
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท ๑.๑)

นางสาวสุรีรัตน์   อนิทรักษ์

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือ้วทิยาอ าเภอเสาไห้  จังหวดัสระบุรี
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต๑

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



จ านวนข้อสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 จ าแนกตามรูปแบบข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2559

จ านวนข้อสอบ O-NET วชิาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2559
จ านวนข้อสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งส้ิน 34 ข้อ จ าแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดงันี้

1. รูปแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก 1 ค าตอบ จ านวน 32 ข้อ เวลาในการท าข้อสอบ 50 นาที (ข้อละ 2.50 คะแนน)
2. รูปแบบอตันัยเขยีนตอบ จ านวน 2 ข้อ เวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบ 30 นาที (ข้อละ 10 คะแนน)



สาระ มาตรฐาน คุณภาพผู้เรียน ตัว
ช้ีวดั

รายระเอยีดตัวช้ีวดั สรุป
จ านวน
ตัวช้ีวดั

รูปแบบข้อสอบ
(จ านวนข้อสอบ)

คะแนน

1 ท 1.1

อ่ านออก เ สี ยงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง
อ ธิ บ า ย ค ว า มหม า ย โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
ความหมายโดยนัยของค าประโยค
ขอ้ความส านวนโวหารจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เขา้ใจค าแนะน าค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ 
แยกแยะข้อ คิด เ ห็นและข้อ เท็จจ ริง 
จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและน า
ความ รู้ความ คิดจาก เ ร่ือง ท่ี อ่ านไป
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็น
คุณค่าส่ิงท่ีอ่าน

ป.6/2 
อธิบายความหมายของค า 
ประโยค และขอ้ความท่ีเป็น
โวหาร

2

4 ตวัเลือก
1 ค าตอบ
(10 ขอ้)

25

ป.6/4 แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น
จากเร่ืองท่ีอ่าน

ป.6/5 
อธิบายการน าความรู้และ
ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไป
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวติ

ป.6/7 
อธิบายความหมายของขอ้มูล
จากการอ่านแผนผงั แผนท่ี 
แผนภูมิและกราฟ



ท ๑.๑  ป.๖/๒ 
อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความทีเ่ป็นโวหาร



ความหมายของโวหาร

โวหาร หมายถึง ถอ้ยค าท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีเรียบเรียงเป็นอย่างดี
มีวิธีการ มีชั้ นเชิงและมีศิลปะ เพื่อส่ือให้ผู ้รับสารรับสารได้อย่าง
แจ่มแจง้ ชดัเจนและลึกซ้ึง รับสารไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร



บรรยายโวหาร

บรรยายโวหาร คือ โวหารท่ีใช้บอกกล่าวเล่าเร่ือง อธิบายหรือบรรยาย
เร่ืองราว เหตุการณ์ ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจ
เ น้ื อหา  สาระอย่างแ จ่มแจ้งชัด เจน  ข้อความ ท่ีใช้บรรยาย โวหาร  ได้แ ก่ 
ต ารา รายงาน บทความ จดหมาย ชีวประวติั ต านาน บรรยายธรรมชาติ
เป็นตน้



ตัวอย่างข้อความบรรยายโวหาร

ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นมาหลายศตวรรษแลว้ แต่แรกภูเขาน้ี
เป็นท่ีเคารพบูชา ของชนพื้นเมืองเผา่ไอนุซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูต่ามหมู่เกาะฮอกไกโด ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ 
ท่ีอยู่เหนือสุดชาวไอนุขนานนาม ภูเขาน้ีตามช่ือเทพธิดา “ฟูชิ” ( fuchi) ผูเ้ป็นเทพธิดาแห่ง
อคัคี ชาวญ่ีปุ่นยงัคงนับถือภูเขาไฟฟูจิต่อมา และเรียกช่ือตามท่ีพวกไอนุตั้งไว้ บรรดาผูน้ับถือ
ศาสนาชินโตเช่ือว่าในธรรมชาติทุกรูปแบบจะมีเทพ หรือ กามิ ( kami ) สถิตอยู่ แต่เทพท่ีสถิตใน
ภูเขาจะศกัด์ิสิทธ์ิเป็นพิเศษ ภูเขาฟูจิซ่ึงสูงท่ีสุดและงามท่ีสุดในประเทศ จึงไดรั้บความเคารพเป็น
พิเศษ เพราะถือว่าเป็นสถานท่ีสถิตของทวยเทพ เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างความ ลึกลับของ
สวรรค์ และความเป็นจริงของโลกมนุษย์

(เกศกานดา จตุรงคโชค : โลกพิสดาร แดนพิศวง)



ตัวอย่างบทร้อยกรองที่เป็นบรรยายโวหาร

อนัเกาะแกว้พิสดารสถานน้ี โภชนาสาลีกมี็ถม

แต่คราวหลงัคร้ังสมุทรโคดม มาสร้างสมสิกขาสมาทาน

เธอท าไร่ไวท่ี้ริมภูเขาหลวง คร้ันแตกรวงออกมาเล่าเป็นขา้วสาร

ไดสื้บพืชยดือยูแ่ต่บูราณ คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป

(พระอภยัมณี:สุนทรภู่)



พรรณนาโวหาร

พรรณนาโวหาร คือ โวหารท่ีใชก้ล่าวถึงเร่ืองราว สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ หรือ
อารมณ์อย่างละเอียด สอดแทรกอารมณ์  มีความประณีตในการเลือกใช้ถอ้ยค า
ส านวนท่ีไพเราะ 



ตัวอย่างข้อความพรรณนาโวหาร

เขาใชแ้ขนยนัพื้นดิน อาการเหน่ือยอ่อน กล่ินน ้ าฝนบนใบหญา้และกล่ินไอดินโซนเขา้จมูก
วาบหวิว อยากใหมี้ใครซกัคนผา่นมาพบ เพื่อพาเขากลบัไปหาหมอในหมู่บา้น มดหลายตวัเดินสวน
ขบวนผา่นไปมา มนัไม่มีทีท่าจะสนใจเขาเลยแมแ้ต่นอ้ย เขามองดูมนัอยา่งเล่ือนลอยท าไมมนัจึงเฉย
เมยกบัฉัน มนัคงรู้แน่ ฉันอยากให้มนัเป็นคนจริงๆ ฉันจะตอ้งกลบับา้นให้ได ้เขาคิดพลางเหม่ง
มองดูยอดสนของหมู่บา้น หาดเส้ียวเห็นอยูไ่ม่ไกล ดวงอาทิตยสี์แดงเขม้ก าลงัคลอ้ยลงเหนือยอดไม้
ทางทิศตะวนัตก

(นิคม รายวา : คนบนตน้ไม)้



ตัวอย่างบทร้อยกรองที่เป็นพรรณนาโวหาร

พอฟ้าคล ้าค  ่าพลบเสียงกบเขียด ร้องกรีดเกรียดเกรียวแซ่ดงัแตรสงัข์

เหมือนเสียงฆอ้งกลองโหมประโคมวงั ไม่เห็นฝ่ังฟ่ันเฟือนดว้ยเดือนแรม

ล าพรูายชายตล่ิงลว้นห่ิงหอ้ย สวา่งพรอยแพร่งพรายข้ึนปลายแขม

อร่ามเรืองเหลืองงามวามวามแวม กระจ่างแจ่มจบัน ้าเห็นล าเรือ

(นิราศวดัเจา้ฟ้า : สุนทรภู่)



สาธกโวหาร

สาธกโวหาร คือโวหารท่ีมุ่งใหค้วามชดัเจนโดยการยกตวัอยา่งหรือเร่ืองราวประกอบการ
อธิบายเน้ือหาสาระ เพื่อสนบัสนุนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ใหห้นกัแน่น สมเหตุสมผล ท าให้ผูรั้บสาร
เขา้ใจเน้ือหาสาระอยา่งแจ่มแจง้ ชดัเจน

ตัวอย่างหรือเ ร่ืองราวท่ียกข้ึนประกอบ เ ช่น  ประสบการณ์ตรงของผู ้ส่งสาร
เร่ืองราวของบุคคล   เหตุการณ์    นิทาน   ต านาน   วรรณคดี เป็นตน้



ตัวอย่างข้อความสาธกโวหาร
…แต่ถา้ผูใ้ชอ้  านาจในทางเห็นแก่ตวั เพื่อประโยชน์ของตวัฝ่ายเดียว และผลแห่งการกระท านั้น

ไม่เป็นคุณกบัใคร แมแ้ก่ประเทศชาติบา้นเมืองของตวั เช่นน้ีเราก็ไม่น่าจะยอมรับเป็นความยิ่งใหญ่ 
ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทยของเราเองก็มีอยูเ่ป็นอนัมากไม่มีใครจะปฏิเสธไดว้่า พระเพทราชาหรือ
พระเจา้เสือไม่เป็นผูย้ิ่งใหญ่ทางอ านาจวาสนา ท่านไดส้ร้างอ านาจข้ึนมาดว้ยความฉลาดเฉียบแหลม
ด้วยเล่ห์เหล่ียมกุศโลบายนานาประการ ด้วยความสามารถในการท ารัฐประหารแย่งราชสมบัติ
ทางทายาทโดยชอบธรรมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถืออ านาจเต็มเป่ียมอยู่ในมือ การกระท า
ดงักล่าวเป็นตวัอยา่งแห่งความยิ่งใหญ่ทางการเมืองแท ้คือ ไม่ตอ้งนึกถึงศีลธรรมหรือความผกูพนัทาง
จิตใจ ฆ่าไดไ้ม่เฉพาะแต่ศตัรู แมมิ้ตรกฆ่็าได ้ถา้มิตรนั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปอีก…

( กศุโลบายสร้างความยิง่ใหญ่ : หลวงวิจิตรวาทการ)



ตัวอย่างบทร้อยกรองที่เป็นพรรณนาโวหาร

เป็นมนษุย์สดุดีท่ีท ำชอบ จงประกอบกรรมดีไว้ไม่สญูหำย

มีเร่ืองจะท ำดีได้มำกมำย อยำ่เหน่ือยหน่ำยท้อใจใฝ่ท ำดี

วีรชนของไทยใจกล้ำหำญ ได้ตอ่สู้ศตัรูพำลสมศกัดิศ์รี

แม่ยำ่โมท้ำวสรุนำรี ยอดสตรีนำมระบือลือทัว่ไทย

(สจุริต  เพียรชอบ)



เทศนาโวหาร

เทศนาโวหาร  คือ โวหารท่ีมุ่งโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม เป็นการกล่าวในเชิงอบรม แนะน าสั่งสอน ช้ีแนะ หรือโน้มน้าว 
ชกัจูงใจโดยยกเหตุผล



ตัวอย่างข้อความเทศนาโวหาร



ตัวอย่างบทร้อยกรองที่เป็นเทศนาโวหาร

เเลว้สอนวา่อยา่ไวใ้จมนุษย์ มนัเเสนสุดลึกล าเหลือก าหนด
ถึงเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน าใจคน
มนุษยน้ี์ท่ีรักอยูส่องสถาน บิดามารดารักมกัเป็นผล
ท่ีพึ่งหน่ึงพึ่งไดเ้เต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
เเมน้ใครรักรักมัง่ชงัชงัตอบ ใหร้อบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้ส่ิงใดไม่สูรู้้วิชา รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี

(พระอภยัมณี : สุนทรภู่)



อุปมาโวหาร
อุปมาโวหาร คือ โวหารท่ีกล่าวเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู ้รับสารเข้าใจความหมาย

อารมณ์ความรู้สึก หรือเห็นภาพชัดเจนยิ่ง ข้ึน มักใช้ประกอบโวหารประเภทอ่ืน เช่น 
เทศนาโวหาร บรรยายโวหาร 

การเปรียบเทียบอาจเปรียบความเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน เปรียบเทียบ
ความขดัแยง้หรือลกัษณะตรงกนัขา้ม 

*** ค าแสดงการเปรียบเทียบ ซ่ึงมีอยู่หลากหลาย เช่น เหมือน  เสมือน คล้าย  ดุจ ดัง 
ดั่ง  ดุจดั่ง  ราว  ดูราว ปาน  เพยีง   ประหน่ึง เช่น เฉก ฯลฯ



ตวัอย่างข้อความอุปมาโวหาร

…ดงัน้ีเจา้จะเห็นไดว้่าเมียท่ีพ่อจดัหาใหมี้ตระกลูสมชาติสมเช้ือกนัดี เพราะตระกลูของ
เราก็มัง่มี มีคนนับหน้าถือตา ญาติพี่น้องทั้งฝ่ายบิดามารดาของนางก็บริบูรณ์ รูปร่างงามหา
ต าหนิมิได ้ ผมด าราวกบัแมลงผึ้ง หนา้เปล่งปลัง่ดั่งดวงจนัทร์ เนตรประหน่ึงตากวาง จมูกแมน้
ดอกงา ฟันเทียบไข่มุก ริมฝีปากเพียงผลต าลึงสุก เสียงหวานปานนกโกกิลา ขาคือล ากลว้ย 
เอวเหมาะเจาะไม่อว้นเกิน เวลายา่งเดินแคล่วคล่องมีสง่าเสมอชา้งทรง เพราะฉะนั้นเจา้จะหาทาง
ต าหนิขดัขอ้งมิไดเ้ลย...

(เสฐียรโกเศศ: กามนิต)



ตวัอย่างบทร้อยกรองทีเ่ป็นอุปมาโวหาร
พิศพกัตร์ผอ่งพกัตร์ดงัจนัทร พิศขนงโก่งงอนดงัคนัศิลป์

พิศเนตรดัง่เนตรมฤคิน พิศทนตด์ัง่นิลอนัเรียบราย

พิศโอษฐด์ัง่หน่ึงจะแยม้สรวล พิศนวลดงัสีมณีฉาย

พิศปรางดัง่ปรางทองพราย พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง

พิศจุไรดัง่หน่ึงแกลง้วาด พิศศอวิลาสดัง่คอหงส์

พิศกรดัง่งวงคชาพงศ์ พิศทรงดัง่เทพกินรา

พิศถนัดัง่ปทุมเกสร พิศเอวเอวอ่อนดัง่เลขา

พิศผวิผวิผอ่งดัง่ทองทา พิศจริตกิริยากจ็บัใจ

(รามเกียรต์ิ)



แบบทดสอบ



นางดูหนา้อาลยัใจจะขาด ดงัฟ้าฟาดทรวงแยกใหแ้ตกฉาน

ก.บรรยายโวหาร
ข.อุปมาโวหาร
ค.พรรณนาโวหาร
ง.เทศนาโวหาร

จากบทร้อยกรองท่ีก าหนด เป็นโวหารประเภทใด
๑.

ข.อุปมาโวหาร



๒.

“แฝกเป็นหญา้ชนิดหน่ึง ข้ึนเป็นกอ ใบแบนยาวใชมุ้งหลงัคาและใชท้ ายา เป็นพืชท่ีมี
ระบบรากลึกเม่ือปลูกแลว้จะช่วยรักษาหนา้ดิน พระองคจึ์งทรงแนะน าให้น าหญา้ชนิดน้ี ไป
ปลูกเป็นขั้นบนัได  เพื่อเป็นการป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน เพราะเม่ือฝนตกลงมาหญา้
แฝกจะช่วยดูดซึมน ้ าไว ้ไม่ท าให้ดินและน ้ าไหลไปสู่ท่ีอ่ืน ท าให้เขตพื้นท่ีในแถบนั้นมีความ
ชุ่มช้ืน ”

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๒ - ๓

ก. อุปมาโวหาร ข. สาธกโวหาร

ค. บรรยายโวหาร ง.เทศนาโวหารค. บรรยายโวหาร

จากขอ้ความน้ี เป็นโวหารประเภทใด



๓.

ก. พระสงฆ์

ข. พระพทุธรูป

ค. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ง. ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ในกระทรวงเกษตร

จากโวหารขา้งตน้  “ พระองค ์”  หมายถึงใคร

ค. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



๔. ผิวน ้ าสีขุ่นท่ีถูกสายลมเยน็ปลายเดือนกุมภาพนัธ์พดัโชยผ่านท าให้น ้ า
เป็นระลอกทยอยเขา้กระทบฝ่ังคร้ังแลว้คร้ังเล่า ดงดอกหญา้ริมฝ่ังท่ีเห่ียวแห้ง
จนกลายเป็นสีน ้าตาลปะทะลมดงัหวีดหวิว

จากขอ้ความ เป็นโวหารประเภทใด

ก.บรรยายโวหาร
ข.พรรณนาโวหาร
ค.อุปมาโวหาร
ง.เทศนาโวหาร

ข.พรรณนาโวหาร



๕. แลว้สอนวา่อยา่ไวใ้จมนุษย์ มันแสนสุดลึกล ้ าเหลือก าหนด
ถึงเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน ้าใจคน

จากโวหารท่ียกมา ตรงกบัส านวนในขอ้ใด

ก. พึ่งล าแขง้ตวัเอง

ข. คดในขอ้งอในกระดูก

ค. น ้ าหน่ึงใจเดียวกนั

ง. อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคนง. อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน



๖. ความพยายามและความตั้งใจท่ีจะกา้วหนา้ เป็นพลงัส าคญัส าหรับต่อสู้
อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ท าการต่างๆไดส้ าเร็จ ยิ่งผูน้ั้นมีความรู้สูง มี
จิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานท่ีท ายิ่งมีผลกวา้งขวาง ปราศจากโทษและอ านวย
ประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอยา่งยิง่

จากขอ้ความน้ี เป็นโวหารประเภทใด

ก. เทศนาโวหาร
ข. บรรยายโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหาร

ก. เทศนาโวหาร



อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๗ - ๑๐

พงศ์กษตัริย์ทศันานางเงือกนอ้ย ดูแช่มชอ้ยโฉมเฉลาทั้งเผา้ผม

ประไพพกัตร์ลกัษณ์ล ้าลว้นข าคม ทั้งเน้ือนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง

ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด ดงัสุรางคน์างนาฏในวงัหลวง

(พระอภยัมณี : สุนทรภู่ฉ



๗. จากบทร้อยกรองขา้งตน้ มีการใชโ้วหารประเภทใด

ก. บรรยายโวหาร

ข. เทศนาโวหาร

ค. สาธกโวหาร

ง. อุปมาโวหารง. อุปมาโวหาร



๘. จากโวหารขา้งตน้ พงศ์กษตัริย์  หมายถึงใคร 

ก. ศรีสุวรรณ

ข. พระอภยัมณี

ค. ทา้วสุทศัน์

ง. ทา้วยศวมิล

ข. พระอภยัมณี



๙. จากโวหารขา้งตน้  เกศ  หมายถึงอะไร

ก. มือ

ข. น้ิว

ค. ผม

ง. ตา

ค. ผม



๑๐. ค าใดมีความหมายเหมือนค าวา่  ประไพ

ก. โสภา

ข. นภา

ค. ปุบผา

ง. พนา

ก. โสภา



๑๑. เปิบขา้วทุกคราวค า   จงสูจ าเป็นอาจิณ เหง่ือกท่ีูสูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นรวง 

ค าว่า " เหงือ่ก ู" หมายถึงใคร

ก. แรงงาน

ข. ชาวนา

ค. พอ่คา้ขา้ว

ง. เจา้ของนา

ข. ชาวนา



ท ๑.๑  ป.๖/๔ 
แยกข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็นจากเร่ืองทีอ่่าน



การแยกข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็น

ข้อเท็จจริง ข้อคดิเห็น

เป็นเหตุการณ์  ปรากฏการณ์  ท่ี มี
หลักฐานสนับสนุนหรือสามารถ
พิสูจน์ความถูกตอ้งได้

เป็นขอ้สรุปท่ีได้จากขอ้เท็จจริง  เป็นการแสดง
ความรู้สึก     ความคิดเห็นหรือความเขา้ใจของ
บุคคล   ซ่ึงไม่อาจพิสูจน์ได้



การวเิคราะห์ข้อความเพือ่แยกข้อเทจ็จริงและข้อคดิเห็น

ลกัษณะของข้อเทจ็จริง ลกัษณะของข้อคดิเห็น

๑. มีความเป็นไปได้
๒. มีความสมจริง
๓. มีหลกัฐานเช่ือถือได้
๔. มีความสมเหตุสมผล

๑. เป็นขอ้ความท่ีแสดงความรู้สึก
๒. เป็นขอ้ความท่ีแสดงความคาดคะเน
๓.เป็นขอ้ความท่ีแสดงการเปรียบเทียบ 
๔. เป็นขอ้ความท่ีเป็นขอ้เสนอแนะหรือเป็น
ความคิดเห็นของผูพ้ดูเอง



ตัวอย่างข้อความทีเ่ป็นและข้อเทจ็จริงและข้อคดิเห็น

ลกัษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ลกัษณะของข้อของข้อความที่เป็นคดิเห็น

๑. จงัหวดัเชียงรายอยูท่างตอนเหนือของประเทศไทย ๑. เชียงรายมีภูมิประเทศท่ีสวยงามน่าอยู่
๒. การท าลายป่าไมท้  าใหเ้กิดความแหง้แลง้ ๒. กินผกับุง้ท าใหต้าหวาน
๓. แมวมือมีฝีเทา้เบามาก ๓. คนท่ีเช่ือถือโชคลาง เช่ือวา่แมวเป็นสตัวลึ์กลบั
๔. เม่ือขา้วราคาตกต ่าท าใหช้าวนาเดือดร้อน ๔. บ่าววีร้องเพลงไดอ้ารมณ์มากท่ีสุด
๕. มงคลเป็นนกัเรียนโรงเรียนวดัถ ้าปลาวิทยาคม ๕ สมชายชอบวิชาภาษาไทย



ขอ้ความ ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น 

๑. ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย 
๒. ฮิปโปน่ารัก ฉนัชอบฮิปโปท่ีสุด 
๓. รุ้งมี ๗ สี ไดแ้ก่ สีม่วง คราม นา้เงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
๔. คนท่ีตั้งใจเรียนทุกคนเป็นคนเรียนเก่ง 
๕. คนเหนือเป็นคนใจเยน็ พดูจาไพเราะ 













ขอ้ความ ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น 

๑. ทางมา้ลายเป็นทางท่ีมีไวส้าหรับใหค้นเดินขา้มถนน 
๒. การไหวเ้ป็นวฒันธรรมไทย 
๓. ยิม้ของเธอทาใหโ้ลกน้ีสดใส 
๔. ในอนาคตน ้าจะท่วมกรุงเทพมหานคร 
๕. มจัฉานุเป็นบุตรของหนุมานและนางสุพรรณมจัฉา 
๖. นางงามทุกคนรักเดก็ 
๗. ภูช้ีฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีฉนัชอบมาก 

















แบบทดสอบ



๑. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 

ก. อาหารเชา้เป็นม้ือท่ีส าคญัท่ีสุด

ข. ผกัผลไมมี้กากใยช่วยในการขบัถ่าย 

ค. การเกิดโรคบางชนิดมีสาเหตุส่วนหน่ึงจากการกินอาหารท่ีไม่เหมาะสม 

ง. หากอยากกินขนมอาจหนัมากินขนมท่ีมีส่วนผสมของธญัพืชเพื่อเพ่ิม       

คุณค่าทางโภชนาการใหก้บัขนมท่ีมีประโยชน์นอ้ย

ง. หากอยากกินขนมอาจหนัมากินขนมท่ีมีส่วนผสมของธญัพืชเพ่ือเพ่ิม 

คุณค่าทางโภชนาการใหก้บัขนมท่ีมีประโยชน์นอ้ย



๒. ขอ้ใดเป็นขอ้เทจ็จริง

ก. การศึกษากเ็หมือนใชอ้าวธุคนละช้ิน โดยไม่เขา้ใจความจริงของชีวิต

ข. การศึกษาของเราทุกวนัน้ีท าแบบต าบอดคล าชา้ง 

ค. ธรรมชาตินั้นเช่ือมโยงต่อเน่ืองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด

ง. การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงท าใหมี้ความเมตตาสูง

ค. ธรรมชาตินั้นเช่ือมโยงต่อเน่ืองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด



โรคอว้นพบไดท้ั้งในเด็กและผูใ้หญ่  จากการส ารวจก่อนหน้าน้ี
พบโรคอว้นมีไม่ถึง ๑๐ ลา้นคน  แต่เพิ่มข้ึนเป็น ๑๒  ลา้นคน  ซ่ึงปัจจยั
ส าคญัมาจากพฤติกรรมการบริโภคการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนไป  และหาก
ปรับเปล่ียนยึดหลกัความพอเพียงพอดีได ้ ก็จะท าให้หลีกไกลจากโรค
อว้น

อ่านขอ้ความต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ ๓ - ๔ 



๓. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น

ก. โรคอว้นพบไดท้ั้งในเดก็และผูใ้หญ่

ข.  ประชากรท่ีเป็นโรคอว้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึน

ค. สาเหตุของโรคอว้นมาจากพฤติกรรมการบริโภค

ง.  การยดึหลกัความพอเพียงจ าท าใหห้ลีกไกลจากความอว้นง.  การยดึหลกัความพอเพียงจ าท าใหห้ลีกไกลจากความอว้น



๔.  จากขอ้ความท่ีก าหนด  ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเทจ็จริง

ก. โรคอว้นพบไดเ้ฉพาะเดก็

ข.  ประชากรท่ีเป็นโรคอว้นมีจ านวนนอ้ยลง

ค. สาเหตุของโรคอว้นมาจากพฤติกรรมการบริโภค

ง.  การยดึหลกัความพอเพียงจ าท าใหห้ลีกไกลจากความอว้น

ค. สาเหตุของโรคอว้นมาจากพฤติกรรมการบริโภค



ท ๑.๑  ป.๖/๕ 
อธิบายการน าความรู้และความคดิจากเร่ืองทีอ่่านไปตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติ



“ความรู้จกัอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตวั  ยอมใจ  ใหวู้ว่ามไปตามเหตุการณ์
ตามอคติและอารมณ์   ท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้น ท าใหเ้กิดมีการย ั้งคิด และธรรมดา
คนเราเม่ือย ั้งคิดไดแ้ลว้ ยอ่มมีโอกาสท่ีจะพิจารณา  เร่ืองท่ีท า ค าท่ีพดู ทบทวนดูใหม่
ไดอี้กค ารบหน่ึง การพิจารณาทบทวนเร่ืองใด ๆ ใหม่ยอ่มจะช่วยใหม้องเห็นละเอียด
ชดัเจนข้ึน  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนักระจ่างสวา่งไสวข้ึน” 

ความตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาท 
ในพธีิพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๑๖ 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ ๑ - ๒



๑. พระบรมราโชวาทองคน้ี์สอนใหป้ฏิบติัส่ิงใด

ก. ไม่เอาแต่ใจตนเอง 

ข.  รู้จกัใชว้จิารณญาณ 

ค.  มีความอดทนอดกลั้น 

ง.  ทบทวนเร่ืองท่ีท าหรือพดูไปแลว้ 

ค.  มีความอดทนอดกลั้น



๒. นกัเรียนจะน าค าสอนจากพระบรมราโชวาทไปใชใ้นสถานการณ์ใด 

ก. เพื่อนชวนไปทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 

ข. เพื่อนช่วยกนัจดัป้ายนิเทศ 

ค. เพื่อนหกลม้ขณะเล่นกีฬา 

ง. เพื่อนพดูลอ้เลียน ง. เพื่อนพดูลอ้เลียน 



อ่านพระราชด ารัส แล้วตอบค าถามข้อ ๓ - ๔ 

“...ในการด าเนินชีวิตของเรา  เราตอ้งข่มใจไม่กระท าส่ิงใดๆ  ท่ีเรารู้สึกดว้ยใจ
จริงวา่ชัว่วา่เส่ือม  เราตอ้งฝืนตอ้งตา้นความคิดและความประพฤติทุกอยา่งท่ีรู้สึกวา่ขดั
กบัธรรมะ เราตอ้งกลา้และบากบัน่ท่ีจะกระท าส่ิงท่ีเราทราบวา่เป็นความดี เป็นความ
ถูกตอ้งและเป็นธรรม...” 

พระราชด ารัสพระราชทานเพือ่เชิญไปอ่านในพธีิเปิด 
การประชุมยุวพุทธิกสมาคมทัว่ประเทศ คร้ังที่ ๑๒ 

ทีจ่ังหวดัพระนครศรีอยุธยา วนัเสาร์ที ่๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ 



๓. พระราชด ารัสองคน้ี์สอนเร่ืองใด

ก. ใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดี 

ข. ใหมี้ความจริงใจ 

ค. ใหศึ้กษาธรรมะ 

ง.  ใหต่้อตา้นคนชัว่ 

ก. ใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดี 



๔. นกัเรียนจะน าค าสอนจากพระราชด ารัสไปใชใ้นสถานการณ์ใด 

ก. นกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ และเห็นเพ่ือนก าลงัลอกขอ้สอบกนั แต่ไม่ท าตาม 

ข. เพ่ือนก าลงัอ่านหนงัสืออยา่งตั้งใจ แต่นกัเรียนอยากชวนเขาไปเล่น 

ค. เพื่อนในกลุ่มก าลงัแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ซ่ึงนกัเรียนกมี็ความคิดเห็นอีกแบบหน่ึง 

ง. นกัเรียนสนใจสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีเห็นโฆษณาบ่อย ๆ และมีดาราขวญัใจเป็นผูน้ าเสนอสินคา้ 

ก. นกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ และเห็นเพ่ือนก าลงัลอกขอ้สอบกนั แต่ไม่ท าตาม 



แมชี้วิตมีปัญหามาพานพบ อยา่มวัหลบหลีกล้ีหนีไปไหน 
จงมุ่งหนา้ฝ่าปัญหาอยา่ทอ้ใจ หนกัแค่ไหนใหมี้หวงัยงักา้วเดิน

๕.

ใครปฏิบติัตามขอ้ความขา้งตน้ไดถู้กตอ้ง

ก. ปาลิกา เบ่ือปัญหาครอบครัวจึงไปนอนคา้งกบัเพ่ือน
ข. ปัทมพร ลาออกจากงานเพราะไม่ถูกกบัเพ่ือนร่วมงาน
ค. ปิยากร ทอ้แทก้บัการเรียนจึงแอบไปเล่นฟตุบอลกบัเพ่ือน
ง. ปุญญิศา แกปั้ญหาเรียนไดเ้กรดศูนยโ์ดยการใหเ้พ่ือนท่ีเรียนเก่งช่วยสอนให้ง. ปุญญิศา แกปั้ญหาเรียนไดเ้กรดศูนยโ์ดยการใหเ้พ่ือนท่ีเรียนเก่งช่วยสอนให้



“การด ารงชีวติตามหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นส่ิงที่
ประชาชนชาวไทย ควรประพฤตปิฏิบัตใินสภาพสังคมปัจจุบัน” 

๖.

บุคคลในขอ้ใดปฏิบติัตนไดส้อดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 

ก.  มานีน าเงินออมท่ีมีอยูไ่ปทาธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 
ข.  มานะปลูกผกัสวนครัวบริเวณพ้ืนท่ีวา่งหลงับา้น 
ค.  ปิติซ้ือโทรศพัทรุ่์นใหม่ทุกคร้ังหลงัจากไดดู้โฆษณา 
ง.  สมคิดไปท่องเท่ียวต่างประเทศทุกช่วงระยะเวลาท่ีมีช่วงเวลาวนัหยดุยาว 

ข.  มานะปลูกผกัสวนครัวบริเวณพ้ืนท่ีวา่งหลงับา้น 



อนิจจาตวัขา้แค่หมาวดั แต่ฝึกหดัเห่าหอนอยา่งแขง็ขนั 
เฝ้าชะแงแ้ลชะเงอ้ทุกวี่วนั เคร่ืองบินมนับินสูงสุดตามอง 
ใจขา้ปองของสูงจึงอยากได ้ จึงตั้งใจเห่าหอนจนเราสอง 
รักสมหวงัเคร่ืองบินตกลงมากอง สมใจปองหมาวดักบัเคร่ืองบิน 

๗.

ใครปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบับทร้อยกรองน้ี 

ก. นิสา เฝ้ารอความหวงัอยา่งใจจดใจจ่อ 
ข. มายา ใชว้ธีิเอาชนะอุปสรรคดว้ยเล่ห์กล 
ค. มีนา ใชค้วามมุ่งมัน่พยายามเพื่อความส าเร็จ 
ง. ราณี ท างานดว้ยความหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทนสูง 
ค. มีนา ใชค้วามมุ่งมัน่พยายามเพื่อความส าเร็จ 



๘.
หวัใจท่ีซ่ือสตัย ์คือการเร่ิมตน้ส่ิงถูกตอ้งทุกอยา่งบนโลกใบน้ี คนท่ีไดรั้บการยก

ยอ่งนบัถือสูงสุดมิใช่คนท่ีไม่เคยท าผิดเลย แต่เป็นคนท่ีกลา้ยอมรับเม่ือท าผิดและพยายาม
แกไ้ขใหดี้ข้ึนต่างหาก เพราะในท่ีสุดการเป็นคนซ่ือสตัยไ์ม่เพียงท าใหเ้อาชนะใจคนอ่ืน
และรักษามิตรภาพท่ีดีงามไวไ้ด ้ แลว้แต่ยงัน าพาคนดีๆ เขา้มาในชีวิตอยูเ่สมอ 

ใครน าขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองน้ีไปใชไ้ดเ้หมาะสมท่ีสุด 

ก. ป้อม น าผลไมใ้นสวนไปฝากครูเป็นประจ า 
ข. ป่าน ใหเ้พื่อนยมือุปกรณ์การเรียนอยูเ่สมอ 
ค. ปุ้ม น าเงินท่ีเกบ็ไดม้าซ้ือขนมแบ่งกบัเพ่ือน 
ง. ป๋อง ท าแกว้น ้ าของเพ่ือนแตกแลว้รีบไปขอโทษเพื่อนง. ป๋อง ท าแกว้น ้ าของเพ่ือนแตกแลว้รีบไปขอโทษเพ่ือน



ท ๑.๑  ป.๖/๗ 
อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผงั แผนที ่

แผนภูมแิละกราฟ





๑. จากขอ้มูลท่ีก าหนด  ขอ้ใดไม่ถูกต้อง

ก. นกัเรียนท่ีชอบรับประทานราดหนา้มีจ านวนเท่ากบันกัเรียนท่ีชอบรับประทานเยน็ตาโฟ

ข. นกัเรียนชั้น ป.6/1  ชอบรับประทานขา้วราดแกงเป็นอาหารกลางวนัมากท่ีสุด

ค. นกัเรียนชั้น ป.6/1 ชอบรับประทานราดหนา้เป็นอาหารกลางวนันอ้ยท่ีสุด

ง. นกัเรียนชั้น ป.6/1  มีจ านวนทั้งหมด  45  คนง. นกัเรียนชั้น ป.6/1  มีจ านวนทั้งหมด  45  คน





๒. จากแผนท่ีท่ีก าหนดไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลใด

ก. แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพร

ข. เส้นทางเดินรถและสถานีรถไฟ

ค. อ าเภอในจงัหวดัชุมพร

ง. ภูเขาในจงัหวดัชุมพรง.   ภูเขาในจงัหวดัชุมพร





๓. จากกราฟ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. วนัองัคารขายหนงัสือไดเ้งินนอ้ยกวา่วนัจนัทร์ 

ข. ทุกวนัขายหนงัสือไดเ้งินมากกวา่ ๒,๐๐๐ บาท 

ค. ช่วงปลายสปัดาห์มียอดขายหนงัสือลดลง 

ง. วนัศุกร์ขายหนงัสือไดเ้งินมากท่ีสุด 

ข. ทุกวนัขายหนงัสือไดเ้งินมากกวา่ ๒,๐๐๐ บาท 





๔. จากกราฟ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก.  วนัพธุขายก๋วยเต๋ียวไดเ้งินนอ้ยท่ีสุด 

ข.  ทุกวนัขายก๋วยเต๋ียวไดเ้งินมากกว  ่า ๒,๐๐๐ บาท

ค.  ยอดขายวนัองัคารกบัวนัพธุรวมกนัยงันอ้ยกวา่วนัศุกร์ 

ง.  วนัจนัทร์ขายก๋วยเต๋ียวไดเ้งินนอ้ยกวา่วนัพฤหสับดี 

ค.  ยอดขายวนัองัคารกบัวนัพธุรวมกนัยงันอ้ยกวา่วนัศุกร์



จากขอ้มูลจงตอบค าถามขอ้ ๕ - ๗



๕. จากขอ้มูลแผนผงั อาคารเรียน ๒ อยูท่างทิศใดของหอประชุม 

ก.  ทิศตะวนัออก 

ข.  ทิศตะวนัตก     

ค.  ทิศเหนือ

ง.  ทิศใต้

ข.  ทิศตะวนัตก 



๖. เม่ือเดินเขา้ประตูโรงเรียน  ซา้ยมือของนกัเรียนคืออะไร

ก.  เสาธง

ข.  หอประชุม     

ค.  แปลงดอกไม้

ง.  สนามฟุตบอลง.  สนามฟุตบอล



๗. ถา้ยนือยูก่ลางสนามฟุตบอล  และหนัหนา้ไปทางทิศเหนือจะเห็นเสาธงอยู่
ทางทิศใด

ก. ทิศใต้

ข. ทิศเหนือ

ค. ทิศตะวนัตก 

ง.  ทิศตะวนัออก 

ค. ทิศตะวนัตก 



จากขอ้มูลจงตอบค าถามขอ้ ๘ - ๑๐



๘.  สถานีขนส่งอยูท่างทิศใดของสนามบิน

ก. ทิศใต้

ข. ทิศเหนือ

ค. ทิศตะวนัตก 

ง.  ทิศตะวนัออก ง.  ทิศตะวนัออก 



๙. ตลาดสดอยูท่างทิศใดของตลาดดอกไม้

ก. ทิศใต้

ข. ทิศเหนือ

ค. ทิศตะวนัตก 

ง.  ทิศตะวนัออก 

ก. ทิศใต้



๑๐. โรงพยาบาลอยูท่างทิศใดของเทศบาลนคร

ก. ทิศใต้

ข. ทิศเหนือ

ค. ทิศตะวนัตก 

ง.  ทิศตะวนัออก 

ก. ทิศใต้




