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คําชี้แจงแบบทดสอบภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ให้เวลาทําแบบทดสอบ 60 นาท ี
2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 2 สว่น ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1: แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว มีจํานวน 28 ข้อ 
ข้อ 1 – 28 ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 28 คะแนน 
ตัวอย่าง 0.  ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 1) สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน 
 2) สุรีย์อ่านแล้วรูว่้าตัวละครใดเป็นตัวเอก 
 3) สุภาอ่านแล้วรู้สาระสําคัญของเรื่องคืออะไร 
 4) สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร 
 วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยระบายทับหมายเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคําตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 3) เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดให้
ระบายทับหมายเลข ดังนี้ 

ข้อ 0. 1     4 
 ส่วนที่ 2: แบบเลือกคําตอบจากแต่ละกลุ่มที่มคีวามสัมพันธ์กัน  ให้เลอืกคําตอบตามลักษณะที่กําหนดใน
ตารางที่ 1 และ 2 ให้ถูกต้อง  มีจํานวน  12 ข้อ ข้อ 29 – 40 ข้อละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน  
ตัวอย่าง 00.  
  
 
 

 จงหาความสัมพันธ์ของข้อความข้างต้น 
หัวข้อ ตารางที่ 1 

เจตนาของ
ผู้เขียน 

1) 
ช้ีแจง 

2) 
บังคับ 

3) 
เชิญชวน 

4) 
บอกเล่า 

หัวข้อ ตารางที่ 2 
กลวิธีการ
นําเสนอ 

1) 
แสดงเหตุผลที ่

หนักแน่น 

2) 
แสดงให้ประจกัษ์
ถึงการมีส่วนร่วม 

3) 
แสดงให้เห็นทัง้ด้าน

ดีและด้านเสีย 

4) 
แสดงให้ประจกัษ์ถึง

ความน่าเชื่อถือของผู้พูด 

 วิธีตอบ ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วตอบคําถาม โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตารางที่ 1 
และตารางที่ 2 ตารางละ 1 คําตอบ ให้ครบทั้ง 2 ตารางจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน  ถ้านักเรียนคิดว่า 
ตัวเลือกที่ 3) ถูกต้องที่สุดของตารางที่ 1 และตัวเลือกที่ 2) เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดในตาราง 2 ให้ระบาย 
ทับเลข ดังนี้      

ข้อ 00. 
11 

 
 

44 
 

พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน  เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป  เพราะถ้าเรา
ไม่ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด   ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้น
ทั่วไปทุกระดับของสังคม 

หามทําขอสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 มีจ านวน  28 ข้อ (ข้อ 1 – 28) ข้อละ 1 คะแนน รวม  28  คะแนน  
 อ่านข้อความที่ก าหนดใหแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 1 - 4  
 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อความข้างต้นเป็นงานเขียนประเภทใด 
 1) นิทาน 2) เรื่องสั้น 
 3) บทความ 4) นวนิยาย 
 
2. ข้อความข้างต้นข้อใดคือคุณลักษณะของค าว่าสายใยของธรรมชาติ  
 1) ความซับซ้อน 2) ความชุ่มชื้น 
 3) ความสัมพันธ์ 4) ความเกื้อหนุนกัน 
 
3. ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับส านวนใด 
 1) หันหน้าเข้าหา 2) น้ าพ่ึงเรือเสือพึ่งปุา 
 3) เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า 4) กันชายหาบหญิงคอน 
 
4. สาระส าคัญของข้อความนี้ตรงกับข้อใด 
 1) ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ 2) ความเสื่อมสลายของธรรมชาติ 
 3) ความสลับซับซ้อนของธรรมชาติ 4) ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
 
5.  

 

 
 ข้อความข้างต้น แสดงคุณลักษณะของชาวนาอย่างไร    
 1) มีความอดทน และยืนหยัดสู้ปัญหา 2) มีความหวัง และกล้าเผชิญอุปสรรค 
 3) มีความใฝุฝัน และกล้าเผชิญความทุกข์ 4) มีความพยายาม และรอคอยผลอย่างเชื่อมั่น 

 สีเขียวขจีของใบข้าวเล็ก ๆ นี่เองท่ีเป็นความหวังของชาวนา สีเขียวของใบเล็ก ๆ    
นี่แหล่ะ ต้องการความอดทนและต่อสู้ ไม่ย่นย่อ ต้องการหยาดเหงื่อและการดูแลเอาใจใส่ 
ก่อนท่ีมันจะตอบแทนรางวัลอันน่าชื่นใจให้ 

 ดิน ปุาไม้ และน้ า เป็นธรรมชาติท่ีไม่อาจอยู่ตามล าพังได้ ต้องอาศัยเกี่ยวพันเกื้อหนุน
กันและกัน ปุาไม้ให้ก าเนิดน้ าและความชุ่มชื้น ความชุ่มชื้นช่วยย่อยสลายต้นไม้ ใบไม้ให้ผุพัง
กลายเป็นธาตุอาหารในดิน ขณะเดียวกันต้นไม้ก็ได้ธาตุอาหารในดิน บ ารุงเลี้ยงให้เจริญเติบโต 
ความสัมพันธ์หรือสายใยอันซับซ้อนยาวนานของธรรมชาติช่วยให้ชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุข หาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสื่อมสลาย ชีวิตก็มิอาจด ารงอยู่ได้ ถ้าระบบธรรมชาติถูกรุกล้ าอย่าง
ร้ายแรง เกินกว่าจะกลับฟื้นฟูได้เอง การเสื่อมสลายของธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นได้…… 
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บรรดาความทุกข์ท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั้น ไม่ได้เกิดจากอื่นใด แต่ว่าเกิด
ขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัวของคนนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่ ท าอะไรเพื่อตัวกันอยู่ ความ
ทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าต่างคนต่างคิดที่จะได้ แต่ไม่มีความคิดเสียสละเพื่อประโยชน์
แก่กันและกัน    

6. ข้อใดคือค าน าของเรียงความ 
 1) สมุทรสงครามจึงเป็นเมืองเล็กท่ีเพียบพร้อม ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียว อาหารการกิน  
  ให้นักท่องเที่ยวได้เท่ียวได้กินและจับจ่ายใช้สอย ได้เต็มที่อย่างมีความสุข 
 2) สมุทรสงคราม หรือแม่กลองเป็นจังหวัดที่มีเนื้อท่ีน้อยท่ีสุดในประเทศ ประกอบด้วย  
  3 อ าเภอ มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน พื้นท่ีติดฝั่งทะเล เป็นแหล่งประมงท่ีส าคัญ ที่เรา 
  รู้จักกันดีคือปลาทูแม่กลอง 
 3) “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”  
  เมื่อเอ่ยค าขวัญนี้ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นค าขวัญของสมุทรสงครามหรือแม่กลองนั่นเอง 
 4) สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เท่ียวชมและชิม  
  เช่น ตลาดน้ ายามเย็นอัมพวา ตลาดท่าคา ตลาดร่มหุบ อุทยาน ร. 2 โบสถ์โพธิ์ปรก ค่ายบางกุ้ง  
  ดอนหอยหลอด วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
 
7.  
 
 
 
 
 

 ข้อความข้างต้น  ข้อใดย่อความได้ดีที่สุด 
 1) ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคน 
 2) บรรดาความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัวของคนเป็นส่วนใหญ่ 
 3) ความทุกข์ของคนเกิดจากความเห็นแก่ตัวไม่มีความคิดเสียสละเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน 
 4) ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั้น เกิดจากความเห็นแก่ตัว ท าอะไรเพื่อตัวกันอยู่  
  ความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้น 
 
8. ข้อใดเป็นข้อความโฆษณาที่น่าเชื่อถือท่ีสุด 
 1) ครีมไฉไล “นุ่มละไม ปลอดภัยทุกวัยผิว”  
 2) เครื่องดื่มสนุก “ความสุขที่คุณดื่มได”้ 
 3) แชมพูสดใส “ลืมได้เลยว่าคุณมีรังแค”  
 4) ธนาคารหนาแน่น“ปึกแผ่นเป็นแก่นสาร บริการเป็นกันเอง” 
 
9.  ข้อใดใช้ภาษาพูดโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด 
 1) ผู้มีวัฒนธรรมเท่านัน้ ท่ีไม่ท้ิงขยะเกลื่อนกลาด 2) โปรดทิ้งขยะลงถัง  ฝุาฝืนปรับ 100 บาท 
 3) ท้ิงขยะเกลื่อนกลาดบ้านเมืองจะสะอาดอย่างไร 4) อ๊ะ อ๊ะ อย่าท้ิงขยะ ตาวิเศษเห็นนะ 
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  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีประสบอุทกภัย มี
................... เสด็จประทับ........................... ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเสด็จประทับ
รถยนต์ ทรงเยี่ยมราษฎร และประทานส่ิงของในหลายพื้นท่ี 

  อันตึกงามสนามกว้างสร้างขึ้นได้                มีเงินหยิบโยนให้ก็เสร็จสรรพ์ 
แต่งามจิตใจกว้างนั้นต่างกัน                             การอบรมเท่านั้นเป็นปัจจัย 

  หลอดไฟฟูาประหยัดพลังงาน หรือท่ีเรียกว่าหลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์ เป็น
หลอดท่ีใช้พลังงานเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟธรรมดา และใช้ได้นานกว่า 10 เท่า หลอด
ชนิดนี้ ราคาจะแพงกว่าหลอดธรรมดา แต่ถ้าเทียบกับพลังงานท่ีใช้ก็เกินคุ้ม 

10. ข้อใดไม่มีค าสรรพนาม 
 1) คุณมีความเห็นเหมือนเขาหรือไม่ 2) เขาไม่เคยท าความเดือดร้อนให้ใคร 
 3) พวกเขาต้องอดทนต่อภาวะน้ าท่วม 4) ชาวไทยภูเขาชอบปลูกพืชตามเชิงเขา 
 
11.  
 
 
  
 ค าในข้อใดควรน ามาเติมในช่องว่างของข้อความข้างต้น 
 1) ก าหนดการ  เคร่ืองบินท่ีนั่ง   2) หมายก าหนดการ เครื่องบินท่ีนั่ง  
 3) ก าหนดการ  เคร่ืองบินพระท่ีนั่ง   4) หมายก าหนดการ  เครื่องบินพระท่ีนั่ง 
 
12. ค าว่า “ปิ่นโต” มาจากภาษาใด 
 1) จีน   2) ญี่ปุุน   
 3) เขมร   4) อังกฤษ   
 
13. ข้อใดเขียนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกค า 
 1) เซฟ   พริ้นต์   2) เว็บ   อีเมล์ 
 3) คลิ๊ก   ไดรเวอร์ 4) ไฟล์   คีย์บอร์ด     
 
14. จากกลอนสุภาพท่ีก าหนด ค าในข้อใดเป็นค าสัมผัสบังคับทุกคู่ 
 
 
 
 1) ได้ – ให้, สรรพ์ – กัน , กัน – นั้น   2) กว้าง – สร้าง , สรรพ์ – กัน, กัน – นั้น  
 3) งาม – สนาม, กว้าง - สร้าง, เสร็จ – สรรพ์ 4) จิต – ใจ, เสร็จ – สรรพ์, หยิบ – โยน   
 
15.  

 
 
 ข้อความนี้เป็นการสื่อสารแบบใด 
 1) อภิปราย   2) อธิบาย 
 3) วิจารณ์   4) โฆษณา   
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คนท่ีมีความผิดติดตัว มักมีความหวาดระแวง 

16. ประโยคใดมีวิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ 
 1) วัวควายต้องกินหญ้าแห้งในฤดูแล้ง  
 2) ช้างพักผ่อนด้วยการยืนหลับหรือยืนพิงต้นไม้  
 3) ช้างเป็นสัตว์บกท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในโลก  
 4) ม้าชอบสังคมและชอบแสดงออกด้วยการสัมผัส 
 
17. ข้อใดเป็นประโยคความรวม  
 1)  ฟิล์มไม่มาท างานหลายวัน 2)  นุ่นแสดงละครเรื่องเส้นตายสลายโสด 
 3)  บีมเป็นนักร้องท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง 4)  แพนและเปูน าสิ่งของไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย 
 
18. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยค “ทหารยิงปืนเสียงดังสนั่นหวั่นไหว” 
 1) ฉันท าอาหารเช้าด้วยความเพลิดเพลิน 2) สมศรีอ่านหนังสืออย่างมีความสุข 
 3) หญิงคนนั้นร้องตะโกนจนฉันตกใจ 4) ต ารวจล้อมจับโจรปล้นธนาคาร 
 
19. ส านวนใดที่สมควรเติมลงในช่องว่าง 
 
 
 1) ชนักติดหลัง 2) ชักหน้าไม่ถึงหลัง 
 3) ชักแม่น้ าท้ังห้า 4) ชะตาชีวิตเหมือนสายน้ า  
 
20.  
 
 ข้อความข้างต้น ตรงกับค าพังเพยใด  
 1) วัวสันหลังหวะ   2) วัวเห็นแก่หญ้า   
 3) วัวหายล้อมคอก   4) ตีวัวกระทบคราด  
 
21. ส านวนข้อใด มีความหมายใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 
 1) น้ าขึ้นให้รีบตัก – น้ าลดตอผุด 2) ลูกไก่ในก ามือ – อยู่ในปากเสือปากหมี 
 3) คางคกขึ้นวอ – ยื่นหมูย่ืนแมว 4) โกรธหมาด า ท าหมาแดง – ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง 
 
22. ข้อใดใช้ภาษาแบบแผน     
 1) บทละคร 2) บทวิจารณ์ 
 3) สุนทรพจน์ 4) การเขียนรายงาน 

นายจันดี มีลูกหลายคน ก าลังกินก าลังนอน มีรายได้น้อยเขาจึงตกอยู่ในสภาพ...................... 
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ฉันเลือกเอาวันหยุดที่ไม่ต้องไปโรงเรียนและแดดเจิดจ้าเป็นวันตากท่ีนอน 

23. “กัน”ในข้อใดเป็นค าไทย   
 1) กันแสง 2) กันหน้า 
 3) กันสาด 4) กันดาร 
 
24. ค าในข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาอื่นท้ังหมด     
 1) พ่อตา   แม่ยาย 2) ลูก   หลาน 
 3) เขย   สะใภ้ 4) สามี   ภรรยา 
 
25. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ไอโฟน และทวิตเตอร์ เรียกว่าค าอะไร     
 1) ค าย่อ 2) ค าทับศัพท์ 
 3) ค าเลียนเสียง 4) ค าศัพท์บัญญัติ 
 
26. ข้อใดใช้ค าฟุุมเฟือย       
 1) เรายุติจบเรื่องนี้กันที 2) เธอท าการบ้านเสร็จแล้วหรือ 
 3) ผมหาโอกาสเหมาะไม่ค่อยได ้ 4) คุณช่างดีต่อครอบครัวดิฉันจริง ๆ 
 
27. ข้อใดแปลความหมายค าราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง     
 1) ฉลองพระเนตร  หมายถึง  แว่นตา 2) ฉลองพระองค์  หมายถึง  เสื้อผ้า 
 3) ฉลองพระหัตถ์   หมายถึง   ถุงมือ 4) ฉลองพระบาท   หมายถึง   รองเท้า 
 
28. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 ข้อความข้างต้นเป็นประโยคชนิดใด 
 1) ประโยคสามัญ 2) ประโยคความเดียว 
 3) ประโยคความรวม 4) ประโยคความซ้อน 
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ส่วนที่ 2 : แบบเลือกค าตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน อ่านข้อความท่ีก าหนดให ้
 แล้วตอบค าถามโดยเลอืกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดตามลักษณะท่ีก าหนดในตาราง 1และ 2  
 ตารางละ 1 ค าตอบ ใหค้รบท้ัง 2 ตาราง จึงจะได้คะแนน 1 คะแนน มีจ านวน  12 ข้อ  
 (ข้อ 29 – 40) รวม  12 คะแนน  
 
 
29.  

 

 

 
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับหัวข้อ 
 

หัวข้อ ตารางท่ี 1 
ข้อเท็จจริง
จากเร่ืองท่ี

อ่าน 

1) 
อาหารรสเผ็ดร้อน
ช่วยให้ระบบเผา

ผลาญดีขึ้น 

2) 
ความเครียดเกิด

จากการ
รับประทาน
สมุนไพรน้อย 

3) 
ของเหลวใน

ร่างกายบกพร่อง
เพราะไม่

รับประทาน
อาหารรสเผ็ด 

4) 
การท่ีร่างกายรู้สึก
ผ่อนคลายขึ้นอยู่
กับปริมาณของ

สมุนไพรใน
ร่างกาย 

หัวข้อ ตารางท่ี 2 
คุณค่าของ
ข้อความ 

1) 
การเลือก

รับประทาน
อาหาร 

2) 
วิธีปฏิบัติตนเพ่ือ

สุขภาพ 

3) 
สรรพคุณของ

สมุนไพร 

4) 
ชนิดและประเภท

ของสมุนไพร 

 

 

 

เคยสังเกตไหมว่า พอเรากินพริกหรือพริกไทยเข้าไปแล้วจะรู้สึกร้อน  บ้างก็เหงื่อออก
นั่นเพราะสารท่ีให้ความเผ็ดออกฤทธิ์กระตุ้นให้ระบบเผาผลาญอาหารของร่างกายท างาน
มากขึ้น นอกจากพริก และพริกไทยแล้ว  เรายังมีขิง  ข่า  ตะไคร้  อบเชย ใบกานพลู  มี
สรรพคุณเด่นในด้านนี้  นอกจากนี้สมุนไพรยังช่วยปรับสมดุลระบบของเหลวในร่างกาย  ท้ัง
ยังช่วยลดความเครียดท าให้ร่างกายผ่อนคลายระบบหมุนเวียนเลือดท างานได้ดีขึ้น  ส่งผลให้
การเผาผลาญท างานเต็มประสิทธิภาพ 
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30.  

 
 
 
 
  
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับหัวข้อ 
 

หัวข้อ ตารางท่ี 1 
จุดประสงค์

ผู้เขียน 
1) 

ชี้แจง 
2) 

แนะน า 
3) 

สัง่สอน 
4) 

บอกกล่าว 
หัวข้อ ตารางท่ี 2 

สาระของ
ข้อความ 

1) 
ผลการศึกษาวิจัย 

2) 
ชนิดของน้ ามัน

ระเหย 

3) 
สรรพคุณของ
น้ ามันระเหย 

4) 
การเผาผลาญ
พลังงานของ

ร่างกาย 
 
 
31.  

 
 
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
 ต้องการสือ่
ความอะไร 

1) 
ประเพณี 

2) 
ค่านิยม 

3) 
วิถีชีวิต 

4) 
ความเชื่อ 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
 ควรตั้งชื่อ
ข้อความว่า

อะไร 

1) 
ประวัติศาสตร์ไทย 

2) 
ประเพณีไทย

โบราณ 

3) 
ความสดใสในวัย

เด็ก 

4) 
บันทึกความทรงจ า 

 จากการศึกษาพบว่า น้ ามันระเหยซึ่งช่วยในการผ่อนคลาย มีส่วนช่วยให้การเผาผลาญ
พลังงานของร่างกายมีประสิทธิภาพขึ้น น้ ามันระเหยท่ีแนะน าได้แก่ น้ ามันมะกรูด  น้ ามัน
โหระพา น้ ามันกระดังงา น้ ามันดอกมะลิ น้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันลาเวนเดอร์ น้ ามัน      
เปปเปอร์มินส์ และน้ ามันโรสแมรี่ 

 

 บ้านของผมอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ในวัยเด็กผมและเพื่อน ๆ จะกระโดดน้ าเล่นริมตลิ่ง              
อย่างสนุกสนานเป็นประจ า ทุก ๆ บ้านท่ีอยู่ริมแม่น้ าจะต้องหาบน้ าจากแม่น้ าไปใส่โอ่งไว้กิน
ไว้ใชโ้ดยเอาสารส้มแกว่งน้ าให้ตกตะกอนก่อนน้ าจึงจะใส 
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  ถึงยามค่ าย่ าฆ้องจะร้องไห้ ร่ าพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย น้ าค้างย้อยเย็นฉ่ าในอัมพร  

32.  

  
 
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
เป็นการเขียน
ประเภทใด 

1) 
เรื่องสั้น 

2) 
บทความ 

3) 
รายงาน 

4) 
สารคดี 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
ใช้ประกอบ 
การพูดใน
เรื่องใด 

1) 
การศึกษา 

2) 
การคบเพื่อน 

3) 
การพัฒนาตนเอง 

4) 
การประหยัด 

อดออม 
 
 
33.  
  
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
วรรคใดมี
สัมผัสใน
มากท่ีสุด 

1) 
ถึงยามค่ าย่ าฆ้อง

จะร้องไห้ 

2) 
โอ้ยามดึกดาว
เคลื่อนเดือนก็

คล้อย 

3) 
น้ าค้างย้อยเย็นฉ่ า

ในอัมพร 

4) 
ร่ าพิไรรัญจวน
หวนละห้อย 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
เป็นโวหาร
แบบใด 

1) 
พรรณนาโวหาร 

2) 
บรรยายโวหาร 

3) 
เทศนาโวหาร 

4) 
สาทกโวหาร 

 
 

 สถิติการอ่านหนังสือของคนไทยโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีปีละ 2 เล่ม หรือประมาณ 7 บรรทัด
ต่อวัน แต่ถ้าเป็นประเทศเกาหลีหรือญี่ปุุนจะมากกว่าประเทศไทย คนของเขาจึงเก่ง  
สามารถท าธุรกิจการงานการค้าไปท่ัวโลก ชีวิตพวกเขาจึงเจริญรุ่งเรือง และประเทศชาติก็
เจริญก้าวหน้าตามไปด้วย 
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  ค าท่ีบอกอาการหรือบอกสภาพอาการของคน สัตว์ พืช ส่ิงของ เครื่องใช้ และต้องมี
ส่วนกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์  

  เมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้ มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได้ 
กาลวงว่าหงส์ให้ปลงใจ ด้วยมิได้ดูหงอนแต่ก่อนมา  

34.   
   
  
  

  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
ข้อความ
ข้างต้น
หมายถึง

อะไร 

1) 
ค านามชี้เฉพาะ   

2) 
ค ากริยามีกรรม   

3) 
ค าสรรพนามชี้

เฉพาะ 

4) 
ค าวิเศษณ์ขยาย

กริยา   

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
ข้อใดเป็น

ประโยคท่ีใช้
ค าตาม

ค าตอบท่ี 1 
ปรากฏอยู่ 

1) 
เด็ก ๆ พูดจา

ไพเราะ   

2) 
นี่เป็นหนังสือท่ี
ได้รับรางวัล   

3) 
พ่อของฉันไป

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย   

4) 
กรุงเทพฯ เป็น
เมืองหลวงของ

ไทย 

 
 
35.  
 
  

  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
เกี่ยวข้อง
กับส านวน

ใด 

1) 
ย้อมแมวขาย 

2) 
เต่าใหญ่ ไข่กลบ 

3) 
เสือในร่างสมัน 

4) 
เด็กเลี้ยงแกะ 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
สรุป

ใจความ
ส าคัญว่า
อย่างไร 

1) 
คนร้ายท่ีปลอม
มาในร่างคนดี 

2) 
ตกแต่งคนหรือ

ของท่ีไม่ดีให้ผู้อื่น
เชื่อว่าดี 

3) 
ด่วนท าไปทั้ง ๆ 

ท่ียังไม่ถึงเวลาอัน
สมควร 

4) 
คนท่ีท าผิด คิด
ต่างจากคนหมู่

มากจึงถูกรังเกียจ 
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  สร้างกรรมไว้อย่างไรในอดีต   กรรมจะติดตามไปในภายหน้า 
เหมือนพืชพันธ์ุหว่านไว้ในเนื้อนา  ผลย่อมปรากฏเป็นเช่นเผ่าพันธุ์ 

  คุณแม่หนาหนักเพี้ยง  พสุธา  
คุณบิดรดุจอา-    กาศกว้าง 
คุณพ่ีพ่างศิขรา    เมรุมาศ 
คุณพระอาจารย์อ้าง   อาจสู้สาคร 

36.  
 
 
  

  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
สอดคล้อง
กับส านวน

ใด 

1) 
ตกน้ าไม่ไหลตกไฟ

ไม่ไหม ้

2) 
ลูกไม้หล่นไม่ไกล

ต้น 

3) 
หว่านพืชหวังผล 

4) 
กงก ากงเกวียน 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
วรรคใดมี
ตัวสะกด
มาตรา

เดียวกันมาก
ท่ีสุด 

1) 
สร้างกรรมไว้

อย่างไรในอดีต 

2) 
กรรมจะติดตาม
ไปในภายหน้า 

3) 
ผลย่อมปรากฏ
เป็นเช่นเผ่าพันธุ์ 

4) 
เหมือนพืชพันธ์ุ 

หว่านไว้ในเนื้อนา 

 
37.  

 

 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
โคลงบทนี้

ลักษณะเด่น
ด้านใด 

1) 
การใช้ค าซ้ า 

2) 
การเล่นเสียง
วรรณยุกต์ 

3) 
การใช้ค า

เปรียบเทียบให้เห็น
ภาพ 

4) 
การใช้ค าที่

ใกล้เคียงกับเสียง
ธรรมชาติ 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
น าไปใช้ใน
สถานการณ์
ใดมากท่ีสุด 

1) 
การท าตนเป็นลูก

ท่ีดี 

2) 
การท าตนเป็น

ญาติที่ด ี

3) 
การท าตนเป็น

ศิษย์ที่ดี 

4) 
การท าตนเป็นคน

กตัญญ ู
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พี่พี่ทักน้องต่าย   ว่าช่างคล้ายกับส าลี 
 น้องต่ายรีบถามพี่   คล้ายส าลีท่ีตรงไหน 
  หุ่นเธอไม่แตกต่าง  สวยยิ่งห่างกันไปใหญ่ 
 ส าลขีาวกว่าใคร   ส่วนต่ายไซร้ด าเหลือเกิน 

38.  

 

 
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
“ส าลี” ใน
ข้อความ
ข้างต้น

หมายถึงอะไร 

1) 
คน 

2) 
ปลาชนิดหนึ่ง 

3) 
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 

4) 
ปุยฝูายท่ีน ามา

ฟอกจนเป็นสขีาว 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
น้องต่ายคล้าย
กับ“ส าล”ี ใน

ด้านใด 

1) 
อุปนิสัย 

2) 
ความสวย 

3) 
ผิวพรรณ 

4) 
รูปร่าง 

   

 
39.          
 
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
สอดคล้อง
กับสุภาษิต

ใด 

1) 
ปลาตกน้ าตัวโต   

2) 
ปลากระดี่ได้น้ า 

3) 
ปล่อยเสือเข้าปุา 
ปล่อยปลาลงน้ า  

4) 
น้ าร้อนปลาเป็น  
น้ าเย็นปลาตาย 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
ผู้พูดมี

ความเชื่อ
อย่างไร 

1) 
พ่อแม่ที่ใจดีจะท า

ให้ลูกติดเกม 

2) 
การเล่นเกมใน

ร้านเกมจะท าให้
ติดเกม 

3) 
อาการติดเกมเกิด
จากการได้เล่น

เกม 

4) 
เราไม่สามารถท า
ให้เด็กเลิกตดิเกม

ได้เลย 

 “นี่เป็นเพราะคุณใจอ่อน เปิดโอกาสให้ลูกไปเข้าร้านเกมอีก นี่ถ้าลูกกลับไปติดเกม
อีกครั้ง  คงจะท าให้เลิกยากขึ้นแล้วล่ะ  เข้าต าราสุภาษิตไทยแท้ ๆ เฮ้อ ! ฉันละเหนื่อยใจ
จริง จริ๊ง” 
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40.  

 
 
 
  จากข้อความข้างต้นจงเลือกค าตอบในตารางท่ีสัมพันธ์กับข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม ตารางท่ี 1 
สุภาษิตไทย
ท่ีกล่าวถึง
คือข้อใด 

1) 
ใจดีสู้เสือ 

2) 
ตีปุาให้เสือกลัว 

3) 
เขียนเสือให้วัว

กลัว   

4) 
เสือจนท่าข้าจน

ทาง 
ข้อค าถาม ตารางท่ี 2 
สอดคล้อง

กับ
สถานการณ์
ใดมากท่ีสุด 

1) 
อั้มกระโดดลงไป
ช่วยเพื่อนท่ีก าลัง
จมน้ าท่ามกลาง
กระแสน้ าท่ีเชี่ยว

กราก 

2) 
ว่านใช้มือเปล่า
ต่อสู้กับกลุ่ม

อันธพาลท่ีมีอาวุธ
ครบมือ 

3) 
เก้าสารภาพผิด

เรื่องท่ีตนซุ่มซ่าม
ท าถ้วยลายคราม
ของคุณยายแตก 

4) 
ป๋อท้าพิสูจน์
ความกล้าโดย

การเข้าไปอยู่ใน
บ่อจระเข้ท่ีก าลัง

หิวโซ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ใคร ๆ ก็รู้ว่าเจ้านายของสมชาติอารมณ์ร้ายเป็นท่ีสุด เคยไล่พนักงานออกเป็นว่าเล่น  
วันนี้สมชาติมาท างานสาย  แต่ก็พยายามระงับความกลัวเดินเข้าไปรายงานตัวพร้อมท้ัง
ชี้แจงเหตุผลท่ีมาสายต่อเจ้านายของเขา   




