
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

หลกัสตูรฝึกเสริมการอ่านระดบัมธัยมศึกษา  

 

ช่ือผูเ้รียน………………………………นามสกลุ…………………………………ชัน้…………เลขท่ี…..…. 

โรงเรียน................................................ต าบล.........................อ าเภอ....................จงัหวดั...................... 

ค าช้ีแจงในการใช้แบบทดสอบ 

๑. แบบทดสอบฉบบัน้ี  ใชท้ดสอบทกัษะการอ่านจบัรายละเอยีด  การสรุปประเดน็หลกัของเรื่อง  
และการตคีวาม  เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ๔ ตวัเลอืก จ านวน ๒๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน 
ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ ๑ ชัว่โมง 

๒. เน้ือเรื่องทีก่ าหนดใหใ้นแบบทดสอบมจี านวน ๓ เรือ่ง  ใหน้กัเรยีนอ่านเน้ือเรือ่งทีก่ าหนดใหท้ลีะ
เรือ่งแลว้อ่านขอ้ค าถามและค าตอบใหล้ะเอยีด  จากนัน้เลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว  
โดยใสต่วัอกัษร ก ข ค ง ลงในกระดาษค าตอบ 

๓. ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ ในกระดาษค าตอบเทา่นัน้ 
๔. หา้มขดีเขยีนลงในแบบทดสอบน้ี 

 

            
 



~ ๒ ~ 

ให้นักเรียนอ่านบทอ่านแต่ละเร่ืองให้จบเร่ือง  แล้วตอบค าถามท่ีอยู่ข้างท้ายของแต่ละเร่ือง โดย
เลือกค าตอบท่ีคิดว่าถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียวใส่ลงในกระดาษค าตอบ 

เรื่องท่ี ๑  สามโรคปลายฝนต้นหนาว 

ตาแดง  อาการแสดงของโรคตาแดงทีเ่หน็ไดช้ดักค็อื  บรเิวณเยื่อบุตาขาวมีการอกัเสบแดง แสบ มี
ขีต้าสเีขยีวเหลอืงคลา้ยหนอง  ส าหรบัในเดก็โตไปจนถงึผูใ้หญ่บางคนอาจมอีาการตาพรา่มวั มองไมช่ดัหรอื
แพ้แสงได้  โรคตาแดงนัน้ถึงแมจ้ะสรา้งความร าคาญแต่ก็ไม่ใช่โรครา้ยแรง สามารถหายได้ด้วยการใช้ยา
หยอดตาที่มสี่วนผสมของยาปฏชิวีนะภายใน ๕-๗ วนั  แต่ในเดก็ทารกที่เป็นโรคตาแดงนัน้อาจจะรุนแรง
จนถงึขัน้สง่ผลต่อการมองเหน็ในระยะยาวได ้ ส าหรบัการป้องกนัโรคตาแดงน้ีกง็า่ย ๆ แค่เพยีงหมัน่ลา้งท า
ความสะอาดมอืบ่อย ๆ ไม่ขยีต้ารวมไปถงึป้องกนัไม่ใหน้ ้าสกปรกเขา้ตา  ถ้ามอีาการแลว้ควรไปพบแพทย ์ 
เพราะโรคตาแดงตดิต่อไดโ้ดยการสมัผสัสิง่คดัหลัง่จากดวงตาของผูป้่วย  ดงันัน้ แนะน าใหห้ยุดอยู่บา้นเพื่อ
ป้องกนัการตดิต่อของโรคตาแดงไปสูผู่อ้ ื่น 

มือ เท้า ปาก โรคกลุ่มน้ีจะเป็นในเดก็ๆ อายุต ่ากว่า ๕ ปี  แต่กไ็ม่ใช่ว่าเดก็โตหรอืผูใ้หญ่จะไม่เป็น 
เพยีงแต่พบน้อยกว่า สาเหตุของโรคน้ีเกดิจากเชือ้ไวรสัซึ่งแพร่กระจายมาจากผูป้่วย  และตดิต่อไปยงัผูอ้ื่น
ผา่นทางสิง่ของทีป่นเป้ือนสารคดัหลัง่ รวมไปถงึน ้าทีป่นเป้ือนอุจจาระของผูป้ว่ย  อาการเบือ้งตน้ของโรคมอื
เทา้ปากนัน้คลา้ยกบัการตดิเชือ้ไวรสัอื่น ๆ ไดแ้ก่  มไีข ้ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยเน้ือตวั หลงัจากเริม่มอีาการ
ประมาณ ๑-๒ วนักจ็ะเริม่มตุ่ีมน ้าใสขึน้ที่ฝ่ามอื ฝ่าเทา้ กน้ หรอือวยัวะเพศ ที่พบมากที่สุดคอืในเยื่อบุช่อง
ปาก ลกัษณะเป็นเมด็น ้าใส  เวลาโดนจะเจบ็แสบ และอาการเจบ็ทีตุ่่มน ้าเป็นสาเหตุใหเ้ดก็มกัจะกนิอาหารได้
น้อยและลดลง ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิอาการขาดน ้าทีร่นุแรงถงึขัน้ชอ็กได ้ โรคมอืเทา้ปากไมม่วีคัซนีป้องกนั ไม่
มกีารรกัษาทีจ่ าเพาะ (กล่าวคอืไม่มยีาปฏชิวีนะตวัใดสามารถฆ่าเชือ้ไวรสัตวัน้ีได)้  ดงันัน้ทางทีด่ทีีสุ่ดกค็อื 
ตอ้งรกัษาความสะอาดมอืและดแูลเรือ่งความสะอาดของน ้าดื่ม 
          ไข้เลือดออก  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรสัซึ่งอาศยัเติบโตในตัวยุงลาย และจะแพร่ออกมาทาง
น ้าลายของตวัยุงลายเมื่อยุงไปกดัมนุษย ์แอ่งน ้าทีเ่ป็นแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายซึง่ยงัคงมอียู่จ านวนมากท าให้
การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่มากขึน้ ลกัษณะอาการช่วงแรกของโรคไขเ้ลอืดออกแทบจะไม่แตกต่าง
จากไขห้วดัทัว่ไป  ไดแ้ก่ มไีขส้งู อาจจะมอีาการไอ เจบ็คอไดบ้า้ง แต่ส่วนมากจะเบื่ออาหาร ปวดเมื่อยเน้ือ
ตวั หลงัจากที่เริม่มไีข้แล้ว  ๓-๕ วนั ไขจ้ะเริม่ลด ในระยะน้ีผู้ป่วยจะมปีรมิาณเกล็ดเลือดลดลง ซึม เบื่อ
อาหารมากขึน้ โดยรวมจะดเูหมอืนอาการแยล่งกวา่เดมิทัง้ ๆ ทีไ่ขล้ดลงแลว้ ในบางคนอาจจะมอีาการรนุแรง
ถึงขัน้ช็อกได้  ดงันัน้ถ้ามีอาการไข้สูง และเมื่อไข้ลดลงแล้วอาการกลบัแย่ให้รบีไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
วนิิจฉยัโรคไขเ้ลอืดออกโดยด่วน  โรคไขเ้ลอืดออกไม่มวีธิกีารรกัษาทีจ่ าเพาะกบัเชือ้ วธิทีีด่ทีีสุ่ดจงึเป็นการ
ป้องกนัไม่ให้ติดเชื้อ ได้แก่ การก าจดัแหล่งน ้าที่จะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย การป้องกนัยุงด้วยวธิกีาร  
ต่าง ๆ และถา้มผีูป้ว่ยในเขตชุมชนจ าเป็นตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเพือ่ด าเนินการป้องกนัต่อไป 
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๑. โรคตาแดงตดิต่อไปยงัผูอ้ื่นไดด้ว้ยวธิใีด  
 ก. อยูใ่กลก้นั                            ข. สมัผสัมอืกนั 
 ค. เล่นดว้ยกนั                           ง. สมัผสัของเหลวจากดวงตาผูป้ว่ย 
๒. วธิกีารป้องกนัรกัษาโรคตาแดงดว้ยตนเองอนัดบัแรกควรปฏบิตัติามขอ้ใด   
 ก. ขยีต้าเมือ่แพแ้สง                    ข. ใชย้าหยอดตา 
 ค. ขยีต้าเมือ่มอีาการพรา่มวั         ง. หมัน่ลา้งท าความสะอาดมอื 
๓. ขอ้ใดไมค่วรท าเมือ่ปว่ยเป็นโรคตาแดง   
 ก. ขยีต้าทนัท ี                                    ข. ไปพบแพทย ์
     ค. หยุดพกัผอ่นอยูบ่า้นหลงัพบแพทย ์   ง. ท าความสะอาดมอืทุกครัง้ก่อนขยีต้า 
๔. โรคมอืเทา้ปากทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัมกัจะเกดิกบัเดก็ในชว่งอายุใด   
 ก. เดก็อายุต ่ากวา่ ๕ ปี                      ข. เดก็อาย ุ๕ ปี 
 ค. เดก็อายมุากกวา่ ๕ ปี                      ง. เดก็อายุต ่ากวา่ ๘ ปี 
๕. สตัวท์ีเ่ป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกคอืขอ้ใด   
 ก. หนู                              ข. ยงุลาย       

ค. แมลงวนั                     ง. ยงุกน้ปล่อง 
๖. โรค ๓ โรคในบทอา่นมกัเกดิขึน้ในเวลาใด  
 ก. ชว่งเวลาหลงัฝนตก               ข. ชว่งเวลาทีอ่ากาศเยน็       

ค. ชว่งเวลาระหวา่งฤดฝูนและฤดหูนาว    ง. ชว่งเวลาทีม่กีารระบาดของโรค   
๗. โรคไขเ้ลอืดออกจะตดิต่อกนัไดอ้ยา่งไร  
 ก. ถา้สมัผสัตวัคนทีเ่ป็นไขเ้ลอืดออก      ข. ถา้ถูกยงุกดัมาก ๆ 
 ค. ถา้ยงุลายถูกตวัเรา        ง. ถา้ถูกยงุลายกดั 
๘. ถา้มผีูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกในเขตชุมชนจ าเป็นตอ้งแจง้ใหใ้ครทราบ   
 ก. เจา้หน้าทีต่ ารวจ    ข. เจา้หน้าทีใ่นส านกังาน 
 ค. ประชาชนโดยทัว่ไป    ง. เจา้หน้าทีส่าธารณสุข 

 
เรื่องท่ี ๒  ผึง้เต้นเพ่ือการส่ือสารจริงหรือ? 

ผึง้เป็นสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัทีม่กีารสื่อสารทีซ่บัซอ้นทีสุ่ดชนิดหน่ึง อนัทีจ่รงิวธิกีารสื่อสารของผึง้

ไดร้บัความสนใจมานานตัง้แต่สมยันกัปรชัญากรกีอยา่งอรสิโตเตลิ (Aristotle) แลว้ แต่เพิง่จะมนีกัสตัววทิยา

ชาวออสเตรยีที่ชื่อคารล์ ฟอน ฟรสิช์ (Karl von Frisch) มาเริม่ศึกษาภาษาผึ้งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในปี 

๑๙๖๒ น่ีเอง ฟรสิชค์น้พบวา่ ผึง้ส ารวจจะสือ่สารบอกต าแหน่งอาหารกบัผึง้งานโดยการเตน้ 
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การเต้นของผึ้งมสีามแบบ แต่ละแบบมรีูปแบบต่างกนั คอื การเต้นร าแบบวงกลม ( round dance) 

จะใชแ้สดงถงึพกิดัของแหล่งอาหารทีอ่ยูใ่นรศัมไีมเ่กนิ ๑๐ เมตร ถา้แหล่งอาหารมคีวามอุดมสมบูรณ์ ผึง้สอด

แนมจะเตน้รนุแรงและเรว็ ถา้น ้าหวานมน้ีอย ผึง้จะเตน้ชา้ และระหว่างเตน้มนักจ็ะส ารอกน ้าหวานออกมาให้

ผึง้งานไดช้มิเพือ่จะไดต้ามหาทีม่าของกลิน่น ้าหวานนัน้ต่อไป 

ส่วนการเต้นเป็นเลขแปด (sickle dance) จะใชแ้สดงระยะแหล่งอาหารที่อยู่ในรศัม ี๑๐-๑๐๐ เมตร 

รายละเอยีดขึน้อยู่กบัความเรว็ของการเต้นและองศาของเลขแปดทีท่ ามุมกบัดวงอาทติย ์ยิง่เต้นเรว็แปลว่า

แหล่งอาหารอยูใ่กล ้เตน้ชา้แปลวา่แหล่งอาหารอยูไ่กล  

แบบสุดท้าย การเต้นแบบส่ายท้อง (waggle dance) ใช้สื่อสารต าแหน่งของแหล่งอาหารที่อยู่ไกล

กว่า ๑๐๐ เมตรขึน้ไป ลกัษณะการเตน้แบบน้ีทอ้งจะสา่ยไปมา โดยผึง้จะวิง่ซกิแซกเป็นเสน้ตรงก่อนแลว้วน

ซา้ยครึง่รอบวงกลม จากนัน้จะซกิแซกยอ้นกลบัทางเดมิก่อนจะวนขวาอกีครึง่รอบวงกลม เป็นอนัเสรจ็สิน้

การเตน้หน่ึงรอบ 

จ านวนรอบและความเรว็ในการเตน้จะเป็นตวัก าหนดระยะทางของแหล่งอาหารกบัทีต่ ัง้ของรงั สว่น

ต าแหน่งการเตน้และองศาของการเตน้ทีท่ ามุมกบัดวงอาทติยจ์ะเป็นตวับอกทศิทางระหวา่งแหล่งอาหารและ

ทีต่ัง้ของรงันัน่เอง 

 

ดดัแปลงจาก อาจวรงค ์จนัทมาศ และคณะ. ผึง้เตน้เพือ่การสือ่สาร. Right or wrong? ถูก ผดิ รูไ้ดด้ว้ย

วทิยาศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร : สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 

 

๙. การเตน้ของผึง้เป็นการสือ่สารในเรือ่งใด  

ก. บอกแหล่งอาหาร    ข. บอกสภาพอากาศ 

ค. บอกทีต่ัง้ของรงั    ง. บอกถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 

๑๐. ขอ้ใดถูกตอ้งเกีย่วกบัการศกึษาเรือ่งการสือ่สารของผึง้  

ก. ไดร้บัการศกึษาอยา่งจรงิจงัตัง้แต่ในสมยันกัปรชัญากรกี 

ข. ไดร้บัความสนใจจากนกัสตัววทิยาชาวออสเตรยีตัง้แต่ในปี ๑๙๖๒ 

ค. อรสิโตเตลิเป็นคนแรกทีค่น้พบวธิกีารสือ่สารของผึง้ 

ง. คารล์ ฟอน ฟรสิชเ์ป็นผูท้ีส่นใจศกึษาภาษาผึง้อยา่งจรงิจงั 
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๑๑. ลกัษณะการเตน้ของผึง้ทีม่รีปูแบบต่างกนัไมไ่ดบ้่งบอกถงึสิง่ใด  

ก. ความสมบรูณ์ของแหล่งอาหาร  ข. พกิดัของแหล่งอาหาร 

 ค. ทศิทางของแหล่งอาหาร    ง. ชนิดของแหล่งอาหาร 

๑๒. ขอ้ใดกลา่วถูกตอ้ง  

 ก. ผึง้งานรูท้ศิทางของแหล่งอาหารจากการชมิน ้าหวานทีผ่ึง้สอดแนมส ารอกออกมา 

 ข. ผึง้งานรูท้ศิทางของแหล่งอาหารจากการทีผ่ึง้สอดแนมบนิท ามุมกบัดวงอาทติย ์

 ค. ผึง้งานรูท้ศิทางของแหล่งอาหารจากการสา่ยทอ้งอยา่งเรว็ของผึง้สอดแนม 

 ง. ผึง้งานรูท้ศิทางของแหล่งอาหารจากการทีผ่ึง้สอดแนมบนิดว้ยอตัราความเรว็สงู 

๑๓. เมือ่ผึง้ส ารวจพบแหลง่อาหารทีม่คีวามสมบรูณ์ซึง่อยูห่า่งจากรงัเป็นระยะทาง ๑๕ เมตร ผึง้ส ารวจจะ

เตน้อยา่งไร  

ก. เตน้เป็นวงกลมพรอ้มสา่ยทอ้งไปมาอยา่งแรง 

ข. เตน้เป็นเลขแปดวนไปวนมาอยา่งชา้ ๆ 

ค. เตน้เป็นเลขแปดอยา่งรุนแรงและเรว็  

ง. เตน้แบบสา่ยทอ้งไปมาขึน้ลงเป็นเสน้ตรง 

๑๔. ขอ้ใดถูกตอ้ง  

ก. การเตน้ของผึง้ม ี๓ รปูแบบ คอื แบบเตน้ชา้ แบบเตน้รนุแรง และแบบเตน้สา่ยไปมา 

ข. ทศิทางของแหล่งอาหารดไูดจ้ากองศาของการเตน้แบบเลขแปดทีท่ ามุมกบัต าแหน่งทีต่ ัง้ของรงั 

ค. ผึง้จะเตน้สา่ยไปมาเพือ่บอกชนิดของแหล่งอาหารวา่มคีวามอุดมสมบรูณ์หรอืไม่ 

ง. รปูแบบการเตน้ของผึง้แต่ละรปูแบบจะสือ่ความหมายแตกต่างกนั 

 

เรื่องท่ี ๓  เชือกกบัปัญหา 

ตอนเดก็ ๆ ฉันเคยหวัเสยีกบัเชอืกที่พนักนัยุ่งเหยงิ ยิง่แก้ยิง่อารมณ์เสยี ฉันรอ้งห่มรอ้งไห ้คดิว่า
ท าไมตอ้งทนกบัเจา้เชอืกไรส้าระพวกน้ีดว้ย ฉนัจงึใชม้ดีตดั ตดัจนเชอืกขาดเป็นชิน้ ๆ พอหายโมโห ฉนันัง่
มองกองเชอืกขาด ๆ ที่ไรป้ระโยชน์ แต่แล้วครัง้ต่อมา พอเชอืกพนักนัอกี ฉันก็ใชม้ดีตัดมนัอกีอย่างไม่คดิ
อะไร จนวนัหน่ึง ฉันเหน็แม่นัง่แก้เชอืกกองโตที่พนักนัอย่างยุ่งเหยงิชนิดที่ว่า ชาตน้ีิคงไม่สามารถกลบัมา
เป็นเสน้ตรงไดอ้กี ฉนัเหน็แม่นัง่แกทุ้กวนั วนัละนิดละหน่อย พอเบื่อกไ็ปท าอย่างอื่น ทิง้กองเชอืกไว ้แลว้ก็
กลบัมานัง่แกอ้กี จนฉันร าคาญ และคดิว่าท าไมแม่ต้องทนกบักองเชอืกไรส้าระพวกน้ี ฉันบอกแม่ว่าเอามดี
ตดัมนัออกเถอะ นัน่แหละฉนัถงึไดเ้ขา้ใจเมือ่แมต่อบวา่ 



~ ๖ ~ 

“เวลาทีเ่ชอืกพนักนั เขาหา้มใชม้ดีตดั ตอ้งแกอ้อกใหไ้ด ้เพราะเชอืกเป็นเสน้เดยีวต่อใหพ้นักนัยุง่แค่
ไหนกแ็กไ้ด ้ถา้แคเ่ชอืกพนักนัแคน้ี่ลกูแกไ้มไ่ด ้แลว้ต่อไปจะแกป้ญัหาอะไรในชวีติได ้ลกูกจ็ะแกป้ญัหาสุม่ ๆ 
เหมอืนทีใ่ชม้ดีตดัเชอืกนัน่แหละ ถา้ลูกไม่อดทนแกเ้ชอืกดว้ยมอืตวัเอง ค่อย ๆ แกะวนัละนิดละหน่อย แค่น้ี
ท าไมไ่ดแ้ลว้จะไปท าอะไรได ้ไมม่อีะไรยากเกนิกวา่ความอดทนของคนหรอก” 

หลงัจากนัน้อกี 3 วนั ฉันเหน็ขดเชอืกเส้นสวยเป็นระเบยีบแขวนอยู่ ฉันมองอย่างทึ่ง แม่ยิม้อย่าง
ภูมใิจ  เรื่องน้ีท าใหฉ้ันรูว้่า ปญัหาของคนเรา จรงิ ๆ แลว้คอืบทเรยีนทีม่คีุณค่า เพราะถ้าเราตัง้ใจแก้มนั มี
หรอืจะไมม่ทีางออก แพบ้า้ง ชนะบา้งเป็นเรือ่งปกต ิจะได ้“ลม้เป็น ลุกเป็น” 

โลกสร้างปญัหา สร้างความทุกข์ให้เราผ่านไปให้ได้ ฉันไม่เคยซ ้าเติมคนที่ฆ่าตัวตายว่าเขาโง ่
เพยีงแต่เขาก้าวผ่านปญัหาบนโลกไปไม่ได้ เขาจงึเลือกที่จะหนีไปจากโลกน้ีแทนด้วยความขาดสติ ด้วย
อารมณ์ชัว่วูบ  เมื่อเวลาผ่านไป ตอนน้ีฉนัไดรู้ว้่า ชวีติคนเราผดิพลาดได ้ความพ่ายแพเ้ป็นเรื่องปกต ิไม่ใช่
สิง่เลวรา้ยอะไรเลย ไมว่่าจะเหน่ือยจะทอ้แค่ไหน อยา่หนีปญัหาไปเฉย ๆ แค่บอกปญัหาว่าพกัสกัเดีย๋ว แลว้
คอ่ยมาเจอกนัใหม ่
 
ดดัแปลงจาก  หนงัสอืแผนพฒันาความฉลาดของเมอืงคนโง ่
 
๑๕. เชอืกทีพ่นักนัเปรยีบไดก้บัสิง่ใด  

ก. ปญัหาทีไ่มม่ทีางแกต้ก 

ข. ปญัหาทีย่ากจะแกท้ีเ่กดิขึน้ในชวีติ 

ค. ปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยไมต่ัง้ใจ 

ง. ปญัหาทีเ่ราสรา้งขึน้มาเอง 

๑๖. การใชม้ดีตดัเชอืกแสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้ขยีนมลีกัษณะนิสยัอยา่งไร  

ก. ขาดสต ิ

ข. ขาดความตัง้ใจ 

ค. ขาดความอดทน 

ง. ขาดความรอบคอบ 

๑๗. การใชม้ดีตดัเชอืกเปรยีบไดก้บัขอ้ใด  

ก. การทีผู่เ้ขยีนหนีปญัหา 

ข. การทีผู่เ้ขยีนพยายามแกป้ญัหา 

ค. การทีผู่เ้ขยีนแกป้ญัหาแบบพอใหผ้า่นไป 

ง. การทีผู่เ้ขยีนแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 



~ ๗ ~ 

๑๘. ขอ้ใดไมต่รงกบัความคดิเรือ่ง “ปญัหา” ในมมุมองของผูเ้ขยีน  

ก. เป็นสิง่ทีต่อ้งเรง่หาทางแกไ้ข 

ข. เป็นบทเรยีนทีม่คีุณคา่ของชวีติ 

ค. เป็นเรือ่งธรรมดาทีทุ่กคนตอ้งพบเจอ 

ง. เป็นสิง่ทีต่อ้งใชค้วามอดทนในการแกไ้ข 

๑๙. ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็อยา่งไรต่อการฆา่ตวัตาย  

ก. เป็นการแกป้ญัหาทีไ่มถู่กตอ้ง 

ข. เป็นการกระท าของคนทีโ่งเ่ขลา 

ค. เป็นเรือ่งธรรมดาของชวีติใครกท็ าได ้

ง. เป็นการตดัสนิใจดว้ยอารมณ์เพือ่หนีปญัหา 

๒๐. วตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีนคอือะไร 

ก. ชีใ้หเ้หน็ถงึสจัธรรมของชวีติ 

ข. แนะแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีถู่กตอ้ง 

ค. ต าหนิคนทีแ่กป้ญัหาดว้ยการใชอ้ารมณ์ 

ง. สอนใหรู้จ้กัแกป้ญัหาดว้ยความอดทน 
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