แบบประเมินความสามารถด้ านการอ่ าน
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ระดับที่ 3

ลิขสิ ทธิ์สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คําชีแ้ จง
แบบประเมินความสามารถด้ านการอ่ านของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.

2.
3.
4.
5.
6.

แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรี ยนระดับที่ 3 ฉบับนี้
มีจาํ นวน 26 หน้า จํานวน 50 ข้อ แยกเป็ นข้อสอบ 2 แบบ ดังนี้
1.1 แบบเลือกตอบ จํานวน 17 ข้อ คะแนน 17 คะแนน
1.2 แบบเขียนตอบ จํานวน 33 ข้อ คะแนน 53 คะแนน
คะแนนเต็ม 70 คะแนน
ใช้เวลาทําแบบประเมิน 120 นาที
ข้ อสอบแบบเลือกตอบ ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ทับตัวเลือก
1, 2, 3 หรื อ 4 ข้อที่ถกู ที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้ อสอบแบบเขียนตอบ ให้นกั เรี ยนเขียนคําตอบลงในช่องว่าง
ห้ ามขีดเขียนข้ อความใดๆ ลงในแบบประเมินหรือกรอกข้ อความอืน่ ใดนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ ในกระดาษคําตอบ

ขอให้ โชคดีในการทําแบบประเมิน
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “กระสื อ” แล้วตอบคําถามข้อ 1 - 3

กระสื อ
มี เรื ่ องเล่ า ที ่น่ า กลั วมาเป็ นเวลานานแล้ว เกี่ ย วกับ ผีก ระสื อ ที่ อ อกมาหากิ นตอนกลางคื น
เป็ นดวงไฟลอยไปลอยมา โดยเฉพาะบริ เวณป่ าช้า ทําให้คนเห็นขวัญหนีดีฝ่อ จับไข้หวั โกร๋ นไปตามๆ กัน
แต่ เ มื ่อ รู ้ ค วามจริ ง อั นนี้ คงเลิ ก กลัว กัน ได้แ ล้ว เพราะนายก๊ า สแมนและนายกลายด์แ มน
นักเคมีชาวเยอรมัน แห่ งสถาบันวิจยั ชี ววิทยาเฮลโก้แลนด์ ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมันนี พบว่า
มีแบคทีเรี ยหลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิ เจนในการดํารงชีวิต สามารถผลิต “ก๊าซไดฟอสเฟต” ซึ่ งเป็ นก๊าซ
ที่สามารถติดไฟได้เพียงสัมผัสกับอากาศและแบคทีเรี ยเหล่านี้ พบได้ในตะกอนที่เกิดตามบ้านเรื อน
ตะกอนในทะเล หรื อแม้แต่ลาํ ไส้ของเราก็มี และ ก็มีทางที่เป็ นไปได้ เนื่องจากในบริ เวณป่ าช้าซึ่ งเป็ น
ที่ช้ืนแฉะ อาจมีก๊าซไดฟอสเฟตรวมตัวกับอากาศกลายเป็ นดวงไฟลอยไปลอยมาในยามคํ่าคืน
ที่มา : น.ส.พ.บ้านเมือง วันที่ 23 กรกฎาคม 2539 หน้า 16
1. จากเรื่ องที่อ่านข้อใดคือสาเหตุของการเกิดดวงไฟที่คนทัว่ ไปคิดว่าเป็ นกระสื อ
1. แบคทีเรี ยรวมตัวกันในอากาศ
2. การตกตะกอนของแบคทีเรี ยในป่ าช้า
3. การตกตะกอนของแบคทีเรี ยตามบ้านเรื อน
4. ก๊าซไดฟอสเฟตจากแบคทีเรี ยรวมตัวกับอากาศ
2. ปรากฏการณ์ที่เราเห็นดวงไฟลอยไปลอยมาคล้ายกับปรากฎการณ์ใด
1. การเกิดแสงจากพลุ
2. การเกิดบั้งไฟพญานาค
3. การเกิดแสงของหิ่งห้อย
4. การเกิดประกายไฟจากการเสี ยดสี
3. นักเรี ยนจะบอกกับเพือ่ นเกี่ยวกับเรื่ องผีกระสื อ อย่างไร
1. มีจริ งเพราะมีผพู ้ บเห็นเป็ นประจํา
2. มีจริ งเพราะเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
3. ไม่มีจริ งเพราะแบคทีเรี ยกับก๊าซไดฟอสเฟตรวมตัวกันในอากาศ
4. ไม่มีจริ งเพราะก๊าซไดฟอสเฟทจากแบคทีเรี ยลอยตัวรวมกับอากาศ
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 4 – 6

ยาลดความอ้วน

ในปั จ จุ บ ันความอ้วนดู จะเป็ นปั ญ หาที่ท าํ ให้ หลายๆ คนวุ่นวายใจมากที เ ดี ย ว คนอ้วนนั้น
นอกจากไม่ชวนมองแล้วยังถูกล้อเลี ยนเสมอๆ และไม่มีความคล่องตัวมีแนวโน้มที่จะเป็ นโรคบางชนิ ด
เช่ น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดั นโลหิ ตสู ง ปวดตามข้ อได้ม ากกว่า คนผอม สาเหตุ ใ หญ่
ของความอ้วนมาจากการบริ โภคอาหารเกิ นกว่าความจําเป็ นของร่ างกาย อาหารที่รับประทานเข้าไป
ส่ วนหนึ่ ง ถู ก นําไปใช้ใ นการทํา งาน เช่ น การเดิ น การวิ่ง การคิ ด อี ก ส่ วนหนึ่ ง ถู ก นํ าไปสร้ า งเสริ ม
หรื อซ่ อมแซมส่ วนที ่สึก หรอ และถ้ ายัง มี อาหารหลงเหลื อจากประโยชน์สองประการดั งกล่ า วแล้ว
อาหารเหล่านี้ ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นไขมันสะสมตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทอ้ ง
ซึ่ งวิธีน้ ีเป็ นวิธีการเก็บสะสมอาหารไว้ใช้ในคราวจําเป็ นของสิ่ งมีชีวติ
เราจะเห็ นได้ว่าการตามใจปากเป็ นสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ งที่ทาํ ให้คนอ้วน เพราะฉะนั้น
ถ้าอยากลดความอ้วน สิ่ ง สําคัญประการแรกก็คื อ กิ นให้น้อยลง แต่ดูเหมื อนจะเป็ นไปได้ยาก ทั้ง นี้
ทั้ง นั้น เพราะคนอ้วนมั กจะกิ น มากจนเป็ นนิ สั ย จะให้ กิ นน้อ ยลงจนถึ ง ขนาดที ่ไ ม่ เ กิ น ความจํา เป็ น
ที่ร่างกายต้องการด้วยแล้วละก็ดูจะเป็ นเรื่ องลําบาก อย่างไรก็ตามคนอ้วนที่คิดอยากจะผอมก็พยายาม
หาวิธีการใหม่ วิธีการหนึ่ งที่ทาํ กันมากก็คือใช้ยาลดความอ้วน โดยคิดว่ายานี้ จะไปช่ วยละลายไขมัน
หน้าท้อง ช่ วยลดส่ วนเกินที่มีให้น้อยลงทําให้ผอมลงได้ และด้วยความเข้าใจผิดอันนี้ ทําให้หลายคน
คิดจะผอมทางลัด โดยอาศัยการกินยาทีเดียวมากๆ สิ่ งที่เกิดขึ้นแทนที่จะผอมลงดังใจ กลับได้รับผลร้าย
จากพิษของยา บางรายถึงขั้นตายเลยก็มี
ยาลดความอ้วนที ่ใ ช้ก ันส่ วนใหญ่ คื อ อนุ พ นั ธ์ ข องแอมเฟตามี น ซึ่ งเป็ นยาแก้ง่ วง หรื อยา
กระตุ น้ ที่รู้จกั กันในท้องตลาดว่า “ยาม้า” ยาเหล่ า นี้ เป็ นเพีย งอนุ พนั ธ์ ข องแอมเฟตามี น ผลข้า งเคีย ง
จึง น้อยกว่า อย่า งไรก็ตามปั จจุ บ นั กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ประกาศให้ย าเหล่ านี้ เป็ นวัตถุ ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ร้านขายยาจะขายยาได้ต่อเมื่อมีใบอนุ ญาตเฉพาะให้ขายมีเภสัชกรประจําตลอดเวลา
ทํา การและขายได้ ต ามใบสั่ ง แพทย์ เ ท่ า นั้ นไม่ ส ามารถจะซื้ อมารั บ ประทานเองได้ จึ ง ไม่ ค วร
ซื้ อรับประทานเองควรอยูใ่ นความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะผลเสี ยของยาลดความอ้วนมีมาก
ถ้าจะว่ากันไปแล้ว ยาลดความอ้วนจริ งๆ นั้นไม่มี ที่มีขายหรื อใช้กนั อยู่น้ นั เป็ นเพียงยาลดความอยาก
อาหาร ยาจะออกฤทธิ์ ที่สมอง ตรงศูนย์ควบคุมความหิ วและความอิ่ม ทําให้ศูนย์ควบคุมความหิ วทํางาน
น้อยลง ศูนย์ควบคุ มความอิ่มทํางานมากขึ้ น ทําให้เบื่ออาหาร ไม่หิว กิ นอาหารไม่อร่ อย กระตุน้ ให้
สมองทํางานมากขึ้น ประสาทตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา สามารถทํางานได้เรื่ อยๆ โดยไม่รู้สึกเหนื่อย ผูใ้ ช้ตอ้ ง
เข้าใจว่าในระหว่างรับประทานยานี้ เมื่อถึ งเวลาอาหารแต่ละมื้อ ก็ควรรับประทานบ้างเล็กน้อย
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้กรดกัดกระเพาะเพราะท้องว่าง ยาประเภทนี้ปัจจุบนั ในท้องตลาดมีอยูห่ ลายชนิด
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(ต่อ)
มีท้งั เม็ดขนาดธรรมดา ซึ่ งต้องรับประทานวันละ 2 – 3 เม็ด กับชนิดฤทธิ์ เนิ่นคือมีตวั ยามากกว่าอย่างแรก
แต่สะดวกกว่าในการรับประทาน คือรับประทานเพียงวันละเม็ด แต่ก็มีขอ้ เสี ยที่วา่ ถ้ามีอาการข้างเคียง
จะมีอาการอยูน่ านถึง 1 - 2 วัน อาการข้างเคียงหรื อผลเสี ยของยาลดความอ้วนทําให้อาการใจสั่นเหมือน
มี อะไรมาบีบหัวใจ นอนไม่หลับ ความดันโลหิ ตสู ง ปวดศี รษะ มึนงง สับสน หงุ ดหงิ ด ปากแห้ง
ถ้ารับประทานยาติดต่อกันนานๆ จะมีอาการติดยา มีอาการของโรคจิตซึ มเศร้ า ประสาทหลอน
อาจถึงกับฆ่าตัวตายได้ ยาจะพวกนี้จะใช้ได้ผลชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ใช้ติดต่อกันนานๆ ก็ไม่ได้ผล
สําหรับคนอ้วนจากกรรมพันธุ์ เมื่อรับประทานยาจะลดความอ้วนได้ แต่เมื่อหยุดยาก็จะอ้วนขึ้นอีก
และยานี้จะช่วยอะไรไม่ได้เลย ถ้าผูใ้ ช้มีนิสัยกินได้ตลอดเวลาโดยไม่หิว
สํ า นัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองผู้ บริ โ ภคขอแนะนํา ผู้ บริ โ ภคว่ า การจะลดความอ้ว น
ได้อย่างแท้จริ ง และปลอดภัย อยูท่ ี่การควบคุมปริ มาณอาหาร รับประทานอาหารพวกแป้ ง และไขมัน
ให้นอ้ ยลง รับประทานพวกเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น ออกกําลังกายแต่พอเหมาะสมและสมํ่าเสมอ
การออกกําลังกายจะช่วยให้ไขมันที่สะสมอยูล่ ดลง เพราะถูกเปลี่ยนไปเป็ นพลังงาน กล้ามเนื้ อแต่ละส่ วน
จะเกิ ดการรัดตัวได้รูปทรง ถ้าปฏิ บตั ิเพียง 2 ประการนี้ ก็เพียงพอที่จะลดความอ้วนได้ แต่เวลาปฏิบตั ิ
ไม่ง่าย ดังที่บรรยายไว้ หากต้องการจะผอมจริ งๆ จะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ ขึ้นกับว่าจะมีความอดทน
แค่ไหน และยาลดความอ้วนนี้ ออกฤทธิ์ ต่อสมองโดยตรง ไม่เหมาะสมกับสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ เด็กที่อายุ
ตํ่ากว่า 12 ขวบ และผูท้ ่ีมีความผิดปกติทางสมองอยูแ่ ล้ว ข้อสําคัญประการสุ ดท้ายคือต้องไปปรึ กษาแพทย์
โดยเฉพาะถ้าหากจะต้องใช้ยา
4. สาเหตุที่ทาํ ให้เป็ นโรคอ้วนเกิดจาก อะไรบ้าง
5. การใช้ยาลดความอ้วนติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจเกิดผลขั้นสุ ดท้ายอย่างไร
1. อาการติดยา
2. ฆ่าตัวตายได้
3. ประสาทหลอน
4. อาการจิตซึ มเศร้า
6. วิธีลดความอ้วนที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดควรทําอย่างไร
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “ทาก” แล้วตอบคําถาม ข้อ 7 – 12

ทาก

ทากเป็ นสิ่ งมี ชี วิ ต เล็ ก ๆ กลุ่ ม เดี ย วกับ ไส้ เ ดื อ นและปลิ ง แต่ ก็ เ ป็ นที ่น่ า เกลี ย ดน่ า กลั ว
น่าขยะแขยงของหลายคน จนแทบไม่กล้าเข้าป่ าหน้าฝนเพราะกลัวไปเจอมัน
คนไม่ รั กทากมี เหตุ ผลว่ าที่ รั บไม่ ได้ ก็ ตรงท่ ากระดื บ คื บตัวไต่ ตามแขน ขาหาจุ ดเหมาะๆ
เพือ่ ที่เจาะเนื้อที่อ่อนนุ่มแล้วดูดเลือดนี่แหล่ะ....อึ๋ย!! ด้วยประการฉะนี้ ถ้าเหตุใครกลัวทากมากกว่าเสื อ
ก็อย่าว่าเขา
ในงานฉลองการเป็ นมรดกโลกของอุ ทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก เมื่ อสัปดาห์ ก่อน
มีเต็นท์เล็กๆ แสดงนิ ทรรศการเรื่ องทาก ซึ่ งเป็ นทีน่ ่ าสนใจของเด็กๆ มิใยคุ ณแม่จะร้ องยี้ ทําจมูกย่น
พยายามจูงหนี ให้พน้ ๆ แต่ก็ไม่ง่าย ข้อมูลที่นาํ มาแสดงส่ วนใหญ่เป็ นความรู้ที่นายอํานวย อินทรักษ์
ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ 2 ซึ่ งทําวิจยั เรื่ องชีววิทยาของทากในพื้นทีเ่ ขาใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541
โน่ น ความรู ้ ของนายอํานวยทําให้เรารู้จกั ทากดีข้ ึ น รังเกียจมันน้อยลง เพราะแท้จริ ง ก็แค่ขอแบ่งกิ น
เลือดพออิ่ม แล้วก็ไม่วอแวอีก ไม่ได้ทิ้งเชื้อโรคที่ทาํ ให้บาดเจ็บ ล้มตายแต่อย่างใด
ทากมีวงจรชี วติ อยูแ่ ค่ปีเดียว อาศัยอยู่ในป่ าที่ช้ืนแฉะและสัตว์ป่าชุกชุม โดยฟั กตัวในไข่ฟองเล็กๆ
อยู่ 15 วัน แล้วออกมาเป็ นตัวอ่ อนยาว 5 ซม. เพื่อกระดื บ คลาน หาเกาะสัตว์อื่นดู ดเลื อดกิ นไปตาม
ประสา พอเข้าหน้าแล้งก็มุดซ่ อนตัวอยูใ่ นดิน ซึ่ งไม่มีใครรู้วา่ ช่วงนี้มนั ดําเนินชีวิตอย่างไร จนถึงฤดูฝน
รอบใหม่ ก็ได้เวลาโตเต็มวัย โผล่ข้ ึนมา รอดูดเลื อดอีกที รอบหลังนี้ ถ้าได้กินเลื อดจนตัวเป่ งก็เท่ากับ
ถึงจุดปรี ด์ ิเปรมของมันมีภารกิจอีกอย่างเดียวที่ตอ้ งทํา คือสื บพันธุ์แล้ววางไข่ให้เสร็ จภายใน 2 สัปดาห์
แล้วก็สิ้นอายุขยั ตายไป ทากมีท้ งั เพศผูแ้ ละเพศเมียอยู่ในตัวเดี ยวกัน จึงกําหนดช่ วงเวลาสื บพันธุ์ได้
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาหาคู่ หรื อทะเลาะตบตีแย่งชิงใคร
นายอํา นวยบอกว่า การดู ด เลื อ ดจากสั ตว์ หรื อมนุ ษ ย์ที่เ รารั ง เกี ย จนั้น นัก วิท ยาศาสตร์ เห็ น
ประโยชน์ตรงการดูดเลือด ทากจะปล่อยสารซึ่ งมีคุณสมบัติทาํ ให้เลือดไม่แข็งตัว ทําให้เลือดของเหยื่อ
ไหลไม่หยุด ก็เลยเอาสารตัวนี้มาทํายาป้ องกันเลือดแข็งตัว
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(ต่อ)
ในทางระบบนิ เวศ ทากเป็ นตัวชี้ วดั ความสมบู ร ณ์ ข องป่ า มันจะอยู่ไ ด้ใ นที่มี ค วามชื้ นสู ง
และสัตว์ป่าชุ กชุ ม เพราะมันเคลื่อนไหวช้า จํานวนสัตว์ที่เป็ นเหยือ่ จึ งต้องมี มากจะได้มีโอกาสเกาะ
ดู ด เลื อ ดทั น แต่ ค นจะไม่ ไ ด้รั บ อั นตราย เห็ น ได้จ ากเจ้า หน้า ที ่ข องอุ ท ยาน ซึ่ งมี อ ยู่เ กื อ บ 400 คน
เดินเข้าออกป่ าทุกวัน โดนทากดูดเลือดมาแล้วเป็ นร้อยครั้งไม่ปรากฏว่ามีใครเจ็บป่ วยด้วยโรคแปลกๆ
เพราะทากแต่อย่างใด กระนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่มนุ ษย์ผมู้ ีความเจริ ญในวิทยาการจะหาเรื่ องไปให้ทาก
ดูดเลือด นายอํานวย ซึ่งถือเอตอัคคะเรื่ องทากได้แนะนําวิธีป้องกันที่แสนง่ายแค่สวมถุงกันทากทําจากผ้าดิบ
ทับถุงเท้าคลุมขากางเกง แล้วค่อยใส่ รองเท้าอีกชั้นก่อนเดินเข้าป่ า
ทากชอบดูดเลื อดตรงซอกนิ้วเท้า เมื่อสวมถุงป้ องกัน มันก็จะไต่สูงขึ้นมาเรื่ อย ถ้าสวมเสื้ อยัด
ชายไว้ในกางเกง มันก็คลานเกาะเสื้ อผ้ามาถึงหู จึงต้องป้ องกันอีกชั้นด้วยการทาสารเข้มข้นที่มนั กลัวทุกชนิด
ไม่วา่ จะเป็ น เกลื อ สบู่ หรื อแม้แต่ยาสระผม ทาเคลื อบถุ งกันทากที่สวม แต่ตอ้ งระวังเวลาโดนฝนโดนนํ้า
มันจะจางก็ตอ้ งทาใหม่ ที่อุทยานทํานํ้ายากันทากไว้เหมือนกัน ถามซื้ อได้ที่ร้านสวัสดิการ
7. ทากมีประโยชน์และโทษอย่างไร
8. การเดินป่ าในฤดูฝนจะมีวธิ ีป้องกันทากดูดเลือดได้อย่างไร
9. จากบทความเรื่ อง “ทาก” ผูเ้ ขียนต้องการชี้เห็นประเด็นเรื่ องใด
1. วงจรชีวติ ของทาก
2. ประโยชน์ของทาก
3. แหล่งที่อยูข่ องทาก
4. การขยายพันธุ์ของทาก
10. จากบทความที่อ่าน ควรตั้งชื่อเรื่ องว่าอะไร
11. ทากเป็ นสิ่ งมีชีวติ กลุ่มเดียวกับไส้เดือนและปลิง สัตว์ในกลุ่มนี้มีลกั ษณะอย่างไร
12. เราจะพบทากอาศัยอยูใ่ นบริ เวณใด

7

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “สารตะกั่ว” แล้วตอบคําถาม ข้อ 13 – 19

สารตะกัว่

สารตะกั่ว เป็ นสารพิ ษ สะสมที ม่ ี ผ ลกระทบต่อ เนื้ อ เยื อ่ ที ่ส ร้ า งเม็ด เลื อ ด ระบบย่อยอาหาร
ระบบประสาท และไตด้ว ย ผู ้ ที่ไ ด้รั บ สารตะกั่ว จะซู บ ซี ด อารมณ์ เ สี ย หงุ ด หงิ ด ง่ า ย เบื ่อ อาหาร
และโลหิ ตจาง ในระยะต่อมาอาจมีอาการวิงเวียน ปวดศี รษะ ตาพร่ า บางครั้ งมือและข้อมืออาจเป็ น
อัมพาต เด็ก ๆ รับ สารตะกั่วได้ง่ายที่สุด สารตะกัว่ ในเลื อดแม้เพียงเล็ก น้อยก็ มีผลกระทบทีร่ ้ ายแรง
ต่อสติปัญญาและพฤติกรรมของเด็กได้ ในกรณี ที่รุนแรงของพิษของตะกัว่ อาจทําลายสมองหรื อทําให้
เสี ยชีวติ ได้
ผูค้ นทั้งหลายต้องสัมผัสสารตะกัว่ ทุกวัน สารตะกัว่ มีอยู่ในธรรมชาติ และเข้าสู่ สิ่งแวดล้อม
โดยทางอุตสาหกรรม และไอเสี ยพาหนะที่ใช้น้ าํ มันผสมสารตะกัว่ สารตะกัว่ ยังพบได้ในแบตเตอรี่
วัส ดุ บ ั ดกรี สี ย อ้ มผ้า และสารฆ่ า แมลง ซึ่ งอาจเข้า สู่ อ าหาร ด้วยการเจื อปนโดยตรง หรื อโดยอ้ อม
จากการปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม สารตะกัว่ เข้าสู่ ร่างกาย โดยการหายใจเอาผงตะกัว่ เข้าไป โดยการดูดซึ ม
สารเคมี ที ่มี ต ะกั่ว เข้า ไปทางผิ ว หนัง หรื อ โดยการบริ โ ภคอาหารและนํ้า มัน ที ่มี ส ารตะกั่ว เจื อ ปน
เครื่ องดื่ ม เพราะแต่เดิ มเราใช้ท่อตะกัว่ เป็ นท่อประปา และท่อทองแดงที่บดั กรี ด้วยตะกัว่ นอกจากนี้
คนเรายังใช้ตะกั่วผสมสี ท าํ เครื่ องเล่ นของเด็ ก เครื่ องเรื อน รวมทั้งสี ทาบ้า น สารตะกั่วยังใช้เคลื อบ
เครื่ อ งครั ว และเครื่ อ งถ้ วยชาม และในวัส ดุ บ ดั กรี ก ระป๋ องบรรจุอ าหาร และการที่เ ราต้องสัม ผัส
สารตะกัว่ ในชี วิตประจําวันจนเป็ นปกติธรรมดาเช่ นนี้ หมายความว่าคนส่ วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กๆ อาจมีสารตะกัว่ อยูใ่ นร่ างกายแล้ว
ด้ วยเหตุ ผลนี้ จึงมี ค วามเสี ่ ย งที ่มีส ารตะกั่วเพิ่ ม ขึ้น จนถึ ง ระดั บทีเ่ ป็ นอันตราย และมีค วาม
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องลดปริ มาณสารตะกัว่ ในอาหารลงให้ได้
สารตะกั่ว เป็ นสารปนเปื้ อนที ่ต รวจสอบบ่ อ ยที ่สุ ด ในโลกอย่า งหนึ่ ง เนื ่อ งจากมั กเจื อ ปน
อยู่ท วั่ ไป GEMS Food ได้รวบรวมข้อมูลจาก 30 ประเทศ ครอบคลุ ม อาหารมากมายหลายชนิ ด
โครงการนี้ เน้นตรวจสอบ ระดับสารตะกัว่ ในอาหารหลัก เช่ น ข้าวสาลี ข้าวเจ้า และมันฝรั่ ง รวมทั้ง
อาหารที่น่าจะมีสารตะกัว่ ในระดับสู ง เช่ น อาหารกระป๋ อง และอาหารทะเล ข้อมูลของ GEMS (ดูรูปที่ 1)
แสดงว่า ปลา หอย และเครื่ องในสัตว์มีสารตะกัว่ เข้มข้นกว่าเนื้ อสัตว์ ธัญพืช ผัก ผลไม้ และนม ข้อมูลจาก
แหล่งอื่น ใน 21 ประเทศ สนับสนุนข้อสรุ ปนี้
เนื่องด้วยสารตะกัว่ เป็ นสารพิษสะสมจึงกําหนดขีดสู งสุ ดที่ร่างกายสามารถรับได้เป็ นตัวเลข
ต่ อ สั ป ดาห์ ระดับ สารตะกั่ว ที ่ผู ้ใ หญ่ พ อรั บ ได้ ใ นหนึ่ งสั ป ดาห์ คื อ 50 ไมโครกรั ม /นํ้าหนัก ตัว
หนึ่งกิโลกรัม และสําหรับเด็ก 25 ไมโครกรัม/นํ้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม
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ข้อมูลจากบริ เวณอุ ตสาหกรรม และเหมืองแร่ แสดงว่าสารตะกั่วมีความเข้มข้นสู งในผักที่ปลู กกัน
ในบริ เวณนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามใบผัก เมล็ดข้าว และผลไม้ที่ได้รับควันพิษจากไอเสี ยยานพาหนะ หรื อ
มลพิษที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม มีสารตะกัว่ สู งกว่าปกติเช่นกัน
ตะกัว่ บัดกรี กระป๋ องอาหารเป็ นแหล่งสารตะกัว่ ที่สําคัญในอาหาร ซึ่ งสามารถควบคุมได้และผูแ้ ปรรู ป
อาหารในหลายประเทศได้เริ่ มใช้กระป๋ องที่ไม่บดั กรี กนั แล้ว เรื่ องนี้ สําคัญเป็ นพิเศษ ในกรณี ที่เป็ นอาหาร
สําหรับเด็กและทารก รู ปที่ 2 แสดงให้เห็นระดับสารตะกัว่ ในอาหารหลายชนิ ดก่อนและหลังการใช้กระป๋ อง
ที่ไม่บดั กรี โดยเฉลี่ยมีสารตะกัว่ ลดลงระหว่าง 1 ใน 5 และ 1 ใน 10 ของระดับเดิ ม ความพยายามที่จะลดสารตะกัว่
โดยการปรับปรุ งกรรมวิธีการผลิตอาหารที่บรรจุในกระป๋ อง ซึ่ งใช้สารตะกัว่ บัดกรี บรรลุผลเพียงร้อยละ 50
เท่านั้น

รูปที่ 1 ระดับสารตะกัว่ ในอาหารระหว่าง ค.ศ. 1980 – 1988
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รู ปที่ 2 สารตะกัว่ เฉลีย่ ในอาหารกระป๋ องที่ใช้ ตะกัว่ บัดกรี และ ไม่ ใช้ ตะกัว่ บัดกรี

10

13. ผูท้ ี่ได้รับพิษสะสมจากสารตะกัว่ ขั้นรุ นแรงจะเป็ นอย่างไร
14. สารตะกัว่ เข้าสู่ ร่างกายทางใดบ้าง
15. จากรู ปที่ 1 อาหารประเภทใดที่จะพบสารตะกัว่ อันดับสู งสุ ด และตํ่าสุ ด
16. จากรู ปที่ 2 อาหารกระป๋ องชนิดใด ที่ใช้ตะกัว่ บัดกรี และไม่ใช้ตะกัว่ บัดกรี กระป๋ อง แล้วมีปริ มาณ
สารตะกัว่ แตกต่างกันน้อย
17. ลิเดีย อายุ 13 ปี มีน้ าํ หนัก 45 กิโลกรัม ถ้าได้ปริ มาณสารตะกัว่ มากที่สุดต่อสัปดาห์เท่าใดจึงจะ
ไม่เกิดอันตรายต่อร่ างกาย
18. ถ้านักเรี ยนจะเลือกรับประทานอาหารกระป๋ องที่ใช้ตะกัว่ บัดกรี ขอ้ ใด ให้คุณค่าทางโปรตีนสู งและ
มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อนน้อยที่สุด
1. ปลา
2. ปลาทูน่า
3. ถัว่ ลันเตา
4. เนื้อสัตว์
19. ปลาบรรจุในกระป๋ องที่ใช้ตะกัว่ บัดกรี มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อนมากกว่ากระป๋ องที่ไม่ใช้ตะกัว่ บัดกรี
ร้อยละเท่าไร
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “มวลกระดูก” แล้วตอบคําถามข้อ 20 – 22

มวลกระดูก
แพทย์แนะคนไทยบริ โภคแคลเซี ยมกันกระดูกพรุ นในช่วงวัยทอง ร ะบุผลการศึกษาน่าเป็ นห่ วง
ช่ วงวัย เด็ก – วัย หนุ่ ม สาว และวัย ทอง ร่ า งกายต้องการปริ ม าณแคลเซี ย มมากที ่สุ ด แต่ไ ด้รับ จริ ง
น้อยกว่า เผยสถิติผหู ้ ญิงและผูช้ ายวัยทอง 1 ใน 3 และ 1 ใน 8 ตามลําดับป่ วยเป็ นโรคกระดูกพรุ น
ชี้ การบริ โภคอาหารไทยทีเ่ สริ มด้วยแคลเซี ยมจากสัตว์น้ าํ ตัวเล็ก ช่วยให้ร่างกายได้รับแคลเซี ยมมาก
เพียงพอต่อความต้องการได้
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เผยผลการศึกษาเรื่ อง “โครงการประสิ ทธิภาพของการเสริ มแคลเซี ยมต่ อมวลกระดูกในหญิงไทยสู งอายุ”
โดยการสนับสนุ นของมูลนิ ธิสาธารณสุ ขแห่ งชาติ (มสช.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) เพือ่ เตรี ยมการป้ องกันไม่ให้สตรี ไทยสู งอายุเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคกระดูกพรุ นต่อในอนาคต
โดยพบว่า โรคกระดู ก พรุ น เป็ นปั ญ หาสํา คัญ ด้ านสาธารณสุ ข ที่สํา คัญ ในปั จ จุบ นั เนื่ อ งจากเป็ น
โรคที่คุกคามผูส้ ู งอายุอย่างเงียบๆ ทว่ารุ นแรงและกว้างขวางมากขึ้นเรื่ อยๆ
โดยสถิติจะพบว่า 1 ใน 3 ของผูห้ ญิง และ 1 ใน 8 ของผูช้ ายวัยทองที่อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
จะมี ภาวะกระดู กพรุ น “โรคกระดู กพรุ นจะทําให้ร่างกายเปราะบาง แตกหักง่ าย ถึ งจะได้รับความ
กระทบกระเทือนแม้เพียงเล็กน้อย คุ ณภาพชี วิตวัยทองทั้งเพศหญิง และเพศชาย จึงมีความเสี่ ยงสู ง
ยิ่งขึ้น แม้จะแค่ลื่นหกล้ม ก็อาจอันตรายถึงขั้นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ หรื อกระทัง่ เสี ยชีวิต ผลการวิจยั
พบว่าคนทุกช่วงวัย ทั้งในเมืองและชนบทต่างยังบริ โภคแคลเซี ยมน้อยกว่าความต้องการของร่ างกาย
อยูม่ าก ศ.นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า แนวทางการป้ องกันที่ประหยัดและปลอดภัยไม่ให้โรคกระดูกพรุ น
ถามหาคือการสะสมปริ มาณมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและรักษาความแข็งแรง
ของกระดูกเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่ งสามารถทําได้ดว้ ยการบริ โภคแคลเซี ยมจากพืชผัก และสัตว์น้ าํ ตัวเล็กๆ
ในตํา รับ อาหารท้องถิ่ นให้ไ ด้ ปริ ม าณเพีย งพอต่อ ความต้องการแคลเซี ย มของร่ า งกายในหนึ่ ง วัน
ไม่เพียงพอจะป้ องกันการเกิดโรคกระดูกพรุ นเมือ่ สู งวัยได้เท่านั้น หากยังส่ งเสริ มอาหารท้องถิ่นไม่ให้
เลือนหายไปอีกด้วย นอกจากนั้น การได้รับแสงแดด และการออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงสาร
เสพติดทั้งบุหรี่ และสุ รา รวมถึงการไม่ใช้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง จะช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรงของกระดูก
และลดภาวการณ์สูญเสี ย และกล่าวว่าในประเทศสหรัฐมีขอ้ กําหนดให้ผสู้ ู งอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปควร
บริ โภคแคลเซี ย มในปริ ม าณไม่น้อยกว่า 1,200 – 1,500 มิล ลิ กรั ม /วัน ส่ วนประเทศในแถบยุโรป
มีขอ้ กําหนดให้บริ โภคแคลเซี ยมในปริ มาณ 700 – 800 มิลลิกรัม/วันในทุกช่วงอายุขณะที่ประเทศไทย
ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนว่าคนไทยในแต่ละช่วงวัยควรจะบริ โภคแคลเซี ยมปริ มาณเท่าใดในแต่ละวัน
“อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาทางคลินิกถึงประสิ ทธิ ผลของการเสริ มแคลเซี ยมต่อการลดลงของมวลกระดูก
ผูห้ ญิงวัยทอง แสดงให้เห็ นว่าการเสริ มแคลเซี ยมสามารถชะลอการลดลงของมวลกระดู กและการ
เปราะแตกหักง่ายได้” ศ.นพ.รัชตะ กล่าวสรุ ป
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20. การป้ องกันตนเองไม่ให้เป็ นโรคกระดูกพรุ นสามารถทําได้อย่างไร
21. ถ้าร่ างกายต้องการแคลเซี่ยม ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด
1. นม 1 แก้ว + ข้าวผัดอเมริ กนั 1 จาน
2. ก๋ วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา 1 ชาม + นํ้าส้มคั้น 1 แก้ว
3. ข้าวสวย 1 จาน + แกงส้มผักรวมมิตร 1 ถ้วย + น่องไก่ทอด 1 ชิ้น
4. ข้าวสวย 1 จาน + ปลาข้าวสารทอดกรอบ 1 จาน + แกงเลียง 1 ถ้วย
0

0

22. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลที่อยูใ่ นวัยทองควรทําอย่างไร
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “โรคธาลัสซีเมีย” แล้วตอบคําถามข้อ 23 – 30
โรคธาลัสซีเมีย
โรคธาลั ส ซี เ มี ย คื อ โรคเลื อ ดจางชนิ ด หนึ่ งซึ่ งเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ท างพัน ธุ ก รรม
โดยได้รับยีนหรื อสารพันธุ กรรมที่ก่อให้เกิดโรคจากพ่อและแม่ ทําให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่มี
ลักษณะผิดปกติ แตกง่ายและมีอายุส้ ัน ทําให้เกิ ดอาการซี ด เลื อดจางเรื้ อรัง โรคนี้ พบมากและเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุ ข โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยเป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมีย ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งถึ งร้ อยละ 30 – 45
หรื อปริ มาณ 24 ล้านคน สําหรับผูท้ ี่มียนี หรื อสารพันธุ กรรมธาลัสซี เมียมีลกั ษณะ 2 แบบคือ
1. เป็ นพาหะ คื อ ผูท้ ี ่มี สุ ข ภาพปกติ ไ ม่มี อ าการของโรค แต่ จะมี ยีน หรื อสารพันธุ ก รรม
ผิดปกติแฝงอยู่ สามารถถ่ายทอดยีน หรื อสารพันธุกรรมผิดปกติไปสู่ ลูกได้
2. เป็ นโรค คือ ผูท้ ี่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซี เมีย และสามารถถ่ ายทอดยีนหรื อ
สารพันธุ กรรมผิดปกติไปสู่ ลูกได้
โรคธาลัสซี เมียนี้ มีหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดจะมีความรุ นแรงมากน้อยแตกต่างกันไป โดยชนิ ด
ที่รุนแรงมากที่สุด ทารกอาจเสี ยชี วิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ขณะคลอดหรื อหลังคลอด บางชนิ ด
มีอาการรุ นแรงปานกลาง ส่ วนชนิ ดที่รุนแรงน้อย อาจซี ดเพียงเล็กน้อย แต่มกั จะซี ดมากขึ้น เมื่อมีไข้
หรื อเป็ นโรคติดเชื้ออื่นๆ
อาการของโรคธาลัสซีเมีย
• ซี ดเหลือง (ดีซ่าน) เรื้ อรัง เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
• ท้องป่ อง ตับ และม้ามโต
• หน้าผากกว้าง โหนกแก้มสู ง ตาอยูห่ ่างจากกัน ดั้งจมูกแฟบ กระดูกขากรรไกรกว้างใหญ่
ฟันบนยืน่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เรี ยกว่า หน้ามองโกลอยด์หรื อหน้าธาลัสซี เมีย
• ผิวหนังมีสีคลํ้า เนื่องจากมีธาตุเหล็กสะสมในร่ างกายมาก
• ร่ างกายแคระแกร็ น การเจริ ญเติบโตไม่สมวัย
• กระดูกบาง เปราะ และหักง่าย
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(ต่อ)
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(ต่อ)
2. คู่สามีภรรยาที่มีบุตรเป็ นโรคธาลัสซี เมียแล้วจําเป็ นต้องปรึ กษาแพทย์ ก่อนตั้งครรภ์ใหม่
เพราะมีโอกาสเสี่ ยงที่จะมีลูกเป็ นโรคนี้
3. ผูท้ ี่มีญาติ พี่ น้อง เป็ นโรคหรื อเป็ นพาหะของโรธาลัสซี เมียหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเจริ ญพันธุ์
ควรตรวจเลือด เพื่อทราบว่าเป็ นพาหะของโรคนี้ หรื อไม่
การตรวจเลือดเพือ่ ค้ นหาภาวะแฝง (พาหะ) และโรคธาลัสซีเมีย สามารถรับการตรวจได้ ท.ี่ ..
• ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สํานักอนามัย
• โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
• โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง
จะดูแลตนเองอย่ างไร เมื่อเป็ นโรคธาลัสซีเมีย
1. กินอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสู ง ได้แก่ เนื้ อสัตว์ต่างๆ
ไข่ นม และอาหารที ม่ ี วิตามิ น “โฟเลท” สู ง ได้แก่ ผักสดต่า งๆ ดอกกุยช่ าย ผัก กาดหอม ตําลึ ง
ผักชี ดอกกะหลํ่า คะน้า กะหลํ่าปลี ส้ม กล้วยนํ้าว้า มะขามเทศ เพือ่ ใช้ในการสร้ างเม็ดเลื อด
และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสู ง ได้แก่ เลือดสัตว์ต่างๆ ตับและยาที่มีธาตุเหล็ก
2. ดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกายให้ส มบูรณ์ แข็ง แรง ออกกํา ลั งกายอย่า งถู ก วิธี เหมาะสม
กับ สภาพร่ า งกาย ไม่ เ หนื ่อ ยเกิ น ไป หลี ก เลี ่ย งการออกกํา ลัง กายที ่ผ าดโผน การทํา งานหนัก
เนื่องจากกระดูกเปราะบางอาจหักง่าย
3. งดสู บบุหรี่ และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4. ไม่ควรซื้ อวิตามินซี กินเอง เนื่องจากวิตามินซี จะช่วยเพิ่มการดูดซึ มธาตุเหล็กได้ดีข้ ึ น
ทําให้เพิม่ ปริ มาณธาตุเหล็กสะสมมากขึ้น
5. ควรอยูใ่ นที่มีอากาศโปร่ งไม่แออัด เพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ
6. ควรตรวจฟันทุก 6 เดือน เพราะฟันผุง่าย
7. พบแพทย์อย่างสมํ่า เสมอตามนัด เพราะผูป้ ่ วยอาจซี ดลงในระดับที่ตอ้ งได้รับ เลื อด
ทดแทน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการซี ดจนอ่อนเพลียมากและเป็ นอันตรายได้
8. ถ้ามีอาการปวดท้องที่ชายโครงขวารุ นแรง มีไข้ ตัวเหลืองมากขึ้น อาจมีนิ่วในถุงนํ้าดี
ควรรี บไปพบแพทย์โดยด่วน
ที่มา : กองสงเสริ มสาธารณสุ ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
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23. ถ้าศิรินดาเป็ นโรคธาลัสซี เมียจะมีแนวปฏิบตั ิในการดูแลตนเองอย่างไร
1. ตรวจฟันทุก 6 เดือน
2. รับประทานวิตามินซี เป็ นประจํา
3. รับประทานตับและเลือดหมูมากๆ
4. ออกกําลังกายติดต่อกันวันละ 3 ชัว่ โมง
24. ผูท้ ่ ีมีสารพันธุ กรรมธาลัสซี เมียมีลกั ษณะแบบใด
25. ลูกจะเป็ นโรคธาลัสซี เมียจากพ่อแม่ในกรณี ใดบ้าง
26. ถ้านิพนธ์จะแต่งงานกับรัศมี มีวธิ ี การป้ องกันและควบคุมโรคธาลัสซี เมีย อย่างไร
27. คู่ ส มรสเป็ นพาหะของโรคธาลัส ซี เ มี ย มี บุ ต รคนแรกเป็ นโรคธาลัส ซี เ มี ย มี บุ ต รคนที่ ส อง
และ สาม เป็ นพาหะของโรค คู่สมรสควรจะเสี่ ยงมีบุตรคนที่ส่ี หรื อไม่เพราะเหตุใด
28. ทําไมจึงกล่าวว่าโรคธาลัสซี เมียเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาํ คัญ
29. ถ้าตะวันเป็ นพาหะโรคธาลัสซี เมีย แต่ง งานกับจันทร์ ฉายที่เป็ นโรคธาลัสซี เมี ย และมี ลูก 4 คน
โอกาสที่ลูกเป็ นโรคธาลัสซี เมีย กี่คน
30. การที่ประชากรเป็ นโรคธาลัสซี เมียมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่าน เรื่ อง “อิทธิพลของสี ” แล้วตอบคําถามข้อ 31 – 32

อิทธิพลของสี

สี เป็ นเรื่ องที่ สําคัญอย่างยิ่งทีม่ ีชีวิต สามารถแยกแยะได้ท้ งั ตามความจริ งจากธรรมชาติ และ
อํานาจทางวิทยาศาสตร์ จะอย่างไรก็ตามขอนําเอาผลของการปฏิบตั ิตลอดจนคุณประโยชน์ของสี เท่าที่
จําเป็ น ฝากไว้เป็ นสารคดีชวนคิด ชวนฟัง และยังอาจจะเป็ นแนวทางต่อท่านที่สนใจไม่มากก็นอ้ ย
สี มี อิทธิ พลในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของคนทุ กคน ธรรมชาติ ได้สร้ างทุ กสิ่ งในโลกให้มีสีสรร
แตกต่างกันมากมาย นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์ ยงั ช่วยให้มนุ ษย์ได้ประดิษฐ์ คิดค้นทําสี เพือ่ ใช้ประโยชน์
ต่างๆ เพิ่มขึ้ น นอกจากจะช่ วยให้สวยสดงดงามแล้ว สี ย งั มี ประโยชน์ ช่ วยให้รักษาความสะอาดง่ ายและ
ป้ องกันการสึ กหรอ ทําให้มีการทนทานต่อการใช้ดียงิ่ ขึ้น
สี อาจเปลี่ ย นอารมณ์ ของผูท้ ี่ พบเห็ น ให้มี ความกระปรี้ กระเปร่ า กระตื อรื อร้ นหรื อเฉื่ อยชา
เยือกเย็นลงได้ ในบางครั้ งสี อาจทํา ให้รู้สึ กว่า ขนาดของบางอย่า งใหญ่และเล็กลงได้ และบางทีหากมี
การทาสี เกิดขึ้น อาจทําให้รู้สึกว่าสิ่ งนั้นมองดูใกล้เข้ามาหรื ออยูไ่ กลออกไปก็ได้ ถึงแม้วา่ การเน้นให้เกิด
ความสําคัญการสึ กหรอ ทําให้มีการทนทานต่อการใช้ดียงิ่ ขึ้น
นอกจากนี้ แล้ว สี ยังมีอิทธิ พลต่อการถือโชคลางในยุทธสงคราม ดังที่สุนทรภู่ได้พรรณนาไว้วา่
อนึ่งภูษา ผ้าทรง ณรงค์รบ
ให้มีครบ เครื่ องเสร็ จ ทั้งเจ็ดศรี
วันอาทิตย์ สิ ทธิ โชค แลกดี
เอาเครื่ องสี แดงทรง เป็ นมงคล
เครื่ องวันจันทร์ น้ นั ควร สี นวลขาว
จะยืดยาว ชันษา สถาผล
อังคารม่วง ช่วยงาม สี ครามปน
เป็ นมงคล ขัตติยา เข้าราวี
เครื่ องวันพุธ สุ ดดี ด้วยสี แสด
(ต่อ)
ถ้าเหลืองแปด ปนประดับ สลับสี
วันพฤหัสบดี จัดเครื่ อง เขียวเหลืองดี
วันศุกร์ สี เมฆหมอก ออกสงคราม
วันเสาร์ ทรงดํา จึ่งลํ้าเลิศ
แสนประเสริ ฐ เสี้ ยนศึก จะนึ กขาม
หนึ่งพาชี ขี่ขบั ประคับงาม
ให้ตอ้ งตาม สี สัน จึงกันภัย
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(ต่อ)
จะเห็นได้วา่ อิทธิ พลของสี ช่วยกระตุน้ หรื อก่อให้เกิดความตื่นเต้น คึกคัก แก่จิตใจมนุษย์
ไม่วา่ จะเป็ นเด็กเล็กหรื อผูใ้ หญ่ แม้แต่คนบ้านนอกคอกนา หรื อผูท้ ี่ได้รับการศึกษาสู งๆ ก็ยงั รู้สึก
สดชื่นมีชีวติ จิตใจ ขึ้นด้วยอํานาจของสี เหมือนกัน ทั้งยังสามารถรักษาความทุกข์ทรมานจิตใจ
ให้ดีข้ ึนอีกด้วย
31. สี มีอิทธิ พลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง
32. เรื่ องอิทธิ พลของสี เป็ นงานเขียนลักษณะใด
1. โฆษณา
2. อธิ บาย
3. เสนอแนะ
4. เชิญชวน
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “ไฟโอลิมปิ ค เพลิงกีฬาที่ห้ามดับ” แล้วตอบคําถามข้อ 33 – 36

ไฟโอลิมปิ ค เพลิงกีฬาทีห่ ้ ามดับ
“ไฟโอลิ มปิ ก” ไฟนี้ มีตาํ นานยิ่งใหญ่ยาวนาน ไทยได้รับเลื อกให้เป็ น 1 ในเส้นทาง
จากจํานวน 9 ประเทศที่เป็ นเส้นทางผ่านของคบเพลิ งที่จะใช้จุดระหว่างมหกรรมแข่งขันกี ฬาระดับโลก
กี ฬาโอลิมปิ กฤดูร้อน ซึ่ งครั้งล่าสุ ดปี 2008 นี้ ประเทศจีนเป็ นเจ้าภาพ ไฟหรื อเพลิงทีถ่ ูกจุดอยู่ในคบ
หรื อคบเพลิงโอลิมปิ กมีชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษหลายคํา อาทิ Olympic Flame, Olympic Fire, Olympic
Torch, Olympic Light, Olympic Eye, Olympic Sun ซึ่ งตามประวัติของไฟนั้น ในสมัยกรี กโบราณถือว่า
ไฟเป็ นสัญลักษณ์ แห่ งเทพด้วยเชื่อถื อกันว่า “เทพเจ้าโพรเมเทอุส” เป็ นผูข้ โมยไฟจาก “เทพเจ้าซุ ส”
มามอบให้แก่มนุ ษยชาติจึงมีการจุดและรักษาเพลิ งให้โชติช่วงไว้ตลอด ณ ศาสนสถานหลายแห่ ง
ในเมืองโอลิ มเปี ย ประเทศกรี ซ และการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กในยุคโบราณ ซึ่ งมีข้ ึนเพื่อเฉลิมเกี ยรติ
เทพเจ้าซุ ส ก็มีการจุดและรักษาไฟไว้ ณ วิหารของซุ ส และวิหารแห่งเทวีเฮรา (Hera) ภริ ยาของเทพซุ ส
แม้ต่อมาจะเคยขาดช่ วงไปบ้าง แต่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่ถูกรื้ อฟื้ นในยุคหลังๆ มาก็ได้มีการ
รื้ อฟื้ นประเพณี การจุ ดและรักษาเพลิ งเหมือนโอลิ มปิ กสมัยโบราณ ด้วยการรื้ อฟื้ นไฟโอลิ มปิ กเป็ น
ครั้งแรกคือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อน ณ กรุ งอัมสเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เมื่อปี พ.ศ.
2471 โดยพนักงานการไฟฟ้ าแห่ งอัมสเตอร์ ดมั ผูห้ นึ่ งเป็ นผูจ้ ุดเพลิ งโอลิ มปิ ก ปั จจุบนั เพลิงแรกขึ้ น
ทีห่ อมาราทอนทาวเวอร์ (Marathon Tower) สนามกีฬาโอลิมปิ ก กรุ งอัมสเตอร์ ดมั จุดสําคัญคือ การจุด
“คบเพลิ งโอลิ มปิ ก” นั้น มี ประเพณี ปฏิ บ ตั ิ มาแต่สมัยกรี กโบราณมี “ข้อกํา หนด” หรื อ “กฎระเบี ย บ
สําคัญ” คือ เจ้าภาพทีร่ ับหน้าที่ดูแลจะต้องรักษาให้ “เพลิงโอลิ มปิ ก” ลุกโชติช่วงตลอดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิ ก “ห้ามดับโดยเด็ดขาด !!” การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิ กจึงมีมาตรการคุมเข้มตลอดเส้นทาง
ในหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้ ในการแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ กยุคปั จจุบนั ในแต่ละครั้ งจะมีการเริ่ มจุดเพลิ ง
โอลิมปิ กขึ้นเป็ นหนแรกจากวิหารแห่งเทวีเฮราที่ประเทศกรี ซ ก่อนที่จะทําการส่ งผ่านและวิ่งคบเพลิง
โอลิมปิ กไปเรื่ อยๆ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจนไปสิ้ นสุ ดที่ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรม
กี ฬาโอลิ มปิ กในแต่ละครั้ ง พิธีการนี้ เกิ ดขึ้นจากแนวคิดของคาร์ ล ไดเอ็ม (Carl Diem) และโจเซฟ
โกเอ็บเบลส์ (Joseph Goebbels) โดยริ เริ่ มขึ้นครั้ งแรกในมหกรรมกี ฬาโอลิ มปิ ก ณ กรุ งเบอร์ ลิน
ประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2479 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กส่ วนใหญ่จะกําหนดให้มีผวู ้ งิ่ คบเพลิง และการส่ ง
คบเพลิงผ่านระหว่างประเทศก็ได้เคยกระทํากันหลายทาง เช่น ทางเรื อในปี พ.ศ. 2491 ผ่านช่องแคบ
อังกฤษ ทางอากาศมีเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495 ไปยังกรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์และบนหลังม้า
ก็ย งั เคยมี คื อ ในปี พ.ศ. 2499 ซึ่ ง การแข่ง ขัน ขี่ ม า้ ได้ ยา้ ยจากเมื อ งเมลเบิ ร์ น ประเทศออสเตรเลี ย
ไปจัดที่กรุ งสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สําหรับตัว “คบเพลิงโอลิมปิ ก 2008”ที่มีการนํามาใช้วง่ิ นั้น
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(ต่อ)
ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “เมฆแห่งคํามัน่ สัญญา” โดยได้แรงบันดาลใจจากรู ปลักษณ์ของการม้วนสาส์ น
ของจีนโบราณออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายการผสานมือ 2 ข้างเข้ามาหากัน ตัวคบเพลิงมีสีแดงลายเมฆ
สู ง 72 เซนติเมตรหนักเกือบ 1 กิโลกรัมทําจากอะลูมิเนี ยม ภายในบรรจุเชื้ อเพลิงโพรเพนที่หล่อเลี้ ยงไฟ
ได้น าน 15 นาที และจากข้ อมู ล ระบุ ว ่า ทนกระแสลมแรงได้ถึ ง ระดั บ 65 กิ โ ลเมตรต่อ ชั่ว โมง
อยู่ท่ามกลางสายฝนไม่เกิน 50 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง
เส้ นทางการวิ่ง คบเพลิ ง ในโอลิ ม ปิ กฤดู ร้อน 2008 หลัง จากคบเพลิ ง ได้ถู ก จุ ดขึ้ น
ที่เมื องโอลิ มเปี ย ประเทศกรี ซ เมื่อวันที่ 24 มี .ค. ที่ ผ่านมาแล้ว คบเพลิงก็ได้ถูกนําไปที่กรุ งเอเธนส์
แล้ วถู ก ส่ ง ต่อไปที ่ก รุ ง ปั ก กิ่ ง ของจี นในวันที่ 31 มี .ค. จากนั้นไฟคบเพลิ ง จึง ได้รับ การส่ งต่อไปยัง
เมืองสําคัญต่าง ๆ ทัว่ โลกตามที่กาํ หนดไว้แต่ตน้ การวิ่งคบเพลิ งจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2551
โดยวกกลับ สู่ ก รุ ง ปั ก กิ่ ง เพื ่อ ใช้ ใ นการจุ ด ในพิ ธี เ ปิ ดการแข่ ง ขัน โอลิ ม ปิ ก ใช้ เ วลาวิ่ ง 130 วัน
ผ่าน 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศจีนเป็ นระยะทางรวมกว่า 137,000 กิโลเมตร หรื อประมาณ 85,100 ไมล์
ถื อ ว่า เป็ นการวิ่ง คบเพลิ ง โอลิ ม ปิ กที่ย าวที่สุ ดนั บแต่มีก ารวิ่ง ครั้ ง แรก...นี่ คือ “ไฟโอลิ ม ปิ ก-กี ฬ า
แห่ งมวลมนุษยชาติ”
33. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวิง่ คบเพลิงโอลิมปิ กยุคปั จจุบนั เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
1. ประเทศกรี ซ
2. ประเทศเยอรมนี
3. ประเทศฟิ นแลนด์
4. ประเทศเนเธอร์ แลนด์
34. วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ คบเพลิงโอลิมปิ กควรมีคุณสมบัติ อย่างไร
35. มีขอ้ กําหนดและแนวดําเนินการ เกี่ยวกับไฟโอลิมปิ กยุคปัจจุบนั อย่างไรบ้าง
36. เพราะเหตุใดไฟโอลิมปิ กจึงเป็ น “เพลิงกีฬาที่หา้ มดับ”
1. เป็ นกฎระเบียบที่สาํ คัญ
2. เชื่อว่าไฟเป็ นสัญลักษณ์แห่งเทพ
3. เพื่อระลึกถึงเทพเจ้าโบราณเทอุส
4. เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเป็ นเจ้าภาพ
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง “สมการชี วติ ” แล้วตอบคําถามข้อ 37 – 39

สมการชีวติ
“เด็กๆ พร้อมแล้วหรื อยัง”
“พร้อมแล้วครับ” เสี ยงตอบรับดังขึ้นพร้อมกับที่เด็กๆ ต่างก็วงิ่ พรู กนั มายืนตรงหน้าครู
“วันนี้ เรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่านะ” ครู ชาตรี กล่าวขึ้นนํา
“เล่นอะไรค่ะ/ครับ” เสี ยงถามด้วยความใคร่ รู้ ครู ชาตรี เงียบทิ้งช่ วงให้เด็กๆ สงสัยเพิ่มขึ้น
ก่อนที่จะเริ่ มเรื่ อง
“ครู มีลูกอมในกล่องนี้สิบสองเม็ด” พูดพลางครู ชาตรี ก็ช้ ีนิ้วไปที่กล่องลูกอมหน้าห้องเรี ยน
เด็กๆ ทุกคนดูกล่องใบนั้น
“และในกล่ อ งอี ก ใบหนึ่ ง ” ครู ช าตรี ชู ก ล่ อ งอี ก ใบหนึ่ ง ให้เ ด็ ก ๆ ดู พ ร้ อ มกับ เขย่า เบาๆ
เสี
(ต่ยองสิ
) ่ งของภายในกล่องกระทบกัน เด็กๆ อยากรู ้จึงเงี่ยหูฟัง ครู ชาตรี เขย่ากล่องแรงขึ้น
“ลูกอมแน่ๆ” เด็กคนหนึ่งพูดนํา พอสิ้ นเสี ยงนั้นก็มีเสี ยงรับว่า “ใช่ๆ”
“ใช่ แล้ว ลู ก อม มี จาํ นวนกี ่เ ม็ด ครู ไ ม่ท ราบ” ครู ช าตรี พูด เสร็ จก็ เงี ย บดู ท่ า ที ค วามสนใจ
ของเด็กๆ ว่าจะมีมากน้อยเพียงใด แน่นอนสื่ อทีค่ รู ชาตรี นาํ มาย่อมจะเรี ยกร้องความสนใจของเด็กๆ
เพราะเป็ นสื่ อชวนกิน
“ครู มีลูกอมในกล่องใบนั้นสิ บสองเม็ด” ครู ชาตรี ทบทวนความจําให้เด็ก
“และในใบนี้ ไม่ทราบจํานวน” ครู ชาตรี ยกกล่องอีกใบให้ดูใหม่แล้วพูดต่อไปว่า “แต่นบั
ลูกอมรวมกันทั้งสองกล่องได้ยีส่ ิ บเจ็ดเม็ด” ครู ชาตรี หยุดแค่น้ ี เพือ่ ให้เด็กทบทวนความจําเกี่ยวกับ
จํา นวนลู ก อมที ่ท ราบจํา นวนแล้ว ครู ช าตรี ก็ พูด ต่ อ อี ก ว่า “ครู อ ยากรู้ ว่า ลู ก อมที ่อ ยู่ใ นกล่ อ งใบนี้
มีจาํ นวนเท่าไร”
เด็กเงี ยบเสี ยงชัว่ ขณะหนึ่ ง แล้วก็เริ่ มคิดดังๆ บางคนทบทวนจํานวนลูกอมเท่าที่รู้จาํ นวน
ครู ชาตรี ทิ้งระยะไว้ให้เด็กดู ตอนนี้ เด็กๆ จะคิดช้าเพราะไม่ได้เขียนแสดงจํานวนให้เห็ น ครู ชาตรี
จึ ง นํา กระดานแผ่ น โตที ่อ ยู่ใ กล้ๆ มื อ มาเตรี ย มเขี ย นแล้ว พู ด ต่ อ อี ก ว่ า “ครู จ ะเขี ย น 12 +
= 27 เป็ นประโยคสัญลักษณ์ให้ดู” ครู ชาตรี พดู เน้นคําว่าประโยคสัญลักษณ์ แล้วก็เขียนแสดงเป็ นภาพ
ดังนี้ พร้อมกับทบทวนว่า “กล่องใบแรกมีลูกอมจํานวนสิ บสองเม็ด ใบที่สองไม่ทราบจํานวน แต่เมื่อ
นับรวมกันได้ย่สี ิ บเจ็ดเม็ด” พูดพลางชี้นิ้วไปบนภาพตามคําพูด
มาริ ษาตอบว่า “สิ บห้าเม็ด” เสี ยงเด็กคนอื่นก็ดงั ขึ้นมาว่า “ใช่”
แน่นอนถ้าคนหนึ่ งตอบถูก เด็กอีกหลายๆ คนก็จะมองเห็ นภาพคําตอบและเสี ยงตอบรับ
หรื
(ต่ออ)ยืนยันคําตอบนั้นจะดังขึ้นมาสนับสนุนการให้โอกาสเด็กได้เห็นของจริ งเห็นภาพประโยคสัญลักษณ์
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ที ่ม าจากความจริ ง นํ าสู่ ก ารยืนยัน คํา ตอบด้วยการพิสู จน์ ค วามจริ ง จะช่ ว ยให้เ ด็ก เรี ย นรู้ ก ารคิ ด
คํา นวณได้เ ข้ าใจเร็ ว ขึ้ น ครู ช าตรี จึง แกะกล่ องลู ก อมมาให้ม าริ ษ านับ เพราะเธอตอบถู ก เด็ ก ๆ
ปรบมื อให้ค รู ชาตรี จึง เขี ย น จํา นวน 15 ลงในกล่องใบที่สอง ทุ ก คนจะได้รับรางวัลคนละเม็ด
เพราะครู ชาตรี เตรี ยมสื่ อบทเรี ยนแรกไว้ให้พอกับจํานวนเด็กในห้องเรี ยน ครู ชาตรี แอบเห็นเด็กบาง
คน ทิ้งเปลื อกลู กอมไว้บนพื้นดิ นและเมื่อภาณุ พบั กระดาษห่ อลูกอมเก็บไว้ในกระเป๋ าของเขา ครู
ชาตรี ก็พดู ชมเด็กน้อยว่า “ขอบใจมากภาณุ ที่ลูกไม่ทิ้งเปลือกลูกอมให้เป็ นขยะในสวนยาง เจ้าของ
สวนยางจะไม่วา่ ครู วา่ ไม่ได้สอนเด็กๆ ลูกเก่งมาก” ภาณุ ยมิ้ ส่ วนเด็กๆ คนอื่นรี บก้มลงเก็บเปลือกลูกอม
ใส่ ไว้ในกระเป๋ าของตน การที่ครู ชาตรี นาํ ลูกอมมา เป็ นสื่ อการสอน เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ
หันกลับมาสนใจต่อสิ่ งที่เด็กอยากรู ้อยากเรี ยน สื่ อที่ดึงใจเด็กได้ กิจกรรมง่ายๆ ที่เด็กเรี ยนรู ้ แล้วเข้าใจ
ทีละตอน จะเป็ นแรงจูงใจให้เด็กใส่ ใจเรี ยนรู ้กบั บทเรี ยนบทนั้นต่อไป
37. เพราะเหตุใด ครู ชาตรี จึงนําลูกอมมาเป็ นสื่ อการสอนให้นกั เรี ยน
38. สื่ อการสอนจากของจริ งไปสู่ โจทย์ปัญหากับประโยคสัญลักษณ์ ช่วยให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ด้านการคิดคํานวณเป็ นอย่างไร
39. จากพฤติกรรมของภาณุ ที่ไม่ทิง้ เปลือกลูกอมในสวนยาง เป็ นแบบอย่างให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ อย่างไร
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คําชี้แจง ให้น◌ักเรี ยนอ่านร้อยกรอง แล้วตอบคําถามข้อ 40 - 42

ภารกิจ อันใด เป็ นหน้าที่
ทําให้ดี อย่าโอ้เอ้ เวลาเสี ย
ไม่ทาํ ลวก ถึงแม้เหนื่อย หรื อเมื่อยเพลีย
ถ้างานเสี ย ใครไม่เชื่อ เมื่อมอบงาน
เกียรติของคน คือผลงาน ท่านมีค่า
มีหน้าตา คนนิยม สังคมสมาน
ผลความดี มีความชอบ กอปรการงาน
แช่มชื่นบาน รวมคํานึง ถึงครอบครัว
40. จากบทร้อยกรองข้างต้นควรตั้งชื่อว่าอะไร
1. ทํางานดีมีสุข
2. หนักเอาเบาสู ้
3. คุณค่าของคน
4. ความดีไม่มีสิ้นสุ ด
41. บุคคลใดที่มีพฤติกรรมตรงกับบทร้อยกรองข้างต้น
1. สมชายส่ งการบ้านทันเวลาและถูกต้อง
2. สมปองส่ งรายงานทันเวลาทั้งที่ตอ้ งช่วยแม่ทาํ งานบ้าน
3. สมบัติได้รับเลือกเป็ นหัวหน้าห้องเพราะความรับผิดชอบ
4. มาลีทาํ การบ้านเสร็ จแล้วก็ไปช่วยสมสมัยทําความสะอาดบ้าน
42. ในองค์กรหนึ่งถ้ามีผทู ้ ี่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทําให้งานในหน้าที่เสี ยหาย
จะเกิดผลเสี ยต่อตนเองและองค์กรอย่างไร
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม ข้อ 43 - 45

พ่อแม่เป็ นพระพรหมของลูก ก็เพราะท่านมีพรหมวิหารสี่ อันประกอบด้วย ความเมตตาคือ
ความรัก ความปรารถนาดี ต่อลูก ความกรุ ณาคือ มีความเห็นอกเห็นใจลูกอย่างแท้จริ ง และพยายาม
ช่วยเหลือลูก เมื่อประสบความเดื อดร้ อน หรื อความยากลําบากอยู่เสมอ เมื่อลูกประสบความสําเร็ จ
หรื อเจริ ญก้าวหน้าก็มีมุทิตาจิตคือ ยินดีอย่างจริ งใจ ครั้นลูกผิดพลาดก็มีใจอุเบกขา คือ ไม่ซ้ าํ เติมทับถม
ลูก พ่อแม่เป็ นพระเทพหรื อบุรพเทพ (บุระพะเทพ) คือ เป็ นเทพเจ้าเบื้องต้นหรื อเทวดาองค์แรกของลูก
เพราะพ่อแม่มีหน้าที่ปกป้ องภยันตรายต่างๆ ให้แก่ลูก ดังเช่นเทพเจ้าที่คอยปกป้ องคุ ้ มครองภัย ให้แ ก่
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เทพเจ้ าหรื อ เทวดา บางครั้ งยัง หลงลื ม หรื อ ต้ องวิง วอนขอ แต่ พ ่อ แม่ไม่เคยลื มหรื อ
ไม่เคยละทิ้งที่จะปกป้ องเรา ท่านจึงเหมือน เทพเจ้าผูพ้ ิทกั ษ์ของลูก
พ่อแม่เป็ นอาจารย์คนแรกของลูก เพราะท่านเป็ นคนอบรมสั่งสอนเรา ทั้งในด้านดําเนิ นชี วิต
และให้การศึกษาแก่ เรา คําสอนของท่านล้วนมาจากใจบริ สุทธิ์ ที่เกิ ดจากความรัก ความห่ วงใย
และความปรารถนาดีต่อลูก พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก พระอรหันต์ผบู้ รรลุความเป็ นจริ งแห่ งชีวิต
และมีน้ าํ ใจบริ สุทธิ์ ออกสั่งสอนมวลชนให้เจริ ญรอยตามเพื่อความหลุ ดพ้นฉันใดนํ้าใจของพ่อแม่
ที่มีต่อลู กก็บริ สุทธิ์ หมดจดฉันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถได้เคยตรัสไว้ว่า
“แม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลื มว่ามีพระอรหันต์
อยูก่ บั ตัวแล้วควรปฏิบตั ิต่อแม่อย่าให้บกพร่ องได้”
ที่มา : หนังสื อพิมพ์สยามรัฐ (ออนไลน์) วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

43. ควรตั้งชื่อเรื่ องนี้วา่ อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. พระพรหมของลูก
2. พระอรหันต์ของลูก
3. เทพผูพ้ ิทกั ษ์ของลูก
4. เทวดาองค์แรกของลูก
44. จากข้อความนี้ขอ้ ใดไม่ ใช่ บทบาทของพ่ อแม่
1. เป็ นผูป้ กครองคุม้ ครองลูก
2. เป็ นผูข้ ีดเส้นทางชีวติ ให้ลูก
3. เป็ นผูม้ ีผใู ้ ห้ความรักที่บริ สุทธิ์
4. เป็ นมีความปรารถนาต่อลูกอย่างจริ งใจ
45. ถ้านักเรี ยนมีพอ่ แม่ที่ป่วยเป็ นโรคความจําเสื่ อม นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนต่อท่านอย่างไร
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คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคําถาม ข้อ 46 – 50
กบน้ อยหลงตน

เดือนหกฝนตกมา
เจ้ากบน้อยปราดเปรี ยว
ส่ งเสี ยงร้องก้องดัง
คุยโม้ทาํ ตัวเก่ง
กบพบเขียดน้อย
ใครเรี ยกฝนตกมา
เขียดน้อยนั้นไม่รู้
กบอวดเร็ วทันใด
เขียดน้อยก็ฉุกคิด
ผูร้ ู ้เรื่ องของฝน
ต่อมาในวันหนึ่ง
กบจะต้องร้องก่อน
กบพบกับเขียดน้อย
เขียดยังอยูน่ ี่นา
เขียดน้อยมองเจ้ากบ
คํากบที่กล่าวขาน
เขียดน้อยถามกบว่า
กบร้องขึ้นคราใด
เจ้ากบผูห้ ลงใหล
เรื่ องฝนไร้ปัญหา
เขียดน้อยยกมือห้าม
หากฝนไม่หล่นพรู
กบน้อยเต้นลิงโลด
ถ้าข้าทําไม่ได้
กบเริ่ มร้องเรี ยกฝน
อ่อนโหยไม่น่าดู
ฝนตกหรื อฟ้ าร้อง
เขียดน้อยเวทนา
มดดําเนินผ่านมา
จะตกจากเบื้องบน
กบน้อยก้มหน้าเศร้า
จําใจเข้าโพรงดิน

ท้องทุ่งนาสี สดเขียว
ออกมาเที่ยวอวดตัวเอง
กราดเกรี้ ยวฟังไม่เป็ นเพลง
ประกาศก้องเรี ยกฝนมา
มันก็พลอยถามเขียดว่า
ตอบวาจาข้าได้ไหม
แค่เป็ นอยูเ่ รื่ อยเรื่ อยไป
ข้านี่ไงผูเ้ รี ยกฝน
กบพลาดผิดคิดหลงตน
คือฝูงมดดําแน่นอน
เวียนมาถึงฤดูร้อน
เพื่อพรํ่าเพรี ยกเรี ยกฝนมา
มันก็พลอยพูดไปว่า
ลูกหลานข้าน่าสงสาร
อยากจะลบเรื่ องตํานาน
โอ้อวดนั้นมันเกินไป
เรี ยกฝนมาได้จริ งไหม
ฟ้ าก็พลอยปล่อยฝนมา
ลิงโลดใจเต้นเริ งร่ า
คอยดูขา้ ร้องเรี ยกดู
ตั้งคําถามอย่างหดหู่
ดัง่ ถ้อยคําทําอย่างไร
แล้วกระโดดอย่างมัน่ ใจ
จะหนีไกลไปอยูร่ ู
ร้องเสี ยจนเขียดหดหู่
ไม่มีฝนตกลงมา
เป็ นเรื่ องของดินและฟ้ า
เจ้ากบน้อยผูห้ ลงตน
บอกไว้วา่ เรื่ องของฝน
ก็แล้วแต่ฟ้าและดิน
เพียงมดเล่าให้ได้ยิน
อยูจ่ าํ ศีลตลอดไป
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46. บทร้อยกรองนี้ ให้ขอ้ คิดอะไร
1. อย่าอวดดี
2. อย่าอวดรู ้
3. อย่าอวดตัว
4. อย่าอวดอ้าง
47. จากบทร้อยกรองนี้ ผูร้ ู ้เรื่ องฝนมากที่สุดคือใคร
48. “กบน้อยหลงตน” เปรี ยบได้กบั การกระทําในข้อใด
1. หน่อยสอนนุย้ ให้เล่นเทนนิส
2. ปุ้ ยคุยฟุ้ งว่าแม่ของเธอทําอาหารอร่ อยที่สุดในอําเภอ
3. แก้วตําหนิเพื่อนทุกคนเรื่ องการทํางานว่าสู ้ตนไม่ได้
4. ขิงพยายามหลอกตัวเองว่า ตําแหน่งนางงามไม่ไกลเกินเอื้อม
49. คนที่มีพฤติกรรมเหมือนกบในเรื่ อง จะได้รับผลการกระทําอย่างไร
50. การที่กบจําศีล นักเรี ยนคิดว่าเกิดจากสาเหตุตามเรื่ องนี้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
☺☺☺☺☺☺☺☺
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