
หนังสื่ออ่านเพิ่มเตมิเพือ่พัฒนาการคิด  
 ชุด  อ่านคิดประเทอืงปัญญา  

 
 
  

เล่มที ่ ๔ บทความน่ารู ้
บทความ..เพื่อนแท ้
บทความ ..ความพ่ายแพ้ 

บทความ ..มาปลูกสะเดากันเถอะต้นไม้มากประโยชน ์
 
 
 
 

เรียบเรยีงโดย 
นางศรุตา  ชมภเูขา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 
 
 

โรงเรยีนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
 

ก 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 



 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการคิด ชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา  จ านวน  

๘  เล่ม  เรียบเรียง  โดยนางศรุตา  ชมภูเขา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  โรงเรียนปรางค์กู่   มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  การคิด  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับอื่นๆ ที่มีความสนใจ มีความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 ขอบคุณ  ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาการคิด  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน  
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ย่อมส่งผลดีต่อนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการอ่าน  ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการคิด  
ชุด  อ่านคิดประเทืองปัญญาจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้สนใจศึกษาทุกคน  

 
 
 

(  นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ  ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 
ค าน า 

   หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพือ่พฒันาความคิด ชุด  อ่านคิดประเทืองปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑  จัดท าขึ้นประกอบการเรียนการสอนสาระการอ่าน  โดยมุ่งมั่น
พัฒนาการอ่าน เพื่อฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนให้สามารถอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา   มีจ านวน  ๘  เล่ม  
ได้แก่  

เล่มที่  ๑  นทิานดีมสีาระ 
เล่มที่ ๒   เพลงเพราะมคีุณคา่ 
เล่มที่ ๓   ขา่วสารทันเหตุการณ์ 
เล่มที่ ๔   บทความน่ารู ้
เล่มที่ ๕   เรื่องสั้นกินใจ 
เล่มที่ ๖   โฆษณา ป้ายประกาศ 
เล่มที่ ๗   พระบรมราโชวาท 
เล่มที่ ๘   บทกวีนพินธ ์
  หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการคิด  ชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา เล่มที่  ๔ 

บทความน่ารู้   มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จะเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการคิด  จากการคิดระดับต้น  ไปสู่การ
คิดระดับกลาง  และพัฒนาถึงการคิดระดับสูงได้ในที่สุด 

 
 

ศรุตา  ชมภูเขา 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ค าน า 
ค าแนะน าส าหรับคร ู
ค าแนะน าส าหรับนักเรยีน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
บทน า 

๑. บทความ ..มาปลูกสะเดากันเถอะต้นไม้มากคุณค่า 
 กิจกรรมที่ ๑ เริ่มต้นอ่านและคิด 

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกพินิจให้ถ้วนถี่ 
กิจกรรมที่ ๓ ไตร่ตรองดูให้ดี 
กิจกรรมที่ ๔ ทวนอีกทีให้แน่ใจ 

๒. บทความ..เพื่อนแท ้
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มต้นอ่านและคิด 
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกพินิจให้ถ้วนถี่ 
กิจกรรมที่ ๓ ไตร่ตรองดูให้ดี 

๓. บทความ..ความพ่ายแพ้ 
 กิจกรรมที่ ๑ เริ่มต้นอ่านและคิด 

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกพินิจให้ถ้วนถี่ 
กิจกรรมที่ ๓ ไตร่ตรองดูให้ดี 
กิจกรรมที่ ๔ ทวนอีกทีให้แน่ใจ 

บรรณานุกรม 
ประวัติผู้เรยีบเรยีง 

 
 



ค าแนะน าส าหรับครู 
 

 หนังสืออา่นเพิม่เติมเพื่อพัฒนาการคิด  ชุด อา่นคิดประเทืองปัญญา  มีทั้งหมด 
จ านวน  ๘  เล่ม  แตล่ะเล่มเนื้อเรื่องแยกกันโดยชัดเจน  นักเรียนสามารถฝึกอา่นโดยใช้
เล่มใดก่อนหลังได้ โดยไม่ต้องเรยีงล าดับจากเลม่ที่  ๑   

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการคิด ชุด  อ่านคิดประเทืองปัญญา เล่มที่ ๔ 
บทความน่ารู้ เล่มนี้  เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสาระการอ่าน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เน้นให้นักเรียนได้ฝึกอ่านเพื่อ
พัฒนาการคิดของนักเรียน   ซึ่งการอ่านที่ได้ผลดี  คือ การอ่านที่ต้องมีการคิดควบคู่ไป
ด้วย  ไม่เช่นนั้นจะท าให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพถือว่านักเรียนอ่านหนังสือไม่เป็น  
ดังน้ันการอ่านจึงต้องใช้การคิดควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกพัฒนาการคิดของนักเรียนตั้งแต่การคิดระดับต้น  ไปสู่การคิดระดับกลาง  และการ
คิดระดับสูง  ครูผู้สอนควรแนะน า  อธิบาย  สร้างความเข้าใจแก่นักเรียน ตามขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี  

๑. ศึกษาบทน า  และอธิบายระดับของการคิดให้นักเรียนเข้าใจ 
๒. ให้นักเรียนอ่านจับใจความ ตามขั้นตอน  ดังน้ี 

๒.๑ อ่านในใจโดยเขยีนหัวข้อที่เป็นประเด็นส าคัญทีไ่ด้จากการอ่าน 
๒.๒ อภิปรายร่วมกันเพือ่สรุปประเด็นหรือหัวขอ้ส าคัญ 
๒.๓ อ่านเนือ้เรือ่งอย่างละเอียด  โดยจดบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ 
๒.๔ อภิปรายรายละเอยีดของเนื้อเรื่อง  เพือ่ให้ครอบคลุมหัวขอ้ที่เขยีนไว้ 
๒.๕ อา่นเนื้อเรื่องอยา่งละเอียดซ้ าอีกครั้ง  พรอ้มทั้งย่อเรื่องให้เหลือเฉพาะ
ประเด็นส าคัญ 

๓. ดูแลให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน 
๔. ตรวจค าตอบของกิจกรรมที่นักเรยีนปฏิบัติทุกกิจกรรม 
๕. เสริมแรงบวกให้ก าลังใจนักเรียนทุกคน  เนือ่งจากนักเรียนอาจจะมีทักษะการอา่น     

การคิดที่แตกต่างกัน 
 



ค าแนะน าส าหรับนักเรยีน 
 

 หนังสือเพิ ่มเติมเพื่อพัฒนาการคิด  ชุดอ่านคิดประเทืองปัญญา เล่มที่ ๔ 
บทความน่ารู้  เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านเพื่อพัฒนาการคิด ซึ่งการ
อ่านที่ได้ผลดี คือ การอ่านที่ต้องมีการคิดควบคู่ไปด้วยไม่เช่นนั้นจะท าให้การอ่านไม่มี
ประสิทธิภาพ ถือว่านักเรียนอ่านหนังสือไม่เป็นดังนั้นการอ่านจึงต้องใช้การคิดควบคู่ไป
ด้วยทุกครั้ง  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาการคิดของนักเรียนตั้งแต่การคิด
ระดับต้น  ไปสู่การคิดระดับกลาง  และการคิดระดับสูง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

๑. อ่านค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เข้าใจ 
๒. ศึกษาบทน า  เพือ่ตรวจสอบระดับการคิดของนกัเรียน 
๓. อ่านเนื้อหาตามขั้นตอน  ดังนี้ 

๒.๑ อ่านในใจโดยเขยีนหัวข้อที่เป็นประเด็นส าคัญทีไ่ด้จากการอ่าน 
๒.๒ อภิปรายร่วมกันเพือ่สรุปประเด็นหรือหัวขอ้ส าคัญ 
๒.๓ อ่านเนือ้เรือ่งอย่างละเอียด  โดยจดบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ 
๒.๔ อภิปรายรายละเอยีดของเนื้อเรื่อง  เพือ่ให้ครอบคลุมหัวขอ้ที่เขยีนไว้ 
๒.๕ อ่านเนือ้เรือ่งอย่างละเอียดซ้ าอีกครั้ง  พรอ้มทั้งย่อเรื่องให้เหลอืเฉพาะ
ประเด็นส าคัญ 

๔. ฝึกปฏิบตัิกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน 
๕. อ่านค าชี้แจงในแต่ละกจิกรรมให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 
๖. ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
๗. อดทนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  เนื่องจากนักเรยีนแต่ละคนมีทักษะการอ่านและการ

คิดที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
 
 
 
 

 



 
มาตรฐานการการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการ 
   ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
                       และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด     ม. ๓/๓ ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจาก 
   เรื่องที่อ่าน 

      ม.๓/๔  อ่านเรือ่งตา่ง ๆ แลว้เขยีนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก 
ย่อความและรายงาน 

        ม.๓/๕  วิเคราะห ์  วิจารณ์  และประเมนิค่าเรือ่งทีอ่า่น  โดยใช้กลวิธี 
   การเปรียบเทียบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
      ม.๓/๖   ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 
      ม. ๓/๗  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดับความ  และความเป็นไป 
                       ได้ของเรื่อง 
     ม.๓/๘    วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
     ม. ๓/๙   ตีความประเมินค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย 
                       เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

๑. บอกสาระส าคัญของเรือ่งที่อา่นได้ (ม ๓/๓) 
๒. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรือ่งได้ (ม ๓/๔) 
๓. น าข้อคิดทีไ่ด้จากการอา่นไปใช้ประโยชน์ได้ (ม ๓ /๙) 
๔. วิเคราะห์เรือ่งทีอ่่านได้ (ม ๓/๗, ม ๓/๘)  
๕. เปรียบเทียบแนวคิดส าคัญของเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

หรือส านวนสุภาษิตได้  (ม ๓/๕) 
๖. ประเมินคา่เรือ่งทีอ่่านได ้( ม ๓/๖) 

 



 
บทน า 

การอ่านกับการพัฒนาการคิด 
 

 การอ่านกับการคิดจะท างานควบคู่กันไป  เมื่อนักเรียนอ่านสาระต่าง ๆ  แล้ว
สามารถจ าและเข้าใจ  แสดงว่ามีการคิดระดับต้น  ต่อมาได้มีการฝึกฝนจนสามารถอ่าน
แล้วน าไปใช้และวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านได้แสดงว่าสมองมีการพัฒนาสู่การคิด
ระดับกลาง  สุดท้ายเมื่อมีการฝึกฝนจนสามารถสังเคราะห์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้อง  การคิดก็ได้รับการพัฒนาสู่ระดับสูง  การคิดจะพัฒนามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
การฝึกฝนของนักเรียนซึ่งเป็นผู้อ่าน  ดังนั้น  ถ้าต้องการพัฒนาให้เป็นผู้มีความคิด
ระดับสูง ควรฝึกปฏิบัติดังน้ี  
 ๑.  ฝึกคิดระดับต้นด้วยการอ่านในใจเพื่อรู้ - จ า  และเข้าใจเรื่องที่อ่าน  กล่าวคือ  
จ าค าส าคัญ  เหตุการณ์   เรื่องราว  และเข้าใจแนวคิดของเรื่อง   
 ๒.  ฝึกคิดระดับกลาง  ด้วยการทบทวนหลักการคิดระดับต้น  การคิดระดับกลาง
คือ  การน าเรื่องราวที่อ่านไปใช้ประโยชน์  และวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ  ในเรื่องที่
อ่านได้   
 ๓.  ฝึกคิดระดับสูง  ด้วยการทบทวนหลักการคิดระดับต้นและระดับกลาง  การ
คิดระดับสูงเป็นการสังเคราะห์ด้วยการน าค าพังเพย  สุภาษิตมาเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์ของเรื่อง  สร้างสถานการณ์ที่คล้ายกันกับแนวคิดของเรื่อง  นอกจากนั้นยัง
รวมถึงการประเมินค่าโดยแยกเหตุและผล  ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น   คุณค่าที่ได้รับ  
และการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



บทความมาปลูกต้นสะเดากันเถอะต้นไมม้ากประโยชน์ 
 

จากสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ท าให้ทุก
คนเริ่มคิดถึงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ไม่ท าลายป่า แต่ในความ
เป็นจริงที่ผ่ านมา มีการตัดต้นไม้อายุน้อย ๆ ส่งโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เพื่อท าพาเลท ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าถ่าน ฯลฯ การตัดต้นไม้
เล็ก ๆ ท าเป็นล่ าเป็นสัน ตัดทุกวันตัดไม่เลือกชนิดของต้นไม้รวมทั้งต้นสะเดา เดี๋ยวนี้การ
ตัดต้นไม้เล็ก ๆ มีกระจายทุกจังหวัด มีพ่อค้ารับซื้อไม่อั้น ราคาตั้งแต่ต้นละ 600-1,200 
บาทแล้วแต่ชนิดของไม้ ถ้าเป็นเช่นนี้ในไม่ช้าเมืองไทยจะไม่มีต้นไม้โตเลย จะแห้งแล้ง
และเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยแล้งที่น่ากลัว รวมถึงอากาศร้อนมาก ๆ  ขอให้เริ่มปลูกต้นไม้
โดยเร็ว งดการตัดต้นไม้ ถ้าต้องการให้ไม้โตไวขอให้นึกถึงการปลูกต้นสะเดา จะมีใคร
ทราบหรือไม่ว่าสะเดาเมื่อปลูกแล้วท าให้ชีวิตทุกคนทุกชีวิตมีความสุขได้ ใกล้ตัวคือ
สุขภาพ ใบสะเดา ท าเป็นชาชงกินแก้เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันอุดตันเส้นเลือด 
ระบบหมุนเวียนโลหิต หน้ามืดบ่อย ๆ ริดสีดวงทวาร ติดเชื้อในกระแสเลือด ท้องอืด 
ท้องผูกบ่อย ๆ น้ ามันสะเดาจากเมล็ดสะเดาเป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องส าอางเป็น
อย่างมากและมีราคาแพง ดอกสะเดา ในช่วงปลายปีจะเป็นผักยอดนิยมส าหรับคนไทยใช้
รับประทานกับน้ าปลาหวานเป็นทั้งอาหารและยาท าให้ร่างกายแข็งแรงฟอกเลือดท าให้
เลือดสะอาด ในด้านการเกษตร ใช้เมล็ดท ายาฆ่าแมลงจ าพวกหนอน เพลี้ยไฟ ไรแดง ใน
พืชผักโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าวที่เป็นปัญหาใหญ่ ทั่วโลกยอมรับการใช้
สะเดาในพืชผัก ผลไม้ ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน สามารถส่งออกได้อย่างสบาย ๆ เป็น
สมุนไพรที่ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีได้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ต้นสะเดาโตไวทันใจคน
ปลูก เป็นไม้เนื้อแข็ง ปลวกไม่กวนเหมือนไม้บางชนิด เมื่อก่อนน ามาท าเรือ ปลูกบ้านท า
เฟอร์นิเจอร์ ลายไม้สวย  ให้สังเกตว่า สะเดาทนแล้งได้ดีมาก ทางอีสานหน้าแล้งต้นไม้
อื่นไม่เขียวเหมือนต้นสะเดา ทนดินเค็มทุกชนิดได้อย่างสบาย 

เมื่อปลูกครบ 5 ปี จะให้ผลผลิต ทั้ง
ดอกและเมล็ดขายได้ หากสนใจติดต่อ 
บริ ษั ท  ผลิ ตภัณฑ์ สะ เดา ไทย  จ า กั ด      
08-1942-2056, 08-1995-4409 หาก
ต้องการปลูกติดต่อขอพันธุ์ได้ฟรีที่สถานี

เพาะช ากล้าไม้ทุกจังหวัด แต่ต้องขอหลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้ว เนื่องจากช่วงนี้   



ทางสถานีต่างๆก าลังรอเมล็ดใหม่ที่ก าลังจะออกช่วงดังกล่าว ข้อส าคัญเมื่อปลูกแปลง
ใหญ่ต้องน าไปช าและเปลี่ยนถุงให้ใหญ่ก่อนความสูงของต้นประมาณหนึ่งฟุตจึงจะลง
แปลงได้ เพื่อให้การปลูกมีต้นตายน้อยมากหรือควรปลูกหน้าฝนจะช่วยให้สะเดาโตไว  
ไม่ควรน าต้นอ่อนไปปลูกเลย ถ้าหากปลูกน้อย ๆ ดูแลดีก็ปลูกได้เลย ถ้าหากใจร้อนอยาก
ปลูกไว ๆ และสะเดาต้นโตประมาณหนึ่งปีก็สามารถหาซื้อได้ที่ คุณสุพจน์ กุลประยงค์ 
08-9832-5980 จะให้ค าแนะน าในการปลูกที่ถูกต้อง จากข้อดีต่าง ๆควรร่วมมือกันรีบ
ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ก าลังโหมกระหน่ า จากการตัด
ต้นไม้อย่างที่ทุกคนได้เห็น ควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป. 

 

 ( ที่มา :http://www.dailynews.co.th) 
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กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า 

กิจกรรมที่ ๑ 

เริ่มต้นอ่านและคดิ (รู-้จ า / เข้าใจ) 

ค าช้ีแจง  จากบทความเรื่องทีอ่่าน “มาปลูกต้นสะเดากันเถอะต้นไม้มาก 
ประโยชน”์ นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
 

๑. ส่วนใดของสะเดาที่น าไปท าเครือ่งส าอางซึ่งมีราคาแพง 
 

๒. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสะเดามีอะไรบ้าง 
 

๓. สะเดาช่วยลดสารเคมีทางสิ่งแวดลอ้มได้อยา่งไรบ้าง 
 

๔. สะเดาสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีเพราะอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ ๒ 

ฝึกพินิจให้ถี่ถ้วน (น าไปใช้ / วิเคราะห์) 

ค าช้ีแจง  จากบทความเรื่องทีอ่่าน “มาปลูกต้นสะเดากันเถอะต้นไม้มาก 
ประโยชน”์ นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้

๑. การปลูกสะเดาเพือ่จ าหน่ายมีรายได้แล้ว  ยังส่งผลดีอย่างไรต่อผู้ปลูกสะเดา 
๒. ให้นักเรียนจ าแนกประโยชน์ของสะเดาจากส่วนต่างๆของสะเดา 
๓. ดอกของสะเดาสามารถน ามาท าเมนอูาหารอะไรได้บ้าง  เมื่อรับประทานแล้วเรา

ได้รับประโยชน์อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ ๓ 

ไตรตรองดดูี (สังเคราะห์ / ประเมินค่า) 

ค าช้ีแจง  จากบทความเรื่องทีอ่่าน “มาปลูกตน้สะเดากันเถอะต้นไมม้าก
ประโยชน์” นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. สาเหตุที่มนุษย์ตัดไม้ท าลายป่าจนท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมาจากสาเหตุ
ใดบ้างมีวิธีป้องกันอย่างไร 

๒. การปลูกสะเดานอกจากจะรับประทานให้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว  สะเดายัง
สามารถจ าหน่ายสรา้งรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดี  นับว่าการปลูกสะเดาให้
คุณคา่มากตรงกับส านวนไทยวา่อย่างไร  

๓. “สะเดามีรสชาติขมแตม่ีสรรพคณุทางยาอเนกอนันต์  ตรงกับค าพังเพย หวาน
เป็นลมขมเป็นยา” การใช้ค าพังเพยเปรียบเทียบข้างต้นน้ีถูกต้องหรือไม่ 

๔. หากเราหันหาปลูกสะเดามากขึ้นจะส่งผลอยา่งไรในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ ๔ 

ทวนอีกทีให้แน่ใจ 

ค าช้ีแจง  จากบทความเรื่องทีอ่่าน “มาปลูกตน้สะเดากันเถอะต้นไมม้าก
ประโยชน์” นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. ใบสะเดา มีสรรพคณุทางยาอย่างไร (รู้-จ า) 
ก. ท ายาฆา่แมลง 
ข. รักษาแมลงสัตว์กัดต่อย 
ค. แก้โรคเบาหวาน ความดัน 
ง. แก้โรคลมชัก 

๒. เมล็ดของพืชชนิดใดสามารถน ามาสกัดน้ ามันท าเครือ่งส าอางได้ (รู้-จ า) 
ก. สบู่ด า 
ข. ปาล์ม 
ค. ยางพารา 
ง. สะเดา 

๓. ใจความส าคญัของบทความนี้คอือะไร(เข้าใจ) 
ก. ส่งเสรมิการปลูกสะเดา 
ข. บอกสรรพคุณทางยาของสะเดา 
ค. ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ง. บอกแนวทางแก้ปัญญาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๔. ข้อใดไม่ใช่ผลของการตดัไม้ท าลายป่า (วิเคราะห์) 
ก. น้ าท่วม 
ข. โลกร้อน 
ค. แผ่นดินไหว 
ง. เปลือกโลกยุบ 

๕. เมนูอาหารชนิดใดที่นักเรียนสามารถท ารับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย
มากที่สุด (น าไปใช้) 
ก. ผัดกะเพรา 



 
ข. ข้าวไข่เจียว 
ค. ผัดมามา่ขี้เมา 
ง. ข้าว-ปลาดุกย่างน้ าพริกสะเดาหวาน 

๖. การปลูกสะเดาควรปลูกในเดือนใดสะเดาจึงจะเจริญเติบโตดี (เข้าใจ) 
ก. เดือนเมษายน 
ข. เดือนมกราคม 
ค. เดือนมีนาคม 
ง. เดือนมิถุนายน 

๗. ผลกระทบจากการตัดไม้ท าลายป่าขอ้ใดสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
มากที่สุด (วเิคราะห์) 
ก. ท าให้ไม่มีทีอ่ยูอ่าศัย 
ข. ท าให้วัฏจักรชีววิทยาหว่งโซ่อาหารไม่สมบูรณ ์
ค. ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ง. ท าให้สูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

๘. การรับประทานผักผลไม้ที่ใช้ยาฆ่าแมลงจะท าให้ร่างกายเกิดโทษจริงเสมอไป
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 
ก. จริงเพราะยาฆ่าแมลงก็ฆ่าเราได ้
ข. จริง เพราะแมลงตายเราก็ตาย 
ค. ไม่จริง เพราะสารเคมีไม่ท าลายชีวิตมนุษย์ 
ง. ไม่จริง เพราะหากเราใชส้ารทีไ่ด้จากธรรมชาติก็จะไม่ท าลายชีวิต 

๙. สมศรีปลูกผักขายจึงซ้ือยาฆ่าแมลงมาฉีดฆ่าเพี้ยที่มาท าลายพืชผัก  ทั้งที่สมศรีได้
ปลูกต้นสะเดาไวเ้พือ่ขายดอก จ านวน ๕ ต้น การกระท าของสมศรีตรงกับส านวน
ไทยวา่อย่างไร(สังเคราะห์) 
ก. ขี่ช้างจับตั๊กแตน 
ข. คมในฝัก 
ค. ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 
ง. ใกล้เกลือกินด่าง 

 
 



 

      ๑๐. หากแม่ของนกัเรียนมีอาการหน้ามืดบ่อย ๆ ไปตรวจร่างกายแล้วหมอบอกว่า 

           เป็นโรคความดันต่ านักเรียนจะแนะน าแม่อย่างไร ( น าไปใช้ ) 

ก. ให้แม่น าใบสะเดาท าเป็นชาชงรับประทานทุกวนั 
ข. ให้แม่น าดอกสะเดามาปรุงเป็นอาหารรับประทาน 
ค. ให้แม่น าเมล็ดสะเดามาต้มรับประทานทุกวัน 
ง. ให้แม่น าใบสะเดาไปยา่งไฟประคบที่หน้าอกทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทความ...เพื่อนแท ้

 
เพื่อน  คือ คนแรกที่ท าให้เรารู้จักผู้อื่น   เพื่อน..คือคนแปลกหน้าคนแรก…ที่ท าให้

เรารู้จักความรักนอกเหนือจากคนในครอบครัว..ที่เรารักกันมาตั้งแต่เกิดเพื่อน..โผล่หัวมา
ตอนโต…เป็นใครไม่รู้..แล้วจู่ๆวันหนึ่งเราก็รักมันได้ฉันมองความรักเพื่อน..เป็นความรักที่
น่าเคารพยกย่องแต่ต้องเป็นเพื่อนแท้ด้วยนะ..เพื่อน..จะรักกันแบบพอดีๆไม่หวง..ไม่หึง.
ไม่ต้องการอะไรตอบแทน..เรารักกันสบายๆมีปัญหาปรึกษากัน.มีเรื่องเดือดร้อนช่วยกัน..
มีอะไรไม่สบายใจปรับทุกข์กันแต่ในขณะเดียวกันต่างคนต่างก็มีโลกเป็นของตัวเอง  เธอมี
แฟนฉันไม่ว่า..เธอสนุกของเธอไป..เราต่างยินดีในความสุขของกันและกันไม่ต้องมาเจอ
กัน…ก็ยังห่วงกัน..ยังคิดถึงกัน  ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอ  ถ้ามั่นใจว่าเจอเพื่อนแท้
แล้ว..เชื่อเถอะว่า..ไม่วา่เราจะห่างกันอย่างไร..เราจะคดิถึงกันและเราจะไม่มวีันเลิกคบกัน
..เพราะเธอไปมีเพื่อนใหม่..ต่างฝ่ายต่างมีเพื่อนใหม่..ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้…มันเป็นความ
รักที่ไม่มีเงื่อนไขคนบางคนบอกว่า..คุยกับเพื่อนได้ทุกเรื่อง..แต่คุยกับแฟน..กับพ่อแม่ได้
บางเรื่องนี่แหละ..ที่มันเป็นความรักที่ประหลาด…แต่งดงามมันมีความเข้าใจ.. ไว้ใจ ..เชื่อ
ใจ..ในจุดสมดุล 
 

( ที่มา : http://turtleit1prig.wordpress.com) 
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กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า 

กิจกรรมที่ ๑ 

เริ่มต้นอ่านและคดิ (รู-้จ า / เข้าใจ) 

ค าช้ีแจง  จากบทความที่อ่าน “ เพือ่นแท้ ” ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. ใจความส าคญัของบทความนี้คอือะไร 
๒. เรารู้จักรักผูอ้ื่นนอกจากคนในครอบครัวไดอ้ยา่งไร 
๓. สิ่งที่เราได้รับจากเพือ่นแท้คืออะไรบ้าง 
๔. ในบางครั้งที่เรามีปัญหาเราจะปรึกษาเพื่อนมากกว่าปรึกษาผู้ปกครองเพราะอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ ๒ 

ฝึกพินิจให้ถ้วนถ่ี (น าไปใช้ / วิเคราะห์) 

ค าช้ีแจง  จากเรื่องที่อา่น “ เพื่อนแท้ ” ให้นักเรียนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

๑. เมื่อเพื่อนของนักเรียนเกิดมีแฟนนักเรียนจะปฏบิัติตัวอย่างไร 
๒. อธิบายขอ้ดีของการรักแบบเพื่อนแท้เป็นอย่างไร 
๓. หากเพื่อนของนักเรียนตั้งครรภ์ระหว่างเรียนนกัเรียนจะให้ค าปรึกษาอย่างไร 
๔. เมื่อนักเรยีนมีปัญหาไมส่ามารถบอกผู้ปกครองได้นักเรียนจะปรึกษาใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ ๓ 

ไตร่ตรองดูใหด้ี (สังเคราะห์ / ประเมินค่า) 

ค าช้ีแจง  จากเรื่องที่อา่น “ เพื่อนแท้ ” ให้นักเรียนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

๑. หากเราไม่เคยจริงใจกับเพื่อน  สิ่งที่เราจะไดร้ับจะเป็นเช่นไร 
๒. อธิบายเปรยีบเทียบความรักแบบเพื่อนต่างจากความรักแบบแฟนอยา่งไร 
๓. “เพื่อนที่ดีจะหายากมากเมื่อพบแลว้เราตอ้งรักษาความรักนี้ไว้ให้ดี ส่วนรักที่ไม่

จริงใจต่อเรามักจะหวังประโยชน์กับเราเมื่อเราหมดประโยชน์ก็จะหายหน้าไป 
ฉะนั้นเราควรเลอืกคบเพื่อนให้ดี”  ตรงกับส านวนสุภาษิตไทย คือ 

๔. หากเรามีเพื่อนแท้จะส่งผลอย่างไรกับเราบ้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

บทความความพ่ายแพ้ 

ความพ่ายแพ้... ดูแล้วไม่เป็นเรื่องที่พึงปรารถนา  แต่คุณรู้ไหมว่าความพ่ายแพ้ท า
ให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   สังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแก่งแย่งตั่งแต่
อนุบาลเลยทีเดียว  พวกเราถูกปลุกฝังให้ตั้งเป้าหมายที่ต้องอาศัยการชนะคนอื่นๆเพื่อให้
เข้าสู่เป้าหมาย  เราลองมองดูเพื่อนๆของเราจะเห็นว่าหลายๆคนเป็นคนที่แพ้ไม่ได้  ไม่
ผิดพวกเขาไม่ผิดยิ่งถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาสูง  ย่อมทะเยอทะยาน  มากพวกเขามุ่งที่จะ
ชนะ ชนะ และชนะ แต่ถ้าเขาเกิดแพ้ขึ้นมาละเขาจะทนไม่ได้   และพยายามหาทางออก
ที่รุนแรง  พวกเขาเป็นโรคแพ้ไม่เป็นโรคแพ้ไม่เป็นนี้รุนแรงมากครับ  ยกตัวอย่างเช่นใน
เรื่องความรัก  ลองถ้าคนแพ้ไม่เป็นอกหักขึ้นมาพวกนี้จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรงมาก
ทางออกของคนเหล่านี้อาจรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวอยู่ทุกวัน
ท าไมหรือ...ก็เพราะวา่เขาไม่รูจ้ักการที่จะมองเหรียญสองด้าน  ว่าบางครั้งในเกมชีวิต เรา
จะชนะเรื่อยไปนั้นคงไม่ได้จะต้องมีบางเกมที่เราต้องรู้จักแพ้เปล่า...ไม่ใช่ไม่สู้แต่เมื่อถึงจุด
ที่เราเห็นว่าเราแพ้แล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะยอมรับมันไม่ใช่ดันทุรังที่จะเอาชนะให้ได้แต่ฝ่าย
เดียวเกมชีวิต...ถือเป็นเกมที่แตกต่างจากเกมอื่นๆรวมถึงเกมธุรกิจต่างๆที่ผู้เล่นมุ่งหมาย
จะเอาชนะอย่างเดียว  แต่เกมชีวิตการพ่ายแพ้บางครั้งกลับเป็นเรื่องที่มีค่ามากกว่าการ
ชนะเราเคยลองถามตัวเองบางไหมว่า  หากเราชนะ ชนะ และ ชนะโดยไม่รู้จักแพ้บาง
เลยนั้นสร้างความสูญเสียมิตรแท้ไปแล้วเท่าไรหรือท าให้เกิดศัตรูเพิ่มขึ้นมาหรือไม่แต่ถ้า
เรายอมที่จะแพ้บาง  เพื่อรักษามิตรภาพอันดีผมถือว่าก็สมควรที่ยอมรับการพ่ายแพ้
หลายคนคงเคยอ่านหนังสือประเภท How to ที่เน้นให้มนุษย์เกิดความ ทะเยอทะยาน
และมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่ผมว่าหนังสือประเภท How to ควรจะมีเรื่อง
ของกลยุทธ์ต่างๆที่จะแพ้บ้าง  หากทุกคนในโลกนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นที่หนึ่งกันหมด 
Ok  มันคือความ ทะเยอทะยาน แต่คุณว่าสังคมมันจะน่าอยู่ไหมหากเรายอมเป็นที่สอง 
หรือที่สามแต่เราสามารถที่จะสรรสร้าง  ชีวิตให้มีความสุขได้สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่า
มากกว่าหรือไม่ผมอ่านเรื่องราวนักธุรกิจหรือนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าในหน้าที่การงาน
ของพวกเขาจะท างานได้อยา่งไร้ที่ติ  เขาชนะมาตลอดแต่ในเกมชีวิตพวกเขากลับสอบตก
เพราะเขาเอานิสัยในการเอาชนะ  กลับไปใช้ในครอบครัวเห็นบางคนเลี้ยงลูก  ให้ลูกๆ
แข่งขันกันครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  แต่เราคงต้องคอยบอกด้วยว่าเรามีสิทธิที่จะชนะและ
พ่ายแพ้เท่าๆกัน  บางคนสงสัยว่าหากเรายอมรับที่จะพ่ายแพ้นั้นเป็นการแสดงถึงความ  



 

อ่อนแอด้วยหรือไม่   ผมกลับมองว่าความพ่ายแพ้นี้เองที่จะเติมเต็มความเป็นมนุษย์ของ
เขาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   เขาจะรู้จักด ารงชีวิตอย่างกล้าหาญที่จะเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
การที่คนหนึ่งจะย่อมรับถึงความพ่ายแพ้ผมว่าจะต้องใช้ความกล้าหาญ อยู่ไม่น้อยคนที่
แพ้ไม่เป็นต่างหากละที่เป็นคนอ่อนแอ 

( ที่มา : http://guru.thaibizcenter.com) 
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กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า 

กิจกรรมที่ ๑ 

เริ่มต้นอ่านและคดิ (รู-้จ า / เข้าใจ) 

ค าช้ีแจง  จากบทความที่อ่าน “ ความพา่ยแพ้ ” นักเรียนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

๑. หากเราเคยพา่ยแพ้เราจะรู้สึกเสียใจ  แต่ความพา่ยแพส้่งผลดีต่อเราอย่างไร 
๒. ใจความส าคญัของบทความนี้ คอือะไร 
๓. การที่ไมรู่้จักความพ่ายแพ้ส่งผลอย่างไรบ้าง 
๔. เราถูกปลูกฝังไม่ให้รู้จักพ่ายแพ้ตั้งแต่เมือ่ไร  อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

กิจกรรมที่ ๒ 

ฝึกพินิจให้ถ้วนถ่ี (น าไปใช้ / วิเคราะห์) 

ค าช้ีแจง  จากบทความที่อ่าน “ ความพา่ยแพ้ ” ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

๑. หากนักเรียนมีผลการเรยีนคะแนนเป็นอันดับ ๑ มาตลอด  แต่ปีการศึกษานี้
นักเรียนมีผลการเรียนคะแนนเป็นอันดับที่ ๒ นกัเรียนจะปลอบใจตนเองอย่างไร 

๒. “คนที่ไม่เคยมองเหรยีญบาทสองด้าน”เป็นคนเช่นไร  
๓.  “สุชาวดีเป็นนักกีฬากอล์ฟ มือวางอันดับ ๓ ระดับประเทศไทย มีความคาดหวัง

จะต้องเป็นมือวางอันดบั ๑ ให้ได้  หลังฤดูการการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔ ปี ๕๕  ผลการแข่งขันพ่ายแพคู้่แข่ง  ตกไปอยู่อันดับ ๕ ปรากฏว่าพบศพ
สุชาวดีในห้องน้ า สาเหตุจากกินยาฆ่าตัวตายเพราะยอมรับความพา่ยแพ้ไม่ได้”   
แสดงให้เห็นว่าสุชาวดีเป็นคนเช่นไร 

๔. “รสลินเป็นคนสวย เธอไม่เคยอกหักจากผู้ชาย ตรงกันข้ามมีแต่เธอที่หกัอกผู้ชาย
ทุกคนที่เธอคบหาเมือ่มอีาการเบื่อหนา่ย แล้วเธอก็ได้พบกับผู้ชายทีพ่ึงพอใจจน
สละโสดตกลงแต่งงานด้วย แต่แล้วสามีเธอก้นอกใจมีผู้หญิงคนอื่น  ทอดทิ้งเธอไป
อยู่กับผู้หญิงคนใหม่ รสลินเสยีใจมากถึงกับเสียสติกลายเป็นคนวิกลจรติ ”  
สาเหตุที่รสลินตอ้งเป็นแบบน้ีเพราะเหตุใด  และตรงกับส านวนสุภาษติไทยว่า
อย่างไร 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ ๓ 

ไตร่ตรองดูใหด้ี (สังเคราะห์ / ประเมินค่า) 

ค าช้ีแจง  จากบทความที่อ่าน “ ความพา่ยแพ้ ” ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

๑. บุคคลทีไ่ม่รู้จักความพ่ายแพ้จะส่งผลต่อไปในอนาคตอย่างไร 
๒. หากเราไมรู่้จักยอมแพ้มแีต่มุ่งจะเอาชนะอย่างเดียวผลตามมาคอือะไร 
๓. หากในสังคมมีแตค่นแก่งแย่งชิงดีมุงจะเอาชนะคนอื่น จะเกิดอะไรขึ้น 
๔. การเลี้ยงลูกโดยปลูกฝังให้แข่งขันตั้งแต่ยังเด็ก  ไม่รู้จักความพา่ยแพ้ถือเป็นสิ่งที่ดี

หรือไม่  เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ ๔ 

ทวนอีกทีให้แน่ใจ 

ค าช้ีแจง  จากเรื่องที่อา่น “  เพื่อนแท้ ”  และเรื่อง  “ ความพ่ายแพ”้ ให้นักเรียนเลือก
ค าตอบที่ถูกทีสุ่ด 

๑. ความรักแบบใดที่จีรังและยาวนานแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด( รู้ –จ า ) 
ก. ความรักแบบหนุ่มสาว 
ข. ความรักแบบเพื่อนแท้ 
ค. ความรักแบบแฟน 
ง. ความรักแบบคนรู้จัก 

๒. เราถูกปลูกฝังให้รู้จักการเอาชนะผู้อื่นตั้งต่อเมื่อไหร่ ( เข้าใจ ) 
ก. ตั้งแต่แรกเกิด 
ข. ตั้งแต่หัดเดิน 
ค. ตั้งแต่เรียนอนุบาล 
ง. สอบเรียนต่อระดับปริญญาตรี 

๓. ข้อใดคือสิ่งส าคัญที่สุดที่เราได้รับจากเพื่อแท้ (เข้าใจ) 
ก. ยืมเงินได้เวลาที่เราเดือดร้อน 
ข. ไปเป็นเพื่อนเที่ยวได้ทุกงาน 
ค. ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง 
ง. ให้ยืมลอกการบ้านได้ทุกวัน 

๔. เมื่อเรามีปัญหาคนแรกที่เรามักจะขอค าปรึกษาคือใคร (รู้-จ า) 
ก. คุณครูที่ปรึกษา 
ข. พ่อ – แม่ 
ค. พี่ 
ง. เพื่อน 

 



 

๕. หากเพื่อนนักเรียนมีรักในวัยเรียน  นักเรียนจะปฏิบัติตัวเช่นไร (วิเคราะห์) 
ก. อิจฉาจัง ไม่มีใครจีบเราเลย 
ข. ตีตัวออกห่าง  รักในวัยเรียนจะส่งผลให้เรียนไม่จบ 
ค. ปฏิบัติตัวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความห่วงใย 
ง. บอกคนอื่นให้รู้ เดี๋ยวคนอื่นจะตกข่าว 

๖. ข้อใดคือผลเสียของการเอาแต่ชนะ (วิเคราะห์) 
ก. เสียมิตร 
ข. เสียชื่อ 
ค. เสียงาน 
ง. เสียเงิน 

๗. หากเพื่อนของนักเรียนมีปัญหาแฟนนอกใจไปคบคนอื่นนักเรียนควรให้ค าปรึกษา
อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (สังเคราะห์) 
ก. คนโลเลอย่างนั้นอย่าเสียใจเลย  ตั้งใจเรียนตีกว่า 
ข. เธอคงจะไม่สวยพอ  ไปท าศัลยกรรมดีกว่า 
ค. เซ่อซ่าอย่างเธอโดนหลอกบ้างก็ดีจะได้จ า 
ง. เตือนแล้วไม่ฟัง อกหักซะบ้างก็ดี 

๘. ความรักแบบเพื่อนแท้จะยั่งยืน จีรัง และยาวนานเสมอไปใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
( ประเมินค่า ) 
ก. ไม่ใช่  เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน 
ข. ไม่ใช่  พบเพื่อนใหม่ก็ลืมเพื่อนเก่า 
ค. ใช่  ความรักแบบเพื่อแท้ฝังลงลึกยากลืมเลือน 
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ด้องดูที่คนคนนั้น 

๙. ความรักในข้อใดจีรังยังยืน ( สังเคราะห์) 
ก. รักแท้แพ้ใกล้ชิด 
ข. รักไร้พรหมแดน 
ค. รักแท้มีแต่ในนิยาย 
ง. ความรักกินไม่ได้ 

 



 

๑๐.ข้อใดคือผลเสียมากที่สุดจาการเอาแต่ชนะ(ประเมิน) 
ก. เกิดความภาคภูมิใจ 
ข. ความแรงรุนสูญเสียถึงชีวิตและทรัพย์สิน 
ค. ความกระตือรือร้น 
ง. ความเสื่อมของสังคม 
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