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สงวนลิขสิทธิ ์

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ 
ไม่อนุญาตให้ขีดเขยีนหรือท าเครื่องหมายใด ๆ  

ลงในแบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปดิเผยหรือน าไปเผยแพร่ 



ภาษาไทย ป.6 หนา 1

แบบทดสอบภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6
มีท้ังหมด 42 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใหเวลาทํา 60 นาที

ตอบที่ 1 แบบระบาย 1 คําตอบ แตละขอมีคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
มีจํานวน 34 ขอ (ขอ 1 – 34) ขอละ 2 คะแนน รวม 68 คะแนน

ตัวอยาง 0. คําใดพ้ืนเสียงวรรณยุกตตางจากพวก
1) รัก
2) เชิต
3) โนต
4) มาก

วิธีตอบ ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่
ตรงกับตัวเลือกท่ีตองการลงในกระดาษคําตอบ ถานักเรียนคิดวา ตัวเลือก 2) เปนคําตอบที่ถูกตอง 
ใหระบายในกระดาษคําตอบทับตัวเลข ดังน้ี 

ขอ 0    

อานขอความท่ีกําหนด แลวตอบคําถามขอ 1

1. ขอใดเปนจุดมุงหมายสําคัญของขอความท่ียกมาน้ี 
1) ช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติตน
2) เปรียบเทียบมนุษยกับตนขาว
3) อธิบายถึงลักษณะของรวงขาว
4) บอกถึงคุณประโยชนของการดําเนินชีวิต

ดูน่ันสิ รวงขาว.......รวงเต็ม ลําตนออนชอย ประหนึ่งวานอบนอมแกผูผานไปมาทุกคน 
ใคร ๆ มองดูดวยความรูสึกนิยมชมชอบ บางคนนั่งลงยื่นมือไปสัมผัสเพียงแผวเบา อุงมือรอง
รวงขาวอยางถนอม ดวยเกรงเมล็ดจะรวงหลน อานุภาพแหงความออนนอมของธรรมชาติ
ดึงคนสูงใหนอมตัวลงน่ังลงดวยความเต็มใจ ก็ในหมูคนเลา มิไดเปนเชนน้ันดอกหรือ
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2. ค ำว่ำ “เหงื่อกู” มีควำมหมำยตรงกับข้อใด  
 1) ชำวนำ  
 2) แรงงำน 
 3) เมล็ดข้ำว  
 4) คนกินข้ำว 
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3. จำกข้อควำมอะไรเป็นเหตุท่ีท ำให้เกิดผลดี   
 1) กำรท ำควำมดี และควำมขยันหมั่นเพียร  
 2) กำรท ำควำมดี และกำรเป็นคนมีเหตุผล 
 3) กำรท ำควำมดี และมีควำมเช่ือในเรื่องกรรม 
 4) กำรเป็นคนมีเหตุผล และมีควำมขยันหมั่นเพียร 
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4. ข้อใดสรุปจำกข้อเท็จจริงของข้อควำม  
 1) ธรรมเนียมต่ำงประเทศนับถือตัวทูตส ำคัญกว่ำหนังสือ 
 2) กำรเขียนพระรำชสำส์นของไทยมีควำมแตกต่ำงจำกต่ำงประเทศ 
 3) ประเทศไทยถือพระรำชสำส์นเป็นส ำคัญเพรำะเป็นตัวแทนพระรำชำ 
 4) พระรำชสำส์นไทยมีควำมส ำคัญกว่ำต่ำงประเทศเพรำะมีตรำประทับ 

เปิบข้ำวทุกครำวค ำ  จงสูจ ำเป็นอำจิณ เหงื่อกท่ีูสูกิน จึงก่อเกิดมำเป็นคน 

กรรมนั้นคือสิ่งท่ีมีเหตุผล เมื่อท ำดีเป็นเหตุย่อมเกิดผลดี 
ควำมขยันหมั่นเพียรเป็นควำมดี เป็นเหตุให้เกิดผลดี 

 กำรเขียนพระรำชสำส์นในสมัยโบรำณ เป็นหน้ำท่ีของอำลักษณ์ เขียนลงในแผ่นทอง ไม่ได้
เขียนลงในแผ่นกระดำษเหมือนอย่ำงปัจจุบัน สมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชได้เคยมีพระรำช
สำส์นไปถึงพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส โดยจำรึกในแผ่นทองค ำ แต่ของฝรั่งเศส
ตอบกลับมำเป็นกระดำษ และไม่มีตรำมณฑปประทับเช่นเดียวกับไทย 
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5. ใครปฏิบัติตำมข้อควำมข้ำงต้นได้ถูกต้อง 
 1) ปรีชำไม่สนใจกับปัญหำท่ีเกิดขึ้น  
 2) ปัญญำท้อแท้กับปัญหำท่ีเกิดขึ้น  
 3) นิดำลำออกจำกงำนเพรำะมีปัญหำ  
 4) กัลยำฟันฝ่ำปัญหำแล้วก้ำวเดินต่อไป 
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6. ควรเติมค ำในข้อใดลงในช่องว่ำง  
 1) คร่ ำเคร่ง   อำพำธ   รุนแรง 2) คร่ ำเคร่ง   ล้มป่วย   รุนแรง 
 3) เคร่งครัด   อำพำธ   หนักหน่วง 4) เคร่งครัด   ล้มป่วย   หนักหน่วง 
 
7. ข้อใดใช้ค ำท่ีมีควำมหมำยถูกต้องชัดเจนท่ีสุด  
 1) สมฤดีเหยียบแมวตำย  
 2) ตำสมศรีเจ็บขอหยุดหนึ่งวัน 
 3) สมพรรับประทำนข้ำวเย็นทุกวัน  
 4) สมชำยไปรำชกำรท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
  
 
 
 

  แม้ชีวิต   มีปัญหำ   มำพำนพบ 
 อย่ำมัวหลบ   หลีกลี้   หนีไปไหน 
 จงมุ่งหน้ำ   ฝ่ำปัญหำ   อย่ำท้อใจ 
 หนักแค่ไหน   ให้มีหวัง   ยังก้ำวเดิน 

ช่วงท่ีผมก ำลัง ...........................กับกำรเตรียมตัวสอบเพื่อเรียนต่อชั้น ม. 1  
หลวงพ่อของผม ............................. มีอำกำรปวดท้องอย่ำง............................. 
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8. ข้อควำมใดเป็นส่วนค ำน ำของเรียงควำม  
 1) นอกจำกนี้เรำยังท ำลำยธรรมชำติทั้งโดยควำมตั้งใจและควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  
  ท ำให้ธรรมชำติเสื่อมโทรมเสียหำย 
 2) เรำผละหนีจำกธรรมชำติอันเป็นดุจมำรดำท่ีให้ส่ิงท่ีดีงำมแก่ชีวิตของเรำไปอย่ำงผิดทำง 
  ตั้งแต่เช้ำจนค่ ำประสำทของเรำเคร่งเครียดท ำงำนหนัก 
 3) บริเวณอันเป็นท่ีตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์มำตั้งแต่ 
  โบรำณกำล เหมำะที่จะประกอบอำชีพเกษตรกรรมมำกกว่ำอำชีพอื่นใด 
 4) ควรช่วยกันดูแลและรักษำธรรมชำติ เร่ิมต้นที่ตนเองและญำติพี่น้อง คนใกล้ชิด  
  อีกไม่นำนธรรมชำติท่ีงดงำม อำกำศท่ีบริสุทธิ์แจ่มใสคงกลับคืนมำ 
 

9. ข้อใดเขียนย่อควำมไม่ถูกต้องตำมหลักกำรเขียนย่อควำม  
 1) ย่อนิทำน เร่ืองสุนัขแสนรู้ ผู้แต่ง   จ ำรัส  ดวงธิสำร  จำกหนังสือนิทำนชำดกเล่ม 1 ควำมว่ำ  
 2) ย่อ ค ำส่ังของโรงเรียนภูมิใจไทย  เร่ือง แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ  
  ลงวันท่ี 7 ตุลำคม 2554 ควำมว่ำ  
 3) ย่อค ำปรำศรัยของ ฯพณฯนำยกรัฐมนตรี เรื่องหน้ำท่ีเด็ก เนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ 
  ควำมว่ำ  
 4) ย่อปรำศรัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เร่ือง อนุญำตให้ใช้ส่ือกำร 
  เรียนรู้ในสถำนศึกษำ ลงวันท่ี 28 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ควำมวำ่  
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10. ข้อใดย่อควำมได้ถูกต้อง  
 1) ในฤดูหนำวนกจะอพยพย้ำยถิ่นไปยังถิ่นอื่น ๆ  
 2) ในฤดูหนำวแมลงและวัชพืชตำยหมด นกจึงไม่มีอำหำรกิน 
 3) ในฤดูหนำวนกจะอพยพย้ำยถิ่นไปหำกินยังถิ่นอื่น ๆ แล้วกลับมำท่ีเดิม 
 4) ในฤดูหนำวนกจะอพยพจำกเขตหนำวมำยังเขตศูนย์สูตรซึ่งมีอุณหภูมิสูง  

 ในฤดูหนำวเมื่ออำกำศหนำวจัด แมลงและวัชพืชซึ่งเป็นอำหำรส ำคัญของนกจะตำย    
หรือมีน้อยลง นกหำอำหำรยำก จึงรวมกลุ่มกันบินอพยพจำกเขตหนำวมำยังเขตศูนย์สูตรซึ่งมี
อุณหภูมิสูง มีอำหำรอุดมสมบูรณ์ กำรย้ำยท่ีหำกินจำกแหล่งก ำเนิดไปยังถิ่นอื่น ๆ ตำมฤดูกำล 
แล้วกลับมำยังถิ่นก ำเนิดอีกในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม เรียกว่ำ “กำรอพยพย้ำยถิ่นของนก” 
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11. ข้อใดเป็นข้อควำมในจดหมำยส่วนตัว  
 1) ผมรับประทำนเห็ดพิษ มีอำกำรท้องเสีย จึงขออนุญำตลำหยุดเป็นเวลำสองวัน 
 2) ตอนนี้ผมยังไม่มีงำนท ำ แต่ก ำลังจะไปสมัครงำนท่ีบริษัทพัฒนำกำรช่ำงของคุณลุง  
  คุณไม่ต้องเป็นห่วง 
 3) กรุณำส่งหนังสือตำมรำยกำรต่อไปนี้ไปท่ีส ำนักงำนตำมท่ีอยู่ด้ำนล่ำงและส ำนักงำน 
  จะโอนเงินไปให้ทันท่ีท่ีได้รับหนังสือ 
 4) ดิฉันได้รับจดหมำยจำกโรงเรียนแล้ว ยินดีให้ควำมร่วมมือขอควำมกรุณำจัดสถำนท่ี  
  และอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวนสิบสองคนด้วย 
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12. จำกข้อควำมนี้ ผู้พูดมีจุดประสงค์ตรงตำมข้อใด   
 1) ชี้แจง 2) อธิบำย  
 3) แนะน ำ 4) ตักเตือน  
 

13. ข้อควำมโฆษณำในข้อใดน่ำเชื่อถือมำกท่ีสุด  
 1) สบู่บัวสวรรค์ใช้แล้วผิวพรรณสดใสอ่อนกว่ำวัย รำคำย่อมเยำ 
 2) ผงซักฟอกขำวผ่อง ซักครั้งใดเส้ือเก่ำกลำยเป็นเสื้อใหม่ขำวย่ิงกว่ำใคร 
 3) ครีมบ ำรุงผิวโสภำพรรณ ทำทุกวันผิวพรรณเต่งตึงคำดไม่ถึงต้องลอง 
 4) น้ ำยำล้ำงจำนสะอำดดี กล่ินมะนำวช่วยขจัดครำบมันใช้ทุกวันสะอำดทุกวัน 
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14. ถ้ำนักเรียนเป็นอ๋อมจะปฏิบัติตำมข้อใด  
 1) เข้ำไปเลือกซื้อสินค้ำด้วยเพรำะรำคำถูกจริง ๆ 
 2) เช่ือว่ำเป็นของดีจริง ๆ เพรำะมีคนซื้อกันเป็นจ ำนวนมำก 
 3) เข้ำไปพิจำรณำดูเพรำะไม่แน่ใจว่ำจะเป็นของท่ีดีมีคุณภำพ 
 4) ชักชวนเพื่อนให้มำซื้อสินค้ำเพรำะลดรำคำถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 

 ขณะท่ีอ๋อมเดินผ่ำนร้ำนขำยเสื้อผ้ำแห่งหนึ่ง    ซึ่งผู้มีคนก ำลังแย่งกันซื้อสินค้ำท่ีติด
ป้ำยโฆษณำว่ำลดรำคำ 80 เปอร์เซ็นต์ 

กำรรับฟังค ำวิจำรณ์ ถือเป็นเร่ืองส ำคัญท่ีต้องฝึกเพรำะถ้ำรับแต่ค ำชม ก็จะไม่เห็นจุดอ่อน 
ของตนเอง  
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15. ข้อใดเรียงล ำดับกำรพูดรำยงำนท่ีเหมำะสมท่ีสุด   
 1) ง   ข   ค   ก 2) ข   ง   ก   ค 
 3) ค   ง   ข   ก 4) ข   ก   ง   ค 
 

16. โรงเรียนรักษ์ภำษำไทยจัดกำรเลือกตั้งประธำนนักเรียน พรรคต่ำง ๆ พยำยำมเสนอนโยบำย 
 ของตนเอง นักเรียนคิดว่ำพรรคใดน่ำเชื่อถือท่ีสุด  
 1) พรรครักโรงเรียน “เลือกพรรครักโรงเรียน โรงเรียนจะก้ำวไกล พัฒนำกว่ำโรงเรียนใด ๆ  
  เรำจะช่วยกันฝ่ำฟันอุปสรรคไปด้วยกัน” 
 2) พรรครักวินัย “พรรครักวินัยพร้อมจะสนับสนุนทุกคนให้เป็นคนดี มีวินัยตั้งใจเรียน  
  ทุกวันเที่ยงตรงอย่ำลืมมำฟังนิทำนจำกพี่ ๆ ท่ีลำนโพธิ”์ 
 3) พรรครวมพลัง “สำมัคคีคือพลัง พรรคเรำเน้นควำมสำมัคคี เรำจะร่วมใจกันท ำงำน  
  ช่วยกันรักษำควำมสะอำด โรงเรียนจะสะอำดด้วยมือเรำ” 
 4) พรรคเสียสละ  “เน้นควำมเสียสละ มีจิตสำธำรณะ เรำจะช่วยกันสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
  บนพื้นฐำนควำมประหยัดและพอเพียง เย็นนี้พบกันท่ีซุ้มกระดังงำ” 
 

17. ข้อใดไม่เป็นกำรพูดโน้มน้ำวใจอย่ำงมีเหตุผล  
 1) อยุธยำเมืองเก่ำของเรำแต่ก่อน จิตใจอำวรณ์มำเล่ำสู่กันฟัง 
 2) สมัครสมำนร่วมใจกันสำมัคคี คงจะไม่มีใครกล้ำรำวีชำติไทย 
 3) รักกันไว้เถิดเรำเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภำคไหนไหนก็ไทยด้วยกัน 
 4) เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนำสวน เพื่อนรักเรำชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นท ำ 
 

18. ข้อใดเรียงล ำดับค ำตำมพจนำนุกรมได้ถูกต้อง  
 1) บุษรำคัม   บุษยมำส  บุพชำติ   บุรพทิศ 
 2) รำชพฤกษ์   รำชบัณฑิต   รำชทัณท์   รำชภัฏ  
 3) พรรณนำ   พรหมชำติ   พฤกษชำติ   พลพรรค 
  4) จันทรกำนต์  จันทรครำส   จันทรคติ   จันทรวงศ์ 

 ก. กำรออกก ำลังกำยมีหลำยวิธี เช่น ว่ิง ว่ำยน้ ำ เล่นฟุตบอล 
 ข. โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดกับคนท่ีไม่ออกก ำลังกำย 
 ค. อย่ำลืมดูแลร่ำงกำยของคุณด้วยกำรออกก ำลังกำย 
 ง. สำเหตุส่วนหนึ่งของโรคบำงชนิดเกิดจำกกำรไม่ออกก ำลังกำย  
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 นักวำดภำพชำวจีน ได้จัดแสดง..................................ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสท่ีพระองค์เสด็จเยือนประเทศจีน 

19. ประโยคใดแต่งได้ถูกต้องตำมหลักภำษำไทย  
 1) นักเรียนถูกครูดุ 
 2) พยำบำลดูแลคนไข้อย่ำงดี  
 3) นักร้องเป็นท่ีชื่นชอบของคนดู  
 4) ผู้ประสบภัยน้ ำท่วมได้รับกำรช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
  
20. ประโยคในข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคที่แตกต่ำงจำกประโยคอื่น ๆ  
 1) คุณพ่อซ่อมบ้ำนหลังเก่ำ 2) วิชิตซื้อหนังสือสำรำนุกรม 
 3) สุดำรัตน์ขับรถตำมกฎจรำจร 4) คุณแม่เก็บดอกสำรภีหลำยดอก 
  
อ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 21   
 
 
 
 

21. ควรเติมค ำรำชำศัพท์ในข้อใด   
 1) พระฉำยำลักษณ์ 2) พระสำทิสลักษณ์  
 3) พระบรมฉำยำลักษณ์ 4) พระบรมฉำยำทิศลักษณ์ 
 
22. ส ำนวน “น้ ำไหลไฟดับ” เป็นส ำนวนท่ีใช้เกี่ยวกับเรื่องใด  
 1) กำรฟัง 2) กำรพูด 
 3) กำรอ่ำน 4) กำรเขียน 
  
23. ประโยคในข้อใดมีกริยำท่ีไม่ต้องมีกรรมมำรับ   
 1) ไฟป่ำเผำผลำญเสียหำยนับพันไร่ 2) ฝนตกหนักทำงภำคเหนือเมื่อวำนนี้ 
 3) น้ ำป่ำเซำะตลิ่งพังท่ีจังหวัดเชียงรำย  4) ช้ำงป่ำท ำลำยไร่สับปะรดเป็นวงกว้ำง 
 
24. ข้อใดต่อไปนี้มีค ำกริยำท่ีต่ำงจำกพวก  
 1) ครูยืนอยู่คนเดียว 2) นักเรียนคุยเสียงดัง  
 3) นักกรีฑำวิ่งเร็วมำก 4) คุณพ่อปลูกต้นไม้หลำยต้น  
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อ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 25 
  
 

 

25. ค ำพูดใดเหมำะสมท่ีสุดที่จะท ำให้เพื่อนภำคภูมิใจ  
 1) ดีใจกับชัยชนะของเธอด้วยนะ  
 2) ดีใจด้วยนะกับชื่อเสียงท่ีเธอได้รับ  
 3) ดีใจด้วยนะที่ชนะคู่ต่อสู้ไดอ้ย่ำงเฉียดฉิว  
 4) ดีใจจริง ๆ ที่เธอท ำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  
 
26. ค ำภำษำต่ำงประเทศในข้อใดยังไม่มีศัพท์บัญญัติใช้อย่ำงเป็นทำงกำรทุกค ำ  
 1) ช็อปปิ้ง   แฟลต   วิดีโอ   เมนู  
 2) กีตำร์   ซำตำน   ล็อตเตอรี   ซีดี 
 3) โปรแกรม   ฟุตบอล   โดนัท   ทีม  
 4) ครีม   ช็อคโกแลต   แบตเตอรี  กอล์ฟ  
  
27. ประโยคใดแตกต่ำงจำกพวก  
 1) ผักกำดและต้นหอมชอบดืม่น้ ำส้ม  
 2) ดวงแก้วอธิบำยเพื่อให้ดวงทิพย์เข้ำใจ 
 3) ก ำธรต้องกำรเรียนเป็นทหำรหรือต ำรวจ  
 4) นิดชอบอ่ำนหนังสือแต่หน่อยชอบดูโทรทัศน์ 
  
อ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 28 

 
 
 
 
 

28. จงเรียงล ำดับบทร้อยกรองต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
 1) ก   ง   ค   ข  2) ก   ง   ข   ค  
 3) ค   ก   ง   ข     4) ค   ง   ข   ก  

 ก พระเมตตำแผ่ไปท่ัวทิศำนต์  
 ข พระองค์ท่ำนห่วงใยไทยทุกคน 
 ค ดุจประทีปส่องใจไทยท่ัวหล้ำ 
 ง ท้ังใกล้ไกลเสด็จไปแม้กันดำร 

เมื่อเพ่ือนชนะเลิศกำรแข่งขันตอบปัญหำภำษำไทย 
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อ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนดแล้วตอบค ำถำมข้อ 29 – 30   
 

 

29. จำกเร่ืองท่ีอ่ำนให้ข้อคิดตรงกับข้อใด  
 1) คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูด 2) อย่ำเฝ้ำรอให้ภัยมำถึงก่อนคิดแก้ไข 
 3) กำรจะเชื่อสิ่งใดควรพิจำรณำให้รอบคอบ 4) อย่ำตื่นกลัวเกินกว่ำเหตุกับสิ่งท่ียังมำไม่ถึง 
 

30. ควรน ำข้อคิดของเรื่องไปปฏิบัติในเร่ืองใด จึงจะเกิดประโยชน์มำกท่ีสุด  
 1) กำรใช้ค ำพูด 2) ควำมสำมัคคี 
 3) ควำมไม่ประมำท 4) กำรไม่หลงงมงำย 
  

อ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 31 – 32 
 
 
 
 
 

31. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง  
 1) กำรมีระเบียบวินัยเป็นหน้ำท่ีของคนทุกคน 
 2) กำรปฏิบัติตนท่ีโรงเรียนกับท่ีบ้ำนมีควำมแตกต่ำงกัน 
 3) กำรกระท ำตนเป็นคนมีวินัยเกิดมำจำกกำรตั้งใจเรียน  
 4) กำรปฏิบัติตนเม่ืออยู่ในโรงเรียนต้องมีวินัยกว่ำอยู่บ้ำน 

 นกนำงแอ่นตัวหนึ่งอำศัยอยู่กับฝูงนกอื่น ๆ วันหนึ่ง นกนำงแอ่นเห็นชำวไร่ก ำลังหว่ำน
เมล็ดป่ำน ก็รีบบินกลับมำเตือนเพื่อนนกท้ังหลำย เพรำะเมล็ดป่ำนจะเติบโตเป็นต้นป่ำนให้
ชำวไร่น ำมำถักเป็นตำข่ำยและบ่วงดักนก “พวกเรำรีบไปจิกกินเมล็ดป่ำนให้หมดเถอะก่อนท่ี
มันจะงอกเป็นต้นอ่อน” แต่พวกนกกลับไม่สนใจค ำเตือนของนกนำงแอ่น จนกระท่ังเมล็ด
ป่ำนงอก นกนำงแอ่นจึงเตือนอีกว่ำ “ถ้ำพวกเรำรีบจิกกินต้นอ่อนตอนนี้ก็ยังไม่สำยเกินไปนะ” 
พวกนกท ำท่ำร ำคำญ ตวำดกลับไปว่ำ “นี่เจ้ำนกนำงแอ่นถ้ำกลัวมำกก็ไปหำกินท่ีอื่นไป”  
นกนำงแอ่นจึงบินจำกไป 
 เมื่อต้นป่ำนโตเต็มท่ี ชำวไร่ก็น ำมำถักเป็นตำข่ำยดักนก พวกนกต่ำงบินไปติดตำข่ำย 
นกตัวหนึ่งร ำพึงขึ้นว่ำ “นี่ถ้ำพวกเรำเช่ือนกนำงแอ่นตั้งแต่แรกก็คงไม่ถูกจับอย่ำงนี้” 

 เป็นนักเรียนมีหน้ำที่หนีไม่ได ้ ต้องเคร่งครัดมีวินัยใช่อยู่บ้ำน 
เสียงระฆังคืออำณัติดัดสันดำน ให้รู้เล่นรู้งำนไม่ปะปน 
เสร็จศึกษำออกมำเป็นพ่อบ้ำน จะกอปรกิจกำรงำนไม่สับสน 
มีระเบียบมีวินัยไว้ครองตน ให้เป็นคนรู้หน้ำท่ีมีส ำคัญ 
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32. ค ำประพันธ์นี้เหมำะสมกับใครมำกท่ีสุด  
 1) คุณครู 2) ผู้ปกครอง 
 3) นักเรียน 4) นักศึกษำ 
 
อ่ำนข้อควำมท่ีก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 33 – 34 

 
 
 
 
 

33. ค ำประพันธ์นี้ต้องกำรสื่อสำรในเรื่องใด   
 1) ควำมมีวินัย  
 2) ควำมสำมัคคี 
 3) สิทธิและหน้ำท่ี  
 4) ควำมรู้จักกำละเทศะ 
  

34. ค ำกล่ำวใดสอดคล้องกับค ำประพันธ์ข้ำงต้นมำกท่ีสุด 
 1) เมื่อใช้สิทธิ์ก็อย่ำลืมท ำหน้ำท่ี   
 2) กฎจรำจรจะช่วยผ่อนผันควำมวุ่นวำย  
 3) ถ้ำทุกคนรู้จักหน้ำท่ีก็จะท ำให้ชีวิตไม่วุ่นวำย  
 4) กำรมีวินัยจะช่วยท ำให้สังคมเกิดควำมสงบสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถึงมีสิทธิ์ขืนใช้สิทธิ์ผิดเทศะ กลำยเป็นวิ่งเกะกะเกินก ำหนด 
ไม่ใช้รถออกเดินเท้ำเขำแทนทด วำงเป็นกฎจรำจรผ่อนตำมควร 
แบ่งทำงรถทำงเท้ำไม่ก้ำวก่ำย หำกทุกฝ่ำยยึดมั่นไม่ผันผวน 
กำรสัญจรสอดคล้องต้องกระบวน แต่ละส่วนสุขรวมเพรำะร่วมใจ 
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ตอนที่ 2 แบบระบาย 2 ค าตอบ เลือกค ำตอบจำกแต่ละกลุ่มท่ีมีควำมสัมพันธ์กัน ในข้อควำมท่ี 
 ก ำหนดใหอ้่ำนให้ตอบค ำถำมข้อ 35 – 42 จ ำนวน 8 ข้อ โดยเลือกค ำตอบท่ีก ำหนดให้  
 ในตำรำงท่ี 1 และตำรำงท่ี 2 ตำรำงละ 1 ค ำตอบให้ครบท้ัง 2 ตำรำง จึงจะได้คะแนน 4  
 คะแนน มีจ ำนวน 8 ข้อ รวม 32 คะแนน 
 
ตัวอย่าง 00.  ให้นักเรียนเลือกตอบค ำถำมในแต่ละหัวข้อ โดยเลือกค ำตอบจำกตำรำงท่ี 1  
  ตำรำงท่ี 2 ให้สัมพันธ์กัน 
 

ค าถาม ตาราง 1 

 อักษรสูงในภำษำไทยมีกี่ตัว 
1) 

5  ตัว 
2) 

7  ตัว 
3) 

9  ตัว 
4) 

11  ตัว 
ค าถาม ตาราง 2 

พยัญชนะในข้อใดเป็นอักษรสูง 
ทุกค ำ 

1) 
ล  ศ  จ 

2) 
ร  ผ  ฝ 

3) 
ข  ห  ส 

4) 
น  ข  ญ 

 
วิธีตอบ ถ้ำนักเรียนคิดว่ำตำรำงท่ี 1 ตัวเลือกท่ี 3) เป็นตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด และตำรำงท่ี 2  
 ตัวเลือกท่ี 2)  เป็นค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้ระบำยทับตัวเลข ดังนี้ 
 

ข้อ 00.     
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35.  จงหำควำมสัมพันธ์ของ “เพลงพื้นบ้ำน” จำกข้อควำม   
 “เพลงพื้นบ้ำนเป็นวัฒนธรรมทำงภำษำ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทย เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะ
กำรร้อง กำรเอื้อนเสียง กำรเล่นลูกคอ มีท่วงท ำนองเรียบง่ำยไม่ซับซ้อน นิยมใช้ร้องเล่นในยำม
ว่ำง กำรเรียนรู้เพลงพื้นบ้ำน จะได้รับรู้ถึงรำกเหง้ำแห่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดควำม
ตระหนักในกำรสืบสำนภูมิปัญญำไทยให้คงอยู่สืบไป” 

ค าถาม ตาราง 1 

 ลักษณะของ
เพลงพื้นบ้ำน 

1) 
เพลงท่ีชำวบ้ำน

ร้องเล่นเพ่ือควำม
สนุกสนำน 

2) 
เพลงท่ีต้องมีกำร
เอ้ือนเสียงและ

เล่นลูกคอ 

3) 
เพลงท่ีอนุรักษ์
ควำมเป็นไทย 

4) 
เพลงท่ีแสดงถึง

วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชำวบ้ำน 

ค าถาม ตาราง 2 
คุณค่ำท่ีได้รับ
จำกลักษณะ
ของเพลง
พื้นบ้ำน  

1) 
รับรู้ถึงวัฒนธรรม
ภำษำและวิถีชีวิต
ของควำมเป็นไทย 

2) 
สืบสำนภูมิปัญญำ

ไทย 

3) 
บทเพลงมีควำม

ไพเรำะ 

4) 
ควำมบันเทิงใจ 

 

 

36. จงหำควำมสัมพันธ์ของข้อควำมท่ีอ่ำน     
   ปริญญำค่ำใช่ในกระดำษ  ควำมสำมำรถดอกยันประกันผล 
  เป็นสิ่งแจ้งแสดงผองค่ำของคน   อย่ำหลงตนตื่นกระดำษประกำศฮือ 
  ค าถาม ตาราง 1 
 ข้อใดสรุป

ควำมหมำยของ
ข้อควำมได้
ชัดเจนท่ีสุด 

1) 
หนทำงพิสูจน์ม้ำ 
กำลเวลำพิสูจน์คน 

2) 
ค่ำของคน อยู่ท่ี

ผลของงำน 

3) 
ใบปริญญำแสดง
ค่ำของควำมเป็น

คน 

4) 
ควำมสำมำรถ
ของคนอยู่ท่ีผล
ของกำรศึกษำ 

ค าถาม ตาราง 2 

ค ำกล่ำวใดตรง
กับข้อสรุปของ

ข้อควำม  

1) 
ถ้ำเธอใฝ่เรียนรู้

เท่ำไร เธอจะยิ่งมี
ควำมสำมำรถ
มำกเท่ำนั้น 

2) 
คุณเป็นคนดีที่

สำมำรถได้
ปริญญำใบนี้มำ

ครอง 

3) 
ผลงำนของคุณท่ี
ปรำกฏแสดงว่ำ
คุณเป็นคนท่ีมี

คุณภำพ 

4) 
เมื่อเวลำผ่ำนไป
นำนจึงรู้ว่ำเขำ
ท ำงำนได้ดีมำก 
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37.  จงหำควำมสัมพันธ์ของค ำประพันธ์ท่ีก ำหนด  
 

   “เรือนรำยชำยฝั่งสองฟำก  ป่ำจำกแซมรำกล ำพูร่อง 
   เรียงหินเป็นเขื่อนท่ีชำยคลอง  รับฟองคลื่นฟูอยู่เย็นเย็น” 
   

หัวข้อ ตาราง 1 
เป็นโวหำร
ประเภทใด  

1) 
บรรยำยโวหำร 

2) 
พรรณนำโวหำร 

3) 
อุปมำโวหำร 

4) 
เทศนำโวหำร 

หัวข้อ ตาราง 2 

ค ำประพันธ์
ต้องกำรส่ือสำร

ในเรื่องใด  

1) 
สั่งสอนให้รู้คุณค่ำ
ของธรรมชำติริม

ฝั่งคลอง 

2) 
บอกกำรตั้ง

บ้ำนเรือนและ
ธรรมชำติริม

คลอง 

3) 
คร่ ำครวญถึงกำร
พลัดพรำกจำก

บ้ำนเรือน 

4) 
เปรียบเทียบให้

เห็นควำมงำมของ
สิ่งมีชีวิตริมคลอง 

 
38. จงหำควำมสัมพันธ์ของข้อควำมท่ีก ำหนด  
 “ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรพัฒนำและควำมเจริญของ
ประเทศ ตลอดจนถึงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน ประเทศท่ีมีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์
และสิ่งแวดล้อมดี ก็จะส่งผลให้ประชำชนในประเทศมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ท่ีดีด้วย” 
 

ค าถาม ตาราง 1 

สำระส ำคัญ
ของเร่ืองคือ 

ข้อใด  

1) 
คุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

2) 
กำรพัฒนำ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

3) 
กำรพัฒนำและ
ควำมเจริญของ

ประเทศ 

4) 
คุณค่ำของ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค าถาม ตาราง 2 

 สอดคล้องกับ
ส ำนวนใด 

1) 
ทรัพย์ในดินสิน

ในน้ ำ 

2) 
สร้ำงวิมำนใน

อำกำศ 

3) 
อยู่ดีกินดี 

4) 
ตั้งหลักปักฐำน 
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39. จงหำควำมสัมพันธ์ของบทประพันธ ์   
   พระสมุทรสุดลึกล้น      คณนำ 
  สำยดิ่งท้ิงทอดมำ   หยั่งได้ 
  เขำสูงอำจวัดวำ   ก ำหนด 
  จิตมนุษย์นี้ไซร ์   ยำกแท้หยั่งถึง 
  ค าถาม ตาราง 1 
ข้อควำมท่ีอ่ำน
ตรงกับส ำนวน

ใด 

1) 
รู้อย่ำงเป็ด 

2) 
รู้มำกยำกนำน 

3) 
รู้หน้ำไม่รู้ใจ 

4) 
รู้เช่นเห็นชำติ 

ค าถาม ตาราง 2 
ส ำนวนดังกล่ำว
ตรงกับข้อใด 

1) 
สุชำติไม่รู้จักนิสัย
ใจคอท่ีแท้จริง

ของบุญชู 

2) 
วิรัชรู้ทุกเร่ืองแต่
ไม่ชัดเจนสักเรื่อง 

3) 
วันเพ็ญต้องท ำ
หน้ำท่ีเป็นพิธีกร
ทุกครั้งเพรำะเธอ
มีควำมรู้ดีและท ำ

หน้ำท่ีได้ดี 

4) 
บุษบำรู้จักธำตุแท้

ของวิมลเป็น
อย่ำงดี 

 

40. จงหำควำมสัมพันธ์ของบทประพันธ์  
   กบน้อยไป่เห็นน้ ำ  สมุทรไทย 
  อวดบ่ตนอำศัย    เพียบน้ ำ 
  รู้น้อยเท่ำทรงไตร   ยังไป่ เห็นแฮ 
  ชรอึ่งอวดเองค้ ำ   แข่งรู้เหลือตัว  

ค าถาม ตาราง 1 
มีควำมหมำย

ตรงกับส ำนวนใด 
1) 

กบเลือกนำย 
2) 

กบจ ำศีล 
3) 

กบในกะลำครอบ 
4) 

กบเกิดใต้บัวบำน 
ค าถาม ตาราง 2 

สอดคล้องกับ 
ข้อใด 

1) 
ผู้ท่ีขำดโลกทัศน์ 
ท่ีกว้ำงไกลและ

คิดว่ำตนเองรู้มำก 

2) 
ผู้ท่ีต้องกำรเปลี่ยน

ผู้บังคับบัญชำ  
อยู่เรื่อย 

3) 
ผู้ท่ีอยู่กับบ้ำนไม่
ออกไปพบปะ

บุคคลภำยนอกเลย 

4) 
ผู้ท่ีอยู่ใกลข้องดี
และคนดีกลับไม่

เห็นคุณค่ำ 
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41. จงหำควำมสัมพันธ์ของบทร้อยกรอง  
  เจ้ำจะอยู่เป็นข้ำพระทรงจักร  จงพิทักษ์รักษำกับอำหลำน 
 หมั่นเฝ้ำเช้ำเย็นเป็นนิจกำล  อย่ำเกียจคร้ำนแต่ตำมอ ำเภอใจ 
 สิ่งใดพระองค์จะตรัสถำม   อย่ำเบำควำมเพ็ดทูลแต่โดยได้ 
 อย่ำแต่งตัวโอ้อวดพระทรงชัย  ท่ีในพระโรงรัตนำ  

ค าถาม ตาราง 1 
บทร้อยกรองนี้มี
จุดมุ่งหมำยใด  

1) 
แนะน ำ 

2) 
สั่งสอน 

3) 
ตักเตือน 

4) 
บอกกล่ำว 

ค าถาม ตาราง 2 
 ข้อใดคือ

สำระส ำคัญของ
จุดมุ่งหมำย

ดังกล่ำว 

1) 
แนะน ำให้มีควำม
ขยันหมั่นเพียร 

2) 
ตักเตือนว่ำกล่ำว

ให้พูดในส่ิงท่ี 
เป็นจริง 

3) 
สั่งสอนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
ถูกต้องในหน้ำท่ี 

4) 
บอกกล่ำวเกี่ยวกับ

กำรแต่งตัวให้
เหมำะสม 

 

42. จงหำควำมสัมพันธ์ของข้อควำมท่ีก ำหนด  
 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทำงไปหำวิชำควำมรู้จนมำถึงส ำนักอำจำรย์ทิศำปำโมกข์ 
ศรีสุวรรณพูดว่ำ “น้องรักวิชำกระบองมำแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้ำเรำเรียนรู้กระบองได้ว่องไว เก่งกล้ำ  
ก็จะชิงชัยข้ำศึกได้” 
พระอภัยมณี พูดว่ำ “ถูกแล้วน้องรัก มีวิชำเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนและเป็นท่ีย ำเกรงของคน 
ไม่มีใครกล้ำดูหมิ่นได้ ส ำหรับพี่นั้นไม่มีใจรักในทำงนักเลง ชอบวิชำดนตรี แม้ว่ำจะเป็น 
กำรเล่นประโลมโลกก็จริง แต่วิชำดนตรีก็สำมำรถท ำให้มนุษย์เรำสดชื่นรื่นเริง ลืมควำมทุกข์ 
ควำมโศก เสียได้ชั่วครำว ” 

ค าถาม ตาราง 1 

วรรณกรรมนี้ให้
คุณค่ำอะไร  

1) 
กำรรู้จักตนเอง 

2) 
กำรแสวงหำ

ควำมรู้ 

3) 
ควำม

ขยันหมั่นเพียร 

4) 
ควำมเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

ค าถาม ตาราง 2 
 น ำไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน
ได้อย่ำงไร  

1) 
ท ำงำนท่ีได้รับ

มอบหมำยจนส ำเร็จ 

2) 
ค้นหำควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 

3) 
ท ำให้ผู้อื่นมี
ควำมสุข 

4) 
เลือกเรียนในสิ่ง
ท่ีตนเองชอบ 


