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ค ำช้ีแจงแบบทดสอบภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 35 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 60 นาที 
2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  แบบระบำย 1 ค ำตอบ ข้อ 1 – 30 จ านวน 30 ข้อ รวม 75 คะแนน ( ตอบถูกข้อละ 2.5 

คะแนน ) ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  

ตัวอย่าง  0.  ค าในข้อใดอ่านออกเสียงต่ำงจากข้ออื่น 
1)  นิทรา  
2)  พุทรา 
3)  แทรกซึม  
4)  ทรุดโทรม 

วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรง
กับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ  เช่น  ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 1) เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 
ให้ระบายทับตัวเลขในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

 

ข้อ 0.     
 

ตอนที่ 2  แบบระบำย 2 ค ำตอบ ข้อ 31 – 35 จ านวน 5 ข้อ  รวม 25 คะแนน (ตอบถูก 1 หมวดได้ 
2.5 คะแนน ตอบถูกท้ัง 2 หมวดได้คะแนน 5 คะแนน) ให้นักเรียนอ่านข้อความที่ก าหนดให้
แล้วพิจารณา และเลือกตอบค าถามในหมวด ก. และหมวด ข. หมวดละ 1 ค าตอบให้
สัมพันธ์กัน นักเรียนต้องตอบท้ัง 2 หมวดจึงจะตรวจให้คะแนน  

 ตัวอย่าง 00. ค าท่ีขีดเส้นใต้มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับข้อใด ในหมวด ก. และค าใดมีเสียง 
                         วรรณยุกต์ตรงกับค าตอบข้างต้น ในหมวด ข. 

“คุณพ่อปลูกทุเรียนท่ีสวนหลังบ้าน” 

หมวด ก. เสียงวรรณยุกต์ หมวด ข. ค าท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับค าว่า สวน 

1) สามัญ 
2) เอก 
3) ตรี 
4) จัตวา 

1) ค้า 
  2) อาย 
  3) หิว 
4) เขี่ย 

 

 วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ 
ตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบเช่น ถ้านักเรียนคิดว่าในหมวด ก. ตัวเลือกท่ี 4) เป็นค าตอบท่ี
ถูกต้อง และในหมวด ข. ตัวเลือกท่ี 3) เป็นค าตอบที่ถูกต้องให้ระบายทับตัวเลขในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
 

ข้อ 00. 
ก.     
ข.     

 

ห้ำมท ำข้อสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนญุำต 
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สทศ.สพฐ. 

ตอนที่ 1  แบบระบาย 1 ค าตอบ ข้อ 1 – 30 จ ำนวน 30 ข้อ รวม 75 คะแนน ( ตอบถูกข้อละ 2.5 
คะแนน ) ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว  

 
1. ข้อใดแบ่งวรรคตอนกำรอ่ำนบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  

1) วำดวงรุ้ง / พุ่งผ่ำน / ม่ำนตำใจ                        
2) ก็เหมือน / อย่ำงเรำ / ฝังพลังไข 
3) ลึกละไม / ละเมียด / หวังตั้งตำคอย 
4) ฟ้ำระริก / เงำระรวยกลำง / ห้วยกว้ำง 
 

อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 2 
 
 
 
 
 
2. ข้อควำมท่ีอ่ำนกล่ำวถึงเรื่องใด 

1) วิธีกำรดูแลปลำสินสมุทรและปลำผีเสื้อ 
2) ประเภทของปลำสินสมุทรและปลำผีเสื้อ 
3) คุณลักษณะของปลำสินสมุทรและปลำผีเสื้อ 
4) ประโยชน์ของปลำสินสมุทรและปลำผีเสื้อ 

 
3. กำรใช้ส ำนวนในข้อใดถูกต้อง  

1) พี่ไก่ท ำอะไรแบบขอไปทีเปรียบเหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็ม   
2) แม่บ่นว่ำสอนให้ลูกท ำขนมยำกมำกเปรียบเหมือนสอนจระเข้ให้ว่ายน  า 
3) พ่อค้ำน ำสินค้ำลอกเลียนแบบมำขำยเปรียบเหมือนย้อมแมวขาย 
4) ลุงมำปล่อยเงินกู้แล้วเรียกดอกเบี้ยแพงมำกเปรียบเหมือนจับเสือมือเปล่า 

 
4. ข้อใดใช้ค ำเชื่อมต่างจำกข้ออื่น  

1) คนรักกันย่อมมีควำมคิดเห็นตรงกัน 
2) คนอยู่ด้วยกันควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
3) คนเป็นเพ่ือนกันต้องช่วยเหลือและรับผิดชอบร่วมกัน 
4) คนเรำอยำกมีส่วนร่วมแต่สิ่งท่ีดีๆ แต่ไม่อยำกรับโทษ 

 

  ปลำสินสมุทรและปลำผีเสื้อ ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ควบคุมระบบนิเวศในแนวปะกำรัง 
อำหำรของมันคือ โพลิปของตัวปะกำรัง และสัตว์จ ำพวกตัวหนอนชนิดต่ำงๆ รวมท้ัง
เพรียงหัวหอม สำหร่ำยฟองน้ ำ หรือแม้กระทั่ง ไฮดรอยด์ที่ขึ้นอยู่ในแนวปะกำรัง เรำมัก 
จะพบปลำสินสมุทรและปลำผีเสื้ออำศัยอยู่ในแนวปะกำรังเขตร้อนท่ัวโลก 
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อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 5 
 
         
 
 
 
 
 
 

5. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตำมค ำแนะน ำ  
 1) มำลีดื่มน้ ำขณะรับประทำนอำหำรทุกครั้ง 
 2) มำนีดื่มน้ ำ 2 แก้วก่อนรับประทำนอำหำรทุกมื้อ  
 3) มำรุตไม่ดื่มน้ ำก่อนนอนเพรำะกลัวปัสสำวะรดท่ีนอน 
 4) มำนะดื่มน้ ำรวมวันละ 6 – 8 แก้วในช่วงระหว่ำงมื้ออำหำร  
 
6. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  

1) ช่วงเดือนมิถุนำยน – เดือนสิงหำคมนี้ประเทศไทยจะมีอำกำศร้อน 
อบอ้ำวสูงกว่ำทุกปีท่ีผ่ำนมำ 

2) ผู้สูงวัยท่ีมีโรคประจ ำตัวถ้ำร่ำงกำยขำดน้ ำ แทนท่ีตัวจะมีเหงื่อกลับแห้ง  
ตัวร้อนจัด พูดสับสนไม่รู้เร่ือง 

3) อันตรำยเกี่ยวกับแดดและควำมร้อน  ถ้ำอุณหภูมิร่ำงกำยสูงถึง 37 
องศำเซลเซียส อำจหมดสติถึงขั้นเสียชีวิต 

4) กำรปฐมพยำบำลคนท่ีเป็นโรคลมแดดที่อำกำรหนักมำก ควรให้ดื่มน้ ำ
มำกๆ ทันที เพรำะร่ำงกำยต้องกำรน้ ำมำกกว่ำปกติ 

 
7. ข้อใดเหมำะเป็นค ำขวัญเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนรักกำรอ่ำนมำกท่ีสุด  
 1) เปิดโลกกว้ำง ให้ส่ิงรอบข้ำงเป็นครู  
 2) หนังสือเป็นครู อยำกได้ควำมรู้ต้องศึกษำ  
 3) อินเทอร์เน็ตเป็นมิตร อยู่ใกล้ชิดเรำทุกคน  
 4) ห้องสมุดแหล่งสร้ำงสรรค์ เชิญชวนกันเป็นสมำชิก 

 
 
 

         เมื่อตื่นนอนในตอนเช้ำ ให้เริ่มต้นด้วยกำรดื่มน้ ำสะอำด 2 แก้ว ก่อนท่ีจะกิน
อำหำรใดๆ  น้ ำจะช่วยชะล้ำงเมือกและเศษอำหำรท่ีตกค้ำงอยู่ในกระเพำะอำหำร และ
ทำงเดินอำหำรให้ออกมำ ในช่วงระหว่ำงวันให้ดื่มน้ ำ 1-2 แก้ว ระหว่ำงมื้อเช้ำและมื้อ
กลำงวัน   2-3 แก้ว ระหว่ำงมื้อกลำงวันและมื้อเย็น  และอีก 1 แก้ว ระหว่ำงมื้อเย็นและ
ก่อนเข้ำนอน ในช่วงระหว่ำงมื้ออำหำรให้ดื่มน้ ำแยกจำกอำหำรท่ีกินต่ำงหำก ไม่ควร   
ดื่มน้ ำพร้อมอำหำร 
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อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จำกข้อควำมบุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้เหมำะสมท่ีสุด  

1) ป๋อง ท้องผูกมำหลำยวัน อึดอัด ตัวร้อน คุณยำยให้กินผงแป้งกล้วยดิบ 
2) ป ูกินส้มต ำทะเลแล้วมีอำกำรปวดท้อง ท้องเสีย คุณแม่จึงให้กินกล้วยสุก   
3) ปุ๊ มีอำกำรท้องอืด มีลมในกระเพำะอำหำรมำก คุณครูให้กินกล้วยสุกงอมทุกวัน 
4) เป้ เป็นโรคกระเพำะ ล ำไส้ และริดสีดวงทวำรมำนำน คุณป้ำให้กินกล้วยสุกทุกวัน 

                                             
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 9 
 
 

กำรปฎิบัติตนเม่ือสงสัยว่ำแพ้ยำ 
 
 
 
 
 
 
9. จำกข้อควำมถ้ำสงสัยว่ำตัวเองแพ้ยำชนิดนั้นๆควรท ำอย่ำงไรเป็นอันดับแรก  

1) รีบมำพบผู้ส่ังจ่ำยยำทันที 
2) หยุดยำท่ีรับประทำนทันที 
3) แจ้งผู้สั่งจ่ำยทุกครั้งท่ีมีกำรจ่ำยยำ 
4) สอบถำมผู้สั่งจ่ำยยำว่ำตัวยำชื่ออะไร  
 

 

กล้วยกับโรคระบบทางเดนิอาหาร 
 ผงแป้งกล้วยน ้ำว้ำดิบใช้แก้อำกำรท้องเสีย อำหำรไม่ย่อย ขับลมในกระเพำะอำหำร 

ป้องกันกำรเกิดแผลในกระเพำะอำหำร และอำกำรกรดสะสมในร่ำงกำย 
 ผลสุกรักษำสมดุลของระบบทำงเดินอำหำร และเป็นยำระบำยอย่ำงอ่อน รักษำ

อำกำรอักเสบของล้ำไส้ใหญ่ และโรคทำงทวำร 
 ผลกล้วยสุกงอมกินก่อนนอนครั งละ 2 ผลติดต่อกันหลำยๆ วันช่วยใหร้ะบำยได้ดี 

 

การปฎิบัติตนเมื่อสงสัยวา่แพ้ยา 
      ในรำยท่ีสงสัยว่ำอำจเกิดกำรแพ้ยำขึ นจึงควรหยุดยำ และรีบกลับมำพบผู้ส่ังจ่ำยยำทันที 
  เพื่อรักษำอำกำรแพ้ยำท่ีเกิดขึ น และควรสอบถำมผู้สั่งจ่ำยยำถึงชื่อยำท่ีตนเองแพ้อยู่นั นเป็น 
  ยำชนิดใด เมื่อทรำบแล้วควรจดจ้ำและบันทึกไว้ และแจ้งแก่ผู้สั่งจ่ำยยำทุกครั งท่ีมีกำรจ่ำยยำ 
  เพื่อเป็นกำรเตือนทั งผู้สั่งจ่ำย และตนเองให้ป้องกันกำรแพ้ยำท่ีจะรุนแรงมำกขึ นเมื่อมีกำรแพ้ 
  ครั งตอ่ๆ ไป 
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พิจำรณำบทร้อยกรองในแต่ละวรรคต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ 10 
 
 
 
 
 
 
 

10. ข้อใดเรียงล ำดับบทร้อยกรองได้ถูกต้องตำมฉันทลักษณ ์ 
1) 3  1  2  4                      
2) 4  2  3  1 
3) 1  3  4  2                    
4) 4  3  1  2 
 

11. กำรเขียนส่วนค าน าของกำรเขียนเรียงควำมเรื่อง “แม่” ข้อใดเหมำะสมท่ีสุด  
1) เพื่อให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนอื่น ๆ  
2) แม่ยังคงช่วยเหลือ ดูแลในเรื่องกำรเรียนพิเศษให้ฉันเสมอ 
3) ถึงวันนี้ฉันอยำกจะบอกแม่ว่ำ “แม่คือทุกสิ่งทุกอย่ำง และรักแม่ที่สุด” 
4) ในโลกนี้มีบุคคลส ำคัญที่สร้ำงสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของฉันมำกมำยคือผู้หญิงท่ีฉันเรียกว่ำ“แม่” 

 
12. ข้อควำมใดไม่ปรำกฏค ำภำษำถิ่น  

1) อำหำรวันนี้รสแซ่บมำก 
2) เอกรำชร้องเพลงได้ม่วนขนำด 
3) ณเดชน์ ไปบันทึกภำพเทปโทรทัศน์ 
4) นักท่องเท่ียวพำกันไปแอ่วเมืองเหนือ 
 

13. ถ้ำต้องกำรกรอกแบบฟอร์มเพื่อสั่งซื้อสินค้ำเพื่อให้ผู้ขำยจัดส่งสินค้ำได้ถูกต้อง 
      ข้อมูลใดจ ำเป็นน้อยที่สุด  

1) ชื่อของผู้สั่งซื้อ 
2) ท่ีอยู่ของผู้สั่งซื้อ 
3) อำชีพของผู้สั่งซื้อ 
4) เบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อ 
 

    1. ยิ้มให้เถิดยิ้มไว้ใจสดชื่น           
 2. ดุจเสนอผู้อื่นให้ชื่นตำม 
     3. เมื่อพักตร์รื่นชื่นชมนิยมเสมอ     
   4. ยิ้มงำมเหมือนควำมฝันอันเลิศเลอ 
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อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 14 
 

  
 
 
 
 
 
 
14. จำกข้อควำมข้ำงต้น ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
 1) ผักคะน้ำจะมีศัตรูพืชมำก  
 2) ลองปลูกผักคะน้ำไว้กินเอง  
 3) ผักคะน้ำปลูกได้ทุกสภำพอำกำศ  
    4) ปัจจุบันมีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ 
 
15. ส่วนของข้อควำมข้อใดไม่ใช่กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว  

1) ดิฉันติดตำมอ่ำนวำรสำรของคุณทุกฉบับดีมำกค่ะ จึงเขียนจดหมำยมำ
เพื่อสมัครเป็นสมำชิกวำรสำรของคุณ 

2) ผมก ำลังจะเข้ำมำศึกษำต่อในสถำบันแห่งนี้จึงเขียนจดหมำยมำจองท่ีพัก  
    เพรำะพบโฆษณำเกี่ยวกับหอพักของท่ำน 
3) ช่วงนี้หนูก ำลังลดน้ ำหนักจึงหันมำกินสลัด แต่ไม่ชอบกินผักจึงเขียน  

จดหมำยมำปรึกษำคุณหมอถึงวิธีกำรลดน้ ำหนักค่ะ 
4) ในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ หวังว่ำคงได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน จึง    

เรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
16. ข้อใดเป็นประโยคควำมซ้อน  

1) โหน่งและแมไ่ปซื้อแก้ว 
2) แม่ของโหน่งซื้อแก้วใบใหม่ 
3) แก้วท่ีแม่ซื้อมำใหม่แตกแลว้  
4) โหน่งท ำแก้วแตกแม่จึงไปซื้อแก้ว 

 
 
 

    ผักคะน้ำเป็นผักท่ีปลูกได้ทุกท้องท่ีและทุกสภำพอำกำศ ใช้พื้นท่ีในกำรปลูกไม่มำกนัก  
เสียแต่ว่ำ ผักคะน้ำจะมีศัตรูพืชมำก สำเหตุนี้เองท ำให้ผู้ท่ีปลูกใช้ยำฆ่ำแมลงและสำรเคมีต่ำงๆ 
เพื่อไม่ให้ผักเสียหำย จึงท ำให้ผักคะน้ำเป็นผักท่ีไม่ค่อยปลอดสำรพิษ แต่ปัจจุบันนี้ ได้มีกำร
ท ำผักปลอดสำรพิษกันมำก ดังนั้นเวลำที่จะซื้อมำบริโภคก็ควรเลือกท่ีไว้ใจได้ ถ้ำพอมีท่ีทำง
มำลองปลูกคะน้ำไว้กินเองจะเป็นกำรดี เพรำะจะกินคะน้ำได้อย่ำงสบำยใจ 
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อ่ำนตำรำงควำมเคลื่อนไหวของรำคำยำงพำรำชนิดต่ำง ๆ แล้วตอบค ำถำมข้อ 17 
 

 
วัน/เดือน/ปี 

     ท้องถิ่น รำคำประมูล ณ ตลำดกลำง 
อ ำเภอหำดใหญ่ 

ยำงแผ่นดิบ น้ ำยำงสด(ณ โรงงำน)   ยำงแผ่นดิบ ยำงแผ่นรมควัน     
       ชั้น 3 

18 เม.ย.57 62.30 62.00 65.03 67.19 
17 เม.ย.57 62.80 63.00 66.05 68.09 
11 เม.ย.57 63.80 65.50 65.77 67.85 
4 เม.ย. 57 65.75 67.50 68.58 69.92 

 
17. จำกข้อมูลในตำรำงกำรน ำน้ ำยำงสดไปขำยท่ีโรงงำนในวันใดได้รำคำดีท่ีสุด  

1) วันท่ี   4 เม.ย. 2557 
2) วันท่ี 11 เม.ย. 2557 
3) วันท่ี 17 เม.ย. 2557  
4) วันท่ี 18 เม.ย. 2557 

 
อ่ำนบทร้อยกรองแล้วตอบค ำถำมข้อ 18 

 
                 

 
 

18. บทกลอนนี้สะท้อนให้เห็นภำพตรงกับข้อใด  
1) ทอดทิ้ง 
2) กำรต่อสู้  
3) กำรตำมหำ 
4) กำรพลัดพรำก 

 
 
 
 
 
 

   เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม้น         แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหำ 
  แต่เหลียวเหลียวเลี ยวลับวับวิญญำณ์        โอ้เปล่ำตำต่ำงสะอื นยืนตะลึง 
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อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำม ข้อ 19 – 20 
 

 
            
           
 

 
 
 
 

 
จากข้อมูลข้างต้นให้ตอบค าถามข้อที่ 18 – 19 
 

 
 
 
19. จำกข้อมูลผู้รับก ำจัดกำกของเสียท่ีมีมำกเป็นอันดับหนึ่งคือประเภทใด  

1) รีไซเคิล  
2) คัดแยกของเสียไม่อันตรำย 
3) หลุมฝังกลบของเสียไม่อันตรำย 
4) โรงงำนเตำเผำของเสียอันตรำย  
 

20. ผู้รับก ำจัดกำกของเสียในข้อใดท่ีมีอัตรำกำรก ำจัดใกล้เคียงกันมำกท่ีสุด  
1) บ ำบัดน้ ำเสียรวม/ปรับปรุงคุณภำพของเสียกับรีไซเคิล 
2) คัดแยกของเสียไม่อันตรำยกับหลุมฝังกลบของเสียอันตรำย 
3) หลุมฝังกลบของเสียอันตรำยกับโรงงำนเตำเผำของเสียอันตรำย 
4) โรงงำนเตำเผำของเสียอันตรำยกับหลุมฝังกลบของเสียไม่อันตรำย 
 

21. ประโยคในข้อใดต่างจำกข้ออื่น  
1) ปลำน้ ำจืดหลำยชนิดว่ำยทวนน้ ำ 
2) สินค้ำในร้ำนของเขำทันสมัยทุกชนิด 
3) สวนสัตว์ดุสิตเป็นสมบัติของส่วนรวม 
4) คนท่ีประพฤติดีย่อมมีควำมเจริญในชีวิต 

                 จ านวนผู้รับก าจัดกากของเสียทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หม               หมายเหตุ :  ** ในจ ำนวนนี้จะมีเตำเผำขยะของบรษิัทอัคคีปรำกำร จ ำกัด (มหำชน) เพียง 
                                   รำยเดียวท่ีออกแบบมำเพื่อเผำขยะอันตรำย ส่วนอีก 10 แห่งเป็นเตำเผำขยะ 
                                   ของผู้ประกอบกำรธุรกิจปูนซีเมนต์ 

                                                                     ที่มำ : กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) 
 

 

โรงงำนเตำเผำของเสียอันตรำย จ ำนวน 11 โรง** 

บ ำบัดน้ ำเสียรวม/ปรับปรุงคุณภำพของเสีย จ ำนวน 130 โรง 

หลุมฝังกลบของเสียอันตรำยจ ำนวน 3 โรง 

หลุมฝังกลบของเสียไม่อันตรำย จ ำนวน 15 โรง 

คัดแยกของเสียไม่อันตรำย จ ำนวน 1,244 โรง 

รีไซเคิล จ ำนวน 441 โรง 
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อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 22 

 
22. ข้อใดเขียนสรุปได้สอดคล้องกับข้อควำมข้ำงต้น  

1) สวยถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 
2) งำมอย่ำงมีคุณค่ำ เสริมสง่ำรำศี  
3) เกิดเป็นผู้หญิง อย่ำท้ิงควำมสวย 
4) รองเท้ำเสริมรำศี เพิ่มดีกรีควำมสูง 

 
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 23  
 

 
 
 
 

 
 
23. ข้อใดย่อความจำกข้อควำมนีไ้ด้ดีที่สุด  

1) แตงมีหลำยพันธ์ุมีคุณสมบัติลดควำมร้อนผ่อนกระหำยคลำยอำกำรอักเสบรอบดวงตำ 
2) แตงมีหลำยพันธ์ุ เช่น แตงกวำ แตงโม ช่วยลดน้ ำตำลในเลือด แก้ร้อน บรรเทำอำกำร

อักเสบของดวงตำ 
3) แตงมีหลำยพันธ์ุช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำยมีน้ ำตำลน้อยแก้อำกำรอักเสบของดวงตำ

รำคำไม่แพงหำซื้อง่ำย 
4) แตงมีหลำยพันธ์ุซึ่งมีคุณสมบัติในกำรดับกระหำย คลำยร้อน มีคำร์โบไฮเดรตน้อย 

และช่วยลดอำกำรบวมอักเสบของเนื้อเยื่อรอบดวงตำ 
 

 

   “แตง  ไม่ว่ำจะเป็นแตงอะไร ล้วนมีอยู่ท่ัวโลก พืชพันธุ์แตงท้ังหลำยมีคุณสมบัติ  
    คือ มีผลท่ีชุ่มน้ ำ เช่น แตงกวำมีน้ ำเป็นส่วนประกอบ 90%  แตงโมก็เป็นผลไม้ที่มีน้ ำ 
    มำก จนกระทั่งเหลือส่วนท่ีเป็นน้ ำตำล หรือคำร์โบไฮเดรตเพียง 3% แตงกวำสำมำรถ 
    ใช้คลำยร้อน และดับกระหำย ได้ ช่วยลดอำกำรอักเสบ สำว ๆ จึงนิยมใช้แตงกวำฝำน 
    โปะดวงตำให้เนื้อเยื่อรอบตำยุบอำกำรบวมลง ” 

 
 

       “ไก่งำมเพรำะขน คนงำมเพรำะแต่ง” เชื่อว่ำคนส่วนใหญ่คงจะเห็นด้วยกับค้ำพังเพย 
 ท่ีว่ำนี โดยเฉพำะคุณผู้หญิงบำงคนถึงขนำดขำดควำมมั่นใจ หำกวันไหนไม่ได้เติมแต่งสีสัน 
 บนใบหน้ำ และก้ำวเดินออกจำกบ้ำนบนรองเท้ำส้นสูง ยิ่งใครรู้สึกว่ำตัวเองเตี ยก็ยิ่งทวี 
 ควำมสูงของรองเท้ำมำกขึ นเท่ำนั น ด้วยเชื่อว่ำ ควำมสูงมำคู่กับควำมสง่ำงำม หลำยคนอำจ 
 ไม่รู้ว่ำควำมสง่ำงำมท่ีได้มำนั นแฝงควำมน่ำสะพรึงกลัวติดตำมมำด้วย เพรำะรองเท้ำส้นสูง 
 น้ำควำมเสี่ยงมำสู่ตัวเรำหลำยประกำร  
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พิจำรณำข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

24. ข้อควำมนีม้ีควำมน่ำเชื่อถือหรือไม่  เพรำะเหตุใด  
1) น่ำเชื่อถือ เพรำะผู้วิจำรณ์มีควำมรู้จริง 
2) น่ำเชื่อถือ เพรำะผู้วิจำรณ์มีเหตุผลประกอบ  
3) ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะผู้วิจำรณ์มีอคติ 
4) ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะผู้วิจำรณ์ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 

พิจำรณำข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 25 
  
 
  
 
 
25. ข้อใดคือค ำตอบที่แสดงว่ำนทีพูดโน้มน้ำวได้ประสบควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด  

1) เรำจะชวนเพื่อนๆ ไปร่วมเก็บขยะด้วยนะ  
2) ไม่มีปัญหำ แต่ถ้ำเรำท ำแล้วมีคนท้ิงอีกล่ะ 
3) ตกลง จะท ำเมื่อไหร่บอกกันด้วยนะ เรำจะมำช่วย 
4) เป็นควำมคิดที่ดีมำก ฉันจะเอำควำมคิดเธอไปเสนอท่ีโรงเรียน 

 
26. ข้อใดเป็นประโยคควำมรวมที่มีใจความขัดแย้งกัน  

1) ไม่ต ำรวจก็ผู้ร้ำยต้องตำยกันไป 
2) เขำขยันมำกเขำจึงประสบควำมส ำเร็จ 
3) ขวัญและหวำนชอบอ่ำนหนังสือทุกวัน 
4) ทีมฟุตบอลของโรงเรียนชนะแต่ทว่ำไม่ได้รับค ำชมเชย 

นที :  เรำมำช่วยกันเก็บขยะที่ชำยหำดให้หำดบ้ำนเรำสะอำดกันเถอะ 
ผู้ฟัง : _____________________________________________ 

 
 

                “เมื่ออำทิตย์ที่ผ่ำนมำ ผมได้นั่งดูรำยกำรทีวีรำยกำรหนึ่งท่ีมีกำรท ำให ้
       ผู้ชมหลงงมงำยและหลงเชื่อว่ำผู้วิเศษมีอยู่จริง มีกำรสแกนกรรม นั่งกรรมฐำน  
      และมีญำณวิเศษแล้วอ้ำงว่ำมีเจตนำดีอยำกให้คนท ำดี ผมคิดว่ำมันผิดหลักของ 
      พระพุทธศำสนำท่ีคนเรำมำอ้ำงตัวเปน็ผู้วิเศษ เพื่อหลอกลวงคนอ่ืน รำยกำรนี ้
      ควรทบทวนตัวเองเพรำะไม่เกิดประโยชน์กับใครเลย มีแต่ท ำให้คนงมงำยเรื่อง 
      ผีสำงเท่ำนั้นเอง” 
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อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 27 
 
 
 
 

27. ควรเติมค ำในข้อใดลงในช่องว่ำง  
1) พระบรมสำทิสลักษณ์     พระฉำยำลักษณ์ 
2) พระบรมฉำยำลักษณ์    พระสำทิสลักษณ์ 
3) พระบรมฉำยำลักษณ์    พระบรมสำทิสลักษณ์ 
4) พระบรมสำทิสลักษณ์     พระบรมฉำยำลักษณ์ 
 

    อ่ำนบทร้อยกรองแล้วตอบค ำถำมข้อ 28 
 

 
           

28. ส ำนวนใดสัมพันธ์กับบทร้อยกรองนี้มำกท่ีสุด  
1) ยกธงขำว    2) ชุบมือเปิบ 
3) กินน้ ำใต้ศอก    4) ดินพอกหำงหม ู

 

29. ข้อใดเป็นประโยคควำมเดียว  
1) แพรซื้ออมยิ้มมำแบ่งให้น้อง  2) พลอยชอบอมย้ิมท่ีมีรสเปร้ียว 
3) อมยิ้มของแพรวมีรสเปรี้ยวทุกอัน 4) พลับพลึงอมยิ้ม เพรำะเห็นคนบ้ำ  

 

อ่ำนบทร้อยกรองแล้วตอบค ำถำมข้อ 30 
 
 
 
 
 

 

30. ควรน ำบทร้อยกรองใด เติมในช่องว่ำงจึงจะถูกตอ้ง  
1) (ก) มวลดอกไม้กลิ่นหอมชื่นใจจริง   (ข) บริสุทธิ์ล้ ำเลิศดูเฉิดฉัน 
2) (ก) ครั้นค่ ำคืนชื่นจิตยำมนิทรำ       (ข) มีสูงสุดต่ ำตกล้วนผกผิน        
3) (ก) ตั้งแต่เช้ำถึงเย็นเด่นเสมอ         (ข) สวยสะดุดแจ่มฟ้ำพำถวิล 
4) (ก) สีขำวนวลชูช่อลออตำ             (ข) งำมผุดผ่องโสภำน่ำหลงใหล 

       พสกนิกรชำวไทยรู้สึกปลื มปีติเมื่อได้รับ..........ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว     
ซึ่งเป็นฝีมือกำรบันทึกภำพของนักข่ำวในพระรำชส้ำนักและได้ชื่นชม..........ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจำกฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

                กรรณิกำร์กลบีขำวดุจดำวแจ่ม                เผยกลีบแย้มโปรยกลิ่นถิ่นพฤกษำ 
      ...................(ก)............................              ยำมอุษำกลีบร่วงสู่ห้วงดิน 
                เปรียบดอกไม้คล้ำยเป็นเช่นมนุษย์            ....................(ข)......................... 
      มีหอมกรุน่ก้ำจำยให้ยลยิน      มีหมดกลิ่นโรยร่วงตำมปวงกำล 

                  มัวแต่เท่ียวเตร่เสเพลหนัก     หยุดพักเร่ืองกิจกำรบ้ำน 
        ปล่อยปละละเลยรำยงำน      อำจำรย์สั่งไวก้็ไม่ท้ำ 
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ตอนที่ 2  แบบระบาย 2 ค าตอบ ข้อ 31 – 35 จ ำนวน 5 ข้อ  รวม 25 คะแนน (ตอบถูก 1 หมวด 
            ได้ 2.5 คะแนน ตอบถูกท้ัง 2 หมวดได้คะแนน 5 คะแนน) ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนด  
            ให้แล้วพิจำรณำ และเลือกตอบค ำถำมในหมวด ก. และหมวด ข. หมวดละ 1 ค ำตอบ 
            ให้สัมพันธ์กัน นักเรียนต้องตอบท้ัง 2 หมวดจึงจะตรวจให้คะแนน  
 
 อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 31 

 
            

                
31. ค ำท่ีขีดเส้นใต้เป็นค ำสรรพนำมชนิดใด (หมวด ก.) และประโยคใดใช้ค ำสรรพนำมนั้นได้ถูกต้อง 
     (หมวด ข.)  
    

หมวด ก. ค ำสรรพนำมชนิด หมวด ข. สอดคล้องกับประโยค 

1)  บุรุษสรรพนำม 
2)  วิภำคสรรพนำม 
3)  อนิยมสรรพนำม 
4)  ปฤจฉำสรรพนำม 

1)  ใครยืนอยู่ท่ีริมหน้ำต่ำง 
2)  มนุษย์เรำแต่ละคนมีควำมคิดแตกต่ำงกัน 
3)  คนไทยทุกคนต่ำงมุ่งมั่นท ำหน้ำท่ีของตน 
4)  เขำวิพำกษ์วิจำรณ์เรื่องน้ ำท่วมกันต่ำงๆนำนำ  

 
อ่ำนบทร้อยกรองแล้วตอบค ำถำมข้อ 32 

 
 
 
 

 
32. จำกบทร้อยกรองข้ำงต้นใครปฏิบัติตนได้สอดคลอ้ง ( หมวด ก.) และสะท้อน 
      คุณลักษณะใด (หมวด ข.)  

 
หมวด ก. กำรปฎิบัติตน หมวด ข. คุณลักษณะ 

1) มำลีช่วยคุณครูถือของทุกเช้ำ 
2) มยุรีสอนเพื่อนให้ท ำกำรบ้ำน 
3) สมศรีซื้อขนมมำฝำกเพื่อนทุกวัน 
4) นำรีท ำงำนส่งครูตำมก ำหนดเวลำ 

1) ควำมรับผิดชอบ 
2) ควำมกตัญญู 
3) ควำมซื่อสัตย ์
4) ควำมสำมัคคี 

                          “ นักเรียนต่างช่วยกันท ำควำมสะอำดห้องเรียน ”  

 

          ถ้ำแม้นท้ำสิ่งใดให้ตลอด           อย่ำทิ งทอดเท่ียวไปไม่เป็นผล 
เขม้นขะมักรักงำนกำรของตน     อย่ำซุกซนคบเพื่อนไม่เชือนแช 

                                                     (จำกสุภำษิตสอนหญิง) 
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อ่ำนบทร้อยกรองแล้วตอบค ำถำมข้อ 33 
 

              เห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่ง      อย่ำท ำแข่งวำสนำกระยำหงัน 
    ของตัวน้อยก็จะถอยไปทุกวัน   เหมือนตัดบั่นต้นทุนสูญก ำไร 
                                                                    (จำกสุภำษิตสอนหญิง) 

 
33. บทร้อยกรองข้ำงต้นมีข้อคิดตรงกับส ำนวนใด (หมวด ก.)  และน ำไปประยุกต์ใช้                
      ในชีวิตประจ ำวันไดใ้นเร่ืองใด (หมวด ข.)  

 
หมวด ก. ข้อคิด หมวด ข. กำรประยุกต์ใช้ 

1) เห็นขี้ดีกว่ำไส้ 
2) เห็นผิดเป็นชอบ 
3) เห็นช้ำงขี้ขี้ตำมช้ำง 
4) เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

1) กำรมีระเบียบวินัย 
2) กำรรู้จักกตัญญูรู้คุณ 
3) กำรประหยัดอดออม 
4) กำรประพฤติปฏิบัติตน 

 
อ่ำนบทร้อยกรองแล้วตอบค ำถำมข้อ 34 
 

                       
 
 
 
 
 

34. จำกบทร้อยกรองข้ำงต้นตรงกับส ำนวนใด (หมวด ก.)  และสะท้อนคุณค่ำด้ำนใดมำกท่ีสุด  
     (หมวด ข.)  
          

หมวด ก. ส ำนวน หมวด ข. สะท้อนคุณค่ำ 
1) ควำมรู้คู่คุณธรรม 
2) เมื่อน้อยให้เรียนวิชำ 
3) ปัญญำประดุจดั่งอำวุธ 
4) รู้ไว้ใช่ว่ำใส่บ่ำแบกหำม 

1) ด้ำนสังคม 
2) ด้ำนควำมไพเรำะ 
3) ด้ำนอำรมณ์ 
4) ด้ำนวรรณศิลป์ 

 
 

                      นำงกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งสอน      อ้ำนวยพรพลำยน้อยละห้อยไห้ 
            พ่อไปดีศรีสวัสดิ์ก้ำจัดภัย             จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียน 
                      ลูกผู้ชำยลำยมือนั นคือยศ             เจ้ำจงอตส่ำห์ท้ำสม่้ำเสมียน 
            แล้วพำลูกออกมำข้ำงท่ำเกวียน      จะจำกเจียนใจจะขำดอนำถใจ 
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อ่ำนนิทำนแล้วตอบค ำถำมข้อ 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. จำกนิทำนท่ีอ่ำนข้ำงต้นลักษณะนิสัยท่ีเด่นชัดของรำชสีห์ตรงกับข้อใด (หมวด ก.) และ     
      ข้อคิดของนิทำนเรื่องนี้ตรงกับข้อใด ( หมวด ข.)  
       

         หมวด ก. ลักษณะนิสัย หมวด ข. ข้อคิดของนิทำน 

1) ยกตนข่มท่ำน 
2) มักใหญ่ใฝ่สูง 
3) เห็นผิดเป็นชอบ 
4) ปำกอย่ำงใจอย่ำง 

1) ได้ทีขี่แพะไล่ 
  2) บัวไม่ให้ช้ ำน้ ำไม่ขุ่น 
  3) ข่มเขำโคขืนให้กลืนหญ้ำ 
4) รู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดี 

       
      

………………………………… 

เร่ือง  ส่วนแบ่งที่เป็นธรรม 
กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว ณ ป่ำแห่งหนึ่ง รำชสีห์เป็นเพื่อนกับ

หมำป่ำและสุนัขจิ้งจอก สัตว์ 3 ตัว ได้ช่วยกันล่ำเหยื่อและแบ่งปันกันกิน 
วันหนึ่งได้เหยื่อมำ 3 ตัว คือ กวำง กระต่ำย และลำ รำชสีห์ถำมเพื่อนว่ำ 
เรำจะแบ่งอย่ำงไรให้ได้รับส่วนแบ่งท่ีเป็นธรรม  

หมำป่ำจึงพูดวำ่ “จะยำกอะไรล่ะ เกลอรำชสีห์ ท่ำนก็กินลำ ข้ำ
ก็กินกวำง และท่ำนสุนัขจิ้งจอกก็กินกระต่ำยอย่ำงไรล่ะ” 

รำชสีห์ได้ฟังดังนั้นก็ร้องก้องว่ำ “เจ้ำแบ่งยังไม่เป็นธรรม เพรำะ
ข้ำออกแรงมำกกว่ำ” พูดจบรำชสีห์ก็ตรงเข้ำขบกัดหมำป่ำตำยในทันที 
แล้วรำชสีห์จึงหันมำถำมสุนัขจิ้งจอกวำ่  “เจ้ำล่ะจะแบ่งอย่ำงไร”  

สุนัขจิ้งจอกนิ่งคิด และตอบรำชสีห์ว่ำ “จะยำกอะไรล่ะท่ำนก็
กินหมำป่ำท่ีเพิ่งตำยเป็นอำหำรมื้อเช้ำ กินลำเป็นอำหำรมื้อกลำงวัน กิน
กวำงเป็นอำหำรมื้อเย็น ส่วนกระต่ำยท่ำนก็เก็บเอำไว้กินระหว่ำงมื้อ
กลำงวันกับมื้อเย็น เผื่อว่ำท่ำนจะหิวเสียก่อนถึงมื้อเย็น” 

รำชสีห์หัวเรำะลั่นและชมว่ำ “เจ้ำเป็นผู้แบ่งอำหำรได้ยุติธรรม
ท่ีสุดเจ้ำได้ควำมคิดนี้มำจำกไหน ใครสอนเจ้ำ” สุนัขจิ้งจอกไม่ตอบได้
แต่มองซำกหมำป่ำ และส่ำยหน้ำก่อนเดินจำกไป 

 
 
 


