก” ซึ่งเป็นการกล่าวโต้แย้งกับบทสนทนาข้างต้น 

• ท 1.1 ม.3/7 วจิารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเร่ือง     
ข้อ.1    เฉลย  ข้อ 2 
เหตุผล พิจารณาที่ตัวเลือกลำดับข้อความ  (3) อีกทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดคลุมพระบรมรูปด้วย
พระองค์เองอีกด้วย (4) ที่พสกนิกรพร้อมใจกันสร้างถวาย ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ 
ลำดับที่ 3 และ 4 มีคำเชื่อมขึ้นต้น จึงตัดตัวเลือกข้อที่ 1 และ 4 และพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือกข้อที่ 2  
และ 3 ซึ่งตัวเลือกข้อที่ 2 ลำดับข้อความ  2 – 5 – 1 – 4 – 3 มีความต่อเนื่องและเหมาะสมมากท่ีสุด 
ข้อ.2    เฉลย  ข้อ 4 
เหตุผล  ตัวเลือกข้อที่ 1. ปู่บอกว่าเรื่องนี้ดี แต่มะเร็งอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่ดีดีทีก็ได้ (แย้งประเด็นสำคัญของ
ข้อความข้างต้น) 
 ตัวเลือกข้อที่ 2. ย่าบอกว่าเรื่องนี้ดี เพราะทำให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่ย่าเคยป่วยในสมัย
เด็ก และ 3. ตาบอกว่าเรื่องนี้ดีมาก ๆ เพราะช่วยให้นึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตาเคยเผชิญมา 
ในวัยเด็ก (ไม่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญของข้อความข้างต้น) 
 ตัวเลือกข้อที่ 4. ย่าบอกว่าเรื่องนี้ดี เพราะทำให้รู้ว่าพิษดีดีทีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่เฉพาะกับแมลง
เท่านั้น (สอดคล้องกับประเด็นสำคัญของข้อความข้างต้น) 
ข้อ 3   เฉลย  ข้อ 1 
เหตุผล พิจารณาตัวเลือกข้อที่ 1. น้องบอกว่าดีดีทีช่วยกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้ เป็น
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความข้างต้น เพราะดีดีที ได้รับความนิยมในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และทำให้สัตว์ป่าหลายชนิด  
การศึกษาวิจัยสืบเนื่องจนทำให้มีการรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้ดีดีดีที และเกิดอนุสัญญาสต็อกโฮล์มที่ห้ามการใช้ดีดีที
ทั่วโลก 
ข้อ.4    เฉลย  ข้อ 3 
เหตุผล พิจารณาให้ลำดับที่ 4. นักดำน้ำกระโดดลงน้ำบริเวณหน้าของเหลี่ยมหิน เป็นข้อความขึ้นต้น ตัดตัวเลือก
ข้อที่ 1 และ 2 ออก แล้วพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือกข้อที่ 3 และ 4 ซึ่งตัวเลือกข้อที่ 3 ลำดับข้อความ  4 – 2 – 
1 – 3 – 5 มีความต่อเนื่องและเหมาะสมมากท่ีสุด 
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• ท 1.1 ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน       
ข้อ.1    เฉลย ข้อ 2 
เหตุผล เนื่องจากใจความสำคัญ คือ “ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขาดสารอาหารเรื้อรัง คือ มีภาวะเตี้ย 
แคระแกร็น ส่งผลให้สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่ จนปัจจุบันสถานการณ์ไม่ดีขึ้น” ตัวเลือกข้อที่ 2 เด็กไทยถึงจะแคระ
แกร็นก็เรียนเก่ง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความข้างต้น 
ข้อ.2    เฉลย  ข้อ 1 
เหตุผล พิจารณาตัวเลือกข้อที่ 1. น้องบอกว่าดีดีทีช่วยกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้ เป็น
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความข้างต้น เพราะดีดีที ได้รับความนิยมในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และทำให้สัตว์ป่าหลายชนิด  
การศึกษาวิจัยสืบเนื่องจนทำให้มีการรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้ดีดีดีที และเกิดอนุสัญญาสต็อกโฮล์มที่ห้ามการใช้ดีดีที
ทั่วโลก 

• ท 1.1 ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพ่ือ
นำไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต   
ข้อ.1     เฉลย  ข้อ 3  
เหตุผล ข้อความข้างต้นได้ระบุระยะทางว่า “เริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลองบางลำพูกับคลองโอ่งอ่างบรรจบกัน มาถึงวัง
สระปทุม ผ่านเขตหนองจอก ถึงตำบลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเชื่อมต่อกับคลองบางขนาด เพื่อออกสู่
แม่น้ำบางปะกง” จึงเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการขุดเพ่ือประโยชน์ด้านการคมนาคม 
ข้อ.2    เฉลย  ข้อ 3 
เหตุผล ข้อความข้างต้นเป็นการกล่าวเน้นเนื้อหาและให้ความรู้เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำที่ชื่อว่า “ฝายแม้ว”  
ใช้ภาษาในการนำเสนอได้ถูกต้องชัดเจน และมีการอ้างอิงเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ไม่ได้กล่าวส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ
เกินความเป็นจริงแต่อย่างใด 
ข้อ.3    เฉลย  ข้อ 1 
เหตุผล เมื่อพิจารณาจากข้อความข้างต้น “..เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน
พ่ึงตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข…” ซึ่งเป็นผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องตามลำดับ 
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สาระที่ 2  การเขียน   
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 

                      เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 

                      การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

           ท2.1   ม. 1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

           ท2.1   ม. 2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา 

           ท2.1   ม. 2/3 เขียนเรียงความ 

           ท2.1   ม. 2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ 

           ท2.1   ม. 3/4 เขียนย่อความ 

           ท2.1   ม. 3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

           ท2.1   ม. 3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 

 

เนื้อหา 

-เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย : เป็นการเขียนแนะนำตนเองหรือสถานที่สำคัญ 

-เขียนบรรยายและพรรณนา : เป็นการเขียนเรียงความที่มีบรรยายโวหาร และพรรณนาโวหาร 

-เขียนเรียงความ : เป็นการเขียนเรียงความที่มีบรรยายโวหาร และพรรณนาโวหาร 

-เขียนจดหมายกิจธุระ : เป็นการเขียนจดหมายกิจธุระ ในชีวิตประจำวัน –จดหมายเชิญวิทยากร   

-จดหมายขอบคุณวิทยากร 

           -เขียนย่อความ  : เปน็การเขียนย่อความจากวรรณคดี และวรรณกรรมในหนังสือเรียน หรือสื่อต่าง ๆ 

           -เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล : เป็นการเขียนอธิบาย ชี้แจง  

      แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 

           -เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ : เป็นการเขียน 

            วิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความรู้  ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น –บทโฆษณา 

  -บทความทางวิชาการ 
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แหล่งสืบค้นข้อมูล 
- Google  พิมพ์ คำว่า  แบบทดสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้น ม. 3  ปี ............................ 

   (เว็บต่าง ๆ ที่มีแบบทดสอบ จะปรากฏขึ้นมาและคลิกเลือกตามที่เราต้องการ) 

สาระที่ 2  การเขียน   

 

ตัวชี้วัด ม. 1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

เนื้อหา  เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

 ความหมายของการสื่อสาร 

 การเขียนสื่อสาร หมายถึง การเขียนถ้อยคำหรือข้อความเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ตลอดจนอารมณ์

ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน การเขียนสื่อสารจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเข้าใจ     

วัตถุประสงค์ของผู้เขียนในหลาย ๆ ด้าน การเขียนสื่อสารมีองค์ประกอบ สำคัญดังนี้ 

     1. ผู้เขียน คือ ผู้ส่งสารไปยังผู้อ่านด้วยวิธีการเขียน ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ ความคิด ศึกษาค้นคว้าเรื่องราว

ต่าง ๆ แล้วนำมาเรียบเรียง 

        2. ผู้อ่าน คือ ผู้รับสาร ด้วยการอ่านข้อความหรือเรื่องราวของผู้เขียน ผู้อ่านถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีมี

ความแตกต่างทั้งทางเพศ สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษา ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านเรื่องราวที่ผู้เขียนสื่อ และ

เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจอ่าน 

      3. เนื้อหา คือ เรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการเขียนสื่อสารไปยังผู้อ่าน เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ ความคิด 

การแสดงทรรศนะ ประสบการณ์ เนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านอาจจะมีหลายรูปแบบ เช่น ข่าว 

บทความ สารคดี การเขียนอธิบาย ซึ่งการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อาจจะพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 

สารานุกรม หรือเอกสารต่าง ๆ 

       4. สื่อ คือ ช่องทางการสื่อสาร หรือสิ่งที่ใช้ตีพิมพ์ ข้อเขียนสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 

จดหมาย ตำรา สารานุกรม 
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ตัวชี้วัด ม. 1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

ตัวอย่าง ข้อสอบจากปีการศึกษา 2560 
1. ข้อใดไม่ใช่ระดับภาษาทางการ  (ปี 2560) 

1. เมืองเพตรา ประเทศจอร์แดน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

2. เมืองเพตราเป็นนครโบราณกลางทะเลทรายที่เกิดขึ้นมากว่า 2,000 ปี 

3. จุดเด่นของเมืองเพตราคือปราสาทหินแกะสลัก (The Treasury) ที่สวยงาม 

4. เมื่อย่ำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนักจะเห็นเนินผาหินสีชมพู ซึ่งจะทำให้เรารู้ซึ้งถึง 

                     ความมหัศจรรย์ของโลก 

ตัวชี้วัด ม. 1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
ข้อสอบจากปีการศึกษา 2560 

2. ข้อใดใช้คำพูดถูกความหมายและเหมาะกับบริบท  (ปี 2560) 

1. ความเจริญรุกรานเข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของคลองลัดมะยม 

2. ผู้นำชุมชนจึงเปิดเป็นตลาดน้ำให้ชาวบ้านในอาณานิคมนั้นนำผลผลิตมาขาย 

3. ในตลาดมีข้าวของกระจุบกระจิบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษวางขายทั่วไป 

4. ร้านค้าที่นี่ร้อยละ 80 จะขายของกินหลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมายจนลายตา 

ข้อสอบจากปีการศึกษา 2561 

3. การเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องตามบริบท  (ปี 2561) 

1. วัดร่องขุ่นเป็นวัดท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเลย 

2. ภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

                     เป็นผู้ออกแบบ 

3. การออกแบบพระอุโบสถเน้นสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อย ประดับด้วยกระจก              

และใช้สีขาวล้วน 

4. วัดร่องขุ่นได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมว่าวัดสีขาวหรือ “ไวท์เทมเพิล”  

ในภาษาอังกฤษ 
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ข้อสอบจากปีการศึกษา 2562   

 4.  คำในข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างต่อไปนี้ได้ถูกต้อง  (ปี 2562) 

 

  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่มี  

           การตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

 

1. หลักฐาน 

2. หลักแหล่ง 

3. หลักเกณฑ์ 

4. หลักประกัน 
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 เฉลย  ตัวชี้วัด ม. 1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
เฉลย  ข้อ 1  ปี  2560 

                   ตอบ ข้อ  4  เมื่อย่ำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนักจะเห็นเนินผาสีชมพู ซึ่งจะทำให้เรารู้ซึ้ง                      

                           ถึงความมหัศจรรย์ของโลก 

 เหตุผล  เพราะ  คำว่า ย่ำเท้า เป็นคำท่ีเป็นภาษาพูด ภาษาไม่เป็นทางการ 

เฉลย  ข้อ 2  ปี  2560 

          ตอบ ข้อ  4  ร้านค้าที่นี่กว่าร้อยละ 80 จะขายของกินหลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมาย 

                จนลายตา 

 เหตุผล  เพราะ  ข้อความแสดงให้เห็นภาษาท่ีเป็นบริบทชัดเจน มีตัวเลขแสดงให้เห็นถูกต้อง 

เฉลย  ข้อ 3  ปี  2561 

          ตอบ ข้อ 1  วัดร่องขุ่นเป็นวัดท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งมีนักท่องเที่ยงมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเลย 

 เหตุผล  เพราะ  นักท่องเที่ยว มาเที่ยว  ไม่ได้มาเยี่ยมเยียน  

เฉลย  ข้อ 4  ปี  2562 

           ตอบ ข้อ  1   หลักฐาน  เพราะคำว่า หลักฐาน เป็นคำนาม  

                          หมายถึง  1. สถานะอันมั่นคง, พ้ืนเพมั่นคง. 

                                      2. เครื่องยืนยันหรือแสดงความม่ันคง 
 เหตุผล  เพราะ  คำว่า  หลักฐานหมายถึง สถานะอันมั่นคง, พ้ืนเพม่ันคง. 

.................................................................................. 
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ตัวชี้วัด ม. 2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา 
เนื้อหา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 

การเขียนเชิงพรรณนาเป็นการบอกเล่าถึงรายละเอียดที่เราสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อัน ได้แก่  รูป รส 

กลิ่น เสียง และสัมผัส ในย่อหน้าหนึ่งๆ ที่ใช้การเขียนแบบพรรณนา ผู้เขียนต้องให้ข้อมูลที่สามารถดึงดูด  

ทุกประสาทสัมผัส เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้มากท่ีสุด การเขียนเชิงพรรณนามีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งใน

งานเขียนเชิงบันเทิงคดีและสารคดี เพื่อให้ผู้อ่านจมดิ่งลงไปยังโลกที่นักเขียนสร้างขึ้น และแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ยากๆ 

หรือทางลัดในการวางโครงสร้างของงานเขียนประเภทนี้ แต่ก็มีคำแนะนำมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนงาน

เชิงพรรณนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูด มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน 

 

  ขั้นตอนที่ 1 เลือกบุคคล สถานที่ และสิ่งของที่มีความสำคัญ. ก่อนที่จะเริ่มงานเขียน ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่

คุณเลือกมานั้นควรค่าแก่การนำมาเขียนบรรยาย เช่น หากคุณต้องการเขียนบรรยายตัวละคร ตัวละครที่คุณเลือก

ต้องมีความน่าสนใจในแง่ใดแง่หนึ่ง หรือหากคุณต้องการเขียนบรรยายถึงสิ่งของ สิ่งของชิ้นนั้นก็ต้องมีความหมาย

ลึกซึ้งบางอย่างมากกว่าสิ่งของธรรมดาๆ ทั่วไป เพื่อที่คุณจะได้มีเรื่องมากพอให้เขียนถึง และหากคุณเลือกสถานที่

ขึ้นมา ก็ต้องแน่ใจว่าคุณจะสามารถบรรยายสถานที่นั้นๆ ได้โดดเด่นมากพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ 

• ตัวอย่างเช่น ในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ "จะเป็นผู้คอยรับไว้ ไม่ให้ใครร่วงหล่น" (The Catcher in the 
Rye) โฮลเด้น คอลฟีลด์ได้บรรยายถึงถุงมือเบสบอลข้างหนึ่ง แม้ถุงมือจะเป็นเพียงสิ่งของธรรมดาที่ไม่ได้
โดดเด่นอะไร แต่คอลฟีลด์ใช้วิธีการบรรยายที่ทำให้ถุงมือข้างนี้กลายเป็นถุงมือที่มีความหมายมาก เพราะ
มันเคยเป็นถุงมือของพ่ีชายของเขาที่เสียชีวิตไปแล้ว ความจริงแล้ว สิ่งของทุกชิ้นที่คุณเขียนบรรยายไม่
จำเป็นต้องมีภูมิหลังสวยหรู แต่หากมันมีความหมายซุกซ่อนอยู่ สิ่งนี้จะช่วยให้การบรรยายของคุณมี
น้ำหนักมากยิ่งขึ้น 

• หากคุณต้องการเลือกสถานที่มาเขียนบรรยาย อย่าเลือกแต่สถานที่ประเภทจุดเที่ยวเก่าแก่ริมชายหาด 
แต่ให้เลือกสถานที่ที่มีความหมายบางอย่างกับคุณ หรือกับตัวละครของคุณในกรณีท่ีคุณกำลังเขียน      
นวนิยาย เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้สถานที่ท่ีคุณเขียนถึงมีความน่าสนใจในอีกระดับ 
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 ขั้นตอนที่ 2 แนะนำบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของท่ีคุณกำลังเขียนบรรยาย. หากต้องการดึงดูด 
ความสนใจจากผู้อ่าน แทนที่จะปล่อยให้พวกเขาเดาเอาเอง คุณควรทำให้เขาหรือเธอรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรให้เร็ว
ที่สุด ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบรรทัดเปิดในงานเขียนเชิงพรรณนา 

• ห้องใต้ดินของนาตาชาเป็นเสมือนหลุมหลบภัยของพวกเรา ฉันมีโอกาสได้ย้อนกลับไปยังสถานที่แห่งนั้น 
อีกครั้งในความฝัน และตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าฉันคงนอนตายตาหลับได้แล้ว 

• ประโยคเปิดข้างต้นเป็นการแนะนำถึงสิ่งที่ผู้เขียนกำลังบรรยาย ซึ่งก็คือห้องใต้ดินของเพ่ือนของผู้เล่า
นั่นเอง และประโยคเหล่านี้ก็ทำให้พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญกับผู้เล่า   มาก
แค่ไหน 

 
  ขั้นตอนที่ 3 ทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพได้ชัดเจน คุณสามารถเริ่มต้นการเขียนด้วยสิ่งที่ผู้อ่านสามารถ 
มองเห็นภาพได้ โดยใช้ภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาหรือเธอเพ่ือแนะนำวัตถุท่ีคุณกำลังจะพูดถึง 
เนื่องจากภาพเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด งานเขียนเชิงพรรณนาที่ดีจึงต้องพูดถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการ
ให้ผู้อ่านมองเห็น การใช้คำคุณศัพท์ที่มีพลังเพ่ือบรรยายฉาก เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสิ่งของของคุณให้ผู้อ่าน
รับรู้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพตามได้ โดยให้จำไว้ว่า แม้การใช้คำคุณศัพท์จะช่วยให้คุณสามารถ 
บรรยายวัตถุนั้น ๆ ได้อย่างเห็นภาพ แต่การใช้มากเกินไปอาจทำให้งานเขียนของคุณน่าเบื่อและไม่เป็นธรรมชาติ 
ด้านล่างคือตัวอย่างประโยคเริ่มต้นในการเขียนเชิงพรรณนา: 
 

• แม้ในวันนี้ ฉันก็ยังสามารถวาดภาพมันออกมาได้อย่างชัดเจน แม้กระทั่งเศษพิซซ่าชิ้นสุดท้ายที่ถูก       ทิ้ง
ไว้ให้เละอยู่ใต้โต๊ะปิงปอง 

• ผู้อ่านได้เห็นภาพที่บรรยายถึงสิ่งของที่มีอยู่ในห้องใต้ดินในทันที นั่นคือ เศษพิซซ่าเก่า ๆ และโต๊ะ
ปิงปอง ซึ่งทำให้ผู้อ่านรับรู้ได้ถึงความสกปรกและวุ่นวายของสถานที่แห่งนี้ 
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 ขั้นตอนที่  4 อธิบายกลิ่นและรสด้วย หากสามารถทำได้  ลองคิดหาวิธีที่คุณสามารถบรรยายหัวข้อ   
ฉาก หรือเหตุการณ์นั้นๆ ให้ผู้อ่านรับรู้ได้ผ่านการบรรยายกลิ่นหรือรสชาติของสิ่งนั้น ๆ งานเขียนเชิงพรรณนาที่ดี
ที่สุด คืองานเขียนที่สามารถทำให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับว่าเขาหรือเธอได้พบเจอกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่จริง ๆ ไม่ใช่แต่
เพียงกำลังอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ดังนั้น คุณจึงควรใส่ประโยคสักหนึ่งหรือสองประโยคเพ่ือบรรยายกลิ่นของ
วัตถุท่ีคุณกำลังพูดถึง และเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่สามารถบรรยายกลิ่นได้อย่างชัดเจนเพ่ือถ่ายทอดกลิ่นนั้น ๆ ไปถึง
ผู้อ่าน ประโยคอย่างเช่น "อาหารจานนี้รสชาติดี" นั้นไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกพิเศษใด ๆ ไปยังผู้อ่าน ในขณะ
ที่ประโยคอย่าง "อาหารจานนี้รสชาติเหมือนพายแอปเปิ้ลของคุณยาย ที่ทั้งสดใหม่และยังมีฟองผุดขึ้นบริเวณขอบ 
ทั้งกรอบ ทั้งหวาน และรสชาติเข้มข้น" นั้นช่วยบรรยายรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารของคุณได้ แน่นอนว่า
บางสิ่งที่คุณบรรยายถึงอาจไม่มีรสหรือกลิ่นที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ แต่หากมี ก็จะดีกว่านะหากคุณจะพูดถึงรส
หรือกลิ่นนั้นๆ ด้วย และนี่คือส่วนถัดไปของย่อหน้าของเรา: 

• รูทเบียร์ที่หกเรี่ยราดและซอสเป็ดที่ส่องแสงประกายอยู่บนพรมขนปุยสีน้ำตาลช่วยบอกเล่าถึง  
ค่ำคืนที่พวกเรานั่งหัวเราะคิกคักและเที่ยวโทรอำคนโน่นคนนี้เล่น ช่วงเวลานั้นเป็นชว่งที่พวกเรา
วุ่นวายกันมากเกินกว่าจะมานั่งคิดว่าเราอาจต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ มีป๊อปคอร์นเละแบน
ติดอยู่ในพรมที่ไม่เคยได้รับการทำความสะอาดอย่างจริงจัง จนคุณสามารถได้กลิ่นความหวาน
และเนยผสมปนเปกันได้แม้ยืนอยู่ที่ระเบียงด้านหน้า 

  
 

  ขั้นตอนที่ 5 บรรยายถึงความรู้สึกที่ได้รับจากเหตุการณ์หรือสิ่งของนั้น ๆ ในขณะที่เขียนต่อไปเรื่อย ๆ 
คุณควรเขียนประโยคสักหนึ่งหรือสองประโยคเพ่ือบอกเล่าว่าประสบการณ์นั้น ๆ ให้ความรู้สึกอย่างไร และคุณนึก
ถึงอะไรในขณะที่กำลังจินตนาการว่าคุณกำลังไล่นิ้วไปบนพ้ืนผิวของสิ่งนั้น ๆ หรือเกิดความรู้สึกเสียวซ่านขึ้นบริเวณ
หลังอย่างไร? คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อประสบการณ์นั้น ๆ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ให้คุณใช้คำคุณศัพท์ต่างๆ เพ่ืออธิบายถึง
ความรู้สึกท่ีคุณได้รับในชั่วขณะนั้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการบรรยายทั่ว ๆ ไป เช่น "มันรู้สึกดี" ซึ่งไม่ได้บรรยายสิ่งใด
ออกมาเลย จงเลือกใช้คำที่เฉพาะเจาะจงและตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนั้นๆ ไปถึงผู้อ่าน หากคุณ
สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งของหรือวัตถุชิ้นนั้นทำให้ตัวละครหนึ่งๆ รู้สึกอย่างไร นี่แหละที่จะทำให้ผู้อ่านรับรู้ความรู้สึก
ที่คุณต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน และประโยคถัดไปของเราคือ: 
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• ไม่มีสิ่งใดถูกลบล้างออกไปเลยแม้แต่น้อย ที่นี่จึงเป็นเหมือนความทรงจำของพวกเรา หากมีเวลาและ 
ความมุ่งม่ังมากพอ คุณสามารถค้นเจอสิ่งของเกือบทั้งหมดได้ที่นี่ ครั้งหนึ่ง เคธี่เคยค้นเจอทามาก็อตจิที่เธอ
ได้มาตอนอนุบาล 3 จากในตู้เก็บของ อีกวันหนึ่ง นอร่าขุดค้นจนเจอกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง กับภาพสดที่ฉัน
ถ่ายตอนเราไปเที่ยวเกาะเอลลิสกัน ตอน ป.1 

• โปรดสังเกตว่าในข้อความข้างต้น ผู้เล่ากำลังแสดงให้เห็นว่าห้องใต้ดินที่เธอกำลังพูดถึงไม่เคยได้รับ
การทำความสะอาด และในขณะเดียวกันก็ใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าห้องใต้ดิน  
แห่งนี้มีความสำคัญกับเธอมาก เพราะที่นี่เป็นเหมือนกล่องที่เก็บบันทึกช่วงเวลาวัยเด็กของเธอ   ไว้
ประโยคข้างต้นจึงสามารถสื่อถึงความรู้สึกของการได้อยู่ในห้องใต้ดินแห่งนี้ และยังมีการใช้ภาษา
ภาพพจน์เพ่ือแต่งเติมความหมายอันลึกซึ้งให้กับสถานที่นี้อีกด้วย 

 

  ขั้นตอนที่ 6 บรรยายเสียงของสิ่งท่ีคุณกำลังพูดถึง  คุณได้ยินอะไร? มันเงียบจนน่ากลัวหรือไม่?       
หากได้ยินเสียงเตือนภัย ให้หลีกเลี่ยงการบรรยายในทำนองที่ว่า "ทันใดนั้นเอง ฉันก็ได้ยินเสียงเตือนดังมาก"       
แต่ให้บรรยายในลักษณะที่ว่า "ฉันสะดุ้งสุดตัวเมื่อจู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงเตือนดังมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ เสียงมันดังน่ากลัว  
จนฉันต้องเอามือปิดหน้าปิดหูไว้ ฉันคิดว่ามันเป็นสัญญาณเตือนไฟไหม้ ... " เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้อ่าน    
จะเข้าใจถึงความรู้สึกของการได้ยิน "สัญญาณเตือนไฟไหม้" เพราะคนส่วนใหญ่เคยได้ยินเสียงดังจนน่าตกใจ    ของ
สัญญาณเตือนไฟไหม้มาก่อน และนี่คือวิธีการที่เราใช้บรรยายเสียงในย่อหน้าของเรา: 

• ทีวีในห้องใต้ดินเปิดอยู่ตลอดเวลา แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครเคยดูมันจริง ๆ เพราะเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับ        
การหัวเราะกับเกมไร้สาระล่าสุดที่พวกเราเล่นกัน ทั้งเกมรัมมี่คับและการโทรอำคนโน่นคนนี้              พูด
ถึงคนที่พวกเราชอบ หรือคอยเงี่ยหูฟังเสียงกระดิ่งประตูที่บอกให้รู้ว่าพิซซ่าของเรามาถึงแล้ว 

• ในประโยคข้างต้น ผู้เล่าใช้การบรรยายถึงเสียงภายในห้องใต้ดิน เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกของการได้
อยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นจริง ๆ รวมถึงบอกผู้อ่านเป็นนัยๆ ถึงสิ่งที่พวกเขาเคยทำเป็นประจำในห้องนี้ 

 

  ขั้นตอนที่ 7 บรรยายผ่านมุมมองท่ีแตกต่าง  ในขณะที่คุณกำลังบรรยายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณควรทำให้
ผู้อ่านเห็นภาพ ได้กลิ่น ได้ยิน หรือรู้สึกอย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ยินเช่นนั้น เช่น หากคุณกำลัง
พูดถึงทนายความคนหนึ่ง อย่าบอกผู้อ่านถึงสิ่งที่พวกเขาคาดคิดว่าจะได้ยินเมื่อพูดถึงทนาย เช่น เขาใส่ชุดสูทและ
ทำงานหามรุ่งหามค่ำ แต่ให้เล่าถึงความรักท่ีเขาแอบมีให้ กับอิกัวน่าสัตว์เลี้ยงของเขาแทน โดยการบรรยายของคุณ
ต้องฟังดูแปลกใหม่และสร้างความตื่นตกใจได้ ลองไปอ่านเรื่องของเราต่อกัน: 
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• พวงดอกไม้วันคริสต์มาสสีเงินที่แขวนอยู่ตรงราวบันไดเป็นเหมือนของตกแต่งที่ติดอยู่อย่างถาวร สายรุ้ง
ประดับงานวันเกิดเส้นเดิมที่เราใช้ฉลองงานวันเกิดเล็ก ๆ มาแล้วถึง 3 หน ในที่สุดก็สูญเสียสีของพวกมันไป 
และดูเหมือนจะพากันหลุดลอกออกจากผนังด้วยความสมัครใจ 

• ประโยคข้างต้นทำให้เรารู้สึกราวกับว่าห้องใต้ดินแห่งนี้มีชีวิตและความต้องการเป็นของตัวเอง 
 
 ขั้นตอนที่ 8 ใช้ภาษาภาพพจน์ การใช้เทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขียน เพ่ือให้งานเขียน
ของคุณออกมาสมบูรณ์แบบนั้นจะทำให้องค์ประกอบทั้งหมดในงานเขียนของคุณมีความน่าสนใจและทำให้ผู้อ่าน
นึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตได้ หากคุณใส่องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ลงไปในงานเขียนของคุณ ผู้อ่านจะสามารถ
รับรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการถ่ายทอดและเข้าใจคุณค่าของงานของคุณได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถบรรยายบุคคล สถานที่ 
หรือสิ่งของต่าง ๆ ได้โดยใช้ทั้งการบอกเล่าแบบตรง ๆ หรือการพูดโดยใช้อุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบ เพื่อให้
ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณกำลังพูดได้อย่างชัดเจน และนี่คือตัวอย่างการใช้ภาษาภาพพจน์: 

• อย่างที่เห็น การที่ห้องใต้ดินแห่งนี้มีทั้งโต๊ะปิงปองที่ไม่มีตาข่ายและที่นอนโล่งๆ ทีห่ันหน้าเข้าหาทีวี ทำให้
สถานที่แห่งนี้ดูเหมือนฉากถ่ายมิวสิควิดีโอเพลง "Criminal" ของฟีโอน่า แอปเปิ้ล มากกว่าจะเป็นสถานที่
ให้ลูก ๆ ของคุณอาศัยอยู่ 

• ในประโยคข้างต้นมีการใช้อุปมาอุปไมยเพ่ือเปรียบเทียบห้องใต้ดินกับมิวสิควิดีโอฉาวโฉ่ตัวหนึ่ง 
เพ่ือเพ่ิมความหมายในอีกระดับให้กับสถานที่แห่งนี้ 

 

  ขั้นตอนที่ 9 สรุปเรื่องราว  แม้คุณจะไม่จำเป็นต้องมีประโยคสรุปสวย ๆ ในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ชิ้นนี้ 
(ยกเว้นในกรณีท่ีนี่เป็นการบ้านของคุณ) คุณอาจจำเป็นต้องใช้วิธีการบางอย่างเพ่ือสรุปใจความให้กับย่อหน้าของ
คุณ เพื่อให้ผู้อ่านจดจำได้ถึงสิ่งที่คุณบรรยายไป และเพ่ือทิ้งความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ
นั้น ๆ ไว้ในใจของผู้อ่าน และนี่คือบทสรุปของย่อหน้าของเรา: 

• และนั่นคือสาเหตุที่มีแปรงสีฟันเพิ่มขึ้นมาอีก 3 แปรงในห้องน้ำชั้นล่าง เราทั้งสามคนสามารถใช้ชีวิตและ
ตายที่นั่นได้เลยเชียวล่ะ 

ในบรรทัดสุดท้ายนี้ แม้ว่าผู้เล่าจะไม่ได้บอกตรง ๆ ว่าเด็กผู้หญิงอีกสามคนเคยใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันที่นั่น แต่

การให้ภาพของแปรงสีฟันที่เพ่ิมข้ึนมาแสดงให้เห็นว่าห้องใต้ดินแห่งนี้เคยเป็นที่หลบภัยของเด็ก ๆ และทำให้ผู้อ่าน

นึกถึงประโยคแรกของย่อหน้านี้ ประโยคเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าห้องใต้ดินแห่งนี้มีความสำคัญต่อเด็กสาวที่ 

"เติบโตมา" ในสถานทีแ่ห่งนี้ โดยที่ผู้เล่าไม่จำเป็นต้องกล่าวออกมาตรง ๆ 

  https://th.wikihow.com 
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ตัวอย่างข้อสอบจากปีการศึกษา 2560 

5. ข้อใดไม่ใช่พรรณนาโวหาร  (ปี 2560) 

1. ดอยหัวแม่คำเป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งแต่งกายด้วยสีสันงดงามราวกับลูกกวาดหลากสี 

2. ในหุบเขายังมีหมอกคลอเคลียภูเขาเหมือนเป็นทะเลขาวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา 

3. ช่วงฤดูหนาวทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองอร่าม บานสะพรั่งเป็นพรมดอกไม้งดงาม 

                               ไปทั่วทั้งขุนเขา 

4. เราเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1130 

                               ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงดอยหัวแม่คำ 
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 6.  ข้อความใดไม่ใชก่ารเขียนพรรณนา  (ปี 2561) 

 1.  น้ำตกช่วงสุดท้ายยังพุ่งลงมาเป็นสายกระทบลานหินกว้างสะท้อนแสงตะวันงามระยับตา 

 2.  น้ำตกสายนี้มีเสน่ห์ติดตราตรึงใจผู้มาเยือนด้วยสายธารที่ตกลงมาไหลรินโอบกอดลานหิน 

 3.  นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับฝูงผีเสื้อที่บินวนเวียนเหนือน้ำตกราวกับกลีบดอกไม้โปรยปราย 

 4.  หนุ่มสาวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกแห่งนี้ จึงขนานนามน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกลานรัก” 
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 7. ข้อใดเป็นการเขียนพรรณนา  (ปี 2562) 

 1.  จามจุรีเป็นไม้ยืนต้นที่มีก่ิงก้านสาขาแผ่กว้างประดุจร่มขนาดใหญ่ให้ร่มเงา                      

               และความร่มรื่นเย็นสดชื่น 

 2.  กะเพรามีสรรพคุณช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง 

      และโรคหัวใจขาดเลือดได้ 

 3.  แคคตัสเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มของไม้อวบน้ำ สามารถเก็บน้ำหรือความชื้นไว้ใน 

     ส่วนต่าง ๆ ของลำต้นได้ดี 

 4.  การตัดแต่งก่ิงไม้พุ่มออกไปบ้างจะทำให้สัดส่วนของอาหารที่สะสมในต้นไม้                 

               เหมาะกับการออกดอกออกผล 
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ข้อสอบจากปีการศึกษา 2562 

8.  ข้อใดเป็นการเขียนบรรยาย  (ปี 2562) 

  1.  แสงรุ้งเลื่อมลายพรั่งพรายนภา 

  2.  ยามลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่น 

  3.  พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง 

  4.  น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม 
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เฉลย สาระที่ 2  การเขียน 
ท2.1   ม. 2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา 

 

เฉลย  ข้อ 5  ปี  2560 

  ตอบ  ข้อ  4  เราเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข  1130 
        ประมาณ 1 ชั่วโมง  ก็จะถึงดอยหัวแม่คำ 
 เหตุผล  เพราะ  ข้อ 4 เป็นการบอกระยะทาง เส้นทางการเดินทางไปดอยหัวแม่คำ   
เฉลย  ข้อ 6  ปี  2561 

            ตอบ  ข้อ  4  หนุ่มสาวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกแห่งนี้ จึงขนานนาม            

                                     น้ำตกนี้ว่า  “น้ำตกลานรัก” 

 เหตุผล  เพราะ  ข้อความเป็นการบอกว่าใครไปเที่ยวพักผ่อน ไม่ได้บรรยายหรือบอก 

                               ความสวยงาม ใดๆ ของน้ำตกเลย 

เฉลย  ข้อ 7  ปี  2562 

ตอบ  ข้อ  1  จามจุรีเป็นไม้ยืนต้นที่มีก่ิงก้านสาขาแผ่กว้างประดุจร่มขนาดใหญ่ให้ร่มเงา  

 เหตุผล  เพราะ  เป็นข้อความที่บรรยายถึงลักษณะเด่นของต้นจามจุรี ให้เห็นภาพได้ชัดเจน 

เฉลย  ข้อ 8  ปี  2562 

     ตอบ  ข้อ  3  พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง 

 เหตุผล  เพราะ  มีประธานของบทเพลงบอกให้รู้ว่าทำอะไร และมองเห็นภาพได้ 

..........................................................................................................................  
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ตัวชี้วัด ม. 2/3 เขียนเรียงความ 
 

เนื้อหา  การเขียนเรียงความ 
            เรียงความ เป็นงานเขียน ร้อยแก้ว ชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ ความคิด และทัศนคติ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยถ้อยคำสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับขั้นและสละสลวย          
  องค์ประกอบของเรียงความ 
                มี 1 สว่นใหญ่ ๆ  คือ 
    1. คำนำ  เป็นส่วนแรกของเรียงความ ทำหน้าที่เปิดประเด็น ดึงดูดความสนใจ พิถีพิถัน 
คำนึงถึงเรื่องที่ตนจะเขียน เน้นศิลปะในการใช้ภาษา 
   การเขียนคำนำ ควรยึดแนวทางต่อไปนี้ 
                 -ไม่ยืดยาด เยิ่นเย้อ 
       -ไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 
      -ไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุปหรือความลงท้าย 
        -อาจหาคำคม สำนวน สุภาษิต หรือบทกวีที่ไพเราะและเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมาเป็น         
                                 คำนำก็ได้ 
       2. เนื้อเรื่อง  เป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความ ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด  
และข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้า และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบ การเขียนเนื้อเรื่องเป็นการขยายความในประเด็น
ต่าง ๆ ตามโครงเรื่องที่วางไว้ล่วงหน้าแล้ว ในการเขียนอาจมีการยกตัวอย่าง การอธิบาย การพรรณนา  
หรือยกโวหารต่าง ๆ มาประกอบด้วย โดยอาจจะมีย่อหน้าหลายย่อหน้าก็ได้ 

     การเขียนเนื้อเรื่องควรยึดแนวทางต่อไปนี้ 

            ความถูกต้อง แจ่มแจ้งสมบูรณ์ ผู้อ่านสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรียกว่า     มี 
สารัตถภาพ 

            ใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า จะต้องมีเพียงใจความเดียว ไม่ออกนอกเรื่อง สับสน วกวน ซึ่งเรียกว่า      มี 
เอกภาพ 

      เนื้อหาในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด ย่อหน้าที่มาหลังจะต้องเกี่ยวเนื่อง
สัมพนัธ์กับย่อหน้าที่มาก่อน ซึ่งเรียกว่ามี สัมพันธภาพ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit
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    3. สรุป  เป็นส่วนสุดท้ายหรือย่อหน้าสุดท้ายในเรียงความแต่ละเรื่อง ผู้เขียนจะทิ้งท้ายให้ผู้อ่าน

เกิดความประทับใจ สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน กระชับรัดกุม ซึ่งการเขียนสรุปมีหลายวิธี เช่น ฝากข้อคิด และความ
ประทับใจให้ผู้อ่านย้ำความคิดสำคัญของเรื่อง ชักชวนให้ปฏิบัติตาม ให้กำลังใจแก่ผู้อ่าน ตั้งคำถามที่ชวนให้ผู้อ่าน
คิดหาคำตอบ และยกคำพูด คำคม สุภาษิต หรือบทกวีที่น่าประทับใจ เป็นต้น การเขียนสรุปควรยึดแนวทาง
ต่อไปนี้ 

 

     การเขียน สรุป ควรยึดแนวทางดังนี ้
       - เขียนสั้น ๆ ไม่เยิ่นเย้อ (ความยาวควรจะเท่า ๆ กับคำนำ) 
            - อาจสรุปโดยการอ้อนวอน เชิญชวนหรือแสดงความคิดเห็น 
            - ควรหลีกเลี่ยงคำขออภัย หรือคำออกตัวว่าผู้เขียนไม่มีความรู้ 
            - ไม่ควรเสนอประเด็นใหม่เข้ามาอีก 

    ขั้นตอนการเขียนเรียงความ 

   1.  การเลือกเรื่อง  หากจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องเองแล้ว ควรเลือกตามความชอบ หรือความถนัด
ของตนเอง 
   2.  การค้นคว้าหาข้อมูล อาจทำได้โดยการค้นคว้าจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต 
หรือสื่ออ่ืน 
   3.  วางโครงเรื่อง  เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้ว ต้องวางโครงเรื่อง โดยคำนึงถึงการจัดการ จัดลำดับ
หัวข้อเรื่องที่จะเขียนให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เช่น 
          1)  จัดลำดับหัวข้อตามเวลาที่เกิด 
              2) จัดลำดับหัวข้อจากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่ 
              3) จัดลำดับตามความนิยม 
                โครงเรื่องของงานเขียนควรจัดหมวดหมู่ของแนวคิดสำคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียน โครงเรื่อง
เปรียบเสมือนแปลนบ้าน ผู้สร้างบ้านจะต้องใช้แปลนบ้านเป็นแนวทางในการสร้างบ้าน การเขียนโครงเรื่องจึงมี
ความสำคัญทำให้ผู้เขียนเรียงความเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ถ้าไม่เขียนโครงเรื่องหรือไม่วางโครงเรื่อง 
เรียงความอาจจะออกมาไม่ตรงตามท่ีผู้เขียนต้องการ 
      4. การเรียบเรียง  ตามรูปแบบของเรียงความ ตามองค์ประกอบ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป    
(บางคนอาจเขียนคำนำหลังสุดก็ได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน) 
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 ลักษณะของเรียงความที่ดี 

              นอกจากต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ คำนำ  เนื้อเรื่อง และสรุป แล้วยังต้องมีลักษณะ     
ดังนี้อีกด้วย 

• เอกภาพ  คือ ในแต่ละย่อหน้า ความคิดสำคัญต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน       
กับหัวข้อเรื่อง 

• สัมพันธภาพ  คือ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง โดยจะต้องมี       
การวางโครงเรื่องที่ดี จัดลำดับย่อหน้าอย่างมีระบบระเบียบ เรียบเรียงด้วยคำเชื่อมที่เหมาะสม 
 
https://sites.google.com 

 

ตัวชี้วัด ม. 2/3 เขียนเรียงความ 
อ่านข้อความ แล้วตอบคำถามข้อ 9 

  

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นกระทำได้หลากหลายแนวทาง แนวทางหนึ่ง 

 ที่เยาวชนสามารถทำได้ไม่ยากนักคือ การทิ้งขยะลงในถังที่จำแนกตามประเภทของขยะ               

 เช่น ถังขยะสำหรับภาชนะประเภทแก้ว พลาสติก กระดาษ เป็นต้น จุดประสงค์หนึ่ง 

 ก็เพ่ือนำทรัพยากรมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เรามีทรัพยากรใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

 ในชีวิตประจำวันไปได้อีกเป็นเวลานาน 
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 9.  ข้อใดไม่ปรากฏในส่วนสรุปของเรียงความข้างต้น  (ปี 2560) 

    1.  นิยาม 

  2.  เหตุผล 

  3.  ตัวอย่าง 

  4.  รายละเอียด 

 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B&action=edit
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  10.  ข้อใดลำดับโครงเรื่อง เพื่อเขียนเรียงความเรื่องความซื่อสัตย์ ได้ถูกต้อง  (ปี 2561) 

   1.  ชี้แจงข้อดี ข้อเสีย 

   2.  ให้รายละเอียด 

   3.  บอกนิยาม 

   4.  ให้ข้อคิด 

 

 1.    1 – 3 – 4 – 2 

 2.    2 – 1 – 4 – 3 

 3.    3 – 2 – 1 – 4  

 4.    4 – 3 – 1 – 2  
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 11.  ข้อใดเป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความ เรื่อง “เพลินชมตลาดมิงกาลา”  (ปี 2562) 

  1.  ย่างกุ้งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ำ เป็นท่าเรือหน้าด่านของการค้า 

  2.  หากมีโอกาสเดินทางไปประเทศเมียนมา ขอเชิญชวนให้แวะชมตลาดมิงกาลา 

  3.  ในสมัยท่อยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ เมียนมาจัดเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุด 

       ในเอเชียอาคเนย์ 

  4.  สินค้าในตลาดมีตั้งแต่ของมีค่าชิ้นเล็กอย่างพลอย ไปจนถึงผ้าหลากชนิด 

       และของแข็งอย่างกะละมัง 
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เฉลย สาระที่ 2 การเขียน 
ท2.1   ม. 2/3 เขียนเรียงความ 

เฉลย  ข้อ 9  ปี  2560 

ตอบ  ข้อ  1  นิยาม 

  เหตุผล  เพราะ  นิยาม เป็นคำกริยา หมายถึง กำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอน 

                                         แต่ข้อความที่ให้มานั้น เป็นการเขียนบอกไปเรื่อย ไม่มีการกำหนด            

                                         หรือข้อจำกัดใด ๆ เลย  

เฉลย  ข้อ 10  ปี  2561 

   ตอบ  ข้อ  3  คือ   3 – 2 – 1 - 4   

                                       (3. บอกนิยาม  2. ให้รายละเอียด 1. ชี้แจงข้อดีข้อเสีย  4. ให้ข้อคิด)  

  เหตุผล  เพราะ  การเขียนเรียงความ ไม่ว่าจะเขียนเรื่องใดก็ตาม ผู้เรียนต้องเรียงลำดับ 

    หัวข้อการเขียนจากการบอกนิยาม ให้รายละเอียด ชี้แจงข้อดีข้อเสีย 

                                          และให้ข้อคิดของเรื่อง เพ่ือเป็นการสรุปนำไปใช้ 

เฉลย  ข้อ 11  ปี  2562 

            ตอบ  ข้อ 4  สินค้าในตลาดมีตั้งแต่ของมีค่าชิ้นเล็กอย่างพลอย ไปจนถึง                    

                                               ผ้าหลากชนิดและของแข็งอย่างกะละมัง  

  เหตุ  เพราะ  เป็นข้อความที่บอกรายละเอียด ลักษณะของสินค้า ประเภทของสินค้า  

                                      ซึ่งนั่นคือ ตลาด เพราะตลาดต้องมีสินค้าจำหน่ายที่หลากหลาย 
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ตัวช้ีวัด ม. 2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ 

การเขียนจดหมายกิจธุระ 
ส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระ 
       จดหมายกิจธุระ แบ่งส่วนประกอบได้ 12 ส่วน ดังนี้ 
        1. "หัวจดหมาย" เป็นส่วนของชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้ออกจดหมาย จะบอก
รายละเอียดถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและท่ีอยู่    หน่วยงาน ซึ่งจะมีตราองค์กรหรือตราหน่วยงานอยู่กลาง
หน้ากระดาษ ที่อยู่จะอยู่ทางขวามือของกระดาษ 
        2. “ ลำดับที่ของจดหมาย ” จะใช้คำว่า “ ที ่” ตามด้วย “ เลขบอก ลำดับที ่ของจดหมายตามด้วย ป ี
พ.ศ. โดยจะมีเครื่องหมาย “/” ทับคั่น เช่น ที ่5 / 2556 ลำดับอยู่ทางด้านซ้ายของจดหมาย ซึ่งตรงกับที่อยู่ของผู้
ออกจดหมาย ในส่วนลำดับที่ของจดหมายอาจมีตัวย่อของชื่อองค์กรได้ แต่คำย่อของชื่อองค์กรต้องเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น  
                        ที ่ศธ 5 / 2556     “ ศธ ” เป็นอักษรย่อของ “ กระทรวงศึกษาธิการ ”       
         3.“ วัน เดือน ปี ” จะเขียนอยู่กลางหน้ากระดาษต่อจากที่อยู่ของผู้ออกจดหมาย การเขียนวัน เดือน
ปี   ไม่ต้อง เขียนคำว่า “ วันที่ และ “ ปี ” ให้ระบุ วัน เดือน ปี เท่านั้น เช่น  “10  ตุลาคม  2556” 
        4. “ เรื่อง ” เป็นการสรุปสาระสำคัญของจดหมาย ควรเป็นประโยคสั้น กะทัดรัด และบอกวัตถุประสงค์ท่ี
ออกจดหมาย เช่น 
                                 “ ขอความอนุเคราะห์……” 
                               “ ขอเชิญเป็นวิทยากร ” 
        5. “คำขึ้นต้น” ใช้คำวา่ “ เรียน ” ขึ้นต้นจดหมายทุกครั้ง จากนั้นตามด้วยชื่อ และนามสกุล หรืออาจตาม
ด้วยตำแหน่งของผู้รับจดหมาย เช่น “เรียน "นายวรพพล คงเดช” “เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” 
        6. “สิ่งท่ีส่งมาด้วย” เป็นสิ่งที่ผู้ส่งจดหมายส่งให้ผู้รับพร้อมจดหมาย เช่นรายละเอียดโครงการ เอกสาร
ประกอบการประชุม หนังสือ (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้) 
        7. “ข้อความหรือเนื้อหาของจดหมาย” เป็น เนื้อหาสาระหลักของจดหมาย มักมี 2 ย่อหน้า หากเนื้อหา
จดหมายมีความยาวอาจ มี 3 ย่อหน้า ก็ได้ 
             หากมี  2  ย่อหน้า 
             • ย่อหน้าแรก บอกถึงสาเหตุที่ต้องเขียนจดหมาย หากเป็นจดหมายฉบับแรกต้องขึ้นต้นคำว่า  
             “ ด้วย ” “ เนื่องด้วย ” “ เนื่องจาก ”  
              เช่น 
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               • ดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยม วัดนายโรง จะจัดการแสดงผลงาน โครงงาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2…….”                     
     • “ เนื่องด้วยห้องน้ำของโรงเรียนมัธยมวัด นายโรงมีสภาพชำรุดมาก ทำให้เกิดกลิ่นรบกวนและ นักเรียนไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้……”                  
     • “ เนื่องจากชมรมจิตอาสา โรงเรียนมัธยม วัดนายโรง จัดโครงการหนังสือเพ่ือน้อง ประจำปี 2553…….” แล้ว
ตามด้วยรายละเอียด จุดประสงค์ ความต้องการ 
               • หากเป็นกรณีการตอบจดหมาย หรือส่งจดหมายเพ่ือติดตามเรื่อง จำต้อง เท้าความเรื่องที่เคยติดต่อ
ไว้ โดยใช้คำว่า “ ตามท่ี ” ขึ้นต้นเรื่องที่เท้าความ และใช้คำว่า “ นั้น ” ลงท้าย เช่น…………..  
               • “ ตามท่ีท่านได้สั่งซื้อวารสารเมืองโบราณฉบับย้อนหลัง ฉบับที ่31 และฉบับที ่32 จำนวนฉบับละ  
1  เล่ม ในราคาเล่มละ 120 บาท  นั้น…….”  
 
                   • “ ตามท่ีท่านได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางชมรมพระพุทธศาสนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง     ส่ง
นักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นั้น……” 
                   • ย่อหน้าที่สอง บอกหรือย้ำวัตถุประสงค์ของจดหมายอย่างชัดเจน โดยใช้คำขึ้นต้นว่า “ จึงเรียน
มาเพ่ือ……( บอกจุดประสงค ์)……. เช่น 
             จึงเรียนมาเพื่อทราบ, 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา, 
             จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์……..  
                  •  “ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ บริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ”  หากมี 3 ย่อหน้า 
            – ย่อหน้าแรก บอกถึงสาเหตุที่ต้องเขียนจดหมาย หากเป็นจดหมายฉบับแรกต้องขึ้นต้นคำว่า “ ด้วย ” “ 
เนื่องด้วย ” “ เนื่องจาก” 
            – ย่อหน้าที่สอง บอกจุดประสงค์ในการเขียนอย่างชัดเจนว่าต้องการจะให้ทำอะไร มักข้ึนต้นด้วยชื่อ   
ของหน่วยงานที่ออกจดหมาย 
            – ย่อหน้าที่สาม ขึ้นต้นด้วยคำว่า  “จึงเรียนมาเพ่ือ….” 
      8.  “คำลงท้าย” ใช้คำว่า “ ขอแสดงความนับถือ ” โดยให้เขียนตรงกับวันที่ 
      9.  “ลายมือชื่อ” เป็นลายมือชื่อจริงของผู้ลงชื่อ ห้ามใช้ตรายาง 
      10.  “ชื่อเต็มของผู้เขียนจดหมาย” ชื่อเต็มและนามสกุลจะเขียนใส่ไว้ในวงเล็บ หรืออาจจะพิมพ์ก็ได้     
และจะต้องมีคำนำหน้าชื่อเสมอ เช่น 
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                         “ นายณเดช คูกิมิยะ ” 
                         “ นางสาวอุรัสยา สเปอร์บันด์ ” 
      11. “ตำแหน่งของผู้เขียนจดหมาย” หากผู้เขียนจดหมายเป็นผู้มีตำแหน่ง รับผิดชอบ งานของหน่วยงาน   ที่
ออกจดหมายจะต้องพิมพ์ กำกับต่อท้ายเสมอ แต่หากออกจดหมายในนาม ชมรมในสถานศึกษา ต้องมีลายมือ ชื่อ
อาจารย์ที่ ปรึกษาชมรมกำกับท้ายจดหมายด้วย 
      12.  “หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนจดหมายหรือหน่วยงานที่ออก” ในส่วนนี้จะอยู่ลำดับสุดท้ายของ
จดหมาย และพิมพ์ชิดขอบจดหมายด้านซ้าย ควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้วย 

แหล่งข้อมูล : http://slideplayer.in.th/slide/1898050/ 
 

จดหมาย ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย จดหมาย ไว้ว่า
หมายถึง หนังสือที่ไปมาถึงกัน 
         หลักท่ัวไปในการเขียนจดหมาย มีดังนี้ 
         1. เขียนให้ถูกตามรูปแบบที่นิยมใช้กัน 
         2. ใจความในจดหมายต้องให้ชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วน 
         3. เลือกใช้กระดาษเขียนและซองที่มีสีสันที่เหมาะสม 
         4. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ ไม่มีรอยขูด ลบ หรือขีดฆ่า 
 5. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักตามหลักภาษา และตามความนิยม โดยคำนึงถึงความสุภาพและถูกกาลเทศะ 
         6. ระบุท่ีอยู่ของผู้เขียนให้ชัดเจน เพราะหากผู้รับจะตอบจดหมายจะได้ส่งถูกต้อง 
         7. บอกวันที่ของผู้เขียนด้วย เพราะจะช่วยให้ผู้รับคะเนเรื่องราวได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
          
 8. ใช้คำขึ้นต้น (คำนำ) คำสรรพนามแทนผู้เขียน และผนึกดวงตราไปรษณียากรตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด กำหนด  (ปัจจุบันนี้ราคา 3.00 บาท) 
         9. เนื้อเรื่องจะมีความแตกต่างกันบ้างดังนี้ 
                  9.1  หากเป็นจดหมายถึงเพ่ือนหรือญาติผู้ใหญ่ การเขียนจะมีลักษณะคล้ายเรียงความ คือ           
มีการเกริ่นเล็กน้อย แล้วจึงเขียนเล่าเรื่องไปตามลำดับ ขั้นตอนใหม่ทุกครั้งควรมีย่อหน้าจะได้ดูสวยงาม          
และเป็นสัดส่วน 
                  9.2  หากเป็นจดหมายถึงบุคคลอื่น ก็เขียนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อสาร ต้องระมัดระวัง 

http://slideplayer.in.th/slide/1898050/


คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 67 

 

เรื่องถ้อยคำภาษามากกว่าจดหมายส่วนตัว 
         10. หากมีการให้พร ก็ควรอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยว่าเป็นผู้ให้ (ผู้น้อยไม่ควรให้พรผู้ใหญ่) 
         11. คำลงท้ายต้องให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล 
         12. การลงชื่อผู้เขียน ต้องเขียนให้อ่านออก 
จดหมายกิจธุระที่ดี 
จดหมายกิจธุระท่ีดี ผู้เขียนต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
           1.  ความชัดเจน      จดหมายที่เป็นทางการจะต้องพิมพ์ ไม่ใช้เขียน กระดาษที่ใช้ถ้าไม่มรตราของ
หน่วยงานก็ควรเป็นกระดาษขาวขนาด A 4 ไม่มีเส้น  
           2.  ความสมบูรณ์  ต้องระบุสิ่งที่จาเป็นไว้ในจดหมายให้ครบถ้วน 
           3.  ความกะทัดรัด  ภาษาท่ีเขียนต้องเป็นภาษาที่กระชับ ได้ใจความชัดเจน ใช้ภาษาระดับทางการ 
           4.  ความถูกต้อง   ต้องมีการทบทวนให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะส่งจดหมาย โดยเฉพาะชื่อและตำแหน่ง
ผู้รับจดหมาย วันเวลาที่นัดหมาย  เพราะหากเกิดการผิดพลาดแล้วจะทาให้เสียหายได้ 
           5. ความสุภาพ  ต้องใช้ภาษาท่ีสุภาพ รู้จักเลือกใช้กระดาษและพิมพ์เรียบร้อยสะอาดสะอ้าน  
จ่าหน้าซองเหมาะสม 
  
  การพับจดหมายใส่ซอง กรณีที่กระดาษจดหมาย ขนาด A4 มีวิธีการพับดังนี้ 
     1.  แบ่งกระดาษจดหมายออกเป็น 3  ส่วน โดยเหลือขอบบนกระดาษไว้ประมาณ 1/2  นิ้ว 
     2.  พับจดหมายจากล่างขึ้นบนทีละส่วนตามรอยประ 
     3.  ขอบจดหมายที่พับแล้วต้องพอดีกับรอยประของขอบบนที่ว่างไว้ 1/2  นิ้ว 
     4.  นำจดหมายที่พับแล้วใส่ซองโดยให้ขอบบนของกระดาษที่ว่างไว้  1/2 นิ้ว อยู่ด้านบน 
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ตัวอย่างของจดหมาย 
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ตัวอย่างข้อสอบ ตัวชี้วัด ม. 2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ 

12. ข้อใดใช้เป็นย่อหน้าบอกวัตถุประสงค์ ในการเขียนจดหมายกิจธุระ  (ปี 2560) 

 1.  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ 

 2. ด้วยคณะนักเรียนของโรงเรียนจะเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดของท่าน 

 3. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

 4. ตามท่ีโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านให้เยี่ยมชมกิจการของโรงงานผลิตรถยนต์นั้น 

13. ข้อใดใช้ภาษาทางการในการเขียนย่อหน้าจุดประสงค์เพื่อเชิญวิทยากรได้ถูกต้อง (ปี 2561) 

  1. จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้มีความรู้รับเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

 2. จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันเวลาดังกล่าว จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 3. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาช่วยอนุเคราะห์มาบรรยายด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 4. จึงขอเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าท่านคงยินดีมาร่วมงานที่ชมรมของเราจัดขึ้น 

14. ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับการเขียนจุดประสงค์ในจดหมายเชิญวิทยากร (ปี 2562)  

 1. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง 

 2. จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติเป็นวิทยากรจะขอขอบคุณยิ่ง 

 3. จึงแจ้งมาเพ่ือโปรดมาเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง 

 4. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรจะเป็นพระคุณยิ่ง 
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เฉลย สาระท่ี 2  การเขียน ท2.1   ม. 2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ 

 

เฉลย  ข้อ  12   ปี  2560   

 ตอบ  ข้อ 1 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ 

เหตุผล  เพราะ เป็นการแสดงความมีน้ำใจให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณคุณ 

เฉลย ข้อ 13   ปี  2561     

   ตอบ  ข้อ  2  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันเวลาดังกล่าว จะเป็นพระคุณยิ่ง 

  เหตุผล  เพราะ  เป็นข้อความท่ีบอกวัตถุประสงค์ และเป็นเมื่อไร  

เฉลย  ข้อ 14   ปี  2562     

   ตอบ  ข้อ  4  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรจะเป็นพระคุณยิ่ง 

  เหตุผล  เพราะ  เป็นข้อความท่ีขอความอนุเคราะห์ระบุให้ทำอะไร ไว้ชัดเจน 

...........................................................................................................  
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ตัวชี้วัด ม. 3/4 เขียนย่อความ 
การเขียนย่อความ 

        การเขียนย่อความ  หมายถึง การนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ เพ่ือให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย  
เพ่ือให้สะดวกในการอ่าน 
        การเขียนย่อความเป็นการเขียนจากการอ่านเก็บใจความสำคัญเรื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นถ้อยคำสำนวน
ของผู้เขียนเอง โดยเขียนในรูปแบบของย่อความ หลังจากที่อ่านเนื้อหาที่ย่อความแล้วยังสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้
ทั้งหมด 
        จุดหมายในการเขียนย่อความ 
                  1. เพ่ือนิยามความหมาย 
                  2. เพ่ือสรุปย่อความ 
                  4. เพ่ือเล่าเรื่องย่อ 
 
        หลักในการเขียนย่อความ  
                 1. อ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียดอย่างน้อย 2 รอบ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา อะไร ใครทำอะไร              
กับใคร ที่ไหน เมื่อไร  มีผลเป็นอย่างไร และสุดท้ายเป็นแบบใด 
                 2. แยกว่า เนื้อหาที่นำเสนอเป็นงานเขียนแบบใด ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือแสดงอารมณ์ 
                 3. บันทึกเนื้อหาที่สำคัญเป็นถ้อยคำของผู้เขียน 
                 4. ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก เช่น การยกตัวอย่าง รายละเอียด ส่วนผสม การเปรียบเทียบ 
                 5. ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคำพูด ต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 กลายเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
                 6. ไม่ควรย่อความเป็นอักษรย่อ ยกเว้นคำที่เข้าใจดี เช่น พ.ศ. 
                 7. ใช้คำสั้นที่สุดและเข้าใจง่าย 
                 8. ใช้คำท่ีครอบคลุม เช่น ชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ให้ใช้คำว่า เกษตรกร แทน 
                 9.  ในกรณีที่เป็นคำราชาศัพท์ก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง ห้ามย่อความ 
               10.  คำบางคำท่ีต้องแปลความหมายควรเปลี่ยนเป็นคำที่อ่านง่าย เช่น มวลบุปผาชาติสุมาลีส่งกลิ่น      
ขจรอบอวลในไพรสณฑ์ ควรเขียนใหม่ว่า เหล่าดอกไม้ในป่าส่งกลิ่นหอม 
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        รูปแบบของการเขียนย่อความ 
                การย่อโอวาท 
                ย่อโอวาทของ.................................... เนื่องในโอกาส.....................................................  
เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ..................จากหนงัสือ........................................... ....... 
                ความว่า ..................................................................................................................... ...... 
 
               การย่อประกาศ 
                ย่อประกาศของ ............................................เรื่อง ...........................................................  
แด่ ...............................................................เนื่องในโอกาส............................................. ............. 
เมื่อวันที่ ..............เดือน..................พ.ศ. ...................จากหนังสือ................................................ ........ 
                ความว่า .................................................................................................. ........................ 
 
                การย่อบทสัมภาษณ์ 
                ย่อบทสัมภาษณ์เรื่อง........................................................................................................  
ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................มีอาชีพ........................................................  
                ความว่า ..................................................................................................................... ... 
 
               การย่อบทความ 
                บทความเรื่อง ...........................................................ของ ............................................  
จากหนังสือ ...................................................................................................... ......................... 
                ความว่า ..................................................................................................................... .. 
 
          ตัวอย่างการย่อความ 
          ระวังอันตรายจากแอลกอฮอล์เช็ดแผล 
          (1) ตามท้องตลาดในขณะนี้ มีการขายแอลกอฮอล์กันโดยเสรี ทั้งเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์      
เมื่อมีผู้บริโภคไปซื้อแอลกอฮอล์เช็ดแผลจากร้านขายยา ผู้ขายมักจะหยิบแอลกอฮอล์มาให้เลือกทั้ง 2 ชนิด ราคา
เอทิลแอลกอฮอล์จะสูงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์เล็กน้อย เพราะฉะนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่และ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้คุณสมบัติ  
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ที่แท้จริง ของแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิด มักจะเลือกชนิดที่ราคาถูกกว่า เพราะประหยัดเงิน และเข้าใจว่ามีคุณสมบัติ       
เช็ดแผลได้เหมือนกัน แต่อันที่จริงแล้วคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกันมาก คือ 
          (2) เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ เช่น ผสมในยารับประทาน ผสมในสุราหรือ
เครื่องดื่มประเภทของมึนเมา หรือใช้ทาภายนอกร่างกาย เช่น ล้างแผล ผ้าเย็น กระดาษเช็ดหน้า สเปรย์ เป็นต้น 
         (3) เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้   แสง
สว่าง หรือปนกับทินเนอร์ สำหรับผสมแลคเกอร์ แต่ห้ามใช้กับร่างกาย 
          (4) จากคุณสมบัติของเมทิลแอลกอฮอล์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ควรนำเอาแอลกอฮอล์        
ทั้ง 2 ชนิด มาใช้แทนกัน เพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ เนื่องจากเมทิลแอลกอฮอล์หากนำมาใช้ล้างแผล 
แอลกอฮอล์จะซึมเข้าไปมาก ๆ อาจทำให้ผู้ดื่มตาบอดหรือถึงตายได้ 
          (5) ถึงแม้ว่าทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุม และตักเตือนผู้ผลิต และผู้ขายให้ระมัดระวัง    
การนำเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ไม่ให้ ผิดจากคุณลักษณะประจำของตัวมันแล้ว แต่ยังมีการใช้ หรือขายผิดประเภท      
อยู่บ้าง 
          (6) ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงใคร่ขอเตือนผู้ผลิตและผู้ขาย ขอให้ใช้ความระมัดระวัง   
ในการขายเมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้ และขอให้แนะนำผู้บริโภคว่า ก่อนซื้อแอลกอฮอล์เช็ดแผล   
ทุกครั้งควรตรวจดูฉลาก ให้ละเอียดและเลือกชนิดที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์เท่านั้น และทางที่ดีถ้าท่านไม่ แน่ใจก็ควรซื้อ
แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือซื้อ จากร้านค้าที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ท่านและครอบครัว   (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2546 หน้า 6) 
               ย่อเรื่อง ระวังอันตรายจากแอลกอฮอล์เช็ดแผล จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม   
2546 หน้า 6 ความว่า 
               ตามท้องตลาดในขณะนี้มีการขายแอลกอฮอล์กัน โดยเสรี ทั้งเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ 
เอทิลแอลกอฮอล์นั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ ส่วนเมทิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ          
ใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ขายไม่ควรนำแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิด มาใช้แทนกัน เพราะจะทำให้ 
ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ ถึงแม้ว่าทางราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะควบคุม แต่ก็ยังมีการใช้หรือ ขายผิด 
ประเภทอยู่บ้าง ฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคจึงใคร่ขอเตือนผู้ผลิตและผู้ขายขอให้ใช้ความระมัด       
ระวังในการขายเมทิลแอลกอฮอล์  ซ่ึงจะเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้ 
 
แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/nathakrit02/khwam-ru/phas-s/kar-kheiyn-yx-khwam 
  

https://sites.google.com/site/nathakrit02/khwam-ru/phas-s/kar-kheiyn-yx-khwam
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ตัวอย่างข้อสอบ 

15. ข้อใดเขียนคำย่อความไม่ถูกต้อง (ปี 2560) 

 1. ย่อบทความเรื่องพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  

จากหนังสือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ “ครู” ศรีแผ่นดิน หน้า 41-55 มีใจความว่า 

 2. ย่อสารคดีเรื่องมิวนิค หรือ มึนเซน ของเรือใบสองสี จากหนังสือเลียบเส้นทาง 

โรแมนติก บาวารีย ออสเตรีย หน้า 67-70 มีใจความว่า 

 3. ย่อข่าวเรื่องค่าไฟพุ่ง ค่าครองชีพพรวด จากหนังสือพิมพ์ B.L.T. ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม – 

2 สิงหาคม 2560 หน้า 5 มีใจความว่า 

 4. ย่อคำบรรยายวิชาชีพพิเศษเรื่องอุปัชฌาย์ ของสมเด็จพระธีรญาณมุนี บรรยายถวาย  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ณ  โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลางวัดสามพระยา กรุงเทพฯ    

มีใจความว่า  

 

 

คลองแสนแสบเป็นคลองขุดใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ใช้เวลาใน การขุด 3 ปี 

คือ ระหว่าง พ.ศ. 2380 - 2383 คลองแสนแสบเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลองบางลำพูกับคลองโอ่งอ่างบรรจบกัน 

มาถึงวังสระปทุม  ผ่านเขตหนองจอก ถึงตำบลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเชื่อมต่อกับ   คลองบางขนาก

เพ่ือออกสู่แม่น้ำปางปะกง 

 

16. ข้อใดเป็นใจความสำคัญที่นำไปใช้เขียนย่อความได้ถูกต้อง   

  1. คนไทยอาลัยคลองแสนแสบทำการค้าขาย 

  2. การขุดคลองแสนแสบทำให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์ 

  3. คลองแสนแสบขุดเชื่อมตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึงฉะเชิงเทรา 

  4. การเดินทางต้องอาศัยคลองแสนแสบเป็นเส้นทางหลักเท่านั้น 

 

  

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 75 

 

ข้อสอบจากปีการศึกษา 2561  (อ่านข้อความตอบข้อ  17) 

  

เมื่อมีการปฏิวัติอุสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 24 มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ทำให้    การ

ผลิตสินค้าต่าง ๆ มีหลากหลายชนิดมากขึ้นและผลิตได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การช่างที่ใช้

ฝีมือและศิลปะก็ยังคงมีอยู่ต่อมา และยังได้พัฒนาทั้งในดานรูปแบบและคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถแข่งขัน     กับ

สินค้าท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

  

 17. ข้อใดเป็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้เขียนย่อความได้ถูกต้อง  (ปี 2561) 

  1. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มเมื่อตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 24 ก่อนการช่างฝีมือ 

  2. การช่างฝีมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

  3. ผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือมีรูปแบบสวยงามเป็นที่นิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักร  

 อุตสาหกรรม 

  4. แม้โรงงานอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก แต่การช่างฝีมือก็สามารถผลิตสินค้า               

คุณภาพแข่งขันได้ 

ข้อสอบจากปีการศึกษา 2562 (อ่านข้อความตอบข้อ  18) 

 

 ปัจจุบันกระดาษเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมในชีวิตประจำวันเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราพบกระดาษใน

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ถุง ถ้วย หลอด จาน และกล่องบรรจุ อาหารรูปแบบต่าง ๆ ตามร้านค้า

ต่าง ๆ มากขึ้น แม่กระดาษจะย่อยสลายได้ง่าย แต่วัสดุนั้นไม่ทนน้ำเท่าที่ควร ทำให้ระยะเวลาการ     ใช้งานสั้น

และไม่สามารถใช้ซ้ำได้ อีกท้ังกระกดาษบางชนิดก็มีสารฟอกขาวที่อาจปนเปื้อนอาหารได้ 

 

18. จากข้อความข้างต้นข้อใดไม่ต้องใช้ในการเขียนย่อความ  (ปี 2562) 

  1. บรรจุภัณฑ์กระดาษมีทั้งถุง ถ้วย หลอด จาน และกล่อง 

  2. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ 

  3. กระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายได้ง่าย 

  4. กระดาษไม่ทนน้ำจึงไม่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง 
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เฉลย สาระที่ 2  การเขียน 

ท  2.1   ม. 3/4 เขียนย่อความ 
เฉลย ข้อ 15  ปี  2560 

   ตอบ ข้อ 4  ย่อคำบรรยายวิชาชีพพิเศษ เรื่องอุปัชฌาย์ ของสมเด็จพระธีรญาณมุนี บรรยายถวาย

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ณ  โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลางวัดสามพระยา กรุงเทพฯ    

มีใจความว่า  

เหตุผล  เพราะ  มีคำว่า “บรรยายถวายเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ” ซึ่งควรไปอยู่ในเนื้อหา 

                     ย่อหน้าต่อไปของการย่อความ  

เฉลย  ข้อ  16  ปี 2560   

  ตอบ  ข้อ  3  คลองแสนแสบขุดเชื่อมตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึงฉะเชิงเทรา 

เหตุผล  เพราะ  บอกวัตถุประสงค์ของการขุดคลองแสนแสบ  

เฉลย  ข้อ 17   ปี  2561 

  ตอบ ข้อ 4  แม้โรงงานอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก แต่การช่างฝีมือก็สามารถ    

                                    ผลิตสินค้าคุณภาพแข่งขันได้ 

 เหตุผล  เพราะ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าบางชนิด ผลิตจากโรงงานประณีต หรือละเอียดไม่เท่าฝีมือ   

                             ของช่างที่ประกอบขึ้นจากฝีช่างโดยตรง 

เฉลย  ข้อ 18    ปี  2562 

ตอบ  ข้อ  1  บรรจุภัณฑ์กระดาษมีทั้งถุง ถ้วย หลอด จาน และกล่อง 

เหตุผล  เพราะ เป็นรายละเอียดของเนื้อหา  

   

......................................................................................  
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ตัวช้ีวัด ม. 3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

การเขียนอธิบาย 

           เป็นการเขียนสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งในเรื่องเรื่องหนึ่ง โดยผู้เขียนต้องเขียนให้ผู้รับสาร            
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ได้แก่ การยกตัวอย่าง การให้นิยาม การขยายความโดยให้เหตุผล เป็นต้น 

             ตัวอย่างการเขียนอธิบายโดยการยกตัวอย่าง 

              “ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น 
สภาพแวดล้อม  ของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา         
เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า    น้ำท่วม ภูเขาถล่ม แผ่นดินไหว”  

            ตัวอย่างการเขียนอธิบายโดยใช้นิยาม 

             “ผ้าเช็ดหน้า หมายถึง ผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำขึ้นอย่างประณีต มีขนาดพอเหมาะ มีหลากสี    
สำหรับใช้ติดตัวเพ่ือประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้เช็ดหน้า ใช้ซับเหงื่อ หรือเหน็บกระเป๋าเพ่ือความสวยงาม” 

การเขียนชี้แจง 

              เป็นการเน้น ขยายความ และให้รายละเอียด การเขียนชี้แจงมักมีสาเหตุ หรือประเด็นเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดข้ึน เช่น การเขียนชี้แจงเพ่ือป้องกันการเข้าใจผิด การเขียนชี้แจงเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น 
ประเภทของการเขียนชี้แจง  มีดังนี้ 

              1.  การเขียนเน้นย้ำ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ควรตั้งจุดมุ่งหมายในการชี้แจง     
ให้ชัดเจน เช่น คำชี้แจงในการสอบ 
              2.  คำชี้แจงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด เป็นการอธิบายล่วงหน้า เช่น การป้องกันไข้เลือดออก 
              3.  การชี้แจงเพื่อแก้ไขการเข้าใจผิด ต้องอธิบายให้ละเอียด รวมทั้งยกหลักฐานอ้างอิง ต้องใช้คำสุภาพ 
ไม่ควรใช้ข้อความที่แสดงความรู้สึกในทางลบ 
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การเขียนแสดงความคิดเห็น 

               เป็นการเขียนที่สื่อความรู้สึก และค่านิยมของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะเขียนเป็นบทความ 
หรือสารคดีก็ได้ การเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

               1.  กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัด 
               2.  ลำดับความคิดให้ดี 
               3.  เรียบเรียงถ้อยคำให้ดี 

การเขียนโต้แย้ง 

               เป็นการเขียนเพื่อแสดงทรรศนะทีต่่างกนั จะต้องมขี้อมูล สถิติ หรือเหตุผลต่าง ๆ มาสนบัสนุนความคิดเห็น
ของเรา การเขียนโต้แย้งที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

               1. กำหนดประเด็นการโต้แย้งให้ชัดเจน 
               2. ค้นหาและเรียบเรียงข้อมูลในการสนับสนนุทรรศนะของตน ซึ่งต้องมีข้อสนับสนนุเพียงพอ มีน้ำหนัก 
น่าเชื่อถือ และต้องตรงประเดน็ 
               3. ชี้ให้เห็นจุดอ่อนและความผดิพลาดของทรรศนะฝ่ายตรงข้าม 

              แหล่งข้อมูล http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34228-00 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 19 

 

 ผักและผลไม้จะมีเอนไซม์ท่ีเป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กท่ีสุดเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้

ประโยชน์ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ เอนไซม์หลายชนิด

เป็นเอนไซม์ท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนมาได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานผัก  ผลไม้เท่านั้น เอนไซม์บางชนิด

ยังช่วยเปลี่ยนอนุมูนอิสระเป็นน้ำและออกซิเจน บางชนิดช่วยเผาผลาญพลังงาน สลายไขมันและกำจัดสารพิษใน

ร่างกาย 

 

 

19. ข้อใดกล่าวโต้แย้งกับข้อความข้างต้น (ปี 2560) 

 1.  ร่างกายสร้างเอนไซม์ได้ไม่ดีเท่ากับผักและผลไม้สด 

 2.  ผักและผลไม้สดอาจช่วยบรรเทาอาการท้องอืดจากอาหารไม่ย่อยได้ 

 3.  หากต้องการให้ระบบย่อยอาหารดี ควรรับประทานผักและผลไม้สด 

 4.  เอนไซม์จากผักและผลไม้สดทำหน้าที่กำจัดสารพิษในร่างกายได้เท่านั้น 

 

อ่านข้อความ แล้วตอบคำถาม  ข้อ  20 

 
“.......เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วยเพราะการทำงาน   จะช่วย

ให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทนพ่ึงตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ       ทั้ง

ป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ……..” 

 

20. ความขยัน อดทน และความสุข เป็นผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องใดตามลำดับ (ปี 2560) 

 1. การทำงาน   การทำดี 

 2. การทำดี การศึกษา 

 3. การศึกษา การพ่ึงตนเอง 

 4. การทำงาน การพ่ึงตนเอง 
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21. ข้อใดมีเนื้อความโต้แย้งที่ให้เหตุผล  (ปี 2560) 

 1. บทความนี่เขียนแนะนำวิธีการออกกำลังกายแต่ยังไม่น่าสนใจ 

 2. การออมเงินเป็นวิธีดีที่สุดที่ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตาม 

 3. ข้อความนี้ไม่ได้อ้างอิงที่มา เพื่อนๆ ทุกคนยังไม่ควรหลงเชื่อ 

 4. เพลงที่จบไปร้องได้เพราะมากแต่ไม่มีใครนิยมฟังเลย 
 

22. ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งข้อความโฆษณา “ครีมนี้เปลี่ยนผิวดำเป็นผิวขาวใสได้ใน 3 วัน  (ปี 2560) 

  1. ผิวดำแก้ไข้ให้เป็นผิวขาวได้ยากภายในเวลาอันสั้น 

 2. ผิวดำทำให้เลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมลำบากกว่าผิวขาว 

 3. ผิวขาวทำให้บุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น 

 4. ผิวขาวเป็นค่านิยมของชาวเอเชียเพราะแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดี 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 23 

 

  

 เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 24 มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 

ทำให้การผลิตสินค้าต่าง ๆ มีหลากหลายชนิดมากขึ้นและผลิตได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

แต่การช่างที่ใช้ฝีมือและศิลปะก็ยังคงมีอยู่ต่อมา และยังได้พัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ

แข่งขันกับสันค้าที่ผลิตจากโรงเรียนอุตสาหกรรมได้ 

 

 

23. ข้อใดสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ปัญหาชีวิตตามข้อความข้างต้น (ปี 2562) 

 1. การผลิตสินค้าจำนวนมากของโรงงานอุตสาหกรรม 

 2. การออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับงานฝีมือ 

 3. การพัฒนาฝีมือการช่างให้มีรูปแบบแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 4. การแข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝีมือช่างและโรงงานอุตสาหกรรม 
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24. ข้อใดเขียนลำดับความคิดอย่างสมเหตุสมผล (ปี 2562)  

 1. ไผ่เป็นไม้มีลำต้นสูงและเป็นปล้อง ๆ เพราะมีผิวสวย  แต่เรียบเป็นมัน 

 2. ไผ่มีมากมายหลายชนิด ทั้งไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่ตง แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน 

 3. ไผ่นำมาทำเครื่องจักรสานได้หลายชนิด แต่หน่อไผ่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลาย 

 4. ไผ่แต่ละชนิดตั้งราคาจำหน่ายต่างกันข้ึนอยู่กับคุณภาพของไผ่ เริ่มจากการนำมาทำเป็นรั้วบ้าน 

 

25. ข้อความตอนใดมีทั้งเหตุและผลอยู่ในข้อความของแต่ละคน (ปี 2562) 

  

 1) เมื่อ พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งราชวงศ์จักรี 

2) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป เพราะยังไม่พร้อมมูลเต็มตำรา  

3) ครั้น พ.ศ. 2326 โปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการผู้รู้ร่วมกันตรวจสอบตำราว่าด้วยการราชาภิเษก 4) เมื่อได้      

แบบแผนการราชาภิเษกท่ีสมบูรณ์แล้วจึงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีให้สมบูรณ์ตามตำรา 

 

 1. ตอนที่ 1 และ 2 

 2. ตอนที่ 2 และ 4 

 3. ตอนที่ 1 และ 3 

 4. ตอนที่ 3 และ 4 

พิจารณาข้อความประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 26-27   (ปี 2562) 

     

    ดื่มไม่ขับ 

    ขับไม่ซ่ิง 

    ง่วงไม่ขับ 

       กลับบ้านปลอดภัย 
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26. จากข้อความประชาสัมพันธ์ข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง  (ปี 2562) 

 1. คนที่ง่วงนอนไม่ควรขับรถ 

 2. คนที่ชอบขับรถช้าไม่ควรขับรถ 

 3. คนที่จะไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับ 

 4. คนที่ต้องการกลับบ้านปลอดภัยต้องเดินทางด้วยรถ 

 

27. จากข้อความประชาสัมพันธ์ข้างต้น บุคคลในข้อใดนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต               

      อย่างสมเหตุสมผล  (ปี 2562) 

 1. ป้าเลิกขับรถตลอดชีวิต 

 2. ลุงขับรถเร็วตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 3. น้าง่วงนอนจึงรีบขับรถกลับไปนอนที่บ้าน 

 4. อาดื่มเหล้าหลังเลิกงานแล้วขับรถไปเที่ยวต่อ 

 

28. ข้อใดคือข้อคิดสำคัญจากเรื่องเล่าต่อไปนี้ (ปี 2562) 

  

 ชายคนหนึ่งขับรถผสมปูน กำลังจะนำผงปูนไปเท ผ่านบ้านตัวเองเห็นรถเก๋งสปอร์ตจอดอยู่หน้าบ้าน    

มองเข้าไปเห็นภรรยาโผกอดชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ จึงเกิดอารมณ์หึงหวงและด้วยความโกรธสุดขีด จึงเทปูนใส่      

รถเก๋งสปอร์ตราคาหลายล้านด้วยความสะใจ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภรรยาถูกรางวัลจากการชิงโชคได้          

รถสปอร์ตคันนี้มาจึงโผกอดคนที่นำรถมาให้ ครั้นเห็นสามีเดินเข้ามาในบ้าน ก็รีบส่งกุญแจรถให้ด้วยความดีใจ 

  

  

 1. อย่าหวังรวยจากการพนันหรือชิงโชค  2. ตั้งสติคิดให้ดีก่อนทำก็จะไม่เกิดผลเสีย  

 3. ควรทำงานของตนให้เสร็จก่อนกลับบ้าน  4. ไม่ควรส่งรางวัลไปที่บ้านของผู้ถูกรางวัล 
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เฉลย สาระที่ 2  การเขียน 
ท 2.1   ม. 3/6 เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

เฉลย ข้อ 19   ปี  2560  

ตอบ ข้อ  4  เอนไซม์จากผักและผลไม้สดทำหน้าที่กำจัดสารพิษในร่างการได้เท่านั้น 

 เหตุผล  เพราะ ข้อความที่กล่าวโต้แย้ง กับข้อความมี่ให้มา 

เฉลย  ข้อ  20  ปี 2560  

            ตอบ ข้อ  1  การทำงาน   การทำดี 

 เหตุผล  เพราะ  มาจากชื่อเรื่องในข้อความที่ปรากฏข้างต้นในบรรทัดที่ 1 

เฉลย ข้อ 21  ปี  2560 

ตอบ  ข้อ   3  ข้อความนี้ไม่ได้อ้างอิงที่มา เพ่ือนๆ ทุกคนยังไม่ควรหลงเชื่อ 

  เหตุผล  เพราะ  เป็นข้อความที่ไม่ได้ให้ความรู้เรื่องใด ๆ เลย  

 เฉลย ข้อ 22  ปี 2561 

  ตอบ  ข้อ   1  ผิวดำแก้ไข้ให้เป็นผิวขาวได้ยากภายในเวลาอันสั้น 

           เหตุผล  เพราะ  ประโยค ขัดแย้งกับโฆษณา  

เฉลย ข้อ 23  ปี  2561 

ตอบ  ข้อ  3  การพัฒนาฝีมือการช่างให้มีรูปแบบแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

           เหตุผล  เพราะ  คำว่า “การพัฒนาฝีมือการช่าง” เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 

เฉลย  ข้อ 24   ปี  2562 

                    ตอบ  ข้อ  2  ไผ่มีมากมายหลายชนิด ทั้งไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่ตง แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน 

          เหตุผล  เพราะ ข้อความเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลกัน  คือไผ่มีหลายชนิด แต่ละชนิดประโยชน์ต่างกัน 

เฉลย  ข้อ 25   ปี  2562 

   ตอบ  ข้อ  2    ตอนที่  2 และ  4 

                             -ตอนที่ 2  ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป   

                                          เพราะยังไม่พร้อมมูลเต็มตำรา  

            -ตอนที่ 4  เมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์แล้วจึงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ง 

                                           การพระราชพิธีให้สมบูรณ์ตามตำรา 
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 เหตุผล  เพราะ  ทั้ง 2 ข้อ มีข้อความทั้งเหตุและผลอยู่ด้วยกัน 

เฉลย  ข้อ 26  ปี  2562 

ตอบ  ข้อ  1  คนที่ง่วงนอนไม่ควรขับรถ 

          เหตุผล  เพราะ  ลุงคนที่ง่วงนอนไม่ควรขับรถ ตามคำขวัญที่ปรากฏ 

    เฉลย  ข้อ  27  ปี  2562 

ตอบ  ข้อ  2  ลุงขับรถเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 

          เหตุผล  เพราะ  ลุงปฏิบัติตนตามกฎหมายและป้ายเชิญชวน ซึ่งสมเหตุสมผล 

เฉลย  ข้อ 28  ปี  2562   

  ตอบ  ข้อ  2  ตั้งสติคิดให้ดีก่อนทำก็จะไม่เกิดผลเสีย 

เหตุผล  เพราะ  เป็นใจความสำคัญ 
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ตัวชี้วัด ม. 3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 
 

เนื้อหา การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 

  1.  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
   เป็นกระบวนการเขียนที่ผู้เขียนนำเสนอสารผ่านการพิจารณา แยกแยะข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย แล้วนำไปประเมินค่า เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์มีหลักการ ดังนี้ 
   1. ศึกษาเรื่องอย่างละเอียดอย่างถ่องแท้ 
   2. วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาเป็นส่วนๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
   3. วิเคราะห์เนื้อหาแล้วประเมินค่าว่ามีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อบกพร่องอย่างไร 
   4. วิจารณ์ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปประเมินค่าให้เห็นว่ามีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร 
   5. วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
   6. เรียบเรียงความคิดที่วิเคราะห์วิจารณ์เป็นบทพูด ใช้คำที่มีความหมายกระชับตรงประเด็น 

  2.  การเขียนแสดงความคิดเห็น 
         เป็นการเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริง กับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใด    
เรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ผู้รับสารเรื่องเดียวกันไม่จำเป็นต้องมี        
ความคิดเห็นเหมือนกัน เป็นการมองต่างมุม และเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลการเขียนแสดงความคิดเห็น        
มีหลักการดังนี้ 
  1)  การเลือกเรื่อง ผู้เขียนควรเลือกเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมหรือเป็นเรื่องที่ทันสมัย         
อาจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือข่าวเหตุการณ์ประจำวัน  
ทั้งนี้ผู้เขียนต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น       
อย่างลึกซึ้ง 
          2)  การให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เลือกมานั้นจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่มาของเรื่อง
ความสำคัญ และเหตุการณ์เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจะต้องศึกษาเรื่องที่จะเขียนอย่างละเอียด จับใจความสำคัญ    
ของเรื่องให้ได้ และศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ประกอบ จากนั้นจึงพิจารณาข้อเด่นข้อด้อย   
พร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบข้อคิดเห็น 
      3)  การแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องได้ 4 ลักษณะดังนี้ คือ 
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                         (1)  การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต เช่น การเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ต         
ความนิยมรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ 
              (2)  การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง เช่น หัวข้อเรื่องการจัดระเบียบสังคม 
ของร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ การปราบปรามยาเสพติดข้ันเด็ดขาดของรัฐบาล 
                (3)  การแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง เช่น หัวข้อเรื่อง การกินยาลดความอ้วน 
ของวัยรุ่น การเปิดเสรีการค้าน้ำเมาของภูมิปัญญาชาวบ้าน 
                         (4)  การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่า เช่น หัวข้อเรื่องการวิจารณ์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์ 

        4)  การเรียบเรียง มีลำดับขั้นตอนดังนี้ 
                     (1)  การตั้งชื่อ ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่าน และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียน 
เพราะชื่อเรื่องเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะต้องอ่านเป็นอันดับแรก และเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย 
             (2)  การเปิดเรื่อง ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกันกับคำนำ และควรเปิดเรื่องให้น่าสนใจ    ชวน
ให้ผู้อ่านติดตามเรื่องต่อไป 
                          (3)  การลำดับ ควรลำดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เขียน      
วกไปวนมา เพราะผู้อ่านอาจเกิดความสับสนจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง และส่วนใด     
เป็นการแสดงความคิดเห็น 
                 (4)  การปิดเรื่อง ใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนสรุป และควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ 
                (5)  การใช้ภาษา ควรใช้ภาษาอย่างสละสลวย ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ มีการใช้สำนวนโวหารอย่าง
เหมาะสมกับเรื่อง นอกจากนั้น ยังต้องใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ตรงตามอารมณ์ และความรู้สึกของผู้เขียน ทั้งนี้ 
ควรเขียนอย่างเป็นกลาง และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่แสดงอารมณ์รุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิด      ความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงภายหลัง 

 3.  การเขียนโต้แย้ง 
   เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่ง โดยมุ่งที่จะโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์        
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ ด้วยเหตุผล ข้อมูล สถิติ และ
การอ้างความคิดเห็นของผู้รู้ มาสนับสนุนความคิดเห็นของตน เพ่ือคัดค้านความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น การฝึก
เขียนโต้แย้ง จึงเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน การเขียนโต้แย้งมีหลักการดังนี้ 
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      1)  กำหนดหัวข้อและขอบเขตของการโต้แย้ง เพ่ือจะได้ไม่หลงประเด็นที่จะโต้แย้ง 
     2)  แบ่งเนื้อหาออกเป็นประเด็น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
   3)  ผู้โต้แย้งต้องมีพ้ืนความรู้ดีพอเกี่ยวกับหัวข้อที่นำมาโต้แย้ง 
         4)  เรียบเรียงและนำเสนอข้อโต้แย้งได้อย่างละเอียดชัดเจน 
               5)  แบ่งกระบวนการโต้แย้งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
        (1)  การตั้งประเด็น  
      (2)  การนิยามคำที่อยู่ในประเด็นของการโต้แย้ง  
    (3)  การค้นหาและเรียบเรียงข้อสนับสนุนทรรศนะของตน  
        (4)  การชี้ให้เห็นจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของความคิดเห็นฝ่ายตรงข้าม 
 
https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34229 
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  คนไทยไม่ค่อยใส่ใจการเลือกใช้เกลือในการปรุงอาหารโดยไม่รู้ว่าเกลือธรรมชาติ 

 กับเกลือที่พ่นไอโอดีนมีรสชาติแตกต่างกัน เกลือที่พ่นไอโอดีนมากเกินไปจะทำให้อาหาร 

 มีรสขม แปร่งปร่า และขื่นเสียรสชาติของเครื่องปรุงตามธรรมชาติไป 

 

 

28.  จากข้อความข้างต้นข้อใดเป็นการโต้แย้งที่ไม่สมเหตุสมผล   (ปี 2560) 

  1.  เกลือชนิดใดก็ใช้ทำอาหารได้ทั้งนั้นเพราะเกลือก็คือเกลือ 

  2.  คนชอบอาหารร้านนี้เพราะใช้เกลือธรรมชาติปรุงรส 

  3.  เกลือท่ีพ่นไอโอดีนไม่ได้รับความนิยมเพราะทำให้อาหารไม่อร่อย 

  4.  คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าไอโอดีนมีผลต่อรสชาติของอาหารเพราะขาดข้อมูล 
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  เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 24 มนุษย์รู้จักการใช้ 

 เครื่องจักรแทนแรงงานคน ทำให้การผลิตสินค้าต่าง ๆ มีหลากหลายชนิดมากขึ้นและผลิตได้ 

 ปริมาณมากมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การช่างที่ใช้ฝีมือและศิลปะก็ยังคงมีอยู่ต่อมา 

 และยังได้พัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้าท่ีผลิตจาก 

 โรงงานอุตสาหกรรมได้ 

 

  

 29.  ข้อใดสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตตามข้อความข้างต้น  (ปี 2561) 

  1.  การผลิตสินค้าจำนวนมากของโรงงานอุตสาหกรรม 

                     2.  การออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับงานฝีมือ 

                     3.  การพัฒนาฝีมือการช่างให้มีรูปแบบแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

                     4.  การแข่งขันกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝีมือช่างและโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อสอบจากปีการศึกษา 2561    

 30.  ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการกล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ  (ปี 2561) 

 

  ในชีวิตนั้นมีคำถามอยู่ 3 อย่างที่จำเป็นต้องถามกับตัวเองเสมอ นั่นคือ 

 ดีหรือเลว จริงหรือเท็จ  งามหรืออัปลักษณ์ และการศึกษาอย่างยิ่งที่จะต้อง 

 ช่วยเราตอบคำถามเหล่านั้น 

 

   1.  การเรียนรู้    2.  การทำความดี 

  3.  การยอมรับความจริง   4.  การเห็นคุณค่าของชีวิต  
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 อ่านข้อความ แล้วตอบคำถาม ข้อ  31 

  ในอดีตมีมนุษย์หลายสายพันธุ์ แต่ปัจจุบันโฮโมเซเปียนส์เป็นมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียว 

 ที่เหลืออยู่ เมื่อ 40,000 ปี ที่แล้ว โฮโมเซเปียนส์อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์สายพันธุ์อ่ืน ๆ การผสมพันธุ์ 

 ข้ามสายพันธุ์กัน นักวิจัยด้านพันธุกรรมพบว่า มนุษย์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากบรรพบุรุษ 

 อย่างมาก เพราะอันที่จริงปัจจุบันไม่ใช่สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์แท้ แต่เป็นผลผลิตของมนุษย์หลาย     

 สายพันธุ์ที่ผสมอยู่อย่างกลมกลืนในยีนของโฮโมเซเปียนส์ 

 

          31.  จากรายงานข่าวข้างต้น บุคคลใดไม่ได้แสดงความคิดเห็น  (ปี 2562) 

  1.  พ่อบอกว่าแปลกมากที่โฮโมเซเปียนส์เช่นพวกเราอยู่มาจนถึงปัจจุบัน 

  2.  แม่บอกว่าปัจจุบันน่าจะมีมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์แท้หลงเหลืออยู่บ้าง  

  3.  พี่บอกว่าระยะเวลากว่า 40,000 ปี  ที่ผ่านมาทำให้เกิดการวิวัฒนาการ 

                         ข้ามสายพันธุ์ 

  4.  น้องบอกว่ายังสามารถจะหามนุษย์สายพันธุ์อ่ืน ๆ มาพัฒนาโฮโมเซเปียนส์ 

                         ได้อีกมาก 
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เฉลย สาระที่ 2  การเขียน 
ท 2.1   ม. 3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 

 

เฉลย  ข้อ 28  ปี  2560 

         ตอบ  ข้อ  1  เกลือชนิดใดก็ใช้ทำอาหารได้ทั้งนั้นเพราะเกลือก็คือเกลือ 

 เหตุผล  เพราะ  เป็นการโต้แย้งที่ไม่สมเหตุสมผล  คือ เกลือเค็มก็จริง แต่ไม่สามารถนำไป 

                               ทำอาหารได้ทั้งหมด 

เฉลย  ข้อ 29  ปี  2561 

          ตอบ  ข้อ  3  การพัฒนาฝีมือการช่างให้มีรูปแบบแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 เหตุผล  เพราะ  สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ด้านฝีมือให้เห็น ไม่ว่างเทคโนโลยีจะเจริญรุดหน้า 

   เพียงใด  แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างยังจำเป็นต้องเป็นฝีมือของช่างโดยตรง 

เฉลย  ข้อ 30  ปี  2561 

          ตอบ  ข้อ  1  การเรียนรู้ 

 เหตุผล  เพราะ  จากข้อความถ้าทุกคนเรียนในทุก ๆ เรื่องอย่างเข้าใจ จะทำให้เราสามารถ     

                               ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และแยกแยะได้ว่าปฏิบัติตนอย่างไร คือคนดีหรือคนเลว 

เฉลย  ข้อ  31  ปี  2562 

                   ตอบ  ข้อ 3  พ่ีบอกว่าระยะเวลากว่า 40,000 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการวิวัฒนาการ              

                                   ข้ามสายพันธุ์  
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 

สาระที่ 3 การฟัง การฟังการดูและการพูด 

มาตรฐาน 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกใน 

โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 

       “ข้อเท็จจริง” หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ 

ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง 

       “ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา 

อาจกล่าวได้ว่า 

       ข้อเท็จจริง นั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้ 

       ข้อคิดเห็น นั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ 

ลักษณะของข้อเท็จจริง  

       1. มีความเป็นไปได้  

       2. มีความสมจริง  

       3. มีหลักฐานเชื่อถือได้  

       4. มีความสมเหตุสมผล 

ท 3.1 ม 2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  

ท 3.1 ม 3/2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดู เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ท 3.1 ม 3/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ท 3.1 ม 3/5 พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ 
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ลักษณะของข้อคิดเห็น  

       1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก  

       2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน  

       3. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย  

       4. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดและผู้เขียนเอง 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง  

       1. กตเวที หมายถึง สนองคุณท่าน (พิสูจน์ได้โดยค้นความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. 2525)  

       2. ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็น (พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการ)  

       3. ทุกคนหนีไม่พ้นความตาย (พิสูจน์ได้จากประสบการณ์) 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น 

       1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีท่ีสุด (ไม่มีข้อวินิจฉัย)  

       2. คนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอ (ไม่มีข้อยืนยัน)  

       3. การรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกาย (ไม่มีข้อยืนยัน) 

การโน้มน้าวใจ 

       การโน้มน้าวใจ หมายถึง การใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของ

บุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม จนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ 

       กลวธิีการโน้มน้าวใจ มี 6 วิธี ดังนี้ 

       1. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้นน้าวใจ คือ มีความรู้จริง มีคุณธรรมและปรารถนาดี 

ต่อผู้อื่น 
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       2. แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นของเหตุผล ควรค่าแก่การยอมรับ 

       3. แสดงให้เห็นความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน ย่อมคล้อยตามกันได้ง่าย 

       4. แสดงให้เห็นทางเลือกท้ังด้านดีด้านเสีย เพื่อเปรียบเทียบว่าทางชี้แนะดีกว่า 

       5. สร้างความหรรษาแก่ผู้รับสาร ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับกาลเทศะด้วย 

       6. เร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า เพราะเมื่อเกิดอารมณ์มักขาดเหตุผล ขาดการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก็จะ

ตัดสินใจคล้อยตามผู้โน้มน้าวใจได้ง่าย 

       ลักษณะน้ำเสียงของภาษาท่ีโน้มน้าวใจ ควรเป็นลักษณะเชิงเสนอแนะ ขอร้อง วิงวอน หรือเร้าใจ ใช้ถ้อยคำ

ให้สื่อความหมายตามที่ต้องการ 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

https://drive.google.com/file/d/10AJTLCH8i_Zcwr4kpXZkRr3t8TRhzfdN/view 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

อ่านรายงานข่าวต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 1  

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องจากการฟังรายงานข่าวข้างต้น (Pre O-NET ปี 2562) 

    1. การพัฒนาอัลฟาโกะและอัลฟาโกะซีโรช่วยขยายตลาดเกมออนไลน์เพ่ือตอบสนองตลาดเกมวัยรุ่น 

    2. อัลฟาโกะซีโรจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ในอนาคต 

    3. ทั้งอัลฟาโกะและอัลฟาโกะซีโรสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

    4. ปัญญาประดิษฐ์ฉลาดกว่ามนุษย์มากจนทำให้ยารักษาโรคมีราคาถูกลง 

2. ในการรับชมการแสดงข้อใดนำมาใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล (Pre O-NET ปี 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       รายการข่าวสารเทคโนโลยี รายงานว่าในอดีต “อัลฟาโกะ” ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเล่นเกม

หมากล้อมกับมนุษย์ได้ ต้องใช้ระยะเวลาฝนฝนเลียนแบบการเล่นเกมของมนุษย์มากกว่า  

1,000 เกม กว่าจะเรียนรู้กลยุทธ์เดินหมากบนกระดานรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ในปัจจุบัน “อัลฟาโกะ

ซีโร” ซึ่งพัฒนามาจากอัลฟาโกะ สามารถเรียนรู้และคิดได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเลียนแบบการเล่น

ของมนุษย์อีกต่อไป และเอาชนะแชมป์โลกได้ ความฉลาดของอัลฟาโกะซีโรนี้สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์แกมนุษย์ในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง กรณีท่ีต้องใช้ระบบประมวลผล และการคิดคำนวณอันซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง  

เช่น การออกแบบ สูตรเคมีเพ่ือทำยา หรือการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

ป้ายประกาศ ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง มีข้อความ ดังนี้ 

ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง 

1. ควรมาถึงก่อนเวลาเริ่มการแสดง 

2. ไม่ควรลุกเดินไปมาระหว่างมีการแสดง 

3. ควรปรบมือ เมื่อมีการแสดงเริ่มต้นและจบลง 

4. ไม่ควรมอบดอกไม้ ถ่ายรูป หรือกระทำการใด ๆ ระหว่างการแสดง 
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   1. ไม่ควรลุกเดินไปมาระหว่างมีการแสดงเพราะเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 

     2. ควรมาถึงก่อนเวลาเริ่มการแสดงเพราะจะได้เลือกท่ีนั่งตามความพอใจ 

     3. ไม่ควรมอบดอกไม้ ถ่ายรูป หรือกระทำการใด ๆ ระหว่างการแสดง เพราะเป็นการขัดจังหวะการชม

ของผู้อ่ืน 

     4. ควรปรบมือ เมื่อมีการแสดงเริ่มต้นและจบลง เพราะเป็นการชื่นชมและให้เกียรติผู้แสดง 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 3 

 

 

 

 

 

3. จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (Pre O-NET ปี 2562) 

    1. ร้านอาหารแห่งนี้มียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

    2. ร้านอาหารแห่งนี้เน้นความปลอดภัยของลูกค้า 

    3. ร้านอาหารแห่งนี้ถูกลูกค้าขโมยของเป็นประจำ 

    4. ร้านอาหารแห่งนี้มีขโมยชุกชุม 

 

4. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะ (Pre O-NET ปี 2562) 

    1. ดีใจด้วยนะ ที่เธอได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นไปตามความคาดหวังของพวกเราจริง ๆ  

    2. ไม่ได้เจอเสียนาน ยังอยู่อีกหรือ นึกว่าย้ายไปแล้ว 

    3. หนูขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ตอนนี้คุณลุงไปสบายแล้วเหลือแต่คุณป้าต้องรับภาระลำบากอยู่ 

คนเดียว 

    4. ที่นั่นที่ไหนครับ คุณอู๊ดอยู่หรือเปล่า ช่วยไปตามมาพูดกับผมเร็ว ๆ หน่อยครับ 

 ร้านอาหารแห่งนี้ 

 ติดตั้ง กล้องวงจรปิด 

 และ ระบบกันขโมย 

เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน 
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5. โอกาสใดไม่จำเป็นต้องใช้การพูดแสดงความยินดี (Pre O-NET ปี 2562) 

    1. สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 

    2. คลอดบุตร 

    3. สำเร็จการศึกษา 

    4. ขึ้นบ้านใหม่ 

 

6. ข้อใดใช้คุณสมบัติของสินค้าในการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจ (Pre O-NET ปี 2562) 

    1. เมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือส้มตำปูม้าที่ปรุงโดยกุ๊กชาวอีสานขนานแท้ 

    2. สำหรับพวกกุ้งเลิฟเวอร์ ที่นี่มีสารพัดกุ้งให้ลิ้มลอง 

    3. กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ยักษ์หอมฉุย ชวนน้ำลายไหล 

    4. เมนูเด็ดของร้านนี้คือซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลา 

 

7. “กรรมเราเป็นคนทำเราควรจะต้องเป็นคนแก้ จะไปให้คนอ่ืนแก้ไม่ได้” ข้อความนี้ใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจใน

ข้อใด (Pre O-NET ปี 2562) 

    1. การใช้ภาษาเชิงวิงวอน 

    2. การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ 

    3. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ 

    4. การใช้ภาษาเชิงขอร้อง 

 

8. ข้อใดเป็นการพูดแสดงความคิดเห็น (O-NET ปี 2560)   

    1. สภานักเรียนอภิปรายเรื่องวัยรุ่นกับยาเสพติด 

    2. พระสงฆ์เทศน์เรื่องมหาชาติในเทศกาลเข้าพรรษา 

    3. ครูสอนวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    4. พิธีกรแนะนำวิทยากรที่เชิญมาบรรยายเรื่องวัยรุ่นกับยาเสพติด 
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9. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องตามที่ได้ฟังประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาข้างต้น 

    1. ผูผ้ลิตสินค้าติดฉลากระบุวันหมดอายุบนสินค้าทุกชนิด 

    2. ผู้ซื้อสินค้าอ่านฉลากแนะนำวิธีการใช้สินค้าอย่างละเอียดทุกครั้ง 

    3. ผู้จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปจัดเก็บอาหารสำเร็จรูปไว้ในตู้แช่แข็ง 

    4. ผูผ้ลิตอาหารสำเร็จรูปแสดงฉลากโภชนาการบนภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายทุกชิ้น 

 

จงใช้เนื้อเพลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 10-11 

ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน ชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามา บอกกับฉันขอร่มสักคัน แต่ว่าที่มือเขาก็มีหนึ่ง

คัน ก็แปลกใจ ท่ามกลางหยดฝนโปรยปราย 

เขาก็ถามฉันว่าอยากสุขไหม ลองหุบร่มในมือสักพักหนึ่งและเงยหน้ามองวันเวลา มองหยดน้ำที่มันกระทบ

ตา ยังเปียกอยู่ใช่ไหม หรือไม่มีฝน ยิ้มฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้ง สุขท่ีฉันตามหามาแสนนาน อยู่ตรงนี้แค่เพียงเข้าใจ 

อย่าไปยึดถือมันและกอดไว้ ก็แค่ร่มเท่านั้น บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้ เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่าง 

อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ หรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้น สุขที่เคยเดินทางตามหามานาน ไม่ได้ไกลที่ไหน อยู่แค่นี้เอง 

ฉันเห็นเธอถือร่มผ่านมา เต็มไปด้วยร่องรอยและคราบน้ำตา ฉันได้เห็นแล้วมันปวดใจ ไม่ใช่เพียงแค่เธอที่

ทุกข์ฉันก็เป็นเหมือนเธอ เธอได้ยินไหม อยากขอให้เธอลองโยนร่มที่ถือเอาไว้หนัก โยนมันออกไป 

บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้ เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่าง อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ หรือลมลอย

ปลิวอยู่แค่นั้น สุขท่ีเคยเดินทางตามหามานาน ไม่ได้ไกลที่ไหน อย่าไปยึด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว้ ก็จะไม่

เสียใจ ตลอดชีวิต ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใคร จะทุกข์ จะสุขแค่ไหน ก็อยู่ที่จะมอง 

 

       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ว่า“...อาหาร

สำเร็จรูปพร้อมบริโภคท่ีอยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค เช่น อาหารจานเดียว 

ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจำหน่ายนั้นเป็นอาหารที่ต้องแสดง

ฉลากโภชนาการและค่าพลังงานน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม...” 
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10. บุคคลใดต่อไปนี้นำเอาความคิดท่ีได้จากเพลงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด (O-NET ปี 2555) 

    1. ประชา ไม่ใส่ใจคำดุด่าของเจ้านายที่มีผลต่อการกระทำที่ผิดพลาดของตนเอง 

    2. ประวิทย์ มอบร่มที่ถืออยู่ให้กับหญิงมีครรภ์ที่กำลังเดินตากฝนอยู่ 

    3. ประพันธ์ เลือกซ้ือร่มที่มีน้ำหนักเบาเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

    4. ประยงค์ เลิกเสียใจกับเงินที่ทำหายไปเพราะคิดว่าเป็นการฟาดเคราะห์ 

 

11. บทเพลงข้างต้นนำเสนอน้ำเสียงอย่างไร (O-NET ปี 2555) 

    1. สิ้นหวังหมดกำลังใจ 

    2. เปี่ยมหวังมีกำลังใจ 

    3. หมดหวังแต่มีกำลังใจ 

    4. มุ่งหวังสร้างกำลังใจ 
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เฉลยแบบทดสอบสาระที่ 3 

 ข้อ.1  เฉลย ข้อ 2.  

 ข้อ.2  เฉลย ข้อ 2.  

 ข้อ.3 เฉลย ข้อ 1.  

 ข้อ.4 เฉลย ข้อ 3.  

 ข้อ.5  เฉลย ข้อ 1.  

 ข้อ.6  เฉลย ข้อ 3.  

 ข้อ.7  เฉลย ข้อ 2.  

 ข้อ.8  เฉลย ข้อ 1.  

 ข้อ.9  เฉลย ข้อ 4. 

 ข้อ.10  เฉลย ข้อ 4. 

 ข้อ.11  เฉลย ข้อ 4. 
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.. 

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 

ท 4.1 ม 1/3  ชนิดและวิเคราะห์หน้าที่ ของคำในประโยค 

ท 4.1  ม 1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 
ท 4.1  ม 2/1  สร้างคำในภาษาไทย 
ท 4.1  ม 2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน 
ท 4.1  ม 3/1  จำแนกและใช้คำ ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
ท 4.1  ม 3/3  วิเคราะห์ระดับภาษา 
ท 4.1  ม 3/4  ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
ท 4.1  ม 3/6  แต่งบทร้อยกรอง 

 

 
เนื้อหา   

- ภาษาไทยมีคำ 7 ชนิด ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน  
และคำอุทาน แต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่ต่างกัน หากรู้เรื่องชนิดของคำจะทำให้สร้างประโยคเพื่อติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น     

- สำนวน หมายถึง คำกล่าวสั้น ๆ กระชับรัดกุม แต่ไม่มีความหมายตรงตามตัวอักษร จะมี 
ความหมายแปลกไปจากความหมายเดิมที่ใช้กันเป็นปกติในวัฒนธรรม เช่น จูงจมูก หมายถึง ยอมให้คนอ่ืนพาหรือ
นำไปทางไหน ทำอะไรก็ได้ ต่อยหอย หมายถึง พูดไม่หยุดปาก ถอยหลังเข้าคลอง หมายถึง ถอยกลับไปสู่ยุคเก่า
หรือแบบเก่า  

-  สุภาษิต หมายถึง ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด แต่มีความหมายชัดเจนลึกซ้ึง มีคติสอนใจ หรือ 
ให้ความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถพิสูจน์ เชื่อถือได้ เช่น แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร น้ำเชี่ยว
อย่าขวางเรือ  
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-  คำพังเพย หมายถึง มีลักษณะคล้ายสุภาษิตและเกือบเป็นสุภาษิต แต่ไม่ได้สอนใจหรือให้ความจริงที่
สามารถพิสูจน์ได้โดยตรง เป็นคำกล่าวที่มีลักษณะติชม แสดงความเห็นอยู่ในตัว เช่น ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น 
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ  

- ถึงแม้จะสามารถแยกว่าคำไหนเป็น สำนวน สุภาษิต คำพังเพย แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ มีปัญหามาก 
เพราะข้อความหรือคำกล่าวเช่นนี้มีจำนวนมากมีลักษณะคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างสำนวน สุภาษิต คำพังเพย จนไม่อาจ
ตัดสินเด็ดขาดว่าอยู่ไหนประเภทไหน เช่น น้ำขึ้นให้รีบตัก  (เป็นสำนวน เพราะความหมายไม่ตรงตามอักษร เป็นคำ
พังเพย เพราะกล่าวติชมแสดงความเห็นเกี่ยวกับคนที่ฉวยโอกาส เป็นสุภาษิต เพราะให้คติสอนใจว่า เมื่อมีโอกาส 
จงรีบทำกิจการให้ได้รับผลสำเร็จ) น้ำลดต่อผุด (เป็นสำนวน เพาระ ความหมายไม่ตรงตามอักษร เป็นคำพังเพย 
เพราะ กล่าวติหรือเย้ยหยัน คนทำชั่วที่ความชั่วนั้นได้ปรากฏขึ้น เป็นสุภาษิต เพราะ สอนความจริงที่ว่า ความชั่ว 
ความผิดพลาดนั้น ไม่สามารถปิดบังได้ตลอดไป) เพราะเหตุนี้จะไม่เน้นความสามารถในการแยกประเภทแต่จะเน้น
ความหมาย เพื่อจะนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- ประโยคเป็นข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ แต่ละประโยคประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง 
ประโยคมี 3 ชนิด ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การมีความรู้เรื่องประโยคจะทำให้การใช้ภาษาใน
การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค)  คือ ประโยคที่มี
ประธานและกริยาสำคัญเพียงบทเดียว ไม่มีคำเชื่อมปรากฏ 
 -ภาษาบาลี – สันสกฤต คือ ภาษาตระกูลวิภัตติปัจจัย จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ภาษาบาลีเข้ามาทาง
ศาสนาพุทธ ส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีรามายณะ ส่วนภาษาเขมร คือ 
ภาษาคำโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ - เขมร เข้ามาสู่ประเทศไทยโดยทางการค้าและวัฒนธรรม คำส่วนใหญ่มักพบใน
วรรณคดีและคำราชาศัพท์ หากนักเรียนเข้าใจหลักการสังเกตก็จะสามารถจำแนกคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยได้ถูกต้อง  
- ระดับภาษา 

1. ภาษาระดับพิธีการ 
2. ภาษาระดับทางการ หรือ อาจเรียกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ 
3. ภาษาระดับกึ่งทางการ  
4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ  
5. ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก  
- คำทับศัพท์ คือ การถอดอักษรหรือแปลงข้อความจากระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง

อย่างมีหลักการส่วนใหญ่เป็นคำท่ีมาจากภาษาอังกฤษ บางคำใช้คำบาลี สันสกฤตที่มีความหมายเดียวกับ
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ภาษาอังกฤษถ่ายออกมาเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะทาง ทั้งคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเป็นการสร้างคำในภาษาไทยโดย
การยืมคำภาษาอ่ืนมาใช้เพ่ือให้มีคำใช้หลากหลายขึ้น 

- การแต่งโคลงสี่สุภาพให้ถูกต้องสมบูรณ์เหมือนโคลงครูดังกล่าวแต่งได้ค่อนข้างยาก เพราะบางครั้งต้อง
รักษาเนื้อความไว้ จึงอนุโลมให้ใช้คำท่ีบังคับรูปวรรณยุกต์เอกหรือโทตรงตามแผนผังฉันทลักษณ์อย่างเคร่งครัด 
ส่วนคำอ่ืนที่มิได้บังคับรูปวรรณยุกต์จะใช้คำที่มีรูปวรรณยุกต์หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อความในโคลง 

ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ 
- จำนวนคำ 
- โคลงบทหนึ่งมี 4 บาท 

           - บาทหนึ่งมี 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คำ และวรรคหลังของบาทท่ี 1 บาทที่ 3 และบาทที่ 3 มีวรรคละ  2 
คำ ส่วนวรรคหลังของบาทที่ 4 มี 4 คำเอก คำโท 

 - บังคับให้ใช้คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์เอกกำกับ 7 ตำแหน่ง และคำท่ีมีรูปวรรณยุกต์โทกำกับ 4 ตำแหน่ง 
- ตำแหน่งคำเอกและคำโท ในวรรคหน้าบาทที่ 1 (คำท่ี 4 และ 5) สลับกันได้ 
 - ตำแหน่งคำเอกอาจใช้คำตาย (คือคำที่ประสมสระเสียงสั้นในแม่ ก กา หรือมีตัวสะกดใน 

แม่ กก กด กบ) หรือใช้คำเอกโทษแทนได้ ตำแหน่งโท อาจใช้คำโทโทษแทนได้ 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.youtube.com/watch?v=YqqLzVDLMrw 
https://www.youtube.com/watch?v=rGWvzlYEX_E 
https://www.youtube.com/watch?v=c51_Moz9KSU 
https://www.youtube.com/watch?v=W4lP3vcgpHY 
https://www.youtube.com/watch?v=kmrqXavCYiQ 
https://www.youtube.com/watch?v=cSB9SZvG2xY 
https://www.youtube.com/watch?v=RLIzgkgjcKU 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

ตอนที่ 1 :  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  เลือก  1  คำตอบที่ถูกที่สดุ  
 
   ท 4.1 ม 1/3  ชนิดและวิเคราะห์หน้าที่ ของคำในประโยค 
 
1.  นามที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของประโยค 
 1. ครูแจกหนังสือแก่เด็กนักเรียน 
 2. แม่ปอกผลไมห้ลายอย่างอยู่ในครัว 
 3. พัดลมที่ตั้งอยู่ในห้องเรียนพัดแรงมาก 
 4. นักเรียนกำลังออกกำลังกายกลางสนามหญ้า 

2. ข้อใดเป็นประโยคที่มีทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำหลัก 
 1. ทุก ๆ เช้า  เด็ก ๆ  และผู้ใหญ่ทุกคน 
 2. สมาร์ทโฟน เครื่องใหม่ของฉันเครื่องนี้ 
 3. พอตื่นเช้าออกกำลังกายแล้วก็รีบไปโรงเรียน 
 4. ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรฝึกให้มีน้ำใจดีต่อกันเสมอ 

3. ข้อใดมีคำนามที่ใช้อย่างคำบุรุษสรรพนาม 
 1. หัวหน้าบอกว่าจะซื้อผลไม้เอง 
 2. นกขุนทองในกรงทักทายผู้คนทั้งวัน 
 3. นักเรียนหญิงส่วนมากชอบร้องเพลง 
 4. โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดมีราคาแพงมาก 

4. คำว่า “ที่” ในข้อใดไมใ่ช่คำเชื่อมอนุประโยค 
 1. ฉันมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์ที่มีความสามารถหลายท่าน 
 2. เขานำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปช่วยเหลือชาวบ้าน 
 3. ภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้น 
 4. การดำน้ำครั้งนี้ต้องเผชิญกับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิเย็นจัด 
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5. ประโยคใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง 
 1. พายุไต้ฝุ่นทำให้ประชาชนต้องอพยพกว่า 400  ครัวเรือน 
 2. การผลิตรถยนต์ไฮเปอร์คาร์รุ่นนี้จำกัดไว้เพียง 500 คันเท่านั้น 
 3. ถังหมักตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย 
 4. ผู้ป่วยกว่าแสนรายต่อปีจะเข้าถึงการรักษาแบบใหม่ง่ายข้ึน 

   ท 4.1 ม 1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

6. ข้อใดเป็นสำนวนที่มีความหมายต่างกับข้ออื่นอย่างชัดเจน  
1. กระดี่ได้น้า  
2. ไก่ได้พลอย  
3. หัวล้านได้หวี  
4. วานรได้แก้ว  

7. สำนวนข้อใดใช้เตือนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวง 
 1. อย่าหมายน้ำบ่อหน้า 
 2. เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว 
 3. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน 
 4. โทษตนผิดรำพึง อย่าคะนึงถึงโทษท่าน 

8. สำนวนข้อใดไม่ได้เกิดจากการละเล่น หรือกีฬา 
 1. สู้ยิบตา 
 2. ตาบอดคลำช้าง 
 3. ไม่ดูตาม้าตาเรือ 
 4. งงเป็นไก่ตาแตก 
 
9. ข้อใดใช้สำนวนเพื่อกล่าวเทิดพระคุณครูได้เหมาะสมที่สุด 
 1. เพราะครูมีพระคุณต่อศิษย์ ศิษย์จึงรักครู ศิษย์และครูจึงเหมือนน้ำพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า 
 2. เพราะครูอดทนสอนพวกเราอยู่เสมอ แม้ต้องปากเปียกปากแฉะแต่ครูก็ไม่ย่อท้อ 
 3. ครูนั้นรักศิษย์ดังแก้วตาดวงใจ ครูจึงเสียสละทั้งแรงกายแรงใจสั่งสอนศิษย์ 
 4. ครูเป็นคนเรียบร้อยเหมือนน้ำนิ่งไหลลึก แต่ครูมักจะให้ความรักความห่วงใยต่อศิษย์ 
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10. ข้อใดใช้สำนวนไทยได้ถูกต้อง 
1. ตัวละครในเรื่องนี้แสดงกันอย่างถึงพริกถึงขิง ดูแล้วได้อรรถรส 
2. เธออย่าไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเลย เรื่องเรียนเขาเก่งกว่าใครอยู่แล้ว 
3. ทำไมเธอจึงตีปลาหน้าไวอย่างนี้ล่ะ คนอ่ืนไม่ได้ทำเธอไม่ควรไปพาลเขา 
4. ฉันเตือนเธอทุกวันแต่เธอไม่เคยเชื่อเลย จะให้ฉันปากว่าตาขยิบไปถึงไหน 

ท 4.1 ม 2/1  สร้างคำในภาษาไทย 
11. ข้อใดมีคำสมาสชนิดที่มีการสนธิ 
 1. ฝูงวัวควายผ้ายลาทิวากาล 
 2. วัฒนธรรมประจำถิ่นนี้น่าศึกษา 
 3. ธรรมาธรรมสงครามมีคติสอนใจ 
 4. เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก 
12. ข้อใดมีคำสมาส 
 1. ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นดินแดนของชนชาวไทย 
 2. ทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณรอบชายหาดเงียบสงบ 
 3. ประเทศเขตแคว้นนี้มีภาพท้องทะเลงดงามยิ่งนัก 
 4. นางผีเสื้อสมุทรแสดงความโกรธพิโรธร้องอย่างน่ากลัว 

13. คำว่าราช ไปรวมกับคำใดจึงเป็นคำสมาส 
 1. วงศ์ 
 2. สำนัก 
 3. พฤกษ์ 
 4. ปะแตน 
14. ข้อใดมีคำสมาส 
 1. ดินแดนที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้  มีผู้คนอยู่อาศัยมานานนับหมื่นๆ ปี 
 2. ดังหลักฐานสำคัญคือ  โครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่พบในที่ฝังศพ 
 3. ผู้คนดังกล่าวได้สร้างสมความเจริญและพัฒนาต่อเนื่องจากยุคหินสู่ยุคโลหะ 
     อยู่รวมกันเป็นชุมชน 

4. ครั้นเมื่อถึงพุทธศตวรรษที่  11  ก็เริ่มมีการก่อตั้งเป็นแว่นแคว้น  และเริ่มมี 
      กษัตริย์เป็นผู้ปกครอง 
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ท 4.1 ม 2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน 
 
15. ข้อใดเป็นประโยคซ้อนที่แตกต่างกับข้ออ่ืน 
 1. ฉันหัวเราะท่ีเขาทำตลก 
 2. มาลีดูพระอาทิตย์ตกดิน 
 3. ดาราคนนั้นไม่ชอบคนพูดโวยวาย 
 4. เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้เข้าสอบว่าพวกเขาจะต้องใช้ดินสอบ  2B 

16. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน 
 1. แพนด้าท่ีศูนย์เฉิงตูถูกถอนขนท่อนล่างก่อนการผ่าตัด 
 2. โลกกำลังเข้าสู่ยุคสูญพันธุ์ครั้งใหญ่โดยเฉพาะที่เอเชียใต้ 
 3. สัตว์ที่หายไปจากโลกคือสัตว์มีกระดูกสันหลังกว่า  200  ชนิด 
 4. ผลเสียของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจะอยู่ที่ระบบนิเวศ 

17. “นักเรียนที่อยู่ชมรมนักร้องเสียงทองทุกคนกำลังฝึกซ้อมร้องเพลงลูกทุ่งของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ กันอย่าง
ขะมักเขม้น”  ประโยคนี้เป็นประโยคชนิดใด 
 1. ประโยคสามัญ 
 2. ประโยคความรวม 
 3. ประโยคซ้อน 
 4. ประโยคความซับซ้อน 

18. “ในยุคนี้การใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญ เราควรสร้างกำแพงหัวใจป้องกันความต้องการที่ไม่จำกัด เพื่อตัดปัญหาความ
ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เงินในกระเป๋าขาดดุลได้”  ข้อความนี้มีคำซ้อนกี่คำ 
 1.  2 คำ 
 2.  3  คำ 
 3.  4  คำ 
 4.  5  คำ 
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19. ข้อใดเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อน 
 1. ครูแดงรับกระเป๋าจากจ่าช่วยหนีบไว้ใต้ต้นแขน มือซ้ายแตะผมมวยทรงซาลาเปา จนแน่ใจว่าอยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 
 2.ศิษย์ของครูไหวทุกคนอาจจะ เคยอยากรู้อยากเห็นและอยากสำรวจตรวจตรา ทุกซอกมุมของตู้นี้ 
 3.ครูไหวยอมรับกับตัวเองว่า เคยเพ่งเล็งเด็กชายกาจเป็นพิเศษ เพราะกาจเป็นลูกเสือเก่ง                   
แห่งคลองน้ำขุ่น 
 4. ครูไหวยังนั่งตัวตรงเผงราวกับไม้ท่อนอยู่บนแขนของจ่าช่วงและหมออารี ไหล่ตรง คอตั้ง 
 
ท 4.1 ม 3/1 จำแนกและใช้คำ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

 
20. ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ 
 1. คุณค่า อิทธิฤทธิ์ ธนบัตร 
 2. ผลไม ้ บิดามารดา นาทีทอง 
 3. โลกาภิวัตน ์ พสกนิกร วัฒนธรรม 
 4.  ศักดิ์สิทธิ์ พลเมือง  รัฐศาสตร์ 
 
21.    บริษัทกำลังโฆษณาสินค้าแบรนด์เนมยอดฮิตของไทย เพ่ือเผยแพร่สินค้ำสู่ตลาดโลก 

         ในประโยคใช้คำภาษาต่างประเทศก่ีคำ 
1. 2  คำ 
2. 3 คำ 
3. 4 คำ 
4. 5 คำ 

 
22. คำในข้อใดเป็นคำท่ีมาจากภาษาเขมรทุกคำ 
 1. กังวล  บังอร  เพ็ญ 
 2. อุตส่าห์  ชนบท   ผกา 
 3. ปฏิบัติ อุษา  ไพร 
 4. ปรารถนา  เจริญ  ห้าง 
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ท 4.1 ม 3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา 
 
23. บุคคลในข้อใดใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 1. เพื่อนกล่าวทักทายเพ่ือนสนิทว่า  “ท่านสบายดีหรือขอรับ” 
 2. พี่สาวใช้คำว่า  “คอมพิวเตอร์”  ในรายงานวิชาการหลายครั้ง 
 3. น้องชายลงท้ายจดหมายกิจธุระว่า  “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง” 
 4. พิธีกรกล่าวทักทายในงานสัมมนาวิชาการว่า “ท่านสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีและเพศที่เหลือทุกท่าน” 

24. ข้อใดเป็นภาษาระดับเดียวกันทั้งประโยค 
 1. ใจบุญ พูดกับครูว่า “ผมไม่ทราบว่าครูไม่อยู่จึงเข้ามาส่งการบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต” 
 2. ใจงามพูดกับครูว่า “หนูไม่รู้ หนูไม่ได้ยินที่ครูบอก ขอประทานโทษด้วยค่ะ” 
 3. ใจดี พูดกับครูว่า “ทราบแล้วค่ะ เดี๋ยวหนูรีบทำให้ด่วนจี๋เลยนะจ๊ะครู” 
 4. ใจกล้า พูดกับครูว่า “ผมลืมทำการบ้านเพราะมัวแต่ทำงานอดิเรกครับ” 
 
ท 4.1 ม 3/4  ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
 
25. ข้อใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้คำไทยแทนได้ 
  1. ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำมาก 
  2. กรุณาเดินบนฟุตปาธจะปลอดภัยกว่า    
  3. พ่อกลับจากงานเลี้ยงค็อกเทลตั้งแต่หัวค่ำแล้ว 
  4. น้องเป็นนักเรียนโควตาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

26. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ 
  1. เขาซื้อสตรอเบอร์รี่อย่างดีมาทำเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงคืนนี้ 
  2. พ่อซื้อปริ้นท์เตอร์ตัวใหม่มาให้ฉันไว้ใช้สำหรับปริ้นรายงานส่งอาจารย์ 
  3. อุปกรณ์อิเล็กทอรนิกส์สมัยนี้ผลิตออกมาจนผู้บริโภคตามไม่ทัน 
  4. กีฬาโปรดของเขาคือการตีกอล์ฟ  ส่วนเครื่องดนตรีที่เขาถนัดคือกีตาร์ 
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27. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ 
 1. คุณหมอให้กินแอสไพรินแก้ไข 
 2. เขาชอบสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กมาก 
 3. พืชใช้คลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสง 
 4. ปัจจุบันนี้คนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันมากขึ้น 
 

28. ข้อใดไมจ่ำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ 
  1. กระแสเกมออนไลน์กำลังมาแรง และทำเงินได้มหาศาล 
  2. การนำเสนอข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ผู้ใช้สื่อจำเป็นต้องชัวร์ก่อนแชร์ 
  3. พิธีกรรายการทีวีถูกปลดออกจากรายการ เนื่องจากพูดจาไม่เหมาะสม 
  4. เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเพ่ือแสดงตน 
 
29. ข้อใดมีศัพท์บัญญัติ 
  1. นักเรียนในแถบเอเชียมีความเครียดจากการสอบแข่งขันมาก 
  2. ข้อมูลสาสรสนเทศในยุคปัจจุบันช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบาย 
  3. ผู้ที่ต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องใช้ผลการทดสอบโทเฟล 
  4. นักการเมืองมีแฟนคลับคอยให้กำลังใจ ไม่ต่างกับนักร้องนักแสดง 

30. ข้อใดเป็นคำทับศัพท์ด้านอาหารทุกคำ 
  1. บรอกโคลี  วาฟเฟิล  แฮม 
  2. ฮอกกี้   ทอฟฟ่ี   เค้ก 
  3. คุกก้ี  แคลอรี  ดีกรี 
  4. ชีฟอง  ซอส  สเต๊ก 
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ท 4.1 ม 3/6 แต่งบทร้อยกรอง 
 
31. ตัวเลือกข้อต่อไปนี้ ใช้เติมในตำแหน่ง (ก) และ (ข)  ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
     
    ไม้ดัดงาม ... (ก)...  ตรูตา 
   ใบพุ่มชอุ่มหนา    ช่อชี้ 
   เขียวครึ้มพฤกษ์นานา    งามเด่น 
   ชื่นจิตชูใจนี้    ...(ข)...เพลินใจ 
 
  1.  (ก) ชูช่อ (ข) จิตฟุ้ง 
  2.  (ก) แต่งแต้ม (ข) ฟุ้งฟ้า 
  3.  (ก) แช่มช้อย (ข) ร่มหรื้น 
  4.  (ก) ตัดแต่ง (ข) รื่นรมย์ 

32. ตัวเลือกข้อต่อไปนี้ ใช้เติมในตำแหน่ง (ก) และ (ข)  จึงจะได้ใจความเหมาะสม    

สิ่งใดในโลกล้วน   อนิจจัง 
คงแต่บาปบุญ...(ก)....   เที่ยงแท้ 
คือเงาติดตัวตรัง    ตึงแน่น อยู่นา 
ตามแต่บาปบุญ....(ข)....   ก่อเกื้อรักษา 

1.   (ก) ฟัง     (ข) ที่  
2.   (ก) ทั้ง     (ข) แท้  
3.   (ก) ยัง      (ข) แล้ 
4.   (ก) ยัง      (ข)  มี 
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เฉลยแบบทดสอบสาระที่ 4 

ท 4.1 ม 1/3 ชนิดและวิเคราะห์หน้าที่ ของคำในประโยค 
ข้อ.1 เฉลย ข้อ  2   
    เพราะ ปอกผลไม้ คำว่า ผลไม้ เป็นกรรมที่ถูกกระทำโดยตรงจากประธานของประโยค                             
                    ส่วนข้อ 1,2,3 เป็นส่วนขยายกรรม 
ข้อ.2 เฉลย  ข้อ  4 
ข้อ.3 เฉลย  ข้อ  1 
ข้อ.4 เฉลย  ข้อ  3 
ข้อ.5 เฉลย  ข้อ  3   
  เพราะ  ถัง ต้องใช้ลักษณนามใบจึงจะถูกต้อง 
ท 4.1 ม 1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 
ข้อ.6  เฉลย ข้อ 1  
  เพราะ   กระดี่ได้น้ำ เป็นสานวนที่มีความหมายต่างกับข้ออื่นอย่างชัดเจนเพราะใช้เปรียบเทียบ      
                          คนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น  
                    ข้อ 2 ไก่ได้พลอย ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด  
                    ข้อ 3 หัวล้านได้หวี ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน  
                       ข้อ 4 วานรได้แก้ว ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือที่มีอยู่ 

ข้อ.7  เฉลย  ข้อ 3 
ข้อ.8   เฉลย  ข้อ 2 
ข้อ.9  เฉลย  ข้อ 3 
ข้อ.10 เฉลย ข้อ 1  
  เพราะ ถึงพริกถึงขิง หมายถึง เผ็ดร้อนรุนแรง 

 ส่วนข้อ 2 สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ หมายถึง สอนสิ่งที่เขำรู้หรือที่เขำถนัดอยู่แล้ว 
   (สิ่งไม่ดี)ควรใช้สำนวน สอนหนังสือสังฆราช หมายถึง สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว (สิ่งที่ดี) 

  ข้อ 3 ตีปลาหน้าไซ หมายถึง พูด หรือทำ ให้กิจการของผู้อื่นทีกำลังดำเนินไปด้วยดีกลับเสียไป  
  ข้อ 4 ปากว่าตาขยิบ  หมายถึง พูดอีกอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง 
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ท 4.1 ม 2/1  สร้างคำในภาษาไทย 
ข้อ.11  เฉลย ข้อ 3 
ข้อ.12  เฉลย ข้อ 1 
ข้อ.13 เฉลย ข้อ 1 
  เพราะ ราชวงศ์ เป็นคำ สมาส  เพราะ ราชเป็นคำ บาลี - สันสกฤต รวมกับวงศ์ เป็นคำ  
 สันสกฤต อ่านออกเสียงต่อเนื่องกันว่า ราด - ชะ – วง  และแปลจากคำหลังมาคำหน้าว่า  
 ตระกูลของพระราชา 
ข้อ.14 เฉลย ข้อ  4 
 
ท 4.1 ม 2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน 
ข้อ.15  เฉลย ข้อ 1   
  เพราะ ฉันหัวเราะท่ีเขาทำตลก เป็นประโยคที่แตกต่างกับข้ออ่ืน เพราะเป็นประโยค    
                            ความซ้อน  ที่มี “ฉันหัวเราะ” เป็นประโยคหลัก (มุขยประโยค) และประโยค “เขาทำ  
                             ตลก”เป็นประโยคย่อย  (อนุประโยค) โดยมีคำประพันธสรรพนาม “ที่” เป็นคำเชื่อม      
                             ส่วนข้อ 2,3,4 เป็นประโยคความซ้อนที่ละคำเชื่อม หรือไม่มีคำประพันธสรรพนาม  
                              นั่นเอง 
ข้อ.16 เฉลย  ข้อ  3 
ข้อ.17 เฉลย  ข้อ  4    
  เพราะ ประโยคที่กำหนด จัดเป็นประโยคความซับซ้อน เพราะสามารถแยกเป็นประโยคหลัก  
 กับประโยคย่อย ได้ดังนี้  
  ประโยคหลัก คือ นักเรียนทุกคนกำลังฝึกซ้อมร้องเพลงลูกทุ่งของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
  กันอย่างขะมักเขม้น 
  ประโยคย่อย คือ นักเรียนอยู่ชมรมนักร้องเสียงทอง 
  ข้อความที่ขีดเส้น คือ ส่วนขยาย 
ข้อ.18 เฉลย  ข้อ  4    
ข้อ.19 เฉลย  ข้อ  4   
  เพราะ ประโยคนี้มีใจความเดียว คือ ครูไหวยังนั่งตัวตรงอยู่บนแขนของจ่าช่วงและหมออารี  
 ส่วนอื่นเป็นส่วนขยาย 
  ข้อที่ 1 เป็นประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน  สังเกตได้จากคำว่า จน 
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  ข้อที่ 2 เป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อน สังเกตได้จากคำว่า และ  ที่เชื่อมกริยา 2 กริยา   
 อยากรู้อยากเห็น อยากสำรวจ 
  ข้อที่ 3 เป็นประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน สังเกตได้จากคำว่า กับ  คำว่าเพราะ 
 
ท 4.1 ม 3/1 จำแนกและใช้คำ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

ข้อ.20  เฉลย ข้อ 3 โลกาภิวัตน์ พสกนิกร วัฒนธรรม  
  เพราะ เป็นคำสมาสทุกคำเพราะเกิดจากการนำคำในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมเข้า  
 ด้วยกัน  

ข้อ 1 มีคำว่า คุณค่า เกิดจากคำไทยเป็นการประสมคำ  
ข้อ 2 คำว่า ผลไม้ บิดามารดา นาทีทอง เกิดจากคำไทยเป็นการประสมคำ                                                            
ข้อ 4 มีคำว่า พลเมือง เกิดจากคำไทยเป็นการประสมคำ 

ข้อ.21    เฉลย ข้อ  3 
  เพราะ คำภาษาต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท(ส.)  โฆษณา (ส.)  แบรนด์เนม (ส.) ฮิต (อ.) 
ข้อ.22 เฉลย  ข้อ  1     
    เพราะ คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ มักใช้พยัญชนะ จ  ร  ล  ญ เป็นตัวสะกด 
ท 4.1 ม 3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา 
ข้อ.23   เฉลย  ข้อ  2 
ข้อ.24   เฉลย  ข้อ  4 
 
ท 4.1 ม 3/4  ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
ข้อ.25  เฉลย  ข้อ  2  
   เพราะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "footpath" นั้นแปลเป็นไทยตรงตัวได้ว่า "ทางเท้า" 
   คือทางสาหรับคนเดินเท้าซึ่งทายกขึ้นเป็นขอบขนานไปกับถนน คน ไทยมักเขียนทับศัพท์ว่า "ฟุตบาท" 
แทน ที่จะเป็น "ฟุตปาธ" ตามแบบที่ถูกต้องที่กาหนดโดย  ราชบัณฑิตยสถานส่วน ปาล์มน้ามัน ค็อกเทนและ
โควตา ในข้อ 1,2,3 นิยมใช้ทับศัพท์ 
ข้อ.26     เฉลย ข้อ  2 
ข้อ.27     เฉลย ข้อ  4 
ข้อ.28      เฉลย ข้อ  1 
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ข้อ.29     เฉลย ข้อ  2 
ข้อ.30     เฉลย ข้อ  1 
 
ท 4.1 ม 3/6 แต่งบทร้อยกรอง 
ข้อ.31   เฉลย  ข้อ  3 
ข้อ.32   เฉลย  ข้อ  3 
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ตอนที่   2  : แบบปรนัย  5  ตัวเลือก  เลือก  2  คำตอบที่ถูกต้อง  จำนวน  10  ข้อ 
  ข้อละ  2  คะแนน  รวม  20  คะแนน 
  ตอบถูก  1 คำตอบ  ได้  1  คะแนน 
  ตอบถูก  2  คำตอบ  ได้  2  คะแนน 
 
ท.4.1  ตัวชี้วัด  ม 1/6 จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

 
1.   สำนวน  2  ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกัน 
 1.  ขม้ินกับปูน 
 2.  ถึงไหนถึงกัน 
 3.  เข้ารูปเข้ารอย 
 4.  เป็นปี่เป็นขลุ่ย 
 5.  คอหอยกับลูกกระเดือก 
 
2.  สำนวน  2  ข้อใดถูกต้องตามความหมาย 
 1.  พอเขาอกหัก  เขาก็หันหน้าเข้าวัด 
 2.  เขาเก็บความลับเก่งแบบคมในฝัก 
 3.  นางงามปีนี้หน้าตาแค่ไปวัดไปวาได้ 
 4.  สาวสมัยนี้แต่งหน้าเก่งเพราะมีเสน่ห์ปลายจวัก 
 5.  ทางเดินไปขึ้นรถไฟไกลมากเหมือนเข็นครกข้ึนภูเขา 
 
3. สำนวนในข้อใดต่อไปนี้มีความหมายต่างจากข้ออื่น 
 1. เงาตามตัว 
 2. กงเกวียนกำเกวียน 
 3. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 
 4. ขว้างงูไม่พ้นคอ 
 5. วัวของใครเข้าคอกคนนั้น 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 116 

 

4. คำประพันธ์ในข้อใดไมป่รากฏสำนวนไทย 
 1.  ตีนงูงูไซร้หาก  เห็นกัน 
  นมไก่ไก่สำคัญ  ไก่รู้ 
 2.  รู้น้อยว่ามากรู้  เริงใจ 
  กลกบเกิดอยู่ใน  สระจ้อย 
 3.  หมูเห็นสีหราชท้า  ชวนรบ 
  กูสี่ตีนกูพบ  ท่านไซร้ 
 4. สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้ม จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก 
 5. ไฟไหม้ยังไม่เหมือนคนที่จนเอง ทำอวดเบ่งกับข่ือคาว่ากระไร 
 

ท 4.1  ตัวช้ีวัด  ม 2/1  สร้างคำในภาษาไทย 
 
1.  ข้อความ  2  ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสนธิ 
 1.  คนรักษาคำสัตย์นั้น  แม้ตัวจะตายไป  โลกก็ยังยกย่องมิรู้ลืม 
 2.  พึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วย  พึงคบหากับผู้ที่เต็มใจจะคบหาสมาคมด้วย 
 3.  สติกับปัญญาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการทำงานทุกอย่าง  และจะต้องให้มีคู่กันไป 
 4.  วางได้บ้าง  ก็จะมีสุขได้บ้าง  วางได้หมด  ก็จะเป็นสุขได้ทั้งหมด  นี่แหละคือสัจธรรมแหละลูกเอ๋ย 
 5.  ความใฝ่ฝันนั้นเป็นการจุดประกายจินตนาการและเป็นแรงกระตุ้นให้คนมีมานะทำฝันให้เป็นจริง 
  
2. คำท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ 
 1. บางครั้งเรายอมแพ้เพราะแค่กลัวว่าเราจะไม่ชนะ 
 2. เมื่อความรักหมดลงสิ่งที่เหลือคือความพยายาม 
 3. คนรักทุกคนล้วนเคยเป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อนทั้งนั้น 
 4. ความเหงาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดกว้างใหญ่ของพ้ืนที่รอบตัว 
 5. ผิดหวังกับใครซ้ำแล้วซ้ำเล่าแปลว่าเขาสำคัญกับเราพอสมควร 
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ท 4.1  ตัวช้ีวัด  ม 2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ้อน 
 
1.  ประโยค  2  ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคต่อไปนี้ 
 
  “โลกดิจิทัลในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก” 
 
 1.  วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
 2.  วันมาฆบูชามีเหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นพร้อมพัน  4  ประการ 
 3.  พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ 
 4.  มาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ  ซึ่งก็คือวันเพ็ญเดือน  3 
 5.  วันจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์  4 
 
2. บุคคลใดต่อไปนี้  เข้าใจหลักการสร้างคำของคำมูล 
 1. สมชายพิจารณาว่า  คำสองคำที่นำมาสร้างเป็นคำใหม่นั้น  มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ 
 2. สมศักดิ์พิจารว่าคำท่ีโจทย์ให้มานั้น  เมื่อแยกออกตามพยางค์แล้วมีความหมายหรือไม่ 
 3. สมนึกพิจารณาว่า  คำที่โจทย์ให้มานั้นสร้างขึ้นจากคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤตหรือไม่ 
 4. สมควรพิจารณาว่า  คำที่สร้างขึ้นเกิดความหมายใหม่หรือมีเค้าความหมายเดิมของคำ 
  ที่นำมาสร้างคำหรือไม่ 
 5.สมเกียรติพิจารณาว่า  คำสองคำที่นำมาสร้างเป็นคำใหม่นั้น  มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำ 
      ที่สร้างใหม่หรือไม่ 
 
3. ข้อใดมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบของประโยคเหมือนกับประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 
 “โรงเรียนของเราขอความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ” 
 
 1. โรงงานนี้เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามลพิษในชุมชน 
 2. บริษัทการเงินรับพนักงานชายคนใหม่จากต่างประเทศ 
 3. น้องชายของฉันกินข้าวราดแกงสูตรเด็ดที่ยายของเธอทำเอง 
 4. ดาราเกาหลีเปิดการแสดงแสงสีเสียงชุดพิเศษเพ่ือแฟนเพลง 
 5. ดอกไม้สีขาวดอกนี้สวยมากกว่าดอกไม่สีแดงที่ข้ึนที่หน้าบ้าน 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 118 

 

4. ข้อใดมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบของประโยคเหมือนกับประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 
 “โรงเรียนของเราขอความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ” 
  
 1. โรงงานนี้เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามลพิษในชุมชน 
 2. บริษัทการเงินรับพนักงานชายคนใหม่จากต่างประเทศ 
 3. น้องชายของฉันกินข้าวราดแกงสูตรเด็ดที่ยายของเธอทำเอง 
 4. ดาราเกาหลีเปิดการแสดงแสงสีเสียงชุดพิเศษเพ่ือแฟนเพลง 
 5. ดอกไม้สีขาวดอกนี้สวยมากกว่าดอกไม่สีแดงที่ข้ึนที่หน้าบ้าน 
 
5. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
 1. ขนาดก้อนหินยังแหลกจนเป็นเม็ดทรายนับประสาอะไรกับหัวใจ 
 2. ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนและไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน 
 3. แค่เธอพูดจาดีดีให้กัน  แค่เพียงเท่านั้นก็ยอมจะกลืน  กลืนน้ำลายตัวเอง 
 4. เธอคือคนที่สอนให้ได้รู้จักว่ารักเป็นเหมือนรอยสักที่เจ็บปวดแต่งดงาม 
 5. มันคงไม่ยากเย็นเท่าไร  ถ้าวันนี้ไม่มีเขาและคงไม่ยากเย็นอะไรถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเรา 
 
6. ข้อใดอธิบายประโยคต่อไปนี้ถูกต้อง 
 
  “ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคนและผลคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอม  แม้แต่ปล่อย 
 ให้เขากังวลแม้แต่น้อย” 
 
 1. ประโยคใหญ่เป็นประโยคความรวมซับซ้อน 
 2. ประโยคใหญ่เป็นประโยคความซ้อนซับซ้อน 
 3. ประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมทั้งหมด 
 4. ประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมและประโยคความซ้อนตามลำดับ 
 5. ประโยคย่อยเป็นประโยคความซ้อนและประโยคความรวมตามลำดับ 
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ท 4.1  ตัวช้ีวัด  ม.3/1  จำแนกและใช้คำคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 
1.  คำบาลีสันสกฤต  2  ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำทั้ง  2  ข้อ  
 1. มาลา  ดรุณ ี  บุษบง 
 2. นท ี  ชลธ ี  อุทก 
 3. มาส  ธานี  ปักษิน 
 4. สินธ ุ  อาโป  สาคร 
 5. วสันต์  อาชา  คัคนางค์ 
 
2.  คำบาลี  สันสกฤต  2  ข้อใดเป็นคำซ้อนที่เกิดจากคำท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 
 1.  วิจิตรอลังการ 
 2.  ทรัพย์ศฤงคาร 
 3.  บาปบุญคุณโทษ 
 4.  เทพยดายักษ์มาร 
 5.  คฤหาสน์เคหสถาน 
 
3. ข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 1. เขานัดพบเพ่ือนตอนเที่ยงที่ล็อบบี้โรงแรม 
 2. ประธานตัดริบบิ้นเปิดแพรคลุมป้ายงานวันเด็กแห่งชาติ 
 3. บริษัทผลิตชุดกีฬามักใช้ดารายอดนิยมเป็นพรีเซ็นเต้อร์สินค้า 
 4. เขากลายเป็นฮีโร่ไปแล้ว  จากหลังจากได้รับเหรียญทองกีฬาเยาวชนโลก 
 5. รักบี้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งมีกำเนิดจากประเทศแถบตะวันตก  มีผู้เล่นไม่เกิน  15  คน 
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4. ข้อความตอนใดมีคำที่มาจากภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ตอนที่  1)  
 2. ตอนที่  2) 
 3. ตอนที่  3) 
 4. ตอนที่  4) 
 5. ตอนที่  5) 
 
5. ข้อใดใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง 
  1. แม้พ่อจะเป็นผู้ใช้แรงงาน  แต่ลูกชายกเรียนจบแพทย์ 
  2. ในฤดูเก็บเกี่ยว  ชาวนาในชนบทจะลงแขกเกี่ยวข้าวกัน 
 3. ปีนี้รัฐบาลทุ่มงบประมาณซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 4. โรงรับจำนำแทบทุกแห่งมีผู้มาใช้บริการมากช่วงปิดภาคเรียน 
 5. หนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือท่ีใช้คำพูดน้อยแต่ให้ข้อคิดและอารมณ์ขัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1)  ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งร่วมมือกับมูลนิธิดูแลเด็กที่มีปัญหาการฟัง 

จัดกิจกรรมให้คนทั่วไปได้บริจาคของให้แก่เด็ก ๆ  ในวันคริสต์มาส  2)  โดยให้เด็ก 

เขียนการ์ดคนละหนึ่งใบว่าอยากได้อะไร  3)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจำนง 

และไปซื้อของที่เด็ก ๆ  เขียนขอไว้แล้วมอบไว้ที่พนักงานของมูลนิธิ  4)  จากนั้น 

ก็จะให้เด็ก ๆ  มารับของภายในสองสัปดาห์  นับเป็นเรื่องที่ควรยินดี  5)  เพราะ 

ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา  ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ  ก็ยังมีคนที่มีจิตใจเปี่ยมด้วย 

ความเมตตาบริจาคครบตามจำนวนการ์ดทุกใบ 
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6. คำต่างประเทศภาษาใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
  
  1. คำจีน       2. คำบาลี 
  3. คำเขมร       4. คำอังกฤษ 
 
 7. ข้อความต่อไปนี้  ตอนใดไม่มีคำท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ตอนที่  1 
 2. ตอนที่  2 
 3. ตอนที่  3 
 4. ตอนที่  4 
 5. ตอนที่  5 
 

 

  ไอยราฤทธิเลิศล้ำ  ลือดิน 

 ดูดั่งพาหนะอินทร์  เยี่ยมฟ้า 

 อาจค้ำคชะอรินทร์  รอนชีพ 

 ชาญศึกฮึกหาญกล้า  กลั่นแกล้วกลางสมร 

 
 
 
 
 

 

ตอนที่  1 พวกเราต้องเข้าคิวเมื่อไปกินข้าวแบบบุฟเฟต์มื้อเย็น 

ตอนที่  2 คุณแม่ฝากซ้ือกะละแมกับสบู่ด้วยนะ  หลังจากฟังคอนเสิร์ตแล้ว 

ตอนที่  3 หลังจากนั้นเชิญทุกคนไปชมการแสดงบัลเลต์ที่โรงละคร 

  ศูนย์วัฒนธรรม 

ตอนที่  4 นั่งแท็กซี่ไปอีก  20  นาที  ก็จะถึงสถานกงสุลใหญ่  ภายในนั้น 

  ปลูกกุหลาบมากมาย 

ตอนที่  5 อาหารร้านนี้อร่อยดี  เพราะเขาไม่ใส่เครื่องเทศมามาก 

  และต้องกินตอนร้อนๆ  ด้วย 
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8. ข้อใดเป็นหลักเบื้องต้นในการจำแนกคำที่มาจากภาษาบาลี 
 1. ใช้หลักตัวสะกด  ตัวตาม  ตรงตามแบบแผน 
 2. สังเกตคำที่มีพยัญชนะ  ศ  และ  ษ 
 3. สังเกตคำที่มีสระ  ฤ  ไอ  และ  เอา 
 4. สังเกตคำที่มีพยัญชนะ  ฬ 
 5.   สังเกตคำที่มีไม้ทัณฑฆาต 
 
9. คำในข้อใดเป็นคำท่ีมีความหมายเหมือนกันในภาษาบาลี-สันสกฤต 
 1. อัตตา  - อาตมา 
 2. ปัญญา - ปริญญา 
 3. สัตถา - ศรัทธา 
 4. มัธยม - มัชฌิม 
 5. สวรรค์ - สรวง 
 
ท 4.1  ตัวช้ีวัด  ม 3/3  วิเคราะห์ระดับภาษา 
 
1.  ข้อความ  2  ข้อใด  ใช้ภาษาปาก 

 1.  คุณสะดวกที่จะทำงานนี้หรือไม่ 
 2.  ดิฉันเห็นว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมาก 
 3.  ธรรมชาตินั้นให้แต่คุณประโยชน์แก่มนุษย์จริงหรือ 
 4.  ถ้าคนเราจะยอมลดความเห็นแก่ตัวลงไปซักหน่อย  โลกก็คงน่าอยู่กว่านี้ 
 5.  บนทางเท้าในกรุงเทพฯ  มักจะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย  เค้าขายของกันหลายอย่าง 
2.  ข้อความ  2  ข้อใดใช้ภาษาเขียน 
 1.  ผมสงสัยว่าอีกสักร้อยปีโลกจะเป็นยังไง 
 2.  ดิฉันรู้สึกว่าโลกนี้ช่างอยู่ยากขึ้นไปทุกวัน 
 3.  ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 4.  นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวดวงอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโลก 
 5.  หลายคนไม่ชอบรับประทานอาหารเช้า  จะทานแต่ขนมปังกับกาแฟเท่านั้น 
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3. ข้อความต่อไปนี้ตอนใดใช้ภาษาพูด 
 
 
 
 
 
 
 1. ตอนที่  1) 
 2. ตอนที่  2) 
 3. ตอนที่  3) 
 4. ตอนที่  4) 
 5. ตอนที่  5) 
 
4. ข้อความตอนใดใช้ระดับภาษาทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตอนที่  1) 
 2. ตอนที่  2) 
 3. ตอนที่  3) 
 4. ตอนที่  4) 
 5. ตอนที่  5) 

 

  1)  จริง ๆ  แล้วการเรียนรู้จากการอ่าน  2)  จะช่วยพัฒนาการคิด 

     ของผู้อ่าน  3)  ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  4)  การนำความรู้และ 

     ทักษะต่าง ๆ  มาใช้ด้วยกัน  5)  จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1)  เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตั้งแต่อดีต  เพราเป็นเครื่องมือที่ใช้ 
ประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  และได้ปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เรื่อยมา / 2)  เครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงพัฒนาการทางสังคม 

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของชนแต่ละเชื้อชาติได้ / 3)  ประเทศไทยก็ผลิต 

เครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลาช้านานแล้ว  เพราะอุดมด้วยวัตถุดิบคือดินเหนียว / 

4)  แต่ทุกวันนี้มีการแข่งขันทางการค้ากันอย่างหนักหน่วง / 5)  หากชาวไทยไม่พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องปั้นดินเผาต้องสูญสิ้นไปจากสังคมไทย 
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ท 4.1  ตัวช้ีวัด  ม 3/6  แต่งบทร้อยกรอง 
1. ข้อความ  2  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  ใช้คำเอกโทษและคำโทโทษ 
 2.  ใช้คำสร้อย  เพ่ือให้มีเนื้อความสมบูรณ์ 
 3.  ใช้คำครุและคำลหุเพ่ือให้เกิดเสียงหนักเบา 
 4.  ใช้คำตายแทนคำเอกเพ่ือให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
 5.  ใช้คำเอกและคำโทถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ข้างต้น 
 

2.  จากคำประพันธ์ต่อไปนี้  คำ  2  ข้อใดเป็นคำโทโทษ 

 

 

 

 
 1.  ค่า 
 2.  ท่อย 
 3.  เหล้น 
 4.  แซร่ง 
 5.  เหยี้ยง 
 
 

 

  จากมามาลิ่วล้ำ  ชลธ ี

 บางซ่อนซุกสาวศรี  พ่ีไว้ 
 นกเอยช่วยรับวจี   คำเอ่ย  คะนึงนอ 

 นกบ่รับคำได้   บ่ได้โดยใจ 

  

  เชิญดูตูค่าเหล้น  โคลงโลด  โผนเฮย 

 ยกค่อยอประโยชน์  เค่าเหยี้ยง 

 เอกโทท่อยเป็นโทษ  เทียบไฮ่  เห็นนา 

 แปรแซร่งแปลงถูกเถี้ยง  ท่วนถี้ทีแสดง 
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3. ข้อใดใช้เติมลงในช่องว่าง  (ก)  และ  (ข)  ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 1. หลดไหล 
 2. กดกราย 
 3. ว่ายแหวก 
 4. ในห้วง 
 5. ลอดเลี้ยว 
4. ข้อใดใช้เติมในช่องว่าง  (ก)  และ  (ข)  ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ป่าไม้สูญหาย 
 2. บ้านเมืองวุ่นวาย 
 3. อนุรักษ์ป่าของไทย 
 4. ผู้คนนิยมหลากหลาย 
 5. น้ำป่าไหลหลากมากมาย 
  
 

 

  ชมหมู่ปลาแปบแป้น  เรียงราย 

 แมลงภู่บู่........(ก)...................  เกลื่อนใกล้ 
 ชะแวงชะวาดสวาย   สลิดซ่อน  แขยงนา 
 กระดี่ดูกดำดิ่งได้    ..........(ข).. ชลาสินธุ์ 
 
 

 

  ป่าไม้มีคุณอนันต์  ช่วยสกัดก้ัน 

 .................(ก)..............   

  คนโลภตัดไม้ทำลาย ..............(ข)............. 
 เกิดภัยพิบัติใหญ่หลวง 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ข้อ.1   เฉลย  ข้อ  1,4 
ข้อ.2 เฉลย  ข้อ  1,3 

ข้อ.3 เฉลย  ข้อ  1,4 

ข้อ.4  เฉลย  ข้อ  3,5 
 

 
ข้อ.1 เฉลย  ข้อ  2,5 
ข้อ.2  เฉลย  ข้อ  2,3 
 
 
ข้อ.1 เฉลย  ข้อ  1,3 
ข้อ.2  เฉลย  ข้อ  2,5 
ข้อ.3  เฉลย  ข้อ  3,5 
ข้อ.4  เฉลย  ข้อ  3,5 
ข้อ.5  เฉลย  ข้อ  1,4 
ข้อ.6  เฉลย  ข้อ  1,4 
 
 
 

ข้อ.1 เฉลย  ข้อ  2,4 
ข้อ.2 เฉลย  ข้อ  3,4 
ข้อ.3  เฉลย  ข้อ  2,4 

ข้อ.4  เฉลย  ข้อ  1,5 
ข้อ.5  เฉลย  ข้อ  2,5 

ข้อ.6  เฉลย  ข้อ  2,5 
ข้อ.7  เฉลย  ข้อ  1,2 

ข้อ.8  เฉลย  ข้อ  1,4 

ท 4.1 ตัวชี้วัด  ม 2/1  สร้างคำในภาษาไทย 
 

ท 4.1  ตัวชี้วัด  ม 2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ้อน 
 

ท 4.1  ตัวชี้วัด  ม.3/1  จำแนกและใช้คำคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
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ข้อ.9  เฉลย  ข้อ  1,4 
 
 

ข้อ.1 เฉลย ข้อ  4,5 
ข้อ.2    เฉลย ข้อ  3,4 

ข้อ.3  เฉลย ข้อ  1,4 

ข้อ.4  เฉลย ข้อ  2,4 
 
 

 

เฉลยคำตอบ  ข้อ  2,5 

เฉลยคำตอบ  ข้อ  3,5 
เฉลยคำตอบ   ข้อ   ก   ตอบ  2    ,  ข้อ  ข   ตอบ  4 

เฉลยคำตอบ   ข้อ   ก   ตอบ  5    ,  ข้อ  ข  ตอบ  1 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ท 4.1  ตัวชี้วัด  ม 3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา 
 

ท 4.1  ตัวชี้วัด  ม 3/6 แต่งบทร้อยกรอง 
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ตัวชี้วัดรายปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท  5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ตัวชี้วัด  ม.  ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  พร้อมยก

เหตุผลประกอบเนื้อหา 

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องตน้ 

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น                                                                       
1.   ความหมายของการวิเคราะห์วิจารณ์ 
            คือ  การแยกแยะเพ่ือพิจารณาไตร่ตรอง  หาข้อดีข้อเสีย  หาจุดเด่นจุดด้อย  หาเหตุผล  ในการจะนำไปสู่ 
การวินิจฉัยตัดสินใจ  เพ่ือประเมินคุณค่าของหนังสือ ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง  เช่น   
เพ่ือความซาบซึ้ง  เพ่ือการนำไปประยุกต์ใช้  เพ่ือแนะนำหนังสือ เป็นต้น  
2.   การวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์  
          2.1      การวิเคราะห์รูปแบบ 
                    2.1.1   รูปแบบคำประพันธ์        
ร้อยแก้ว  เช่น  เรื่องสั้น  นวนิยาย  สารคด ี บทความ  บทละคร  ร้อยกรอง  เช่น  โคลง  ฉันท ์ กาพย์  ร่าย  กลอน 
                    2.1.2   รูปแบบการดำเนินเรื่อง / ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง  เช่น  วรรณคดีไทยร้อยกรอง   
จะเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู  มีบทชมธรรมชาติ  มีบทเปรียบกล่าวถึงการพลัดพรากคร่ำครวญ  มีบทอัศจรรย์   
ตอนท้ายจบลงด้วยคำอธิษฐานของผู้แต่ง  หรือบอกจุดมุ่งหมายในการแต่ง  แล้วบอกชื่อผู้แต่ง  เป็นต้น  
           2.2      การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง 
                    2.2.1   โครงเรื่อง  (PLOT)  คือ  เค้าโครงเรื่องซึ่งแสดงปัญหาหรือข้อขัดแย้งภายในเรื่อง  
เช่น  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอำนาจเหนือธรรมชาติ   
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ  ความขัดแย้งภายในใจ ของตัวละครเอง 
                    2.2.2   ตัวละคร  (CHARACTERS)  คือ  ผู้มีบทบาทในเรื่อง  อาจเป็น  คน  สัตว์  อมนุษย ์ 
 หรือสิ่งของก็ได้  ต้องวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละคร  บุคลิกภาพ  บทบาทในเรื่อง  ความสมจริงของบทบาทและ 
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พฤติกรรมเหมาะสม / ประทับใจเพียงใด 
                    2.2.3   ฉาก  (SETTING)  คือ  สถานที ่ และ  เวลา  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวละครที่เรื่องนั้น ๆ เกิดขึ้น 
                    2.2.4   กลวธิีการแต่ง  (TECHNIQUE)  คือกลวิธีในการเสนอเรื่อง /  
เล่าเรื่อง  (เช่น  นักเขียนเล่า  หรือตัวละครเล่า) 
2.2.5   การใช้ภาษา  (  LANGUAGE)  เป็นลีลา  (STYLE)  ของผู้เขียนแต่ละคน  ในด้านการใช้คำ  
 การใช้โวหารภาพพจน์  และรสวรรณคดี 
                  1)       การใชค้ำ   (คำมีท้ังที่เป็นความหมายตรง   และความหมายแฝง)  
                           1.1)  การเลือกเสียงของคำ  การเลียนเสียงธรรมชาติ 
ตัวอย่าง  ได้ยินเสียงผีป่าโป่งโป้งเปิ่งกู่ก้องร้องกระหึม   ผีผิวพึมฟังขนพอง  เสียงชะนีร้องอยู่โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวามอก  
 พราหมณ์ก็หยุดยืนตื่นตกตะลึงนึก  
(จากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก  แต่งโดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน)) 
                           1.2)  การใช้ลีลาจังหวะ  เสียงหนักเบา 
ตัวอย่าง          เอออุเหม่นะมึงชิช่างกระไร    ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน                  ก็มาเป็น 
                    ศึกบ่ถึงและมึงก็ยังมิเห็น          จะน้อยจะมากจะยากจะเย็น      ประการใด 
                                             (จากเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์  แต่งโดยนายชิต  บูรทัต) 
                            1.3)  การเลือกความหมายของคำให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและลักษณะของร้อยกรอง  
การซ้ำคำ  การเล่นอักษร  การเล่นเสียง 
ตัวอย่าง          หนาวน้ำค้างพร่างพรมจะห่มเสื้อ           พออุ่นเนื้อนอนสนิทพิสมัย 
                    ถึงลมว่าวหนาวยิ่งจะผิงไฟ                  แต่หนาวใจจำกลั้นทุกวันคืน 
                                                  (จากเรื่องพระอภัยมณี  แต่งโดยสุนทรภู่) 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

https://sites.google.com/site/chatahawan001/hlak-kar-wikheraah-wicarn-wrrnkhdi-beuxng-tn 

https://sites.google.com/site/teacherpranpeeya/hnwy-kar-reiyn-ru1/hlak-kar-wikheraah-wrrnkhdi 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. ข้อใดให้ข้อคิดตรงกับใจความสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้  
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า  น้ำพึ่งเรือเสือพ่ึงป่าอัชฌาสัย  

เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ    รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ  

1. ควรมีน้ำใจต่อกัน  
2. อย่าไว้ใจใครง่าย ๆ  
3. รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา  
4. ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ  
 

2. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ได้แสดงคุณค่าตามข้อใด 

อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ   ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน  

แม้องค์พระปฏิมายังราคิน    คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา 

1. ใช้ภาษาไพเราะสละสลวย  
2. ใช้โวหารเปรียบเทียบชัดเจน  
3. ให้คติข้อคิดในการดำรงชีวิต  
4. สะท้อนความเชื่อทางด้านศาสนา  

 
3. ข้อใดให้ข้อคิดเกี่ยวกับความดี  

1. น้ำใช้ใส่ตุ่มตั้ง เต็มดี  
2. มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ  
3. หอมแห่งกลิ่นกล่าวคือ ศีลสัตย์ นี้นา  
4. ความรักประจักษ์ใจ จริงแน่ นอนฤา  
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4.         “พระสมุทรสุดลึกล้น           คณนา 
         สายดิ่งทิ้งทอดมา                     หยั่งได้ 
         เขาสูงอาจวัดวา                         กำหนด 
         จิตมนุษย์นี้ไซร้                          ยากแท้หยั่งถึง 
        โคลงบทนี้เน้นสอนเรื่องใด 
   1. ความลึกของน้ำ 
   2. ความไว้วางใจ 
   3. ความพากเพียร 
   4. ความมีอุเบกขา 
 
5.         “มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี    พัดโบกพัชนี  กบี่ระบายโบกลม” 
        คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงสิ่งใด 
   1. เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 
   2. เครื่องสูงประกอบยศ 
   3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   4. เครื่องประดับเรือนต้น 
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ตัวช้ีวัดม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 

เนื้อหา 

การสอนวรรณคดีไทย วรรณคดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สร้างสรรค์สะสมกันมาช้านานซึ่งถือเป็นสิ่ง
สำคัญประจำ ชาติที่ต้องเรียนต้องสอนสืบเนื่องกันต่อไป จุดประสงค์ท่ัวไปในการเรียนการสอนวรรณคดี  

1. ให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของคำว่า วรรณคดี 
  2. ให้นักเรียนรู้ว่าลักษณะใดจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี  

3. ให้นักเรียนได้คุ้นเคยและศึกษาวรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ  
4. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง การอ่านทำนองเสนาะได้ถูกต้อง  
5. เพื่อฝึกทักษะการอ่านในใจและนิสัยรักการอ่าน  
6. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องความหมายของคำ รู้จักตีความให้เข้าใจ  
7.เพ่ือให้นักเรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่องที่อ่านและให้ซาบซึ้งในรสไพเราะของวรรณคดี 
8. ให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะข้อบังคับต่าง ๆ ของคำประพันธ์  
9. ให้นักเรียนรู้สึกหรือเห็นคุณค่าและเข้าถึงรสของวรรณคดีสามารถจดจำถ้อยคำหรือข้อความไพเราะที่ 

เป็นคติข้อคิดต่าง ๆ  
10. ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย รู้จักฝึกและใช้จินตนาการตลอดจน มีความคิด ริเริ่ม

สร้างสรรค์  
ในการเรียนการสอนวรรณคดีแต่ละเรื่อง ผู้สอนควรคำนึงถึงความรู้ต่าง ๆดังนี้  

1. เนื้อเรื่อง การดำเนินเรื่อง ประวัติความเป็นมาของเรื่อง และประวัติของผู้แต่ง  
2. ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
3. การใช้ถ้อยคำสำนวนโวหาร ความไพเราะ ตลอดจนความคมคาย ชั้นเชิงของการใช้ภาษา  
4. ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
5. ความคิดอ่าน ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในสมัยต่าง ๆ  
6. ความงอกงามทางภาษา รูปศัพท์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำจากความหมายเดิม  

ความ เป็นมาของคำท่ีมีประวัติที่น่าสนใจ  
7. ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจ  
8. การตีความและการถอดคำประพันธ์  
9. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีอย่างมีหลักการและเหตุผล  
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แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

http://elsd.ssru.ac.th/sutana_si/pluginfile.php/223/block_html/content/ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. คำสอนข้อใดจากเรื่องพระบรมราโชวาทท่ีเหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนขณะนี้
มากที่สุด 
 1. วิชาที่ออกไปเรียนนั้น ก็คงต้องเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา 
 2. เพราะฉะนั้นจึงขอห้ามเสียว่าอย่าให้ไปอวดอ้างเอง  หรืออย่าให้คนใช้สอยอวดอ้าง 
  ว่าเป็นเจ้านายอันใด 
 3. อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน  พ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่ในบ้านเมือง  ถึงเกะกะ 
  ไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใด 
 4. เพราะฉะนั้นจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่ง  เพ่ือจะได้มีโอกาสที่จะทำการ 
  ให้เป็นคุณแก่บ้านเมือง 
2.  เนื้อความจากเพลงร้องเล่นของเด็กในข้อใดที่แสดงให้เห็นลักษณะของเพลงพื้นบ้านที่มักจะส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
 1.  กาเอ๋ยกา  บินมาไวไว  มาจับต้นโพธิ์  โผมาต้นไทร 
 2.  เด็กเด็กเอ๋ย  อย่าเพ่อนอนหลับ  ลุกขึ้นตีกรับ  ช่วยกันแทงเสือ 
 3.  ไก่เอ๋ยไก่แจ้  วิ่งแร่เข้ารก  บุญแม่หาไม่  ไม่มีใครกก 
 4.  ตะลุ้งตุ้งแช่  เขาแห่ยายมา  มาถึงศาลา  เขาก็วางยายลง 
3.    “ฝ่ายโยคีมียศพจนารถ  ให้โอวาทนางยักษ์ไม่หักหาร 
 จงตัดบ่วงห่วงใยอาลัยลาญ  อย่าปองผลาญลูกผัวของตัวเลย 
 ทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมทำให้วุ่น  จะสิ้นบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
 เห็นมิได้ไปอยู่เป็นคู่เชย   ด้วยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น 
 อย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธ  จะเป็นโทษกับสีกาเม่ืออาสัญ 
 จงยับยั้งฟังคำรูปรำพรรณ   ไปสวรรค์นฤพานสำราญใจฯ” 
 
จากข้อมูลในคำประพันธ์ที่กำหนดให้  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 1.  โยคีเป็นนักบวชในศาสนาพุธ  เพราะกล่าวอ้างถึงแนวคิดเรื่องนิพพาน 
 2.  เหตุผลที่พระอภัยมณีหนีจากนางผีเสื้อสมุทรเพราะทำกรรมร่วมกันมาเท่านี้ 
 3.  โยคีใช้แนวคิดเดียวกับ  “โกรธคือโง่  โมโหคือบ้า”ในการพูดสอนผีเสื้อสมุทร 
 4.  หากผีเสื้อสมุทรระงับความโกรธและความอาฆาตแค้นได้ก็จะพบความสุข 
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4.  ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้ 
 
  อันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาด  กำเนิดชาติดีทรามตามวิถี 
 ถือสันโดษบำเพ็ญให้เด่นดี    ในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเทอญ 
 
 1.  คิดดีทำดี 
 2.  มักน้อยไม่ใฝ่สูง 
 3.  ทำดีแต่อย่าทำตัวเด่น 
 4.  พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและตนมี  
 
5.  บทประพันธ์ต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่องใด 
  ประเวณีตีงูให้หลังหัก  มันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลัง 
 จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลัง   เหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้าย 
 อันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่า   ไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขึ้นใจหาย 
 ต้องตำรับจับให้มั่นคั้นให้ตาย  จะทำภายหลังยากลำบากครัน 
  ก.ความสุขุมรอบคอบ 
  ข.  การมองการณ์ไกล 
  ค.  การอาฆาตมาดร้าย 
  ง.  ความห้าวหาญเด็ดเดี่ยว 
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ตัวช้ีวัด ม.3/2  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

เนื้อหา 

หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 
1.  การวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา  ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจบทประพันธ์ให้ตลอดทั้งเรื่อง  และจินตนาการขึ้น  

ในใจเพ่ือจะได้เข้าใจสารที่กวีต้องการสื่อ  โดยศึกษาดังนี้ 
          1.1  วิเคราะห์สาระของบทประพันธ์  สาระที่กวีสื่ออกมายังผู้อ่านอาจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ความรู้  

ความคิด(ทัศนะของกวี)  หรือความรู้สึกก็ได้  เมื่ออ่านบทประพันธ์แล้วผู้ศึกษาควรจับสาระนั้นมีลักษณะแปลก
ใหม่น่าสนใจหรือไม่  มีลักษณะสร้างสรรค์จรรโลงจิตใจ  หรือช่วยยกระดับจิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้นได้หรือไม่   

    มีประโยชน์ต่อใครบ้าง  เพราะเหตุใด 
          1.2  วิเคราะห์การวางโครงเรื่องและการลำดับความในเรื่อง  คือ การวิเคราะห์ว่ากวีวางโครงเรื่องใน

ลักษณะใด  มองหาปมของเรื่อง  เริ่มจากปัญหาที่ปรากฏจนกระทั่งถึงการคลี่คลายปัญหา 
          1.3  วิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์  คือ  การพิจารณาเรื่องกลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้แต่งนำมาใช้ในการประพันธ์  

เพ่ือช่วยให้งานประพันธ์มีคุณค่าน่าสนใจ  ชวนให้ผู้อ่านติดตามหรือเกิดความประทับใจในการวิเคราะห์คุณค่า
ด้านเนื้อหานี้  ผู้อ่านต้องเข้าใจกลวิธีในการนำเสนอ 

2.วิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอ คือ การพิจารณาว่ากวีใช้วิธีการใดท่ีทำให้งานเขียนมีความน่าสนใจ  น่าติดตาม  หรือ
น่าประทับใจ  เช่น เสนออย่างตรงไปตรงมาทำให้ผู้อ่านจับความง่าย  เสนอด้วยให้ผู้อ่านตีความ  เสนอด้วย
วิธีการใช้ภาพพจน์เหนือจริง  สร้างความแปลกใหม่และดึงดูความสนใจของผู้อ่านหรือเสนอด้วยวิธีการแสดงให้
เห็นอาการเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวทางกายและทางอารมณ์  คือความรู้สึกท่ีเปลี่ยนไปมาของตัวละคร  
เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมมีอารมณ์แปรปรวน  เปลี่ยนไปมาตามความนึกคิดและสภาพแวดล้อม 

   วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์  วิเคราะห์ความไพเราะของบทประพันธ์  คือการพิจารณาว่าบทประพันธ์นั้น ๆ 
มีความไพเราะอย่างไร  ซึ่งความไพเราะของบทประพันธ์เกิดด้วยเหตุ 2 ประการ  คือ  ความไพเราะอันเกิด จาก
รสคำ  และความไพเราะอันเกิดจากรสความ 

           2.1  ความไพเราะอันเกิดจากรสคำ  พิจารณาได้จากการเลือกสรรคำ  และการเลือกคำที่มีเสียงเสนาะ
ไพเราะ  ซึ่งเกิดจากวิธีการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ  คำท่ีมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน  การเล่นคำ  และลีลา
จังหวะของคำ 

           2.2  ความไพเราะอันเกิดจากรสความพิจารณาได้จากการใช้คำที่มีความหมายกระชับ  ชัดเจน  และการ
ใช้โวหารต่าง ๆ  กวีถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างลึกซ้ึง  กระแทกอารมณ์  กระเทือนจิตใจ  และกระทบ
ความรู้สึก  เช่น 
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                   ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด             ลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่ 
               ออดแอดแอดออดยอดไกว                    แพใบไล้น้ำลำคลอง 
               กระเพ่ือมพลิ้วพลิ้วปลิวคว้าง                  เธอวางร่างปล่อยลอยล่อง 
               บนแพใบไผ่ใยยอง                             แสงทองส่องทาบฉาบมา 
 
   จากบทประพันธ์จะเห็นว่ารสของคำ คือ การเลือกสรรคำมาใช้เพื่อให้เกิดเสียงเสนาะ ที่ทำให้เห็นภาพและ 
ความไพเราะสละสลวย  การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง(อุปลักษณ์)  “ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด”  และมีการใช้คำ 
เลียนสียงธรรมชาติ (สัทพจน์) “ออดแอดแอดออด”  นอกจากนี้จะพบว่ากวีทำให้บทประพันธ์งดงามสละสลวย 
ด้วยสัมผัสใน  ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  
    จากบทประพันธ์ กวีใช้ อุปลักษณ์ ในการเปรียบ ไผ่ เป็น ซอ  ภาพของไผ่  อ้อเอียดเบียดออด  เมื่อลมลอดไล่

เลี้ยวเรียวไผ่  คือ ลมพัดไปตามช่องว่างของลำไผ่ที่เรียวยาว  กวีใช้สัทพจน์ในการเลียนเสียงไผ่เบียดสีกัน  กวี
จินตนาการว่ามีเจ้าหญิงที่กำลังรอคอยเจ้าชาย  เจ้าหญิงกำลังล่องลอยอยู่บนแพใบไผ่  และมีแสงแดดอาบไล้ลง
มา  บทประพันธ์นี้กวีใช้ภาษาแสดงจินตภาพได้อย่างงดงามละเมียดละไม  โดยการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์และ
ใช้สัทพจน์ 

3. การวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมและสะท้อนวิถีไทย  วรรณคดีและวรรณกรรมทั่วไป  ผู้แต่งมักสอดแทรกความรู้  
ความคิด  และอารมณ์  สะท้อนวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  ค่านิยมของคนในสังคม 
สมัยนั้น ๆ ในวรรณคดี  ผู้อ่านจะต้องมีวิจารณญาณในการอ่าน คือ เมื่ออ่านแล้วนำไปคิดพิจารณาความรู้ ความคิด  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
           3.1  คุณค่าท่ีมีต่อผู้อ่าน คือ  การวิเคราะห์ว่า บทประพันธ์นั้น ๆ มีคุณค่าต่อจิตใจ สติปัญญา  และ 
ความประพฤติของผู้อ่านแต่ละคนอย่างไร 
           3.2  คุณค่าท่ีมีต่อสังคม  คือ  การวิเคราะห์ว่าบทประพันธ์นั้น ๆ ช่วยสะท้อนภาพของสังคมได้ชัดเจน 
มากน้อยเพียงไร  และมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในระดับใด 
 4. การวิเคราะห์ข้อคิดเพ่ีอนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  วรรณคดีหรือวรรณกรรมทั่วไป  เมื่อผู้อ่านสามารถ 
วิเคราะห์ได้ว่าเรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมอย่างไรแล้ว  ผู้อ่านย่อมสามารถ 
พิจารณาข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดี  หรือวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ ที่สอดแทรกอยู่และเห็นแนวทางในการนำ 
ข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
             4.1  พิจารณาข้อคิด  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมทุกเรื่องผู้อ่านจะได้ข้อคิดที่แตกต่างกัน   
โดยขึ้นอยู่กันวัย  ประสบการณ์และพ้ืนฐานความรู้ของผู้อ่าน  เช่น  บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก ผู้อ่านจะได้ข้อคิด 
เกี่ยวกับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก  ยอมเสียสละให้ได้ทุกย่าง  หรือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายงามพบ 
พ่อ  ข้อคิดที่ได้ เข่น ความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่ายุคใดสมัยใด การศึกษายังคงมีความจำเป็น  แม้ว่าใน 
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สมัยนั้นโรงเรียนยังไม่มีก็ต้องศึกษาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพระสงฆ์ 
            4.2  การนำไปใช้  พิจารณาข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีแล้วสามารถนำประโยชน์ ความรู้ หรือสาระ 
จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ได้อ่านเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน แล้วนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  นักเรียนก็สามารถประสบ 
ความสำเร็จในชีวิตการเรียนและการทำงาน  สามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและ 
ประเทศชาติได ้ อ่านแล้วสามารถนำสาระความรู้มาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาและจรรโลงสังคมได้ การอ่าน 
วรรณคดีหรือวรรณกรรมจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้อ่านได้กลั่นกรองคุณค่าท่ีได้จากวรรณคดีออกมา ทั้งคุณค่า 
ด้านอารมณ์และคุณค่าทางความคิดนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

http://khamkla.blogspot.com/2016/05/2.html 
http://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1458626471_example.pdf 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. ข้อใดแสดงจุดมุ่งหมายของผู้พูดในคำประพันธ์ต่อไปนี้  
1. นิจจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่น ทุกวันคืนค่าเช้าไม่เศร้าหมอง  
2. จนมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงประคอง มิให้ข้องเคืองขัดพระอัชฌา  
3. อยู่ดีดีหนีเมียมาเสียได้ น้าใจน้องรักเป็นหนักหนา  
4. จนอุตส่าห์พยายามสู้ตามมา ขอเป็นข้าบาทบงสุ์พระทรงธรรม์  
 

2. คำสอนในข้อใดไม่สะท้อนค่านิยมของคนไทย 
 1. อาสาเข้าจนตัวตาย  อาสานายจงพอแรง 
 2. ค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้า  ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน 
 3. คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก  ที่ไหนหลักแหลมทำจงจำเอา 
 4. อย่าคบมิตรจิตพาลสันดานชั่ว  จะพาตัวให้เสื่อมความเลื่อมใส 
3.  คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ได้แสดงคุณค่าตามข้อใด 

อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน 
 แม้องค์พระปฏิมายังราคิน   คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา 

1. ใช้ภาษาไพเราะสละสลวย 
 2. ใช้โวหารเปรียบเทียบชัดเจน 
 3. ให้คติข้อคิดในการดำรงชีวิต 
 4. สะท้อนความเชื่อทางด้านศาสนา 

 

4.  ข้อใดให้ข้อคิดตรงกับใจความสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ 

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า   น้ำพึ่งเรือเสือพ่ึงป่าอัชฌาสัย 

เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ    รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ 
1. ควรมีน้ำใจต่อกัน 

 2. อย่าไว้ใจใครง่ายๆ 
 3. รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
 4. ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ 
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ตัวช้ีวัด ม.3/3  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

เนื้อหา 

ประโยชน์ของวรรณคดีมีนานัปการ แต่นอกจากประโยชน์ทางตรง อย่างการอ่านเพื่อความบันเทิง การพัฒนา
ภาษา และการส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว เรายังได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการอ่านวรรณคดีอีกด้วย กล่าวคือ 
การนำเอาข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเราเอง ซึ่งการจะเก็บเอาข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องหนึ่งๆ ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับทักษะในการอ่าน
ของเราเอง 
 วรรณคดีส่วนมากอาศัยการเล่าเรื่อง ดำเนินเรื่องผ่านการกระทำของตัวละคร การจะเข้าใจความหมาย
และข้อคิดที่แฝงฝังอยู่ ต้องอาศัยความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ 
แต่ก็มีวรรณคดีบางเรื่องที่นำเสนอแนวคิดในการดำเนินชีวิตโดยตรง เช่น “โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์” โคลง
สุภาษิตโสฬสไตรยางค์ กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นนามธรรม แต่มีรูปธรรมสามประการ คือ มิตร บ้าน 
หนังสือ 
 
เรียบเรียงโดย : อลงกรณ ์ พลอยแก้ว 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34199-00 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. ข้อใดไม่ได้ให้ข้อคิดเรื่องการพูด  
1. ผีเรือนตัวไม่ดีผีอ่ืนพลอย พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากข้ีริ้ว  
2. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ  
3. เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทาปากบอน ตรองเสียก่อนจึงค่อยทากรรมทั้งปวง  
4. เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก  

 
2. บุคคลใดนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้  

ศิลปกรรมนำใจให้สว่างโศก  ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย  
จำเริญตาพาใจให้สบาย    อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ  
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม    เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร  
เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ   โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ  

1. พี่สาวชอบฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน  
2. น้องชายชอบเดินชมภาพวาดเพ่ือผ่อนคลายความเครียด  
3. น้องสาววาดรูปขายเพ่ือนำเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจน  
4. พี่ชายสมัครเรียนวิชาการถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกหลังเวลาเลิกงาน  

3. คำประพันธ์บทใด  เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการพูดเรื่อง  “ความพอเพียง” 
 1.  อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ  ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่ 
  ณ  ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ  ในศิลปะวิไลละวาดงาม 
 2.  อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย น้ำตาลย้อยมากเม่ือไรได้หนักหนา 
  อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน 
 3.  แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 
  แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาว  จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา 
 4.  เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย 
  ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา 
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4.  ข้อใดไม่ได้ให้ข้อคิดเรื่องการพูด 
 1. ผีเรือนตัวไม่ดีผีอ่ืนพลอย   พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากขี้ริ้ว 
 2. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้  มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดู 
 3. เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทำปากบอน ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งปวง 
 4. เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ  บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก 
 
5.  ข้อใดแสดงจุดมุ่งหมายของผู้พูดในคำประพันธ์ต่อไปนี้ 
 1. นิจจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่อ่ืน   ทุกวันคืนค่ำเช้าไม่เศร้าหมอง 
 2. จนมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงประคอง  มิให้ข้องเคืองขัดพระอัชฌา 
 3. อยู่ดีดีหนีเมียมาเสียได้   เสียน้ำใจน้องรักเป็นหนักหนา 
 4. จึงอุตส่าห์พยายามสู้ตามมา  ขอเป็นข้าบาทบงสุ์พระทรงธรรม์ 
 
6. ข้อคิดจากคำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใด 

วาววาวบ่ใช่เนื้อ   คำดี  ทั่วนา 
 ภาษิตย่อมเคยมี    สบโสต 

 บางคนวอดชีวี    แลกเปลือก  นอกนอ 

 ภายนอกสีรุ่งโรจน์   แต่ข้างในหนอน 
  1. การเลือกคบเพ่ือน 
  2. การเลือกซื้อผักผลไม้ 
  3. การเลือกซื้อภาพวาด 
  4. การเลือกเครื่องประดับ 
 
 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 143 

 

เฉลยแบบทดสอบ สาระที่ 5 

ตัวช้ีวัด  ม.  ม.2/2  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน   

พร้อมยกเหตุผลประกอบเนื้อหา 

 ข้อ.1   เฉลย ข้อ 1 
 เพราะ  บทประพันธ์บทนี้สอนให้คนเราควรมีน้ำใจต่อกัน รักกันและพ่ึงพาอาศัยกัน 
 ข้อ.2   เฉลย ข้อ 4  
 เพราะ  คำประพันธ์บทนี้ ไม่ได้กล่าวถึงความเชื่อทางศาสนาที่ชัดเจน 
 ข้อ.3    เฉลย  ข้อ 3  
 เพราะ   เป็นการกล่าวถึง การมีศีล และการซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นหลักของการทาความดี 
 ข้อ.4 เฉลย  ข้อ .2 
 เพราะ การตีความในคำสำคัญคือให้ความไว้วางใจจิตใจของคน 
 ข้อ.5 เฉลย  ข้อ  5 
  เพราะ เครื่องสูงประดับยศประกอบด้วย  ฉัตร    บังแทรก  บังสูรย์  จามร  พัดโบก  ชุมสาย  พระกลด 
ตัวช้ีวัด ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 
 ข้อ.1  เฉลย   ข้อ  4   

 เพราะ เนื้อหาจากพระบรมราโชวาทมี  7  ข้อ  ข้อที่สำคัญในปัจจุบันมากที่สุดคือการทำคุณแก่บ้านเมือง 

 ข้อ.2  เฉลย   ข้อ  3   

 เพราะ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 

 ข้อ.3  เฉลย   ข้อ  4  

 เพราะ เป็นคำสอนที่โยคีให้ข้อคิดแก่นางผีเสื้อสมุทร 

 ข้อ.4  เฉลย   ข้อ  4  

 เพราะ คำสำคัญคือคำว่าถือสันโดษ  คือความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นและตนมี 
 ข้อ.5  เฉลย   ข้อ  3 

 เพราะ วิธีพิจารณาคำตอบ  หาคำที่สอดคล้อง   
   มันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลัง  คือความสุขุมรอบคอบ 
   ไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขึ้น   คือการมองการณ์ไกล 
   ต้องตำรับจับให้มั่นคั้นให้ตาย  คือความห้าวหาญเด็ดเดี่ยว 
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ตัวช้ีวัด  ม.3/2  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

 ข้อ.1 เฉลย    ข้อ 4  
 เพราะ    เป็นข้อความที่บ่งบอกถึงเจตนาความตั้งใจที่จะเป็นข้ารับใช้ตลอดไปอย่างชัดเจน 
   ข้อ.2   เฉลย  ข้อ  4  
 เพราะ ข้อนี้ไม่ได้สะท้อนค่านิยมของคนไทย 
   ข้อ.3   เฉลย  ข้อ  4  
 เพราะ หลักคำสอนทางศาสนาหมายถึงไม่มีผู้ใดไม่ถูกนินทา 
   ข้อ.4   เฉลย  ข้อ  1  

  เพราะ คำสำคัญของบทประพันธ์คือ  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า  จะสามารถบอกได้ถึงความมีน้ำใจต่อกัน 

 ตัวช้ีวัด   ม.3/3  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ข้อ.1  เฉลย ข้อ 4 
 เพราะ   ไม่ได้กล่าวถึงข้อคิดเรื่องการพูดที่ชัดเจน  
 ข้อ.2  เฉลย  ข้อ  3   
 เพราะ น้องสาว  สามารถนำความสามารถทางศิลปะที่ตนเองมีความสามารถไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ 
   ข้อ.3   เฉลย ข้อ  3   
   เพราะ   จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ 
    ข้อ.4   เฉลย ข้อ  4   
 เพราะ   ความหมายของข้อ  4  หมายถึงความพยายาม  ไม่เก่ียวข้องกับการพูด 
    ข้อ.5   เฉลย ข้อ  4   
   เพราะ   - 
   ข้อ.6   เฉลย ข้อ  3   
 เพราะ   บาทที่  1  เป็นการเลือกซื้อเครื่องประดับ 
  บาทที่  3  เป็นการเลือกคบเพ่ือน 
  บาทที่  2  เป็นการเลือกซ้ือผักผลไม้ 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 145 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 146 

 

 
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ที่ 474 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

........................................................ ...................................................………………………………………………………………. 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 เป้าหมายของโครงการเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้จัดทำคู่มือ 
การจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเป็นแนวทางให้ครูใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
  เพ่ือการดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต 1        ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ คงเสนา   รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1         รองประธานกรรมการ 
3. นายโพชัน ขุนาพรม   รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   รองประธานกรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ พิเศษ   รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   รองประธานกรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
6. ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                                          กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                                           กรรมการ 
8. นายศราวุธ โรจนาวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     กรรมการและเลขานุการ 
9. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี   ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. นายโพชัน ขุนาพรม   รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1        ประธานกรรมการ 
2. นายศราวุธ โรจนาวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1         รองประธานกรรมการ 
3. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                      รองประธานกรรมการ 
4. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
5. นางสาวสุมาลี กุงไธสง   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
6. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
7. นางสาวปลิดา พันธ์วัน   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
8. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
9. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
10. นางจุฬาพร คำพิมูล   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
11. นางนวลอนงค์ ชูใส   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                     กรรมการ 
12. นางจุติมาพร เชียงกา   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาววาสนา สุดวิลัย   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
  มีหน้าที ่ประสานงาน จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ปีการศึกษา 2563 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและมีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต         ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    รองประธานกรรมการ 
3. นางนวลอนงค์ ชูใส   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวอมรา เจริญศิริ   ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย         กรรมการ 
5. นายสมจิตร รสหอม   ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน         กรรมการ 
6. นางสาววลัยพร  นงประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง         กรรมการ 
7. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบรูณ์  ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม         กรรมการ 
8. นางทัชชกร หินทองคำ   ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน         กรรมการ 
9. นางวีรยา ไชยพิศ   ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา                                                กรรมการ 
10. นางสมลักษณ์ ศรีแก้ว   ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์                                         กรรมการ 
11. นางอมราลักษณ์ ชนะจิต  ครู โรงเรียนบ้านบริหารชนบท                                          กรรมการ 
12. นางสาวรัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"                      กรรมการ 
13. นายจิรชัย สุขวิบูลย์   ครู โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)                            กรรมการ 
14. นายคงอยู่ ทิพย์โภชน์   ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง                                            กรรมการ 
15. นางรำไพ อุตสาหะ   ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ                                            กรรมการ 
16. นางสมรัตน์ ดวงพรม   ครู โรงเรียนบ้านโคกเปราะ                                             กรรมการ 
17. นางอริศรา ศรีงาน   ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา                                                กรรมการ 
18. นางสมพร  บรรลังก์  ครู โรงเรียน อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)                           กรรมการ 
19. นายสมบุญ สิมสีแก้ว   ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม                                          กรรมการ 
20. นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์  ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                                              กรรมการ 
21. นางพิกุล เพชรสูงเนิน   ครู โรงเรียนพระครูวิทยา                                                กรรมการ 
22. นางสาวชนิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี                                  กรรมการ 
22. นางสายฝน  หมื่นหาวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านตูบช้าง                                กรรมการและเลขานุการ 
23. นายวรพล วิเศษสัตย์   ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที ่จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามองค์ประกอบที่กำหนดให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
         

 
      (นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล    ผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต 1         
2. นายมานพ คงเสนา     รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          
3. นายโพชัน ขุนาพรม     รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    
4. นายประสิทธิ์ พิเศษ     รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    
5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           
6. ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                                           
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                                            
8. นายศราวุธ โรจนาวรรณ    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      
9. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี     ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    
10. นายโพชัน ขุนาพรม     รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          
11. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
12. นางสาวสุมาลี กุงไธสง    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
13. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
14. นางสาวปลิดา พันธ์วัน    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
15. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
16. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
17. นางจุฬาพร คำพิมูล     ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
18. นางนวลอนงค์ ชูใส     ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                      
19. นางจุติมาพร เชียงกา    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                    
20. นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                  
21. นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                  
22. นางสาววาสนา สุดวิลัย    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                  
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คณะผู้จัดทำ 
1. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต    ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต          
2. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์   ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     
3. นางนวลอนงค์ ชูใส     ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     
4. นางสาวอมรา เจริญศิริ    ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย          
5. นายสมจิตร รสหอม     ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน          
6. นางสาววลัยพร  นงประโคน    ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง          
7. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบรูณ์    ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม         
8. นางทัชชกร หินทองคำ    ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน          
9. นางวีรยา ไชยพิศ     ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา                                                
10. นางสมลักษณ์ ศรีแก้ว    ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์                                         
11. นางอมราลักษณ์ ชนะจิต    ครู โรงเรียนบ้านบริหารชนบท                                          
12. นางสาวรัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์   ครู โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"                       
13. นายจิรชัย สุขวิบูลย์     ครู โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)                             
14. นายคงอยู่ ทิพย์โภชน์    ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง                                             
15. นางรำไพ อุตสาหะ     ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ                                            
16. นางสมรัตน์ ดวงพรม     ครู โรงเรียนบ้านโคกเปราะ                                             
17. นางอริศรา ศรีงาน     ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา                                                
18. นางสมพร  บรรลังก์    ครู โรงเรียน อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)                            
19. นายสมบุญ สิมสีแก้ว     ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม                                           
20. นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์    ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                                               
21. นางพิกุล เพชรสูงเนิน    ครู โรงเรียนพระครูวิทยา                                                 
22. นางสาวชนิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร  ครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี                                   
22. นางสายฝน  หมื่นหาวงศ์    ครู โรงเรียนบ้านตูบช้าง                                 
23. นายวรพล วิเศษสัตย์     ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย                      
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รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

1. นายจิรชัย สุขวิบูลย ์    ครู โรงเรียนจันทราวาส                

2. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบรูณ์   ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 

3. นางสาววรรณารัตน์ ซึมรัมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ 

ออกแบบปก 

1. นางสาวทิพย์ปทุม ประทุมสัน    ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
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