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Class – X
Section – A (Reading Comprehension: 10 Marks)
Part 1
ตอนที่ ๑

10
๐.๕ x ๒๐ = ๑๐

จงตอบคำถำมต่อไปนี้

๐.๕ x ๑๐ = ๕

๑. จุลินทรี ย ์
๒. ใบไม้หล่นบนพื้นดิน เกิดกำรผุพงั เน่ำเปื่ อย และมีจุลินทรี ยช์ ่วยย่อยสลำย
๓. ป่ ำไม้
๔. ทำลำยป่ ำไม้
๕. มนุษย์
๖. ป่ ำไม้
๗. ระบบแห่ งจักรวำล
๘. โลกเปลี่ยนแปลง ธรรมชำติกำลังเสื่ อมสลำย ควำมร่ มเย็นเป็ นสุ ขของชีวิตกำลังเสื่ อมสู ญ
๙. ภำวะที่อำกำศมีก๊ำซพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและยำนพำหนะเจือปน
๑๐. กำรพึ่งพำอำศัยกันของทรัพยำกรธรรมชำติ
จงเขียนอธิบำยควำมหมำยของคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๐.๕ x ๕ = ๒.๕

๑๑. สิ่ งที่เกิดและเป็ นอยูต่ ำมธรรมดำของสิ งนั้นๆ
๑๒. ควำมบริ บูรณ์ดว้ ยสิ่ งต่ำงๆ โดยไม่มีส่วนใดขำดตกบกพร่ อง
๑๓. ผูกพัน เกี่ยวข้อง
๑๔. กิจกรรมที่ใช้ทุกและแรงงำนเพื่อผลิตสิ่ งของหรื อจัดให้มีบริ กำร
๑๕. ควำมสำมำรถซึ่งมีอยูใ่ นตัวของสิ่ งที่อำจให้แรงงำนได้
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จงเขียนคำไวพจน์ของคำต่อไปนี้อย่ำงละ ๒ คำ

๐.๕ x ๕ = ๒.๕

๑๖. คงคำ

นที

ธำรำ

ชลธี

๑๗. พนำ

ไพรสัณฑ์

พนำวัน

พงพี

๑๘. บรรพต

สิ งขร

พนม

คีรี

๑๙. ทิพำกร

ทินกร

สุ ริยำ

ตะวัน

๒๐. พสุ ธำ

พิภพ

ธรณี

ปฐพี

Section – B (Writing: 20 Marks)
Part 2
ตอนที่ ๒

โคลงสี่สุภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินควำมรู ้ และทักษะในกำรแต่งโคลงสี่ สุภำพ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ชื่อเรื่ องและเนื้อหำตรงตำมที่กำหนด
ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์
กำรใช้ภำษำ

5
๕

๑
๒
๒

Part 3
ตอนที่ ๓
การเขียนจดหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินควำมรู ้ และทักษะในกำรเขียนจดหมำยกิจธุระ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
จ่ำหน้ำซองถูกต้องทั้งผูส้ ่ ง และผูร้ ับ
แบบฟอร์มจดหมำยถูกต้อง สะอำดเป็ นระเบียบ
เนื้อหำตรงตำมวัตถุประสงค์ ชัดเจนว่ำเป็ นใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร เมื่อไร
ระดับของภำษำที่ใช้เหมำะสม

5
๕

๑
๑
๒
๑
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Part 4
ตอนที่ ๔
การเขียนบทความ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินทักษะในกำรเขียนบทควำมตำมเรื่ องที่กำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ควำมนำ กำรเข้ำสู่ เรื่ อง กระตุน้ ให้อยำกอ่ำน
ตัวเรื่ อง
ควรมีจุดประสงค์เกี่ยวกับกำรเขียน
น่ำสนใจ และอยูใ่ นกรอบที่กำหนดให้
ควำมลงท้ำย
สรุ ป ฝำกข้อคิด
กำรใช้ภำษำ
ควำมถูกต้อง และเหมำะสม

5
๕

๐.๕
๓
๐.๕
๑

Part 5
ตอนที่ ๕

5
๕

Section – C (Grammar : 30 Marks)
Part 6
ตอนที่ ๖
คำสรรพนำม
๑. นิยมสรรพนำม
๒. ประพันธสรรพนำม
๓. ปฤจฉำสรรพนำม

30
๑ x ๓๐ = ๓๐
๑x๓=๓
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คำสันธำน (คำเชื่อม)
๔. และ
๕. แล้ว
๖. เพรำะ
คำนำม
๗. สำมำนยนำม
๘. วิสำมำนยนำม
๙. สมุหนำม
ประโยค
๑๐. ฉันชอบเรี ยนวิชำภำษำไทย
๑๑. ฉันไม่ชอบกินขนมหวำน
๑๒. อะไรอยูใ่ นกล่องนี้
คำกริ ยำ
๑๓. สกรรมกริ ยำ
๑๔. อกรรมกริ ยำ
๑๕. วิกตรรถกริ ยำ
บทสนทนำ
๑๖. คำพูดของตัวละคร
๑๗. ใช้ตอบโต้กนั ในเรื่ อง
๑๘. อย่ำงน้อย ๒ คน
แก้ไขคำ
๑๙. ไท้ธรณินทร์
๒๐. พิศำลภพ
๒๑. สิ งหำสน์
กำรละคำในประโยค
๒๒. เขำไม่ซ้ือของถูก
๒๓. เรื่ องนี้ทุกคนรู ้อยูแ่ ล้ว
๒๔. เขำฟังเพลงอย่ำงตั้งใจ
เติมช่องว่ำง
๒๕. พรั่งพร้อม
๒๖. ยึดเหนี่ยว
๒๗. แฝง

๑x๓=๓

๑x๓=๓

๑x๓=๓

๑x๓=๓

๑x๓=๓

๑x๓=๓

๑x๓=๓

๑x๓=๓
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คำพ้อง
๒๘. ปริ มำด
๒๙. กำลทวีป
๓๐. ภำชนะสำร

๑x๓=๓

Section – D (Culture and Civilization: 20 Marks)

Part 7
ตอนที่ ๗

10
๑ x ๑๐ = ๑๐

๑. อินทรวิเชียรฉันท์
๒. พระยำศรี สุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร)
๓. ปลูกฝังให้เยำวชนมีควำมกตัญญูต่อบิดำมำรดำและครู อำจำรย์
๔. ปลำยกรุ งศรี อยุธยำ
๕. นิทำนปันหยี
๖. มิสำรปันหยี
๗. วรรณคดีนิทำน
๘. จำนวน ๑๐ เรื่ อง
๙. สันสกฤต
๑๐. ปี ศำจที่มีร่ำงกำยกึ่งมนุษย์กบั ค้ำงคำว
Part 8
ตอนที่ ๘
วัตถุประสงค์

5
๒+๓=๕
ประเมินกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ จำกเรื่ องที่อ่ำนได้

๑. วิเคราะห์ ลกั ษณะของตัวละคร “ประพันธ์ ” จากเรื่ อง หัวใจชายหนุ่ม

๒x๑

ประพันธ์ เป็ นชำยหนุ่มไทยที่ไปศึกษำที่ต่ำงประเทศและได้ประทับใจในวัฒนธรรมของต่ำงประเทศ เป็ นผูน้ ิยมวัฒนธรรม
ตะวันตกอย่ำงผิดๆ ซึ่งบำงสิ่ งไม่ถูกต้องตำมธรรมเนียมของไทย เหมือนกำรดูถูกบ้ำนเกิดเมืองนอน เช่น มีควำมคิดว่ำผู ้
หญิงไทยที่อยูใ่ นจำรี ตประเพณี ไทยเป็ นผูห้ ญิงที่คร่ ำครึ ไม่ทนั สมัย ชอบผูห้ ญิงที่ทนั สมัยมีแนวคิดและค่ำนิยมแบบตะวันตก มี
จิตใจที่อ่อนไหว จนทำให้เกิดกำรผิดพลำดจนทำให้ตอ้ งแต่งงำนโดยภำวะจำยอมประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทำให้ประพันธ์เปลี่ยน
ทัศนคติใหม่ๆ ที่มีต่อสตรี ไทย มีควำมเป็ นห่ วงเป็ นใยมำทดแทน
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๒. วิเคราะห์ ลกั ษณะของตัวละคร “อิเหนา” จากเรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
๓x๑
อิเหนา เป็ นโอรสท้ำวกุเรปันกับประไหมสุ หรี มีขนิษฐำชื่อ วิยะดำ อิเหนำเป็ นเจ้ำชำยหนุ่มรู ปงำม เข้มแข็ง เด็ดขำด เอำแต่ใจตัว
เจ้ำชู ้ มีมเหสี หลำยพระองค์ คือ นำงจินตะหรำ นำงสกำระวำตี นำงมำหยำรัศมี และนำงบุษบำ
(๒.๑) เป็ นคนรอบคอบ มองกำรณ์ไกล ไม่ประมำท เช่น ตอนที่สังคำมำระตำรบกับวิหยำสะกำ อิเหนำได้
เตือนสังคำมำระตำว่ำ ไม่ชำนำญกระบี่ อย่ำลงจำกหลังม้ำ เพรำะเพลงทวนนั้นชำนำญอยูแ่ ล้ว จะเอำชนะได้ง่ำยกว่ำ
(๒.๒) เป็ นคนดื้อดึง เอำแต่ใจตนเอง เช่น เมื่อได้รับพระรำชสำส์นจำกท้ำวกุเรปันถึงสองฉบับก็ด้ือดึง ไม่ยอม
กลับเมืองกุเรปันและไม่ยอมอภิเษกกับบุษบำ
(๒.๓) เป็ นคนที่มีควำมรับผิดชอบ รักชื่อเสี ยงวงศ์ตระกูล เมื่อเกิดศึกกะหมังกุหนิง แม้จะเคยดื้อดึงเอำแต่ใจ
ตนเอง แต่เมื่อทรำบข่ำวศึกจึงต้องรี บไปช่วย
(๒.๔) เป็ นคนเคำรพยำเกรงบิดำ คือ ท้ำวกุเรปัน แม้จะดื้อดึงเป็ นบำงครั้ง แช่นตอนที่อิเหนำจะหนีออกจำกเมือง
ไปอยูก่ บั นำงจินตะหรำที่เมืองหมันหยำ แต่ทำ้ วกุเรปันมีพระรำชสำส์นสั่งให้นำทัพไปช่วยท้ำวดำหำ แม้อิเหนำไม่อยำกจำกนำง
จินตะหรำ แต่ดว้ ยควำมยำเกรงบิดำจึงยอมยกทัพไป
(๒.๕) เป็ นคนที่มีอำรมณ์ละเอียดอ่อน เข้ำใจ และห่ วงควำมรู ้สึกของผูอ้ ื่น เช่น เมื่อรู ้ว่ำจะต้องจำก
นำงจินตะหรำ ก็พูดปลอบโยนให้นำงคลำยเศร้ำโศก

Part 9
5
ตอนที่ ๙
Value based question
๕
วัตุประสงค์
ประเมินกำรคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์คุณค่ำของวรรณกรรม และข้อคิดที่ได้
ผูแ้ ต่ง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ลักษณะคำประพันธ์
ร้อยแก้ว ประเภทบทควำม
จุดมุ่งหมำยในกำรแต่ง
๑. แสดงให้เห็นถึงควำมทุกข์ยำกลำบำกของชำวนำผ่ำนบทกวี
๒. เพื่อแสดงพระรำชดำริ เกี่ยวกับบทกวีของไทยและบทกวีของจีนซึ่งกล่ำวถึงควำมทุกข์ของชำวนำในบทกวี
บทวิเครำะห์วิจำรณ์
1) คุณค่ำด้ำนภำษำ กลวิธีกำรแต่ง แสดงแนวควำมคิดชัดเจน ลำดับเรื่ องรำวเข้ำใจง่ำย มีส่วนประกอบของงำนเขียนประเภท
บทควำมอย่ำงครบ ถ้วน คือ
ส่ วนนำ กล่ำวถึงบทกวีของจิตร ภูมิศกั ดิ์ที่ทรงได้ยนิ ได้ฟังมำในอดีตมำประกอบในกำรเขียนบทควำม
เนื้อเรื่ อง วิจำรณ์เกี่ยวกับกลวิธีกำรนำเสนอบทกวีของจิตร ภูมิศกั ดิ์ และของหลี่เชินโดยทรงยกเหตุผลต่ำงๆ
และทรงแสดงทัศนะประกอบ
ส่ วนสรุ ป สรุ ปควำมเพียงสั้นๆแต่ลึกซึ้งด้วยกำรตอกย้ำเรื่ องควำมทุกข์ยำกของชำวนำไม่ว่ำยุคสมัยใดก็เกิด
ปัญหำเช่นนี้
สำหรับกลวิธีกำรอธิบำยนั้นให้ควำมรู ้เชิงวรรณคดีเปรี ยบเทียบแก่ผอู ้ ่ำน โดยทรงใช้กำรเปรี ยบเทียบวิธีกำรนำเสนอของบทกวี
ไทยและบทกวีจีน ว่ำ
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“ เทคนิคในกำรเขียนของหลี่เชินกับของจิตรต่ำงกัน คือ หลี่เชินบรรยำยภำพที่เห็นเหมือนจิตกรวำดภำพให้คนชม ส่ วนจิตรใช้
วิธีเสมือนกับนำชำวนำมำบรรยำยเรื่ องของตนให้ผอู ้ ่ำนฟังได้ดว้ ยตนเอง ”
บทกวีของหลี่เชินเป็ นบทกวีที่เรี ยบง่ำย แต่แสดงควำมขัดแย้งอย่ำงชัดเจน คือ แม้ว่ำในฤดูกำลเพำะปลูก ภูมิอำกำศจะเอื้ออำนวย
ให้พืชพันธุ์ธญ
ั ญำหำรบริ บูรณ์ดี แต่ผลผลิตไม่ได้ตกเป็ นของผูผ้ ลิต คือชำวนำหรื อเกษตรกรเท่ำที่ควร ซึ่งหลี่เชินได้บรรยำยภำพ
ที่เห็นเหมือนจิตกรวำดภำพให้คนชม ส่ วนจิตร ภูมิศกั ดิ์ ใช้กลวิธีกำรบรรยำยเสมือนว่ำชำวนำเป็ นผูบ้ รรยำย เรื่ องรำวให้ผอู ้ ่ำน
ฟังด้วยตนเองอย่ำงไรก็ตำม แนวคิดของกวีท้งั สองคนก็คล้ำยคลึงกัน คือต้องกำรสื่ อให้ผอู ้ ่ำนได้เห็นว่ำสภำพชีวิตชำวนำในทุก
แง่มุกและทุกสมัยประสบควำมทุกข์ยำกไม่แตกต่ำงกัน
2) คุณค่ำด้ำนสังคม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงเริ่ มต้นด้วยกำรยกบทกวีของจิตร ภูมิศกั ดิ์ ซึ่งแต่งด้วยกำพย์ยำนี ๑๑
จำนวน ๕ บทมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมยำกลำบำกของชำวนำที่ปลูกข้ำวซึ่งเป็ นอำหำรสำคัญของ คนทุกชนชั้น พระองค์ทรงเห็น
ด้วยกับบทกวีน้ ีและยังทรงกล่ำวอีกว่ำเนื้อหำบทกวีของจิตร ภูมิศกั ดิ์ สอดคล้องกับบทกวีของหลี่เชิน กวีชำวจีนที่แต่งไว้ต้ งั แต่
สมัยรำชวงศ์ถงั แสดงให้เห็นว่ำชีวิตของชำวนำไม่ว่ำที่แห่ งใดในโลก จะเป็ นไทยหรื อจีนจะเป็ นสมัยใดก็ตำม ล้วนแล้วแต่มี
ควำมยำกแค้นลำเค็ญเช่นเดียวกัน
ดังนั้นแนวคิดสำคัญของบทควำมพระรำชนิ พนธ์เรื่ อง ทุกของชำวนำในบทกวี จึงอยูท่ ี่ควำมทุกข์ของชำวนำและสภำพชีวิตของ
ชำวนำที่ถูกเอำรัดเอำเปรี ยบอยูเ่ สมอ
ข้อคิดที่ได้
๑. ทำให้เข้ำใจควำมรู ้สึกของชำวนำที่ตอ้ งประสบปัญหำต่ำงๆ
๒. ทำให้ได้รับรู ้ถึงควำมทุกข์ยำกควำมลำบำกของชำวนำในกำรปลูกข้ำว
๓. ทำให้ได้เห็นถึงคุณค่ำของข้ำวที่ได้รับประทำนเป็ นอำหำรหลักในกำรดำรงชีวิตอยูข่ องมนุษย์
๔. ทำให้ได้รับรู ้ว่ำชำวนำเป็ นบุคคลที่มีควำมสำคัญต่อประเทศ เพรำะหำกไม่มีชำวนำเรำก็จะขำดแคลน
อำหำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผูแ้ ต่ง ลักษณะคำประพันธ์ จุดมุ่งหมำย
คุณค่ำทำงด้ำนภำษำ และสังคม
แนวคิด/ข้อคิดที่ได้

๑
๓
๑
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