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Section – A (Reading Comprehension: 10 Marks) 
 

Read the passage and answer the following questions.    

อานเนื้อเรือ่งแลวตอบคาํถามใหถกูตอง    
 

โรคติดอินเตอรเน็ต 
 

ดร.คิมเบอรลี ยัง (Kimberly 

Young) จากมหาวิทยาลัยการแพทยพิตซเบิรก (University of  

Pittsburgh Medical School) นําเสนองานวิจัยเรื่อง ‘การติดเน็ต : 
การเกิดของโรคชนิดใหม’ (Internet Addiction : The Emergence of a New 

Disorder) ตอท่ีประชุมประจําปของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน เมื่อประมาณ 
๑๖ ปที่ผานมา แตไมเปนที่ยอมรับในวงการจิตแพทยในขณะนั้น 
และยังถูกวิจารณวาไมใชอาการปวยเหมือนการติดเหลา 
บุหรี่หรือการพนัน แตปจจุบันประเทศที่มผีูใชอินเตอรเน็ตเปนจํานวนมาก 
เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน 
ตางยอมรับตรงกันวาการติดอินเตอรเน็ตเปนปญหาดานสาธารณสุข 

โรคติดอินเตอรเน็ต (Internet Addiction Disorder หรือ IAD) 
เปนกลุมอาการทางจิตอยางหนึ่ง 
ซึ่งเกิดจากการใชอินเตอรเน็ตในการเสพขอมูลขาวสารมากเกินไป 
แตกตางกับการติดส่ืออ่ืนๆ 
คือผูที่ใชอินเตอรเน็ตจะสามารถโตตอบกับผูที่เขามาใชคนอื่นๆ 
ไดทันที 
ซึ่งทําใหโลกของอินเตอรเน็ตเปนเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งท่ีทําใหผูใชรูสึ
กวาตัวเองมีตัวตนในโลกนั้นไดโดยปราศจากกฎเกณฑ 
ไรขอบเขตในการเดินทาง 
และสรางตัวตนตามที่ตองการไดบริการเครือขายสังคมออนไลนในอินเ
ตอรเน็ตที่มีลักษณะการสรางเปนสังคมเสมือน (Virtual Community) เชน 
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เฟซบุก ทวิตเตอร โปรแกรมแช็ต เว็บบอรด หรือแมกระทั่งเกมออนไลน 
ถาหากผูใชยึดติดกับสังคมในโลกของอินเตอรเน็ตจนแยกไมออกระหว
างโลกของความจริงและโลกเสมือน 
จะนํามาซึ่งสาเหตุของโรคติดอินเตอรเน็ตได 
กอใหเกิดผลเสียกับระบบรางกาย กระทบตอการเรียน สภาพสังคม 
ทําใหเสียเวลา เสียสุขภาพ เสียความสัมพันธกับคนในครอบครัว 
เพื่อนฝูง และหนาที่การงาน 
บางคนเปนหนักมีอาการเชนเดียวกับติดยาเสพติด  

ตามการวิเคราะหของดร.คิมเบอรลี 
หากในเวลามากกวาหนึ่งปบุคคลใดมีอาการตอไปนี้อยางนอย ๔ 
ขอนาจะเขาขายการเปนโรคติดอินเตอรเน็ต คือ 

๑. หมกมุนกับอินเตอรเน็ต 
แมในเวลาที่ไมไดตอเขาระบบอินเตอรเน็ต 

๒. ตองการใชอินเตอรเน็ตเปนเวลานานข้ึนเรื่อยๆ 

๓. ควบคุมการใชอินเตอรเน็ตไมได 
๔. รูสึกหงุดหงิดเมื่อใชอินเตอรเน็ตนอยลง หรือหยุดใช 

๕. คิดวาเมื่อใชอินเตอรเน็ตแลว ทําใหตนเองรูสึกดีข้ึน 

๖. ใชเปนอินเตอรเน็ตในการหลีกเลี่ยงปญหา 

๗. หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน 
เรื่องการใชอินเตอรเน็ตของตนเอง 

๘. มีอาการผิดปกติเม่ือเลิกใชอินเตอรเน็ต เชน หดหู กระวน กระวาย 
มีขอแนะนําจากหนังสือคูมือและแนวทางการประเมินและรักษาการติดอินเ
ตอรเน็ต ระบุวาวิธีการบําบัดที่ไดผลคือการพูดคุยเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
อาจคุยกับพอแม การเขากลุม หรือเขาศูนยฟนฟู 
นอกจากนี้ยังมีผูแนะนํากลยุทธพิชิตอาการติดเน็ตไวดังนี้คือ 

๑. ถามตัวเองวา ‘ฉันพลาดอะไรไปบางเมื่อเลนเน็ต’ จดลงกระดาษ 
และลดช่ัวโมงการเลนเน็ตลงเพ่ือไปทาํกิจกรรมนั้น 
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๒. 
กําหนดเปาหมายการใชอินเตอรเน็ตอยางสมเหตุสมผลแลวทําตามนั้นใหไ
ด 

๓. เปลี่ยนกิจวัตรประจําวัน 

๔. มองหาเพื่อนและคนรูจักที่ไมติดเน็ต 
เพ่ือจะไดรูวาชีวิตนี้ไมไดมแีคโลกออนไลนเทานั้น 

๕. อยูกับโลกแหงความจริงมากขึ้น เดินตามรานหนังสือ 
เยี่ยมพิพิธภัณฑ หรืออานหนังสือดีๆ ที่หาไมไดในโลกออนไลน 

๖. 
ใหอินเตอรเน็ตเปนแคเครื่องมือแตอยาตกเปนเครื่องมือของอินเตอรเน็ต 
วางแผนใหดีวาจะใชเพ่ือหาขอมลูหรือเพ่ือความบันเทิง  

ผูเขียน นายแพทย กมล แสงทองศรีกมล 

 
-------------------------------------------- 

Answer the following questions     (3 x 2 = 6 Marks) 
จงตอบคําถามตอไปนี้                                                             

Q1. การติดอินเตอรเน็ตเปนปญหาดานสาธารณสุขอยางไร 
Q2. อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคติดอินเตอรเน็ต (Internet Addiction 

Disorder หรือ IAD) 
Q3. จงอธิบายแนวทางในการการบําบัด รักษาการติดอินเตอรเน็ต 
 
 Read the passage and answer the following questions.   

       อานเนือ้เรือ่งแลวตอบคาํถามใหถกูตอง    

 
ผกูขวัญ 

 
 การรับขวัญหรือผูกขวัญท่ียังพอมีผูปฏิบัติกันอยูบางนั้น คิดวา 
เปนกิจกรรมแบบฉบับที่นาสนใจ และนานิยม 
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ควรแกการปรับปรุงมาใชใหมใหกวางขวางเหมาะสมกับกาลสมัย 
เพราะเปนกิจกรรมที่ใหคุณคาแกชีวิตเสริมสุขภาพจิตอยางดียิ่ง 
โดยเฉพาะเสริมสุขภาพจิตและเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ 
ผูใหญใหความรัก ความอบอุนแกลูกหลาน 
นับแตเกิดจนส้ินวัยเรียนอันเปนพื้นฐานสําคัญของชีวิต  
โอกาสที่เด็กจะมปีญหาสุขภาพจิตจะนอยเมื่อโตขึ้น  
การผูกขวัญทารกเมื่อแรกเกิดจะจดเวลาตกฟาก วัน เดือน 
ปเกิดของทารกไว  คําวา ขวัญ 
ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ส่ิงหนึ่งที่ไมมีตัวตน 
(Un matter) แตประจําวันอยูในตัวคนทกุคน  ถาขวัญอยูกับตัวจะมีความสุข 
ไมเปนทุกข ไมเจ็บไข  ผูใหญรับขวัญ หรือทําขวัญใหเด็กเมื่อใดบาง  
เมื่อแรกเกิดได ๓ วัน เมื่อเกิดไดครบเดือน  เมื่อโกนจุก 
จะเห็นไดวาผูใหญใหความสําคัญแกเด็กมาก 
โดยพอประกาศตนยอมรับตอหนาผูคน ณ ที่นั้นวา 
เขารับทารกเปนลูกตองรับผิดชอบเลี้ยงดู 
 เมื่อทารกมีชีวิตได  ๓  วัน  พอแมทําขวัญอีกครั้ง เรียกวา  
รับขวัญวัน 
ซึ่งมีพิธีซับซอนขึ้นดวยการบอกเจาหนาที่จัดเครื่องบูชาและเครื่องสังเวย  
ผูกขอมือดวยสายสิญจน และเมื่อทารกอายุ ๑  เดือน จะทําขวัญเดือน 
โดยโกนผมไฟและไวจุก  แกละ หรือโกะ  
ญาติมิตรมาแสดงความยินดีมีพิธีพุทธเมื่อเจริญวัยข้ึน  
จะซุกซนตามประสาเด็ก  เด็กอาจพบส่ิงใดที่ตกใจกลัว  เกิดอาการขวัญหนี 
หรือขวัญหาย  ผูใหญก็จะปลอบขวัญเปนคราว ๆ ไป 
หรือเปนไขแลวเกรงไขจะกลับ จึงทําพิธีผูกขวัญประกันไว  
สวนในพิธีโกนจุกซึ่งเปนพิธีใหญทั้งพุทธ และพราหมณ  
เด็กจะไดรับการผูกขวัญอีกดวย  
อันเปนการรับขวัญครั้งสุดทายในชวงวัยเด็ก กอนจะเขาสูวัยรุน 
และวัยผูใหญ 
ตอไป      
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 การรับขวัญในโอกาสตาง ๆ ต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชวงวัยเด็ก 
เห็นวา 
นาจะเปนการเสริมพัฒนาการและเสริมสุขภาพจิตของเด็กเปนอยางดี  
แสดงใหเห็นความเขาใจชีวิตจิตใจเด็ก  
เราไมหวังใหผูใหญในปจจุบันรับขวัญเด็กดังตัวอยางที่ยกมานี้ทุกประการ  
เพียงใหประยุกตภูมิปญญาผูใหญสมัยกอนตามสมควรเทานั้น 

………………………………………………………………. 
Answer the following questions     (2 x 2 = 4 Marks) 
จงตอบคําถามตอไปนี้   
Q4.  การทําขวัญใหเด็กจะทําเมื่อใดบาง อยางไร       
Q5. เพราะเหตุใดผูเขียนจึงอยากใหนําการรับขวัญหรือผูกขวัญมาปรับใช     

  
Section – B (Grammar: 10 Marks) - Out of 8 questions attempt any 5  

 
 Q6. Write the form of Pronoun   (2 Marks) 
   จากประโยคทีใ่หเปนคาํสรรพนามชนดิใด     
 (i) ผูชายที่นั่งอยูในแท็กซี่ เปนเพ่ือนของฉัน   

(ii) สตรีกลุมนั้นทักทายกัน     
 

Q7. Mention the types of conjunction in the below given sentences.  (2 Marks)  

จงบอกชนิดของคาํสันธานจากประโยคทีก่ําหนดให    
 (i) ทิราคงไปซื้อของหรือไมก็ไปดูหนัง   

(ii) กวานุชจะต่ืนทุกคนก็ออกไปทํางานหมดแลว  
 

Q8. Join the letters to correct compound words.    (2 Marks) 
จงเขยีนคําสมาสทีก่ําหนดใหถูกตอง   

(i) เทศ+อภิบาล   `=  ............. 

(ii) รหส + ฐาน    =   .............. 

(iii) ชล + อุทร     =  ............ 

(iv) นิสฺ + ภย       =  .......... 
 

Q9. Rearrange the following sentences.       (2 Marks) 
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ใหนกัเรยีนเรียงประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 
   

อยู ๒ สาย เทานั้น คือ 
แมน้ําโขงกับแมน้ําสาละวิน/ก็ยอมจะสงผลกระเทือนถึงแมน้ําภายในของเร

าดวยไมมากก็นอย/ถาหากวาแมน้ําทั้ง ๒ สายนี้เกิดมีอันเปนไป/ 

ระหวางผูคน ในภูมิภาคนี้ เชน ไทย พมา ลาว เขมร เวียตนาม/ 

และก็เชนเดียวกัน ถาหากวาแมน้ําภายในหลายสาย/และจีนแผนดินใหญ 
คลุมพ้ืนที่ ธิเบตไวในมือ/ของเราขาดแคลนก็จะตอง กระเทือนหนัก 
โดยเฉพาะไปถึงแมน้ําโขงเปนสําคัญ/ไทยเรามีแมน้ํานานาชาติที่จะตองใช

รวมกับเพ่ือนบาน/ 

การผันน้ํารวมกันกินรวมกันใช/จึงจะตองเปนเรื่องตระเตรียมรวมกันแกปญ
หาไวแตเนินๆ 
 

Q10.  Identify the type of verb form the following sentences. (2 Marks) 

  คาํกรยิาใดเปนคํากรยิาหลกัของประโยคตอไปนี้  
(i) หมอกิมรั้ง “ฉีดยา” ใหฉันเมื่อวานนี้   
(ii)  โทรัยเปนหมาแตหนาตาคลายลิง  

  

Q11. Write the complex sentences from the idiom given.   (2 Marks) 
จงเขยีนประโยคความซอนจากสาํนวนที่กาํหนดให 
(i) ขมิ้นกับปูน

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

(ii) เสนหปลายจวัก
 .................................................................................................
......................... 
Q12. Write classifier from the given nouns. (2 Marks) 

จงเขยีนลักษณะนามของคาํทีก่ําหนดให     
(i) มาลาย....หนึ่งลงมาดื่มน้ําที่หนองน้ําในหมูบาน 
(ii) คุณแมไปตลาดเพ่ือซื้อมุง ๒ ....... ใหปานิ่ม และปานวล 
(iii) สมชายชอบถายรูป จึงซื้อกลองเพิ่มอีก ๑ ........ 
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(iv) จังหวัดกาญจนบุรีมีดานเจดีย ๓ ............. 
 

Q13. Write the correct sentence from the following synonym.  (2 Mark) 

จงเขยีนประโยคจากคาํพองทีก่ําหนดใหถูกตอง  

การ – กาล - การณ – กาน   
     

Section – C (Creative Writing: 10 Marks) 
 

Q14.Write a poem on the topic of “Happy Day” by the prosody rule of “Klong Si Supab”  

จงแตงคาํประพนัธประเภทโคลงส่ีสุภาพโดยกาํหนดเนือ้หาเกีย่วกบั 
“วนัแหงความสขุ” จาํนวน ๒ บท   
ใหถูกตองตามฉนัทลกัษณของ“โคลงสีสุ่ภาพ”   ( 5 Marks ) 
 

Q15. Write a formal letter inviting a guest to participate in the Christmas Funfair at your 
school and complete the envelope.  (5 Marks) 

ใหนกัเรยีนเขียนจดหมายกจิธรุะ เรยีนเชญิรวมงาน Christmas Funfair 
ที่โรงเรยีน โดยกาํหนดเนื้อหา วตัถปุระสงค และรายะเอยีดตางๆ 
ตามความเหมาะสมพรอมจาหนาซองจดหมายใหถกูตองตามองคประกอบข
องการเขยีนจดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Section – D (Culture and Civilization : 10 Marks) 
 

 

Q16. Write the purpose of the story “Hua Jai chainum” (2 Marks)  



THAIA 
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จงเขยีนจุดมุงหมายในการประพนัธเรือ่ง หวัใจชายหนุม    
 

Q17. Describe the method used while composing the story “Took kong chawna nai bod ka      
        wee” (2 Marks) 

       จงอธิบายลักษณะคําประพนัธจากเรื่องทุกขของชาวนาในบทกว ี
 

Q18. Answer the questions from “Mong Khon Sud Kham Chan”.  (2 Marks) 

จากเรื่อง มงคลสูตรคาํฉันท พระคาถาที่ ๔ กลาวถงึใคร อยางไร 

มาตาปตุอุปฏฐานํ  ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห  
อนากุลา จ กมฺมนฺตา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ        59 Tonwai  
 

 

Q19. Explain the origin of the story “Mahavetsondonshadok” .   (2 Marks) 

จากกลาวถงึทีม่าของเรือ่งมหาเวสสนัดรชาดก  
 

Q20. Paraphrase the following poem to prose    
จงถอดคาํประพันธตอไปนีใ้หเปนรอยแกว    

เคารพ ณ ผูควร   จะประณตและนอบศีร 
อีกหนึ่งมิไดมี   จะกระดางและจองหอง 
ยินดี ณ ของตน   บ มิโลภทะยานปอง 
อีกรูคุณาของ   นรผูประคองตน 
ฟงธรรมะโดยกา-   ละเจริญคุณานนท 
ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 


