
1 
  

แบบฝึกการอ่านรู้เร่ืองและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาต ิ(PISA) 

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  1 
 

สถานการณ์ ที่ 1  บทกวี "เพลงชาติ" 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

   

    บทกว ี"เพลงชาติ" 

       ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว             แลริ้วร้ิวสลับงามเป็นสามสี              
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้                     แต่เป็นท่ีรวมชีวิตและจิตใจ  
ไทยรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว                ดวงตาแน่วนิ่งตรงธงไสว  
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย          ฟ๎งคราใดเลือดซ่านแล่นพร่านทรวง  
ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พํานัก                           เราแสนรักและแสนจะแหนหวง 
แผ่นดินไทยไทยต้องครองท้ังปวง                ชีพไมล่่วงใครอย่าลํ้ามายํ่ายี 
เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ                 พลีชีพเพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์ศรี 
เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี                    แม้ไพรีได้ฟ๎งยังถอนใจ 
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ                     คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้ 
บ้างหากินบนน้ําตาประชาไทย                   บ้างฝ๎กใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง 
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง                          แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง 
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง                        จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟ๎ง 

                                                                  นภาลัย  ฤกษ์ชนะ  ผู้ประพันธ์ 
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ข้อใดต่างจากพวก     

   1.  ศึก     
   2.  ไพรี 
   3.  หนอนเคยบ่อนไส้ 
   4.  ธาตรี  
 
 

 
 

                      จากถ้อยความข้างต้นผู้เขียนต้องการบอกเจตนาใด   
   1.  หดหู่ 
   2.  ประชดประชัน 
   3.  ปลุกใจ 
   4.  สรรเสริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1     

ค าถามที่ 2 
๒ 
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         จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
   ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 
 

1. ธงชาติไทยมีสามสี                
2. แผ่นดินไทยไทยต้องครองอย่าให้ใครมายํ่ายี   
3. ไทยร้าวใจท่ีเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้   
4. ริ้วริ้วเป็นคําซ้ํา   
5. แหนหวงเป็นคําซ้อน   
6. ถอนใจเป็นคําประสม   
7. บ้างเป็นคําวิภาคสรรพนาม   

8. หากินบนน้ําตาเป็นคําท่ีมีความหมายโดยตรง                     
9.   ศึกใกลค้ือคนไทย                             
10. คนไทยต้องรักชาติรักแผ่นดิน  

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 3 
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จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนสามารถพลีชีพเพ่ือชาติได้หรือไม ่  
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่ 4 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.................................................................................. 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ 
          คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก   
         ในข้อที่  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 
 

 

 

“ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ขม่เหง” 

  

 

 

ค าถามที่ 5 



6 
  
สถานการณท์ี่ 2  ความปรารถนาของเมล็ดพืช   
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

                                     ความปรารถนาของเมล็ดพืช 

              นกตัวหนึ่งคาบเมล็ดพืชบินผ่านป่าใหญ่  ระหว่างทางเมล็ดพืชน้อยสองเมล็ดก็ร่วงตกลง 
สู่พื้นดิน  พื้นดินอ่อนนุ่มช่างอบอุ่น  และสบายกว่าปากแหลมคมของนกตัวนั้นเป็นไหน ๆ เมล็ดพืช 
ท่ีหนึ่งจึงเอ่ยทักเมล็ดพืชที่สองอย่างอารมณ์ดีว่า        
             เมล็ดพืชที่หนึ่ง : สวัสดีจ้ะ เธอยังสบายดีอยู่ไหม        
             เมล็ดพืชที่สอง : อ้ึม ก็ดีกว่าตอนอยู่ในปากของนกตัวนั้นล่ะนะ        
             เมล็ดพืชที่หนึ่ง : ฉันดีใจมากเลยท่ีได้นอนอยู่บนดินร่วนซุยแบบนี้  ท้ังนุ่ม  ท้ังอุ่น  
สบายตัวแท้        
             เมล็ดพืชที่สอง : ฉันเห็นด้วย  เมล็ดพืชที่ไหนก็ชอบดินแบบนี้ท้ังนั้นล่ะ        
             เมล็ดพืชที่หนึ่ง : ดินแบบนี้เหมาะแก่การเจริญเติบโตเป็นท่ีสุดเธอว่าไหม        
             เมล็ดพืชที่สอง : ก็คงใช่        
             เมล็ดพืชที่หนึ่ง : ฉันอยากเจริญเติบโตเป็นต้นไม้เร็วๆ จัง        
             เมล็ดพืชที่สอง : ว้าย! ฉันไม่เอาด้วยหรอก  ฉันไม่อยากโต  ฉันอยากเป็นเมล็ดพืช 
ไปวัน ๆ อย่างนี้แหละ        
             เมล็ดพืชที่หนึ่ง : แต่การเปลี่ยนแปลงคือชีวิตนะ  เราเป็นสิ่งมีชีวิต  เราก็ต้องยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง    
              เมล็ดพืชที่สอง : ไม่นะ  ฉันจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ฉันจะเป็นเมล็ดพืชอย่างนี้ 
ตลอดไป  ฉันกลัวการเปลี่ยนแปลง  เพราะมันทําให้เราต้องเจอ  และเป็นในสิ่งท่ีเราไม่คุ้นเคยมา
ก่อน        
 
             เมล็ดพืชท่ีหนึ่ง : อย่ากังวลไปเลยจ้ะ  การเปล่ียนแปลงของพวกเราจะเป็นไปในทาง 
ท่ีดีขึ้น  เพราะเราจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลงอกงามไปเรื่อยๆ         
             เมล็ดพืชที่สอง : ไม่จริงหรอก  เธอลองคิดดูสิ  ถ้าเราต้องเติบโตไปเป็นต้นไม้จริง ๆ  
รากของเราก็จะติดหนึบอยู่ในความมืดมนของชั้นดิน  ส่วนด้านบนซึ่งเป็นกิ่งก้านและลําต้นของเรา 
ก็จะถูกกระหน่ําด้วยพายุ  แล้วอย่างนี้ฉันจะอยู่ได้อย่างไรล่ะ..อยู่ไม่ได้หรอก    
             เมล็ดพืชที่หนึ่ง : เชื่อสิจ๊ะ  ว่าเราจะผ่านมันไปได้  และสิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้เราเข้มแข็ง
ขึ้นกว่าเดิมนะ        
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             เมล็ดพืชที่สอง : ไม่เอา  ถ้าเธออยากโตเป็นต้นไม้ก็เชิญเป็นไปคนเดียวเลย  ฉันไม่เอากับ
เธอด้วยหรอก        
             เมล็ดพืชที่หนึ่งเห็นว่าป่วยการท่ีจะโน้มน้าวความคิดของเมล็ดพืชที่สอง  เมล็ดพืชที่หนึ่ง
จึงหยุดพูด  และเฝ้าคอยเวลาท่ีตนเองจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยความตื่นเต้นทุกวัน        
             เวลาผ่านไป เมล็ดพืชที่หนึ่งก็เปลี่ยนแปลงจากเมล็ดพืชเล็ก ๆ กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ 
ท่ีแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่สัตว์น้อยใหญ่ในป่าแห่งนั้น  มันมีความสุขมากท่ีได้เติบโต และมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ในฐานะของต้นไม้ใหญ่        
              ส่วนเมล็ดพืชผู้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็นเมล็ดพืชเหมือนเดิม  วันหนึ่งมี 
ไก่ป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเมล็ดพืชที่สอง  มันจึงตรงเข้าไปจิกเมล็ดพืชท่ีสองกินเป็นอาหารจน 
อิ่มท้อง 
 
                                                               นิทานสีขาว  :  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
 

 

 
 

 

 

 

   เหตุใดเมล็ดพืชน้อยจึงมาอยู่ป่าใหญ่                
  1.  ลมพัดมา   
          2.  นกตัวหนึ่งคาบมา 
  3.  ลิงคาบมา   
  4.  น้ําไหลพัดมา 
 
 
 

ค าถามที่ 1  
๑ 
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จากถ้อยความข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์ใด   
  1.  บุคคลวัต     
  2.  อติพจน์  
  3.  อุปลักษณ์ 
  4.  สัญลักษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 2 



9 
  
 
   

         จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
   ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 
 

1. นกตัวหนึ่งคาบเมล็ดพืชบินผ่านป่าใหญ่     
2. เมล็ดพืชน้อยสองเมล็ดร่วงตกลงสู่พื้นดิน    
3. เมล็ดพืชทีส่องเปลี่ยนแปลงจากเมล็ดพืชเล็ก ๆ กลายเป็น 
    ต้นไม้ใหญ ่

  

4. ไก่ป่าตรงเข้าไปจิกเมล็ดพืชท่ีหน่ึงกินเป็นอาหารจนอิ่มท้อง   
5. การเปลี่ยนแปลงคือชีวิต   
6. คําว่า ความสุข  และความตื่นเต้นเป็นคํานามชนิดอาการนาม   
7. ว้าย ! เป็นคําอุทาน   

8. คําว่า น้อยใหญ่ เป็นคําวิเศษณ ์   
9.   การเปลี่ยนแปลงมีทางท่ีดีขึ้นและเลวลง   

    10.  การเปลี่ยนแปลงเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 3 
๓ 
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จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวติ 
ได้หรือไม ่  
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่ 4 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.................................................................................. 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ 
          คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก 
ในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

 

 

 

 

“คนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะต้องพบกับทางตันของชีวิตอย่าง
รวดเร็ว” 

  

 

 

ค าถามที่ 5 
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สถานการณท์ี่ 3  นิทานสอนใจ : ค าอ้อนวอนของโกวิน 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

 

นิทานสอนใจ : ค าอ้อนวอนของโกวิน 

              โกวินเป็นพ่อค้าเร่คนหนึ่ง  ทุก ๆ วันโกวินจะนําสินค้าเบ็ดเตล็ดบรรทุกใส่เกวียนเทียมวัว  
แล้วนําออกไปเร่ขายตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ตั้งแต่เช้ามืดจนกระท่ังพระอาทิตย์ตกดินจึงค่อยขับเกวียน
กลับบ้าน  ความขยันทําให้โกวินมีชีวิตท่ีเป็นสุข  ไม่ขัดสนอดอยาก  แม้เขาจะไม่ใช่คนมั่งมีมาแต่
กําเนิดก็ตาม  นอกจากขยันทํางานแล้ว  โกวินยังชอบทําบุญและนับถือหนุมานเป็นดั่งเทพเจ้าของ
ชีวิต        
              เย็นวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้ม  ฝนเริ่มลงเม็ดปรอย ๆ โกวินจําต้องขับเกวียนสินค้ากลับบ้าน
ก่อนเวลา  ระหว่างทางเขาเห็นฤๅษี  ตนหนึ่งกําลังสอนสั่งธรรมะแก่ชาวบ้านอยู่ในศาลากลางตลาด  
จึงเกิดความสนใจอยากจะเข้าไปนั่งฟ๎งบ้าง  กอปรกับฝนตกหนักขึ้น  โกวินจึงตัดสินใจหยุดเกวียน
และเข้าไปนั่งฟ๎งธรรมะจากฤาษีร่วมกับชาวบ้านคนอื่น ๆ  ในตอนหนึ่ง ฤๅษีสอนว่า “ครั้นเธอได้
กระทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว  แต่ยังต้องพบเจอสิ่งท่ีทําไม่ไหว  ให้เธอภาวนาถึงพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ท่ีเธอบูชานับถือแล้วเธอจะได้รับการช่วยเหลือ”  โกวนิได้ฟ๎งดังนั้นก็นึกในใจว่า “ดีจริงท่ีเรานับถือ 
หนุมาน  อย่างนี้เมื่อเราเดือดร้อนเราก็จะภาวนาถึงท่านเสมอ  ท่านจะได้มาช่วยเรา”  ไม่นานนักฝน
ก็หยุดตก  แม้จะรู้สึกเสียดายท่ีไม่ได้อยู่ฟ๎งฤๅษีตนนี้ตอ่  แต่โกวินก็ต้องรีบขับเกวียนกลับบ้านทันที  
เพราะบ้านของเขาอยู่อกีไกล  ขณะขับเกวียนไปได้เพียงระยะหนึ่ง  เกวียนของโกวินก็พบอุปสรรค 
ขับต่อไปไม่ได้  โกวินรีบกระโดดลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น  ปรากฏว่าล้อเกวียนท้ังสองล้อตกลงไปใน
หล่มโคลนที่เริ่มแห้งและจับตัวกันเหนียวข้น        
              “แย่ล่ะสิ  ล้อติดหล่มแบบนี้จะทําอย่างไรได้  นี่ก็เย็นมากแล้ว  ตามใครมาช่วยก็คงไม่ทัน  
หรือเราจะต้องนอนในป่าเสียแล้ว  แต่หากมีสัตว์ป่ามาทําร้ายเรากับวัวของเราล่ะจะทําอย่างไร”  
โกวินคิดอย่างกังวล  แต่แล้วเขาก็นึกถึงคําสอนของฤาษีตนนั้นได้   
              “จริงด้วยสิ  เมื่อครู่ฤาษีบอกว่า  ถ้าเจอกับสิ่งท่ีทําไม่ไหวก็ให้ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเรา
นับถือ  แล้วสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจะมาช่วยเรา  ใช่แล้วเราต้องภาวนาถึงท่านหนุมาน”   คิดได้ดังนั้น  โกวินก็
หลับตาภาวนาถึงหนุมานอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่เป็นเวลานาน  แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ จนโกวินเริ่มเกิด
โทสะ  ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกหลอกเข้าเสียแล้ว  โกวินยิ่งเจ็บแค้น เขาว่ิงกลับไปท่ีศาลากลางตลาด 
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เพื่อหาฤาษีตนเดิมอีกครั้ง  และเมื่อไปถึง โกวินก็พบฤาษีนั่งอยู่ในศาลาดังเดิม  แต่ไม่มีชาวบ้านมา
ห้อมล้อมซักถามธรรมะเหมือนในตอนแรก  ก่อนท่ีจะได้พูดอะไร  ฤๅษีก็ทักเขาด้วยน้ําเสียงและ
รอยยิ้มท่ีอ่อนโยนว่า  “มาแล้วหรือ  อาจารย์กําลังรอเธออยู่เลย”   
              โกวินมองฤๅษีอย่างเคลือบแคลง  “ท่านพูดเหมือนรู้ว่าข้าจะกลับมา”   
              “แน่นอนสิ  อาจารย์รู้ว่าเธอต้องกลับมา  ฤๅษีตอบพร้อมรอยยิ้ม”        
              “อ้อ ใช่สิ  ท่านรู้ว่าข้าต้องกลับมาแน่  ต้องมีใครสักคนท่ีฟ๎งคําสอนผิด ๆ แล้วย้อนกลับ
มาตําหนิท่านสักคนอยู่แล้ว” โกวินว่าอย่างมีอารมณ์       
              “ความโกรธมีแต่จะเพิ่มความเขลา  ดังนั้น  ขอให้เธอจงสงบอารมณ์ลงสักหน่อย แล้ว
บอกสิ่งท่ีอาจารย์บังอาจปดเธอมาให้อาจารย์ทราบด้วยเถิด”  ฤๅษีกล่าวอย่างสุภาพ และคงไว้ซึ่ง
รอยยิ้มท่ีอ่อนโยนเช่นเดิม        
              “ท่านบอกข้าและทุกคนที่มาฟ๎งท่านว่า  ถ้ามีสิ่งใดทําไม่ได้ก็ให้ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี 
นับถือ  เมื่อสักครู ่ ข้าขับเกวียนไปติดหล่มโคลนอยู่ในป่า  ข้านึกเชื่อคําสอนของท่านจึงกล่าว 
คําภาวนา  และสวดมนต์ขอความช่วยเหลือจากท่านหนุมานท่ีข้านับถืออยู่เป็นเวลานาน  แต่ก็ไม่เห็น
ท่านหนุมานจะมาช่วยข้าสักที  อย่างนี้แสดงว่าคําสอนของท่านเป็นคําปดทั้งสิ้นใช่หรือไม่”  
โกวินกล่าวเสียงกระด้าง        
              ฤๅษียิ้มให้โกวนิอย่างใจดีพร้อมอธิบายว่า “อาจารย์พูดเช่นนั้นจริง และอาจารย์ก็มิได้ 
ปดเธอ  ถ้าเธอจะทบทวนความทรงจําของเธอให้ดี ๆ เธอจะนึกออกว่า  อาจารย์ไม่ได้สอนให้เธอ 
สวดมนต์ภาวนาถึงพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของเธอแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์สอนให้เธอ
พยายามอย่างหนักเสียก่อน  จึงจะหาญร้องขอความช่วยเหลือจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  เกวียนของเธอติด
หล่มโคลน  เธอใช้ความพยายามอะไรบ้างท่ีจะทําให้เกวียนของเธอหลุดพ้นจากหล่มโคลนนั้น”        
              โกวินหน้าเผือดลงเมื่อได้ฟ๎งคําของฤๅษีเขายอมรับเสียงอ่อย ๆ ว่าไม่ได้พยายามอะไรเลย
นอกจากสวดมนต์ภาวนาขอความช่วยเหลืออย่างเดียว        
              “จงกลับไปยังเกวียนของเธอ  ป๎ญหาของเธอแก้ไม่ยากดอก  อาจารย์เชื่อว่าเธอต้องทํา
ได”้ ฤๅษีกล่าวพร้อมรอยย้ิมอีกเช่นเคย        
              โกวินกราบลาฤๅษีมาด้วยความเลื่อมใส  หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปท่ีเกวียนของตน 
โดยนึกไปตลอดทางว่าจะแก้ป๎ญหานี้อย่างไร และแล้วเขาก็คิดออก    
              “จริงสิ  ถ้าเราออกแรงหน่อยโดยใช้บ่าของเราดันล้อเกวียนขึ้นแล้วตีวัวให้เร่งออกแรง 
อีกนิด  บ่าของเรา  และแรงของวัวก็อาจช่วยให้ล้อเกวียนหลุดพ้นจากหล่มได้”  โกวินดีใจมาก   
เขารีบทําตามท่ีคิดไว้ทันที  ในระหว่างท่ีออกแรงสุดตัวเพื่อใช้บ่าดันล้อเกวียนนั้น  เขาก็ไม่ลืมท่ีจะ
อ้อนวอนขอความเมตตาจากหนุมานเพ่ิมอีกด้วย  แต่ครั้งนี้โกวินมิได้ขอร้องให้หนุมานช่วยยก 
ล้อเกวียนเหมือนครั้งก่อน  แต่เขาสวดมนต์ขอให้    หนุมานอวยชัยให้เขายกล้อเกวียนสําเร็จได้ด้วย
ตัวของเขาเอง            
              “จริงสิ  ถ้าเราออกแรงหน่อยโดยใช้บ่าของเราดันล้อเกวียนขึ้น  แล้วตีวัวให้เร่งออกแรง
อีกนิด  บ่าของเราและแรงของวัวก็อาจช่วยให้ล้อเกวียนหลุดพ้นจากหล่มได้”    
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              โกวินดีใจมาก  เขารีบทําตามท่ีคิดไว้ทันที  ในระหว่างท่ีออกแรงสุดตัวเพื่อใช้บ่าดัน 
ล้อเกวียนนั้น  เขาก็ไม่ลืมท่ีจะอ้อนวอนขอความเมตตาจากหนุมานเพิ่มอีกด้วย  แต่ครั้งนี้  โกวิน 
มิได้ขอร้องให้หนุมานช่วยยกล้อเกวียนเหมือนครั้งก่อน  แต่เขาสวดมนต์ขอให้หนุมานอวยชัยให้เขา
ยกล้อเกวียนสําเร็จได้ด้วยตัวของเขาเอง        
              ทันใดนั้น  โกวินก็รู้สึกเหมือนมีใครคนหนึ่งช่วยเขายกล้อเกวียนขึ้นอีกแรง  เขารู้สึกว่า 
บ่าของตนไม่ต้องแบกรับน้ําหนักมากเหมือนในตอนแรก  โกวินจึงอาศัยจังหวะนี้ใช้  แส้ตีวัวให้ออก
แรงมากขึ้นจนฉุดเกวียนขึ้นมาจากหล่มโคลนได้เป็นผลสําเร็จ        
              “ขอโทษที่ต้องตีเจ้าเสียแรง  แต่ครั้งนี้เราต่างต้องช่วยกันและกัน  แล้วข้าจะพาเจ้าไป 
กินหญ้าเป็นการตอบแทนนะเพื่อน” โกวินพูดกับวัวของเขาอย่างอ่อนโยน  และมันก็ส่งเสียงคราง
เบาๆ เหมือนเป็นคําตอบรับ  จากนั้นโกวินก็ขับเกวียนกลับบ้าน  ตลอดทางเขาได้สวดมนต์และร้อง
เพลงสรรเสริญหนุมานไปด้วย  เพื่อแสดงความขอบคุณท่ีหนุมานเมตตาเขา  ถึงแม้โกวินจะไม่เห็น 
หนุมาน  แต่เขาเชื่อว่าหนุมานมาช่วยเขาจริงๆ  เพราะเขาได้พยายามเต็มที่แล้วตามคําสั่งสอนของ
ฤๅษีนั่นเอง 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
 

 
 

 

 

   จากถ้อยความข้างต้นโกวินใช้พาหนะใดประกอบอาชีพ                                    
   1.  รถม้า   
   2.  เกวียน 
   3.  เรือ   
   4.  รถบรรทุก                
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่ 1  
๑ 
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จากถ้อยความข้างต้นผู้เขียนใช้โวหารใดเด่นชัดท่ีสุด  
  1.  อุปมาโวหาร     
  2.  บรรยายโวหาร  
  3.  เทศนาโวหาร 
  4.  สาธกโวหาร 
 

 
   

         จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
   ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 
 

1. โกวินเป็นพ่อค้าเร่   
2. โกวินมีชีวิตท่ีเป็นสุข     
3. โกวินชอบทําบุญและนับถือหนุมานเป็นดั่งเทพเจ้าของชีวิต   
4. ฤๅษีสอนธรรมะแก่ชาวบ้านอยู่ในศาลากลางป่า     
5. โกวินเคยฟ๎งธรรมะจากฤาษีเพียงครั้งเดียว   
6. เพื่อนของโกวินคือวัว   
7. ตนเป็นคําลักษณะนามท่ีใชก้ับฤาษ ี   

8. เคลือบแคลง  อ่อนโยน  สั่งสอน  อ้อนวอน  เป็นคําประสมทุกคํา   
9.   การขอโทษผู้อื่นเป็นสิ่งท่ีน่าละอาย   
10.  การตอบแทนผู้มีพระคณุเป็นสิ่งท่ีน่าสรรเสริญ  

 

 

 

 

ค าถามที่ 2 

ค าถามที่ 3 
๓ 
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จากถ้อยความข้างต้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไมว่่ายากหรือง่ายนักเรียนแก้ปัญหา 
ด้วยตนเองไดห้รือไม ่  
   ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่ 4 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.................................................................................. 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก 
ในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

 
 
 
 

 

“อุปสรรคคือครูคนส าคัญของชีวิต”  

  

 

 

ค าถามที่ 5 
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สถานการณท์ี่ 4  น้ าผลไม้ค้ันสด บ ารุงอวัยวะภายในทั่วร่างกาย 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

 

น้ าผลไม้ค้ันสด บ ารุงอวัยวะภายในทั่วร่างกาย 
 

                 "น้ าผลไม้ค้ันสด" ควรเป็นสิ่งแรกที่เข้าสู่ร่างกายในตอนเช้า เพราะจะช่วยทํา 
ความสะอาดระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย  รวมถึงการอุ่นเครื่องให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว  กระฉับกระเฉง  
อีกท้ังร่างกายสามารถดูดซึมคุณค่าจากผลไม้สดได้ง่ายกว่าอีกด้วย  ดังนั้นควรดื่มก่อนกินมื้อเช้า
ประมาณ 10 นาที  หรือหากดื่มหลังมื้ออาหารในแต่ละวันควรค่อย ๆ จิบน้ําผลไม้และกลั้วไปรอบ ๆ 
ปาก  เพื่อเพิ่มเอมไซน์ในอาหารช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยได้ดีขึ้น  หากคุณเริ่มต้นวันด้วยกาแฟ
รสชาติเข้มข้น  มื้อกลางวันดับกระหายด้วยน้ําอัดลม  เติมพลังช่วงบ่ายด้วยการจิบชาฝร่ัง  ตกเย็น
กลับบ้านดื่มน้ําเปล่าเย็น ๆ ให้ชื่นใจหายเหนื่อย    ถ้าตลอดทั้งวันคุณมีพฤติกรรมการดื่มลักษณะ
เช่นนี ้ จริงอยู่อาจไม่กระทบต่อสุขภาพในระยะยาว  แต่จะดีกว่าไหม  ถ้าเปลี่ยนให้ 1 แก้วใน 1 วัน
เป็นตัวช่วยสะสมความแข็งแรงให้กับอวัยวะภายในได้ 
               จากผลการวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Medicines กล่าวถึงเรื่อง
การดื่มน้ําผลไม้คั้นสดช่วยถนอมสุขภาพสมองให้แข็งแรง  ซึ่งมีผลสรุปทางการวิจัยว่า  ผู้ท่ีดื่มน้ํา
ผลไม้คั้นสดมากกว่า 3 แกว้ใน 1 สัปดาห์  มีแนวโน้มความเสี่ยง 76%  ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์  
แต่ก็ถือว่าอยู่ในอัตราเสี่ยงระดับต่ําเมื่อเทียบกับผู้ท่ีดื่มน้ําผลไม้คั้น สดเพียงอาทิตย์ละ 1 แก้ว  
หรือไม่ดื่มเลย 
              1. น้ าบีทรูทกระตุ้นสมอง สารประกอบไนโตรเจนในเนือ้สีแดงของผลบีทรูท  จะช่วย
ขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ไปเลีย้งสมองได้ดีขึน้  จากผลการวิจยั
ล่าสดุของออสเตรเลียพบว่า  ผู้ ท่ีด่ืมน า้บีทรูทคัน้สดทกุเช้ามีระดบัความดนัโลหิตในสมองท่ี 

สดต ่าลง  และมีความจ าท่ีดีขึน้อีกด้วย 

              2. น้ าเกรปฟรุตช่วยเผาผลาญไขมัน  เกรปฟรุต  หมายถึง  ผลไม้รสเปรีย้ว มี
คณุสมบตัิทางเคมีเป็นฤทธ์ิร้อนจงึช่วยเผาผลาญไขมนั  และลดระดบัอินซลูินซึง่เป็นตวัการของ
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น า้หนกัตวัท่ีเพิม่ขึน้ ในผลการวิจยัของสหรัฐพบว่า  ท่ีจิบน า้เกรปฟรุตคัน้สดก่อนเมือ้อาหารทกุมือ้  
โดยท่ีไม่ได้ลดอาหาร หรือไดเอ็ทนั้นมีน้ําหนักตัวท่ีลดลงมากกว่า 1.5 กิโลกรัม  ภายใน 3 เดือน 

     3. บ ารุงกระดูกด้วยน้ ามะเขือเทศ นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนนาเดียน  พบว่า  ไลโคปีน 
ในน้ํามะเขือเทศสดเปรียบเสมือนธนาคารกระดูกที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส  ซึ่งช่วยใน
กระบวนการสร้างกระดูกและฟ๎นให้แข็งแรง  ดังนั้นหากดื่มน้ํามะเขือเทศคั้นสดวันละแก้วก็จะได้รับ
แคลเซียมซึ่งเทียบได้ กับการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวัยสูงอายุ  
ควรบริโภคน้ํามะเขือเทศคั้นสด 2 แก้วต่อวันในระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป เพื่อช่วยลดอัตราการเป็น
โรคกระดูกพรุน 
              4. บ ารุงหัวใจด้วยน้ าส้มคั้น  สารฟลาโวนอยู่ในผลส้มจะช่วยลดอัตราไขมันเลว (LDL) 
และเพิ่มอัตราไขมันดี (HDL) ซึ่งส่งผลต่อระดับคอเลสตอรอลในร่างกายลดต่ําลง  นักวิทยาศาสตร์
ชาวบราซิลได้ทําการวิจัยพบว่า  ในน้ําส้มคั้นสดช่วยลดความดันโลหิต บํารุงระบบการไหลเวียนโลหิต
และหลอดเลือด และยังช่วยป้องกันโรคหัวใจอีกด้วย 
              5. น้ าเลมอนบ ารุงตับ ป้องกันนิ่ว  การดื่มน้ําเลมอนคั้นสดปริมาณ  8 ออนซ์ผสมกับ
น้ําเปล่าในแต่ละมื้อ  ช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ําดีได้มากขึ้น  ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทํางานปกติ
ตลอดท้ังวัน  นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของศูนย์โรคไตในซานดิเอโก  รัฐแคลิฟอร์เนียเผยว่า  ผู้ป่วย
ติดเชื้อทางเดินป๎สสาวะท่ีดื่มน้ําเลมอนผสมกับน้ําเปล่าในอัตรา 4.2 เป็นประจําทุกวันจะช่วยลด
ขนาดก้อนนิ่วในไตได้  โดยมีฤทธ์ิเข้าไปละลายก้อนนิ่วในถุงน้ําดีและไตแล้วขับออกมาทางป๎สสาวะ  
รวมท้ังช่วยฆ่าแบคทีเรีย  และยังช่วยให้อัตราของกรดฟอสฟอริกในป๎สสาวะลดลงจาก 1% เหลือ
เพียง 0.13% ซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกาย 
              6. น้ าสับปะรดบ ารุงข้อต่อ จากผลการวิจัยท่ีถูกตีพิมพ์เป็นบทความในหัวข้อ "Cellular 
and Molecular Life Sciences" กล่าวไว้ว่า เอนไซม์บรอมิเลน (Bromelain) ช่วยบํารุงข้อต่อใน
อวัยวะต่าง ๆ และมีฤทธ์ิบรรเทาอาการของโรคไซนัสอักเสบ (Sinusitis) โรคหลอดลมอักเสบ 
(Bronchitis) โรคไขข้ออักเสบ (Rheumatoid arthritis) และลดอาการเบอร์ไซติส (Bursitis) หรือ
อาการบวมอักเสบของข้อต่อที่หัวไหล่ได้ โดยจะช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทําให้อาการ
ไม่เรื้อรัง  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิตามินซีท่ีมีในสับปะรด ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเหงือกอักเสบ 
(Gingivitis) โรคปริทันต์ หรือรํามะนาด (Periodontal disease) อันเป็นโรคท่ีส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ 
และโรคลมอัมพาต หรืออาการเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) ได้อีกด้วย  น้ําผลไม้คั้นสด นับว่าเป็น
เครื่องดื่มท่ีมีคุณค่าสารอาหารสูงกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ให้กับ
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย   

     เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการบริโภคคือ ควรดื่มไม่เกิน 1 แก้วต่อวัน (ประมาณ 4 ถึง 8  
ออนซ์) โดยไม่เพิ่มความหวานใด ๆ อีก เพราะในผลไม้มนี้ําตาลตามธรรมชาติอยู่แลว้ อีกท้ังให้แคลอรี 
เพียง 60-80 แคลอรีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเหมาะท่ีจะเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพของเราในทุก ๆ วัน   
เป็นวิธีง่าย ๆ ท่ีคุณก็สามารถบํารุงสุขภาพให้ดีขึ้นได้...เดี๋ยวนี้เลย 
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                                                       ท่ีมา  :  สุขกายสบายใจ 
                                                         http://supannamokkkk.blogspot.com/ 

 

 

 

                    จากถ้อยความข้างต้นผู้เขียนมีเจตนาใด                                            
  1.  แนะนํา      
  2.  สั่งสอน  
  3.  บอกกล่าว   
  4.  ตักเตือน  
 
 
 
 

คําในข้อใดเป็นคําประสม    
  1.  ง่าย ๆ 
  2.  ดูดซึม 
  3.  สูงสุด 
  4.  อุ่นเครื่อง 
 
 
 
 
 

ค าถามที่ 1  
๑ 

ค าถามที่ 2 
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จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
 ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
         ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 
 

1. น้ําผลไม้คั้นสดควรเป็นสิ่งแรกที่เข้าสู่ร่างกายในตอนเช้า เพราะจะ 
ช่วยทําความสะอาดระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย     

  

2. ควรดื่มน้ําผลไม้ก่อนกินมื้อเช้าประมาณ 15 นาที   
3. การดื่มน้ําผลไม้คั้นสดช่วยถนอมสุขภาพสมองให้แข็งแรง     
4. ออสเตรเลียพบว่า ผู้ท่ีดื่มน้ําบีทรูทคั้นสดทุกเช้ามีระดับความดัน 

โลหิตในสมองท่ีสดต่ําลง  และมีความจําท่ีดีขึ้น 
  

5. สหรัฐพบว่า  จบิน้ําเกรปฟรุตคั้นสดก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ   
โดยที่ไม่ได้ลดอาหาร  มีน้ําหนักตัวท่ีลดลงมากกว่า 2.5 กิโลกรัม   
ภายใน 3 เดือน 

  

6. นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนนาเดียน  พบว่า  ไลโคปีนใน 
น้ํามะเขือเทศสดช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟ๎นให้แข็งแรง 

  

7. นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล พบว่า  ในน้ําส้มคั้นสดช่วยลด 
ความดันโลหิต บํารุงระบบการไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด และ 
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ 

  

8.  คําว่า  การบริโภค  และป๎สสาวะ  เป็นภาษาพูด   
     9.   คําว่า  โรคปริทันต์  เป็นศัพท์ทางวิชาการ   
    10.  น้ําผลไม้สดช่วยลดความเสียงของโรค  

 

 

          
 
 
 
 

ค าถามที่ 3 
๓ 
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จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้หรือไม่   
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่ 4 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.................................................................................. 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก 
ในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

 
 
 
 

 

“สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องท าเอง”  

  

 

 

ค าถามที่ 5 
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สถานการณ์ที่  5  น้ าพริกถ้วย (ไม่เคย) เก่า 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 

   น้ าพริก  ในสํานวนใดมีความหมาย ต่างจาก ข้ออื่น 

  1.  น้ําพริกถ้วยเก่า 
  2.  ได้แกงเทน้ําพริก 
  3.  กินน้ําพริกก้นถ้วย 
  4.  ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา 
 

 

                  น้ําบูดู เป็นส่วนประกอบในการทําน้ําพริกของภาคใด 
          1.  ภาคใต้ 
          2.  ภาคเหนือ 
          3.  ภาคกลาง 
          4.  ภาคอีสาน 
 

ค าถามที่ 1  
๑ 

ค าถามที่ 2 
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จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
  ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
                  ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 

1. ลีลาการตําน้ําพริกด้วยเสียงท่ีหนักแน่นสม่ําเสมอ แปลว่า มีจิตใจ
มั่นคง พาครอบครัวไปรอด  

  

2. ส่วนประกอบของน้ําพริกแต่ละชนดิทําให้ทราบว่ามาจากท้องถิ่นใด   
3. น้ําพริกสวรรค์และน้ําพริกนรกมีสีแดงจัดและมีรสชาติเผ็ดร้อน   
4. น้ําพริกหนุ่มมีเครื่องปรุงและส่วนประกอบมากท่ี   
5. ป๎จจุบันน้ําพริกท่ีนิยมรับประทานกันมาก ได้แก่  น้ําพริกกะปิ   
น้ําพริกปลาทู และน้ําพริกปลาร้า  

  

6. ถั่วเน่า ปลาร้าและน้ําบูดู เป็นส่วนประกอบท่ีมีลักษณะเด่น ด้าน
รสชาติเค็มและกลิ่น  

  

7. “น้ําชุบ” มีส่วนผสมหลัก คือ พริก หอม กะปิและเกลือ   

8. น้ําพริกอ่องมีรสชาติคล้ายน้ําพริกขนมจีนน้ําเงี้ยว   
9. คําว่า หม่อง  อ่อง  เน่า  มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน   
10. ป๎จจุบัน แม่ศรีเรือน ไม่จําเป็นต้องตําน้ําพริกเป็น แต่ก็สามารถหา
น้ําพริกท่ีอร่อยรับประทานได้  

  

 

 

 

ค าถามที่ 3 
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จากถ้อยความข้างต้นในปัจจุบันเราสามารถเลือกลูกสะใภ้ด้วยการดูลีลา 
ต าน้ าพริกได้หรือไม่ 
   ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 
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.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก 
ในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

 
 
 
 

 

“คนไทยไม่เคยเบื่อน ้ำพริก”  

  

 

 

ค าถามที่ 5 



28 
  
สถานการณ์ที่  6  สืบรักษาประเพณีงดงามสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ไทย 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
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                  จากถ้อยความท่ีกําหนดให้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
  1. การรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ 
  2. การเล่นสาดน้ําในวันสงกรานต์ 
  3. การเตรียมตัวในวันสงกรานต์ 
  4. การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์    

 
 

 
 

          ข้อใดต่อไปนี้มีคําท่ีเขียนถูกต้องทุกคํา 
  1. พระอาทิตย์  พระจันท์  พระอังคาร 
  2. พระพุธ  พระราหู  พระพฤหัสบดี 
  3. พระเกต   พระจันทร์  พระอังคาร 
  4. พระเสาร์  พระศุกร์   พระจันท์ 
 

   

  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
 ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
         ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 

1. ในเทศกาลสงกรานต์ใช้น้ําเป็นสื่อแสดงความเคารพทั้งการสรงน้ํา
พระพุทธรูป  พระสงฆ์  และรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่  

  

2. พระหายโศกเป็นเป็นพระพุทธรูป ศิลปะอโยธยา    
3. วันมหาสงกรานต์เป็นวันท่ีพระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ   
4. เทพนพเคราะห์ผู้ครองเรือนดวงชะตาของมนุษย์มีต้นกําเนิดมาจาก
โหราศาสตร์ฮินดู 

  

5. วันสงกรานต์คนไทยทุกคนถือว่าเป็นวันครอบครัวลูกหลานต้องกลับมา   

ค าถามที่ 1  
๑ 

ค าถามที่ 2 

ค าถามที่ 3 
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แสดงความกตัญํ ู 
6. วันปีใหม่ไทยคือวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี      
7. พระราหเูป็นเทพนพเคราะห์ ท่ีมีอํานาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ท้ังปวง   

8. พระอาทิตย์ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ   
9. การบูชาเทพนพเคราะห์เป็นเสมือนการต้อนรับเทวดา     
10. การออกไปเล่นสาดน้ํากันตามท้องถนนของหนุ่มสาวในป๎จจุบันเป็น
ประเพณีไทยทีควรอนุรักษ์   

  

  
 

จากถ้อยความข้างต้นในวันสงกรานต์เราสามารถบูชาเทพองค์อื่นนอกเหนือ 
จากเทพนพเคราะห์ได้หรือไม ่
   ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้ “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.................................................................................. 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก 
ในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

  
 
 
 

 

“สรงน้ าพระหายโศกจะหมดโรคหมดภัย”  

  

 

 

ค าถามที่ 5 
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สถานการณ์ที่  7  ลอยกระทง 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
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           ถ้อยความนี้ ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
   1.  วัน เวลา สถานท่ีในการจัดประเพณีลอยกระทง  
   2.  เอกลักษณ์สําคัญของประเพณีลอยกระทง  
   3.  ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  
   4.  ความเป็นมาและความสําคัญของวันลอยกระทง    
 
 

 
- 

                  ข้อใดถูกต้อง 
  1.  คําว่า “ประกวดประชัน” และ “โดดเด่น” เป็นคําซ้อน  
  2.  คําว่า “ประเพณี” และ “ประทีป”  เป็นคําประสม  
  3.  คําว่า “พระนารายณ์” และ “พระอิศวร” เป็นคําไทยแท้  
  4.  คําว่า “ติดหู” และ “ตัดเคราะห์” เป็นคําท่ีมีความหมายโดยตรง  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 1  
๑ 
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จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
 ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
         ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 

1.  นางนพมาศ เป็นสนมเอกของพระร่วง    

2.  การตัดเล็บ ตัดผมใส่ลงในกระทง เป็นความเชื่อว่าเป็นการตัดเคราะห์
ให้ไหลไปกับกระทง  

  

3.  โคมลอยรูปดอกบัวใช้เพื่ออุทิศสักการะพระพุทธบาทนัมมทานที    
4.  ประเพณีลอยกระทงถูกสันนิษฐานว่ามีจุดกําเนิดในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์  

  

5.  กระทงสาย เป็นกระทงท่ีประดิษฐ์จากต้นกล้วยท่ีตัดเป็นสายยาว แล้ว
ตกแต่งให้สวยงาม  

  

6.  ประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งตรงกับ
เดือนตุลาคม  

  

7.  ในสมัยกรุงสุโขทัย นางนพมาศเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงได้สวยงามกว่า
ผู้อื่น  

  

8.  ครูเอื้อ สุนทรสนาน แต่งเพลง ลอยกระทง ในปี ค.ศ.1956   

9.  พระร่วงทอดพระเนตรเห็นกระทงของนางนพมาศแล้วรู้สึกพอพระ
ราชหฤทัย 

  

10.  คําว่า “พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม” เป็นคําไทยแท้   
 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 3 
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จากถ้อยความข้างต้นการประดิษฐ์กระทงเพ่ือไม่ใหเ้กิดมลภาวะสามารถใช้วัสดุ 
จากธรรมชาติได้หรือไม่ 
   ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก 
ในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

 

 

 

 

“ประเพณีลอยกระทงสร้างมลภาวะทางน้ า” 

” 

  

 

 

ค าถามที่ 5 
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สถานการณ์ที่ 8 ชีวจิตกับการใช้ความรัก บ าบัดโรค 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

ชีวจิตกับการใช้ความรัก บ าบัดโรค 
 

             เราคงเคยได้ยินว่าหากผู้ป่วยท่ีกําลังเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ หรือโรคมะเร็ง   
เมื่อได้รับกําลังใจก็จะช่วยต่อชีวิตของพวกเขาให้ยืนยาวขึ้น "กําลังใจ" ท่ีผู้ป่วยได้รับส่วนใหญ่เกิดจาก
ความรักจากคนรอบข้าง  ไม่ว่าจะเป็นจากคนรัก  ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ฯลฯ ซึ่งทําให้คนท่ีกําลัง
เจ็บป่วยมีความสุข มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะต่อสู้กับป๎ญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ  
ความรัก จึงเป็นเหมือนน้ําทิพย์ท่ีมีสรรพคุณมากกว่าท่ีเราจะคาดคิด  เคยมีคนอธิบายว่า เหตุใด 
ความรักจึงสามารถช่วยให้โรคหายเร็วหรือยืดชีวิตของคนป่วยได้ ถ้าเรามองอย่างผิวเผิน ก็จะได้รับ
คําตอบท่ีว่า เพราะความรักเป็นพลังท่ีสําคัญ ท่ีทําให้คนท่ีถูกรัก รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่าและมี
ความหมาย เมื่อรู้สึกอย่างนี้ก็จะมีกําลังใจ คลายความกังวลต่างๆ ลงไป ร่างกายก็จะกลับมาต่อสู้กับ
โรคภัยไข้เจ็บได ้ มีตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งติดเชื้อเอชไอวีจากสามี เมื่อเธอรู้ว่าตัวเองเป็น    
โรคร้ายนี้ก็เร่ิมวิตกกังวลจนในท่ีสุดภูมิต้านทานก็ลดลงเรื่อยๆ จนเข้าสู่ภาวะเอดส์ เนื่องจากโรคต่างๆ 
รุมเร้า เมื่อคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ และลูกๆ รู้ก็ให้กําลังใจให้ต่อสู้ชีวิต ในท่ีสุดเธอก็
แข็งแรงขึ้นเร่ือยๆ จนกลายเป็นเพียงผู้ติดเชื้อท่ีสุขภาพร่างกายเหมือนกับคนธรรมดา ความรักและ
การยอมรับจึงเป็นเหมือนยาชูกําลัง ยารักษาโรคเอดส์ท่ีได้ผลดีท่ีสุดจึงเป็นยาท่ีชื่อว่าความรัก 
เช่นเดียวกับโรคร้ายอื่นๆ ท่ีคนไข้ได้รับความรักความเข้าใจ เขาก็จะหายจากโรคต่างๆ นั้นเร็วกว่า
ปกติ  ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า เหตุท่ีความรักสามารถช่วยบําบัดโรคได้นั้น เพราะความรักช่วย
ส่งเสริมให้การรักษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น หายเร็วขึ้น เนื่องจากสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทท่ีเรียกว่า 
Endorphin และ Oxytocin ออกมาทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานช้าลง ส่งผลให้ระบบ     
ภูมิต้านทานดีขึ้น สาร Endorphin ยังสามารถลดความเจ็บปวดได้ โดยพบว่าผู้ป่วยท่ีโดนมีดบาด  
หากมีคนรักมาคอยปลอบโยนร่างกายจะหลั่งสาร Endorphin ออกมา เพื่อปิดกั้นสัญญาณ      
ความเจ็บปวดที่จะส่งถึงสมองจึงเป็นผลให้ลดความเจ็บปวดลงไปได้ มีนายแพทย์ท่านหนึ่งเคยเล่า
ประสบการณ์จากการสังเกตคนไข้ที่มีอาการป่วยแบบเดียวกัน การรักษาแบบเดียวกัน แต่ปรากฏว่า 
คนไข้ทีม่ีคนรักคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจะมีอัตราการหายป่วยเร็วกว่าคนไข้ที่ไม่มีคนรักมาคอยดูแล  
รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมแสดงความรักและปรารถนาดีต่อกัน เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะ
จะเป็นยาชั้นเลิศที่ทําให้คนได้รับมีความสุข ส่วนคนท่ีกําลังเจ็บป่วยจําเป็นต้องแสดงออกทั้งการพูด
และการกระทําไปพร้อมๆ กัน เริ่มตั้งแต่แสดงออกให้เห็นถึงความเอื้ออาทรทางแววตา การกอด  
การสัมผัสซึ่งเป็นอวัจนภาษาท่ีดีในการเพิ่ม ภูมิต้านทานได้ การพูดจาด้วยถ้อยคําไพเราะ นุ่มนวล    
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ก็ทําใหผู้้ฟ๎งรู้สึกว่าได้รับความรักได้เช่นกัน ส่ิงเหล่านี้ทําให้ผู้ถูกรักอบอุ่นใจ สงบลง ระบบภูมิต้านทาน
ร่างกายมีการฟื้นตัว ได้ดีขึ้น ส่งผลให้การตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นด้วย  
              เคล็ด (ไม่) ลับ ใช้ความรักบําบัดโรค "โรค" ในท่ีนี้ อาจจะไม่ใช่โรคเมื่อตอนที่คนรัก
เจ็บป่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นโรคทางใจท่ีทําให้ คนรักซึมเศร้าเหงาหงอย หรือแปลกไป 
กว่าปกติ จําเป็นท่ีจะเติมความรักลงไปได้เช่นกัน  
              1. ให้กําลังใจ การให้กําลังใจอาจแสดงออกได้หลายวิธี ท้ังจากการพูดจาและการกระทํา 
(อย่างจริงใจ) โดยเฉพาะเมื่อคนท่ีเรารักกลายเป็นคนป่วย (คนป่วยส่วนใหญ่มักต้องการให้คนเอาใจ 
และขี้ใจน้อยได้ง่ายกว่าปกติ) จําเป็นต้องเพิ่มความเอาใจใส่ยกกําลังสอง เช่น ปลอบโยนเกี่ยวกับโรค
ท่ีเป็นว่าจะต้องหาย ต้องอยู่กับเราไปนานๆ การท่ีเราพูดแบบนี้ จะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า 
และทําให้อยากมีชีวิตอยู่ต่อ ทําให้มีกําลังใจในการต่อกรกับโรคร้าย  
              2. ไม่โดดเดี่ยว อย่าแสดงกิริยาอาการว่าเบื่อคนท่ีเรารัก โดยเฉพาะตอนที่ป่วยแล้วอ้าง
เหตุผลต่างๆ นานา ว่า ไม่มีเวลามาเยี่ยม ติดธุระต่างๆ หรือถกเถียงกันเรื่องการเฝ้าไข้ ต้องคอยเอาใจ
ใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด อย่าทําให้ผู้ป่วยรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะจะทําให้เกิดความเครียด วิตกกังวล 
ซึ่งมีผลต่อสุขภาพต่อผู้ป่วย ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
              3. ห่วงใย-สัมผัส พลังความรักความห่วงใยสามารถถ่ายทอดผ่านการสัมผัส การโอบกอด 
หรือการจับมือผู้ป่วยเพื่อให้เขารู้สึกดี รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย แน่นอนว่า จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคท่ีดี
เยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  

 

 
คอลัมน์ วิถีชีวจิต  โดย เจสดาร์ 

 

 

 

  ความรักเปรียบเหมือนอะไร 
                  1.  น้ําตาล  
          2.  น้ําใจ 
  3.  น้ําทิพย์ 
  4.  ยาใจ 

ค าถามที่ 1 

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01hhc05230252&sectionid=0148&day=2009-02-23
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คําว่า “ ความรัก ”  เป็นคําชนิดใด 
  1.  คํานาม 
  2.  คําสรรพนาม 
  3.  คํากริยา 
  4.  คําวิเศษณ์ 
 

 
 
 

                จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
         ข้อความไม่เป็นความจริง     จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

1. ความรักเป้นพลังท่ีสําคัญทําให้คนไข้มีกําลังใจมาต่อสู้กับ
โรคร้ายได้ 

  

2. ความวิตกกังวลทําให้ภูมิต้านทานโรคร้ายลดลงเรื่อยๆจน
เข้าสู่ภาวะอันตราย 

  

3. ความรักอย่างเดียวเท่านั้นสามารถรักษาโรคร้ายต่างๆให้
หายเร็วกว่าปกติ 

  

4. การหลังสาร Endorphin และ Oxytocin ออกมาทําให้
ระบบประสาทอัตโนมัดทํางานได้เร็วขึ้นชะลอความเจ็บปวดได้ 

  

5. โรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาให้หายไม่ได้   
6. ในทางวิทยาศาสตร์ความรักรักษาและบําบัดโรคได้   
7. ยาท่ีรักษาคนป่วยให้หายจากโรคร้ายต่างๆได้เร็วกว่าปกติคือ 

ความรัก 
  

8. ความรักของพ่อ แม่เท่านั้นท่ีเป็นกําลังใจให้ต่อสู้กับโรคร้าย
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

  

9. ความวิตกกังวลเป็นตัวการทําให้เราตายจากโรคภัย    
10. การหลังสาร Endorphin  สามารถลดความเจ็บปวดได ้   

ค าถามที่  2 

ค าถามที่  3 
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                    จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่า  “ความรัก ”   ใช้รักษาโรคได้หรือไม่ 
                    ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล  
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค าถามที่  4 

1....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2....................................................................................................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

     ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2 ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 
 
 
 
 

 
 
 

ค าถามที่  5 

 

“ความรักเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่”  
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สถานการณ์ที่ 9  เผยเคล็ดลับกินปลาเยอะแก้สมาธิสั้น  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

เผยเคล็ดลับกินปลาเยอะแก้สมาธิสั้น 
 

              สตอกโฮล์ม ยัน"กินปลาปลาแล้วฉลาด" เป็นเรื่องจริง พบไขมันปลามีคุณอเนกประการ 
รักษาอาการสมาธิส้ัน อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง และซึมเศร้าได้ผล 
              "ไขมันปลาช่วยป้องกันภาวะซมึเศร้าและอาการทางจิตต่างๆได้" นักวิจัยอาวุโสด้าน 
ประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดกล่าวต่อท่ีสัมนาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ในกรุง สตอกโฮล์ม
เมื่อวันพฤหัสฯ "ถ้าสมองไม่ได้รับไขมันอย่างเหมาะสม มันก็จะทํางานไม่เป็น ปกติ" ไขมันท่ีช่วยพิชิต
อาการซึมเศร้าได้ก็คือ โอเมกา-3 ซึ่งพบในน้ํามันปลา เช่น ปลาแซลมอน และปลาแม็กเคอเรล        
ริชาร์ดสันพบว่า การขาดไขมันปลา ซึ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาการและการทํางานของเซลล์    
สมองทําให้เกิดอาการซึมเศร้า โรคออทิซึ่ม อ่านไม่รู้เรื่อง และสมาธิสั้น 
              องค์การอนามัยโลกระบุว่า  ในศตวรรษท่ี 20 ผู้คนมีอาการซึมเศร้ากันมาก  และ
ประชาชน 1 ใน 4 ราย  จะมีอาการทางจิตใจหรือทางประสาท  ริชาร์ดสันกล่าวว่า ความเครียด 
แอลกอฮอล ์นิโคติน และกาเฟอีนก็ส่งผลให้กรดไขมันลด น้อยลง  ซึ่งทําให้เกิดความผิดปกติต่างๆ 
ทางจิตใจ  เธอเชื่อว่า  การท่ีผู้คนในโลกตะวันตกมีอาการซึมเศร้ากันมากขึ้นนั้นมีส่วนเกี่ยวโยงกับ
แบบแผนการกินท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม "ป๎ญหากําลังเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง  
ของอาหาร"  เธอชี้ว่า ในประเทศท่ีประชาชนกินปลากันน้อย ผู้คนจะมีอาการซึมเศร้ามากกว่าใน
ประเทศ ท่ียังมีการกินปลากันมาก อย่างเช่น ญี่ปุ่น การได้รับกรดไขมันโอเมกา-3 จะเป็นประโยชน์
สําหรับทุกคน "ไม่มีข้อเสียอะไรเลย แทบไม่ มีผลข้างเคียงใดๆ ด้วย  มีแต่จะทําให้เส้นผมเงางามขึ้น 
เล็บไม่เปราะ และผิวพรรณชุ่มชื่น" เธอกล่าว 
 
                                                        จาก นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันท่ี 17 พ.ย. 2544 
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   ไขมันท่ีพิชิตอาการโรคซึมเศร้าคือไขมันชนิดใด 
                  1.  โอเมกา 1  
          2.  โอเมกา 2 
  3.  โอเมกา 3 
  4.  โอเมกา 4 
 
 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไม่ชอบกินปลาแซลมอนเป็นประโยคชนิดใด 
  1.  ประโยคคําถาม 
  2.  ประโยคปฏิเสธ 
  3.  ประโยคบอกเล่า 
  4.  ประโยคความรวม 
 
 

 
 

                            จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
                  ข้อความไม่เป็นความจริง      จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช”่ 

 
ข้อความ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

1. ปลาแซลมอนและปลาแม็ดคอเรลเป็นอาหารท่ีมีโอเมกา 3    
2. ในศตวรรษท่ี 20 ประชากรเป็นโรคซึมเศร้ามาก  และ 

ประชากร 1 ใน 4 จะมีอาการทางจิตใจ 
  

3. ประเทศทางตะวันตกมีป๎ญหากําลังเข้าวิกฤตซึ่งมีผลมา 
จากเรื่องอาหาร 

  

4. แดงขาดไขมันปลาท่ีทําให้การพัฒนาและการทํางาน
ของเชลล์จะมีอาการผิดปกติทางจิตได้สมองของแดงเกิดอาการ
ซึมเศร้าได้ 

  

5. ประเทศท่ีกินปลาน้อยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นจะมี 
อาการซึมเศร้า 

  

ค าถามที่  2 

ค าถามที่ 1 

ค าถามที่  3 



44 
  

6. แดงเกดิความเครียดและดื่มแอลกอฮอล์ทําให้เกิด 
ความผิดปกติทางจิตใจได ้

  

7. ประเทศญี่ปุ่นมีผิวพรรณชุ่มชื่น เส้นผมเงางาม เล็บไม่
เปราะ เนื่องมาจากได้รับกรดโอเมกา 3 

  

8. โอเมกา 3  มีเฉพาะในปลาแซลมอนเท่านั้น    
9. การรับประทานปลา ไขมันปลามีคุณค่ามากมายสามารถ

รักษาอาการสมาธิสั้นได ้
  

10.  การกินโอเมกา 3  จะทําให้เกิดผลเสียคือทําให้เล็บเปราะ   
 
 

 
 

 จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่า “การกินปลา” เป็นอาหารใช้รักษาโรคได้หรือไม ่
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2  ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  4 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 



45 
  
 
 
 
 
 
 
 
  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นกัเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ค าถามที่  5 

 

“ ไขมนัปลาพชิิตอาการซึมเศร้า”  
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สถานการณ์ที่ 10  อาหารช่วยระบายคลายท้องผูก 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้  
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                     จากถ้อยความนี้กล่าวถึงระบบใดของร่างกาย  
            1.  ระบบทางเดินหายใจ 
            2.  ระบบขับถ่าย 
            3.  ระบบทางเดินอาหาร 
            4.  ระบบไหลเวียนโลหิต 

 
 
 

 
                     ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

            1.  ท้องผูก คือ การท่ีเราถ่ายอุจจาระไม่ออก 
                     2.  ท้องผูก คือ การท่ีเรารู้สึกอึดอัด 

            3.  ท้องผูก คือ การท่ีทําให้เราท้องอืด 
                     4.  ท้องผูก คือ การระบาย 

 
 
 
 

               จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
         ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
 

1.  มะขาม ชะอม มะละกอ กล้วย ล้วนเป็นอาหารท่ีมีเส้นใย
อาหารท้ังหมด 

  

2.  การปฏิบัติไม่ให้เกิดท้องผูกมีหลากหลายวิธี ได้แก่ การเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีเส้นใยอาหาร ลดความเครียด และออก
กําลังกาย 

  

ค าถามที่  ๒ 

ค าถามที่ 2 

ค าถามที่  3 
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3.  มะขามเป็นสารกระตุ้นลําไส้และมีใยอาหารสามารถล้าง
สารพิษออกจากร่างกายได้  

  

4.  ท้องผูก เกิดจากความเครียดและออกกําลังกายเป็นประจํา   
5.  การรับประทานมะขามมากๆ ทําให้ท้องผูก    
6.  การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจัดช่วยไม่ให้ท้องผูก   

7.  น้ําผ้ึงผสมน้ําดื่ม เป็นอาหารคลายท้องผูก มีฤทธิ์ช่วยระบาย
เหมือนน้ําลูกพรุน 

  

8.  อาหารท่ีมีจุลินทรีย์ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการระบาย 
เช่น ข้าวหมาก โยเกิร์ต 

  

9.  การออกกําลังกายเป็นการช่วยระบายท้องผูกได้ดท่ีีสุด   
10.  ท้องผูกทําให้เกิดโรคริดสีดวงและมะเร็งลําไส้   

 
 

 
                  จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่ากล้วยเป็นอาหารช่วยระบายท้องผูกได้หรือไม่ 
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผลจํานวน  2  ข้อ         
  โดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   
 

      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ค าถามที่  4 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2......................................................................................................................................................

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นกัเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ค าถามที่  5 

 

ความเครียดเป็นสาเหตุท าให้ท้องผูก 
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สถานการณท์ี่ 11  นิทานชาดก : สัญชีวชาดก  ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิทานชาดก : สัญชีวชาดก  ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 
 

   ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ปรารภการยกย่อง อสัตบุรุษ
ของพระเจ้าอชาตศัตรู ไดต้รัสอดีตนิทานมาสาธกว่า... 

   ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธสิัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์มีลูกศิษย์ประมาณ 
500 คน ในนั้นมีมานพคนหนึ่งชื่อ สัญชีวะ ได้เรียนมนต์ทําคนตายให้ฟื้นคืนมาได้แตไ่ม่ได้เรียนมนต์
สําหรับป้องกัน 
       วันหนึ่งเขาเข้าไปหาฟืนกับเพื่อนเห็นเสือตายตัวหนึ่งนอนตายอยู่ ก็พูดกับเพื่อนๆ ว่า 
" เราจะทําเสือตายตัวนี้ให้ฟื้นคืนมา  พวกท่านจะเชื่อเราหรือไม่ " พวกเพื่อนๆ ไม่เชื่อและท้าว่า  
" ถ้าท่านมีความสามารถก็จงปลุกให้มันตื่นขึ้นมาเถิด " แล้วก็ต่างรีบปีนขึ้นต้นไม้ไป 
       ส่วนนายสัญชีวะร่ายมนต์แล้วขว้างเสือตายด้วยก้อนหิน ทันใดนั้นเองเสือได้ลุกขึ้นกระโดด
กัดที่ก้านคอของเขา ทําให้เขาเสียชีวิตล้มลงตรงนั้นเอง ท้ังคนและสัตว์นอนตายในท่ีเดียวกัน  
พวกมานพขนฟืนไปแล้ว บอกเรื่องนั้นแก่อาจารย์ อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า 
     " ผู้ใดยกย่องและคบหาคนชั่ว  คนชั่วย่อมกระทําผู้นั้นแหละ ให้เป็นเหยื่อ  
       เหมือนเสือโคร่งท่ีสัญชีวมานพทําให้ฟื้นขึ้น แล้วทําเขานั้นแล ให้เป็นเหยื่อ " 
 

                                             นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การที่นิยมยกย่องคนไม่ด ี
                                                                            ย่อมประสบความเดือดร้อน 

                                                                     ท่ีมา : http://www.dhammathai.org 
                                                                                                                 /chadoknt/chadoknt154.php 

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
http://www.dhammathai.org/
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt154.php
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  ใครยกย่องอสัตบุรุษ 
                  1.  พระพุทธเจ้า 
  2.  สัญชีวะ 
  3.  พระเจ้าอชาตศัตรู 
  4.  พวกมานพ 
 
 
 
 
 

 คําว่า “ลูกศิษย์” เป็นคําชนิดใด 
   1.  คํานาม 
   2.  คําสรรพนาม 
   3.  คํากริยา 
   4.  คําวิเศษณ์ 
 

 
 

 

ค าถามที่ 1 
๑ 

ค าถามที่  2
๒ 
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           จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง     จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช”่ 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์   
2. พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมานพชื่อสัญชีวะ   
3. สัญชีวะทําให้เสือโคร่งฟื้นขึ้น   
4. การท่ีนิยมยกย่องคนไม่ดี ย่อมประสบความเดือดร้อน   
5. คําว่า “กระโดดกัด” เป็นคําสรรพนาม   
6. " เราจะทําเสือตายตัวนี้ ให้ฟื้นคืนมา พวกท่านจะเชื่อเราหรือไม่ " 

ประโยคนี้มีเครื่องหมายวรรคตอนคือ สัญประกาศ 
  

7. “มีลูกศิษย์ประมาณ 500 คน” คําว่า “คน” เป็นลักษณนาม   
8. ท้ังคนและสัตว์นอนตายในท่ีเดียวกัน   เป็นประโยคความรวม   
9.  เสือได้ลุกขึ้น เป็นประโยคความซ้อน   
10.  อสัตบุรุษ แปลว่า คนพาล   

 
 
 

จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่า  ชุบชีวิตเสือโคร่งได้หรือไม ่
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล  จํานวน  2 ข้อ     
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 

 

 

 

ค าถามที่  3
๓ 

ค าถามที่  4
๔ 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
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ค าถามที่  5
๕ 

 

“กำรที่นิยมยกย่องคนไมด่ี ย่อมประสบควำมเดือดร้อน”  
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สถานการณท์ี่ 12  นิทานชาดก : ครหิตชาดก  ลิงติเตียนมนุษย ์
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิทานชาดก : ครหิตชาดก  ลิงติเตียนมนุษย ์
 

   ในสมัยหนึ่ง  พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสัน 
เพราะอํานาจกิเลสรูปหนึ่ง  ตรัสให้โอวาทว่า " ภิกษุ ธรรมดากิเลสแม้สัตว์เดรัจฉานก็ติเตียน  เธอ
บวชในศาสนานี้แล้วเหตุไฉนจึงกระสันด้วยอํานาจกิเลสท่ีแม้สัตว์ก็ติเตียนเล่า "  แล้วได้ตรัสอดีต
นิทานมาสาธกว่า... 

   กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์  วันหนึ่งถูก
พรานป่าจับได้แล้วนําไปถวายพระเจ้าเมืองพาราณสี  พระราชามิได้สั่งทําร้ายมันกลับสั่งให้เลี้ยงมัน
อย่างดี  ลิงนั้นอยู่ในพระราชวังหลายปีเห็นพฤติกรรมของมนุษย์มากมาย  กลายเป็นสัตว์เชื่อง
เรียบร้อยมิได้ดุร้าย พระราชาทรงพอพระทัยและมีเมตตาต่อมันมากจึงโปรดให้นายพรานนํากลับ   
ไปปล่อยยังป่าหิมพานต์เหมือนเดิม 

   ฝูงลิงเมื่อทราบว่า  ลิงโพธิสัตว์กลับมาแล้วจึงประชุมกันที่ลานหินแห่งหนึ่งพร้อมกับ
ต้อนรับและถามข่าวซักไซไ้ล่เลียงว่า " เจ้าเพื่อนยาก  ท่านหายไปไหนมาเป็นเวลานาน " ลิงโพธิสัตว์
ตอบว่า "เราไปอยู่ท่ีเมืองพาราณสีมานะสิ " " แล้วท่านออกมาได้อย่างไรละ " ฝูงลิงถามต่อ " 
พระราชาเลี้ยงเราไว้ดูเล่น แล้วก็ปล่อยมานี่แหละ " มันตอบ 
            ฝูงลิงถามต่อว่า " ท่านอยู่กับมนุษย์มานานคงพอจะทราบพฤติกรรมหรือนิสัยของมนุษย์
กระมัง   ลองเล่าสู่พวกเราฟ๎งสิว่าเป็นอย่างไร "  
            ลิงโพธิสัตว ์" พวกท่านอย่าถามเลย เราไม่อยากจะเล่า "  

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
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            ฝูงลิง " เล่ามาเถิด พวกเราอยากจะฟ๎ง "  
         ลิงโพธิสัตว์ทนการอ้อนวอนไม่ไหวจึงพูดว่า " ท่านท้ังหลายเอ๋ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะเป็น
กษัตริย์  เศรษฐีหรือยาจก  ล้วนแต่พูดคําเดียวกันว่า ของเรา ของเรา ไม่รู้ถึงความไม่เท่ียง  ความไม่มี
อยู่เลย มีแต่คนพาลละเพื่อนเอ๋ย " ว่าแล้วก็กล่าวติเตียนมนุษย์เป็นคาถาว่า 
            " มนุษย์ท้ังหลายผู้มีป๎ญญาเขลาไม่เห็นอริยธรรม  พูดกันแต่ว่า เงินของเรา  ทองของเรา 
ท้ังคืนท้ังวัน  ในเรือนหลังหนึ่งมีเจ้าเรือนอยู่ 2 คน ใน 2 คนนั้น คนหนึ่งไม่มีหนวด  นมยาน   
เกล้าผมมวย  และเจาะหู  ถูกซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นจํานวนมาก  ชายเจ้าของเรือนนั้น พูดเสียดแทง
คนนั้นตั้งแต่วันที่มาถึง " 

   พวกลิงได้ฟ๎งลิงโพธิสัตว์กล่าวติเตียนชาวมนุษย์อย่างนี้ก็ทนฟ๎งไม่ได้ พากันเอามือปิดหูแล้ว 
พูดว่า " พอละ..พอละ..ท่านหยุดพูดไดแ้ล้ว  พวกเราไม่อยากฟ๎งสิ่งท่ีไม่ควรจะฟ๎ง  " ว่าแล้วก็พากัน   
วิ่งหนีเข้าป่าไป 

 

                                                        นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า : แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังไม่ 
                                                                                   อยากจะฟังสิ่งที่ไร้สาระ 
                                                                                   และกเิลสตัณหาของ 
                                                                                   ชาวมนุษย ์
                                                        ท่ีมา : http://www.dhammathai.org/ 
                                                                chadoknt/chadoknt233.php 
 
 

 
 
 

 
  เมื่อลิงถูกจับไปถวายพระเจ้าเมืองพาราณสีเจ้าเมืองทําเช่นไร 
                  1.  สั่งให้เลี้ยงมันอย่างดี 
          2.  เอาไปทําอาหาร 
          3.  ยกให้ผู้อื่น 
          4.  ขังไว้ให้อดอาหาร 
 
 

ค าถามที่ 1 
๑ 

http://www.dhammathai.org/
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“พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์” คําใดทําหน้าท่ีเป็นกรรม 
  1.  เกิดเป็น 
  2.  อาศัย 
  3.  พระโพธิสัตว์ 
  4.  ป่าหิมพานต์ 
 
 
 
 
           จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

 
ข้อความ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

1. ลิงพระโพธิสัตว์กล่าวติเตียนมนุษย์ว่ามีแต่คนพาล   
2. มนุษย์เขลาเพราะยึดอะไรๆก็เป็นของเรา   
3. " เจ้าเพื่อนยาก ท่านหายไปไหนมาเป็นเวลานาน " เป็นประโยค 

คําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบ 
  

4. “พระราชามิได้สั่งทําร้ายมัน” เป็นประโยคความเดียว   
5. “พูดเสียดแทง” คําว่า “เสียดแทง” เป็นคําวิเศษณ์   
6. “...ต้อนรับและถามข่าวซักไซ้ไล่เลียง” คําว่า “ไล่เลียง”  เป็น

คํานาม 
  

7. “พระราชามิได้สั่งทําร้ายมันกลับสั่งให้เลี้ยงมันอย่างดี”  เป็น 
ประโยคคล้อยตามกัน 

  

8. "เราไปอยู่ท่ีเมืองพาราณสีมานะสิ" คําว่า “เรา” เป็นคําสรรพนาม   
9.  ลิงกล่าวติเตียนมนุษย์ว่าไม่รู้ถึงความไม่เท่ียง ความไม่มี   
10.  “ท่านท้ังหลายเอ๋ย..” คําว่า “เอ๋ย” เป็นคําอุทาน   

 
 
 

ค าถามที่  3
๓ 

ค าถามที่  2
๒ 
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               จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่าภิกษุท าตามอ านาจกิเลสได้หรือไม่ 
       ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได้” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  4
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
……………………….………………………………….……… 
……………………………………………………….………… 
………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….……… 

2………………………………….………………………… 
……………………….………………………………….…… 
……………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…… 
………………………………………………………….…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  5
๕ 

 

“ธรรมดากิเลสแม้สัตว์เดรัจฉานก็ติเตียน”  
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สถานการณท์ี่ 13  นิทานชาดก : สุราปานชาดก  เหตุห้ามภิกษมุิให้ดื่มสุรา 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิทานชาดก : สุราปานชาดก  เหตุห้ามภกิษุมิให้ดืม่สุรา 
 

    สมัยหนึ่ง  พระพุทธเจ้าประทับอยู่โฆสิตาราม  เมืองโกสัมพี  ทรงปรารภพระสาคตเถระ
เรื่องดื่มสุรา  เร่ืองมีอยู่ว่า 

    หลังจําพรรษาท่ีเมืองสาวัตถีแล้ว  พระพุทธองค์พร้อมพระภิกษุสงฆ์มีพระสาคตเถระเป็น
พระอุป๎ฏฐากได้จาริกไปจนถึงภัททวติกานิคม  ถึงแม้พวกชาวบ้านท่ีเห็นแล้วพากันมากราบทูลไม่ให้
เสด็จไปท่าอัมพะ  เพราะอัมพติฏฐกนาคมีพิษร้ายจะทําอันตรายก็ตามก็ทําเป็นเหมือนไม่ได้ยิน
ถ้อยคําของคนเหล่านั้น  เสด็จเข้าไปปูลาดหญ้านั่งขัดสมาธิอยู่ในท่ีอยู่ของนาคนั้น  ส่วนพระสาคต
เถระเข้าไปใกล้อาศรมนาคแล้วปูลาดหญ้านั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้ๆ นาคนั้น  นาคได้แสดงฤทธิ์ 
บังหวลควันและทําให้ไฟลุกไหม้ขึ้น  พระเถระก็ทําเช่นนั้นเหมือนกัน  ได้ปราบนาคให้หมดฤทธิ์ตั้งอยู่
ในศีลในเวลาชัว่พริบตาเดียวเท่านั้น 

    รุ่งเช้าพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกได้เข้าไปในเมืองโกสัมพี  เรื่องราวท่ีพระสาคตเถระ
ปราบนาคได้แพร่กระจายไปท่ัวเมือง  ฝูงชนชาวเมืองโกสัมพีทําการต้อนรับพระพุทธองค์แล้วไปไหว้
พระสาคตเถระพร้อมกับปวารณาว่า " ถา้พระเถระต้องการอะไรท่ีหาได้ยากจงบอกจะจัดถวาย " 
พระเถระกลับนั่งนิ่งเสียไม่พูดว่าอะไร  แต่พวกภิกษหุัวดื้อฉัพพัคคีย์พากันบอกฝูงชนว่า " โยม สุราสี
แดงดุจเท้านกพิราบสิ บรรพชิตหาได้ยาก และเป็นของชอบใจของพระเถระด้วย " ชาวเมืองได้นิมนต์
พระพุทธองค์พร้อมพระสงฆ์สาวกฉันในวันพรุ่งนี้  

    ในตอนเช้า  ชาวเมืองต่างก็พากันจัดเตรียมสุราสีแดงดุจเท้านกพิราบไว้ถวายพระเถระ       
ทุกเรือน  พระเถระดื่มสุราแล้วเมา  เดินไปล้มลงท่ีประตูเมืองนอนบ่นพร่ําเพ้ออยู่ เมื่อพระพุทธองค์
ฉันเสร็จได้เสด็จกลับพบพระเถระนอนอยู่เช่นนั้น จึงรับสั่งให้ประคองพระเถระนอนหันศีรษะไปทาง
พระบาทของพระองค์  พระเถระกลับนอนเหยียดเท้าไปทางพระพักตร์ของพระพุทธองค์  พระองค์ 
จึงทรงตรัสโทษของการดื่มสุราว่า 

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
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      " พระสาคตะเคยเคารพในเรา  บัดนี้ไม่มีแล้ว  เคยเป็นผู้มีความสามารถปราบพญานาคได้ 
บัดนี้ไม่มีแรงท่ีจะปราบแม้กระท่ังงูปลา  ภิกษุท้ังหลาย  สิ่งใดที่ดื่มแล้ว ปราศจากความจําได้หมายรู้ 
สิ่งนั้นภิกษุไม่ควรดื่ม"  แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่า เป็นปาจิตตีย์ในเพราะดื่มสุราเมรัย 
      ในตอนเย็น  พวกภิกษุประชุมกันในธรรมสภาพูดถึงโทษของการดื่มสุรา  พระพุทธองค์ได้
ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า... 

    กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกรุงพาราณสี  แคว้นกาสี  มีฤาษีอยู่ประมาณ  500  รูป ได้
อภิญญาและสมาบัติอาศัยอยู่ในป่าหิมวันตะ  ครั้นถึงฤดูฝนจึงอําลาอาจารย์เพื่อเข้าเมืองถิ่นที่อยู่ของ
มนุษย์ทําให้ประชาชนและพระราชาเลื่อมใสแล้ว  พักอยู่ในพระราชอุทยาน  ต่อมาวันหนึ่งในเมือง
พาราณสี  มีเทศกาลดื่มสุรา  พระราชาดําริว่า พวกบรรพชิต  หาสุราได้ยาก  จึงรับสั่งให้ถวายสุรา
อย่างดีเป็นอันมากแก่ฤาษี 
     พวกฤาษีดื่มสุราแล้วเมา  บางพวกลุกขึ้นฟ้อนรํา  บางพวกขับร้องจนหลับไป  พอสร่าง
เมาพากันตื่นขึ้นมาเห็นอาการอันแปลกของพวกตนก็เสียใจว่าไม่ควรทํา  จึงพากันกลับไปหาอาจารย์  
เล่าเรื่องนั้นให้แก่อาจารย์ฟ๎งว่า 

    " พวกกระผมได้พากันดื่มได้พากันฟ้อนรํา  พากันขับร้องแล้ว  ก็พากันร้องไห้  เพราะดื่ม
สุราท่ีทําให้สัญญาวิปริต  เห็นดีแต่ที่มิได้กลายเป็นลิงไปเสียเลย " 
      อาจารย์ได้สอนว่า " ธรรมดานรชนท่ีเหินห่างจากการอยู่ร่วมกับครู  ย่อมเป็นเช่นนี้ได้
ท้ังนั้น " 
 
 
                                                  นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : โทษของการดื่มสุรา เป็นเหตุให้ 

                                                                          คนทําในสิ่งท่ีไม่กล้าทําได้ 
                                                   ท่ีมา : http://www.dhammathai.org/chadoknt/ 

   chadoknt133.php 
 
 

 
 
 

 
  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทการดื่มสุราเมรัยเป็นอาบัติชนิดใด 
                   1.  สังฆาทิเสส 
  2.  ปาจิตตีย์ 
  3.  ทุพภาสิต 
  4.  ถุลลัจจัย 

ค าถามที่ 1 
๑ 

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt133.php
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ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับ “พวกบรรพชิต” 
  1.   อย่าทําอย่างนั้น 
  2.   ฉันปลูกต้นไม้ 
  3.   ต้นมันนี้นะ 
  4.   มองไปท่ีนั่น 
 
   
 
 
                            จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

 
ข้อความ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

1. พระสาคตเป็นผู้ปราบพญานาค   
2. ชาวเมืองจัดเตรียมสุราสีแดงดุจเท้านกพิราบถวายพระเถระ          
3. สัญญาวิปริต แปลว่า อาบัติ   
4. “กรุงพาราณส”ี มี 5 พยางค์   
5. “พวกภิกษุประชุมกัน” มีรูปวรรณยุกต์ทุกคํา   
6. “เมืองโกสัมพี” มีเสียงวรรณยุกต์ดังนี้.. เอก สามัญ จัตวา สามัญ   
7. “พวกกระผมได้พากันดื่ม” เป็น อกรรมกริยา   
8. เสด็จ เป็นคํากริยา   
9. “พักอยู่ในพระราชอุทยาน” เป็นสกรรมกริยา   
10. “พวกภิกษุประชุมกัน” เป็นประโยคความรวม   

 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  3
๓ 

ค าถามที่  2
๒ 
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           จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่า “ชาวเมืองจัดเตรียมสุราสีแดงดุจเท้านกพิราบ
ไว้ถวายพระเถระ” ได้หรอืไม ่
         ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้  “ไม่ได้” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  4
๔ 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2....................................................................................................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
……………………….………………………………….……… 
……………………………………………………….………… 
………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….……… 

2………………………………….………………………… 
……………………….………………………………….…… 
……………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…… 
………………………………………………………….…… 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  5
๕ 

 

“การดื่มสุราเป็นเหตุให้คนท าในสิ่งที่ไม่กล้าท าได้”  
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สถานการณท์ี่ 14  นิทานชาดก : อรกชาดก  อานิสงส์การแผ่เมตตา 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นิทานชาดก : อรกชาดก  อานิสงส์การแผ่เมตตา 
 

    ในสมัยหนึ่ง  พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตะวัน  เมืองสาวัตถี  ทรงตรัสปรารภเมตตา
สูตรว่า "ภิกษุท้ังหลาย อานิสงส์ของการแผ่เมตตามี 11 ประการ คือ 1) หลับเป็นสุข  2) ตื่นเป็นสุข 
3) ไม่ฝ๎นร้าย  4) เป็นท่ีรักของมนุษย์ท้ังหลาย  5) เป็นท่ีรักของอมนุษย์ท้ังหลาย  6) เทวดาย่อม
รักษา   7) ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่ล่วงเกิน  8) จิตได้สมาธิเร็ว  9) สีหน้าผ่องใส  10) ไม่หลงตาย 
11) เมื่อยังไม่บรรลธุรรม  ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง 

    ภิกษุท้ังหลายพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทุกชนิดโดยเจาะจงและไม่เจาะจงพึงเจริญกรุณา 
มุทิตา อุเบกขา แม้ไม่ได้มรรคผลก็ยังเข้าถึงพรหมโลกได้"  แล้วได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า... 

    กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีชื่ออรกะ บําเพ็ญเพียรอยู่ป่าหิมพานต์    
ได้เป็นอาจารย์สอนหมู่ฤาษี  พร่ําสอนอานิสงส์เมตตาว่า  "ธรรมดาพรรพชิตควรเจริญเมตตา  กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เพราะเมื่อจิตถึงความแน่วแน่แล้ว ย่อมบังเกิดในพรหมโลกได้" แล้วกล่าวเป็นคาถาว่า 
"ผู้ใดอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งมวลด้วยเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ ท้ังเบื้องบน เบื้องต่ํา และเบื้องล่าง 
โดยประการท้ังปวง  จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้  เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้นั้นอบรมมาดีแล้ว  กรรมใดท่ี
เขาทําแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ในจิตของเขานั้น" 
          เมื่อกล่าวคาถาจบได้พาหมู่ฤาษีบําเพ็ญเพียรไม่เสื่อมจากฌาน ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก 
ไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนษุย์อีกเป็นเวลา  7  สังวัฏฏกัป 

                                               นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : อานิสงส์ของการเจริญ 
                                                                                 ภาวนามี อยู่ 11 ประการ  
                                                                                 นักปฏบิัติธรรมพึงม ี
                                                                                 ความขยันหมั่นเพียรเทอญ 
                                                      ท่ีมา : http://www.dhammathai.org/chadoknt/ 

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
http://www.dhammathai.org/chadoknt/


65 
  
                                                           
 
 
  ข้อใดไม่ใช่อานิสงส์ของการแผ่เมตตา 
                   1.  เทวดาย่อมรักษา 
  2.  จิตได้สมาธิเร็ว 
  3.  สีหน้าผ่องใส 
  4.  หลุดพ้นจากการเกิด 
 
 
 
 
 

“เพราะเมื่อถึงจิตความเป็นแน่วแน่”  มีเสียงวรรณยุกต์เรียงตามลําดับตามข้อใด 
  1.  เอก    โท   จัตวา  สามัญ   สามัญ   เอก   ตรี   โท 
  2.  ตรี   โท   จัตวา   เอก   สามัญ   สามัญ   โท   โท 
  3.  ตรี   โท   เอก   เอก   สามัญ   เอก   ตรี   โท 
  4.  ตรี   เอก   จัตวา   เอก   สามัญ   สามัญ   โท   ตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่ 1 
๑ 

ค าถามที่  2
๒ 
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                  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

 
ข้อความ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

1. อานิสงส์ของการเจริญภาวนามี อยู่ 11 ประการ   
2. คําว่า “หลับเป็นสุข” ไม่มีเสียงวรรณยุกต์   
3. คําว่า “ตื่นเป็นสุข” ไม่มีรูปวรรณยุกต์   
4. “จิตได้สมาธิเร็ว” เป็นประโยคความรวม   
5. บําเพ็ญเพียร  เป็นคํากริยา   
6. อานิสงส์  เป็นคําวิเศษณ์   
7. เข้าสู่นิพพาน เป็นผลจากการเจริญเมตตา   
8. “ผู้ใดอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งมวล” มี 9 พยางค์   
9. อานิสงส์  หมายถึง  ประโยชน์ท่ีเกิดจากการทําบุญ   
10.  เทวดาย่อมรักษา  เป็นประโยคความเดียว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  3
๓ 
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              จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่า “การแผ่เมตตา” ท าให้สบายใจได้หรือไม่ 
             ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  4
๔ 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2....................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................... 
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 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
……………………….………………………………….……… 
……………………………………………………….………… 
………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….……… 

2………………………………….………………………… 
……………………….………………………………….…… 
……………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…… 
………………………………………………………….…… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  5
๕ 

 

“เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง”  
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สถานการณท์ี่ 15  เมตตาธรรมน าสุข 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 
 

เมตตาธรรมน าสุข 

             มีเรื่องเล่าว่า  อดีตกาลนานมาแล้ว  พญาครุฑเจ้าแห่งป๎กษาเป็นศัตรูคู่แค้นกับพญานาค
ราชแห่งนครบาดาลพบกันเมื่อใดครุฑจะจับนาคกินเป็นอาหารอันโอชะทุกที 
             ครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสีมีงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าพรหมทัต 
เหล่าเทพเทวา  พญานาค  และพญาครุฑได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มาร่วมชมมหรสพเช่นเดียวกับ
ประชาชนท้ังหลาย  ขณะชมมหรสพอยู่นั้น  เกิดการเบียดเสียดกระทบไหล่กันไปมา พญาครุฑกับ
พญานาคจึงเข้ามาอยู่ใกล้กัน  พญาครุฑสังเกตกิริยาท่าทางก็รู้ว่าเป็นพญานาค  เช่นเดียวกับ
พญานาคก็รูต้ัว  ว่าภัยอันตรายจะเกิดขึ้น  จึงหนีออกจากพระนครไปทางท่านํ้า  ซึ่งขณะนั้น      
พระดาบสโพธิสัตว์ได้ลงสรงน้ําและวางผ้าเปลือกไม้ไว้บนฝ๎่ง  พญานาคจึงแปลงกายเป็นก้อนแก้วมณี
เข้าไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าเปลือกไม้นั้น  พญาครุฑซึ่งติดตามมาหวังจะจับพญานาคเป็นอาหารให้ได้  เมื่อ
เห็นดังนั้นจึงไม่กล้าเข้าไปแตะต้องผ้าเปลือกไม้  ด้วยความเคารพในพระดาบสโพธิสัตว์จึงได้แตก่ล่าว 
              “ท่านท่ีเคารพ  ข้าพเจ้ารู้สึกหิวยิ่งนักขอจงเอาผ้าเปลือกไม้ของท่านออกไปเถิด  ข้าพเจ้าจะกิน
นาคท่ีซ่อนอยู่ในนั้น” พญาครุฑกล่าวอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นพระดาบสโพธิสัตว์ขึ้นมาบนฝ่๎งน้ําแล้ว 
               พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง  ฝ่ายหนึ่งหิวโหย  อีกฝ่ายหนี       
พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง  ฝ่ายหนึ่งหิวโหย  อีกฝ่ายหนึ่งกลัวภัยอันตราย  
จึงกล่าวแก่พญาครุฑว่า “ท่านมีคุณธรรมสูง  ไม่ล่วงเกินต่อผู้ทรงศีล  ถึงหิวโหยก็ไม่ละเมิด 
แม้กระทั่งผ้าท่ีใช้นุ่งห่ม  เราขอให้ท่านจงมีความสุข  ความเจริญ  และด้วยอํานาจแห่งคุณความดี 
ของท่านจงบันดาลให้ท่านอิ่มทิพย์ ไม่หิวไม่กระหายตลอดไปด้วยเถิด” พระดาบสโพธิสัตว์นําสัตว์   
ท้ังสองไปท่ีอาศรมแล้วสั่งสอนให้เจริญสมาธิเมตตาภาวนาท้ังครุฑและนาคต่างก็สามัคคีปรองดองอยู่
ร่วมกันอย่างผาสุก 
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             จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด 

          1.  ความเมตตากรุณา 
          2.  ความสามัคคี 
          3.  การให้อภัย    
          4.  การเจริญสมาธิ   

  
 
 
                   คําว่า “ป๎กษา ” หมายถึงอะไร   
           1.  พญานาค 
           2.  พญาครุฑ 
           3.  สิงโต 
           4.  นก 
  
 

                  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. พญานาคแปลงกายเป็นแก้วมณีซ่อนพญาครุฑอยู่ใต้เปลือกไม้   
2. ความเมตตาทําให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันสงบสุข   
3. พญาครุฑเป็นเจ้าแหล่งนก   
4. พรท่ีพญาครุฑได้รับจากพระดาบสสามารถนํามาใช้ในชีวิตมนุษย์ 

ในป๎จจุบันได้   
5. พญาครุฑและนาคได้รับการสั่งสอนและการเจริญสมาธิจึงอยู่ 

ร่วมกันได้   
6. ผ้าเปลือกไม้เป็นผ้าที่มนุษย์ใช้นุ่งห่มเพื่อในวันพระ   
7. สังคมไทยในป๎จจุบันนี้เหมาะสมท่ีสุดกับข้อคิดท่ีได้รับจาก 

ถ้อยความนี้   
8. ท่านผู้มีคุณธรรมสูงจากถ้อยความนี้หมายถึงพระดาบส   
9. อาหารท่ีอร่อยที่สุดของพญาครุฑคือปลาตัวใหญ่   
10. พญาครุฑไม่ได้กินนาคเพราะได้รับพรให้อิ่มทิพย์จากพระดาบส   

 

ค าถามที่ 1 
๑ 

ค าถามที่  
2๒ 

ค าถามที่  3
๓ 
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              จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่าผู้มีคุณธรรมสูง มีความเมตตาจะท าร้ายผู้อื่น
ได้หรือไม่                                    
             ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  4
๔ 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2....................................................................................................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
……………………….………………………………….……… 
……………………………………………………….………… 
………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….……… 

2………………………………….………………………… 
……………………….………………………………….…… 
……………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…… 
………………………………………………………….…… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  5
๕ 

เมตตาธรรมน าสุข 
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สถานการณท์ี่ 16  รู้เรื่องเครื่องปรุงรส 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
 
 

รู้เรื่องเครื่องปรุงรส 

   เมื่อไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร หรือภัตตาคารบางแห่ง จะพบว่ามีป้ายแขวนหรือ
ติดท่ีหน้าร้านหรือในร้านว่า  "ร้านนี้ปลอดผงชูรส” "ทีนี่ไม่ใช้ผงชูรส"  และอื่นๆ ท่ีสื่อใหัทุกคนทราบ
ว่า ถ้าไม่ต้องการรับประทานอาหารท่ีมีผงชูรสเชิญท่ีร้านนี้  บางครั้งเมื่อเราไปซื้ออาหารกระป๋อง 
หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ จะพบข้อความว่า ไม่มีผงชูรส ไม่มีสารกันบูด  จึงน่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้น 
เกี่ยวกับเครื่องช่วยชูรสชาติของอาหารผงชูรสเป็นสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นมา มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า  โมโนโซเดียมกลูตาเมท  หรือเรียกย่อๆ ว่า เอ็ม เอส จี เป็นสารท่ีช่วยปรุงแต่ง
รสชาติของอาหารให้ดีขึ้น      
            มนุษย์รู้จักสารชนิดนี้มานานกว่า  2,000  ปี  จากการท่ีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นใช้สาหร่าย
ทะเลมาช่วยปรุงรสน้ําซุปให้อร่อยขึ้น และต่อมาจึงทราบว่าพืชดังกล่าวมีสาร  เอ็ม เอส จี    
ผงชรูสท่ีได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหารและยา  ต้องเป็น 
ผงชูรสท่ีอยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท  มีฉลากมีชื่อและสถานท่ีตั้งของผู้ผลิตอย่างชัดเจน  
ผงชูรสส่วนใหญ่ทําจากมันสําปะหลัง  ข้าวสาลี  ข้าวโพด  โดยขบวนการทางเคมี  มีลักษณะเป็น
เกล็ด  ถ้าเป็นภาพขยายจะเห็นเป็นแท่งเหลี่ยมเล็กๆ สีขาวขุ่น ปลายข้างหนึ่งใหํู่  ข้างหนึ่งเล็ก  
หรือปลายท้ังสองข้างใหญ่  คอดตรงกลางคล้ายแท่งกระดูก  อาหารและเกษตรแห่งสหประซาชาติ
และองค์การอนามัยโลกได้ให้คําแนะนําว่า  ไม่ควรบริโภคผงชูรสเกินวันละ 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนัก
ตัว  1  กิโลกรัม 

   ผงชูรสท่ีมีการปลอมปนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สังเกตได้ คือ เกล็ดของผงชูรสจะ 
แวววาวมาก  ผู้บริโภคบางรายท่ีเเพ้ผงชูรส หลังจากรับประทานอาหาร จะมีอาการชาท่ีปาก 
และลิ้น ปวดกล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้ม ต้นคอ แน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปรกติ กระหายน้ํา  
ผิวหนังบางส่วนอาจร้อนวูบวาบ หรือเป็นผื่นแดง  

   อาหารที่มีผงชูรสไม่เหมาะสําหรับคนท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือระบบขับถ่าย
ผิดปรกติ คนท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับไต หญิงท่ีกําลังตั้งครรภ์ และเด็กทารก  

   การค้นคว้าทดลองได้ดําเนินการมานานแล้ว  แต่ยังไม่มีข้อยุติว่าผงชูรสมีอันตรายหรือไม่  
อย่างไรก็ตามผงชูรสไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับร่างกาย  ท้ังยังสิ้นเปลืองเงินแล้วอาจก่อให้เกิดป๎ญหา
สําหรับบางคนท่ีแพ้ผงชูรสได ้
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                  จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด   

1.  การเปรียบเทียบผงชูรสจริงและปลอม 
2.  โทษของผงชูรส 
3.  ลักษณะทั่วไปของผงชูรส    
4.  ความปลอดภัยจากการไม่บริโภคอาหารท่ีปรุงด้วยผงชูรส   

  
 
 
 
                  ข้อใดเป็นค าศัพท์ที่เป็นค าศัพท์ทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์    
           1.  เอ็ม เอส จี    
           2.  โมโนโซเดียมกลูตาเมท 
           3.  มิลลิกรัม 
           4.  การค้นคว้าทดลอง 
 
 
 

                  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  ผงชูรสไม่เหมาะสําหรับคนท่ีเป็นโรคทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับไต 
หญิงท่ีกําลังตั้งครรภ์ และเด็กทารก   
2.  ผงชูรสมีอันตรายต่อร่างกาย   
3.  พืชใต้ทะเลหากนํามาสกัดจะทําให้ปรุงรสน้ําซุปให้อร่อยขึ้น   
4.  มนุษย์รู้จักสารเอ็ม เอส จีมา  2,000  ปี แล้ว   
5.  อาการชาท่ัวร่างกาย  ปวดกล้ามเนื้อปาก  ตาลาย  อาเจียน  เกิดจาก
รับประทานผงชูรสปลอม   
6.  ผงชูรสเป็นสารอาหารที่ช่วยปรุงแต่งรสชาติของอาหารให้กลมกล่อม
มากขึ้น        

ค าถามที่ 1 
๑ 

ค าถามที่  2
๒ 

ค าถามที่  3 
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7.  อนามัยโลกเป็นหน่วยงานท่ีทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาหาร   
8.  ผงชูรสไม่ใช่สารกันบูด     
9.  ในสาหร่ายมีสาร  เอ็ม เอส จี  ท่ีเป็นสารตัวเดียวกับผงชูรส   
10.  ไม่ควรบริโภคผงชูรสเกินวันละ 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว 1 
กิโลกรัม   

 
 
 
 
              จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่ปรุง
จากผงชูรสได้หรือไม่                                      
             ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่  4
๔ 

1.....................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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          นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
……………………….………………………………….……… 
……………………………………………………….………… 
………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….……… 

2………………………………….………………………… 
……………………….………………………………….…… 
……………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…… 
………………………………………………………….…… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  5
๕ 

 

"ร้านนี้ปลอดผงชูรส” "ทนีี่ไม่ใช้ผงชูรส" 
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สถานการณท์ี่ 17  ชั่งหัวมัน 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
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             ถ้อยความกล่าวถึงเรือ่งใด  
  1.  ไร่นาสวนผสม 
  2.  พืชเศรษฐกิจ 
  3.  โครงการตามแนวพระราชดําร ิ
  4.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  
 
 
                  ข้อใดอา่น ไม่ถูกต้อง 
  1.  พิสูจน์  อ่านวา่  พิ – สูด 
  2.  ขนาด  อ่านว่า  ขะ – หนาด 
  3.  ประโยชน์  อา่นว่า  ประ – โหยด 
  4.  พระราชดําริ  อา่นวา่  พระ – ราด – ชะ – ดํา – ริ 
 
 
 

          จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  
 ข้อความเป็นความจริง      จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช”่ 
        ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  อําเภอหัวหินอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
2.  “ชั่งหัวมัน” เป็นประโยคบอกเล่า   
3.  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริมีเนื้อท่ี  250  ไร่    
4.  คําว่า “พ่อหลวง” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    
5.  คําว่า “ปาฏิหาริย”์ อ่านว่า ปา – ติ – หาน    
6.  พระราชวังไกลกังวลอยู่ท่ีจังหวัดชุมพร    
7.  พืชท่ีปลูกในโครงการชั่งหัวมัน ไดแ้ก่ หนอ่ไมฝ้รั่ง ยางพารา  ยางนา ฯลฯ    
8.  มะยงชิดเป็นพืชผักสวนครัว    
9.  ถ้าเรามีท่ีดินจํานวนมากควรขายให้นายทุน    
10.  โครงการชั่งหัวมันทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น    

 

ค าถามที่ 1 
๑ 

ค าถามที่  2
๒ 

ค าถามที่  3
๓ 
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              จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่  
           ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
           จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน  

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่  4
๔ 

1.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2....................................................................................................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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          นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1.…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

2………………………………….…………………………… 
……………………….………………………………….……… 
……………………………………………………….………… 
………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….……… 

2………………………………….………………………… 
……………………….………………………………….…… 
……………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…… 
………………………………………………………….…… 

 
 

 
 
 
 
 

ค าถามที่  5
๕ 

 

หัวมันบนตาช่ังสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 

หัวมันบนตาช่ังสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
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สถานการณท์ี่ 18  โคลงโลกนิต ิ
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
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จากถ้อยความข้างต้น โคลงโลกนิติจารึกไว้ท่ีใด                                          

  1.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส 
  2.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  3.  หลักศิลาจารึก 
  4.  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
  
 

                จากถ้อยความข้างต้นคําใดไม่เป็นคําซ้อน 
  1.  ทรุดโทรม 
  2.  ความรู้ 
  3.  เรียบเรียง 
  4.  เลือกสรร 
 

  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
                  ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปฎิสังขรณ์วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาวาส 

  

2.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้จารึกโคลงโลกนิติไว้บน
หน้าบรรณในโบสถ์ 

  

3.เนื้อหาโคลงโลกนิติ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก เพ่ือที่จะได้ดําเนินชีวิตไป
ในทางท่ีดีงาม 

  

4.โคลงโลกนิติมีเนื้อหายาก  คนการศึกษาน้อยจะอ่านไม่เข้าใจ   
5.โลกนิติ  อ่านว่า  โลก-นิ-ติ   
6.โคลงโลกนิตินํามาจากคําภีร์พระเวทแล้วแปลงเป็นร้อยกรอง   
7.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรทรงรวบรวมโคลงโลกนิติของเก่ามา
ชําระแล้วนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

  

8.โคลงโลกนิติจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับศาลาทิศทั้งสี่โดยรอบพระมณฑป(หอไตร
จัตุรมุข) 

  

9.โคลงโลกนิติ  แปลว่า  คําสอนในเรื่องต่างๆ   
10.โคลงโลกนิติได้รับการยกย่องและได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในหนังสือดี 100เล่มที่คน
ไทยควรอ่าน 

  

ค าถามที่  1 

ค าถามที่  2 

ค าถามที่ 3 
๓ 
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จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนคิดว่าจะนําโคลงโลกนิติไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้หรือไม่ 
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วยกตัวอย่าง 

จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   
 

      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่ 4 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.................................................................................. 
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         นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ 
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม         ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2 ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน 
ข้อที่  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 
 

 

 

 

 

“โคลงโลกนติิได้รับการยกย่องและได้รับการจัดให้เป็น
หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่ม  ที่คนไทยควรอ่าน” 

  

 

 

ค าถามที่ 5 
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สถานการณท์ี่ 19  พระร่วง 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
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                   พระร่วงเป็นคําท่ีใช้เรียกกษัตริย์สมัยใด  

   1.  กรุงรัตนโกสินทร์ 
   2.  กรุงธนบุรี 
   3.  กรุงศรีอยุธยา 
   4.  สุโขทัย  
 
 

 

           
                         จากถ้อยความข้างต้นคําใดไม่ใช่คํานาม 
   1.  พระร่วง 
   2.  ข้าวตอกพระร่วง 
   3.  พระบังคน 
   4.  แก้งขี้พระร่วง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่  1   

ค าถามที่  2  
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จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
   ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 
ไม่ใช่ 

 
1. พระร่วงสันนิษฐานเป็นคําท่ีใช้เรียกกษัตริย์สมัยสุโขทัย   
2. สุภาษิตพระร่วงแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัย   
3. ข้าวตอกพระร่วงเป็นแร่โลหะชนิดหนึ่งชื่อว่าแร่ไพไรต์   
4. แก้งขี้พระร่วงเป็นไม้เถามีกลิ่นคล้ายอุจจาระ   
5. เนื้อไม้แก้งขี้พระร่วงมีฤทธ์ิเป็นยาขับพยาธิไส้เดือนในเด็ก   
6. คําว่า“พระร่วง”ถูกนําไปใช้เรียกขนมคือขนมข้าวตอกดอกพระร่วง   
7. เชื่อกันว่าข้าวตอกพระร่วงเกิดจากข้าวก้นบาตรท่ีพระรว่งไดโ้ปรยลง   

8. ทํานบพระร่วงคือสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ในภูเขา   
9. ทํานบพระร่วงหรืออีกชื่อหนึ่งคือ สรีดภงค์   
10. ทํานบพระร่วงเป็นทํานบกั้นน้ําหรือเขื่อนท่ีเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของพระร่วง   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 3  

ค าถามที ่ 4 
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จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนสามารถสร้างข้าวตอกพระร่วงได้หรือไม่ 
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 

จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน   
 

      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่  5 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.................................................................................. 
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                   นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ 
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นกัเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อที่  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
..............................................................………… 

 

 

 

 

สถานการณท์ี่ 20  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 

“สุภาษิตพระร่วงเป็นค าสอนที่เป็นข้อห้าม 

และค าสอนที่เป็นค าแนะน าที่ดี” 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความและตอบคําถามต่อไปนี้ 
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ข้อใดต่างจากพวก   

   1.  วัดพระเชตุพนฯ 
   2.  วัดโพธาราม 
   3.  วัดเบณจมบพิตร 
   4.  วัดโพธิ์  
 
 

 
 

                      จากถ้อยความข้างต้นคําใดไม่ใช่คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
   1.  เจดีย์ 
   2.  ยูเนสโก 
   3.  วัดโพธิ์ 
   4.  สถาปนา 
 
 
 

 

 

 

 

 

ค าถามที่  1   

ค าถามที่  2  
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จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
   ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 
 

1. วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา   
2. วัดพระเชตุพนฯ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงใน

สมัยอยุธยา 
  

3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทาน
นามวัดโพธิ์ขึ้นใหม่ว่า   วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาวาส 

  

4. ชื่อเดิมของวัดพระเชตุพนฯ คือวัดโพธิ์เย็น หรือวัดชนะโพธิ ์   
5. วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดประจํารัชกาลในรัชกาลท่ี 1   
6. ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดพระเชตุพนฯ เป็นอุทยาน

ประวัติศาสตร์โลก 
  

7. วัดพระเชตุพนฯ เป็นแหล่งรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง   

8. วัดพระเชตุพนฯ เปิดสอนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ   
9. วัดพระเชตุพนฯ ยังถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากท่ีสุดในประเทศ

ไทย 
  

10. วัดพระเชตุพนฯ ยังถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์โดยประมาณ 89 องค์  
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จากถ้อยความข้างต้น  วัดพระเชตุพนฯ เปรียบเป็นห้องสมุดได้หรือไม่ 
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ้    ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................. 

ค าถามที่  4 

2......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ 
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน 
ข้อที่  1 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
........................................................................... 

1.…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………................................….….....
.......................................................................… 

2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………..............................……………….
.......................................................................... 

2.……………………………………………..………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………............................................
......................................................................... 

 

 

 

“วัดพระเชตุพนฯ เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ”  
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