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ค าน า 

 การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกท่ีส าคัญ ในการสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ สานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระงานเกี่ยวข้องกับการยก 
ระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามตัวช้ีวัดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามตัวช้ีวัด ท้ัง ๕ สาระการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในระดับช้ันท่ี
เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1  

 
บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การ
รับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น 
เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข  นอกจากนี้ ทักษะท่ีจ าเป็น    ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด็ก
และเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
การส่ือสาร (Communication)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration)   

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่ งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี  21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิด
เลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ ในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการ
รู้ เ ท่าทันส่ือ  (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
 ในปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 ด าเนินการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด 
โดยทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)   จ านวน  4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูล
ส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการ ระดับเขตพื้นท่ีและระดับสถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 

1. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

- รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบ 
- จ านวนข้อสอบ จ าแนกตามรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 

2. เนื้อหา / แหล่งสบืค้นเพิ่มเติม / ข้อสอบตามตัวชี้วัด  
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ตัวช้ีวัดรายปี กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๔-๖ 
 

สาระที่ ๑ : การอ่าน 
 
 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
                      และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ตัวชี้วัด ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหาร 
ตัวชี้วัด ป.๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
ตัวชี้วัด ป.๖/๕ อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
ตัวชี้วัด ป.๖/๗ อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ 
 
เนื้อหา 
ความหมายของโวหาร 

โวหาร หมายถึง ถ้อยค าท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีเรียบเรียงเป็นอย่างดี  มีวิธีการ  มีช้ันเชิงและมีศิลปะ  เพื่อส่ือให้
ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง  ชัดเจนและลึกซึ้ง  รับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
ประเภทของโวหาร 

การเขียนเรื่องราวอาจใช้โวหารต่าง ๆ กันแล้วแต่ชนิดของข้อความ   โวหารอาจจ าแนก ตามลักษณะ         
ของข้อความหรือเนื้อหาเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
๑.  บรรยายโวหาร 

คือ โวหารท่ีใช้บอกกล่าว เล่าเรื่อง อธิบาย หรือบรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ       
อย่างละเอียด เป็นการกล่างถึงเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกัน  โดยช้ีให้เห็นถึงสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์  สาเหตุท่ีก่อให้เกิด 
เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้น   เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหา     
สาระอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เนื้อหา ท่ีบรรยายอาจเป็นเรื่องท่ีสมมุติหรือเรื่องจริงก็ได้  เรื่องท่ีใช้บรรยายโวหาร ได้แก่  
การเขียนต ารา  รายงาน  บทความ   เรื่องเล่า จดหมาย  บันทึก  ชีวประวัติ  ต านาน เหตุการณ์ บรรยายภาพ   
บรรยายธรรมชาติ  บรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล  สถานท่ี รายงานหรือจดหมายเหตุ  การรายงานข่าว                  
การอธิบายความหมายของค า การอธิบายกระบวนการ การแนะน า วิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ  เป็นต้น 

ตัวอย่างบรรยายโวหาร 
ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษแล้ว  แต่แรกภูเขานี้เป็นท่ีเคารพบูชา   

ของชนพื้นเมืองเผ่าไอนุซึง่ปัจจุบันยังอยู่ตามหมู่เกาะฮอกไกโด  ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ ท่ีอยู่เหนือสุดชาวไอนุขนานนาม   
ภูเขานี้ตามช่ือเทพธิดา  “ฟูชิ” ( fuchi)  ผู้เป็นเทพธิดาแห่งอัคคี  ชาวญี่ปุ่นยังคงนับถือภูเขาไฟฟูจิต่อมาและเรียกช่ือ
ตามท่ีพวกไอนุต้ังไว้   บรรดาผู้นับถือศาสนาชินโตเช่ือว่าในธรรมชาติทุกรูปแบบจะมีเทพ  หรือ  กามิ ( kami)         
สถิตอยู ่ แต่เทพท่ีสถิตในภูเขาจะศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ  ภูเขาฟูจิซึ่งสูงท่ีสุดและงามท่ีสุดในประเทศ จึงได้รับ           
ความเคารพเป็นพิเศษ  เพราะถือว่าเป็นสถานท่ีสถิตของทวยเทพ  เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างความ ลึกลับของ
สวรรค์  และความเป็นจริงของโลกมนุษย์ 
                      (เกศกานดา  จตุรงคโชค (บรรณาธิการ): โลกพิสดาร  แดนพิศวง) 
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๒.  อธบิายโวหาร 
คือ โวหารท่ีท าให้ความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจ่างชัดเจนขึ้น มักใช้ ในงานเขียนทางวิชาการ และต ารับต ารา

ต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์จะน าประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง การเล่าเรื่องบางตอนถ้ามีประเด็นใดท่ีเป็น
ปัญหาก็อาจใช้อธิบายโวหารเสริมความตอนนั้นจนเรื่องกระจ่างชัดเจนขึ้น บางท่านจึงถือว่าอธิบายโวหารเป็นส่วนหนึ่ง
ของบรรยายโวหาร อธิบายโวหารนี้มักใช้ในการอธิบายกระบวนการ การวิเคราะห์หรือจ าแนกเนื้อหาออกเป็นประเภท 
หรือเป็นพวก และการอธิบายความหมายของค า (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อิ่มส าราญ บรรณาธิการ
, 2548, หน้า 48)  การอธิบายมีหลายลักษณะ  เช่น  การอธิบายตามล าดับข้ัน  การอธิบายด้วยการให้นิยาม        
หรือค าจ ากัดความ  การยกตัวอย่าง   การเปรียบเทียบ  การช้ีสาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน และการใช้อุปกรณ์   
หรือภาษาประกอบ 
           สุภัค  มหาวรการ (2546, หน้า 11-14)   กล่าวถึง  หลักการเขียนอธิบายโวหารท่ีดี  มีการช้ีรายละเอียดของ
เรื่องได้ชัดเจนและครบถ้วน  มีการอ้างเหตุผลต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผลกันดี   มีการจัดล าดับข้ันตอนของ
เรื่องราวได้ดี  ไม่วกวน  และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและถูกต้อง 
ตัวอย่างการอธิบาย 

...ศิลปินหรือผู้สร้างศิลปะก็คือหน่วยหนึ่งของสังคม  ท่ีส าคัญได้แก่กลไกทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ    
การต่อสู้กับอิทธิพลดังกล่าวเป็นเรื่องซับซ้อนใหญ่โต  เป็นต้นว่า  ศิลปินและนักเขียนมีขอบข่าย แห่งเสรีภาพได้แค่ไหน 
เมื่อผู้ผลิตงานศิลปะจ าเป็นต้องยังชีพจากผลงานของเขาด้วย  เขาจะมีทางแก้ปัญหาปากท้องของตัวเอง
อย่างไร  โดยเฉพาะในสังคมแบบทุนนิยม  นากจากนี้  ปัญหาส าคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ  เมื่อศิลปะเป็นงานท่ีเสนอแก่
สาธารณชนในแง่การค้า  ปฏิปักษ์ส าคัญยิ่งของศิลปะเพื่อชีวิตน่าจะมิใช่ศิลปะเพื่องานศิลปะ  แต่เป็นศิลปะสุกเอาเผากิน
ซึ่งมุ่งมอมเมา ประชาชนให้หนีจากความเป็นจริงของชีวิตมาสู่โลกของกามารมณ์  หรือเรื่องต่ืนเต้นหวือหวาไร้สาระซึ่ง
ขายดี ติดตลาดและแพร่หลายในหมู่ประชาชน 
                                                                       (ณรงค์  จันทร์เรือง: ศิลปะเพื่อชาติ) 
๓.  พรรณนาโวหาร 

คือ โวหารท่ีใช้กล่าวถึงเรื่องราว สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ หรืออารมณ์อย่างละเอียด   สอดแทรก
อารมณ์    ความรู้สึกลงไปเพื่อโน้มน้าวใจ   ให้ผู้รับสารเกิดภาพพจน์  เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย  ใช้ในการพูดโน้ม
น้าว อารมณ์ของผู้ฟัง  หรือเขียนสดุดี   ชมเมือง ชมความงามของบุคคล  สถานท่ีและแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 
เป็นต้น 
               การใช้พรรณนาโวหาร ควรมีความประณีตในการเลือกใช้ถ้อยค าส านวนท่ีไพเราะเพราะพริ้ง  เล่นค า  เล่น
อักษร  ใช้ถ้อยค าท้ังเสียงและความหมายให้ตรงกับความรู้สึกท่ีต้องการพรรณนา  รู้จักปรุงแต่งถ้อยค า ให้ผู้รับสารเกิด
ภาพพจน์  ใช้โวหารเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน   รู้จักเลือกเฟ้นเนื้อหาว่าส่วน ใดควรน ามาพรรณนา   ต้องเข้าใจ
เนื้อหาท่ีจะพรรณนาเป็นอย่างดี   และพรรณนาให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึก  โดยไม่เสแสร้ง  บางกรณีอาจต้องใช้
อุปมาโวหารหรือสาธกโวหารประกอบด้วย 

เสียงน้ าใสไหลเย็นกระเซ็นเซาะ     ซัดแก่งเกาะคล่ืนเกลียวเล้ียวซ้ายขวา 
สุดแนวหินก็ไหลรินตกลงมา             สู่ธาราเบื้องล่างอย่างงดงาม 
สายน้ าสวยรวนรินเป็นฟองคล่ืน               ละอองช้ืนสาดไปไกลเกินห้าม 
ต้องแสงทองท่ีสาดส่องเป็นรุ้งงาม             ทุกเมื่อยามน้ าไม่เคยเหือดแห้งไป 
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ตัวอย่างพรรณนาโวหาร 
เขาใช้แขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยอ่อน กล่ินน้ าฝนบนใบหญ้าและกล่ินไอดินโซนเข้าจมูกวาบหวิว อยากให้มี

ใครซักคนผ่านมาพบ เพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา มันไม่มีทีท่าจะสนใจเขา
เลยแม้แต่น้อย เขามองดูมันอย่างเล่ือนลอยท าไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรู้แน่ ฉันอยากให้มันเป็นคนจริงๆ ฉันจะต้อง
กลับบ้านให้ได้ เขาคิดพลางเหม่งมองดูยอดสนของหมู่บ้าน หาดเส้ียวเห็นอยู่ไม่ไกล ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มก าลังคล้อยลง
เหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตก 
                                                                                    (นิคม  รายวา: คนบนต้นไม้) 
 ๔.  สาธกโวหาร 

คือ โวหารท่ีมุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบาย เนื้อหาสาระ เพื่อสนับสนุน 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้หนักแน่น  สมเหตุสมผล ท าให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหา สาระในส่ิงท่ีพูด หรือเขียนอย่างแจ่มแจ้ง 
ชัดเจน ดูสมจริง หรือน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น ตัวอย่างหรือเรื่องราว ท่ียกขึ้นประกอบอาจเป็นเรื่องส้ัน ๆ หรือเรื่องราวยาว ๆ    
ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น ประสบการณ์ตรงของผู้ส่งสาร เรื่องราวของบุคคล เหตุการณ์ นิทาน ต านาน วรรณคดี 
เป็นต้น สาธกโวหารมักใช้เป็นอุทาหรณ  ์ประกอบอยู่ในเทศนาโวหาร หรืออธิบายโวหาร 
             การใช้สาธกโวหาร ควรใช้ถ้อยค าภาษาท่ีเข้าใจง่าย รู้จักเลือกว่าเนื้อหาตอนใดควรใช้ตัวอย่าง หรือเรื่องราว
ประกอบ และตัวอย่างท่ียกมา ประกอบต้องสอดคล้องกับเนื้อหา และเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ สมเหตุสมผล  สาธกโวหารมัก
แทรกอยู่ในโวหารอื่น ๆ  เช่น  บรรยายโวหาร หรือเทศนาโวหาร 
ตัวอย่างสาธกโวหาร 

ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริง ยินยอมทุกส่ิง ให้เธอท้ิงไป    ฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหม อยากเล่า
นิทานให้ฟัง  ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตล าพัง ไปเจองูเห่าก าลังใกล้ตายสงสาร 
จึงเก็บเอามาเล้ียงโดยไม่รู้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร  คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใย และคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามัน
จะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง   แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความ 
ท่ีเขาไว้ใจ น่าเสียดายกลับต้องตาย ด้วยพิษงู  นิทานมันบอกให้ยอมรับความจริง  ว่ามีบางส่ิง 
ไม่ควรไว้ใจ  อะไรบางอย่างท่ีท าดีซักแค่ไหน ไม่เช่ือง ไม่รัก ไม่จรงิ 
                                                                                             (สีฟ้า: ชาวนากับงูเห่า) 
 ๕.  เทศนาโวหาร 

คือ โวหารท่ีมุ่งโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม   เป็นการกล่าวในเชิงอบรม  แนะน าส่ังสอน  เสนอ
ทัศนะ  ช้ีแนะ  หรือโน้มน้าว ชักจูงใจโดยยกเหตุผล  ตัวอย่าง  หลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง  สุภาษิต คติธรรมและ     
สัจธรรม ต่าง ๆ มาแสดงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจท่ีกระจ่างจนยอมรับเช่ือถือมีความเห็น คล้อยตาม และปฏิบัติ
ตาม  โวหารประเภทนี้มักใช้ ในการให้โอวาท อบรมส่ังสอน อธิบายหลักธรรม และค าช้ีแจงเหตุผล ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
การเสนอทัศนะ เป็นต้น 
             การใช้เทศนาโวหารควรใช้ถ้อยค าภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร ใช้ถ้อยค าในการช้ีแจงเหตุผลท่ี
กล่าวถึง    ให้แจ่มแจ้งชัดเจน  และช้ีแจงไปตามล าดับไม่สับสนวกวน  ควรใช้โวหารอื่นประกอบด้วยเพื่อให้ชวนติดตาม 
การเขียนเทศนาโวหารต้องใช้โวหารประเภทต่าง ๆ มาประกอบอาจจะใช้บรรยายโวหาร  พรรณนาโวหาร  รวมทั้งอุปมา
โวหารและสาธกโวหารด้วย  มักใช้กับงานเขียนประเภทบทความชักจูงใจหรือบทความแสดง ความคิดเห็น   
ความเรียง  เป็นต้น   แต่ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเทศนาโวหารเป็นโวหารท่ีมุ่งส่ังสอน 
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ตัวอย่างเทศนาโวหาร 

 “…เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้  ปัญหาเฉพาะในด้านการรักษาภาษานี้
ก็มีหลายประการ   อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางการออกเสียง  คือ  ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน  อีกอย่างหนึ่ง
ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีการใช้  หมายความว่า  วิธีใช้ค ามาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาท่ีส าคัญ  ปัญหาท่ี
สาม  คือ  ความร่ ารวยในค าของภาษาไทย  ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ ารวยพอ  จึงต้องมีการบญัญัติศัพท์ใหม่มาใช้...” 
           “...ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า  ได้มีการใช้ถ้อยค าออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความอันแท้จริง 
อยู่เนือง ๆ ท้ังการออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามี
ภาษาของเราใช้เองเป็นส่ิงประเสริฐอยู่แล้ว  เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา  ทุกคนมีหน้าท่ีจะต้องรักษาไว้...” 
                                              (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 
ความหมายของข้อเท็จจริง 
           ข้อเท็จจริง คือ ข้อความหรือเหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ มีความสมจริง มีหลักฐานเช่ือถือได้ มีความ
สมเหตุสมผล เช่น วันขึ้น ๑๕ ค่ า จะมองเห็นพระจันทร์เต็มดวง ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริง เพราะมีความสมจริง เป็นไป
ได้ พิสูจน์ได้                                                                                             
ลักษณะของข้อเท็จจริง 
          ๑. มีความเป็นไปได้เสมอ 
          ๒. มีความเป็นจริง 
          ๓. มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ 

๔. มีความสมเหตุสมผล 
ความหมายของข้อคิดเห็น 
           ข้อคิดเห็น เป็นข้อความท่ีแสดงความรู้สึก แสดงความคาดคะเน หรือข้อความท่ีแสดงทัศนะของผู้พูดท่ี
สอดแทรกเข้าไปในข้อความท่ีพูด เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เช่น ชายชราคนนั้นน่าสงสารมากเขาต้องท างานเหนื่อย
ตลอด ท้ังขอ้ความนี้เป็นข้อคิดเห็น เพราะเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัว 
ลักษณะของข้อคิดเห็น 
          ๑. เป็นการแสดงความรู้สึก 
          ๒. แสดงการคาดคะเน 
          ๓. เป็นข้อเสนอแนะ 
          ๔. เป็นการแสดงความคิดเห็น 
          ๕. เป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล 
ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
  

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
1. มีความเป็นไปได้เสมอ 1. แสดงความรู้สึก 
2. มีความเป็นจริง 2. แสดงการคาดคะเน 
3. มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ 3. เป็นข้อเสนอแนะ 
4. มีความสมเหตุสมผล 4. เป็นการแสดงความคิดเห็น 
  5. เป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล 
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 การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
           การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมาย    
ของข้อความหรือเรื่องเพื่อแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น อะไรถูก อะไรผิด ถ้าผิดต้อง     
ทราบว่าผิดอย่างไร         

การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หมายถึง การอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร และเมื่ออ่าน          
จบแล้ว ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็น อะไรถูก อะไรผิด ถ้าผิดก็ต้องทราบว่าผิดอย่างไร 
 
ตัวอย่าง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
          พ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่ง มีอัจฉริยภาพ ความสามารถเฉพาะด้าน บ้างก็ให้เรียนพิเศษเสริมความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ขณะท่ีเจ้าลูกน้อยไม่มีความสนใจในส่ิงนี้ สร้างความปวดหัวให้กับพ่อแม่ กระนั้นก็ยังไม่วายต้องการ
ให้ลูกเป็นท่ีหนึ่ง เป็นเด็กอัจฉริยะ สร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม เมื่อลูกไม่มีความสามารถ ขาด
อัจฉริยภาพ พ่อแม่บางคนรับไม่ได้ พยายามยัดเยียดให้ลูกเป็นในส่ิงท่ีตนต้องการ ส่ิงเหล่านี้ถูกต้องแล้ว 
หรือ                                                
ข้อเท็จจริง : พ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่ง มีอัจฉริยภาพ ความสามารถเฉพาะด้าน                 
ข้อคิดเห็น : เมื่อลูกไม่มีความสามารถ ขาดอัจฉริยภาพ พ่อแม่บางคนรับไม่ได้ พยายามยัดเยียดให้ลูกเป็นในส่ิงท่ีตน
ต้องการ ส่ิงเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรือ 
  
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- เรื่องส้ัน 
- บทความจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ประกาศทางการ 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือเรียน 
- บทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 

แผนผัง  หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงรายละเอียดของส่ิงต่างๆ โดยการย่อหรือการขยายขนาดลงบนกระดาษ 
มีลักษณะเป็นภาพท่ีมองจากด้านบน นิยมใช้แสดงบริเวณพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก เช่น บ้าน โรงเรียน  
และชุมชน   
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แผนผังโรงเรียน 

                     
  
 
 
 แผนที่  หมายถึง การแสดงลักษณะพื้นผิวโลกลงบนแผ่นราบโดยการย่อส่วนและการใช้สัญลักษณ์ไม่ว่า

เครื่องหมายหรือสี แทนส่ิงต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก  แผนท่ีจึงต่างจากลูกโลกและแผนผัง 
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แผนภูมิ คือ ทัศนวัสดุท่ีใช้ถ่ายทอดความหมาย  ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแนวคิดต่าง ๆ ในลักษณะท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ ความต่อเนื่อง ความเปล่ียนแปลงของกระบวนการ และอธิบายส่วนประกอบของส่ิงต่าง ๆโดยน ารูปภาพ 
สัญลักษณ์ เส้น สี และตัวอักษรบรรยายประกอบส้ันๆ มาจัดวางในรูปแบบต่างๆ กันไป เพื่อให้สามารถอธิบายเรื่องราวที่
สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและน่าสนใจ 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
  
                                                    แผนภูมิแท่ง 
 
 
                               
 
                                                   
 
                                             
 
 
 
 
 
                                              แผนภูมิวงกลม 
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                                               แผนภูมิรูปภาพ 
  
 แผนสถิติ (กราฟ) เป็นทัศนวัสดุ ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณของข้อมูล ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป โดยเป็นการแสดง แบบสรุป หรือรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ดูเข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็ว  
 
                              
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                แผนสถิติแบบเส้น 
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                                          แผนสถิติชนิดรูปภาพ 
 
 

แหลง่สบืคน้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
https://www.youtube.com/watch?v=qSJCfN7y-nw&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=lzwmeqZpBeg&t=27s 
https://www.youtube.com/watch?v=GYrHFCmj4QE&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=qe4qcakmHpI 
https://www.youtube.com/watch?v=37aOJyYMHGE 
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4ph002Zu8 
https://www.youtube.com/watch?v=djRux2jbTXc 
https://www.youtube.com/watch?v=hhhbJ2LfzoI 
https://www.youtube.com/watch?v=S-a7Zyki3Xo 
https://www.youtube.com/watch?v=DDIQ3dClO8o 
https://www.youtube.com/watch?v=4FGMxcBATdo 
https://www.youtube.com/watch?v=TE_xqpX-WmA 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
ตัวชี้วัด ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 
1.    ค าในข้อใดมีความหมายเหมือนกับค าว่า “พสุธา” 

 
 
 

1. หาว    2. นภา 
3. เวหา    4. ธรณี 
 

2. ส านวนใดมีความหมายตรงกับบทร้อยกรองข้างต้น 
1. คับท่ีอยู่ได้คับใจอยู่ยาก 
2. บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน 
3. เจ้าไม่มีศาลสมภารไม่มีวัด 
4. ท าคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ า 
 

3. ส านวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการพูด 
  1. น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง 
  2. น้ าขุ่นไว้ในน้ าใสไว้นอก 
  3. น้ าตาลใกล้มดใครจะอดได้ 
  4. น้ ามาปลากินมดน้ าลดมดกินปลา 
4. ลักษณะและสรรพคุณของหล่อฮั่งก้วยในข้อความต่อไปนี้ ตรงกับส านวนข้อใด 

 
 
 
 
 
 

1. คมในฝัก    2. เล็กพริกขี้หนู 
3. เพชรน้ าหนึ่ง    4. เป็นกอบเป็นก า 
 

5. ข้อใดใช้ส านวนเปรียบเทียบถูกต้อง 
  1. บริษัทของเราลงทุนไปมากแต่ได้ผลกลับมาน้อยเหมือนขีช้่างจับต๊ักแตน 
  2. แม้เหตุร้ายยังไม่เกิดหล่อนก็เป็นทุกข์จนล้มป่วยเข้าท านองกระต่ายต่ืนตูม 
  3.  เมื่อนักเรียนทราบผลการสอบว่าผ่านยกช้ัน  ก็ดีใจราวกับยกภูเขาออกจากอก 
  4.  เขาท าผิดแล้วกบเกล่ือนร่องรอยไม่ให้ใครรู้  เหมือนช้างตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด 
 
 

เม่ือเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้     ไม่มีพสุธาจะอาศัย 

“หล่อฮั่งก้วย”  เป็นพืชล้มลุกอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกแตง  ผลจากกลมๆ มีขนาดใหญ่กว่าไข่เป็ด
เล็กน้อย  เป็นผลไม้มีฤทธิ์เย็น  มีสรรพคุณทางยามาก  ช่วยระงับอาการไอ  แก้เสียงแหบแห้ง บรรเทา
อาการหลอดลมอักเสบ  แก้ความดันโลหิตสูง  ช่วยบ ารุงหลอดเลือด  เพิ่มพลังหยางโดยเฉพาะปอดและ
ทางเดินหายใจและมักน ามาใช้แต่งรสหวานโดยไม่ท าให้น้ าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น 
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6 ส านวนในข้อใดสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสมชาย 
1. อัฐยายซื้อขนมยาย 
2. ขายผ้าเอาหน้ารอด 
3. ตกกระไดพลอยโจน 
4. ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า 
 

7. ส านวนไทยในข้อใดสรุปสถานการณ์ของพ่อแม่ได้สอดคล้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 

1. เข้าตาจน 
  2. ขว้างงูไม่พน้คอ 
  3. หวานอมขมกลืน 
  4. ผงเข้าตาตัวเอง 

 
 
 
 

8. ข้อความข้างต้นหากแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ จะเป็นค าประพันธ์ประเภทใด  
1. กลอนส่ี 

  2  กลอนหก 
  3  กลอนแปด 
  4 กาพย์ยานี 
 
9. ข้อใดไม่มีค าท่ีมีความหมายแฝง 
  1 พนักงานบัญชีคนใหม่ท างานเป็นเต่าจึงถูกหัวหน้าต าหนิ 
  2 อนิศราเป็นดาวเด่นของงานเล้ียงชมรมศิษย์เก่าในค่ าคืนนี้ 

3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเชิญชวนท่องเท่ียวจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ 
  4 ในวันเด็กแห่งชาติรัฐบาลจะเปิดท าเนียบรัฐบาลให้เด็ก ๆได้นั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรี 
 
 

สมชายพาหญิงคนรักไปรับประทานอาหารในโอกาสพิเศษ  เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินค่าอาหาร ปรากฏว่า
สมชายมีเงินไม่พอจ่าย  เขาจึงแก้ปัญหาโดยแอบถอดนาฬิกาจ่ายเป็นค่าอาหารเพิ่มเติม 
 
 

พ่อแม่ของฉันอุตส่าห์เก็บสะสมเงินไว้ตั้งใจว่าปีจะไปซื้อบ้านส าหรับอยู่อาศัยแต่พี่สาวก็มาขอยืมเงินเพื่อ
เป็นค่าผ่าตัดพี่เขยท่ีถูกรถชน  พ่อแม่แม้ไม่อยากให้ ยืมแต่ก็จ าใจต้องให้เงินสะสมก้อนนั้นแก่พี่สาวไป 
แล้วก็ยังไปเยี่ยมดูอาการพี่เขยท่ีโรงพยาบาลอีกด้วย 
 

ถึงวันศุกร์สุขสันต์แสนหรรษาดอกกุหลาบสีฟ้ามารออยู่สีฟา้จริงหรือไม่ใครจะรู้แต่ก็ดูงามเหมาะ
เพราะน้ าใจ 
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10. ข้อใดอธิบายความหมายของค าไม่ถูกต้อง 
  1. “แม่จะสรรหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูก”  สรร  หมายถึง เลือก 

2. “สุขสันต์วันเกิด”  สันต์ หมายถึง ขอความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดในชีวิต 
  3. “วิชาศิลปะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”  สรรค์  หมายถึงสร้างให้มีให้เป็นขึ้น 
  4. “แมงกะพรุนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง”  สัน หมายถึงส่ิงท่ีมีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว 
 
11. ค าบาลี  สันสกฤต ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกค า 
 1. สุริยา  อาทิตย์  อัมพร 
 2. นภา  อัศว  จันทรา 
 3. กันยา นารี  ธารา 
 4. คชา  หัตถี  กุญชร 
 
12. ข้อใดอธิบายความหมายของค าท่ีขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง 
      1. “สมบัติเป็นผู้ชายใจพระน าอาหารไปให้สุนัขจรจัดเสมอ” 
         “ใจพระ”  หมายถึง  มีใจเมตตา 
  2. “สิรินทิพย์รู้สึกใจช่ืน เมื่อผลการเรียนออกมาดีกว่าปีท่ีแล้ว” 
         “ใจช่ืน”  หมายถึง  รู้สึกเบาใจ 
  3. “มีนิสัยใจนักเลง ลูกน้องจึงต่างเคารพย าเกรง” 
        “ใจนักเลง”  หมายถึง  มีใจหยาบช้า 
  4. “สุนิสาเป็นคนใจอ่อนยอมจ่ายเงิน เมื่อน้องรบเร้าอยากได้ของเล่น” 
         “ใจอ่อน”  หมายถึง  ยอมง่าย  
 
13. การใช้โวหารในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้อง 
  1. แม่รักดนัยดังแก้วตา ห่วงใยทุกลมหายใจ 
  2. พรเทพอดทนและแข็งแรงเหมือนม้าดีดกะโหลก 
  3. ธรรมรัตน์เป็นเด็กจริง ๆ จึงมีตัวโตอย่างกับยักษ์ 

4. โชติกาเป็นผู้หญิงท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ 
 

14. ข้อใดไม่มีค าภาษาต่างประเทศ 
1. วันหนึ่งฉันไปเท่ียวป่า 

  2. เพลินชมพฤกษาคชาพาชี 
  3. อีกบุหงาฝูงปลาและราชสีห์ 

4. มองดวงจันทร์ท่ีอยู่ในอัมพร 
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งานวันเกิดคุณพ่อในปีนี้ คุณแม่ท าอาหารหลายอย่าง เช่น ซุบผักโขม  ผัดหมี่ทะเล  สเต็กปลา  
ไก่อบ  และยังมีของหวานเป็นไอศกรีม  เฉาก๊วย  และเต้าฮวย 
 
 

 
 
 
15. ข้อความข้างต้นมีค าภาษาอังกฤษและค าภาษาจีนอย่างละกี่ค า 

1. ค าภาษาอังกฤษ 2 ค า  ค าภาษาจีน 2 ค า 
  2. ค าภาษาอังกฤษ 2 ค า ค าภาษาจีน 3 ค า 
  3. ค าภาษาอังกฤษ 3 ค า ค าภาษาจีน 3 ค า 
  4. ค าภาษาอังกฤษ 3 ค า ค าภาษาจีน 4 ค า  

 
 
 
 
 
 

16. ส านวนข้อใดถูกต้องและเหมาะสมท่ีจะเลือกเติมในช่องว่าง 
  1. น้ าขึ้นให้รีบตัก 
  2. เก็บหอมรอมริบ 
  3. พึ่งล าแข้งตัวเอง 
  4. เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน 
 
 17.  ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้องตามความหมาย 
  1. ต ารวจกระหน่ ายิงผู้ร้าย 1 นัด 
  2. เด็กดีไม่ควรขัดขวางค าส่ังของพ่อแม่ 

3. คุณครเูส้ียมสอนให้นักเรียนประหยัดอดออม 
  4. คุณหมอวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
 
 18. การใช้โวหารในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้อง 
  1. อัญชนารู้สึกโกรธจึงพูดเสียงดังราวกับฟ้าผ่า จนท าให้เพื่อนๆตกใจ 
  2. อัญชลีชอบพูดจาแบบขวานผ่าซาก โผงผางไม่เกรงใจใคร ท าให้เจ้านายไม่ชอบ 
  3. อัญชนกเป็นคนรู้อย่างเป็ด ท างานได้หลายอย่าง แต่ไม่มีความเชียวชาญเลยสักอย่างเดียว 
  4. อัญชลินเปรียบเหมือนดาวค้างฟ้า เคยเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาก แต่ปัจจุบันไม่มีใครรู้จัก 
 
19. ข้อใดไม่มีค ายืมจากภาษาอังกฤษ 

1. พ่อแม่ต้องเตือนให้ลูกๆระมัดระวังแกง๊ลักพาตัวเด็ก 
2. การรับประทานวิตามินมีท้ังประโยชน์และโทษต่อร่างกาย 
3. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากท้ัง 77 จังหวัด 

  4. งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี 

เด็กชายขวานฟ้าเป็นเด็กก าพร้า มีฐานะยากจน เขาต้องท างานแบบตีนถีบปากกัดเพื่อเล้ียง
ตัวเองและน้อง ๆ แม้ทุกวันหยุดหรือภายหลังเลิกเรียนเขาก็ต้องท างานตัวเป็นเกลียว แต่เขาไม่เคยรู้สึก
ท้อแท้ท่ีตัวเองต้องท างานอาบเหงื่อต่างน้ า  เพราะถือคติว่า…………..จะท าให้ผ่านพ้นความยากล าบาก
และเกิดความภาคภูมิใจ 
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20. ค ายืมภาษาต่างประเทศท่ีมีความหมายว่านกไม่มีปรากฏอยู่ในข้อใด  
1. เดินท่องเท่ียวในพนาลี ชมปักษีนานาพันธุ์  
2. วิหคน้อยหลากสีสัน ส่งเสียงพลันเจ้ือยแจ้ว 
3. บุหรงอยู่เคียงเรียงราย  มีมากมายเป็นทิวแถว 
4. อีกบุหลันอันสง่าเพริศแพร้วคิดถึงน้องแก้วจับใจ  

 
ตัวชี้วัด ป.๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ป.๖/๕ อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
อ่านข้อความที่ก าหนดแล้วตอบค าถาม ข้อ ๑-๒ 
 

ก. หุบปากเมื่อเค้ียวอาหาร 
ข. ไม่เค้ียวอาหารหรือซดน้ าเสียงดัง 
ค. รวบช้อนส้อมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 
ง. ใช้ช้อนกลางตักอาหารท่ีรับประทานร่วมกัน 
จ. ตักอาหารค าเล็ก ๆ และหุบปากเมื่อเค้ียวอาหาร 

 
2๑. ข้อใดปฏิบัติได้ถูกสุขลักษณะ 
    ๑. ก       ๒. ข 
    ๓. ค       ๔. ง 
 
2๒. การปฏิบัติตนตามข้อความข้างต้นจะเกิดประโยชน์อย่างไร 
    ๑. มีร่างกายแข็งแรงสมส่วน 
    ๒. ได้รับคุณค่าอาหารครบถ้วน 
    ๓. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
    ๔. รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ 
 
2๓. ข้อความตอนใดให้ความรู้เรื่องอาหารท่ีท าจากหยวกกล้วย 
     (๑) หยวกกล้วยอ่อนๆ น าไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงหยวกกล้วย ต้มกะทิ น้ าหยวกกล้วย 
ต้มย าหยวกกล้วย เป็นต้น (๒) หยวกกล้วยโดยเฉพาะกล้วยน้ าหว้ามีรสชาติดีและไม่ฝาด (๓) อาหารท่ีท าจาก 
หยวกกล้วย เด๋ียวนี้หารับประทานได้ยากมาก (๔) ส่วนใหญ่เป็นอาหารประจ าถิ่น มีรสชาติแปลกและอร่อย 
แตกต่างกันไป 
    ๑. ตอนท่ี ๑ 
    ๒. ตอนท่ี ๒ 
    ๓. ตอนท่ี ๓ 
    ๔. ตอนท่ี ๔ 
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2๔. ข้อความต่อไปนี้ ตอนใดเป็นข้อเท็จจริงท้ังหมด 
 
 ๑) ก่อนเดินทางไปอินเดีย ผมได้รู้เรื่องเมืองอินเดียมาบ้าง/ ๒) เพราะมีผู้คนกล่าวถึงอินเดียในแง่ 
 มุมต่างๆ กัน เช่น เป็นประเทศท่ีมีคนรวยที่สุดและจนท่ีสุดบ้าง/ ๓) เป็นประเทศท่ีมีประชากรมากมายมหาศาลบ้าง/  
๔) เป็นประเทศท่ีมีอิทธิพลด้านศิลปวัฒนธรรมต่อประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างบ้าง เหล่านี้เป็นต้น  
 
    ๑. ตอนท่ี ๑     ๒. ตอนท่ี ๒ 
    ๓. ตอนท่ี ๓      ๔. ตอนท่ี ๔ 
 
2๕. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้น้อยกว่าข้ออื่น 
 
        ค าว่า เพื่อน เป็นค ากว้างเพียงรู้จักช่ือ ได้พูดจากันก็เรียกว่าเพื่อน แต่เพื่อนประเภทท่ีหาได้ยาก 
คือ เพื่อนแท้ซึ่งในชีวิตของคนบางคนอาจหาเพื่อนประเภทนี้ไม่ได้เลย คนท่ีเป็นเพื่อนแท้มักจะรักเพื่อน 
ไม่เอาเปรียบเพื่อน หวังดีต่อเพื่อน ไม่อิจฉาริษยาเพื่อนของตน ซ้ ายังคอยชักน าให้เพื่อนคิดและท าในส่ิงท่ีดี 
หมั่นตักเตือนห้ามปรามเม่ือเห็นเพื่อนท าผิดหรือคิดไม่ดี 
   

1. ระวังตนในการคบเพื่อน 
   2. แต่งค าขวัญเกี่ยวกับการคบเพื่อน 
   3. ประพฤติตนให้เป็นเพื่อนแท้ของทุกคน 
   4. ไม่โกรธหากถูกเพื่อนห้ามท าในส่ิงท่ีเราอยากลองท า 
 
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ ๒๖ – ๒๗ 
 
   แมวเอ๋ยแมวเหมียว  รูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนา 
  ร้องเรียกเหมียวเหมียวประเด๋ียวก็มา เคล้าแข็งเคล้าขาน่าเอ็นดู 
  รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง   ค่ า ค่ า ซ้ านั่งระวังหน ู
  ควรนับว่ามันกตัญญ ู   พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย 
 
2๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทประพันธ์ข้างต้น 
 ๑. สีของแมว 
 ๒. นิสัยของแมว 
 ๓. ลักษณะของแมว 
 ๔. เสียงร้องของแมว 
2๗. บทประพันธ์ข้างต้นสอนให้เอาอย่างแมวในด้านใด 
 ๑. ความฉลาด       ๒. ความว่องไว 
 ๓. ความรู้คุณผู้เล้ียง   ๔. ความเรียบร้อย 
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2๘. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง  
  ๑. เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า 
  ๒. เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรท าดี 
  ๓. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ 
  ๔. เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด     
 
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 2๙ และ ข้อ 3๐ 
 

๑) ในฤดูฝนพ่อแม่ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลกับการแพร่ระบาดของโรงมือเท้าปาก /  
๒) อาการของโรคคือ มีไข้ ปวดหัว มีแผลในปาก เจ็บคอ มีตุ่มใสขึ้นตามมือ เท้า และล าตัว /  
๓) การรักษาเด็กท่ีเป็นโรคมือเท้าปากคือการรักษาตามอาการ เช่น ถ้าตัวร้อนก็กินยาลดไข้ /  
๔) โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการไม่ใกล้ชิดกับเด็กท่ีป่วย ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  
    รับประทานอาหารท่ีสุก สะอาด และไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 

 
 
2๙. จากข้อความข้างต้น ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 
 ๑. ข้อความท่ี ๑  ๒. ข้อความท่ี ๒ 
 ๓. ข้อความท่ี ๓  ๔. ข้อความท่ี ๔ 
3๐. อังคณาควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อน้องเป็นโรคมือเท้าปาก 
 ๑. เล่นกับน้องตามปกติ 
 ๒. กินยาลดไข้เมื่อเข้าใกล้น้อง 
 ๓. ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
 ๔. ชิมอาหารในจานของน้องท่ีก าลังรับประทานอยู่ 
 
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 31 
  
  กันต์พบป้ายติดไว้ที่ร้านอาหาร มีข้อความว่า “อย่านอนต่ืนสาย อย่าอายท ากิน  
 อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา” 
 
 31. จากข้อความ ข้อใดแสดงให้เห็นว่ากันต์ไม่ได้น าข้อคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๑. กันต์เก็บขวดเปล่าท่ีบ้านแล้วน าไปขายให้รถรับซื้อของเก่า 
 ๒. กันต์เหลือเงินจากโรงเรียนมาหยอดใส่กระปุกออมสินทุกวัน 
 ๓. แม้เป็นวันหยุดกันต์ก็ตื่นเช้า ท าการบ้าน แล้วทบทวนบทเรียน 
 ๔. กันต์สวดมนต์แล้วอธิษฐานขอให้เรียนเก่ง ๆ  และเป็นท่ีรักของคุณพ่อคุณแม่ 
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 3๒ และ ข้อ 3๓ 
 
            ด.ช. ด าริ ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากปู่ของเขา เนื้อความส่วนหนึ่งในจดหมายมีดังนี้ 
  “นับต้ังแต่ท่ีครอบครัวเรามีหลานเป็นสมาชิกใหม่ก็มีความสุขสดช่ืนมากขึ้นกว่าท่ีผ่าน ๆ มา  
คุณทวด คุณย่า ท่ีเคยรู้สึกเหงาจนบางครั้งทอดอาลัยในชีวิตกลับมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ จนเห็นได้ว่าคนแก่กับเด็ก          
ต่างเสริมความสมบูรณ์ของชีวิตให้แก่กันและกัน เพราะชีวิตของคนหนึ่งนั้นมีความหมายและคุณค่ากับอีกคนหนึ่ง      
แต่ละคนต่างเป็นบุคคลส าคัญในการสร้างความสุขและความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัว ความรักและความอบอุ่น         
ท่ีได้รับนี้หากถ่ายทอดเป็นความรัก ความเอื้อเฟื้อและโอบอ้อมอารีกับคนอื่น ๆ หลานก็จะได้รับความสุขในการให้
มากกว่าความสุขจากการรับและหล่อหลอมให้หลานของปู่เติบโตและได้อ่านจดหมายฉบับนี้ด้วยตัวเองตาม          
ความต้ังใจของปู่ หลานจะเข้าใจความมุ่งหวังของปู่” 
 
 
3๒. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นท่ีสรุปได้จากข้อความท้ังหมด 
 ๑. ความแก่กับเด็กมีความส าคัญแก่กัน 
 ๒. ด.ช. ด าริท าให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวหายเหงา 
 ๓. ทุกคนในครอบครัวมีความสุขเพราะมีสมาชิกใหม่ 
 ๔. คุณปู่ต้ังใจให้ ด.ช. ด าริอ่านจดหมายด้วยตนเองเมื่อโตขึ้น 
 
3๓. ข้อคิดใดท่ีปูไ่ม่ได้ฝากไว้แก่ด าริ 
 ๑. การมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
 ๒. การเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ 
 ๓. การเห็นความส าคัญของตัวเอง 
 ๔. การสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวใหญ่ 
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จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 3๔   
  
   (ก)ปลาหมอเป็นปลาน้ าจืดพื้นบ้านของไทย มีช่ือเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แต่ชาวบ้าน              
ท่ัวไปเรียกว่าปลาหมอหรือปลาหมอไทย / (ข) ปลาหมอเป็นปลาท่ีนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายท่ัวทุกภาค          
ของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อแน่น นุ่ม หวาน แต่ราคาค่อนข้างแพง / (ค) ปลาหมอเป็นปลา 
ท่ีพบได้ในทุกแหล่งน้ า กระจายอยู่ท่ัวไปในทวีปเอเชีย ส าหรับในประเทศไทยพบทุกภาค / (ง) คนไทยเช่ือว่า 
หากปล่อยปลาหมอจะท าให้ไม่เป็นโรค หรือหายจากโรคได้ ด้วยชื่อท่ีมีความหมายถึงหมอหรือแพทย์ 
ผู้รักษาโรค 
 
 
3๔. ข้อใดเป็นขอเท็จจริงท้ัง ๒ ข้อความ 
 ๑. ข้อความ (ก) และข้อความ (ข)  ๒. ข้อความ (ข) และข้อความ (ง) 
 ๓. ข้อความ (ก) และข้อความ (ค)  ๔. ข้อความ (ค) และข้อความ (ง) 
 
3๕. ข้อใดเป็นความคิดเห็น  
 ๑. หญ้าแฝกเป็นมรดกล้ าค่าท่ีคนไทยควรรักษาไว้และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด           
          เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๒. หญ้าแฝกเป็นพืชในวงศ์หญ้าท่ีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย   
          ท้ังท่ีลุ่มและท่ีดอน 
    ๓. หญ้าแฝกเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดิน ขยายพันธุ์ได้ตลอดปี โดยการแตกหน่อ 
          จากล าต้น 
    ๔. หญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า ลดการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นท่ี                    
          ลาดชันและฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
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จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 3๖ – 3๗ 
 
     เมื่อครั้งผมท างานท่ีอเมริกา ประตูห้องท างานส่วนตัวของผมไม่เคยล็อก แต่วันหยุดยาวครั้งหนึ่ง  
      มีใครไม่รู้ล็อกประตูห้อง ผมต้องใช้กุญแจมาเปิด พนักงานท าความสะอาดยื่นกุญแจพวงใหญ่มาให้ผม 
      ไปเปิดเอง กุญแจทุกดอกมีลักษณะคล้ายกันหมด ผมต้องยืนเสียเวลา ลองไขกุญแจทีละดอก ๆ กว่าจะ 
      เปิดล็อกประตูได้ เช่ือไหมมันเป็นกุญแจดอกสุดท้ายพอดี 
   หลายครั้งในชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้น เราไม่เคยไขประตูแห่งความส าเร็จของชีวิตได้ด้วยกุญแจ 
     เพียงดอกเดียวหรือไขแค่ครั้งเดียว แต่จงอย่าส้ินหวัง อย่ายอมแพ้แค่ครึ่งทาง แม้กุญแจพวงใหญ่แค่ไหน 
     ก็ต้องลองไขต่อไป เพราะกุญแจดอกสุดท้ายมักปลดล็อกได้เสมอ 
 
 
3๖. บุคคลในข้อใดปฏิบัติได้ตรงตามสาระส าคัญจากข้อความข้างต้น 
 ๑. สมชายท าการบ้านไม่ได้ จึงพยายามยืมของเพื่อนมาลอก 
 ๒. สมศรีอ่านหนังสือไม่ออก จึงฝึกฝนทุกวันด้วยตนเองจนอ่านได้ 
 ๓. สมใจท างานฝีมือได้ส าเร็จ เพราะแม่ช่วยท าให้ 
 ๔. สมศักดิ์ชนะการแข่งขันกีฬา เพราะคู่แข่งป่วย 
 
3๗. ข้อใดเป็นข้อคิดท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่าน 
 ๑. การท างานอย่างละเอียดรอบคอบจะท าให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. การเพียรพยายามและอดทนจะท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓. การมีโอกาสหรือจังหวะท่ีดีในการท างานจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
 ๔. การประพฤติตนเป็นคนท่ีต้ังใจศึกษาหาความรู้ก็จะพบกับความสุขความเจริญ  
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จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 3๘ – 3๙ 
  
  กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยชาติร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลา 
 ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ช่วงเวลากลางวัน คือ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และช่วงเวลา 
 กลางคืน คือ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
 วิธีการประหยัดไฟฟ้า มี ๔ วิธี ดังนี้ 

๑. ปิด: ปิดไฟดวงท่ีไม่จ าเป็น และปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ 
๒. ปรับ: ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น ๒๕ องศา ประหยัดไฟเพิ่ม ๑๐  
๓. ปลด: ปลดปล๊ักเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งาน 
๔. เปล่ียน: เปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ และเปล่ียนช่วงเวลาการใช้ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็นจากช่วงท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นช่วงเวลาอื่น 
 
 
3๘. ผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการ “ปิด–ปรับ–ปลด–เปล่ียน” เพื่อการประหยัดไฟฟ้า 
 ๑. นัทดับไฟทุกครั้งท่ีออกจากห้อง 
 ๒. นิ่มปิดโทรทัศน์และถอดปล๊ักเมื่อไม่มีคนดู 
 ๓. น้อยเปล่ียนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีราคาถูก 
 ๔. นนท์เปล่ียนมาใช้หลอดไฟรุ่นประหยัดพลังงาน 
 
3๙. ข้อใดไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 
 ๑. บ่ายสามโมงครึ่ง 
 ๒. บ่ายโมงครึ่ง 
 ๓. หนึ่งทุ่มครึ่ง 
 ๔. สองทุ่มครึ่ง 
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จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๒๐  
 

(ก) สุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในแนวเดียวกัน  
ท าให้ดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องมายังพื้นโลก / (ข) คนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์ 
นี้ว่า “คราส” เนื่องจากเช่ือว่าเกิดจากพระราหูอมพระอาทิตย์ / (ค) คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
กับการเกิดสุริยุปราคา ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียง ๒ ครั้งต่อปีเท่านั้น / (ง) การดูสุริยุปราคาควรใช้แว่นตา 
ท่ีติดแผ่นกรองแสงโดยเฉพาะ ไม่ควรใส่แว่นตาเท่านั้น 

 
 
4๐. ข้อความในตอนใดเป็นข้อเท็จจริง 
 ๑. ข้อความ (ก)   
 ๒. ข้อความ (ข) 
 ๓. ข้อความ (ค)   
 ๔. ข้อความ (ง) 
 
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๔๑ 
 

(ก) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่า เครื่องด่ืมชาเขียวเป็นอันตราย             
ต่อร่างกายเด็ก 

(ข) เครื่องด่ืมชาเขียวส่งผลกระทบต่อร่างกาย ในเรื่องการกระตุ้นระบบประสาท  
และการท างานของหัวใจ 

(ค) ในชาเขียว ๑ ถ้วยมีคาเฟอีน ๓๐ – ๖๐ มิลลิกรัม ซึ่งมีผลท าให้นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว  
จึงเป็นเครื่องด่ืมท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 

(ง) เครื่องด่ืมชาเขียวบางชนิดมีน้ าตาล หากกินน้ าตาลมากเกินไปอาจจะท าให้เป็นโรคอ้วน 
 
 
4๑. ข้อใดเป็นความคิดเห็นท้ัง ๒ ข้อความ 
 ๑. ข้อความ (ก) และข้อความ (ข) 
 ๒. ข้อความ (ข) และข้อความ (ค) 
 ๓. ข้อความ (ค) และข้อความ (ง) 
 ๔. ข้อความ (ง) และข้อความ (ก) 
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จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๔๒ – ๔๓ 
 
   จากการประหยัดเป็นรากฐานส าคัญแห่งความสุข การรู้จักคุณค่าของส่ิงของ 
 และใช้จ่ายเฉพาะส่ิงท่ีจ าเป็น จะท าให้ไม่มีปัญหาหนี้สิน ภาระค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยลง มีเงิน 
 เหลือเก็บมากขึ้น นอกจากนี้การประหยัดยังก่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมด้วย เช่น กระบวนการผลิต 
 กระดาษต้องใช้ทรัพยากรถึง ๔ ประเภท คือ ต้นไม้ ไฟฟ้า น้ ามัน และน้ า ถ้าเราลดการใช้กระดาษ  
 ก็จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรไปด้วย เมื่อใช้ทรัพยากรน้อยลง ก็จะท าให้โลกน่าอยู่ ทุกคน 
 มีความสุขมากยิ่งขึ้น 
 
4๒. ค าขวัญในข้อใดมีความส าคัญไม่ตรงกับข้อความข้างต้น 
 ๑. ออกวันละนิด  ชีวิตไม่ติดลบ 
 ๒. ใช้น้ าให้รู้คิด  จะพิชิตซึ่งภัยแล้ง 
 ๓. ห้วยน้ าล าธารใส จงร่วมใจกันพัฒนา 
 ๔. พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาจะยั่งยืน 
 
4๓. บุคคลใดปฏิบัติตนถูกต้องตามข้อความข้างต้น 
 ๑. เด็กหญิงกชกรเปล่ียนกล่องดินสอใหม่อยู่เสมอ 
 ๒. เด็กชายยุทธนามักจะท าอุปกรณ์การเรียนหายบ่อย ๆ 
 ๓. เด็กชายยุทธชัยซื้อขนมกรุบกรอบกินในเวลาพักกลางวัน 
 ๔. เด็กหญิงกาญจนาท าอาหารมารับประทานเองท่ีโรงเรียนทุกวัน 
 
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๒๔ – ๒๕ 
 
   ตากุ้งยิง เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือท่ีต่อมไขมันบริเวณเปลือกตา ท าให้เป็นตุ่มแดง 
  ขึ้น มีอาการคัน น้ าตาไหล หรือมีหนอง ปกติโรคตากุ้งยิงจะหายได้เอง แต่อาจกลับมาเป็นใหม่ 
  ได้อีก ผู้ป่วยควรรีบมาพบแพทย์ทันที เพื่อรักษาให้หายขาด โรคตากุ้งยิงเกิดขึ้นได้กับคน 
  ทุกเพศทุกวัย วิธีป้องกันคือล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ใช้มือสกปรกขย้ีตารักษาความสะอาด 
  ของใบหน้าและควรสระผมบ่อย ๆ อย่าให้ผมแยงตา เพราะอาจท าให้เช้ือโรคเข้าสู่ดวงตาได้ง่าย 
 
4๔. ข้อใดกล่าวถึงโรคตากุ้งยิงไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
 ๑. สามารถหายเองได้   ๒. เป็นโรคท่ีเกิดกับเด็กเท่านั้น 
 ๓. มีอาการสังเกตเห็นได้ชัดเจน  ๔.  มีสาเหตุมาจากความสกปรก 
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4๕. บุคคลใดมีโอกาสท่ีจะเป็นโรคตากุ้งยิงมากท่ีสุด 
 ๑. เด็กหญิงโสภาติดกิ๊บเพื่อไม่ให้ผมปรกหน้า 
 ๒. เด็กชายกนกใช้มือเช็ดเหงื่อท่ีไหลเข้าตาทุกครั้ง 
 ๓. เด็กชายปราโมทย์ล้างด้วยน้ าสะอาดหลังเล่นกีฬา 
 ๔. เด็กหญิงกัลยาอาบน้ าสระผมทุกเช้าก่อนไปโรงเรียน 
 
ตัวชี้วัด  อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ (ท 1.1 ป. 6/7)  
 

อ่านข้อมูลจากแผนภูมิ แล้วตอบค าถามข้อ 46 - 47 

 

              แผนภูมิแสดงร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป  ท่ีเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย  

             จ าแนกตามประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46. ประเภทของการออกก าลังกายท่ีประชากรนิยมเป็นอันดับท่ี 2 คือข้อใด 
  1. วิ่ง     2. เดิน 
  3. ยกเวท    4. ฟุตบอล 
 
 
 
 

       จ ำนวน 

ผูเ้ล่นกีฬำหรือ 

ออกก ำลงักำย 

 15.1 ลำ้นคน 

34.7% 

โยคะ 2.0% 
อ่ืน ๆ เช่น ร ำไมพ้ลอง ไทเ้ก๊ก  ช่ีกง ฯลฯ 3.8% 

6.6% 

14.4% 

18.5% 

20.0% 

เล่นกีฬำ 
                 ยกเวท 

ว่ิง 

เดิน 

เตน้ 
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47. ประเภทของการออกก าลังกายท่ีประชากรนิยมใกล้เคียงกันมากท่ีสุดคือข้อใด 
 1. เดินกับวิ่ง 
 2. ยกเวทกับเดิน 
 3.  วิ่งกับเล่นกีฬา  
 4. เต้นกับร าไม้พลอง 
 

(นักเรียนดูแผนภูมิแสดงผลสอบ แล้วตอบค าถามข้อ 3-7 ) 

 

 48. วิชาใดท่ีนักเรียนท าคะแนนได้น้อยท่ีสุด 

       1. คอมฯ   2. สังคม 
       3. คณิต    4. การงาน 
 
49. นักเรียนท าคะแนนวิชาศิลปะได้คะแนนเท่าไหร่ 

     1. 60 คะแนน 
    2. 70 คะแนน 
     3. 75 คะแนน 
     4. 80 คะแนน 
 
50. ครูผู้สอนควรสอนซ่อมเสริมในวิชาใดเป็นอันดับแรก 

     1. ภาษาไทย 
     2. คณิตศาสตร์ 
     3. วิทยาศาสตร์ 
     4. สังคมศึกษา ฯ 
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51. วิชาใดท่ีนักเรียนท าคะแนนได้เท่ากัน 

     1. คณิตศาสตร์และสังคม 
     2. สังคมและวิทยาศาสตร์ 
    3. สังคมและคอมพิวเตอร์ 
     4. วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 
52. วิชาใดท่ีนักเรียนท าคะแนนได้ดีท่ีสุด 

     1. ภาษาไทย 
     2. ศิลปะ 
     3. การงาน ฯ 
     4. สังคม 
 
     แผนผังของชุมชนแห่งหนึ่งเป็นดังภาพ 

 

53. จากแผนผังการเดินทางท่ีก าหนด ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
1.  วัดอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามฟุตบอล  
2.  มัสยิดต้ังอยู่ทางทิศใต้ของสนามฟุตบอล  
3.  โรงพยาบาลอยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์คาทอลิก  
4.  บ้านเอต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล  
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ใช้รูปภาพแผนผังนี้ตอบค าถามข้อ 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. สถานท่ีในข้อใดอยู่ใกล้ทางออกของโรงเรียน  

 1. ห้องธุรการ อาคารจอดรถ  
 2. ห้องพยาบาล อาคารกีฬา  
 3. อาคารกีฬา อาคารเรียน 2  
 4. สนามหญ้า ห้องพยาบาล 
 
55. อาคารอเนกประสงค์อยู่ทางด้านทิศใดของเสาธง  

 1. ทิศเหนือ  
 2. ทิศใต้ 
 3. ทิศตะวันออก  
 4. ทิศตะวันตก 
 
56. ข้อมูลใดบ่งช้ีว่าแผนผังข้างต้นเป็นของสถานศึกษา 

 1. เสาธง  
 2. ห้องสมุด  
 3. อาคารกีฬา  
 4. อาคารเรียน 
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  57. ข้อใดอธิบายความหมายไม่สัมพันธ์กับข้อมูลในกราฟ 

1. ลูกค้ารา้นนี้มีหลายวัย  
2. ผู้ท่ีสนใจกีฬานิยมซื้อจากร้านนี้  
3. รองเท้าของร้านนี้มีคุณภาพมากกว่าร้านอื่น  
4. รองเท้าของร้านนี้มีหลากหลายประเภทให้เลือก  

 

58. จากข้อมูลในแผนภูมิ ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง 
1. กลุ่มคนเอเชียใช้ไลน์มากท่ีสุดในโลก  
2. สเปนเป็นประเทศตะวันตกประเทศเดียวที่ได้รับการส ารวจ  
3. คนไทยนิยมใช้ไลน์เป็นอันดับ 2  
4. คนในประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้ไลน์มากกว่าคนในประเทศไทยและอินโดนีเซียรวมกัน  
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59. ข้อใดอธิบายข้อมูลไม่สอดคล้องกับแผนภูมิ 

 1. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมมีฟันมากกว่า 1 ชุด  
 2. ฟันคนและฟันสัตว์มีหน้าท่ีเหมือนกันบางประการ  
 3. เราสามารถเลือกใช้วิธีการดื่มน้ าแทนการแปรงฟันได้  
 4. อาหารเส้นใยประเภทผักและผลไม้ช่วยให้ร่องฟันสะอาด 
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60. ข้อใดอธิบายไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น 

 1. ในแต่ละวันมีผู้ได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าผู้เสียชีวิต  
 2. ผู้ขับขี่รถยนต์มักขับด้วยความประมาทจึงเกิดอุบัติเหตุจ านวนมาก  
 3. อุบัติเหตุก่อนวันปีใหม่สร้างความเสียหายถึงชีวิตแก่ผู้ขับขี่มากท่ีสุด  
 4. เมื่อพ้นวันปีใหม่ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ลดจ านวนลง 
 
 

…………………………………………………………………………. 
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เฉลยตัวอย่างข้อสอบ 
 
ตัวชี้วัด ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 
ข้อที่ 1  เฉลย  ข้อ ๔   

ค าว่า “พสุธา”   หมายถึง  แผ่นดิน  มีความหมายเหมือนค าว่า  “ธรณี”  ส่วนค าว่า  หาว   
นภา  และเวหา   นั้นแปลว่า  ท้องฟ้า 

ข้อที่ 2 เฉลย  ข้อ ๓ 
จากบทกลอนข้างต้นนั้นมีความหมายว่า เมื่อเกิดเคราะห์ร้ายก็ไม่มีแม้แต่แผ่นดินจะอยู่   

ตรงกับส านวนท่ีว่า เจ้าไม่มีศาล  สมภารไม่มีวัด  ซึ่งมีหมายความว่า  ผู้ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง   
หรือคนไม่มีหลักแหล่ง   
-ส่วนส านวนท่ีว่าข้อ ๑ คับท่ีอยู่ได้  คับใจอยู่ยากนั้น  มีความหมายว่า ท่ีอยู่แม้จะคับแคบถ้าสบายใจ 
ก็อยู่ได้ แต่ถ้าไม่สบายใจท่ีกว้างใหญ่ก็ไม่อยากอยู ่
-ส านวนข้อ ๒  บ้านเคยอยู่  อู่เคยนอน  หมายความว่า  สถานท่ีท่ีเคยอยู่อาศัยมาก่อน 
ส านวนข้อ ๔  ท าคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ า  หมายความว่า  ท าความดีกับผู้อื่นแต่ผู้นั้น 
ไม่ตอบสนองในทางท่ีดี 

ข้อที่ 3 เฉลย  ข้อ ๑   
 น้ าท่วมทุ่ง  ผักบุ้งโหรงเหรง  หมายถึง  พูดมาก  แต่ไม่มีสาระ 

น้ าขุ่นไว้ใน  น้ าใสไว้นอก  หมายถึง  ความรู้สึกไม่พอใจเก็บไว้ไม่แสดงออก แต่แสดงออกทางสีหน้า  
ยิ้มแย้ม  เกี่ยวข้องกับความประพฤติ 

 น้ าตาลใกล้มด  ใครจะอดได้  หมายถึง  ชาย หญิง หากอยู่ใกล้ชิดกันย่อมอดใจรักกันไม่ได้ 
น้ ามาปลากินมด  น้ าลดมดกินปลา  หมายถึง  การมีโอกาส หรือมีจังหวะดีในการท่ีจะท าอะไรได้ 
เปรียบกว่าอีกฝ่าย 

ข้อที่ 4 เฉลย ข้อ ๒   
เนื่องจาก  หล่อฮั่งก้วย  เป็นพืชท่ีมีผลขนาดใหญ่กว่าไข่เป็นเล็กน้อย  แต่สรรพคุณทางยามาก   
จึงตรงกับส านวนท่ีว่า  เล็กพริกขี้หนู  ซึ่งหมายความว่า  เล็กแต่มีพิษสูงมาก 
 ส่วน  คมในฝัก  หมายความว่า  ภายนอกดูนิ่งสงบเสงี่ยมแต่เมื่อพูด หรือกระท าส่ิงใดออกมา  
จึงรู้ว่ามีความรู้ความสามารถสูง 
 เพชรน้ าหนึ่ง  หมายความว่า  ช้ันยอด  ดีเย่ียม  ดียอดเยี่ยม 
 เป็นกอบเป็นก า  หมายความว่า  เป็นช้ินเป็นอัน 

 ข้อที่ 5 เฉลย ข้อ ๑  ขี่จ้างจับต๊ักแตน  หมายความว่า ลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย  ซึ่งตรงกบัเหตุการณ์ 
 กระต่ายต่ืนตูม  หมายความว่า  คนท่ีมีอาการตื่นตกใจไปก่อนโดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รอบคอบ  ซึ่ง   
          ไม่ตรงกับ แม้เหตุร้ายยังไม่เกิด  หล่อนก็เป็นทุกข์จนล้มป่วย  ข้อนี้จะใช้ส านวนแทนว่า  ตีตนไปก่อนไข้ 
 ยกภูเขาออกจากอก  หมายความว่า  หมดกังวล, โล่งอก, โล่งใจ ซึ่งไม่ตรงกับนักเรียนสอบผ่านยกช้ัน  
          น่าจะใช้ส านวนว่า กระด่ีได้น้ า ช้างตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด  หมายความว่า  ความช่ัว หรือความผิดร้ายแรง 
          ท่ีรู้กันไปท่ัวแล้ว ถึงจะปิดอย่างไรก็ปิดไมม่ิด  ซึ่งไม่ตรงกับ เขาท าผิดแล้วกลบเกล่ือนร่องรอยไม่ให้ใครรู้      
          จะตรงกับส านวน  เต่าใหญ่ไข่กลบ 
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ข้อที่ 6 เฉลย ข้อ ๒  ขายผ้าเอาหน้ารอด  หมายความว่า  ยอมสละส่ิงท่ีส าคัญเพื่อรักษาช่ือเสียงไว้   

ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ 
 -อัฐยายซื้อขนมยาย  หมายความว่า  เอาทรัพย์สินของผู้ใดผู้หนึ่งมาซื้อ หรือแลกส่ิงของของผู้นั้น 
 -ตกกระไดพลอยโจน  หมายความว่า  จ ายอมเข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์เพราะไม่มีทางเล่ียง 
 -ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า  หมายความว่า   ลงทุนลงแรงไปเป็นจ านวนมาก แต่ได้ผลลัพธ์เพียงน้อยนดิ 
           ไม่คุ้มค่ากับท่ีลงทุนไป 
ข้อที่ 7 เฉลย  ข้อ  ๓  ตรงกับส านวน  หวานอมขมกลืน  ซึ่งหมายความว่า  ตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่ว่าจะถูก 
          กระท าดีหรือร้าย พอใจ หรือไม่พอใจก็ตาม   
          -เข้าตาจน  หมายความว่า จนตรอก, หมดหนทางหากิน, หมดทางไป, หมดหนทางแก้ไข   

-ขว้างงูไม่พ้นคอ  หมายความว่า  กระท าในส่ิงท่ีส่งผลร้ายย้อนกลับมาหาตนเอง 
 -ผงเข้าตาตัวเอง  หมายความว่า  ปัญหา หรือความเดือดร้อนของผู้อื่นช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่ปัญหา 
           ของตนเองกลับแก้ไขไม่ได้ 
ข้อที่ 8 เฉลย  ข้อ  ๓ 
 กลอนแปดจะแบ่งได้ดังนี้  ถึงวันศุกร์ สุขสันต์ แสนหรรษา   ดอกกุหลาบ สีฟ้า มารออยู่ 
    สีฟ้าจริง หรือไม่ ใครจะรู้          แต่ก็ดู งามเหมาะ เพราะน้ าใจ 
    ส่วนกลอนส่ี  จะแบ่งได้  4/4/4/4 กลอนหกจะแบ่งเป็น  6/6/6/6  กาพย์ยานี  แบ่งเป็น  5 – 6/ 5 -6 
ข้อที่ 9 เฉลย  ข้อ ๔  เก้าอี้  ไม่มีความหมายแฝง  หมายถึงเก้าอี้ส าหรับนั่งของนายกรัฐมนตรี 
        ส่วน  เต่าในข้อ ๑  หมายถึงท างานช้าจึงถูกหัวหน้าต าหนิ ซึ่งเป็นความหมายแฝง 
        ดาวเด่น ข้อ ๒  หมายถึง  โดดเด่น  ซึ่งเป็นความหมายแฝง 
        ประตู  ข้อ  ๓  หมายถึง  ต้นทาง  หรือจังหวัดแรกเข้าสู่ภาคใต้ 
ข้อที่ 10 เฉลย  ข้อ ๒  ไม่ถูกต้องเพราะ  สันต์  หมายถึง  เงียบ,  สงบ,  สงัด 
ข้อที่ 11 เฉลย  ข้อ  ๔  คชา  หัตถี  กุญชร  หมายถึง  ช้าง 
 ข้อ ๑  สุริยา  อาทิตย์  หมายถึง  พระอาทิตย์  ส่วนอัมพร  หมายถึง  ท้องฟ้า 
 ข้อ ๒  นภา  หมายถึง  ท้องฟ้า  จันทรา  หมายถึง  พระจันทร์  อัศว  หมายถึง  ม้า 
 ข้อ ๓  กันยา  นารี  หมายถึง  ผู้หญิง  ธารา  หมายถึง  น้ า 
ข้อที่ 12 เฉลย  ข้อ  ๓  ไม่ถูกต้องเพราะ  ใจนักเลง หมายถึง  มีใจกว้างขวาง  กล้าได้กล้าเสีย 
ข้อที่ 13 เฉลย  ข้อ  ๒  ไม่ถูกต้อง เพราะ  ม้าดีดกะโหลก  หมายถึง  มีกิริยากระโดกกระเดก ไม่เรียบร้อย,   
                      มักใช้แก่ผู้หญิง  
ข้อที่ 14 เฉลย ข้อ ๑   
 ข้อ ๒ พฤกษา  แปลว่า  ต้นไม้  คชา  แปลว่า  ช้าง  พาชี  แปลว่า  ม้า  เป็นค าภาษาต่างประเทศ 
 ข้อ ๓ บุหงา  แปลว่า  ดอกไม้  ราชสีห์  แปลว่า  สิงโต  เป็นค ามาจากภาษาต่างประเทศ 
 ข้อ ๔  อัมพร  แปลว่า  ท้องฟ้า  เป็นค ามาจากภาษาต่างประเทศ 
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ข้อที่ 15  เฉลย ข้อ ๓   ภาษาอังกฤษ  คือ  ซุป  สเต๊ก  ไอศกรีม 
       ภาษาจีน  คือ  ผัดหมี่  เฉาก๊วย  เต้าฮวย 
ข้อที่ 16 เฉลย  ข้อ  ๓  ตรงกับส านวน  พึ่งล าแข้งตัวเอง  หมายถึง  ช่วยตนเอง, อาศัยล าแข้งตัวเอง 
                   น้ าขึ้นให้รีบตัก  หมายถึง  เมื่อโอกาสมาถึง ควรรีบท า      
                   เก็บหอมรอบริบ  หมายถึง  เก็บสะสมทีละเล็กละน้อย 
                   เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน  หมายถึง  เก็บเล็กผสมน้อย 
ข้อที่ 17 เฉลย  ข้อ  ๔  เพราะค าว่า “วินิจฉัย”  หมายถึง  ตัดสิน, ใคร่ครวญ,  ช้ีขาด,  ไตร่ตรอง 
              ข้อ ๑ ต ารวจกระหน่ ายิงผู้ร้าย  ควรจะใช้ค าว่า  ต ารวจยิงผู้ร้าย ๑ นัด เท่านั้น เพราะกระหน่ า  
              หมายถึง ยิงซ้ า ๆ 
ข้อที่ 18 เฉลย  ข้อ ๔  ไม่ถูกต้อง เพราะ ดาวค้างฟ้า  หมายถึง  นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงเป็นระยะเวลายาวนาน,     
             มักใช้แก่นักแสดงผู้หญิง  ท่ีปัจจุบันยังต้องมีคนรู้จักอยู่ 
ข้อที่ 19 เฉลย  ข้อ ๔  ไม่มีค ายืมจากภาษาอังกฤษ   
            ข้อ ๑ มีค าว่า แก๊ง  ข้อ ๒ มีค าว่า วิตามิน  ข้อ ๓  มีค าว่า ทีม 
ข้อที่ 20 เฉลย ข้อ ๔   บุหลัน  หมายถึง  พระจันทร์ 
            ข้อ ๑  ปักษี  หมายถึง  นก   ข้อ  ๒  วิหค  หมายถึง  นก   ข้อ  ๓  บุหรง  หมายถึง  นก,   นกยูง 
ข้อที่ 21 เฉลย  ข้อ ๔  ตักอาหารค าเล็กๆ และหุบปากเมื่อเค้ียวอาหาร 

เหตุผล  ข้อ ๔ ถูก เพราะ เป็นมารยาทในการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
 ข้อ ๑, ๒, ๓, ผิด เพราะ เป็นมารยาทปฏิบัติส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ 

ข้อที่ 22 เฉลย ข้อ ๓  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
เหตุผล  ข้อ ๓ ถูก เพราะ ก – จ เป็นมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ข้อ ๑ ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอสาหาร 
 ข้อ ๒ ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องไม่ได้กล่าวถึงคุณค่าของอาหาร 
 ข้อ ๔ ผิด เพราะ ไม่สอดคล้องไม่กล่าวถึงหลักโภชนาการ 

ข้อที่ 23 เฉลย ข้อ ๑ ตอนที่ ๑ หยวกกล้วยอ่อนๆ น าไปประกอบอาหารได้หลายชนิด  
                    เช่น แกงหยวกกล้วย ต้มกะทิน้ าหยวกกล้วยต้มย าหยวกกล้วย เป็นต้น 

เหตุผล : ข้อ ๑ ถูก เพราะกล่าวถึงอาหารท่ีท ามาจากหยวกกล้วย มีท้ังแกง ต้มกะทิ ต้มย า 
 ข้อ ๒ ผิด เพราะ กล่าวถึงชนิด และรสชาติของหยวกกล้วย 
 ข้อ ๓ ผิด เพราะ กล่าวถึง การเลือกซื้อ เลือกหา 
 ข้อ ๔ ผิด เพราะ กล่าวถึง ความแตกต่างของรสชาติ ของอาหารแต่ละถิ่น 

ข้อที่ 24 เฉลย ข้อ ๑ ตอนที่ ๑ ก่อนเดินทางไปอินเดีย ผมได้รู้เรื่องเมืองอินเดียมาบ้าง 
เหตุผล : ข้อ ๑ ถูก เพราะ ข้อความท่ีว่า “ผมได้รู้เรื่องเมืองอินเดียมาบ้าง” เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
           มาแล้วจริง สามารถพิสูจน์ได้ 

  ข้อ ๒, ๓, ๔ ผิด เพราะ เป็นเพียงการคาดคะเนไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ 
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ข้อที่ 25 เฉลย ข้อ ๒  แต่งค าขวัญเกี่ยวกับการคบเพื่อน 
เหตุผล : ข้อ ๒ ถูก เพราะ การแต่งค าขวัญ มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องใช้ในการเรียนในบางรายวิชา   
 เท่านั้น  ส่วน ข้อ ๑, ๓, ๔ ผิด เพราะ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ ในชีวิตประจ าวันของทุกคน 

ข้อที่ 26 เฉลย ข้อ ๑  สีของแมว 
เหตุผล : ข้อ ๑ ถูก เพราะสีของแมวไม่มีในค าประพันธ์ 

 ข้อ ๒ ผิด เพราะ กล่าวถึง นิสัยของแมว คือ ชอบ เคล้าแข้งเคล้าขา 
 ข้อ ๓ ผิด เพราะ กล่าวถึง ลักษณะของแมว คือ รูปร่างปราดเปรียว 
 ข้อ ๔ ผิด เพราะ เสียงร้องของแมว คือ ร้องเรียก เหมียว เหมียว 
ข้อที่ 27 เฉลย ข้อ ๓  ความรู้คุณผู้เล้ียง 

เหตุผล : ข้อ  ๓ ถูก เพราะ วรรคท่ีว่า “ควรนับว่ามันกตัญญู” กตัญญู หมายถึง การรู้จักบุญคุณ 
ของคนท่ีควรเอาเป็นแบบอย่าง 
 ข้อ ๑, ๒, ๔ ผิด เพราะ ไม่ใช่ลักษณะดังกล่าว 

ข้อที่ 28 เฉลย ข้อ ๑ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า 
เหตุผล :  ข้อ ๑ ถูก เป็นข้อข้อเท็จจริง เพราะ เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า 
 ข้อ ๒ ผิด เป็นข้อคิดเห็น เพราะ มีค าว่า จะ อยู่ในประโยค ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นได้ 
 ข้อ ๓ ผิด เป็นข้อคิดเห็น เพราะเป็นความรู้หรือการคาดคะเน 
 ข้อ ๔ ผิด เป็นข้อคิดเห็น เพราะ เป็นการแสดงความคิดเห็น อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ 

ข้อที่ 29 เฉลย ข้อ ๑ ข้อความท่ี ๑ 
เหตุผล :  ข้อ ๑ ถูก เป็นข้อคิดเห็น เพราะ มีค าว่า “มัก” อยู่ในประโยคอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
            เกิดขึ้นก็ได้   
            -ข้อ ๒, ๓, ๔ ผิด เป็นข้อเท็จจริง เพราะมีเหตุผล สามารถพิสูจน์ยืนยัน 

ข้อที่ 30 เฉลย ข้อ ๓ เป็นมารยาทปฏิบัติส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ 
เหตุผล : ข้อ ๓ ถูก เพราะ เป็นการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะในการป้องกันโรคได้ 
ข้อ ๑ ผิด เพราะ อาจจะท าให้ติดโรคจากน้องได้ 
ข้อ ๒ ผิด เพราะ การกินยาลดไข้เป็นการป้องท่ีผิดวิธี 
ข้อ ๔ ผิด เพราะ อาจจะท าให้ติดโรคจากน้องได้ 

ข้อที่ 31 เฉลย ข้อ ๔ กันต์สวดมนต์แล้วอธิษฐานขอให้เรียนเก่ง ๆ และเป็นท่ีรักของคุณพ่อคุณแม่ 
เหตุผล : ข้อ ๑, ๒, ๓ ผิด เพราะ กันต์ได้น าข้อคิดจากข้อความข้างต้นมาปฏิบัติ 
  ข้อ ๔ ถูก เพราะไม่ได้น าข้อคิดจากข้อความข้างต้นมาปฏิบัติ 

ข้อที่ 32 เฉลย ข้อ ๑ ความแก่กับเด็กมีความส าคัญแก่กัน 
เหตุผล : ข้อ ๑ ถูก เพราะเป็นข้อคิดเห็นท่ีสรุปได้จากเรื่อง 
  ข้อ ๒, ๓, ๔ ผิด เพราะไม่ใช่ข้อคิดเห็น 
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ข้อที่ 33 เฉลย ข้อ ๔ การสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวใหญ่ 
เหตุผล :  ข้อ ๑, ๒, ๓ ผิด เพราะ มีการกล่าวถึงในจดหมาย 
   ข้อ ๔ ถูก เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงในจดหมายของปู่ 

ข้อที่ 34 เฉลย ข้อ ๓. ข้อความ (ก) และข้อความ (ค) 
เหตุผล : ข้อความ (ก) และ (ค) เป็นข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้  

ข้อความ (ข) และ (ง) เป็นข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ 
ข้อที่ 35. เฉลย ข้อ ๑. หญ้าแฝกเป็นมรดกล้ าค่าท่ีคนไทยควรรักษาไว้และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
            สูงสุดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เหตุผล : ข้อ ๑ ถูก เพราะ เป็นข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ 
ข้อ ๒, ๓, ๔ ผิด เพราะเป็นข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้ 

ข้อที่ 36. เฉลย ข้อ ๒. สมศรีอ่านหนังสือไม่ออก จึงฝึกฝนทุกวันด้วยตนเองจนอ่านได้ 
เหตุผล : เพราะ ข้อ ๒, ๓, ๔ ไม่สมเหตุสมผล 

ข้อที่ 37. เฉลย ข้อ ๒. การเพียรพยายามและอดทนจะท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
เหตุผล : เพราะค าตอบสอดคล้องกับข้อ ๑๖ 

ข้อที่ 38 เฉลย ข้อ ๓. น้อยเปล่ียนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีราคาถูก 
เหตุผล : เพราะ ข้อ ๓ ไม่สมเหตุสมผล 

ข้อที่ 39 เฉลย ข้อ ๑. บ่ายสามโมงครึ่ง 
เหตุผล : ข้อ ๒ อยู่ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ข้อ ๓, ๔ อยู่ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
ข้อที่ 40  เฉลย ข้อ ๑. ข้อความ (ก) 

เหตุผล : เพราะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง 
ข้อที่ 41 เฉลย ข้อ ๓. ข้อความ (ค) และข้อความ (ง)  

เหตุผล : ข้อความ (ค) มีค าว่า “ไม่เหมาะสม” และ ข้อความ (ง) มีค าว่า “อาจ” ซึ่งสามารถเป็นจริงหรือไม่เป็น
จริงก็ได้ 

ข้อที่ 42 เฉลย ข้อ ๓. ห้วยน้ าล าธารใส จงร่วมใจกันพัฒนา 
เหตุผล : เพราะ ค าว่า “พัฒนา” คือท าให้ดีขึ้นไม่ได้หมายถึงการประหยัด 

ข้อที่ 43 เฉลย ข้อ ๔. เด็กหญิงกาญจนาท าอาหารมารับประทานเองท่ีโรงเรียนทุกวัน 
เหตุผล : เพราะเด็กหญิงกาญจนาท าอาหารเองจึงช่วยประหยัดค่าอาหาร 

ข้อที่ 44 เฉลย ข้อ ๒. เป็นโรคท่ีเกิดกับเด็กเท่านั้น 
เหตุผล : เพราะในข้อความกล่าวไว้ว่า “สามารถเกิดข้ึนได้กับบุคคลทุกวัย” 

ข้อที่ 45 เฉลย ข้อ ๒. เด็กชายกนกใช้มือเช็ดเหงื่อท่ีไหลเข้าตาทุกครั้ง 
 เหตุผล : เพราะกนกใช้มือเช็ดมือท่ีเข้าตาทุกครั้ง ซึ่งมือนั้นไม่สะอาด 

ข้อที่ 46 เฉลย ข้อ 2 เพราะค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ล าดับท่ี 2 ต่อจากเล่นกีฬาซึ่งมีค่าเฉล่ียร้อยละ มากท่ีสุด 
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ข้อที่ 47 เฉลย ข้อ 2 เพราะค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ล าดับใกล้เคียงกัน คือ 20.0 กับ 18.5  
ข้อที่ 48 เฉลย ข้อ 2 เพราะดูจากแผนภูมิ วิชาท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือวิชาคณิตศาสตร์ 
ข้อที่ 49 เฉลย ข้อ 2  เพราะดูจากแผนภูมิแท่งนักเรียนท าคะแนนวิชาศิลปะได้ 75 คะแนน 
ข้อที่ 50 เฉลย ข้อ 2 เพราะดูจากแผนภูมิแท่งนักเรียนท าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้น้อยท่ีสุดคือ 60 คะแนน 
ข้อที่ 51 เฉลย ข้อ 3  เพราะดูจากแผนภูมิแท่งนักเรียนท าคะแนนวิชาสังคมและคอมพิวเตอร์ได้คะแนน  
            เท่ากัน คือ 65 คะแนน 
ข้อที่ 52 เฉลย ข้อ 1  เพราะดูจากแผนภูมิแท่งนักเรียนท าคะแนนวิชาสังคมและคอมพิวเตอร์ได้คะแนน 
            สูงท่ีสุด คือ 80 คะแนน 
ข้อที่ 53 เฉลย ข้อ 4 เพราะ ตามแผนผัง ต้องเดินทางไปทางทิศเหนือและเดินไปทางตะวันออก 
            จึงจะถึงบ้านเอ จึงถูกต้องท่ีกล่าวว่า บ้านเอต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล  
ข้อที่ 54 เฉลย ข้อ 2 เพราะตามแผนผัง ห้องพยาบาล อาคารกีฬา อยู่ใกล้ทางออกของโรงเรียน 
ข้อที่ 55 เฉลย ข้อ 1 เพราะตามแผนผัง อาคารอเนกประสงค์อยู่ทางด้านทิศเหนือของเสาธง  
            ดูจากสัญลักษณ์ เข็มทิศท่ีอยู่ในแผนผัง 
ข้อที่ 56 เฉลย ข้อ 4  เพราะอาคารเรียนเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
ข้อที่ 57 เฉลย ข้อ 3 เพราะกราฟไม่ได้ให้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของรองเท้า 
ข้อที่ 58 เฉลย ข้อ 1 เนื่องจากกราฟแบ่งตามประเทศ (ล้านคน) ไม่ได้ระบุการเปรียบเทียบ 
            จากประเทศท้ังโลก เป็นเพียงแค่ข้อมูลบางประเทศเท่านั้น  
            -ดังนั้นข้อมูลในข้อ 1 จึงสรุปไม่ถูกต้อง 
ข้อที่ 59 เฉลย ข้อ 3 เพราะไม่ได้ระบไุว้ในแผนภูมิ 
ข้อที่ 60 เฉลย ข้อ 2 เพราะไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้ในตารางข้อมูลข้างต้น 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
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ตัวช้ีวัดรายปี กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราว 
                       ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้า 
                       อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ป๖/๒  เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม 
   -การเขียนส่ือสาร  เช่น   
    (๑) จดหมายกิจธุระ ในชีวิตประจ าวัน 
    (๒) รายงานการศึกษาค้นคว้า 
  ป๖/๕  เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
   -การเขียนย่อความจากวรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือเรียนหรือส่ือต่าง ๆ  
  ป๖/๖  เขียนจดหมายส่วนตัว 
   -การเขียนจดหมายส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน เช่น   
                        (๑) จดหมายขอโทษ  
                        (๒) จดหมายแสดงความขอบคุณ 
     (๓) จดหมายแสดงความเห็นใจ 
     (๔) จดหมายแสดงความยินดี 
  ป๖/๘  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
   -การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
   -การเขียนโน้มน้าวใจ 
 

เนื้อหา 

 ๑. การเขียนส่ือสาร  (ท2.1ป6/2)  เช่น 
1.1 จดหมายกิจธุระในชีวิตประจ าวัน 
1.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า 

      ๒. การเขียนย่อความจากวรรณคดีวรรณกรรม (ท2.1ป6/5) 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 61 
 

 
                ๓. การเขียนจดหมายส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน (ท2.1ป6/6)  เช่น 
   ๓.๑ จดหมายขอโทษ 
    ๓.๒ จดหมายแสดงความขอบคุณ 
   ๓.๓ จดหมายแสดงความเห็นใจ 
   ๓.๔ จดหมายแสดงความยินดี 

๔. การเขียนเรื่องตามจิตนาการ  (ท2.1ป6/8) 
        ๕. การเขียนโน้มน้าวใจ  (ท2.1ป6/8) 
 

จดหมายกิจธุระ หมายถึง เอกสารท่ีใช้ติดต่อส่ือสารกันแทนการเจรจาว่าด้วยเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

กับภาระงานเกิดจากการงานท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรุกิจการค้า จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีก  
การเขียนจดหมายกิจธุระนั้น สามารถส่ือสารกันในลักษณะของบุคคลติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
หรือบุคคลติดต่อกับบุคคลก็ได้หรือแม้แต่บุคคลติดต่อกับบริษัทห้างร้านก็ได้ แต่จะต้องเป็นไปด้วยเรื่อง  
กระเท่านั้น ถ้าติดต่อกันด้วยเรื่องของการค้าพาณิชย์ก็จะเป็นลักษณะของจดหมายธุรกิจ 

หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ 

การเขียนจดหมายกิจธุระเป็นการติดต่อกันโดยใช้ภาษาเขียนเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ผู้เขียนจะต้อง ส่ือสาร 
โดยมีหลัก ดังนี้ 
๑. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระ  
๒. เขียนให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ตามระดับหรือฐานะของบุคคล  
๓. แสดงถึงความมีมารยาทโดยสะกดช่ือ นามสกุล และยศต าแหน่งของผู้รับโดยไม่ผิดพลาดใช้ค าขึ้นต้น  
    และค าลงท้ายท่ีสุภาพ  
๔. ใช้ภาษาท่ีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ ก่อให้เกิดไมตรีจิตหรือสัมพันธภาพท่ีดี  
๕. ค านึงถึงหลักของความสะอาดเรียบร้อย โดยใช้กระดาษและซองสีสุภาพและไม่มีร่องรอยของการขูดขีดฆ่า 
 
ประเภทของการเขียนจดหมายกิจธุระ  
        จดหมายกิจธุระแบ่งตามลักษณะของการเขียนเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ดังนี้  

๑. การเขียนแบบเป็นทางการ  
๒. การเขียนแบบไม่เป็นทางการ 

        ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงการเขียนจดหมายกิจธุระในลักษณะท่ีเป็นทางการ ลักษณะของจดหมายท่ีเขียน 
ติดต่อส่ือสารกันแบบท่ีเป็นทางการ มีลักษณะ ดังนี้ 

๑. จดหมายแสดงไมตรีจิต ได้แก่ จดหมายขอบคุณ จดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความยินดี เป็นต้น 
๒. จดหมายส่ือสารและการงาน ได้แก่ จดหมายแจ้งข่าว จดหมายร้องเรียน จดหมายนัดหมาย จดหมายขอ

ความร่วมมือ จดหมายสมัครงาน เป็นต้น 
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ส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระ 

            รูปแบบของจดหมายกิจธุระควรมีความเป็นสากลนิยม ส่วนมากมักใช้ตามแบบของจดหมายราชการ  
โดยมีส่วนประกอบ ดังนี ้

๑) ส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่ 
• ท่ีอยู่ของผู้เขียน  
•วัน เดือน ปีท่ีเขียน  
• เรื่อง  
• ค าขึ้นต้น  
• ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี) 

๒) ส่วนเนื้อความ ได้แก่ 
• ย่อหน้าเนื้อความ มักบอกสาเหตุของการเขียนจดหมาย  
• ย่อหน้าค าจบเนื้อความ เป็นการเขียนเพื่อบอกหรือวัตถุประสงค์ของจดหมายอย่างชัดเจน 

๓) ส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่ 
• ค าลงท้าย  
• ลายมือช่ือ  
• ต าแหน่ง  
• ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

การเขียนรายงานการค้นคว้า เป็นการน าเสนอข้อมูลความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ       
แล้วน ามาเรียบเรียงโดยมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น  รายงาน   รายงานวิชาการ  เป็นต้น 

ความหมายและประเภทของรายงานการค้นคว้า 

รายงาน  ( report)  เป็นเอกสารทางวิชาการท่ีได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใช้เสริมความรู้และทักษะในรายวิชาท่ีก าลังศึกษาอยู่ 

รายงานวิชาการ ( report)  หมายถึง  รายงานการค้นคว้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ  เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง (ในรายวิชาหนึ่งอาจมีรายงานวิชาการได้หลายเรื่อง ) 

รายงาน และรายงานวิชาการ คืองานเขียนท่ีเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อท่ีก าหนด เพื่อเสนอ
ต่อผู้สอน โดยถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของวิชานั้น ๆ ผู้เขียนต้องวางรูปแบบรายงานให้
เป็นไปตามแบบแผนท่ีสถานศึกษานั้น ๆ  ก าหนดไว้ 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการค้นคว้า 

1. การเลือกเรื่องหรือหัวข้อ 
2. การค้นคว้าและรวบรวมแหล่งค้นคว้า 
3. การวางโครงเรื่อง 
4. การอ่านและจดบันทึกข้อมูล 
5. การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง 
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6. การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
7. การเขียนส่วนประกอบอื่น ๆ ( ปกนอก  หน้าปกใน  ค าน า  สารบัญ ) 

 
การย่อความ  คือการเก็บใจความส าคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่  ให้ส้ันกว่าเดิมแต่มีใจความส าคัญ 
ครบถ้วนสมบูรณ์  ว่า  ใคร  ท าอะไร   ทีไหน  เมื่อไร  อย่างไร โดยใช้ส านวนภาษาของผู้ย่อเอง 
ประโยชน์ของการย่อความ 

1. ช่วยให้การอ่าน  การฟังได้ผลดียิ่งขึ้น  ช่วยให้เข้าใจและจดจ าข้อความส าคัญท่ีได้อ่านหรือฟังได้  
สะดวกรวดเร็ว 

2. ช่วยในการจดบันทึก  เมื่อได้ฟังหรือศึกษาวิชาใดก็ตาม  รู้จักจดข้อความส าคัญลงสมุดได้ทัน               
เวลาและเรื่องราว 

3. ช่วยในการตอบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบ  กล่าวคือผู้ตอบจะต้องย่อความรู้ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในรูป                
ของข้อเขียน ส้ัน ๆ แต่มีใจความครบถ้วน 

4. ช่วยเตือนความทรงจ า  นักเรียนอ่านหนังสือแล้วท าบทย่อหน้าเป็นตอน ๆ หรือเป็นระยะ ๆ ควรท า
ติดต่อกัน อย่างสม่ าเสมอ  จะช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้ าใหม่ ตลอดเล่ม 

5.  ช่วยประหยัดเงินในการเขียนโทรเลขได้   ถ้ารู้จักย่อความจะเขียนข้อความได้ส้ัน ๆ เนื้อความกะทัดรัด
ชัดเจน ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว 
 
จุดประสงค์ท่ีส าคัญของการย่อความ 
1.  เพื่อรู้จักจับใจความส าคัญของเรื่อง  ว่าเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  เป็นเรื่องของใคร   ท าอะไร   ท่ีไหน    เมื่อไร   
อย่างไร 
2.   เพื่อน าใจความส าคัญไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น  หรือเพื่อสรุปเนื้อเรื่องท่ีได้ฟัง  ได้อ่านนัน้  เอาไปใช้ประโยชน์ 
ในโอกาสต่อไป 
 
หลักในการย่อความ 
  1.  เขียนค าน าตามประเภทของเรื่อง 
             2.  อ่านเรื่องท้ังหมดอย่างละเอียด  อาจจะอ่านถึง  2 – 3 เท่ียว  เพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยตลอด 
             3.  ท าความเข้าใจศัพท์  ส านวนโวหารในเรื่อง 
             4.  ถ้าเรื่องท่ีจะย่อเป็นร้อยกรองต้องถอดค าประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนจึงย่อ 
             5.  สังเกตใจความส าคัญแล้วแยกออกเป็นตอน ๆ 
             6.  สรรพนามบุรุษท่ี 1 , 2  ต้องเปล่ียนเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3   หรือเอ่ยช่ือ 
             7.  ถ้าค าเดิมเป็นค าราชาศัพท์ให้คงไว้ 
             8.  ข้อความท่ีเป็นค าพูดในเครื่องหมายอัญประกาศต้องเขียนใหม่ซึ่งเรียกว่าเปล่ียนเลขในเป็นเลขนอก 
             9.  เรื่องท่ีย่อถ้าไม่มีช่ือเรื่อง  ผู้ย่อต้องต้ังช่ือเรื่องเอง  
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การเขียนค าน าในการย่อความ 
1. การย่อความ  บทความ  สารคดี  นิทาน  นิยาย  เรื่องส้ัน  ข่าว  ฯลฯ   ให้บอกประเภท  ช่ือเรื่อง   
ช่ือผู้แต่ง  ท่ีมาของเรื่อง     นิทานเรื่อง………………………………..ของ………………….จาก…………..…..ความว่า 
2.  การย่อความประกาศ   แจ้งความ   แถลงการณ์  ฯลฯ ให้บอกประเภท   ช่ือเรื่อง   ช่ือผู้ประกาศ  วัน   
เดือน   ปี  ท่ีประกาศ      ประกาศเรื่อง…………………………ของ………………..จาก…………………..ความว่า 
3.  การย่อจดหมายให้บอกประเภทช่ือผู้เขียน  ช่ือผู้รับ  วัน  เดือน  ปี  ท่ีเขียน 
จดหมายของ………………………ถึง…………………..ลงวันท่ี………………..ความว่า 
4. การย่อโอวาท  ค าปราศรัย  สุนทรพจน์ให้บอกประเภท   ช่ือผู้พูด  ช่ือผู้ฟัง   โอกาสท่ี 
พูด  สถานท่ี   วัน  เดือน  ปีท่ีเขียน      ค าปราศรัยของ……………………….แก่…………………………. 
เนื่องใน…………………ทาง (ณ)………………………………………วันท่ี……………………..ความว่า…………… 
5. การย่อบทร้อยกรองให้บอกประเภท   ช่ือเรื่อง  ช่ือผู้แต่ง  ท่ีมาของเรื่อง 
กลอนสุภาพเรื่อง……………………………ของ……………………จาก……………ความว่า 
 

จดหมายส่วนตัว   
จดหมายส่วนตัว  คือ   จดหมายท่ีติดต่อระหว่างบุคคลท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกัน  เช่น  พ่อ  แม่  ญาติพี่

น้อง  เพื่อน  เพื่อส่งข่าวคราว  เล่าหรือสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ ไต่ถามทุกข์สุขส่วนตัว  แลกเปล่ียนข้อมูลท่ี
น่าสนใจ  เป็นการแสดงไมตรีจิตหรือขอบคุณโดยการติดต่อกันแบบไม่เป็นทางการ 
 

ค าข้ึนต้นและค าลงท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่าง ๆ 
 

ผู้รับจดหมาย ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 
พ่อ  แม ่ ปู่  ย่า  ตา  ยาย กราบเท้า….ท่ีเคารพอย่างสูง ด้วยความเคารพอย่างสูง 
ลุง  ป้า  น้า  อา  (ญาติผู้ใหญ่) กราบ….ท่ีเคารพ  (อย่างสูง) ด้วยความเคารพ  (อย่างสูง) 
พี่  (ญาติอาวุโสน้อย) พี่….ท่ีรัก ด้วยความเคารพ,ด้วยความรัก 
เพื่อน   น้อง ถึง…ท่ีรัก 

น้อง…..ท่ีรัก 
……ท่ีรัก 

ด้วยความรัก   ,  รัก 
ด้วยความคิดถึง  ,  คิดถึง 
รักและคิดถึง 

ผู้ยังคับบัญชา   ครู   อาจารย์ เรียน…..ท่ีเคารพอย่างสูง ด้วยความเคารพอย่างสูง 
พระสงฆ ์ นมัสการ นมัสการด้วยความเคารพอย่าง

สูง 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 65 
 

 
มารยาทในการเขียนจดหมายส่วนตัว   มีดังนี้ 

          1.  กระดาษเขียนจดหมายและซองควรเป็นสีอ่อน ๆ หรือสีสุภาพ  ไม่มีรอยฉีกขาดและไม่เป็นรอยยับ 
          2.  เขียนจดหมายด้วยตัวบรรจงโดยใช้ดินสอหรือปากกาสีเข้ม  เช่น  สีน้ าเงิน  และไม่ควรขูด  ขีดฆ่า   

หรือท าให้เกิดความสกปรก 
          3.  ใช้ภาษาสุภาพ  แสดงความเคารพท่ีเหมาะแก่ฐานะของบุคคลท่ีเขียนจดหมายไปถึง 
          4.   เขียนจดหมายตามรูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสม 
          5.   จ่าหน้าซองให้ชัดเจน  ติดดวงตราไปรษณียากรตามราคาท่ีก าหนดไว้มุมบนขวามือ 
เสมอ  ควรระบุผู้ส่งด้วยเพื่อกรณีท่ีจดหมายไม่ถึงผู้รับ  ไปรษณีย์จะได้น าส่งคืนผู้ส่ง 
 
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
      การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องท่ีมาจากความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ของผู้เขียนเอง   
เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต 
                   หลักในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
                   ๑.  คิดแนวเรื่องท่ีต้องการจะเขียน 
                   ๒.  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องท่ีจะเขียน 
                   ๓.  คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไรบ้าง 
                   ๔.  วางโครงเรื่อง ล าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน 
                   ๕.  ในการตั้งช่ือเรื่องควรต้ังช่ือเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
                   ๖.  เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย รักษาความสะอาดในการเขียน เลือกใช้ภาษาท่ีสุภาพ           
ถูกกาลเทศะเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง 
 
การโน้มน้าวใจ  คือ การใช้ความพยายามท่ีจะเปล่ียนความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าของบุคคลอื่น   
ด้วยกลวิธีท่ีเหมาะสม  ให้มีผลกระทบใจบุคคลนั้นจนเกิดการยอมรับและยอมเปล่ียนตามท่ีผู้โน้มน้าวใจต้องการ 

กลวิธีการโน้มน้าวใจ 

          1.  การแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะท่ีส าคัญคือ         
มีความรู้จริง มีคุณธรรมและมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 
          2.  การแสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล ผู้โน้มน้าวจะต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าเรื่องท่ีตนก าลัง           
โน้มน้าว มีเหตุผลหนักแน่น และมีค่าควรแก่การยอมรับอย่างแท้จริง 
          3.  การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน ย่อมท าให้เกิดความคล้อยตามกันได้ง่ายกว่า     
บุคคลท่ีมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
         4.  การแสดงให้เห็นทางเลือกท้ังด้านดีและด้านเสีย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีตนโน้มน้าวใจได้ใช้          
วิจารณญาณของตนเองเปรียบเทียบจนเห็นประจักษ์ว่าทางท่ีช้ีแนะนั้นมีด้านดีมากกว่าด่านเสีย ดังนั้น                  
การโน้มน้าวใจก็สัมฤทธิ์ผล 
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         5.  การเร้าใหเ้กิดอารมณ์อย่างแรงกล้า ไม่ว่าจะเป็นความดีใจ เสียใจ โกรธแค้น กังวล หวาดกลัว ฯลฯ          
จะท าให้มนุษย์ขาดเหตุผล ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ยอมคล้อยตามผู้โน้มน้าวใจได้ง่าย 
          6.  การสร้างความหรรษาแก่ผู้รับสาร การโน้มน้าวใจเพื่อให้เกิดความหรรษา ผู้โน้มน้าวใจอาจใช้ 
วิธีการพูดทีเล่นทีจริงบ้าง เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศท่ีตึงเครียด ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับโอกาส สถานท่ี  
และอัธยาศัยของบุคคลประกอบกันจึงจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 แหล่งสบืคน้ข้อมูลเพิ่มเติม  
https://youtu.be/ahwKCnQi6s 
https://youtu.be/TIghR_d9Ebk 
 

 

…………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  การเขียนจดหมายส่วนตัว 

 

1. เมื่อได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ต้องท าอย่างไรก่อน 
       ๑. เปิดซอง   ๒. ดูช่ือผู้ส่ง 
       ๓. ดุช่ือผู้รับ   ๔. อ่านเนื้อเรื่อง  
 

2. ประโยชน์ของการใส่รหัสไปรษณีย์คือข้อใด 
       ๑. ผู้ส่งแน่ใจว่าถึงผู้รับ 
       ๒. ผู้รับได้รับแน่นอน 
       ๓. จดหมายไม่สูญหาย 
       ๔. ถึงผู้รับรวดเร็ว 
 

3. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนจดหมาย 
       ๑. ลายมือบรรจง 
       ๒. เขียนถูกต้องตามรูปแบบ 
       ๓. ใช้กระดาษลวดลายสวยงาม 
       ๔. ไม่ส่งจดหมายล่าช้า 
 

4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในจดหมาย 
       ๑. ท่ีอยู่ผู้ส่ง   ๒. ค าอวยพร 
       ๓. วันท่ีเขียน   ๔. ค าลงท้าย 
 

5. ต าแหน่งของท่ีอยู่ผู้เขียนในจดหมาย ควรอยู่ต าแหน่งใด 
       ๑. มุมซ้ายล่าง   ๒. มุมขวาบน 
       ๓. มุมขวาล่าง   ๔. กลางกระดาษส่วนบน 
 

6. ต าแหน่งของวันท่ีเขียนในตัวจดหมาย ควรอยู่ต าแหน่งใด 
      ๑. เกือบกึ่งกลางหน้ากระดาษ ต่อจากท่ีอยู่ผู้เขียน 
      ๒. มุมขวาล่าง ต่อจากเนื้อหา 
      ๓. มุมขวาบน ต่อจากท่ีอยู่ผู้เขียน 
      ๔. ก่อนค าลงท้าย 
 

7. ค าลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ควรใช้ข้อความใด เหมาะสมท่ีสุด 
       ๑. ด้วยรัก จากใจ  ๒. ด้วยความเคารพรักอย่างสูง 
       ๓. ด้วยความคิดถึง  ๔. ไม่บังคับ 
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8 . การพับกระดาษในการเขียนจดหมาย พับเป็นกี่ส่วน 
       ๑. ๓ ส่วน   ๒. ๔ ส่วน 
       ๓. ๕ ส่วน   ๔. ๖ ส่วน 
 
  9 .การเขียนหน้าซองจดหมายถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ต้องมีส่วนประกอบ ยกเว้นข้อใด 
       ๑. ท่ีอยู่ผู้ส่ง    ๒. ท่ีอยู่ผู้รับ 
       ๓. แสตมป์    ๔. รูปภาพผู้รับ 
 

10.ข้อใดผิดเกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ 
       ๑. ต้องใช้ค าสุภาพ เหมาะสม 
        ๒. ระบุท่ีอยู่ผู้เขียนไว้มุมกระดาษด้านขวาบน 
        ๓ .ไม่ต้องระบุวนัท่ีท่ีเขียน 
        ๔. ควรใช้ค าลงท้ายท่ีเหมาะสม 
 

…………………………………………………….. 
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เฉลยข้อสอบปรนยั 4 ตัวเลือก  การเขียนจดหมายข้อ 1-10 

๑)  ๓ ดูช่ือผู้รับ 
    ๒)   ๔. ถึงผู้รับรวดเร็ว 
    3)   ๓ ใช้กระดาษลวดลายสวยงาม 
    4)   ๒ ค าอวยพร 
    5)   ๒ มุมขวาบน 
    6)   ๑ เกือบกึ่งกลางหน้ากระดาษ ต่อจากท่ีอยู่ผู้เขียน 
      7)   ๒ ด้วยความเคารพรักอย่างสูง 
                         8)   ๑   ๓ ส่วน 
              9)   ๔  รูปภาพผู้รับ 
                       10) ๓  ไม่ต้องระบุวันท่ีท่ีเขียน 
 

 

……………………………………………………… 
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ฝกึเขียนแนวข้อสอบรปูแบบอัตนัย/เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครผูู้สอน  
และใหดู้จากเกณฑ์การประเมนิทีก่ าหนดให้ด้วย 

ข้อสอบ วัดสาระท่ี ๒ การเขียน ตัวชี้วัด ป.๖/๒ เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ เหมาะสม และ
ตัวชี้วัด ป.๖/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ให้เขียนตอบในกระดาษค าตอบ ตอนท่ี ๒: แบบอัตนัย โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง)  

ค าช้ีแจง: จงเขียนเล่าเร่ืองจากภาพ ด้วยตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด ความยาว ๔-๗ บรรทัด ไม่เขียนเป็นบท 
ร้อยกรอง และไม่ต้องต้ังชื่อเร่ือง ถ้าเขียนเกิน ๗ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๗ เท่านั้น 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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 แบบฝกึทกัษะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ตัวชี้วัด ป.๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถกูต้อง  
ชัดเจน และเหมาะสม ( ๑๐ คะแนน )  
 
ค าช้ีแจง จงเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  
(ภาษาไทยกลาง) ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง และไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๔-๗ บรรทัด  
(เวลา ๑๕ นาที)  
**ถ้าเขียนเกนิ ๗ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๗ เท่านัน้**  
 
 

 
 
ค าตอบ  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 

ช่ือ-สกุล.............................................เลขที่......... ช้ัน..........โรงเรียน...................................... 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
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ค าช้ีแจง จงเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  
(ภาษาไทยกลาง) ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง และไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๔-๗ บรรทัด  
(เวลา ๑๕ นาที)  
**ถ้าเขียนเกนิ ๗ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๗ เท่านัน้**  
 

 

 

ค าตอบ  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 

 

ช่ือ-สกุล.............................................เลขที่......... ช้ัน..........โรงเรียน...................................... 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
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ค าช้ีแจง จงเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  
(ภาษาไทยกลาง) ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง และไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๔-๗ บรรทัด  
(เวลา ๑๕ นาที)  
**ถ้าเขียนเกนิ ๗ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๗ เท่านัน้**  
 

 

ค าตอบ  

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 
…….......................................................................................................................................................... 
 
 
ช่ือ-สกุล.............................................เลขที่......... ช้ัน..........โรงเรียน...................................... 
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ค าช้ีแจง จงเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  
(ภาษาไทยกลาง) ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง และไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๔-๗ บรรทัด  
(เวลา ๑๕ นาที)  
**ถ้าเขียนเกนิ ๗ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๗ เท่านัน้**  
 

 

 

ค าตอบ  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล.............................................เลขที่......... ช้ัน..........โรงเรียน...................................... 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
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ค าช้ีแจง จงเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  
(ภาษาไทยกลาง) ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง และไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๔-๗ บรรทัด  
(เวลา ๑๕ นาที)  
**ถ้าเขียนเกนิ ๗ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๗ เท่านัน้**  
 

 

 

ค าตอบ  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 

 

ช่ือ-สกุล.............................................เลขที่......... ช้ัน..........โรงเรียน...................................... 
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เกณฑ์การตรวจกระดาษค าตอบการเขียนเรื่องจากภาพ (๑๐ คะแนน) 

๑. การเขียนตรงตามค าสั่ง (๑ คะแนน) 
ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 

 
๑.๑ 

 
การเขียนตรงตามค าส่ัง 

-เขียนความยาว ๔-๗ บรรทัด ไม่ต้ังช่ือเรื่อง ไม่เป็น
บทร้อยกรอง ไม่ใช้ค าย่อ ยกเว้น พ.ศ. และ  
ค.ศ. ไม่ใช้ค าทับศัพท์   

 
๐.๕ 

-มีช่ือเรื่อง เขียนเป็นบทร้อยกรอง ใช้ค าย่อ ใช้ค า
ทับศัพท์ เขียนน้อยกว่า ๔ บรรทัด หรือมากกว่า  
๗ บรรทัด 

 
๐ 

๑.๒  การเขียนเล่าเรื่อง -เล่าเรื่อง (มีตัวละคร หรือ ใช้ตัวเองเป็นตัวละคร)  
-เล่าเรื่องเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย 
-เขียน / เล่าเรื่องท่ีสัมพันธ์กับภาพ 

๐.๕ 

 

หมายเหตุ 

 -ถ้าเขียนเกิน ๗ บรรทัด ไม่ตรวจข้อความท่ีเกินทุกเกณฑ์ 
 -ถ้าเขียนน้อยกว่า ๒ บรรทัด จะได้ ๐ คะแนนท้ังข้อ 
 -เขียน ๒ บรรทัด แต่ไม่ถึง ๔ บรรทัด ตรวจตามปกติ แต่จะได้คะแนนแต่ละเกณฑ์ไม่เกินครึ่ง 
 -กรณีท่ีเขียนมาแล้วอ่านไม่เข้าใจเกือบท้ังหมด จะตรวจเฉพาะ “ความคิดส าคัญของภาพ” ท่ีอ่านออก 
  และไม่ตรวจเกณฑ์ท่ีเหลือ 
 -ถ้าคัดลอกข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบมาเขียน จะได้ ๐ คะแนนท้ังข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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๒. เนื้อหา  (๔ คะแนน) 
๓.  

ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 

 
๒.๑ 

 
การน าเสนอ
ความคิดส าคัญ
ของภาพ 

-การน าเสนอความคิดส าคัญในการเขียน/เล่าเรื่องจาก
ภาพ พร้อมท้ังให้ข้อมูลสนับสนุนความคิด เขียน/เล่า
เรื่องจากภาพ น าเสนอความคิดท่ีแสดงความคิดส าคัญ 
โดยมีตัวอย่างจากภาพประกอบการอธิบาย 

 
๒ 

-เขียนเล่าเรื่อง โดยไม่กล่าวถึงความคิดส าคัญของภาพ      
เนื้อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับภาพ 

 
๐ 

๒.๒  การเรียงล าดับ
ความคิดและ
การเช่ือมโยง
ความคิด 

-เรียงล าดับความคิด และเช่ือมโยงความคิดได้ดีตลอด
ท้ังบท เขียนไม่วกวน 

๒ 

-ไม่เรียงล าดับความคิดและไม่เช่ือมโยงความคิด ๐ 

 

หมายเหตุ 

 -ถ้าน าเสนอความคิดส าคัญไม่เกี่ยวข้องกับภาพ แต่มีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับภาพ จะได้ ๐ คะแนน 
  ในด้านการน าเสนอความคิด แต่ตรวจเกณฑ์อื่น ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
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๓. ภาษา (๕ คะแนน) 
ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 

๓.๑ การสะกดค าและ
การใช้ไม้ยมก 

-สะกดค า และใช้ไม้ยมกถูกต้อง ๑.๕ 

-ผิดต้ังแต่ ๕ ค า ขึ้นไป ๐ 

๓.๒  การใช้ / ถ้อยค า
ส านวน 

-ใช้ค า / ถ้อยค าส านวนถูกต้องตามความหมาย  
ท้ังความหมายตรง และความหมายแฝง ไม่ใช้ภาษาถิ่น 

๑.๕ 

-ผิดต้ังแต่ ๕ ค าขึ้นไป ๐ 

๓.๓  ประโยค -เขียนประโยคท่ีสมบูรณ์ ส่ือความได้ เรียงล าดับค า /       
วางส่วนขยายในประโยคถูกต้อง 

๑.๕ 

ผิดต้ังแต่ ๓ แห่งขึ้นไป ๐ 

๓.๔ วรรคตอน -เว้นวรรคได้โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด / ไม่ท าให้
ต้องอ่านทวนหลายครั้ง 

๐.๕ 

-ไม่เว้นวรรค หรือเว้นวรรคทุกค า ๐ 

 
 
 
............................................................................................................................. ........ 
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ฝกึเขียนแนวข้อสอบรปูแบบอัตนัย/เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครผูู้สอน 

แบบฝกึทกัษะการเขียนสรปุใจความส าคญั ตามวัดช้ีวัด ป.6/5 การเขียนย่อความ 
จากเรื่องที่อ่าน (วัดพฤตกิรรมด้านการวเิคราะห์ : วิเคราะหค์วามส าคญั องคป์ระกอบ  
และความสัมพนัธ์)ท ๒.๑ ป.๖/๕ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ( ๑๐ คะแนน )  
 

ภาษาไทยมาตรฐาน(ภาษาไทยกลาง) ความยาวไม่เกนิ ๓ บรรทัด (เวลา ๑๕ นาที) 
**ถ้าเขียนเกนิ ๓ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๓ เท่านัน้** 

 
 

ภาษาไทย ความภมูิใจของคนในชาติ 
ภาษาไทย ความภูมิใจของคนในชาติ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ ท่ีมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นเวลา

ช้านาน นับเป็นภูมิปัญญาของชาติท่ีใช้ในการส่ือสาร เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การใช้
ทักษะทางภาษาในการพูด การดู การอ่าน จากบุคคลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและสภาพแวดล้อมรอบตัวจะทาให้ช่วย
พัฒนาสติปัญญา กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การวิจารณ์ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายท้ังปัญหาด้านศีลธรรม ปัญหาการศึกษา
และปัญหาสังคม ภาษาไทยกาลังอ่อนแอลงจนถึงขั้นระดับเป็นปัญหาnจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อดารงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยไว้  

ภาษาเป็นศักดิ์ศรีของชาติไทยเป็นส่ิงแสดงความรุ่งเรืองของชนชาติไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างยิง่ยง และ
ยาวนาน ภาษามีชีวิตมีความเปล่ียนแปลง อีกท้ังวิวัฒนาการภาษาไทย ยังได้บ่งบอกถึงลักษณะของชีวิตและสังคมไทย 
ในทุกถิ่นฐาน ดังนั้น ภาษาไทยจึงนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทย พวกเรา ในฐานะท่ีเป็นคนไทย  
จึงควรเห็นคุณค่า ควรร่วมกันสืบสานและอนุรักษภ์าษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป  
(บทความ จากTAGS : ภาษาไทย ความภูมิใจของคนในชาติ) bEduzones Pr News  
 
  
ค าตอบ  
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ค าช้ีแจง จงเขียนสรุปใจความส าคญัของบทอ่านต่อไปนี้ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน  (ภาษาไทยกลาง) ความยาวไมเ่กนิ ๓ บรรทัด (เวลา ๑๕ นาที)  
**ถ้าเขียนเกนิ ๓ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๓ เท่านัน้**  
 
  

ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 
" ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว" นี้เป็นความจริง อันไม่ตาย คือ ไม่รู้จักเปล่ียนแปลง แม้จะมีคนในสมัยหนึ่ง  

เกิดระแวงว่า ท าไม คนท าช่ัว กลับร่ ารวยเร็ว คนท าดี กลับยากจนลง หรือเป็นอยู่ด้วยความยากล าบากก็ตาม  
ความจริง ก็ยังคง เป็นความจริงว่า "ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว" อยู่ตามเดิม ไม่โยกคลอนท าดีได้ดีแน่ เพราะมันดี  
อยู่ท่ีตัวการกระท านั่นเอง  และมันดีเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อท า แต่ท่ีมันจะได้เงินหรืออื่น ๆ ด้วยหรือไม่ นั่นเป็นอีก 
ส่วนหนึ่ง แม้ท าช่ัว ก็เป็นอย่างเดียวกัน มันช่ัวอยู่ท่ีตัวการกระท านั่นเอง ไปท าเข้า มันก็ช่ัว มาเสร็จแล้ว ต้ังแต่ 
เมื่อท า จะได้เงินด้วยหรือไม่ นัน่อีกส่วนหนึง่ ฉะนัน้ "ท าดีต้องได้ดี ท าช่ัวต้องได้ช่ัว" โดยไม่มีทางหลีกไปทางไหน 
พ้นท าดีได้ดี และถ้าได้เงินมาด้วย มันก็เป็น  "เงินดี" ท าช่ัวได้ช่ัว และถ้าได้เงินมาด้วย มันก็เป็น "เงินช่ัว" เงินดี  
ท าเจ้าของให้เป็นเจ้าของท่ีดี เย็นอกเย็นใจ เงินช่ัว   ท าเจ้าของให้เป็น "ปีศาจ ผู้สูบเลือดมนุษย์" ฉะนั้น แม้จะได้ 
เงินมามาก ด้วยการท าช่ัว ก็มีแต่จะยิ่งท าเจ้าของให้เป็น "ปีศาจ" มากยิ่งขึ้น ตามส่วนนั่นเอง ฉะนั้น ความจริง  
คงหนีความจริงไปไม่พ้น ว่า "ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว" อยู่จนตลอดกัลปาวสาน เป็นอย่างน้อย 

 
คัดจาก หนังสือ ชุมนุมข้อคิดอิสระ พุทธทาสภิกขุ พิมพ์ คร้ังที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย สานักพิมพ์สุขภาพใจ 
 
ค าตอบ  
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ครอบครัวพอเพียง 
พี่ข้าวและน้องนุ่น เป็นพีน่้องกนั ทุก ๆวันท้ังสองคนต่ืนนอนแต่เช้า เพื่อช่วยพ่อและแม่เตรียมอาหารใส่บาตร

พระในตอนเช้า บริเวณหน้าบ้านของพี่ข้าวและน้องนุ่น ซึง่มีดอกไม้ หลายชนิดกาลังออกดอกบานสะพรั่ง มองดูสวยงาม
และพืชผักสวนครัวที่ปลูกริมรั้วบ้านออกดอกออกผลหลากหลายชนิด ทุกวันหลังเลิกเรียน ในตอนเย็น พี่ข้าวและน้องนุน่ 
จะช่วยพ่อรดน้าพรวนดิน ให้ดอกไม้และพืชผักสวน ครัวเป็นประจ า และจะช่วยพ่อ เก็บใบมะกรูด กะเพรา ผักต าลึง 
ฟักทอง ถั่วฝักยาว ไปให้แม่ทาอาหารและและท่ีเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างและถ้ามีมากก็นาไปขายท่ีตลาดในหมู่บ้าน  

 
สุภาพ รตันประภา ผู้แต่ง  
 
 

ค าตอบ  
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สมนุไพร 
เราคงเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อสัตว์เล้ียง เช่นสุนัขหรือแมวไม่สบาย มันมักจะไปเล็มหญ้าหรือใบตะไคร้กิน         

บางทีเมื่อถูกน้ าร้อนหรือไฟลวกมือ ผู้ใหญ่จะใช้ว่านหางจระเข้มาทาท่ีแผล โดยบอกว่าช่วยทาให้แผลหายเร็วและ       
จะไม่เป็นแผลเป็นหรือเป็นรอยด่าง จะเห็นได้ว่าหญ้า ตะไคร้ ว่านหางจระเข้เป็นพืชท่ีมีคุณสมบัติช่วยรักษาโรค        
หรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างได้ เราเรียกพืชชนิดนี้ว่า สมุนไพร  

พืชสมุนไพรท่ีควรปลูกไว้ เพราะใช้เป็นอาหารและรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยบางอย่างได้นั้น มีหลายชนิด
ด้วยกันเช่น ขิง และข่า เราใช้เหง้าสดหรือแห้งมาทุบให้แตก ต้มเอาน้าด่ืม รักษาอาการท้องอืด จุกเสียด ตะไคร้น ามา   
ท้ังต้นและราก สับเป็นท่อน ต้มกับน้าและเกลือ ด่ืมรักษาอาการปวดท้อง ท้องอืดได้เช่นกันกล้วยน้ าว้าถ้ารับประทานสด
ขณะยังห่ามอยู่สามารถรักษาอาการท้องเดินได้ ขมิ้นใช้เหง้าตาผสมกับน้าฝน ค้ันน้า ทารักษากลากและเกล้ือน ต าลึงนา
ใบสดมาตา ค้ันเอาน้าทาแก้พิษแมลงกัดต่อย นอกจากนั้นยังมีพืชสมุนไพรอื่น ๆ อีกจานวนมากท่ีมีประโยชน์มากเช่นกัน 
เช่น ใบกะเพรา ฝรั่ง น้อยหน่า กระเทียม และมะนาว เป็นต้น  

สมุนไพรหรือยาสมุนไพร ถึงแม้จะมีประโยชน์หลายประการแต่ก็ต้องมีความเข้าใจและมีความระมัดระวัง ใน
การใช้ เช่น ต้องระวังเรื่องความสะอาด ต้องใช้ตามวิธีการและขนาดท่ีระบุไว้ ต้องไม่ใช้นานเกินไปและถ้าอาการเจ็บป่วย
ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติหลังการใช้ ๓ -๕ วัน ต้องรีบปรึกษาแพทย์  

 
(บทความเร่ือง สมุนไพร ของ นันทพร นิลวิเศษ และคณะ ในสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน  
เล่มที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๒๔๗ -๒๔๘)  
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พลังงานลม 
ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศ 

และแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเร็วลมและกาลังลม เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป 
ว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งท่ีมีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงท่ีเกิดจากลมอาจทาให้บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยพังทลาย 
ต้นไม้หักโค่นลง ส่ิงของวัตถุต่าง ๆ ล้มหรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความส าคัญและ 
น าพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยท่ัวไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานท่ี 
สะอาด  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม  และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดส้ิน  

 
บทความจาก http://www.gracezone.org/index.php/technology/344-wind-turbine 

 

ค าตอบ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล............................................. เลขที่......... ช้ัน..........โรงเรียน...................................... 
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เกณฑ์การตรวจกระดาษค าตอบการเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน (๑๐ คะแนน) 
 

๑. เนื้อหา (๗ คะแนน) 
 

ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 
๑.๑ -ประเด็น -สรุปใจความส าคัญได้ครบทุกประเด็น ๔ 

-ไม่มีประเด็น ๐ 
๑.๒ การเรียงล าดับ

ความคิด 
และการเช่ือมโยง
ความคิด 

-เรียงล าดับความคิดและเช่ือมโยงความคิดได้ดีตลอด 
ท้ังบท เขียนไม่วกวน 

๑ 

-ไม่เรียงล าดับความคิดและไม่เช่ือมโยงความคิด  
ลอกข้อความจากบทอ่านท้ังหมด 

๐ 

๑.๓ กลวิธีสรุปความ -ไม่มีการยกตัวอย่าง 
-ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม / ไม่เขียนเนื้อความซ้ า 
ไม่ระบุข้อความท่ีเป็นรายละเอียด ไม่มีข้อความใน
เครื่องหมายอัญประกาศ ข้อความท่ีเป็นภาษาพูด เช่น  
มีค าลงท้าย ค่ะ  ครับ ค าสรรพนามบุรุษท่ี ๑ หรือค าย่อ 
ท้ังนี้ ไม่รวมการเนน้ค า โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
ก ากับ 
-ไม่มีข้อความท่ีสรุปผิดไปจากเรื่องท่ีอ่าน 

๒ 

-มีข้อบกพร่อง ต้ังแต่ ๒ แบบข้ึนไป ๐ 
  

๒. ภาษา (๓ คะแนน) 
ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 

๒.๑ -การสะกดค า การ
ใช้ไม้ยมก และการ
ใช้ค าย่อ 

-สะกดค า ใช้เครื่องหมายไม้ยมกถูกต้อง และไม่ใช้ค าย่อ 
(ยกเว้น พ.ศ. แลละ ค.ศ.) 

๑ 

-ผิดต้ังแต่ ๓ ค าขึ้นไป ๐ 
๒.๒ การใช้ค า -ใช้ค าถูกต้องตามความหมาย ท้ังความหมายโดยตรง      

และความหมายแฝง ไม่ใช้ค าภาษาถิ่น 
๑ 

ผิดต้ังแต่ ๓ ค าขึ้นไป ๐ 
๒.๓ ประโยค -การใช้ประโยคท่ีสมบูรณ์ ส่ือความได้ ชัดเจน 

เรียงล าดับค า/วางส่วนขยายในประโยคถูกต้อง 
๑ 

-ผิดต้ังแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ๐ 
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หมายเหตุ 
-หากประเด็นส าคัญได้ ๐ คะแนน จะไม่ตรวจส่วนอื่น 
-หากเขียนมา ๕ ประโยค ตรวจเฉพาะประเด็นส าคัญ ไม่ตรวจส่วนอื่น 
-หากเขียนเกิน ๓ บรรทัด ไม่หักคะแนนและตรวจต่อตามปกติ 
-หากประเด็นไม่ครบท้ัง ๔ ประเด็น แต่เรียงล าดับความคิดเห็นเหมาะสม ถือว่าเรียงล าดับและเช่ือมโยง  
ความคิดได้ 
-หากลอกข้อความจากบทอ่านท้ังหมดแต่มีประเด็นส าคัญ ให้คะแนนในส่วนประเด็นส าคัญ แต่คะแนน        
การเรียงล าดับความคิด กลวิธีสรุปความและภาษา เป็น ๐ คะแนน 
-หากไม่ได้สรุปจากเรื่องท่ีอ่าน น าแต่ค าส าคัญบางค ามาแต่งเรื่องเองได้ ๐ คะแนน และไม่ตรวจ ส่วนอื่น 
-ถ้าคัดลอกข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบมาเขียนจะได้ ๐ คะแนนท้ังข้อ 
 

....................................................................................... 
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ตัวช้ีวัดรายปี  กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 4-6 
สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพดู 

มาตรฐาน  ท  3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 
ท 3.1  ป.6/2  ต้ังค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ท 3.1  ป.6/3  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
 

เนื้อหา 
- การพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ และวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟัง และดูจากส่ือต่าง ๆ 
- นิทรรศการ 
- ส่ือสังคมออนไลน์ 

การฟัง การดู และการพดู  

หลักการฟัง 
การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงท่ีได้ยิน เป็นการรับรู้สารทางหู ในชีวิตประจ าวันของเรา  

เราใช้เวลาในการฟัง ท้ังท่ีฟังจากบุคคลโดยตรง และฟังจากจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ เพราะข่าวสาร  
ความรู้และศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ถ่ายทอดกันต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ยังใช้วิธีการพูด 
อธิบายให้ฟังแม้จะมีหนังสือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตาม 

หลักการฟังทีด่ี การฟังที่ดมีีหลกัส าคญั คือ 
1. ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย โดยท่ัวไปแล้หลักการฟังมีความมุ่งหมายหลัก 3 ประการ 

1.1 ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ได้แก่ การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 
1.2 ฟังเพื่อความรู้ ได้แก่ การฟังเรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
1.3 ฟังเพื่อให้ได้คติชีวิตหรือความจรรโลงใจ ได้แก่ การฟังท่ีก่อให้เกิดสติปัญญา ความสุขุมและ 

วิจารณญาณ เพื่อเชิดชูจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น 
2. ฟังโดยมีความพร้อม ความพร้อมในท่ี นี้ หมายถึง ความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ และ ความพร้อม 

ทางสติปัญญาความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ ไม่เหนื่อย ไม่อิดโรย 
ความพร้อมทางจิตใจ หมายถึง การมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ 
3.ฟังโดยมีสมาธิ หมายถึง ฟังด้วยความต้ังใจมั่น จดจ่ออยู่กับเรื่องท่ีฟัง ไม่ปล่อยจิตใจให้เล่ือนลอยไปท่ีอื่น 
4. ฟังด้วยความกระตือรือร้น ผู้ท่ีฟังด้วยความกระตือรือร้นมักจะเป็นผู้ฟังท่ีมองเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่า 
จึงสนใจเรื่องท่ีตนจะฟัง 
5. ฟังโดยไม่อคติ ผู้ฟังโดยไม่อคติต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่น 
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การพูด 
ความส าคัญของการสื่อสารด้วยการพูด 
    การพูดมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดประกอบกับกิจการงานใดหรือคบหา  
สมาคมกับผู้ใด   ผู้ท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการท าประโยชน์ 
แก่สังคม ล้วนแต่เป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการพูดท้ังส้ิน การพูดมีความส าคัญต่อตนเอง เพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะ 
ในการพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเองส่วนในด้านสังคมนั้น เนื่องจากเราต้องคบหาสมาคมและพึ่งพาอาศัยกัน การท่ี 
จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นจ าเป็นต้องเป็นคนท่ี “พูดดี” คือพูดไพเราะ น่าฟัง และพูดถูกต้องด้วย 
หลักการพูด 

การพูด มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก ไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใด ประกอบกิจการงานใด หรือคบหา 
สมาคมกับผู้ใด ก็ต้องส่ือสารด้วยการพูดเสมอ จึงมักพบว่า ผู้ท่ีประสบความส าเร็จในกิจธุระ การงาน การคบหา 
สมาคมกับผู้อื่น ตลอดจนการท าประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ล้วนแต่เป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพในการพูดท้ังส้ิน  
ส่วนหนึ่งของการพูดสามารถสอน และฝึกได้ อาจกล่าวได้ว่า การพูดเป็น " ศาสตร  ์" มีหลักการ และกฎเกณฑ์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ถึงขั้นเป็นท่ีพอใจอีกส่วนหนึ่งเป็นความสารถพิเศษหรือศิลปะเฉพาะตัวของผู้พูดแต่ละ 
บุคคล บางคนมีความสามารถท่ีจะตรึงผู้ฟังให้นิ่งอยู่กับท่ีจิตใจจดจ่ออยู่กับการฟังเรื่องท่ีพูด ผู้พูดบางคนสามารถ 
พูดให้คนฟังหัวเราะได้ตลอดเวลา ศิลปะเฉพาะตัวนี้ เป็นส่ิงท่ีลอกเลียนกันได้ยาก แต่อาจพัฒนาขึ้นได้ในแต่ละ 
บุคคล ซึ่งการพูดท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากการสังเกตวิธีการท่ีดีและมีโอกาสฝึกฝน 
 
ประเภทของการพูด แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
1. การพูดระหว่างบุคคล ได้แก่ 

1.1 การทักทายปราศรัย ลักษณะการทักทายปราศรัยท่ีดีดังนี้ 
- หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แสดงอาการยินดีท่ีได้พบผู้ท่ีเราทักทาย 
- กล่าวค าปฏิสันถารท่ีเป็นท่ียอมรับกันในสังคม เช่น สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ 
- แสดงกิริยาอาการประกอบค าปฏิสันถาร 
- ข้อความท่ีใช้ประกอบการทักทายควรเป็นเรื่องท่ีก่อให้เกิดความสบายใจ 

1.2 การแนะน าตนเอง การแนะน าเป็นส่ิงจ าเป็น และมีความในการด าเนินชีวิตประจ าวัน บุคคล 
อาจแนะน าตนเองในหลายโอกาสด้วยกัน การแนะน าตนเองมีหลักปฏิบัติดังนี้คือ ต้องบอกช่ือ นามสกุล บอก
รายละเอียดกับตัวเรา และบอกวัตถุประสงค์ในการแนะน าตัว 

1.3 การสนทนา หมายถึง การพูดคุยกัน พูดจาเพื่อนส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ความรู้สึก  
และประสบการณ์ การรับสารท่ีง่ายท่ีสุด คือ การสนทนา 

- คุณสมบัติของการสนทนาท่ีดี คือ 
- หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 
- ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ีง่าย ๆ สุภาพ ค าพูดและน้ าเสียงน่าฟัง เป็นกันเองกับคู่สนทนา 
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2. การพูดในกลุ่ม 
การพูดในกลุ่มเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในสมัยปัจจุบัน ท้ังในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาเป็น             

เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังกัน  
มีวิธีการดังต่อไปนี ้

- เล่าถึงเนื้อหาและประเด็นประเด็นส าคัญ ๆ ว่ามีอะไรบ้าง 
- ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีง่าย 
- น้ าเสียงชัดเจนน่าฟัง เน้นเสียงในตอนท่ีส าคัญ 
- ใช้กิริยาท่าทางประกอบการเล่าเรื่องตามความเหมาะสม 
- ผู้เล่าเรื่องควรจ าเรื่องได้เป็นอย่างดี 

มารยาทในการพูด 
    การพูดของคนเราจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีหลักเกณฑ์ รู้จักกาลเวลา และท่ีส าคัญต้องค านึงถึง มารยาทท่ีดีใน 
การพูดด้วยมารยาท  ในการพูดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
         1. มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล 
         2. มารยาทในการพูดในท่ีสาธารณะ 
มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล มีดังนี้ 
1. เรื่องท่ีพูดควรเป็นเรื่องท่ีท้ัง 2 ฝ่าย มีความสนใจและพอใจร่วมกัน 
2. ไม่พูดเรื่องของตนเองมากจนเกนิไป ควรฟังในขณะท่ีอีกฝ่ายหนึ่งพูด ไม่สอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไม่จบ 
3. พูดตรงประเด็น อาจออกนอกเรื่องบ้างพอผ่อนคลายอารมณ์ 
4. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่บังคับให้ผู้อื่นเช่ือหรือคิดเหมือนตน ฯลฯ 
มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ 
       การพูดในท่ีสาธารณะต้องรักษามารยาทให้มากกว่าการพูดระหว่างบุคคล  เพราะการพูดในท่ีสาธารณะนั้น  
ย่อมมีผู้ฟังซึ่งมาจากท่ีต่าง ๆ กัน มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ และพื้นฐานความรู้ ความสนใจและรสนิยมต่างกันไป มารยาท  
ในการพูดระหว่างบุคคลอาจน ามาใช้ได้และควรปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่โอกาสและสถานท่ี 
2. มาถึงสถานท่ีพูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย 
3. ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียมนิยม 
4. ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าท่ีประชุม 
5. ใช้ค าพูดท่ีให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ 
6. ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นในท่ีประชุม 
7. ไม่พูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง 
8. พูดให้ดังพอได้ยินท่ัวกันและไม่พูดเกินเวลาท่ีก าหนด 
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    การส่ือสารด้วยการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดกับคนเพียงคนเดียวหรือพูดกับคนจ านวนมาก จ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีผู้พูดทุกคนต้องมีมารยาท ถ้าขาดหรือละเลยต่อมารยาทในการพูด แล้วอาจท าให้การพูดประสบความล้มเหลว  
หรือไม่ประสบความส าเร็จได้ 
 
 ข้อควรค านึงในการสื่อสารด้วยการพูด 
       การพูดจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการท่ีผู้พูดได้วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญในการพูด 
ให้ถ่องแท้หรือ ไม่มีการเตรียมพร้อมเพียงใดก่อนท่ีจะพูด ฉะนั้นการพูดจึงมีข้อควรค านึงดังนี้ 
การพูดให้เหมาะสมกับบุคคล 
      ต้องวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ วัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความสนใจพิเศษเพื่อเตรียมเรื่องท่ีจะพูดได้             
อย่างเหมาะสม 
การพูดให้เหมาะกับกาลเทศะ 
   ควรพิจารณาว่าจะพูดในโอกาสใด การพูดนั้นเป็นทางการมากน้อยแค่ไหน 
การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามความประสงค์ 
   ควรใช้ภาษาบ่งบอกความต้องการหรือความมุ่งหมายให้ชัดเจน หลีกเล่ียงการตีความหลายแง่หลายมุม 
การพูดสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่ฟังหรืออ่าน 
   เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาให้สัมพันธ์กันทุกด้าน และอาศัยความสามารถในการสรุปความจากเรื่องท่ีฟังหรือ  
อ่านได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
การพูดแสดงความคิดเห็น 
          เป็นการใช้ทักษะ การฟัง การอ่าน การพูด และการคิดให้สัมพันธ์กัน ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความ 
ช านาญ เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นผู้พูดต้องใช้ท้ังความรู้ ความคิด เหตุผลหรือหลักการต่าง ๆ หลายอย่าง 
ประกอบกัน ความคิดเห็นจึงจะมีคุณค่าน่าเช่ือถือ  
ประโยชน์ของการสื่อสารด้วยการพูด 
      การส่ือสารด้วยการพูดนับว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่าง มาก ท้ังนี้เพราะสังคม       
ปัจจุบันยังต้องอาศัยการพูดเป็นหลักหรือเป็นหัวใจส าคัญในการติดต่อส่ือ สาร ท้ังต่อบุคคลหรือต่อกลุ่มคน         
ดังนั้นจึงอาจจะแยกประโยชน์ของการส่ือสารด้วยการพูดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง 
2. ประโยชน์ต่อสังคม 

การพูดมีประโยชน์ต่อตนเอง 
   เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกของผู้พูดไปยังผู้ฟัง การพูดจะช่วยให้เราท ากิจการงานต่าง ๆ  
ได้ส าเร็จ และช่วยให้เกิดมิตรภาพ ตลอดจนความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 
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การพูดมีประโยชน์ต่อสังคม 
   เพราะเป็นการแลกเปล่ียน ความรู้ ความคิด และความรู้สึกซึ่งกันและกัน การพูดท่ีมีเจตนาดีและสร้างสรรค์ 
จะช่วยพัฒนาสังคมได้มากในบางครั้งการพูดอาจท าให้เกิดความสุข ความบันเทิงแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย 

 

แหลง่สบืคน้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
https://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538686286&Ntype=128 
https://sites.google.com/site/prapasirischool/kar-phathna-thaksa-kar-fang-ka-rduelea-kar-phud 
https://sites.google.com/site/klumphasathiy/thaksa-kar-phud 

 
.............................................................................. 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
ตัวชี้วัด  ป.6/2  ต้ังค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองที่ฟังและดู 
1.  ข้อใดเป็นการพูดท่ีถูกต้องตามหลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
 1.  ละครเรื่องนี้เคยน ามาเล่นหลายครั้งแล้ว 
 2.  ละครเรื่องนี้มีนักแสดงอาวุโสซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีหลายคน 
 3.  ละครเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวในสังคมปัจจุบัน 
 4.  ละครเรื่องนี้ใช้งบประมาณและเวลาในการถ่ายท าค่อนข้างมาก 
 
2.   “ข้อคิดหรือความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์คือ  หากรู้ว่ากินเห็ดพิษเข้าไปให้รีบอาเจียนออกมา                      
        และไปพบแพทย์ทันที” 
 ข้อใดเป็นการตั้งค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดูของข้อความท่ีเป็นค าตอบข้างต้น 

1. ข้อคิดหรือความรู้มีประโยชน์ควรปฏิบัติตามหรือไม่ 
2. ข้อคิดหรือความรู้ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์คืออะไร 
3. วิธีแก้ไขหากรู้ตัวว่ากินเห็ดพิษเข้าไปควรปฏิบัติอย่างไร 
4. เรื่องนี้ให้ข้อคิดหรือความรู้ท่ีเป็นประโยชน์หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
5.  

3.   “รวงข้าวสีทอง  10  มัด  มีความหมายถึงจ านวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่รวมกันเพื่อมิตรภาพ              
      และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน” 
      ข้อใดเป็นการตั้งค าถามเชิงเหตุผลของข้อความท่ีเป็นค าตอบข้างต้น 

1. สัญลักษณ์ของอาเซียนมีท่ีมาอย่างไร 
2. อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
3. รวงข้าวสีทอง  10  มัด มีความหมายถึงอะไร 
4. เหตุใดจึงใช้รวงข้าวเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียน 

อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ 4 - 5 
“ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วย           
ความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” 
4.  ข้อความข้างต้นเป็นค าพูดประเภทใด 
 1.  ค าคม 
 2.  ค าส่ัง 
 3.  ค าช้ีแจง 
 4.  ค าขอร้อง 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 113 
 

5.  ข้อความนี้ต้องการให้ผู้รับสารเกิดคุณลักษณะใดในเบ้ืองต้น 
 1.  กตัญญู 
 2.  รู้หน้าท่ี 
 3.  สามัคคี 
 4.  ค าขอร้อง 
 
6. ข้อใดเป็นค าถามของค าตอบ “ผู้หญิงในภาพต้องการให้ความอบอุ่นแก่ลูกลิง” 

 
 
 
 
 
 

1.  ผู้หญิงในภาพเป็นใคร 
2. ผู้หญิงในภาพอุ้มลูกลิงไปไหน 
3. ผู้หญิงในภาพอุ้มลูกลิงอย่างไร 
4. ผู้หญิงในภาพอุ้มลูกลิงเพราะเหตุใด 
5.  

ตัวชี้วัด  ป.6/3  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
7.  ส่ิงส าคัญประการแรกในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณาสินค้า คือข้อใด 
 1.  ผู้ผลิตสินค้า 
 2.  ราคาท่ีเหมาะสม 
 3.  ความนิยมของผู้บริโภค 
 4.  ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า 
 

8. ข้อใดเป็นโฆษณาท่ีมีความน่าเช่ือถืออย่างมีเหตุผลมากท่ีสุดในหมวด ก. และเป็นการโฆษณา 
เกี่ยวกับอะไรในหมวด ข. 

ก. ข. 
1.  ขับง่ายแสนสบาย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 1.  บ้าน 
2.  สุขสันต์เหมือนอยู่ในวิมาน เพื่อนบ้านแสนดี 2.  ดินสอ 
3.  อร่อย สดช่ืน อุดมด้วยวิตามินซีท่ีร่างกายต้องการ 3.  รถยนต์ 
4.  เขียนดี ลบสะอาด ท าข้อสอบไม่พลาดทุกข้อ 4.  น้ าผลไม้ 
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9.  การพูดข้อใดมีเหตุผลน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
 1.  วันนี้แดดจ้าฟ้าแจ่ม ฝนคงจะไม่ตกหรอก 
 2.  วันนี้ฝนไม่ตกหรอก ฉันฟงัข่าวพยากรณ์อากาศมาเมื่อเช้า 
 3.  เมื่อวานฝนตกหนัก วันนี้คงจะไม่ตกอีกแล้ว 
 4.  เมื่อวานฝนตก วันนี้ก็คงจะตกอีกเพราะเป็นหน้าฝน 
 
10.  ข้อใดเป็นหลักส าคัญเพื่อประเมินความน่าเช่ือถือของสินค้าจากส่ือโฆษณา 
 1.  คุณสมบัติ 
 2.  การใช้ภาษา 
 3.  ราคาจ าหน่าย 
 4.  ข้อมูลรายละเอียด 
 
11.  อิ่มเอิบเป็นคนรูปร่างอ้วนใหญ่  วันหนึ่งอิ่มเอิบมีโอกาสรู้จักเพือ่นใหม่  เพื่อนใหม่จึงแนะน าผลิตภัณฑ์ 
       “ครีมกระชับสัดส่วน  360  องศา”  แก่อิ่มเอิบ 
       ข้อใดไม่มีค าโฆษณาชวนเช่ือ 

1. รูปร่างคนเรามีลักษณะแตกต่างกัน จึงผลิตสินค้า 3 สูตร 
2. ครีมชนิดนี้ใช้ได้ผล  100  เปอร์เซ็นต์ ไม่เช่ือโทรไปถามบริษัทได้ 
3. ครีมชนิดนี้ปลอดภัย เพราะสกัดจากธรรมชาติสารในเนื้อครีมจึงซึมซับง่าย ท าให้เห็นผลเร็ว 
4. ครีมชนิดนี้ให้ผลลัพธ์ต่างกับครีมอื่น ๆ เพราะทดสอบแล้วในประเทศฮ่องกง และเกาหลี 

 
12.  อ่านข้อความโฆษณาต่อไปนี้ 
“น้ าเห็ด  6   สายพันธุ์ทีบ่ริษัทผลิตขึ้น  ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน และฟื้นฟูสุขภาพ  ราคาปกติ  1,600 บาท 
ช่วงนี้ลดราคาเหลือเพียง  1,380  บาท  สนใจติดต่อและสั่งซ้ือได้ด่วน” 
ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความโฆษณาข้างต้น 

1. ท่ีติดต่อสอบถาม 
2. สรรพคุณของสินค้า 
3. ราคาของสินค้า 
4. ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
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13.  ข้อความโฆษณานี้น่าเช่ือถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 
 
 

1. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่ระบุราคาสินค้า 
2. น่าเช่ือถือ เพราะยาขนานเดียวสามารถรักษาได้หลายโรค 
3. น่าเช่ือถือ เพราะเป็นยาแผนโบราณซึ่งปัจจุบันก าลังเป็นท่ีนิยม 
4. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่มีเครื่องหมายรับรองของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 
14.  จงพิจารณาข้อความในป้ายโฆษณาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 
ครีมขาวไว ขาวทันใจใน 5 นาที  น าเข้าจากยุโรป รับประกัน ไม่พอใจยินดีคืนเงิน 

 
แชมพูป้องกันผมร่วง มีส่วนผสมของมะกรูด อัญชัน และว่านหางจระเข้ สมุนไพรแท้ๆ 

 
ยาหยอดตา รักษาอาการสายตาส้ัน ใช้เพียง 1 ขวด  หาย  100 เปอร์เซ็นต์ 

รับรองผลโดยผู้ใช้จริงกว่า  1,000  คน 
 

ยาลดความอ้วน  กิน 1 เม็ด หลังอาหารเย็น ช่วยสลายไขมัน โดยไม่ต้องออกก าลังกาย และไม่ต้องควบคุมอาหาร 
ป้ายโฆษณาข้อใดไม่มีค าโฆษณาเกินจริง 

1. ป้ายโฆษณาท่ี 1 
2. ป้ายโฆษณาท่ี 2 
3. ป้ายโฆษณาท่ี 3 
4. ป้ายโฆษณาท่ี 4 
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            ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  15 
 

เปิดเทอมใหม่ต้องใส่ชุดนักเรียนตราเชี่ยวชาญ  ใส่แล้วเรียนเก่ง   
คะแนนพุ่ง  เกรด   4  รวด  คุณครูรัก  พิเศษ ชุดนักเรียนประถม   
จาก  499  ลดเหลือ  99  บาท  สุดคุ้ม  ซ้ือครบ  1,000  บาท  

แถมฟรี! เกมตัวต่อน าเข้าจากญ่ีปุ่น  มูลค่า  300  บาท  ด่วน!  ของมีจ านวนจ ากัด 
 
15.  จากข้อความโฆษณาข้างต้น  ข้อใดมีความสมจริงมากท่ีสุด 
 1.  ใส่แล้วคุณครูรัก 
 2.  ใส่แล้วเรียนเก่ง 
 3.  คะแนนพุ่ง เกรด 4 รวด 
 4.  ได้ชุดนักเรียนท่ีลดราคาพิเศษ 
 
16.  นักเรียนจะเลือกซื้อผงซักฟอกในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่มีค าโฆษณาเกินจริง 
 1.  ยี่ห้อ ว้าว  หนึ่งเดียวในโลกท่ีช่วยคุณแม่บ้านจัดการผ้ากองโตได้ในพริบตา 
 2.  ยี่ห้อ ปิ๊งปิ๊ง ใช้ได้ท้ังซักมือและซักเครื่อง ช่วยขจัดคราบสกปรกและกล่ินอับช้ืน 
 3.  ยี่ห้อ ผงละมุน ผ้าขาวทันใจ ไม่ต้องขย้ี ปลอดภัยไร้สารตกค้าง  100  เปอร์เซ็นต์ 
 4.  ยี่ห้อ พลังสะอาด มหัศจรรย์ พลังแรง ขจัดคราบฝังลึกส้ินซาก ในราคาย่อมเยา 
          จงอ่านโฆษณาต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  17 
 

อมยิ้มปุ๊บปั๊บ อมปุ๊บ ลิน้เปลี่ยนสีปับ๊ สีติดทนนาน สนุกไม่ซ้ าแบบ 
ไม่อยากตกยุค ต้องห้ามพลาด อมยิ้มสุดฮิต ติดใจทุกคน 

แท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน หลากรสชาติ ส้ม องุ่น แตงโม โคล่า มะนาว  
ราคาเบา ๆ  แค่  5  บาท 

 
17.  จากข้อความโฆษณา “อมยิ้มปุ๊บปั๊บ” ข้อใดเช่ือถือได้ 
 1.  มีรสชาติให้เลือกมากมาย 
 2.  เป็นอมยิ้มท่ีทุกคนช่ืนชอบ 
 3.  สามารถอมได้ยาวนานตลอดวัน 
 4.  เป็นอมยิ้มท่ีเหมาะส าหรับคนทันสมัย 

…………………………………………………………… 
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เฉลยตัวอย่างข้อสอบ 
ตัวชี้วัด  ป.6/2  ต้ังค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองที่ฟังและดู 
ข้อที่ 1  เฉลย  ข้อ  3  ละครเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวในสังคมปัจจุบัน 

เหตุผล เพราะเป็นการพูดจากเนื้อหาของละคร 
ข้อที่ 2 เฉลย  ข้อ 4 เรื่องนี้ให้ข้อคิดหรือความรู้ท่ีเป็นประโยชน์หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

เหตุผล  เพราะเป็นค าถามท่ีต้องอธิบายเหตุผล และแสดงความคิดเห็น 
ข้อที่ 3 เฉลย  ข้อ  1 สัญลักษณ์ของอาเซียนมีท่ีมาอย่างไร  

เหตุผล  เพราะเป็นค าถามท่ีต้องอธิบายเหตุผล และแสดงความคิดเห็น 
ข้อที่ 4 เฉลย  ข้อ  2  ค าส่ัง 

เหตุผล  เพราะมีค าว่า  จง 
ข้อที่ 5 เฉลย  ข้อ  2.  รู้หน้าท่ี  

เหตุผล  เพราะ การเคารพธงชาติเป็นหน้าท่ีของพลเมืองไทยทุกคน 
ข้อที่ 6 เฉลย  ข้อ  4  ผู้หญิงในภาพอุ้มลูกลิงเพราะเหตุใด 

เหตุผล  เพราะค าถามสอดคล้องกับค าตอบ 
ตัวชี้วัด  ป.6/3  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
ข้อที่ 7 เฉลย  ข้อ  4 ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า   

เหตุผล  เพราะต้องศึกษารายละเอียดของสินค้าหลายอย่างประกอบกัน 
ข้อที่ 8 เฉลย  ข้อ  3 , 4  

เหตุผล  เพราะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือได้ 
ข้อที่ 9 เฉลย  ข้อ  2 วันนี้ฝนไม่ตกหรอก ฉันฟังข่าวพยากรณ์อากาศมาเมื่อเช้า 

เหตุผล เพราะมีเหตุผลท่ีเช่ือถือได้ 
ข้อที่ 10 เฉลย  ข้อ  4 ข้อมูลรายละเอียด 

เหตุผล  เพราะต้องดูจากวัสดุ และวิธีของการผลิต 
ข้อที่ 11 เฉลย  ข้อ  1 รูปร่างคนเรามีลักษณะแตกต่างกัน จึงผลิตสินค้า 3 สูตร 

เหตุผล เพราะไม่มีค าโฆษณาชวนเช่ือ 
ข้อที่ 12 เฉลย  ข้อ  1  ท่ีติดต่อสอบถาม 

เหตุผล  เพราะไม่ปรากฏสถานท่ีหรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
ข้อที่ 13 เฉลย ข้อ 4 ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่มีเครื่องหมายรับรองของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา     

เหตุผล เพราะเป็นเหตุผลท่ีมีการรับรองจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 
ข้อที่ 14 เฉลย  ข้อ  2 ป้ายโฆษณาท่ี 2 

เหตุผล  เพราะมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือได้ 
ข้อที่ 15 เฉลย  ข้อ  4  ได้ชุดนักเรียนท่ีลดราคาพิเศษ 

เหตุผล  เพราะมีเหตุผลท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
ข้อที่ 16 เฉลย  ข้อ  2 ยี่ห้อ ปิ๊งปิ๊ง ใช้ได้ท้ังซักมือและซักเครื่อง ช่วยขจัดคราบสกปรกและกล่ินอับช้ืน 

เหตุผล เพราะ ไม่มีข้อมูลท่ีเกินจริง 
ข้อที่ 17 เฉลย  ข้อ  1 มีรสชาติให้เลือกมากมาย  

เหตุผล  เพราะข้อมูลมีความเป็นไปได้ 
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ตัวช้ีวัดรายปกีลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4-6 

สาระที่ 4  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของภาษา             
                      ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
 
 ท 4.1 ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค 

  ท 4.1 ป.6/2 ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 ท 4.1 ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

 ท 4.1 ป.6/4  ระบุลักษณะของประโยค 

 ท 4.1 ป.6/5  แต่งบทร้อยกรอง 
 ท 4.1 ป.6/6  วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพังเพย  และสุภาษิต 

 
ตัวช้ีวัด ป.6/1 วิเคราะห์ชนดิและหน้าที่ของค าในประโยค  
เนื้อหา 
        ชนิดและหน้าท่ีของค า 
 - ค านาม  

- ค าสรรพนาม  
- ค ากริยา  
- ค าวิเศษณ์  
- ค าบุพบท  
- ค าเช่ือม 

 - ค าอุทาน 
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ชนิดของค า 

  ตามหลักภาษาไทยแบ่งได้ 7 ชนิด คือ 
1. ค าท่ีใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ เรียกว่า ค านาม   ค านามจะเป็นช่ือท่ีเกี่ยวกับคน สัตว์ ส่ิงของ  

หรืออาจเป็นค าเกี่ยวกับนามธรรม เช่น    
* นามเกี่ยวกับคน  เช่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า สุกรี เจ๊ียบ ปิ๋ว 
* นามเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ปู ปลา 
* นามเกี่ยวกับส่ิงของ 

                 - ร่างกาย เช่น มือ หูตา 
                 - ของใช้ เช่น ดินสอ แก้ว 
                 - ท่ีอยู่อาศัย เช่น บ้าน ตึก 
                 - ธรรมชาติ เช่น ลม น้ า ไฟ ดิน ดาว 
                 - นามท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความดี ความรัก ความช่ัว 
  2. ค าท่ีใช้แทนช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ เรียกว่า ค าสรรพนาม เช่น    ผม เธอ ท่านคุณ ข้าพเจ้า 

3. ค าท่ีแสดงอาการหรือแสดงสภาพของค านามหรือค าสรรพนาม เรียกว่า ค ากริยา เช่น  นั่ง พูด กิน  
เดิน อ่าน เท่ียว นอน ท า เขียน 

4. ค าท่ีใช้ประกอบค าอื่นให้มีเนื้อความชัดเจนขึ้น เรียกว่า ค าวิเศษณ์ เช่น สวย งาม ดี ช่ัว สด 
5. ค าท่ีใช้น าหน้าค านาม ค าสรรพนาม หรือ ค ากริยา ท่ีท าหน้าท่ีคล้ายนาม เพื่อบอกให้รู้หน้าท่ี  
   กา่หรือต าแหน่งของค าเหล่านั้น เรียกว่า ค าบุพบท เช่น   ใน บน ของ ท่ี จน     

  6. ค าท่ีใช้เช่ือมค าหรือความให้เป็นเรื่องเดียวกัน เรียกว่า ค าสันธาน เช่น     และ จึง ถ้า เพราะ 
๗. ค าท่ีเปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ เรียกว่า ค าอุทาน เป็นค าท่ีเปล่งออกมา 

โดยมิได้ต้ังใจจะให้มีความหมายประการใด แต่สามารถส่ือให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกอย่างไร เช่น   อุ๊ย โอ๊ย เอ๊ะ  
 
  หน้าที่ของค า 

  ค าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน             
จะเข้าประโยคโดยการเรียงค าในประโยค ค าใดจะท าหน้าท่ีอะไร และจะเป็นค าชนิดใดนั้น จะดูได้จากต าแหน่งของค า 
ในประโยค เช่น ค าว่า " ขัน " เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นค านา ค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ จนกว่าค านั้นจะเข้ารูป
ประโยค เช่น 

▪ ไก่ ขันตอนเช้า 
▪ ฉันลุกขึ้นน า ขันไปตักน้ าล้างหน้า 
▪ ฉันเห็นเจ้าปุยเดินมาดูน่า ขัน 

                        ค าว่า " ขัน " เมื่อเข้าประโยคจะบอกหน้าท่ีของค าในประโยคว่า ขัน ค าแรกเป็นค ากริยา           
ขัน ค าท่ีสองเป็นค านาม และขันค าท่ีสามเป็น ค าวิเศษณ์ 
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 ค านาม  

          ค านาม  :  เป็นค าเรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นค าท่ีเห็นได้จับต้องได้ และค าท่ี              
แสดงนามธรรม เป็นค าท่ีแสดง บาป บุญ คุณ โทษ หรือค าท่ีแสดงทางจิตใจ เช่น ความดี ความช่ัว                     
ความสามัคคีเป็นต้น ค านามเหล่านี้ จะท าหน้าท่ีเป็นประธาน หรือกรรมของประโยค 

ชนิดของค านาม    ค านามแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 

1. สามานยนาม เป็นค านามท่ีเป็นช่ือท่ัวไป เช่น เมฆ ฝน คน ต้นไม้ แมว 
2. วิสามานยนาม เป็นค านามท่ีใช้เรียกช่ือเฉพาะ เช่น โบว์ เจ๊ียบ ปิ๋ว กิ่ง 
3. สมุหนาม เป็นค านามท่ีใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ ท่ีรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่                    

เช่น ฝูง คณะ บริษัท 
4.  ลักษณนาม เป็นค านามท่ีใช้บอกลักษณะของค าสามานยนาม 

      ค าลักษณนามแบ่งออกได้ ดังนี้ 

▪ ลักษณนามบอกชนิด เช่น พระพุทธรูป 2 องค์ พระภิกษุ 2 รูป เล่ือย 2 ปื้น ขลุ่ย 2 เลา 
▪ ลักษณนามบอกอาการ เช่น บุหรี่ 4 มวน พลู 2 จีบ ไต้ 5 มัด ดอกไม้ 3 ก า ผ้า 7 พับ 
▪ ลักษณนามบอกรูปร่าง เช่น รถ 1 คัน อิฐ 2 ก้อน ไม้ไผ่ 3 ค า สร้อย 5 สาย ไม้ขีด 1 กลัก 
▪ ลักษณนามบอกหมวดหมู่ เช่น ฟืน 1 กอง เส้ือ 3 ชุด นก 2 ฝูง คน 5 พวก นักเรียน 4 คณะ 
▪ ลักษณนามบอกจ านวนหรือมาตรา เช่น ตะเกียบ 2 คู่ ดินสอ 5 โหล งา 3 ลิตร ขนม 20 ถุง 
▪ ลักษณนามซ้ าค านามข้างหน้า ได้แก่ วัด 2 วัด อ าเภอ 2 อ าเภอ คน 2 คน คะแนน 10 คะแนน 

 ๕.  อาการนาม เป็นค านามท่ีเกิดจากค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ท่ีมีค าว่า การ และ ความ น าหน้า การ     
จะน าหน้าค ากริยา เช่น การนั่ง การเดิน การกิน การนอน การออกเสียง     การปราศรัยความ จะน าหน้าค ากริยา      
ท่ีเป็นความนึกคิดทางจิตใจ เช่น ความคิด ความรัก ความดี ความเข้าใจ 

*** ข้อสังเกต*** ถ้า การ และ ความ น าหน้าค านามจะเป็นค าประสมท่ีมิใช่อาการนาม เช่น การบ้าน การเมือง     
การไฟฟ้า ความแพ่ง ความอาญา ความศึก 

ค าสรรพนาม  
        ค าสรรพนาม เป็นค าท่ีใช้แทนค านามท่ีกล่าวมาแล้วเพื่อท าให้เนื้อความมีความสละสลวยยิ่งขึ้น 
          ชนิดของค าสรรพนาม   ค าสรรพนามแบ่งได้ 6 ชนิด คือ 
                 1. บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ท่ีกล่าวถึง แบ่งออกเป็น 
                                   บุรุษท่ี 1   ได้แก่ ฉัน ข้าพเจ้า กระผม ผม ดิฉัน เรา อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า            
                                                 เป็นบุรุษสรรพนามท่ีใช้แทนผู้พูด 
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                                   บุรุษท่ี 2   ได้แก่ เธอ ท่าน คุณ ใต้เท้า พระคุณเจ้า ฝ่าพระบาท แก เป็นบุรุษ 
                                                 สรรพนามท่ีใช้แทนผู้ท่ีเราพูดด้วย 
                                   บุรุษท่ี 3   ได้แก่ เขา พวกเขา มัน พระองค์ เป็นบุรุษสรรพนามท่ีเราพูดถึงหรือผู้ 
                                                 พูดกล่าวถึง 
                 2. ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใช้เช่ือมประโยค ท าหน้าท่ีแทนค านาม หรือสรรพนามท่ีอยู่
ข้างหน้า และยังท าหน้าท่ีเช่ือมประโยคโดยให้ประโยค 2 ประโยคมีความเช่ือมกัน ได้แก่ค าว่า ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน เช่น 
                                 - บุคคล ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 100 บาท 
                                 - ผู้หญิง ท่ีอยู่ในบ้านนั้นเป็นย่าของผม 
                                 - ไม้บรรทัด อันวางบนโต๊ะเป็นของเธอ 
                 3. วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามบอกความช้ีซ้ าท่ี ใช้แทนนามหรือสรรพนาม ท่ีแยกออกเป็นส่วน ๆ  
หรือเป็นคน ๆ หรือพวก ได้แก่ บ้าง ต่าง กัน เช่น 
                                - นักกีฬา ต่างดีใจท่ีได้ชัยชนะ 
                                -เด็กนักเรียน บ้างก็อ่านหนังสือ บ้างก็ร้องเพลง 
                                -พี่น้องคุย กัน 

      4. นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใช้แทนนามช้ีเฉพาะเจาะจง หรือบอกความใกล้ไกล ท่ีเป็นระยะทาง  
ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ค าว่า นี่ นั่น โน่น นี ้นั้น โน้น เช่น 
                                - นี่ เป็นกระเป๋าใบท่ีเธอให้ฉัน 
                                - โน่น เป็นเทือกเขาถนนธงชัย 
                                - นี่ เป็นของเธอ นี้เป็นของฉัน 
                5. อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงท่ีแน่นอนลงไป ได้แก่ ใคร 
อะไร ท่ีไหน ผู้ใด บางครั้งก็เป็นค าซ้ า ๆ เช่น ใคร ๆ อะไร ๆ ไหน ๆ เช่น                         

- ใคร จะไปกับคุณพ่อก็ได้                                                                                                                                                                                                                                 
- ผู้ใด เป็นคนช่ัว เราก็ไม่ไปคบค้าสมาคมด้วย                                                                                                                                                                                                     
- ไหน ๆ ก็นอนได้ 

                 6. ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้ถามท่ีใช้แทนนามท่ีมีเรื้อความเป็นค าถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด 
ไหน ปฤจฉาสรรพนามต่างกับอนิยมสรรพนาม ก็คือ อนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ แต่ปฤจฉาสรรพ
นามใช้ในประโยคค าถาม เช่น  

                                                                                                                     
- ใคร มาหาฉัน ?                                                                                                                                                                                                                                              
- อะไร อยู่ใต้โต๊ะ?                                                                                                                                                                                                                                          
- ไหน เป็นบ้านของเธอ? 
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ค ากริยา 

        ค ากริยา  คือ   ค าท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนามเพื่อให้รู้ว่า นามหรือสรรพนามนั้นท าหน้าท่ีอะไร       
หรือเป็นการแสดงการกระท าของประธานในประโยค 

        ชนิดของค ากริยา      แบ่งได้ 5 ชนิด คือ 
                  1. อกรรมกริยา   คือกริยาท่ีไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ เช่น 
                                        - ฉันยืนแต่แม่นั่ง 
                                        - ไก่ขัน แต่หมาเห่า 
                                        -  พื้นบ้านสกปรกมาก 

                      ค าลักษณวิเศษณ์ท่ีบอกลักษณะต่าง ๆท าหน้าท่ีเป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค ถือว่าเป็นกริยา
ของประโยค เช่น    ฉัน สูงเท่าพ่อ  /  ดอกไม้ดอกนี้หอม /   พื้นสะอาดมาก 

                  2. สกรรมกริยา   คือ กริยาท่ีมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น 
                                        - ฉัน กินข้าว 
                                        - แม่ หิ้วถังน้ า 
                                        - พ่อ ขายของ     

                     กริยาบางค าต้องมีกรรมตรงและกรรมรอง เช่น 

                                          - ให ้      ฉัน ให้ดินสอน้อง   หมายถึง ฉัน ให้ดินสอแก่น้อง 
                                          - แจก     ครู แจกดินสอนักเรียน   หมายถึง ครู แจกดินสอให้นักเรียน 

- ถวาย    ญาติโยม ถวายอาหารพระภิกษุ   หมายถึง ญาติโยม ถวายอาหารแด่        
พระภิกษ ุ

     **  ดินสอ   อาหาร  เป็นกรรมตรง ** 
     ** นักเรียน   พระภิกษุ  น้อง  เป็นกรรมรอง ** 

                   3. วิกตรรถกริยา   เป็นกริยาท่ีไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ต้องอาศัยค านาม สรรพนาม หรือค า
วิเศษณ์มาเติมข้างหลังหรือมาขยายจึงจะได้ใจความ ได้แก่กริยาค าว่า ว่า เหมือน คล้าย เท่า คือ เสมือน ประดุจ แปลว่า 
เช่น   
                            - นายสีเป็นพ่อค้าข้าว 
                            - เธอ คล้ายฉัน 
                             - ท าได้เช่นนี้เป็นดีแน่ 
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                     4. กริยานุเคราะห์    คือกริยาช่วย เป็นค าท่ีช่วยให้กริยาอื่นท่ีอยู่ข้างหลังได้ความครบ เพื่อบอกกาล
หรือบอกการกระท าให้สมบูรณ์ ได้แก่ ก าลัง คง จะได้ ย่อม เตย ให้ แล้ว เสร็จ กริยานุเคราะห์จะวางอยู่หน้าค ากริยา
ส าคัญหรือหลังค ากริยาส าคัญก็ได้ เช่น 
                                                    - เขา ย่อมไปท่ีนั่น 
                                                    - เขา ถูกครูดุ-พ่อ ก าลังมา 
                                                    - น้องท าการบ้าน แล้ว 
                                                    - ฉัน ต้องไปกับคุณแม่วันพรุ่งนี้    
                  5. กริยาสภาวมาลา  คือ กริยาท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านาม จะเป็น ประธาน กรรม หรือ บทขยายของ
ประโยคก็ได้ เช่น 
                                                   - นอนหลับ เป็นการพักผ่อนท่ีดี          ( ประธานของประโยค) 
                                                   - ฉันชอบไป เท่ียวกับเธอ                  (เป็นบทกรรม ) 
                                                   - ฉันมาเพื่อ ดูเขา                             ( เป็นบทขยาย ) 
       หน้าที่ของค ากริยา 

▪ ค ากริยาจะท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค จะมีต าแหน่งในประโยคดังนี้ 
1. อยู่หลังประธาน เช่น เธอ กินข้าว 
2. อยู่หน้าประโยค เช่น เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 

▪  ค ากริยาท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายค านาม เช่น 

                                  - เด็ก เร่ร่อนยืนร้องไห้   เร่ร่อน เป็นกริยาขยายคต านามเด็ก 
                                  - ปลา ตาย ไม่มีขายในตลาด   ตาย เป็นกริยาขยายค านามปลา 

▪ ค ากริยา ท าหน้าท่ีเป็นกริยาสภาวมาลาเป็นประธานกรรมหรือบทขยาย เช่น 

                                  - อ่าน หนังสือ ช่วยให้มีความรู้   อ่านหนังสือ เป็นประธานของกริยาช่วย 
                                  - แม่ไม่ชอบ นอนดึก นอนดึก เป็นกรรมของกริยาชอบ 

ค าวิเศษณ ์
                ค าวิเศษณ ์ เป็นค าท่ีใช้ขยายค านาม  สรรพนาม   กริยา  หรือวิเศษณ์  เพื่อบอกเวลา                
สถานท่ี  จ านวน  หรือลักษณะต่าง ๆ   ค าวิเศษณ์จ าแนกได้เป็น 9 ชนิดดังนี้ 
          1. ค าวิเศษณ์บอกลักษณะ (ลักษณวิเศษณ์)  ได้แก่ค าขยายท่ีบอกชนิด  ขนาด  สัณฐาน  สี กล่ิน                
รส  สัมผัส  อาการ  ความรู้สึก   เช่น  เล็ก  ใหญ่  กลม  รี  แบน  ขาว  แดง  เหม็น  หอม  หวานเปรี้ยว              
อ่อน  แข็ง  เร็ว  ช้า  ค่อย  แหบ  ดัง   เป็นต้น     ตัวอย่างเช่น 
                   - คนดีย่อมมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ 
                   - ม้าวิ่งเร็ว 
                   - เขาพูดเพราะ 
                   - ลมพัดแรง 
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          2. ค าวิเศษณ์บอกเวลา (กาลวิเศษณ์)  เป็นค าขยายบอกเวลา ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  หรือปัจจุบัน                     
เช่น  ก่อน  หลัง  เด๋ียวนี้  ภายหลัง  หรือขยายบอกเวลาว่า  เช้า  สาย  บ่าย  เย็น  ค่ า    ตัวอย่าง 
                   เขามาโรงเรียนสาย 
                   เราจะไปเด๋ียวนี้ 
                   ฉันจะไปพบเธอเวลาเย็น 
                   บริษัทจะส่งหนังสือมาภายหลัง 
          

 3. ค าวิเศษณ์บอกสถานที่ (สถานวิเศษณ์)  เป็นค าขยายแสดงท่ีอยู่หรือระยะท่ีต้ังอยู่                           
เช่น  เหนือ  ใต้  ไกล  ใกล้    เป็นต้น   ตัวอย่างเช่น 
                   เขาอยู่ไกล 
                   เด็ก ๆ จะไปบ้านนอก 
                   หล่อนอยู่เหนือ 
          4. ค าวิเศษณ์บอกปริมาณหรือจ านวน (ประมาณวิเศษณ์)  เป็นค าประกอบบอกจ านวน                        
หรือ จ านวนนับ  เช่น  มาก  น้อย  หนึ่ง  สอง  ท่ีห้า  อันดับสิบ   เป็นต้น  ตัวอย่าง 
                   เขากินข้าวหมด 
                   คนงานกินจุ 
                   นักเรียนจะมาพบห้าคน 
                   คนท้ังหลายเดือดร้อนเพราะน้ าท่วม 
          5. ค าวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ (นิยมวิเศษณ์)  เป็นค าขยายบอกความแน่นอน  เช่น  นี่  นี้                   
นั่น  นั้น  โน่น  โนน้  เป็นต้น  ตัวอย่าง 
                   ชายคนนั้นเป็นชาวไทย 
                   เขาสอบตกแน่นอน 
                   หล่อนต้องมาหาเราแน่ 
                   ฉันเองเป็นคนท า 
          6. ค าวิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะ (อนิยมวิเศษณ์)  เป็นค าประกอบท่ีแสดงความไม่แน่นอน                  
เช่น  อื่น  อื่น ๆ  ใด  ใด ๆ  อะไร  อะไรๆ  เป็นต้น  ตัวอย่าง 
                    เด็กอะไรซนอย่างนี ้
                   วิชาอื่น ๆ ก็สู้วิชานี้ไม่ได้ 
                   ถึงจะแพงสักเท่าไร ฉันก็จะซื้อ 
          7. ค าวิเศษณ์แสดงค าถาม (ปฤจฉาวิเศษณ์)  เป็นค าท่ีใช้ถาม  เช่น  อะไร  ใคร  ไหน  ท าไม                   
แต่ค าเหล่านี้จะตามหลังค านาม  สรรพนาม หรือกริยา  ตัวอย่าง  คนไหนเป็นนักเรียนทุน 
                   คนไข้มีอาการอย่างไร 
                  เธออายุเท่าไหร่ 
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          8. ค าวิเศษณ์แสดงค าขานรับ (ประติชญาวิเศษณ์)  เป็นค าขานรับหรือค าประกอบใช้แสดงการขานรับ       
เช่น  ค่ะ  ครับ  จ๊ะ  จ๋า  ฯลฯ    ตัวอย่าง 
                   คุณครับ รถไฟจะออกแล้ว 
                   คุณแม่ขา  โทรศัพท์ค่ะ 
                   เธอจะไปไหนจ๊ะ 
          9. ค าวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ (ประติเษธวิเศษณ์)  เป็นค าบอกห้าม หรือบอกปฏิเสธ  เช่น  ไม่  หาไม่  
เปล่า  อย่า  เป็นต้น   ตัวอย่าง 
                   เงินทองไม่ใช่ของหาง่าย 
                   นักเรียนไม่ควรนั่งหลับในห้องเรียน 
                   เธออย่าเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะ 
 
ค าบพุบท 

 
ค าบุพบท  เป็นค าท่ีใช้หน้าค านาม ค าสรรพนาม หรือค ากริยาสภาวมาลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์             

ของค า และประโยคท่ีอยู่หลังค าบุพบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับค าหรือประโยคท่ีอยู่ข้างหน้าอย่างไร เช่น 
- ลูกชายของนายแดงเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ลูกสาวของนายด าเรียนเก่ง 
- ครูท างานเพื่อนักเรียน 
- เขาเล้ียงนกเขาส าหรับฟังเสียงขัน 

ค าบุพบทแบ่งออกเป็น  2  ชนิด 
1.  ค าบุพบทท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าต่อค า  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค านาม               

ค าสรรพนามกับค านาม  ค านามกับค ากริยา  ค าสรรพนามกับค าสรรพนาม  ค าสรรพนามกับค ากริยา               
ค ากริยากับค านาม  ค ากริยากับค าสรรพนาม  ค ากริยากับค ากริยา  เพื่อบอกสถานการให้ชัดเจน  เช่น 

1.1  บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ  เช่น 
–  พ่อซื้อสวนของนายทองค า        (นามกับนาม) 

1.2  บอกความเกี่ยวข้อง  เช่น 
–  เขาเห็นแก่กิน                       (กริยากับกริยา) 

1.3  บอกการให้และบอกความประสงค์  เช่น 
–  คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน              (นามกับสรรพนาม) 

1.4  บอกเวลา  เช่น 
–  เขามาต้ังแต่เช้า                     (กริยากับนาม) 

1.5  บอกสถานท่ี  เช่น 
–  เขามาจากต่างจังหวัด               (กริยากับนาม) 

1.6  บอกความเปรียบเทียบ  เช่น 
–  พี่หนักกว่าฉัน                         (กริยากับสรรพนาม) 
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2.  ค าบุพบทท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับค าอื่น  ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค  ใช้เป็นการทักทาย                       

มักใช้ในค าประพันธ์  เช่นค าว่า  ดูก่อน  ข้าแต่  ดูกร  ค าเหล่านี้ใช้น าหน้าค าสรรพนามหรือค านาม  เช่น 
–  ดูก่อน  ภิกษุท้ังหลาย 
–  ข้าแต่ท่านท้ังหลายโปรดฟังข้าพเจ้า 

ค าสนัธาน 
ค าสันธาน เป็นค าจ าพวกหนึ่งท่ีใช้เช่ือมค า เช่ือมความและเช่ือมประโยคให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน           

และสละสลวย 
         ชนิดและหน้าที่ของค าสันธาน 
                    1. เช่ือมค ากับค า ได้แก่ ค าว่า และ กับ ดังตัวอย่าง 
                               - บุตรชายและบุตรสาวต้องเล้ียงดูบิดาและมารดา 
                                - นายด ากับนายแดงเดินทางไปด้วยกัน 
                    2. เช่ือมประโยคกับประโยค ได้แก่ ค าว่า หรือ และ เพราะ เพราะ… จึง แต่ ฯลฯ ดัง ตัวอย่าง 
                                - เธออยากจะได้เส้ือหรือกางเกง 
                                - หล่อนร้องไห้จนน้ าตาแทบเป็นสายเลือด 
                                - เพราะ เขาไม่ขยันอ่านหนังสือเขาจึงสอบตก 
                                - ผมชอบอาหารภาคเหนือแต่เขาชอบอาหารภาคใต้ 
                    3. เช่ือมข้อความกับข้อความ ได้แก่ค าว่า เพราะฉะนั้น แม้ว่า…. ก็ เพราะ…. จึง ฯลฯ เช่น 
                                - ชาวต่างชาติเขาเข้ามาอยู่เมืองไทย เขาขยันหมั่นเพียร ไม่ยอมให้เวลาผ่านไป                
โดยเปล่าประโยชน์ เขาจึงร่ ารวยจนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ท้ังหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้พี่น้องชาวไทย      
ท้ังหลายจงต่ืนเถิด จงพากันขยันท างานทุกชนิด เพื่อจะได้รักษาผืนแผ่นดินของไทยไว้ 
                    4. เช่ือมความให้สละสลวย ได้แก่ค าว่า ก็ อันว่า อย่างไรก็ตาม อนึ่ง  เป็นต้น เช่น 
                                - ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง 
                                - อันว่า กิริยามารยาทอันงดงามนัน้ ย่อมเป็นท่ีช่ืนชมของผู้ท่ีพบเห็น 
                                - อย่างไรก็ตาม ฉันจะต้องหาทางช่วยเหลือเขาให้ได้ 
               ** ข้อสังเกต**   เนื่องจากหน้าท่ีส าคัญของค าสันธาน ได้แก่ การเช่ือมค า ประโยค และข้อความ           
ให้เกี่ยวเนื่องกันนัน้ โปรดดูเพิ่มเติมในบทว่าด้วยเรื่องประโยค 
 
 ค าอุทาน  
       ค าอุทาน เป็นค าท่ีเปล่งออกมาโดยไม่ค านึงถึงความหมาย แต่เน้นท่ีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด 
      ชนิดของค าอุทาน 
                1. ค าอุทานบอกอาการ คือ ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาเพื่อให้รู้อาการต่าง ๆ ของผู้พูด เช่น อาการดีใจ    
เสียใจ ตกใจ และประหลาดใจ เป็นต้น ได้แก่ค าว่า เอ๊ะ โอ๊ย อ๊ะ เฮ่ เฮ้ย โธ่ อนิจจา แหม ว้า ว้าย วุ้ย เป็นต้น อนึ่ง     
หลังค าอุทานพวกนี้มักมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ก ากับเสมอ ดังตัวอย่าง 
                            - แหม! หล่อจริง 
                            - เฮ้ย! อย่าเดินไปทางนั้น 
                            - โธ่! หมดกัน 
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                2. ค าอุทานเสริมบท คือ ค าอุทานท่ีใช้เป็นค าสร้อยหรือเสริมบท เพื่อให้เสียงหรือความกระชับ   
สละสลวยขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 
                            2.1 ค าอุทานเสริมบทท่ีใช้เป็นค าสร้อย ส่วนมากพบเป็นค าขึ้นต้นและลงท้ายบทประพันธ์
ประเภทโคลงและร่าย เติมลงไปเพื่อแสดงความรู้สึกบ้าง เพื่อท าให้ค าประพันธ์มีพยางค์ครบตามฉันทลักษณ์บ้าง     
ได้แก่ค าว่า โอ้ อ้า โอ้ว่า เถิด นา พ่อ แฮ เฮย เอย ฯลฯ ดังตัวอย่าง 
                                   - โอ้ ศรีเสาวลักษณ์ล้ า แลโลม โลกเอย 
                                    - โฉมควรจักฝากฟ้า ฤๅดิน ดีฤๅ 
                                    - พระสุเมรุเป่ือยเป็นตม ทบท่าว ลงนา 
                            2.2 ค าอุทานเสริมบทท่ีใช้เป็นค าแทรกระหว่างค าหรือข้อความ ได้แก่ค าว่า นา เอย           
เอ่ย เอ๋ย โวย ฯลฯ ดังตัวอย่าง 
                                    - เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 
                                    - สัตว์อะไรเอ่ยไม่มีหัว 
                                    - กบเอยท าไมจึงร้อง 
                            2.3 ค าอุทานเสริมบทท่ีใช้เป็นค าเสริม เพื่อต่อถ้อยค าข้างหน้าให้ยาวออกไป แต่ไม่ต้องการ
ความหมายท่ีเสริมนั้น ดังตัวอย่าง 
                                    - วัดวาอาราม 
                                    - รถรา 
                                    - หนังสือหนังหา 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/2  ใช้ค าได้เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 
เนื้อหา 
    - ค าราชาศัพท์ 
    - ระดับภาษา 

ค าราชาศัพท ์
ความหมาย 
  ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยค าท่ีใช้กับพระมหากษัตริย์  ในปัจจุบัน ค าราชาศัพท์หมายถึง                     
ถ้อยค าสุภาพ ไพเราะท่ีใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ได้แก่  พระมหากษัตริย์  
พระบรมวงศานุวงศ์  พระภิกษุ  ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชน 
 
 ที่มาของราชาศัพท์ 
  1. รับมาจากภาษาอื่น  
       ภาษาเขมร เช่น เสวย  เขนย เสด็จ โปรด ฯลฯ 
       ภาษาบาลี สันสกฤต  เช่น เนตร หัตถ์ โอรส อาพาธ  ฯลฯ 

2. การสร้างค าข้ึนใหม่  
    โดยการประสมค า เช่น ต้ังเครื่อง ลูกหลวง ซับพระพักตร์  ฯลฯ 
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วิธีใช้ราชาศัพท์ที่ควรสังเกต 
  1. การใช้ “ทรง” มีหลัก ๓ ประการ  
    1.1 น าหน้าค ากริยาสามัญท าให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่น 

       - ทรงเจิม  ทรงออกก าลังกาย ทรงใช้ ทรงวิ่ง เป็นต้น 
   1.2 น าหน้าค านามสามัญบางค าท าให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่น 

- ทรงดนตรี  ทรงช้าง ทรงเครื่อง  ทรงรถ เป็นต้น 
    1.3 น าหน้าค านามราชาศัพท์ท าให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้  เช่น  

- ทรงพระอักษร  ทรงพระด าเนิน ทรงพระราชนิพนธ์  ทรงพระราชด าริ เป็นต้น         
ค ากริยาท่ีเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ “ทรง” น าหน้า เช่น เสด็จ เสวย โปรด  เป็นต้น 

 2. การใช้ค า “พระบรม”   “พระราช”  “พระ” 
         2.1 ค า “พระบรม”ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระบรมราชานุเคราะห์                            
พระปรมาภิไธย พระบรมราโชวาท ฯลฯ 
    2.2 “พระราช” ใช้น าหน้าค านาม แสดงว่าค านามนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์               
สมเด็จพระบรมราชินี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เช่น   
พระราชานุญาต พระราชวโรกาส พระราชประวัต ิ ฯลฯ 

2.3  ค า “พระ” ใช้น าหน้าค านามท่ีเป็นอวัยวะ ของใช้ เช่น  
      พระนลาฏ  พระชานุ  พระขนง ฯลฯ 

3. การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามส านวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบส านวนต่างประเทศ ได้แก ่
    3.1 ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ               
ค าว่า”เฝ้าฯรับเสด็จ” ย่อมาจาก”เฝ้าทูลละอองธลีุพระบาทรับเสด็จ”ไม่ใช้ค าว่า”ถวายการต้อนรับ” 
    3.2 ค าว่า”คนไทยมีความจงรักภักดี” หรือ”แสดงความจงรักภักดี” ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่ค าว่า      
“ถวายความจงรักภักดี” 

4. การใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล 
    4.1 ค าว่า “อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะ” และ”พระราชอาคันตุกะ” ใช้ดังนี้ คือให้ดู              
เจ้าของบ้านเป็นส าคัญ เช่นแขกของพระมหากษัตริย์ ใช้ค าว่า “ราช”น าหน้า ถ้าไม่ใช่แขกของพระมหากษัตริย์            
ก็ไม่ต้องมี “ราช” น าหน้า 
   4.2 ในการถวายส่ิงของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                             ถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ “ทูลเกล้าฯ ถวาย” 
                            ถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ “น้อมเกล้า ฯ ถวาย” 
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ระดบัของภาษา 

         การใช้ภาษาขึ้นอยู่กับกาลเทศะ สถานการณ์ สภาวะแวดล้อม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งอาจ        
แบ่งภาษาเป็นระดับต่าง ๆได้หลายลักษณะ เช่น (ภาษาระดับท่ีเป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน) ,(ภาษาระดับ        
พิธีการ ระดับกึ่งพิธกีาร ระดับไม่เป็นทางการ) ในช้ันเรียนนี้ เราจะช้ีลักษณะส าคัญของภาษาเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

         1. ระดับพิธีการ ใช้ส่ือสารกันในท่ีประชุมท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การประชุมรัฐสภา การกล่า      
วอวยพร การกล่าวต้อนรับ การกล่าวรายงานในพธิีมอบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร การกล่าวสดุดีหรือการ        
กล่าวเพื่อจรรโลงใจให้ประจักษ์ในคุณความดี การกล่าวปิดพิธี เป็นต้น ผู้ส่งสารระดับนี้มักเป็นคนส าคัญส าคัญ         
หรือมีต าแหน่งสูง ผู้รับสารมักอยู่ในวงการเดียวกันหรือเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ สัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารกับ          
ผู้รับสารมีต่อกันอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ผู้ส่งสารเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดียว ไม่มีการโต้ตอบ ผู้กล่าวมักต้องเตรียม        
บทหรือวาทนิพนธ์มาล่วงหน้าและมักน าเสนอด้วยการอ่านต่อหน้าท่ีประชุม 

         2. ภาษาระดับทางการ ใช้บรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในท่ีประชุมหรือใช้ในการเขียนข้อความ      
ท่ีปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ หนังสือท่ีใช้ติดต่อกับทางราชการหรือในวงธุรกิจ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร      
มักเป็นบุคคลในวงอาชีพเดียวกัน ภาษาระดับนี้เป็นการส่ือสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์โดยยึดหลักประหยัดค า        
และเวลาให้มากท่ีสุด 

3. ภาษาระดับก่ึงทางการ คล้ายกับภาษาระดับทางการ แต่ลดความเป็นงานเป็นการลงบ้าง เพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกัน มีการโต้แย้งหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น      
กันเป็นระยะ ๆ มักใช้ในการประชุมกลุ่มหรือการอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในช้ันเรียน ข่าว บทความในหนังสือพิมพ์ 
เนื้อหามักเป็นความรู้ท่ัวไป ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กิจธุระต่าง ๆ รวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกนั 

          4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ ภาษาระดับนี้มักใช้ในการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล          
ไม่เกิน  4-5 คนในสถานท่ีและกาละท่ีไม่ใช่ส่วนตัว อาจจะเป็นบุคคลท่ีคุ้นเคยกัน การเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน    
การรายงานข่าวและการเสนอบทความในหนังสือพิมพ์ โดยท่ัวไปจะใช้ถ้อยค าส านวนท่ีท าให้รู้สึกคุ้นเคยกันมากกว่า
ภาษาระดับทางการหรือภาษาท่ีใช้กันเฉพาะกลุ่ม เนื้อหาเป็นเรื่องท่ัว ๆ ไป ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กิจธุระต่าง ๆ 
รวมถึงการปรึกษาหารือหรือร่วมกัน 

           5. ภาษาระดับกันเอง ภาษาระดับนี้มักใช้กันในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนสนิท สถานท่ีใช้มักเป็นพื้นท่ี
ส่วนตัว เนื้อหาของสารไม่มีขอบเขตจ ากัด มักใช้ในการพูดจากัน ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรยกเว้นนวนิยาย  
หรือเรื่องส้ันบางตอนท่ีต้องการความเป็นจริง (การแบ่งภาษาดังท่ีกล่าวมาแล้วมิได้หมายความว่าแบ่งกันอย่าง     
เด็ดขาด ภาษาระดับหนึ่งอาจเหล่ือมล้ ากับอีกระดับหนึ่งก็ได้) 
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ข้อควรสังเกตเก่ียวกับความลดหลั่นตามระดับภาษา 
1. ภาษาท่ีใช้ในระดับพิธีการ ระดับทางการและระดับกึ่งทางการ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนตนเอง   
(สรรพนามบุรุษท่ี ๑) มักใช้ กระผม ผม ดิฉัน ข้าพเจ้า ค าสรรพนามท่ีใช้แทนผู้รับสาร(สรรพนามบุรุษท่ี 

๒) มักจะใช้ ท่าน ท่านท้ังหลาย ส่วนภาษาระดับท่ีไม่เป็นทางการและระดับกันเอง ผู้ส่งสารจะใช้สรรพนาม             
ผม ฉัน ดิฉัน กัน เรา หนู ฯลฯ หรืออาจใช้ค านามแทน เช่น นิด ครู หมอ แม่ พ่อ พี่ ป้า ฯลฯ 

2. ค านาม ค านามหลายค าเราใช้เฉพาะในภาษาระดับกึ่งทางการ ระดับไม่เป็นทางการและระดับกนัเอง   
เท่านั้น หากน าไปใช้เป็นภาษาระดับทางการจะต่างกันออกไป เช่น โรงจ าน า>สถานธนานุเคราะห์ โรงพัก                 
>สถานีต ารวจ หมู>สุกร ควาย>กระบือ รถเมล์>รถประจ าทาง หมา>สุนัข เป็นต้น 

3. ค ากริยา ค ากริยาท่ีแสดงระดับภาษาต่าง ๆอย่างเห็นได้ชัด เช่น ตาย อาจใช้ ถึงแก่กรรม เสีย ล้ม           
กิน อาจใช้ รับประทาน บริโภค 

4. ค าวิเศษณ์ บางค าใช้ค าขยายกริยา มักใช้ในระดับภาษาไม่เป็นทางการและระดับกันเองหรืออาจใช้          
ในภาระดับกึ่งราชการก็ได้ ค าวิเศษณ์เหล่านี้มักเป็นมักเป็นค าบอกลักษณะหรือแสดงความรู้สึก เช่น เปรี้ยวจี๊ด         
เย็นเจ๊ียบ วิ่งเต็มเหยียด ฟาดเต็มเหนี่ยว เยอะแยะ ภาษาระดับทางการขึ้นมีใช้บ้าง เช่น เป็นอันมาก มาก 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/khwamruphasathai/home/10-radab-phasa/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.tiff?attredirects=0
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ตัวช้ีวัด ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
เนื้อหา 
        - ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

ค าทีม่าจากภาษาต่างประเทศ 
ค าท่ีมาจากภาษาอื่นในภาษาไทยมีการขอยืมค าจากภาษาอื่น ๆ มากมาย เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  

ภาษาเขมรเป็นต้น ค าท่ีมาจากภาษาอื่นเหล่านี้ จะมีหลักในการสังเกตแตกต่างกัน ท าให้เราสามารถทราบได้ว่า 
ค าเหล่านี้มาจากภาษาใด 
 
1. ค าที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต 

ตารางเปรียบเทียบภาษาบาลี – สันสกฤต 

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต 

1. สระมี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อ ุอู เอ โอ 1. สระมี 14 ตัว  เพิ่มจาก
บาลี 6 ตัว  คือ  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  ไอ  เอา (แสดงว่าค าท่ีมี
สระ 6 ตัวนี้จะเป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด) 

2. มีพยัญชนะ 33 ตัว(พยัญชนะวรรค) 2. มีพยัญชนะ 35 ตัว  เพิ่มจากภาษาบาลี 2 ตัว คือ         
ศ ษ (แสดงว่าค าท่ีมี ศ ษ เป็นภาษาสันสกฤต   
*ยกเว้น ศอก ศึก เศิก โศก เศร้า เป็นภาษาไทยแท้) 

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต 

3. มีตัวสะกดตัวตาม  
แน่นอน เช่น กัญญา จักข ุทักขิณะ ปุจฉา อัณณพ คัมภีร์   
เป็นต้น 

3. มีตัวสะกดและตัวตามไม่
แน่นอน เช่น กันยา จักษุ ทักษิณ ปฤจฉา วิทย ุ 
อัธยาศัย  เป็นต้น 

4. นิยมใช้ ฬ เช่น  กีฬา จุฬา ครุฬ   
เป็นต้น   (ค าว่า กีฬา-บาลี) 

4. นิยมใช้ ฑ เช่น กรีฑา จุฑา ครุฑ  
(จ าว่า กรีฑา-สันสกฤต) 

5. ไม่นิยมควบกล้ าและ
อักษรน า  เช่น ปฐม  มัจฉา สามี มิต ฐาน ปทุม ถาวร    
เปม  กิริยา เป็นต้น 

5. นิยมควบกล้ าและอักษรน า  เช่น ประถม มัตสยา 
สวาม ีมิตร สถาน ประทุม สถาพร เปรม กริยา เป็นต้น 
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6. นิยมใช้ "ริ" เช่น ภริยา จริยา อัจฉริยะ เป็นต้น 6. นิยมใช้ รร (รหัน)  
เช่น ภรรยา จรรยา อัศจรรย์ เป็นต้น 
เนื่องจากแผลงมาจาก รฺ (ร เรผะ)  
เช่น  วรฺณ = วรรณ    ธรฺม = ธรรม    
* ยกเว้น บรร เป็นค าเขมร 

7.  นิยมใช้ ณ น าหน้าวรรค ฏะ เช่น มณฑล ภัณฑ์ 
หรือ ณ น าหน้า ห เช่น กัณหา ตัณหา 

7. นิยม "เคราะห์" เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์     
อนุเคราะห์ เป็นต้น 

 

เร่ืองน่ารู ้
     1.  ถ้าพยัญชนะ "ส" น าหน้า วรรค ตะ ค านั้นจะมาจากภาษาสันสกฤต เช่น สถาพร สถาน สถิต เป็นต้น 
     2.  พยัญชนะเศษวรรคในภาษาบาลีท่ีใช้เป็นตัวสะกด 
ได้  มี  5  ตัว  คือ  ย  ล  ว  ส  ฬ เช่น อัยยิกา คุย มัลลิกา กัลยาณ  ชิวหา อาสาฬห ภัสตา มัสสุ เป็นต้น 
     3.  พยัญชนะเศษวรรคในภาษาสันสกฤตคล้ายภาษาบาลี แต่มีตัวสะกดเพิ่ม อีก 2 ตัว คือ ศ ษ 
เช่น ราษฎร ทฤษฎี พฤศจิกายน เป็นต้น 
ข้อควรจ า  ถ้าค าใดมีตัวอักษรซ้ ากัน เป็นค าภาษาบาลีแน่นอน  เช่น ปัญญา อัคคี นิพพาน เมตตา บัลลังก์ ฯลฯ 

2. ค าที่มาจากภาษาเขมร 

          ภาษาเขมรเป็นภาษาค าโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร ค าด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็น  
ค าพยางค์เดียวและเป็นค าโดด ถือเอาการเรียงค าเข้าประโยคเป็นส าคัญเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่มีลักษณะ     
บางอย่างต่างไปจากภาษาไทย  

ลักษณะค าภาษาเขมรในภาษาไทย 

1. มักจะสะกดด้วย จ ญ ร ล เช่น เผด็จ บ าเพ็ญ ก าธร ถกล ตรัส 
2. มักเป็นค าควบกล้ า เช่น ไกร ขลัง ปรุง 
3. มักใช้ บัง บัน บ า น าหน้าค าท่ีมีสองพยางค์ เช่น  

บัง บังคับ บังคม บังเหียน บังเกิด บังคล บังอาจ  
บัน บันได บันโดย บันเดิน บันดาล บันลือ  
บ า บ าเพ็ญ บ าบัด บ าเหน็จ บ าบวง 

4. นิยมใช้อักษรน า เช่น สนุก สนาน เสด็จ ถนน เฉลียว เป็นต้น 
5. ค าเขมรส่วนมากใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น ขนง ขนอง เขนย เสวย บรรทม เสด็จ โปรด เป็นต้น 
6. มักแผลงค าได้ เช่น  

- ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ขจอก เป็น กระจอก  
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- ผ แผลงเป็น ประ ผสม - ประสม ผจญ - ประจญ  
- ประ แผลงเป็น บรร ประทม เป็น บรรทม ประจุ - บรรจุ ประจง – บรรจง 

การยืมค าภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย 

1. ยืมมาใช้โดยตรง เช่น กระดาน กระท่อม กะทิ บัง โปรด ผกา เป็นต้น 
2. ยืมเอาค าท่ีแผลงแล้วมาใช้ เช่น กังวล บ าบัด แผนก ผจัญ 
3. ยืมท้ังค าเดิมและค าท่ีแผลงแล้วมาใช้ เช่น เกิด-ก าเนิด ขลัง-ก าลัง เดิน-ด าเนิน ตรา-ต ารา บวช-ผนวช 
4. ใช้เป็นค าสามัญท่ัวไป เช่น ขนุน เจริญ ฉงน ถนอม สงบ เป็นต้น 
5. ใช้เป็นค าในวรรณคดี เช่น ขจี เชวง เมิล สด า สลา เป็นต้น 
6. ใช้เป็นค าราชาศัพท์ เช่น เขนาย ตรัส ทูล บรรทม เสวย เป็นต้น 
7. น ามาใช้ท้ังเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน 

ตัวอย่างภาษาเขมรในภาษาไทย  
         กระชับ กระโดง กระเดียด กระบอง กระบอื กระท่อม กระโถน กระพัง ตระพัง ตะพงั กระเพาะ            
กระแส กังวล ก าจัด ก าเดา รัญจวน ลออ สกัด สนอง สนุก สดับ สบง สังกัด สไบส าราญ สรร ส าโรง แสวง          
แสดง ก าแพง ก าลัง ขนาน ขจี โขมด จัด เฉพาะ ฉบับ เชลย โดยทรวง ถนน บายศรี ประกายพรึก ปรับ          
ประจาน โปรด เผด็จ ผจญ ผจัญ เผอิญ เผชิญ เพ็ญเพลิง เพนียด ระลอก  

3. ค าที่มาจากภาษาจีน 

       ไทยและจีนมีการติดต่อเจริญสัมพันธไมตรี และค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าและศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามมา 
เป็นเวลานาน ชาวจีนท่ีมาค้าขายได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ภาษาจีนจึงเข้ามาสู่ไทย         
โดยทางเช้ือชาติ  และใช้ปะปนภาษาไทยมานานแล้ว    
       การยืมค าภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยนั้น เราได้มาจากภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน เพราะระบบการเขียน  
ภาษาจีนต่างกับภาษาไทยมาก ภาษาจีนเขียนอักษรแทนค าเป็นตัว ๆ ไม่มีการประสมสระ พยัญชนะ ค าภาษาจีน  
ท่ีมีใช้ในภาษาไทย น ามาเป็นค าเรียกช่ือ เครื่องใช้  ยาสมุนไพร สัตว์ อาหาร เครื่องแต่งกาย ธุรกิจการค้า มหรสพ  
และอื่น ๆ  
       ภาษาจีนมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยมาก คือ เป็นภาษาค าโดด มีเสียงวรรณยุกต์ เมื่อน าค าภาษาจีน 
มาใช้ในภาษาไทยซึ่งมีวรรณยุกต์และสระประสมใช้จึงท าให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์และสระตามภาษาจีน 
ได้อย่างง่ายดาย ค าภาษาจีนยังมีค าท่ีบอกเพศในตัวเช่นเดียวกับภาษาไทยอีกด้วย เช่น เฮีย (พี่ชาย) ซ้อ (พี่สะใภ้)  
เจ๊ (พี่สาว) นอกจากนี้การสะกดค าภาษาจีนในภาษาไทยยังใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดท้ัง 8 มาตรา 
 
หลักการสังเกตค าภาษาไทยที่มาจากภาษาจีน 
       1. น ามาเป็นช่ืออาหารการกิน เช่น ก๋วยเต๋ียว เต้าทึง แป๊ะซะ เฉาก๊วย จับฉ่าย เป็นต้น 
       2. เป็นค าท่ีเกี่ยวกับส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเรารับมาจากชาวจีน เช่น ตะหลิว ตึก เก้าอี้ เก๋ง ฮวงซุ้ย 
       3. เป็นค าท่ีเกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้า เช่น เจ๋ง บ๋วย หุ้น ห้าง โสหุ้ย เป็นต้น 
       4. เป็นค าท่ีใช้วรรณยุกต์ตรี จัตวา เป็นส่วนมาก เช่น ก๋วยจ๊ับ กุ๊ย เก๊ เก๊ก ก๋ง ตุ๋น เป็นต้น 
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วิธีน าค ายืมภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทย  
       ไทยน าค าภาษาจีนมาใช้ โดยมากไทยเลียนเสียงจีนได้ใกล้เคียงกว่าชาติอื่น ๆ เช่น เกาเหลา ต้ังฉ่าย       
เต้าทึง เต้าหู้ เต้าฮวย บะฉ่อ พะโล้ แฮ่กึ้น เป็นต้น มีบางค าท่ีน ามาตัดทอนและเปล่ียนเสียง เช่น เต้ียะ หลิว  
ตะหลิว บ๊ะหมี่ บะหมี่ ปุ้งกี ปุ้งกี๋  
 
ตัวอย่างค ายืมที่มาจากภาษาจีน  
       กงสี กงฉิน กงไฉ่ กงเต็ก ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจ๊ับ เกาหลา กุ๊ย เก๊ เก๊ก เกี้ยว เกี๊ยว เกี๊ยะ กุยเฮง เก๊ก ก๋ง           
เก้าอี้ ขาก๊วย เข่ง จับกัง จับฉ่าย จับยี่กี จันอับ เจ๊ง เจ๋ียน เจ เฉาก๊วย เซ้ง เซียน แซ่ แซยิด เซ็งล้ี ซาลาเปา  
ซิ้ม ตะหลิว เต๋า ตุน ตุ๋น แต๊ะเอีย เต้าหู้ เต้าฮวย เต้าเจ้ียว โต๊ะ ไต้ก๋ง ตังเก บ๊วย บะฉ่อ บะหมี่ บู๊ ปุ้งกี๋  
ปอเปี๊ยะ แป๊ะเจ๊ียะ พะโล้ เย็นตาโฟ หวย ยี่ห้อ ล้ินจ่ี ห้าง หุ้น เอี๊ยม โสหุ้ย เฮงซวย ฮวงซุ้ย ฮ่องเต้ อั้งโล่  
 
4. ค าที่มาจากภาษาอังกฤษ 
               ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน  เป็นภาษามีวิภัตติปัจจัย  เช่น เดียวกับภาษาบาลี
สันสกฤต ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมใช้เป็นภาษาเพื่อการส่ือสารมากท่ีสุด มีประเทศต่าง ๆ ยอมรับภาษา    
อังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษจึงกลาย เป็นภาษาสากลของชาวโลก คนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาท่ีสองมาเป็นเวลานาน จนภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้น ท้ังในด้านการพูดและ 
การเขียนส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ในปัจจุบันคนไทยศึกษาความรู้และวิทยาการต่าง ๆ จากต าราภาษาอังกฤษ  
และสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น ค ายืมจากภาษาอังกฤษจึงหล่ังไหลเข้ามาในภาษาไทยมากขึ้นทุกขณะ 
ท้ังในวงการศึกษา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ธุรกิจ การเมือง การบันเทิง เป็นต้น  
 
การยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย 

1. การทับศัพท์ โดยการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษร ค ายืมจากภาษาอังกฤษโดยวิธีการทับศัพท์มี 
จ านวนมาก ค าบางค าราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์เป็นค าไทยแล้ว แต่คนไทยนิยมใช้ค าทับศัพท์มากกว่า  
เพราะเข้าใจง่าย ส่ือสารได้ชัดเจน เช่น ค าภาษาอังกฤษ ค าทับศัพท์  
     game เกม                   graph กราฟ                           cartoon การ์ตูน  
     clinic คลินิก                   quota โควตา                       technology เทคโนโลยี   

2. การบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมค า โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้วสร้างค าขึ้นใหม่  
ซึ่งมีเสียงแตกต่างไปจากค าเดิม โดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการจะใช้วิธีการนี้มาก ผู้ท่ีมีหน้าท่ีบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 
แทนค าภาษาอังกฤษ คือ ราชบัณฑิตยสถาน เช่น ค าภาษาอังกฤษ ค าบัญญัติศัพท์  
           airport สนามบิน                     globalization โลกาภิวัตน์                  science วิทยาศาสตร์  
           telephone โทรศัพท์                reform ปฏิรูป  
  3. การแปลศัพท์ วิธีการนี้จะต้องใช้วิธีการคิดแปลเป็นค าภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับค าใน 
ภาษาอังกฤษ แล้วน าค านั้นมาใช้ส่ือสารในภาษาไทยต่อไป ดังตัวอย่างเช่น  
        blackboard     กระดานด า             enjoy สนุก                   handbook หนังสือคู่มือ  
        school  โรงเรียน                          short story เรื่องส้ัน 
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ตัวอย่างค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีใช้ในภาษาไทย  
             กราฟ การ์ตูน กิ๊บ กลูโคส กัปตัน แก๊ส กุ๊ก เกียร์ แก๊ง แกลลอน คริสต์มาส ไดนาโม ไดโนเสาร์       
ครีม คลอรีน คอนกรีต คลินิก คอนเสิร์ต คอมพิวเตอร์ คุกกี้ เคเบิล เครดิต แคปซูล เคาน์เตอร์ แคลอรี  
โควตา ชอล์ก ช็อกโกเลต เช็ค เช้ิต เชียร์ โชว์ ซีเมนต์ เซลล์ ไซเรน ดีเซลดอลลาร์ ดีเปรสช่ัน เต็นท์ ทอนซิล  
เทอม แท็กซี่ แทรกเตอร์ นิโคติน นิวเคลียร์ นีออน นิวเคลียส โน้ต ไนลอน บล็อก เบนซิน แบคทีเรีย ปล๊ัก  
ปิกนิก เปอร์เซ็นต์ พลาสติก พีระมิด ฟลูออรีน ฟอร์มาลีน ฟังก์ชัน ฟาร์ม ฟิสิกส์ มอเตอร์ มัมมี่ มาเลเรีย  
โมเลกุล ไมล์ ไมโครโฟน ไมโครเวฟ ยิปซัม ยีราฟ ริบบ้ิน เรดาร์ ลิกไนต์ ลิปสติก เลเซอร์ วัคซีน วิตามิน  
ไวโอลิน  
 
5. ค าที่มาจากภาษาชวา 
       ภาษาชวา ปัจจุบันเรียกว่าภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาตระกูลค าติดต่อ ตระกูลเดียวกับภาษามลายู  
ภาษาชวาท่ีไทยยืมมาใช้ส่วนมากเป็นภาษาเขียน ซึ่งรับมาจากวรรณคดีเรื่อง ดาหลังและอิเหนาเป็นส่วนใหญ่  
ถ้อยค าภาษาเหล่านี้ใช้ส่ือสารในวรรณคดี และในบทร้อยกรองต่าง ๆ มากกว่าค าท่ีน ามาใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
 
การยืมค าภาษาชวา-มลายูมาใช้ในภาษาไทย 
        1. ใช้ในการแต่งค าประพันธ์ เช่น บุหรง บุหลัน ระตู ปาหนัน ตุนาหงัน เป็นต้น 
        2. ใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เช่น กัลปังหา กุญแจ กระดังงา ซ่าหริ่ม ประทัด  ทุเรียน น้อยหน่า  
            บุหลัน เป็นต้น 
 
ตัวอย่างค าภาษาชวา-มลายูในภาษาไทย 
        กะพง กระจูด กะลาสี กะลุมพี ก ายาน ก าปั่น กระยาหงัน (สวรรค์) กะละปังหา กระแชง จับป้ิง  
จ าปาดะ ตลับ ทุเรียน บูดู ปาเต๊ะ มังคุด สละ สลัก สลาตัน สลัด สุจหนี่ โสร่ง หนัง ยะลา เบตง น้อยหน่า กริช  
กิดาหยัน (มหาดเล็ก) กุหนุง (เขาสูง) กุญแจ การะบุหนิง (ดอกแก้ว) กระดังงา อิเหนา อังกะลุง อสัญแดหวา  
(เทวดา) ตุนาหงัน (คู่หมั้น) ยิหวา (ดวงใจ) บุหรง (นกยูง) บุหลัน (ดวงจันทร์) บุหงา (ดอกไม้) อุรังอุตัง สะตาหมัน  
(สวน) บุหงาร าไป ปาหนัน (ดอกล าเจียก) ร ามะนา การะบุหนิง (ดอกแก้ว) กิดาหยัน (มหาดเล็ก) ซ่าโบะ (ผ้าห่ม) 
ซ่าหริ่ม ดาหงัน (สงคราม) ปันหยี ปั้นเหน่ง ประทัด บุษบามินตรา (ดอกพุทธรักษา) มาลาตี (ดอกมะลิ) มินตรา  
(ต้นกระถิน) มิรันตี (ดาวเรือง) สะการะตาหรา (ดอกกรรณิการ์) ตันหยง (ดอกพิกุล) กาหลา (ช่ือดอกไม้)  
ประไหมสุหรี มะเดหวี ระตู (เจ้าเมือง) 
 
6. ค าที่มาจากภาษาอื่น ๆ  
       ภาษาทมิฬ เช่น กะไหล่ กุลี กานพลู ก ามะหยี่ จงกลนี ตรียัมปวาย ตะกั่ว ปะวะหล่ า ยี่หร่า สาเก อาจา 
กะละออม กะหรี่ (ช่ือแกงชนิดหนึ่ง) 
       ภาษาเปอร์เซีย เช่น กากี กาหลิบ กุหลาบ เกด (องุ่นแห้ง) เข้มขาบ (ช่ือผ้า) คาราวาน ชุกชี  
(ฐานพระประธาน) ตาด (ผ้าไหมปักเงินหรือทองแล่ง) ตรา (เครื่องหมาย) ตราชู (เครื่องช่ัง) บัดกรี (เช่ือมโลหะ)  
ปสาน (ตลาด) ฝรั่ง (ค าเรียกชาวยุโรป) ราชาวดี (พลอยสีฟ้า) สุหร่าย (คนโทน้ าคอแคบ) องุ่น สักหลาด 
ส่าน (ผ้าคลุมกายหรือหน้า) เยียรบับ (ผ้าทอยก ดอกเงินหรือทอง) 
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        ภาษาอาหรับ   เช่น กะลาสี การบูร กั้นหยั่น กะไหล่ ฝ่ิน โก้หร่าน 
        ภาษาญี่ปุ่น   เช่น กิโมโน คามิคาเซ่ คาราเต้ เคนโด้ ซามูไร ซูโม่ ซากุระ เทมปุระ ฟูจิ สุกี้ยากี้ ยูโด 
        ภาษาฝร่ังเศส    เช่น กงสุล กรัม กาสิโน กาแฟ กาเฟอีน กิโยติน กิโลกรัม กิโลลิตร โก้เก๋ เชมเปญ โชเฟอร์ 
คูปอง เปตอง ปาร์เกต์ คาเฟ่ ครัวซองท์ บุฟเฟต์ มองสิเออร์ 
        ภาษาฮินดี  เช่น  อะไหล่    ปาทาน 
        ภาษาโปรตุเกส  เช่น     สบู่ กัมปะโด ปิ่นโต กะละแม กะละมัง จับป้ิง เลหลัง บาทหลวง ปัง ปิ่นโต เหรียญ 
        ภาษาพม่า   เช่น  หม่อง   กะปิ   ส่วย 
        ภาษามอญ   เช่น   มะ   เม้ย  เปิงมาง   พลาย  ประเคน 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/4  ระบุลกัษณะของประโยค 
เนื้อหา 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 

ประโยค 
ความหมายของประโยค 

ประโยค คือ ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์ ซึ่งเริ่มแรกจะต้องประกอบ  
ด้วยประธานและกริยา และประโยคยังมีหน้าท่ีใช้ส่ือความหมายให้สมบูรณ์ หรือน าประโยชน์หลาย ๆ ประโยค 
มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวได้ 
 
 โครงสร้างของประโยค 

ประโยคจะมีความสมบูรณด้วย จะต้องประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง 
ภาคประธาน หมายถึง ส่วนส าคัญของข้อความเป็นผู้กระท า ก า ส่วนใหญ่เป็นค านาม หรือสรรพนาม  

ภาคประธานประกอบด้วย บทประธาน และ/ หรือ บทขยายประธานหรือความเป็นไป 
ภาคแสดง หมายถึง ส่วนท่ีแสดงกิริยาอาการหรือความเป็นไปของภาคประธาน ประกอบด้วย บทกริยา  

บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม ( ถ้ามี) 
 
ประโยคแบ่งตามโครงสร้างได้ 3 ชนิด ดังนี้ 
1. ประโยคสามัญ คือ ประโยคท่ีกล่าวถึงส่ิงใด ส่ิงหนึ่งเพียงส่ิงเดียว และส่ิงนั้นแสดงกิริยาอาการหรอื 
อยู่ในสภาพเดียว 

ตัวอย่างประโยคสามัญ 
- ลมพัดแรง 
- สุนัขกัดไก่ 
- สมคิดเป็นนักกีฬา 
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2. ประโยครวม คือ ประโยคท่ีมีประโยคสามัญมารวมกัน 2 ประโยคขึ้นไป โดยมีค าเช่ือมประโยค 
เพื่อให้มีใจความต่อเนื่องเป็นประโยคเดียวกัน 
***ประโยคความรวมมี ๔ ประเภท ได้แก่ 

2.1 ประโยคที่มีความคล้อยตามกัน สันธานท่ีใช้เช่ือม คือ และ , ท้ัง...และ , พอ...ก็ 
ตัวอย่างประโยครวม 
- น้องหวีผม  
- น้องร้องเพลง 

         น า 2 ประโยคมารวมกันจะได้ น้องหวีผมและร้องเพลง 
- ครูเขียนกระดานด า 
- แดงรีบจดตามทันที 

         น า 2 ประโยคมารวมกันจะได้ พอครูเขียนกระดานด าแดงก็รีบจดตามทันที 
2.2 ประโยคที่มีความขัดแย้งกัน สันธานท่ีใช้เช่ือม คือ แต่ , กว่า...ก็ , ถึง...ก็ 

ตัวอย่างประโยครวม 
- ฉันชอบภาษาไทย  
- น้องชอบคณิตศาสตร์ 
น า 2 ประโยคมารวมกันจะได้ ฉันชอบภาษาไทยแต่น้องชอบวิชาคณิตศาสตร์ 

2.3 ประโยคที่มีความให้เลือก สันธานท่ีใช้เช่ือม คือ หรือ , ไม่...ก็ 
ตัวอย่างประโยครวม 
- เธอต้องออกไปหน้าห้อง 
 - ฉันต้องออกไปหน้าห้อง 
น า ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ ไม่เธอก็ฉันต้องออกไปหน้าห้อง 
- เธอต้องการชา  
- เธอต้องการกาแฟ 
น า ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ เธอต้องการชาหรือกาแฟ 

2.4 ประโยคที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน สันธานท่ีใช้เช่ือม คือ จึง , เพราะ...จึง , ฉะนั้น...จึง 
ตัวอย่างประโยครวม 
- เขาทุจริตในการสอบ  
- เขาถูกปรับตกทุกวิชา 
น า ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ เขาทุจริตในการสอบจึงถูกปรับตกทุกวิชา 

3. ประโยคซ้อน คือ ประโยคท่ีมีใจความส าคัญเป็นประโยคหลัก และมีประโยคย่อยแทรกอยู่ด้วย 
ประโยคย่อยท าหน้าท่ีขยายนามหรือขยายกริยาในประโยคหลัก สันธานท่ีใช้เช่ือม คือ ท่ี, ซึ่ง ,อัน , เมื่อ , ผู้ , ย่อม 

ตัวอย่างประโยคซ้อน 
- ฉันอาศัยบ้านซึ่งอยู่บนภูเขา 
- คนท าดีย่อมได้รับผลดี 
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ตัวช้ีวัด ป. ๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
เนื้อหา 
      กลอนสุภาพ 

กลอนสุภาพ 
 กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหนึง่ ซึ่งลักษณะค าประพันธ์ของภาษาไทย ท่ีเรียบเรียงเข้าเป็นคณะ  
ใช้ถ้อยค าและท านองเรียบ ๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนท้ังหมด เพราะเป็นพื้นฐานของกลอน
หลายชนิด หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่น ๆ ได้ง่ายข้ึนค าประพันธ์ ท่ีต่อท้ายว่า "สุภาพ"  
นับว่าเป็นค าประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ ด้วยมีข้อบังคับในเรื่อง "รูปวรรณยุกต์" ในกลอนสุภาพนอกจากมี
บังคับเสียงสระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแล้ว ยังบังคับรูปวรรณยุกต์เพิ่ม จึงมีข้อจ ากัดท้ังรูปและเสียงวรรณยุกต์  
เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งให้เด่นชัดยิ่งขึ้นค าประพันธ์ 
กลอนสุภาพนิยมเล่นกันมากตั้งแต่สมัยอยุธยา จวบจนถึงปัจจุบัน ในต้นรัตนโกสินทร์นั้นงานกลอนสุภาพเด่นชัดใน
รัชกาลท่ี ๒ ซึ่งเฟื่องฟูถึงขนาดมีการแข่งขันต่อกลอนสด กลอนกระทู้ ตลอดรัชสมัยมีผลงานออกมามากมาย เช่น  
กลอนโขน กลอนนิทาน กลอนละคร กลอนต าราวัดโพธิ์ เป็นต้น บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า ก็เกิดข้ึนในยุคนี้  
ยังมีกวีท่านอื่นท่ีมีช่ือเสียง เช่น สุนทรภู่ เป็นต้น และในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ก็มีปราชญ์กวีทางกลอนสุภาพท่ีส าคัญ 
หลายท่านเช่นกันกลอนสุภาพ คือกลอนท่ีใช้ถ้อยค า และท านองเรียบ ๆ แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ  
กลอนสุภาพแบ่งเปน็ ๔ ชนิด คือ 
        ๑. กลอน ๖ เป็นกลอนท่ีใช้ในหนึ่งบทมี ๒ ค ากลอน หนึ่งค ากลอนมี ๒ วรรค ทุกวรรคมี ๖ ค า(การเรียก 
ช่ือกลอน ๖ จึงมาจากจ านวนค าในวรรค)ในหนึ่งบทมี ๔ วรรค คือ วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง 
         ๒. กลอน ๗ เป็นกลอนท่ีใช้ในหนึ่งบทมี ๒ ค ากลอน หนึ่งค ากลอนมี ๒ วรรค ทุกวรรคมี ๗ ค าเรียกช่ือ 
กลอน ๗ ตามจ านวนค าในแต่ละวรรค ลักษณะสัมผัสก็จะคล้ายกับกลอน ๖ 
         ๓. กลอน ๘ เป็นกลอนท่ีใช้ในหนึ่งบทมี ๒ ค ากลอน หนึ่งค ากลอนมี ๒ วรรค ทุกวรรคมี ๘ ค าลักษณะ 
สัมผัสเหมือนกลอน ๖และ ๗ 
        ๔. กลอน ๙ เป็นกลอนท่ีใช้ในหนึ่งบทมี ๒ ค ากลอน หนึ่งค ากลอนมี ๒ วรรค ทุกวรรคมี ๙ ค าลักษณะ 
สัมผัสเหมือนกลอน ๖, ๗ และ ๘ 
 
 ตัวอย่างกลอนสุภาพ 
            กลอนสุภาพพึงจ ามีก าหนด            กลอนหนึ่งบทส่ีวรรคกรองอักษร  
    วรรคละแปดพยางค์นับศัพท์สุนทร           อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ     
            ห้าแห่งค าคล้องจองต้องสัมผัส        สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน  
เสียงสูงต่ าต้องเรียงเย่ียงโบราณ                   เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันท์นี้เอย  
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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กฎสัมผัส 
        พยางค์สุดท้ายของวรรคท่ี ๑ สัมผัสกับพยางค์ท่ี ๓ หรือ ๕ ในวรรคท่ี ๒พยางค์สุดท้ายของวรรคท่ี ๒  
สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคท่ี ๓ และสัมผัสกับพยางค์ท่ี ๓ หรือ ๕ ในวรรคท่ี ๔  สัมผัสระหว่างบทพยางค์ 
สุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคท่ี ๒ของบทถัดไป 
        สัมผัสในกลอนสุภาพจะมีความไพเราะยิ่งขึน้ไป    นอกเหนือจากการสัมผัสตามสัมผัสบังคับแล้วยังต้องมี 
สัมผัสในท่ีเป็น  สัมผัสสระและสัมผัสอักษร  อีกด้วยจึงจะเป็นบทกลอนท่ีไพเราะ เสียงวรรณยุกต์ คือ การบังคับ 
เสียงท้ายวรรคของบทร้อยกรองโดยเฉพาะบทร้อยกรองประเภทกลอน อันท่ีจริงไม่ถึงกับเป็นการบังคับท่ีเคร่งครัด 
แต่ก็เป็นความนิยมโดยท่ัวไปทางการแต่งบทร้อยกรองเสียงท้ายวรรคของกลอน 
        วรรคสดับ นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ทุกเสียง 
        วรรครับ นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์เอก โท และจัตวา 
        วรรครอง นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์สามัญ และ ตรี 
        วรรคส่ง นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์สามัญ และตรี 
 
กลอนสุภาพ ใช้จังหวะการอ่านเป็น ๓/๒/๓ หรือ ๓/๓/๓ ขึ้นอยู่กับจ านวนค าในแต่ละวรรค 
ตัวอย่างฉันทลักษณ์ กลอนสุภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st.ac.th/bhatips/gabpglon.html
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ตัวช้ีวัด ป. 6/6  วิเคราะห์และเปรยีบเทยีบส านวนทีเ่ปน็ค าพังเพยและสภุาษติ 
เนื้อหา  

ส านวนไทยท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
ส านวน  ค าพงัเพย  สุภาษติ   

    
         * ส านวน หมายถึง ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวย ใช้พูดส่ือสารกันมีความหมาย 
เป็นนัย กินความลึกซึ้ง มักเป็นค าเปรียบเทียบ เช่น หัวหกก้นขวิด 
         * ค าพังเพย หมายถึง ถ้อยค าท่ีแสดงความจริง ไม่ได้สอนโดยตรง จะเป็นค าท่ีกล่าวไว้ให้ตีความหมาย 
เข้ากับเรื่อง มีความหมายท านองติชม การเปรียบเทียบ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติ เช่น คางคกขึ้นวอ 
          * สุภาษิต หมายถึง ถ้อยค าท่ีกล่าวเป็นท านองให้ข้อคิด คติ ส่ังสอน เพื่อให้กระท าความดีและละเว้น 
ความช่ัว เช่น ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น 
 

 
ส านวน / ค าพังเพย / สุภาษิต 

 
ความหมาย 

- น้ าท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง 
- น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก  
- น้ าตาลใกล้มด ใครจะอดได้ 
- น้ ามาปลากินมด น้ าลดมดกินปลา -
- อัฐยายซื้อขนมยาย  
- ขายผ้าเอาหน้ารอด  
- ตกกระไดพลอยโจร 
- ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า  
- ขี่ช้างจับต๊ักแตน 
- กระต่ายต่ืนตูม 
- ยกภูเขาออกจากอก 
- ช้างตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด 
- บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน 
- เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด 
- ท าคุณแก่ใคร เหมือนไฟตกน้ า 
- คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ 
- เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 
- อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน 
- คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 
- เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด 

พูดมาก แต่ไม่ค่อยได้เนื้อหาสาระ 
แม้จะขุ่นเคืองใจ ก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม 
หญิงชายท่ีอยู่ใกล้ชิดกัน ย่อมอดใจรักกันไม่ได้ 
ทีใครทีมัน 
เอาทรัพย์สินของผู้ใดผู้หนึ่งมาซื้อหรือแลกส่ิงของของผู้นั้น 
ยอมสละส่ิงท่ีส าคัญเพื่อรักษาช่ือเสียงไว ้
จ ายอมเข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์เพราะไม่มีทางเล่ียง 
ลงทุนไปมากแต่ได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน 
ลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย 
คนท่ีมีอาการตื่นตกใจไปก่อนโดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รอบคอบ 
ไม่มีภาระหนักอกหนักใจอีกต่อไป 
ความช่ัวหรือความผิดร้ายแรงท่ีรู้กันไปท่ัว ถึงจะปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิด 
สถานท่ีท่ีเคยอยู่อาศัยมาก่อน 
ผู้ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
ท าความดีต่อผู้อื่น แต่ผู้นั้นไม่ตอบสนองในทางท่ีดี 
จะคบกับใครพิจารณาให้ดีเสียก่อน 
เพื่อนกินเพื่อนเท่ียวหาง่าย แต่เพื่อนท่ีช่วยเหลือยามล าบากนั้นหายาก 
การไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอาจจะท าให้ได้รับความเดือดร้อน 
คบคนช่ัวก็ถูกชักน าพาไปท าช่ัว คบคนดีก็จะพากันท าดี 
ท าตามแบบอย่างผู้ใหญ่แล้วจะปลอดภัย 
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ส านวน  

 
ความหมาย 

- คางคกขึ้นวอ 
- เข้าตาจน 
- ขว้างงูไม่พ้นคอ 
- หวานอมขมกลืน 
- ผงเข้าตาตัวเอง 
- น้ าขึ้นให้รีบตัก 
- เก็บหอมรอมริบ 
- พึ่งล าแข้งตัวเอง 
- เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน 
- เกลือเป็นหนอน 
- ลูกไก่ในก ามือ 
- คนดีผีคุ้ม 
- หมาเห่าใบตองแห้ง 
- รีดเลือดกับปู 
- เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 
- วัวสันหลังหวะ 
- ขิงก็ราข่าก็แรง 
- เข็นครกขึ้นภูเขา 
- เขียนเสือให้วัวกลัว 
- ช้ีโพรงให้กระรอก 
- ขวานผ่าซาก 
- ใจดีสู้เสือ 
- ท านาบนหลังคน 
- ยกเมฆ 
- ไม้ซีกงัดไม้ซงุ 
- จับปูใส่กระด้ง 
- ม้าดีดกะโหลก 
- วัวหายล้อมคอก 
- ตัดไฟแต่ต้นลม 

คนท่ีมีฐานะต่ าต้อยเมื่อได้ดีมักหลงลืมตัว 
หมดหนทางแก้ไข , จนตรอก 
กระท าในส่ิงท่ีส่งผลร้ายย้อนกลับมาหาตนเอง 
ตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่ว่าจะถูกกระท าดีหรือร้าย 
ปัญหาของผู้อื่นช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่ปัญหาของตนเองกลับแก้ไขไม่ได้ 
เมื่อโอกาสมาถึง ควรรีบท า 
เก็บสะสมทีละเล็กละน้อย 
ช่วยตนเอง , อาศัยล าแข้งตัวเอง 
เก็บเล็กผสมน้อย 
คนในบ้านคนสนิทหรือพวกเดียวกันคิดทรยศ 
มีอ านาจเหนือกว่าจะท าอย่างไรก็ได้ตามต้องการ 
คนท าดีย่อมแคล้วคลาดจากภยันตรายท้ังปวง เสมือนมีเทวดาคุ้มครอง 
คนท่ีดีแต่พูดอวดเก่งเสียงดัง แต่ไม่กล้าจริง 
บังคับเอาจากผู้ท่ีไม่มีจะให้ 
เห็นผิดเป็นชอบ 
คนท่ีท าผิดแล้วคอยระแวงกลัวผู้อื่นจะรู ้
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน 
ท างานท่ียากเกินก าลังความสามารถของตน ต้องใช้ความพยายามมาก 
ท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อข่มขวัญอีกฝ่าย 
บอกหรือแนะวิธีท่ีเข้าทางเขาพอดี 
โผงผางไม่เกรงใจใคร , ตรงไปตรงมาจนดูท่ือ ๆ , ใช้แก่การพูด 
เผชิญหน้ากับส่ิงท่ีตนเกรงกลัว 
หาผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างสบาย ๆ บน ความล าบากทุกข์ยากของผู้อื่น 
กุเรื่องขึ้น, คาดเอา, เดาเอาเอง 
คนผู้มีฐานะต่ าไปคัดค้านหรือไปก่อความกับผู้มีอ านาจสูงกว่า 
ควบคุมให้อยู่นิ่งได้ยาก 
มีกิริยากระโดกกระเดก ไม่เรียบร้อย 
เรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงหาทางป้องกัน 
ระงับแหล่งต้นเหตุเพื่อไม่ให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ลุกลามต่อไป 
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แหลง่สบืคน้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 
ตัวชี้วัด ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
https://www.youtube.com/watch?v=I0hbOm4ZKPc&ab_channel=variyayenpong 
https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/551 
 
ตัวชี้วัด ป.6/2 ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
https://www.youtube.com/watch?v=j0_DUn1CBVo 
https://www.youtube.com/watch?v=Px8Sf3SvNwE&t=131s 
https://www.youtube.com/watch?v=wAFkFtN4EXU 
https://www.youtube.com/watch?v=9K-e-aKySoQ 
https://www.youtube.com/watch?v=i_vg6CmJdW0 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz70E2sLt-E 
 
ตัวชี้วัด ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
https://www.youtube.com/watch?v=-TfVrSO3I_M 
https://www.youtube.com/watch?v=BRN3o6IGfXM 
https://www.youtube.com/watch?v=MxG_LEmh0Y4 
 
ตัวชี้วัด ป.6/4  ระบุลักษณะของประโยค 
https://www.youtube.com/watch?v=zaOZiVDlQfo 
https://www.youtube.com/watch?v=DyK1cFM5res 
https://www.youtube.com/watch?v=7N5Gbs_W8BE 
  
ตัวชี้วัด ป.6/5  แต่งบทร้อยกรอง  
https://sites.google.com/site/chanthalakklonthai/1-klxn-xan/klxn-suphaph 
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34193 
https://www.baanjomyut.com/library_2/thai_poetry/05.html 
https://www.youtube.com/watch?v=HWwj7j13Jfc&ab_channel=KhatthariyaSupinawong 
 
ตัวชี้วัด ป.6/6  วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย  และสุภาษิต 
https://www.youtube.com/watch?v=HyNcWdT7JdQ 
https://www.youtube.com/watch?v=X5NQrNSngNo 
https://www.youtube.com/watch?v=5t_qTTAdkVs 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j0_DUn1CBVo
https://www.youtube.com/watch?v=Px8Sf3SvNwE&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=wAFkFtN4EXU
https://www.youtube.com/watch?v=9K-e-aKySoQ
https://www.youtube.com/watch?v=i_vg6CmJdW0
https://www.youtube.com/watch?v=Cz70E2sLt-E
https://www.youtube.com/watch?v=-TfVrSO3I_M
https://www.youtube.com/watch?v=BRN3o6IGfXM
https://www.youtube.com/watch?v=MxG_LEmh0Y4
https://www.youtube.com/watch?v=zaOZiVDlQfo
https://www.youtube.com/watch?v=DyK1cFM5res
https://www.youtube.com/watch?v=7N5Gbs_W8BE
https://sites.google.com/site/chanthalakklonthai/1-klxn-xan/klxn-suphaph
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34193
https://www.baanjomyut.com/library_2/thai_poetry/05.html
https://www.youtube.com/watch?v=HWwj7j13Jfc&ab_channel=KhatthariyaSupinawong
https://www.youtube.com/watch?v=HyNcWdT7JdQ
https://www.youtube.com/watch?v=X5NQrNSngNo
https://www.youtube.com/watch?v=5t_qTTAdkVs
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ตัวอย่างข้อสอบ 
ตัวชี้วัด  ป.6/1  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

1.ข้อใดเป็นกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วยค าวิเศษณ์ 
 1. ชีน้กบนปลายไม้  
 2. ชักใบให้เรือเสีย 
 3. ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์  
 4. ช้างตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด 
 
2. ค าว่า “ท่ี” ข้อใดเป็นค านาม 
 1. ฉันมีท่ีผืนใหญ่ใกล้แม่น้า 
 2. พ่อกาลังดูคนงานท่ีรดน้าต้นไม้ในบ้านของเรา 
 3. เราจะไปชมการแสดงท่ีโรงละครแห่งชาติเร็ว ๆ นี้ 
 4. เพื่อนของลัดดาให้เงินขอทานท่ีนั่งอยู่เชิงสะพานลอย 
 
3. ค าว่า “ว่า” ในข้อใดมีชนิดของค าแตกต่างจากข้ออื่น 
 1. พ่อสอนว่าเป็นพี่ควรเสียสละให้น้อง 
 2. ครูส่ังว่าต้องส่งการบ้านก่อนเลิกเรียน 
 3. ทุก ๆ เช้าแม่จะบ่นว่าพวกเราอยู่เสมอเรื่องต่ืนสาย 
 4. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 
๔. ข้อใดเป็นชนิดค าเดียวกันกับค าท่ีขีดเส้นใต้ในประโยค“พี่นอ้งต้องช่วยเหลือกัน” 
 1. แจกันอยู่บนโต๊ะรับแขก  
 2. นักเรียนต่างนัง่ท าแบบฝึกหัด 
 3. สวนสาธารณะมีนกพิราบมาก  
 4. นักเรียนขาดทักษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
 
๕. ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นค าชนิดใดตามลาดับ “ความคิดสร้างสรรคท์าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ทันสมัยหลายอย่าง” 
 1. ค าลักษณนาม ค านามวิสามัญ ค านามสามัญ 
 2. ค านามวิสามัญ ค านามลักษณนาม ค าอาการนาม 
 3. ค านามสามัญ ค าอาการนาม ค านามวิสามัญ 
 4. ค าอาการนาม ค านามสามัญ ค าลักษณนาม 
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๖. ประโยคใดมีชนิดของค ากริยาเหมือนประโยคท่ีก าหนดให้  “ฉันจ้องมองท้องฟ้า” 
 1. เมฆด าก้อนใหญ่ลอยต่ า 
 2. ชาวนารีบต้อนควายเข้าคอก 
 3. ใบไม้ปลิวว่อนตามสายลม  
 4. ฝนเริ่มตกโปรยปรายสู่พื้นดิน 
 
๗. ในข้อความนี้ มีค านามชนิดใดบ้าง 

ฟ้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจในการท างานโดยสรุปว่า สิ่งที่เธอท าอยู่ขณะนี้ เกิดจากความเชื่อว่า 
ถ้าหากไม่เร่ิมต้นโอกาสที่จะประสบความส าเร็จเท่ากับศูนย์ 
 1. นามท่ัวไป นามบอกลักษณะ 
 2. นามช้ีเฉพาะ นามบอกอาการ 
 3. นามท่ัวไป นามบอกหมวดหมู่ 
 4. นามบอกลักษณะ นามบอกหมวดหมู่ 
 
๘. ประโยคใดมีชนิดของค าสรรพนามเหมือนประโยคท่ีขีดเส้นใต้ 
    แม่สอนว่า “ใคร ๆ ก็เคยท าผิดกันท้ังนั้น” แต่เมื่อท าผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด 
 1. ในรถยนต์มีอะไร  
 2. ใครจะไปเท่ียวเชียงใหม่ 
 3. อะไรฉันกก็ินได้ทุกอย่าง  
 4. คุณพ่อจะเดินทางไปไหน 
 
๙. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นค าสันธาน 
 1. คดในข้องอในกระดูก  
 2. พบไม้งามเม่ือขวานบิ่น 
 3. กินบนเรือนขีบ้นหลังคา  
 4. หักด้ามพร้าด้วยเข่า 
 
๑๐. ข้อใดมีค ากริยาท่ีต่างชนิดจากพวก 
 1. งูกินหาง  
 2. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง 
 3. ดินพอกหางหมู  
 4. เกลือเป็นหนอน 
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ผู้รู้ดีย่อมรู้คุณ ……….ผู้อื่นท่ีได้ท ำแล้ว ………… ตน หมำยควำมว่ำ  

เมื่อได้รับ กำรอุปกำระ ..........ใครแม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ควรลืมบุญคุณเขำ  
ควรนับถือเขำ.............กำย วำจำ ใจ 

 

 
 
 
 
 
๑๑. ข้อความข้างต้นควรเติมค าบุพบท ข้อใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง 
 1. แก่ แด่ โดย ตาม 
 2. ของ แก่ จาก ด้วย 
 3. แด่ กับ ของ จาก 
 4. แห่ง ต่อ เพราะ โดย 
 
๑๒. ประโยคในข้อใด ใช้กริยาอกรรมท้ังหมด 
 1. ฉันออกก าลังกายด้วยการว่ายน้ า 
 2. พ่อมักดื่มกาแฟขณะอ่านหนังสือพิมพ ์
 3. แม่เก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัย  
 4. ปู่บริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียน 
 
๑๓. ค าว่า “ในสวนหลังบ้าน” ท าหน้าท่ีใดในประโยค พ่อปลูกผักสวนครัวไว้ในสวนหลังบ้าน 
 1. บทกรรม  
 2. บทขยายประธาน 
 3. บทขยายกริยา  
 4. บทขยายกรรม 
 
๑๔. ค าวา “เพื่อ” ในข้อความใดเป็นค าบุพบทนาหน้าค านาม 
 1. ฝ้ายเก็บออมเงินเพื่อใช้ในวันข้างหน้า 
 2. บรรพบุรุษของเราสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทย 
 3. พ่อแม่ทางานหนักมากเพื่อพวกเราทุกคน 
 4. นักเรียนควรต้ังใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง 
 
๑๕. ค าในข้อใดใช้ค านามบอกลักษณะของนาม (ลักษณนาม) เหมือนกันทุกค า 
 1. เบ็ด แห อวน สวิง 
 2. ยักษ์ ฤๅษี ปีศาจ วานร 
 3. ถนน แม่น้า สายสร้อย สะพาน 
 4. เส้ือ เก้าอี้ เข็มกลัด นกหวีด 
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๑๖. ประโยค “พ่อคือบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างของฉัน” มีค ากริยาและค าบุพบทอย่างละกี่ค า 
 1. มีค ากริยา ๑ ค า และค าบุพบท ๑ ค า 
 2. มีค ากริยา ๑ ค า และค าบุพบท ๒ ค า 
 3. มีค ากริยา ๒ ค า และค าบุพบท ๑ ค า 
 4. มีค ากริยา ๒ ค า และค าบุพบท ๒ ค า 
 
๑๗. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดมีชนิดของค าแตกต่างจากข้ออื่น  
 1. ด.ญ.พอใจ ร้องเพลงเสียงดัง  
 2. ด.ช. พอเพียง สวมกางเกงใหม ่ 
 3. ด.ญ. พอดี ชอบกินผลไม้เปรี้ยว  
 4. ด.ช. พอพล อ่านหนังสือหลายเล่ม 
 
๑๘. ค าว่า “ขึ้น” ในข้อใดไม่ใช่ค ากริยา 
 1. มีดเล่มนี้ท้ิงไว้นานจนขึ้นสนิม  
 2. รัฐบาลประกาศขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม  
 3. เด็กจะมีฟันแท้ขึ้นตอนอายุประมาณ ๖ - ๗ ปี  
 4. โรงเรียนเล่ือนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ๑ สัปดาห์ 
 
๑๙. "บ้านของคุณยายอยูท่ี่จังหวัดจันทบุรี คุณยายมีรายได้จากการท าสวนทุเรียน ฉันชอบไปเท่ียวบ้านคุณยาย 
ทุกปิดเทอม" ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นค าวิเศษณ์  
 1. ของ  
 2. ท่ี  
 3. จาก  
 4. ทุก 

ตัวชี้วัด  ป.6/2  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

20. อ่านข้อความท่ีก าหนดให้แล้วเลือกข้อซึ่งเติมค าในช่องว่างได้ความหมายเหมาะสมถูกต้อง 
      
 
 

1. สาธิต  กรรมวิธี 
      2. สาธยาย  วิธีการ 
     3. อธิบาย  กระบวนการ 
      4. อบรม  ขบวนการ 
 

วิทยำกรควร............ท ำขนมลูกชุบก่อน  จำกนั้นจึงให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตำม...........ทุกขั้นตอน 
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21. ควรเติมค าราชาศัพท์ข้อใดในช่องว่างจึงจะได้ความหมายถูกต้อง  

1. พระวิสัยทัศน์ 
2. พระอัจฉริยภาพ 
3. พระวิริยะอุตสาหะ 
4. พระปรีชาสามารถ 

 
22. ค าในข้อใดเติมลงในช่องว่างได้ถูกต้อง  

     
 
 

    1.  หลาย 
    2.  สะพัด 
    3.  ลุกลาม 
    4.  ระบาด 
 
23. ข้อใดคือค าท่ีเติมลงในช่องว่าง (1) – (4) จากข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องทุกค า  

     
 
 
 
 

    1. (1) นิมนต์        (2) รูป (3) ประเคน  (4) แก่ 
    2. (1) อาราธนา    (2) องค์ (3) ถวาย  (4) แด่ 
    3. (1) อาราธนา    (2) องค์ (3) ประเคน  (4) แก่ 
    4. (1) นิมนต์        (2) รูป (3) ถวาย (4) แด่ 
 
24. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการทุกค า   
      1. น้ าเป็นส่วนประกอบท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในร่างกายมนุษย์ 
      2. น้ าตาลไม่แค่ปราศจากวิตามิน แถมยังท าลายสารอาหารในร่างกายด้วย 
      3. นมวัวมีวิตามินเกือบทุกอย่าง แต่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการเล้ียงดู 
      4. การกินน้ ามีประโยชน์มากเลย แต่หากกินแต่น้ าท่ีไม่มีคุณภาพก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดี 
 
 

 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมี................................................. 
ในกำรแสวงหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อท่ีแพร่ …………………………………………..ได้อย่ำงรวดเร็ว 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้ไป..........(1)................พระสงฆ์ 9 .........(2).........มำเจริญ        

พระพุทธมนต์ท่ีโรงเรียน และได้เป็นผู้............(3).............เครื่องไทยทำน.....(4)........พระสงฆ ์
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 25 

 
 
 
 
 

25.  ค าราชาศัพท์ข้อใดเหมาะสมพี่จะเลือกเติมในช่องว่าง   
     1. (ก)  ส้ินพระชนม์   (ข) ใน   (ค) ประชวร 
     2. (ก)  ทรงส้ินพระชนม์    (ข) ของ   (ค) ทรงประชวร 
     3. (ก)  เสด็จสวรรคต     (ข) ใน   (ค) ทรงพระประชวร 
     4. (ก)  สวรรคต          (ข) ของ     (ค) ทรงมีพระประชวร 
 
26.  เจ้าอาวาสไปเป็นประธานในงานท าบุญบ้านของชาวบ้านท้ัง ๆ ท่ีก าลัง……(ก) ….......เมื่อกลับมาถึงวัดใน        
ตอนบ่ายจึงได้……..(ข)........เพื่อพักผ่อน จากนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจท่ีต้องท าทุกวันคือ……..(ค)..........สวดมนต์             
ในเวลาเย็น 
     ข้อใดคือค าที่เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้องทุกค า  

1. (ก) อาพาธ   (ข) จ าวัด   (ค) ท าวัตร 
2. (ก) ป่วย   (ข) ท าวัตร (ค)  จ าวัด 
3. (ก) ประชวร (ข) จ าวัด   (ค) ท าวัตร 
4. (ก) อาพาธ  (ข) ท าวัตร  (ค) จ าวัด 

 
27. ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ  
     1. ทุเรียนปีนี้ราคาแพง ท าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
     2. การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วย ๆ ท่ีใคร ๆ ทุกคนก็สามารถท าได้ 
     3. ปลาจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งน้ า  บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด 
     4. ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์คือป่าท่ีมีพรรณไม้หลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่า อาศัยอยู่จ านวนมาก                  
จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 28 

 
 
 
 

28. ข้อใดคือค าท่ีเติมลงในช่องว่างได้ถูกต้องทุกค า  
     1. (ก) ประทาน      (ข) แด่   (ค) ศึกษา 
     2. (ก) ประทาน          (ข) แก่   (ค) ทรงศึกษา 
     3. (ก) พระราชทาน     (ข) แด่            (ค) ศึกษา 
     4. (ก) พระราชทาน     (ข) แก่            (ค) ทรงศึกษา 

 “ก่อน……(ก)……..สมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณี พระบรมรำชินี……(ข)……...รัชกำลท่ี 7 
……(ค)…….. ด้วยพระโรคควำมดันโลหิตสูง” 
 

 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว………..(ก) ……..ข้อคิดและค ำแนะน ำ……(ข)..... 
พระรำชโอรส เมื่อครำวเสด็จไป ……..(ค).....วิชำกำร ณ ต่ำงประเทศ 
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29. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ  
     1. ผัดกระเพราเป็นเมนูยอดฮิตท่ีมีข้ันตอนการท าไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
     2. ส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกระเพรามีไม่เยอะแถมหาได้ง่ายๆ 
     3. ผัดกระเพราหนึ่งจานมีสารอาหารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
     4. ในปัจจุบันผัดกระเพราเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายต่อหลายคน 
 
ตัวชี้วัด ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

30. ค าภาษาต่างประเทศค าใดท่ีมีความหมายต่างกับค าอื่น  
      1. ภมร 
      2. วิหค 
      3. บุหรง 
      4. ปักษา 
 
31. ข้อความต่อไปนี้มีค าภาษาจีนและค าภาษาอังกฤษจ านวนเท่าใด  

       
 
 
 
 

      1. ค าภาษาจีน 3 ค า / ค าภาษาอังกฤษ 3 ค า 
      2. ค าภาษาจีน 4 ค า / ค าภาษาอังกฤษ 3 ค า 
      3. ค าภาษาจีน 5 ค า / ค าภาษาอังกฤษ 4 ค า 
      4. ค าภาษาจีน 6 ค า / ค าภาษาอังกฤษ 4 ค า 
 
32.  ค าท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน  
      1. รุกขชาติดาษด่ืนในพนา 
      2. วารีใส่ไหลกระเซ็นเห็นมัจฉา 
      3. เภตราน้อยคล้อยเคล่ือนในสาคร 
      4. นั่งชมวิหค อยากโผนผกดังสกุณา 
 
33. ค าบาลี สันสกฤต ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกค า  
      1. สุริยา  อาทิตย์  อัมพร 
      2. นภา   อัศว      จันทรา 
      3. กันยา  นารี      ธารา 
      4. คชา    หัตถ ี    กุญชร 
 

 เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ท่ีแล้ว ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโฆษณาว่าสินค้าทุกยี่ห้อ ลดราคา 
ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มี  อาหาร ผลไม้ และเครื่องด่ืมให้กินฟรี เช่น ก๋วยเต๋ียว บะหมี่ทุเรียน มังคุด  
โอเล้ียง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีทีมดารามาร้องเพลงและเล่นเกมต่าง ๆ 
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34. ข้อใดไม่มีค าภาษาต่างประเทศ  
      1. วันหนึ่งฉันไปเท่ียวป่า 
      2. เพลินชมพฤกษาคชาพาคนชี 
      3. อีกบุหงาฝูงปลาและราชสีห์ 
      4. มองดวงจันทร์ท่ีอยู่ในอัมพร 
 
35. ข้อใดไม่มีค ายืมจากภาษาอังกฤษ  
      1. พ่อแม่ต้องเตือนให้ลูกๆ ระมัดระวังแกง๊ลักพาตัวเด็ก 
      2. การรับประทานวิตามินมีท้ังประโยชน์และโทษต่อร่างกาย 
      3. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากท้ัง 77 จังหวัด 
      4. งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี 
 
36. ค ายืมภาษาต่างประเทศท่ีมีความหมายว่า  “นก” ไม่มีปรากฏอยู่ในข้อใด   
      1. เดินท่องเท่ียวในพนาลี ชมปักษีนานาพันธุ์ 
      2. วิหคน้อยหลากสีสัน ส่งเสียงพลันเจ้ือยแจ้ว 
      3. บุหรงอยู่เคียงเรียงราย มีมากมายเป็นทิวแถว 
      4. อีกบุหลันอันสง่าเพริศแพร้ว คิดถึงน้องแก้วจับใจ 
 
ตัวชี้วัด ป.6/4  ระบุลักษณะของประโยค 

37. ข้อใดเป็นประโยครวม  
      1.  น้องโชคดีเพราะมีพี่คอยดูแล 
      2. พี่รักและช่วยเหลือน้องเสมอ 
      3. พี่น้องต่างรักใคร่ปรองดองกัน 
      4. ความสามัคคีเป็นพลังสร้างความสุข 
 
38. ข้อใดเป็นประโยค   
     1. ผู้คนซื้อของ        2. พืชผ้าผลไม้ 
     3. อาหารมีมากมาย      4. ตลาดน้ าริมคลอง 
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39. ข้อใดเรียงล าดับบทกลอนได้ถูกต้อง   
 

ก. แหล่งก าเนิดท่ีท ากินถิ่นอาศัย 
ข. อยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารมี 
ค. แผ่นดินไทยยิ่งใหญ่ด้วยก่อเกิด 
ง. ทุกภาคแคว้นท่ัวแดนแสนสุขใจ 

 
      1.  ก   ง   ค   ข        2.  ข   ง   ค   ก 
      3.  ค   ก   ง   ข        4.  ง   ข   ค   ก 
 
40. ข้อใดเป็นประโยคขอร้อง   
       1. น้ ายังร้อน ระวังลวกมือ 
       2. ต้องท าการบ้านให้เสร็จก่อนนะ 
       3. ออกก าลังกายทุกวัน ร่างกายแข็งแรง 
       4. วาดรูปดอกไม้สวยๆให้ขาอีกสักสองภาพเถอะ 
 
41. ประโยครวมข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น 
       1.  หนังสือนิทานกับชีตีเพลง อยากไต้อะไร 
       2.  อาทิตย์นี้อยากไปทะเลหรือไปช้อบป้ิง 
       3.  ระหว่างของกินกับของไข้ จะซื้ออะไรใหคุ้ณปู่ 
       4.  ท้ังคุณย่าและคุณยายชอบกินมะม่วงอกร่อง 
 
42. ข้อใดเป็นประโยครวม 
      1.  เด็กคนนี้ชอบท าการบ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วย 
      2.  ระยะนี้น้ าในแม่น้ าล าคลองจะเอ่อล้นตล่ิงทุกๆวัน 
      3.  ดอกไม้ในสวนนี้ล้วนเป็นดอกไม้ท่ีมีสีสันสดใสท้ังนั้น 
      4.  เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ชอบทานอาหารไทยทุกชนิด 
 
43. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ 
      1. คนไข้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ดทุกวัน 
      2. คุณต้องรับประทานยานี้ทุกวันจนยาหมด 
      3. น้องต้องเลือกระหว่างรับประทานยาหรือฉีดยา 
      4. นักกีฬาต้องรับประทานอาหารและด่ืมน้ าสะอาด 
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44.  ข้อใดมีชนิดของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น 
     1. โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงฤดูร้อน 
     2.  สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการตุร้าย 
     3.  ปัจจุบันประทศไทยมีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น 
     4.  ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเช้ือพิษสุนัขบ้าจากน้าลายของสัตว์ 
 
45. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ 
     1. โจรหนีไปเมือต ารวจมา 
     2.  หมอทางานหนักจนป่วย 
     3.  บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายในตอนเข้า 
     4.  นางพยาบาลท่ีใสชุดสีขาวเป็นเพื่อนของฉัน 
 
46. ข้อใดเป็นประโยคความรวม 
     1. แม่ดูแลฉันเมื่อฉันป่วยหนัก 
     2 .นกน้อยส่งเสียงร้องในตอนเช้า 
     3. คุณครูสอนนักเรียนอย่างต้ังใจ 
     4. วันหยุดฉันอยู่บ้านแต่พ่อของฉันไปท างาน 
 
47. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
     1. แมวเป็นสัตว์ท่ีรักความสะอาด 
     2. คุณครูรักและห่วงใยนักเรียนทุกคน 
     3. นายอ าเภอคนใหม่พัฒนาชุมชนด้วยความต้ังใจ 
     4. เพื่อนๆชอบเล่นกีฬากลางแจ้งในเวลาพักกลางวัน 
 
ตัวชี้วัด ป. ๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
48. ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง  
 1. มีสลึง/พึงประจบ/ให้ครบบาท// อย่าให้ขาด/ส่ิงของ/ต้องประสงค์//  
 จงมักน้อย/กนิน้อย/ค่อยบรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มาก/จะยากนาน//  
 2. มีสลึง/พึงประจบให้/ครบบาท// อย่าให้ขาด/ส่ิงของต้อง/ประสงค์//  
 จงมักน้อย/กนิน้อยค่อย/บรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มากจะ/ยากนาน//  
 3. มีสลึงพึง/ประจบ/ให้ครบบาท// อย่าให้ขาด/ส่ิงของ/ต้องประสงค์//  
 จงมักน้อย/กนิน้อย/ค่อยบรรจง// อย่าจ่าย/ลงให้มาก/จะยากนาน//  
 4. มีสลึงพึง/ประจบให้/ครบบาท// อย่าให้/ขาดส่ิงของ/ต้องประสงค์//  
 จงมักน้อย/กนิน้อยค่อย/บรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มากจะ/ยากนาน//  
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49. ค าประพันธ์จากข้อ 48 เป็นค าประพันธ์ประเภทใด  
 1. กลอนสักวา  
 2. กลอนสุภาพ  
 3. กลอนบทละคร  
 4. กลอนดอกสร้อย 
 
50. ควรเติมค าในข้อใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง  
   ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ   ขอ..............นบคุณวิบูลย์ศรี  
  ท่านสุนทรโวหาร...................กวี            เป็น............รัตนาค่าบุรินทร์  
 1. ประสบ สมาน กวี  
 2. น้อมนบ วิจารณ์ ปราชญ์  
 3. เคารพ อาจารย์ เมธี  
 4. พานพบ ประสาน ศรีสง่า 
  
 
51. ควรเติมค าข้อใดในช่องว่างจึงจะถูกต้องเหมาะสม  
 มรดกทางปัญญาน าพาชาติ   จาก.............ท่านแสดงทุกแห่งหน  
 สู่ชาวไทยได้เขียนเพียรฝึก..............  ได้................ด้านภาษาพาก้าวไกล  
 1. ประกาศ ฝน สืบค้น  
 2. สังฆราช ตน เบ้ืองต้น  
 3. นิราศ ค้น ท่องบ่น  
 4. นักปราชญ์ ตน ฝึกฝน 
 
52. อ่านข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วเลือกข้อซึ่งเติมค าในช่องว่างได้ความหมายและถูกต้องตามฉันทลักษณ์               
      ของกลอนสุภาพ  
  ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่   เฝ้า................แต่เล็กจนเติบใหญ่  
  หวังอนาคตลูกรักจัก................  แสนสุขใจเมื่อเห็นลูกได้ดี  
 1. อุ้มชู สดใส  
 2. เล้ียงดู ยิ่งใหญ่  
 3. ดวงแข เกรียงไกร  
 4. ดูแล ก้าวไกล 
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53. ค าประพันธ์ต่อไปนี้ สัมผัสคู่ใดผิดฉันทลักษณ์ของการแต่งกลอน  
  จะพูดทาส่ิงใดคิดให้เหมาะ   ให้ไพเราะวาทีจะดีไหม  
  พูดพล่อยพล่อยบ่อยบ่อยจะได้อาย  น่าเสียดายหากวาจาไม่น่าฟัง  
 ๑. ใด - ให้       

๒. ให้ - ไพ (เราะ)  
 ๓. ไหม - อาย       

๔. อาย - ดาย  
 

54. ข้อใดเรียงล าดับบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  
 ก. แหล่งก าเนิดท่ีท ากินถิ่นอาศัย  
 ข. อยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารมี  
 ค. แผ่นดินไทยยิ่งใหญ่ด้วยก่อเกิด  
 ง. ทุกภาคแคว้นท่ัวแดนแสนสุขใจ 
 ๑. ก ง ค ข       

๒. ข ง ค ก  
 ๓. ค ก ง ข       

๔. ง ข ค ก  
 

55. ข้อใดแสดงถึงศิลปะในการใช้ค าเหมือนบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้  
  หนาวอารมณ์ลมเร่ือยเฉ่ือยเฉ่ือยชื่น  ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร  
  

๑. ยิ่งเย็นย่าค่าคลุ้มชอุ่มมัว ยิ่งเริ่มรัวเรียกร่าระกาใจ  
 ๒. สะอื้นโอ้โพล้เพล้เดินเอกา สกุณานอนรังสะพรัง่ไพร  
 ๓. เสียงฉู่ฉู่หวู่ว่อนอยู่ร่อนรุม เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกลัดนั่งปัดยุง  
 ๔. ดูกาบหอยลอยคล่ืนกระเซ็นสาด ก็เกล่ือนกลาดกลางทรายพระพายสี  
 
56. ข้อความต่อไปนี้ ถ้าแบ่งวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นค าประพันธ์ชนิดใด  
งามมาลีสีส้มชมชื่นจิตช่างชวนพิศเพลินตาพาสขุสันต์กุหลาบชบาสดใสชื่นใจครันส่งให้กันวันพฤหัสสวัสดี 
 ๑. กลอนสักวา        

๒. กลอนสุภาพ  
 ๓. กลอนบทละคร      

๔. กลอนดอกสร้อย 
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จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 57 
“ถึงวันศุกร์สุขสันต์แสนหรรษาดอกกุหลาบสีฟ้ามารออยู่สีฟ้าจริงหรือไม่ใครจะรู้แต่ก็ดูงามเหมาะ       
เพราะน้ าใจ” 

57. ข้อความข้างต้น หากแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นค าประพันธ์ประเภทใด  
 ๑. กลอนส่ี     

๒. กลอนหก  
 ๓. กลอนแปด      

๔. กาพย์ยานี  
จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 58 

“มีอัยกาแล้วก็มีอัยกีมียักษีแล้วก็มียักษามีกินรีแล้วก็มีกินราชายสระอาหญิงสระอีขอชี้แนะ” 
58. ข้อความข้างต้น หากแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นค าประพันธ์ประเภทใด  
 ๑. กลอนส่ี      

๒. กลอนหก  
 ๓. กลอนแปด      

๔. กาพย์ยานี  
ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.6/6  วิเคราะห์และเปรียบเทยีบส านวนที่เป็นค าพังเพย  และสุภาษิต 

59. ส านวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการพูด 
   1.  น้ าท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง 
   2.  น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใส่ไว้นอก 
   3.  น้ าตาลใกล้มด ใครจะอดได้ 
   4.  น้ ามาปลากินมด น้ าลดมดกินปลา 
 
60. ข้อใดใช้ส านวนเปรียบเทียบถูกต้อง 
   1. บริษัทของเราลงทุนไปมากแต่ได้ผลกลับมาน้อย เหมือนขี่ช้างจับตกแตน 
   2. แม้เหตุร้ายยังไม่เกิด หล่อนก็เป็นทุกข์จนล้มป่วยเข้าท านองกระต่ายต่ืนตูม 
   3. เมื่อนักเรียนทราบผลการสอบว่าผ่านยกช้ัน ก็ดีใจราวกับยกภูเขาออกจากอก 
   4. เขาท าผิดแล้วกลบเกล่ือนร่องรอยไม่ให้ใครรู้ เหมือนชงตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด 
 
61. ส านวนในข้อใดสอดคล้องกับสถานการณ์การท่ีเกิดขึ้นกับสมชาย 
 
  สมชายพาหญิงคนรักไปรับประทานอาหารในโอกาสพิเศษ เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินค่าอาหาร  

ปรากฏว่าสมชายมีเงินไม่พอจ่าย เขาจึงแก้ปัญหาโดยแอบถอดนาฬิกาจ่ายเป็นค่าอาหารเพิ่มเติม 
 
 
   1.  อัฐยายซื้อขนมยาย    2.  ขายผ้าเอาหน้ารอด 
   3.  ตกกระไดพลอยโจร    4.  ต าน้ าพริกละลายแม่น 
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 62 
 
  พ่อแม่ของฉันอุตส่าห์เก็บสะสมเงินไว้ตั้งใจว่าส้ินปีจะไปซื้อบ้านส าหรับอยู่อาศัย 
 แต่พี่สาวก็มาขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าผ่าตัดพี่เขยท่ีถูกรถชน พ่อแม่แม้ไม่อยากให้ยืมแต่ก็จ าใจ 
 ต้องให้เงินสะสมก้อนนั้นแก่พี่สาวไป  แล้วก็ยังไม่เยี่ยมดูอาการพี่เขยท่ีโรงพยาบาลอีกด้วย 
 
62. ส านวนไทยในข้อใดสรุปสถานการณ์ของพ่อแม่ได้สอดคล้องเหมาะสม  (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2560) 
   1.  เข้าตาจน 
   2.  ขว้างงูไม่พ้นคอ 
   3.  หวานอมขมกลืน 
   4.  ผงเข้าตาตัวเอง 
 
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 63 
 
  การท่ีคนโบราณห้ามเขกหัวเด็ก โดยอ้างว่าจะท าให้เด็กมีเคราะห์ร้าย ขวัญหนีไปจากตัว 
 ท าให้เด็กเจ็บ ป่วย แท้จริงเป็นภูมิปัญญา เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่เด็ก เพราะกะโหลก 
 ยังไม่แข็งแรง ถ้าถูก กระทบกระเทือนอาจเป็นอันตรายได้ 
 
63. ส านวนไทยข้อใดสอดคล้องกับข้อห้ามโบราณข้างต้น 
     1. ตัดไฟแต่ต้นลม 
     2. เขียนเสือให้วัวกลัว 
     3. อาบน้ าร้อนมาก่อน  
     4. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด 

 

 

………………………………………………………………………………. 
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เฉลยตัวอย่างข้อสอบ 

ตัวชี้วัด ป.6/1  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

ข้อที่ 1  เฉลย  3  ช่ัวช่างชีดีช่างสงฆ์ 
เหตุผล  เพราะ ค าว่า ช่ัว เป็นค าลักษณวิเศษณ์ ซึ่งเป็นข้อเดียวที่ข้ึนต้นด้วยค าวิเศษณ์ และข้ออื่น ๆ  
ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าวิเศษณ์ 

ข้อที่ 2  เฉลย  1 ฉันมีท่ีผืนใหญ่ใกล้แม่น้า 
เหตุผล  เพราะ หมายถึงท่ีดิน 

ข้อที่ 3  เฉลย  3 ทุก ๆ เช้าแม่จะบ่นว่าพวกเราอยู่เสมอเรื่องต่ืนสาย 
เหตุผล  เพราะ ค าท่ีตามหลังค าว่า  ว่า  เป็นค านาม 

ข้อที่ 4  เฉลย 2 นักเรียนต่างนั่งท าแบบฝึกหัด 
เหตุผล  เพราะ ค าว่า  กัน และค าว่าต่าง  เป็นค าสรรพนาม 

ข้อที่ 5  เฉลย 4  ค าอาการนาม ค านามสามัญ ค าลักษณนาม 
เหตุผล  เพราะ เรียงตามล าดับของชนิดของค าท่ีก าหนด 

ข้อที่ 6  เฉลย 2 ชาวนารีบต้อนควายเข้าคอก 
เหตุผล  เพราะ เป็นสกรรมกริยาเช่นเดียวกันกับประโยคข้างต้น 

ข้อที่ 7  เฉลย 2 นามช้ีเฉพาะ นามบอกอาการ 
เหตุผล  เพราะข้อ ๒ จากประโยคข้างต้น ปรากฎ วิสามานยนาม อาการนาม 

ข้อที่ 8  เฉลย 3 อะไรฉันก็กินได้ทุกอย่าง  
เหตุผล  เพราะ อนิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนค านามท่ีบอกความไม่เจาะจง ได้แก่ ค า ใคร อะไร ไหน 
อย่างไร อะไร ๆ ผู้ใด ๆ ใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ค าถาม  

ข้อที่ 9  เฉลย 2 พบไม้งามเม่ือขวานบิ่น 
 เหตุผล  เพราะ ค าว่า เมื่อ เป็นค าสันธาน 

ข้อที่ 10 เฉลย 2 พบไม้งามเม่ือขวานบิ่น 
เหตุผล  เพราะ ค าว่า เป็น เป็นวิกตรรถกริยา  คือ ค ากริยาท่ีไม่มีความหมายในตัวเอง  ใช้ตามล าพังแล้วไม่ได้
ความ ต้องมีค าอื่นมาประกอบจึงจะได้ความ 

ข้อที่ 11 เฉลย 2 ของ แก่ จาก ด้วย 
เหตุผล  เพราะ หากเติมข้อความตามข้อ ๒ แล้ว ข้อความจะครบถ้วน และได้ประโยคท่ีมีใจความท่ีสมบูรณ์
และถูกต้อง 

ข้อที่ 12 เฉลย 1 ฉันออกกาลังกายด้วยการว่ายน้ า 
เหตุผล  เพราะ ค ากริยาท่ีพบเป็นกริยาอกรรม 

ข้อที่ 13 เฉลย 3 บทขยายกริยา  
เหตุผล  เพราะ ในสวนหลังบ้าน ขยายกริยาคือค าว่า ปลูก 

ข้อที่ 14 เฉลย 3 พ่อแม่ทางานหนักมากเพื่อพวกเราทุกคน 
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เหตุผล  เพราะ ค าว่า “เพื่อ” ในข้อ ๓. เป็นค าบุพบทนาหน้าค านาม 
 
ข้อที่ 15 เฉลย 4 เส้ือ เก้าอี้ เข็มกลัด นกหวีด 

เหตุผล  เพราะ 4.เส้ือ เก้าอี้ เข็มกลัด นกหวีด ใช้ค าลักษณนามคือ ตัว  
  1.เบ็ด(คัน) แห(ปาก) อวน(ปาก) สวิง(อัน) 
  2. ยักษ์(ตน) ฤๅษี(ตน)  ปีศาจ(ตน)  วานร(ตัว) 
  3. ถนน(สาย) แม่น้า(สาย)  สายสร้อย(สาย) สะพาน(สะพาน,แห่ง) 
ข้อที่ 16 เฉลย 3 มีค ากริยา 2 ค า และค าบุพบท 1 ค า 

เหตุผล  เพราะ ค าว่า ของ เป็นค าบุพบท  คือ  เป็น  เป็นค ากริยา  
ข้อที่ 17 เฉลย 4  ด.ช. พอพล อ่านหนังสือหลายเล่ม 

เหตุผล  เพราะ ค าว่า เล่ม เป็นค าบุพบท  เป็นค านาม(ลักษณนาม) 
ข้อที่ 18 เฉลย 4 โรงเรียนเล่ือนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ๑ สัปดาห์ 

เหตุผล  เพราะ ค าว่า ขึ้น ในข้อ 4  ไม่ใช่ค ากริยา 
ข้อที่ 19 เฉลย 4 ทุก 

เหตุผล  เพราะ ค าว่า ทุก เป็นค าวิเศษณ์ 
ตัวชี้วัด ป.6/2  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

ข้อที่ 20 เฉลย  3. อธิบาย กระบวนการ 
 เหตุผล  เพราะ เนื่องจากการท าลูกขนมชุบ  วิทยากรจะต้องอธิบายให้ความรู้สึกกระบวนการท าขนม 
ผู้ปฏิบัติจึงจะสามารถปฏิบัติได้ตาม 

ข้อที่ 21 เฉลย   3  พระวิริยะอุตสาหะ 
เหตุผล  เพราะใช้ค าราชาศัพท์เหมาะสมกับบริบทและความหมาย 

ข้อที่ 22 เฉลย   4  ระบาด 
เหตุผล  เพราะ ใช้ค าได้เหมาะสมกับบริบทและประโยค  

ข้อที่ 23 เฉลย ข้อ 4 (1) นิมนต์  (2) รูป  (3) ถวาย  (4) แด่ 
เหตุผล เพราะ ค าท่ีใช้ส าหรับพระสงฆ์ตามความหมายท่ีถูกต้อง ตามข้อความข้างต้น คือ “นิมนต์” หมายถึง
เชิญ  “รูป” เป็นค าลักษณะนามของพระสงฆ์  ถ้าพระพุทธรูป จะมีลักษณะนามว่าองค์  
“ถวาย”หมายถึง มอบให้  “แด่” เป็นค าส าหรับผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่าใช้กับผู้ท่ีมีอายุมากกว่าหรือใช้กับพระสงฆ์ 

ข้อที่ 24 เฉลย 1 น้ าเป็นส่วนประกอบท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในร่างกาย 
เหตุผล  เพราะ เป็นภาษาระดับทางการทุกค า 

ข้อที่ 25 เฉลย  3  (ก) เสด็จสวรรคต   (ข) ใน   (ค) ทรงพระประชวร 
เหตุผล  เพราะ  ใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม 
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ข้อที่ 26 เฉลย  1  (ก) อาพาธ (ข) จ าวัด (ค) ท าวัตร 

เหตุผล  เพราะ ใช้ค าราชาศัพท์กับพระสงฆ์ได้ถูกต้อง 
ข้อที่ 27 เฉลย  ข้อ 2. การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วย ๆ ท่ีใคร ๆ ทุกคนก็สามารถท าได้ 

เหตุผล เพราะ มีค าท่ีไม่ใช่ภาษาทางการ คือค าว่า เรื่องกล้วยๆ 
 
ข้อที่ 28 เฉลย ข้อ 4  (ก) พระราชทาน   (ข) แก่   (ค) ทรงศึกษา 

เหตุผล  เพราะ “พระราชทาน  ใช้กับพระเจ้าอยู่หัว”    
“แก่ ใช้กับบุคคลท่ีมีสถานะต่ ากว่าหรือน้อยกว่าผู้พูด”   
“ทรงศึกษา ใช้น าหน้าค านามสามัญ” 

ข้อที่ 29 เฉลย  ข้อ 3  ผัดกระเพราหนึ่งจานมีสารอาหารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
เหตุผล เพราะ เป็นภาษาระดับทางการทุกค า 
 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

 

ข้อที่ 30 เฉลย  ข้อ 1  ภมร 
เหตุผล  เพราะ  ภมร  หมายถึง แมลง  ส่วนค าว่า วิหค   บุหรง   ปักษา  หมายถึง นก 

ข้อที่ 31 เฉลย  ข้อ 3  ค าภาษาจีน 5 ค า / ค าภาษาอังกฤษ 4 ค า 
เหตุผล เพราะ มีค าภาษาจีน 5 ค า ได้แก่ ห้าง  ยี่ห้อ  ก๋วยเต๋ียว  บะหมี่  โอเล้ียง  ค าภาษาอังกฤษ 4 ค า 

ได้แก่ เปอร์เซ็นต์  ฟรี  ทีม  เกม  
ข้อที่ 32 เฉลย ข้อ 4  นั่งชมวิหค อยากโผนผกดังสกุณา 

เหตุผล เพราะ วิหค - สกุณา หมายถึง นก 
ข้อที่ 33 เฉลย  ข้อ 4   คชา  หัตถ ี กุญชร 

เหตุผล  เพราะ คชา  หัตถ ี กุญชร  หมายถึง ช้าง 
ข้อที่ 34 เฉลย  ข้อ 1  วันหนึ่งฉันไปเท่ียวป่า 

เหตุผล  เพราะ เป็นค าไทยท้ังหมด 
ข้อที่ 35 เฉลย  ข้อ 4   งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี 

เหตุผล  เพราะ  ไม่มีค ายืมมาจากภาษาอังกฤษ   ส่วนค าว่า แก๊ง  วิตามิน  ทีม  เป็นค ายืมจากภาษาอังกฤษ 
ข้อที่ 36 เฉลย  ข้อ 4  อีกบุหลันอันสง่าเพริศแพร้ว คิดถึงน้องแก้วจับใจ 

เหตุผล  เพราะ  บุหลัน หมายถึง ดวงจันทร์  ส่วน ปักษ ี วิหค  บุหรง  หมายถึง นก 
 

ตัวชี้วัด ป.6/4  ระบุลักษณะของประโยค 

ข้อที่ 37 เฉลย ข้อ 2. พี่รักและช่วยเหลือน้องเสมอ 
 เหตุผล เพราะ เป็นประโยครวม 

ข้อที่ 38 เฉลย ข้อ 1 ผู้คนซื้อของ 
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เหตุผล เพราะ ประโยคมี ประธาน+ กริยา+กรรม 

ข้อที่ 39 เฉลย ข้อ 3. ค ก ง ข 
เหตุผล เพราะ เรียงล าดับได้ถูกต้องตามแผนผังและถูกฉันทลักษณ์ 

ข้อที่ 40 เฉลย ข้อ 4 วาดรูปดอกไม้สวยๆให้เขาอีกสักสองภาพเถอะ 
เหตุผล เพราะ ประโยคขอร้องจะต้องมีค าว่า "โปรด" "กรุณา" "หรือค าท่ี " แสดงถึงการขอร้อง 
ซึ่งในข้อ 4 มี ค าว่า "เถอะ 

ข้อที่ 41 เฉลย   ข้อ 4. ท้ังคุณย่าและคุณยายชอบกินมะม่วงอกร่อง 
เหตุผล เพราะ เป็นประโยคความรวมท่ีมีใจความคล้อยตามกัน  ซึ่งมีค าสันธาน  “และ”  เช่ือม 

ข้อที่ 42 เฉลย ข้อ 1 เด็กคนนี้ชอบท าการบ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วย 
เหตุผล เพราะ เป็นประโยคความรวม เพราะมีสันธานเช่ือประโยค 

ข้อที่ 43 เฉลย ข้อ 1.คนไข้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ดทุกวัน 
เหตุผล เพราะ เป็นประโยคสามัญ 

ข้อที่ 44 เฉลย ข้อ 2 สัตว์ท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการดุร้าย 
เหตุผล เพราะ เป็นประโยคความซ้อน 

ข้อที่ 45 เฉลย ข้อ 3 บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายในตอนเช้า 
เหตุผล เพราะ เป็นประโยคสามัญ 

ข้อที่ 46 เฉลย ข้อ 4 วันหยุดฉันอยู่บ้านแต่พ่อของฉันไปท างาน 
เหตุผล  เพราะ ข้อ 4 เป็นประโยคความรวม  ส่วน ข้อ1 เป็นประโยคความซ้อน ข้อ 2 , 3 เป็นประโยค  
ความเดียว 

ข้อที่ 47 เฉลย ข้อ 1 แมวเป็นสัตว์ท่ีรักความสะอาด 
เหตุผล  เพราะ ข้อ 1 เป็นประโยคความซ้อน  ส่วนข้อ 2 เป็นประโยคความรวม ข้อ 3, 4 เป็นประโยค   
ความเดียว 
 

ตัวชี้วัด ป. 6/5 แต่งบทร้อยกรอง 
 
ข้อที่ 48 เฉลย 1. มีสลึง/พึงประจบ/ให้ครบบาท// อย่าให้ขาด/ส่ิงของ/ต้องประสงค์//  
 จงมักน้อย/กนิน้อย/ค่อยบรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มาก/จะยากนาน//  

เหตุผล  เพราะ หากแบ่งวรรคตอนในอ่านข้างต้น จะเเบ่งวรรคตอนตามหลักฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ 
ข้อที่ 49 เฉลย 2 กลอนสุภาพ 

เหตุผล  เพราะ กลอนสุภาพ ๑ บท มี ๒ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคละ ๘ ค า (อาจจะเป็น ๗  
หรือ ๙ ค าก็ได้) 

ข้อที่ 50 เฉลย 3 เคารพ อาจารย์ เมธี 
เหตุผล  เพราะ เติมค าข้างต้นในบทประพันธ์ จะได้ค าประพันธ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามฉันทลักษณ์ 
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ของกลอนสุภาพ ค าว่า จบ สัมผัสกับค าว่า เคารพ และค าว่า กวี สัมผัสค าว่า ศรี 
ข้อที่ 51 เฉลย 4. นักปราชญ์ ตน ฝึกฝน 

เหตุผล  เพราะ เติมค าข้างต้นในบทประพันธ์ จะได้ค าประพันธ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามฉันทลักษณ์ 
ของกลอนสุภาพ ค าว่า ชาติ สัมผัสกับค าว่า ปราชญ์  ค าว่า หน สัมผัสค าว่า ตน และค าว่า ตน  
สัมผัสค าว่า ฝน 

 
ข้อที่ 52 เฉลย 4. ดูแล ก้าวไกล 

เหตุผล  เพราะ เติมค าข้างต้นในบทประพันธ์ จะได้ค าประพันธ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามฉันทลักษณ์ 
ของกลอนสุภาพ  ค าว่า แม่ สัมผัสกับค าว่า แล  ค าว่า ใหญ่ สัมผัสค าว่า ไกล 

ข้อที่ 53 เฉลย 3. ไหม - อาย 
 เหตุผล  เพราะ สัมผัสผิดฉันทลักษณ์ของการแต่งกลอน  
ข้อที่ 54 เฉลย 3. ค ก ง ข 

เหตุผล  เพราะ เรียงค าข้างต้นในบทประพันธ์ จะได้ค าประพันธ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามฉันทลักษณ์ 
ของกลอนสุภาพ ดังนี้ แผ่นดินไทยยิ่งใหญ่ด้วยก่อเกิด แหล่งก าเนิดท่ีท ากินถิ่นอาศัย ทุกภาคแคว้น 
ท่ัวแดนแสนสุขใจ อยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารมี 

ข้อที่ 55 เฉลย 3. เสียงฉู่ฉู่หวู่ว่อนอยู่ร่อนรุม เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกลัดนั่งปัดยุง 
 เหตุผล  เพราะ บทร้อยกรอง มีการแต่งโดยใช้การสัมผัสภายในวรรค การสัมผัสเสียงสระ คือ ฉู่ฉู่หวู่, 
 ว่อน-ร่อนกลุ่มกลุ่ม,กลัด-ปัด สัมผัสพยัญชนะ คือฉู่ฉู่, หวู่ว่อน,ร่อนรุม,กลุ่มกลุ่มกลุ้มกลัด  
ข้อที่ 56 เฉลย 2 กลอนสุภาพ 
 เหตุผล  เพราะ กลอนสุภาพ ๑ บท มี ๒ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคละ ๘ ค า (อาจจะเป็น ๗ หรือ  
 ๙ ค าก็ได้)  เมื่อแบ่งวรรคตอนจะได้ค าประพันธ์ดังนี้ 
   งามมาลีสีส้มชมช่ืนจิต ช่างชวนพิศเพลินตาพาสุขสันต์  
  กุหลาบชบาสดใสช่ืนใจครัน ส่งให้กันวันพฤหัสสวัสดี 
ข้อที่ 57 เฉลย ๓. กลอนแปด 

เหตุผล  เพราะ กลอนสุภาพ ๑ บท มี ๒ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคละ ๘ ค า (อาจจะเป็น ๗  
หรือ ๙ ค าก็ได้) เมื่อแบ่งวรรคตอนจะได้ค าประพันธ์ดังนี้ 

  ถึงวันศุกร์สุขสันต์แสนหรรษา  ดอกกุหลาบสีฟ้ามารออยู่ 
 สีฟ้าจริงหรือไม่ใครจะรู้    แต่ก็ดูงามเหมาะเพราะน้ าใจ 
ข้อที่ 58 เฉลย 3 กลอนแปด 
 เหตุผล  เพราะ กลอนสุภาพ ๑ บท มี ๒ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคละ ๘ ค า (อาจจะเป็น ๗                    
                     หรือ ๙ ค าก็ได้) 
 เมื่อแบ่งวรรคตอนจะได้ค าประพันธ์ดังนี ้
  มีอัยกาแล้วก็มีอัยกี  มียักษีแล้วก็มียักษา 
 มีกินรีแล้วก็มีกินรา   ชายสระอาหญิงสระอีขอช้ีแนะ 
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ตัวชี้วัด ป.6/6  วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย  และสุภาษิต 

ข้อที่ 59 เฉลย ข้อ 1.น้ าท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง 
เหตุผล เพราะ หมายถึงการพูดเยอะแต่เนื้อหาท่ีเป็นสาระมีน้อย 

ข้อที่ 60 เฉลย ข้อ 1. บริษัทของเราลงทุนไปมากแต่ได้ผลกลับมาน้อย เหมือนขี่ช้างจับต๊ักแตน 
เหตุผล เพราะ มีความหมายตรงบริบทของข้อความ ขีข่้างจังต๊ักแตน หมายถึง การลงทุน 
ลงแรงหรือเวลาเป็นจ านวนมาก เพื่อท าในส่ิงท่ีจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจ านวนน้อย 

ข้อที่ 61 เฉลย ข้อ 2. ขายหน้าเอาผ้ารอด 
เหตุผล เพราะ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ส าเร็จ 
ล่วงหน้าไปได้โดยต้องยอมเสียสละของจ าเป็นท่ีตนเองมีอยู่หรือน าส่ิงท่ีมีอยู่ออกมาใช้ 
เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนไว้ตรงกับส านวน “ขายผ้าเอาหน้ารอด “      

ข้อที่ 62 เฉลย ข้อ 3. หวานอมขมกลืน 
เหตุผล เพราะ หวานอมขนกลืน หมายถึง ตกอยู่ในฐานะท่ีจ าต้องยอมรับ 
ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตาม ซึ่งตรงกับข้อความ 

ข้อที่ 63 เฉลย  ข้อ 1 ตัดไฟแต่ต้นลม    
เหตุผล เพราะ ตัดไฟแต่ต้นลม หมายถึง การตัดต้นเหตุ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามไป 
เขียนเสือให้วัวกลัว  หมายถึง ท าอย่างใดอย่างหนึ่งให้อีกฝ่ายเสียขวัญ 

          อาบน้ าร้อนมาก่อน  หมายถึง เกิดก่อนจึงมีประสบการณ์มากกว่า 
เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย 
 

................................................................................................ 
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ตัวช้ีวัดรายปี  กลุม่สาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 4-6 

สาระที่ 5  วรรณคดแีละวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
ท 5.1 ป.5/2  ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
ท 5.1 ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 
ท 5.1 ป 6/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

เนื้อหา   

        วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นอื่น   
             - สารคดี   
             - บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า   
             - หนังสืออ่านนอกเวลา   
              - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

วรรณกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และการใช้ภาษาอย่างมี 
ศิลปะ 

วรรณคดี คือ ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีศิลปะในการประพันธ์ ให้คุณค่า 
ควรแก่การศึกษา มีการอ่านสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน 

คุณค่าของวรรณคดี  แบ่งออกได้ ดังนี้ 
๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ กลวิธีการประพันธท่ี์ดีเย่ียม 
    - การใช้โวหาร ได้แก่ 
➢ บรรยายโวหาร เป็นการเล่าเรื่อง 
➢ พรรณนาโวหาร เป็นการให้รายละเอียดของเรื่องราว เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ 
➢ เทศนาโวหาร มุ่งในการส่ังสอน โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้คล้อยตาม 
➢ สาธกโวหาร เป็นการยกตัวอย่างประกอบเพื่อสนับสนุนให้น่าเช่ือถือ 

    - การใช้ภาพพจน์ได้แก่อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ อติพจน์ บุคคลวัต สัทพจน์ ฯลฯ 
      - การเล่นเสียง คือ การเลือกสรรค าท่ีมีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงอักษร เล่นเสียง 

สระ และเล่นเสียงวรรณยุกต์ 
   ๒. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม  จะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิต และค่านิยม 
  ๓. คุณค่าด้านปัญญา การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมจะท าให้ได้รับข้อคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะ 

เป็นคติธรรม ค าสอนต่าง ๆ เช่นการศึกษาเล่าเรียน การรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ความสามัคคี ความผิด 
ชอบช่ัวดี การปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
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๔. คุณค่าทางอารมณ์จะท า ให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ 

ต่าง ๆ ของตัวละคร ท้ังความดีใจ ความเสียใจ ความโกรธ ความรัก ความกลัว เป็นต้น ท าให้ผู้อ่านเกิด 
อารมณ์คล้อยตามหรืออารมณ์สะเทือนใจไปด้วย 
 
 
แหลง่สบืคน้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
https://www.youtube.com/watch?v=TM6t-hmOdis 
https://www.youtube.com/watch?v=TwjjQ2sZj2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=qDSNsthQEUM 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

ตัวชี้วัด  ป.5/2  ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

1. ข้อคิดจากบทร้อยกรองตรงกับข้อใดมากท่ีสุด  (ท่ีมา : ปีการศึกษา2557) 
      1.  รู้ส่ิงใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 
      2.  รู้ส่ิงไรก็ไม่สู้รู้วิชา ไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ 
      3.  มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี 
      4.  อันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว แต่ให้เช่ียวชาญเถิดจะเกิดผล 
 
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถาม ข้อที่ 2 
                            เมื่อนั้น        มัจฉานุฤทธิแรงแข็งขัน 
               ฟังลูกพระพายเทวัญ      ขบฟันช้ีหน้าแล้วร้องไป 
               เหม่เหม่ดูดู๋กระบี่ศรี      มุสาพาทีก็เป็นได้ 
               ถ้อยค าหยาบช้าไม่เกรงใจ      ใครจักเช่ือฟังวานร 
               แม้นหาวเป็นดาวเดือนตะวัน     ให้เห็นส าคัญประจักษ์ก่อน 
               เราจึงจะเช่ือว่าบิดร      ทหารพระส่ีกรอวตาร 
 
2. จากบทประพันธ์ช้างต้น ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของมัจฉานุ (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2558) 
         1.  เก่งกล้าสามารถ 
         2.  มีสติพิจารณา 
         3.  ไม่เกรงกลัวผู้ใด 
         4.  เช่ือฟังค าพูดผู้ใหญ่ 
 

 

 
3.  ข้อใดแสดงถึงศิลปะในการใช้ค าเหมือนบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้ 
       1.  ยิ่งเย็นย่ าค่ าคลุ้มชอุ่มมัว   ยิ่งเริ่มรัวเรียกร่ าระก าใจ 
       2.  สะอื้นโอ้โพล้เพล้เดินเอกา   สกุณานอนรังสะพรัง่ไพร 
       3.  เสียงฉู่ๆหวู่ว่อนอยู่ร่อนรุม   เป็นกลุ่มๆกลุ้มกลัดนั่งปัดยุง 
       4.  ดูกาบหอยลอยคล่ืนกระเซ็นสาด   ก็เกล่ือนกลาดกลางทรายพระพายสี 
 
 
 
 
 
 

หนาวอารมณ์ลมเร่ือยเฉ่ือยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร 
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4. เรื่องต่อไปนี้ ให้ข้อคิดในการคบเพื่อนตามข้อใด (ท่ีมา ปีการศึกษา 2559) 
        
               
          
          
         
         
         

1. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ          
2. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 
3. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน               
4.  คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 
 

5.  คุณธรรมข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ต่อไปนี้ (ท่ีมา : ปีการศึกษา 2559) 
                             บัดนั้น      ค าแหงอนุมานทหารใหญ่ 
                สวมสอดกอดลูกเข้าไว้    ลูบไล้ไปท่ัวอินทรีย์ 
                รับขวัญจุมพิตแล้วพิศพักตร์   ดวงจักษุพ่อเฉลิมศรี 
       ซึ่งเจ้าต่อยุทธ์บิดานี้           เพราะมิได้รู้จักกัน 
                ถ้อยทีถ้อยรักษาตัว    ด้วยกลัวชีวาจะอาสัญ 
                อันซึ้งผิดพล้ังท้ังวัน     ไม่ถือโทษทัณฑ์แก่ลูกรัก 

1.  ความรัก 
2.  ความห่วงใย 
3.  การให้อภัย 
4.  การเสียสละ 
 

6.  คุณธรรมข้อใดไม่ปรากฏในบทเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้ ( ท่ีมา : ปีการศึกษา 2559) 
                      กาเหว่าเอย     ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก 
                 แมก่าก็หลงรัก     นึกว่าลูกในอุทร 
                 คาบเอาข้าวมาเผ่ือ     คาบเอาเหยื่อมาป้อน 
                 ถนอมไว้ในรังนอน     ซ่อนเหยื่อมาให้กิน 
                 ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล    ท้อแท้จะสอนบิน 
                 แม่กาพาไปกิน     ท่ีปากน้ าพระคงคา 

1. ความรัก 
2. ความเมตตา 
3. ความห่วงใย 
4. ความกตัญญู 
 

ธงกับแทนเป็นเพื่อนกัน ท้ังสองชวนกนัไปเท่ียวป่ำ ก่อนออกเดินทำงได้สัญญำต่อกันว่ำ  
จะไม่ทอดท้ิงกันระหว่ำงเดินทำงในป่ำ ท้ังสองได้พบหมีโดยบังเอิญด้วยอำรมณ์ตกใจ ธงรีบวิ่งขึ้นต้นไม้           
ส่วนแทนหนีไม่ทัน จึงล้มตัวลงนอนรำบกับพื้น แกล้งท ำเป็นตำย หมีเดินผ่ำนมำเห็นคนนอนนิ่ง มันเอำจมูก  
มำดมๆ ครู่หนึ่งก็เดินจำกไป เมื่อหมีไปแล้วธงก็ลงมำจำกต้นไม้ เขำไปถำมแทนว่ำ “เมื่อตะกี้นี้ หมีคุยอะไร    
กับเอ็ง”  แทนตอบว่ำ “หมีพูดว่ำ อย่ำไปคบเพื่อนท่ีหนีเอำตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวในยำมคับขัน” 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 167 
 

 

      ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 7 

7.ข้อความข้างต้น ไม่ได้แสดงความรู้ในเรื่องใด ( ท่ีมา : ปีการศึกษา 2560) 
             1.  ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับอารมณ์ของสัตว์ 
             2.  ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับสุขภาพของสัตว์ 
             3.  ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับนิสัยของผู้เล้ียง 
             4.  ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับความใกล้ชิดของผู้เล้ียง 
วชีวั้ด ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 

8. ข้อใดแสดงถึงประเพณีไทย (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2557 ) 
1. บายศรีต้ังพรั่งพร้อมน้อมค านับ  เจริญรับมิ่งขวัญร าพนัไป 
2. จึงเย็บไถ้ใส่ขนมกับส้มล้ิม   ท้ังแช่อิ่มจันอับลูกพลับหวาน 
3. ขอเดชะพระไพรข้าไหว้กราบ  ช่วยก าราบเสือสิงห์มหิงสา 
4. จะบนหมูสุราร่ าว่าครบ   ขอให้พบลูกตัวทูนหัวเอย 
 

9. ข้อใดแสดงถึงความเช่ือในสังคมไทย (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2558 ) 
1. อันดีช่ัวตัวตายเมื่อภายหลัง    ช่ือก็ยังยืนอยู่ไม่รู้หาย 
2. เขาย่อมเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก   แต่น้ าผักต้มขมชมว่าหวาน 
3. ยิ่งยศศักดิ์จักประกอบท ารอบรู้   ได้เชิดชูช่วยเฉลิมให้เพิ่มพูน 
4. อนึ่งไปไหนได้พบอสภซาก    อย่าออกปากทักทายร้ายหนักหนา 

 
 ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 3 
  คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา  

คุณบิดรดุจอา-  กาศกว้าง 
คุณพี่พ่างศิขรา  เมรุมาศ 
คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร 
 

10. จากบทประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด  (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2558 ) 
 1. คุณสมบัติ 

2. คุณธรรม 
3. บุญคุณ 
4. บุญญาธิการ 

เมื่อใดท่ีแมวก ำลังขยับหูไปมำ แสดงว่ำเป็น “ ภำษำกำย ” ของแมวท่ีบอกว่ำเป็นกังวลหรือโกรธ 

แต่ไม่ว่ำจะมีสัตว์เล้ียงเป็นแมวหรือสุนัข กำรรู้จักภำษำกำยหรือพฤติกรรมของสัตว์ที่เรำเล้ียง จะท ำให้
เข้ำใจได้ว่ำ สัตว์เล้ียงก ำลังบอกอะไรเรำอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นดีใจ ป่วยหรือโกรธ ” 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 168 
 

ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 11  
 
 

 

 

 
11. บทประพันธ์ข้างต้นนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในด้านใด (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2560 )  

1.  บอกท่ีมาของช่ือสถานท่ี 
2.  บอกประวัติของตัวละคร 
3.  บอกพฤติกรรมของตัวละคร 
4.  บอกประโยชน์ของการศึกษา 
 
ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 12  

 

 

 

 

 

 
12. บทประพันธ์ข้างต้นไมไ่ด้แสดงข้อคิดในเรื่องใด (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2560 )  

1. ความร่วมมือน าไปสู่ชัยชนะ 
2. ความทะนงตนน าไปสู่หายนะ 
3. ความประมาทน าไปสู่ความตาย 
4. ความเห็นแก่ตัวน าไปสู่ความวิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             “ถึงบางไกรไกรทองอยู่คลองนี้   
      ช่ือจึงมีทุกวันเหมือนมั่นหมาย 
      ไปเข่นฆ่าชาละวันให้พลันตาย 
      เป็นยอดชายเช่ียวชาญการวิชา” 
 

        
        “ราชสีตัวเดียวเท่ียวกลางป่า   
     ถูกหมู่หมากัดป่นจนฉิบหาย 
      เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย 
     อาจท าลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์” 
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 

 

ยีราฟเป็นสัตว์ที่ไม่มีภัย ไม่ท าร้ายใครเลย เช่น ถูกสิงโตโจมตี มันจะเตะสุดก าลัง ถ้าสิงโตโดด           
ขึ้นหลัง มันจะวิ่งเต็มท่ี ฝ่าเข้าไปในดงหนามรก ๆหนังยีราฟหนา หนามต าไม่เข้า ส่วนสิงโตแย่ หนามต า 

 ก็ต้องปล่อย สิงโตจะฆ่ายีราฟจึงต้องพาพวกมารุมกันหลาย ๆ ตัว มิฉะนั้นเอายีราฟไม่อยู่ เป็นกรรม 
อยู่หน่อยท่ียีราฟจะกินน้ าต้องไปยืนที่ริมหนอง ถ่างขาหน้ากางออกไปให้ตัวเต้ียลงแล้วจึงก้มคอยาวลงไป 
เอาปากดูดน้ าขึ้นมา ตอนถ่างขากางออกนี่แหละเป็นโอกาสให้ศัตรูโจมตีได้สะดวก เพราะกว่าจะกางออก     
กางเข้า ต้องใช้เวลานาน 
 

13. ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น (ท่ีมา: ปีการศึกษา 2561 ) 
1.  ศัตรูของยีราฟ  
2.  ถิ่นก าเนิดของยีราฟ 
3.  การป้องกันตัวของยีราฟ 
4.  รูปร่างลักษณะของยีราฟ 
 

ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

14. เรื่องต่อไปนี้ให้ข้อคิดในการคบเพื่อนตามข้อใด 
 
  ธงกับแทนเป็นเพื่อนกันท้ังสองชวนกันไปเท่ียวป่า ก่อนออกเดินทางได้สัญญาต่อกันไว้ว่า  
 จะไม่ทอดท้ิงกันระหว่างทางในป่า ท้ังสองได้พบหมีเข้าโดยบังเอิญ ด้วยอารมณ์ตกใจ ธงรีบวิ่งหนี    
  ขึ้นต้นไม้ ส่วนแทนหนีไม่ทันจึงล้มตัวลงนอนราบกับพื้น แกล้งท าเป็นตาย หมีเดินผ่านมา เห็นคน           
  นอนนิง่ มันเอาจมูกมาดม ๆ ครู่หนึ่ง ก็จากไป เมื่อหมีไปแล้วธงก็ลงมาจากต้นไม้ เข้าไปถามแทนว่า 
 “เมื่อตะกี้นี้หมีคุยอะไรกับเอ็ง” แทนตอบว่า “หมีพูดว่า อย่าไปคบเพื่อนท่ีหนีเอาตัวรอดแต่เพียง 
  ผู้เดียวในยามคับขัน” 
 

 

๑.  คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ 
๒.  เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 
๓.  อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน 
๔.  คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 
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15. คุณธรรมข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ต่อไปนี้ 

 
  บัดนั้น      ค าแหงอนุมานทหารใหญ่ 
                สวมสอดกอดลูกเข้าไว้    ลูบไล้ไปท่ัวอินทรีย์ 
                รับขวัญจุมพิตแล้วพิศพักตร์   ดวงจักษุพ่อเฉลิมศรี 
       ซึ่งเจ้าต่อยุทธ์บิดานี้           เพราะมิได้รู้จักกัน 
                ถ้อยทีถ้อยรักษาตัว    ด้วยกลัวชีวาจะอาสัญ 
                อันซึ้งผิดพล้ังท้ังวัน     ไม่ถือโทษทัณฑ์แก่ลูกรัก 
  
 ๑.  ความรัก 
 ๒.  ความห่วงใย 
 ๓.  การให้อภัย 
 ๔.  การเสียสละ 

16. คุณธรรมข้อใดไม่ปรากฏในบทเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้ 
 

กาเหว่าเอย     ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก 
                 แมก่าก็หลงรัก     นึกว่าลูกในอุทร 
                 คาบเอาข้าวมาเผ่ือ     คาบเอาเหยื่อมาป้อน 
                 ถนอมไว้ในรังนอน     ซ่อนเหยื่อมาให้กิน 
                 ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล    ท้อแท้จะสอนบิน 
                 แม่กาพาไปกิน     ท่ีปากน้ าพระคงคา 
 
 ๑. ความรัก 
 ๒. ความเมตตา 
 ๓. ความห่วงใย 
 ๔. ความกตัญญู 
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 17 
   คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา 

คุณบิดรดุจอา-      กาศกว้าง 
คุณพี่พ่างศิขรา      เมรุมาศ 
คุณพระอาจารย์อ้าง      อาจสู้สาคร 
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17. จากบทประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 
 ๑. คุณสมบัติ 
 ๒. คุณธรรม 
 ๓. บุญคุณ 
 ๔. บุญญาธิการ 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 18 
๑) ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  ๒) มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 

๓) แม้พูดช่ัวตัวตายท าลายมิตร   ๔) จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 

18. จากบทประพันธ์ข้างต้น ข้อความวรรคใดกล่าวถึงผลของการพูดดีและการพูดไม่ดี 

๑. วรรคท่ี ๑ 
 ๒. วรรคท่ี ๒ 
 ๓. วรรคท่ี ๓ 
 ๔. วรรคท่ี ๔ 

ตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 19 
 
  “เมื่อใดท่ีแมวก าลังขยับหูไปมา แสดงว่าเป็น “ภาษากาย” ของแมวท่ีบอกว่า 
 เป็นกังวลหรือโกรธ แต่ไม่ว่าจะมีสัตว์เล้ียงเป็นแมวหรือสุนัข การรู้จักภาษากายหรือพฤติกรรม 
 ของสัตว์เล้ียง จะท าให้เข้าใจได้ว่า สัตว์เล้ียงก าลังบอกอะไรเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นดีใจ ป่วยหรือโกรธ” 
 
19. ข้อความข้างต้นไม่ได้แสดงความรู้สึกในเรื่องใด 
 ๑. ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับอารมณ์ของสัตว์ 
 ๒. ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับสุขภาพของสัตว์ 
 ๓. ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับนิสัยของผู้เล้ียง 
 ๔. ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับความใกล้ชิดกับผู้เล้ียง 
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 20 
 
       เมื่อนั้น        มัจฉานุฤทธิแรงแข็งขัน 
               ฟังลูกพระพายเทวัญ      ขบฟันช้ีหน้าแล้วร้องไป 
               เหม่เหม่ดูดู๋กระบี่ศรี      มุสาพาทีก็เป็นได้ 
               ถ้อยค าหยาบช้าไม่เกรงใจ      ใครจักเช่ือฟังวานร 
               แม้นหาวเป็นดาวเดือนตะวัน     ให้เห็นส าคัญประจักษ์ก่อน 
               เราจึงจะเช่ือว่าบิดร      ทหารพระส่ีกรอวตาร 
 
20. จากบทประพันธ์ข้างต้น ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของมัจฉานุ 
 ๑.  เก่งกล้าสามารถ 
 ๒.  มีสติพิจารณา 
 ๓.  ไม่เกรงกลัวผู้ใด 
 ๔.  เช่ือฟังค าพูดผู้ใหญ่ 

      ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 21 
 
   “ถึงบางไกรไกรทองอยู่คลองนี้ จึงมีช่ือวันทุกเหมือนมั่นหมาย 
  ไปเข่นฆ่าชาละวันให้พลันตาย  เป็นยอดชายเช่ียวชาญการวิชา” 
 
 
21. บทประพันธ์ข้างต้นมีจุดมุ่งหมายหลักในด้านใด 
 ๑. บอกท่ีมาของช่ือสถานท่ี 
 ๒. บอกประวัติของตัวละคร 
 ๓. บอกพฤติกรรมของตัวละคร 
 ๔. บอกประโยชน์ของการศึกษา 
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           ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 22 
 
  “ราชสีห์ตัวเดียวเท่ียวกลางป่า  ลูกหมูหมากัดป่นจนฉิบหาย 
 เพราะมากปากช่วยกันกัดตาย   อาจ าลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์” 
 
 
22. บทประพันธ์ข้างต้นไม่ได้แสดงข้อคิดในเรื่องใด 
 ๑. ความร่วมมือน าไปสู่ชัยชนะ 
 ๒. ความทะนงตนน าไปสู่หายนะ 
 ๓. ความประมาทน าไปสู่ความตาย 
 ๔. ความเห็นแก่ตัวน าไปสู่ความวิบัติ 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 23 
 
  “(๑) ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า  (๒) หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหาย 
 (๓) ความประมาทน าไปสู่ความตาย (๔) ความเห็นแก่ตัวน าไปสู้ความวิบัติ 
 
 
23. จากบทประพันธ์ข้างต้น ข้อใดไม่ได้แสดงคุณค่าของการพูด 
 ๑. ข้อท่ี ๑     ๒. ข้อท่ี ๒ 
 ๓. ข้อท่ี ๓     ๔. ข้อท่ี ๔ 

ตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 24 
 
  เขาแรกนาแล้วมานักขัตฤกษ์  เอิกเกริกโกนจุกทุกสถาน 
 ท่ีก าดัดจัดแจงกันแต่งงาน    มงคลการตามเล่ห์ประเวณี 
 
24. บทประพันธ์ข้างต้นให้ความรู้ในด้านใด 
 ๑. ประเพณี     ๒. ความเช่ือ 
 ๓. ภูมิปัญญา     ๔. ความเป็นอยู่ 
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จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 25 
 
     เพลงพวงมาลัย 
   เอ้อระเหยลอยไป   เพลงพวงมาลัยนั่นหรือจ๋า 
  ทราบว่าแรกเกิดท่ีเพชรบุรี   การลอบอัคคีในคงคา 
  เพ็ญเดือนสิบสองลอยกระทง  บูชาองค์พระศาสดา 
  ผ้าป่ากฐินและตรุษสงกรานต์  หรือคราวมีงานในท้องนา 
  เจ้าช่อมะกอกเจ้าดอกจ าปา  ร้องเล่นกันมานานเอย 
 
25. ข้อใดไม่ปรากฏในเพลงพวงมาลัยข้างต้น 
 ๑.  การแต่งกายของผู้ร้อง-เล่น 
 ๒.  แหล่งก าเนิดการร้อง-เล่น 
 ๓.  สถานท่ีท่ีมีการร้อง-เล่น 
 ๔.  โอกาสในการร้อง-เล่น 

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 26 

  เห็นฝูงปลามาเป้นพรวนทวนกระแส สองเงาะแบมือจ้องเท่ียวมองจับ 
 เหยียบศิลากล้ิงกลมล่ืนล้มพับ   ลงนอนทับกันงอนหง่อหัวร่อริก  
 โก้งโค้งมองจ้องมือจะช้อนใหม่   กลัวปลาตกใจไม่กระดิก 
 พอได้ทีฉวยผับปลากลับพลิก   ด้ินด๊ิกดิ๊กโยนไปไว้กลางทราย 
 
26. คุณค่าทางวรรณศิลป์ข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ข้างต้น 
 ๑. การใช้สัมผัสสระ  ๒. การใช้สัมผัสพยัญชนะ 
 ๓. การใช้ค าเปรียบเทียบ  ๔. การใช้ค าแสดงภาพและเสียง 
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ตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 27 
 
   เมื่อท าการส่ิงใดใคร่ครวญคิด เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน 
  ใช้สมองตรองตริคิดพิจารณ์  ปรากฏงานก้าวไกลไม่ล าเค็ญ 
  ความส าเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ท่ี  จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น 
  ถ้าจริงจังต้ังใจไม่ยากเย็น   และจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล 
 
 
27. ข้อใดคือคุณค่าท่ีได้จากบทประพันธ์ข้างต้น 
 ๑. ข้อคิด 
 ๒. ความรู้ 
 ๓. ค่านิยม 
 ๔. ความเช่ือ 
 

....................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 176 
 

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ 
ตัวชี้วัด  ป.5/2  ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 
ข้อที่ 1 เฉลย  ข้อ 1  รู้ส่ิงใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 

เหตุผล เพราะเนื่องจากเป็นข้อความท่ีเตือนสติ ให้แง่คิด 
ข้อที่ 2 เฉลย ข้อ 4  เช่ือฟังค าพูดผู้ใหญ่ 
           เหตุผล  เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงในบทร้อยกรองและไม่ใช่ลักษณะของมัจฉานุ 
ข้อที่ 3 เฉลย ข้อ 3  เสียงฉู่ๆหวู่ว่อนอยู่ร่อนรุม   เป็นกลุ่มๆกลุ้มกลัดนั่งปัดยุง 
          เหตุผล  เพราะมีการเล่นค าโดยใช้ค าซ้ า (ฉู่ฉู่ , กลุ่มกลุ่ม) ซึ่งเป็นค าท่ีเหมือนกัน 
ข้อที่ 4 เฉลย  ข้อ 2.  เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 

เหตุผล เพราะ จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมา ธงหนีเอาตัวรอด เมื่อแทนประสบการณ์คับขัน จึงให้ข้อคิดสอดคล้อง
กับส านวน “ เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” ซึ่งหมายถึง เพื่อนท่ีคอยประจบคบเรา เพื่อหวังผลประโยชน์
เข้าหาตัวนั้นหาง่าย   ส่วนเพื่อนท่ีอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในยามท่ีเราล าบาก  ยามท่ีเรามีปัญหานั้นหายาก  

ข้อที่ 5 เฉลย    ข้อ 4.   การเสียสละ 
       เหตุผล เพราะเนื่องจากไม่มีเนื้อความท่ีกล่าวถึง การเสียสละ          
ข้อที่ 6 เฉลย   ข้อ 4.   ความกตัญญู 

เหตุผล เพราะไม่มีคุณธรรมความกตัญญู หรือ ข้อความท่ีบ่งบอกถึงการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ 
ข้อที่ 7 เฉลย   ข้อ 3.  ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับนิสัยของผู้เล้ียง 

เหตุผล  เพราะเป็นการแสดงภาษากายของสัตว์ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์กับความใกล้ชิดของผู้เล้ียง      
ตัวชี้วัดป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 

ข้อที่ 8 เฉลย  ข้อ 1.บายศรีต้ังพรั่งพร้อมน้อมค านับ เจริญรับมิ่งขวัญร าพนัไป 
เหตุผล  เพราะ เนื่องจากเป็นข้อความท่ีกล่าวถึงประเพณีท่ี ปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ 

ข้อที่ 9  เฉลย ข้อ 4 อนึ่งไปไหนได้พบอสภซาก  อย่าออกปากทักทายร้ายหนักหนา   
เหตุผล  เพราะ  เป็นความเช่ือเกี่ยวกับการเดินทางว่า  การเดินทางไปไหนมาไหนถ้าพบศพ หรือส่ิงไม่ดี 
อย่าพูดถึง 

ข้อที่ 10  เฉลย ข้อ 3. บุญคุณ 
เหตุผล  เพราะ  กล่าวถึงบุญคุณของแม่  ของพ่อ ของพี่และครูอาจารย์ โดยมีการเปรียบเทียบบุญคุณ        
ของบุคคลเหล่านี้กับส่ิงต่าง ๆ 

ข้อที่  11  เฉลย ข้อ 1.บอกท่ีมาของช่ือสถานท่ี    
เหตุผล  เพราะ ท่อนนี้  ถึงบางไกรไกรทองอยู่คลองนี้  ตรงค าว่า ไกรทองอยู่คลองนี้ บ่งบอกถึงสถานท่ีอยู่ 

ข้อที่ 12 เฉลย 4. ความเห็นแก่ตัวน าไปสู่ความวิบัติ   
เหตุผล เพราะ บทร้อยกรองไม่ได้กล่าวถึงความเห็นแก่ตัว 

ข้อที่ 13 เฉลย ข้อ 2.ถิ่นก าเนิดของยีราฟ 
เหตุผล  เพราะ จากบทความไม่ปรากฏถิ่นก าเนิดของยีราฟ 
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ป. 6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ข้อที่ 14 เฉลย ข้อ 2. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 

เหตุผล เพราะเพื่อนตายหรือเพื่อนแท้ต้องช่วยเหลือดูแลกันในยามล าบาก 
ข้อที่ 15 เฉลย ข้อ 4. การเสียสละ 

เหตุผล เพราะหนุมานมีความรัก ห่วงใยและให้อภัยมัจฉานุ แต่ไม่ได้กล่าวถึงการเสียสละในบทร้อยกรองนี้ 
ข้อที่ 16 เฉลย ข้อ 4. ความกตัญญู 

เหตุผล เพราะในบทเพลงกล่อมเด็ก แม่กามีความรัก เมตตา และห่วงใยลูกนกกาเหว่าท่ีตนเองได้ฝึก        
ออกมา ไม่ได้กล่าวถึงความกตัญญู 

ข้อที่ 17 เฉลย ข้อ 3. บุญคุณ 
 เหตุผล เพราะพระคุณของแม่พ่อ พี่ และครูอาจารย์นั้นมากมายนัก  
ข้อที่ 18 เฉลย ข้อ 4. วรรคท่ี ๔  
 เหตุผล เพราะกล่าวว่าจะดีหรือไม่ดีส าคัญท่ีการพูด 
ข้อที่ 19 เฉลย ข้อ 3. ภาษากายของสัตว์สัมพันธ์กับนิสัยของผู้เล้ียง 

เหตุผล เพราะเป็นการแสดงภาษากายของสัตว์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับอารมณ์ สุขภาพของสัตว์           
และความใกล้ชิดกับผู้เล้ียง 

ข้อที่ 20 เฉลย ข้อ 4. เช่ือฟังค าพูดผู้ใหญ่ 
เหตุผล เพราะ ไม่เช่ือค าพูดของหนุมานท่ีอ้างว่าเป็นบิดา ต้องมีการพิสูจน์ว่าสามารถหาวเป็นดาว            
เป็นเดือนได้ก่อน 

ข้อที่ 21 เฉลย ข้อ 1. บอกท่ีมาของช่ือสถานท่ี  
 เหตุผล เพราะ บางไกรเป็นสถานท่ีท่ีไกรทองอาศัยอยู่ 
ข้อที่ 22 เฉลย ข้อ 4. ความเห็นแก่ตัวน าไปสู่ความวิบัติ 

เหตุผล เพราะ ราชสีห์มีความทะนงตนในความเป็นเจ้าป่าและประมาทว่าไม่มีผู้ใดจะมาท าร้ายตนได้          
แต่หมาป่าร่วมมือกันต่อสู้กับราชสีห์ สามารถเอาชนะราชสีห์ได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวของ          
ราชสีห์ท่ีท าให้ถึงแก่ความตาย 

ข้อที่ 23 เฉลย  ข้อ 2 
 เหตุผล เพราะ ไม่มีค าใดหมายถึงค าพูด 
ข้อที่ 24 เฉลย ข้อ 1. ประเพณี 

เหตุผล เพราะ มีการกล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ท้ังพิธีแรกนา งานวันนักขัตฤกษ์ โกนจุก แต่งงาน งานมงคล 
ข้อที่ 25 เฉลย ข้อ 1. การแต่งกายของผู้ร้อง-เล่น 
 เหตุผล เพราะไม่ได้กล่าวถึงเส้ือผ้าหรือเครื่องแต่งกายใด ๆ ในบทเพลง 
ข้อที่ 26 เฉลย ข้อ 3. การใช้ค าเปรียบเทียบ 
 เหตุผล เพราะ มีการเล่นค าสัมผัสท้ังสระและพยัญชนะ ค าท่ีแสดงถึงภาพและเสียง เช่น  

ด้ินด๊ิกดิ๊ก  กล้ิงกลมล่ืนล้ม  งอนหง่อหัวร่อริก แต่ไม่ปรากฏค าเปรียบเทียบเลย 
ข้อที่ 26 เฉลย ข้อ 3. ข้อคิด 
 เหตุผล เพราะ มีข้อคิดจากบทร้อยกรองนี้ว่า ถ้าต้องการประสบผลส าเร็จควรมีความต้ังใจจริง 
 

........................................................................ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
ท่ี ๔๗๔ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

...........................................................................................................………………………………………………………………. 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ด ำเนินโครงกำรยกระดับยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อพัฒนำผลกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรจัด  
กำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัดเป็นแนวทำงให้ครูใช้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนตำมตัวชี้วัด เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
  เพื่อกำรด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครูช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓      
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนดังต่อไปนี ้

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ธนกุล  ผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมำนพ คงเสนำ   รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑         รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยโพชัน ขุนำพรม   รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑   รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำยประสิทธิ์ พิเศษ   รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑   รองประธำนกรรมกำร 
๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑          กรรมกำร 
๖. ประธำนกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                                          กรรมกำร 
๗. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                                           กรรมกำร 
๘. นำยศรำวุธ โรจนำวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าท่ี ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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๑๔. นำยคงอยู่ ทิพย์โภชน์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองพะอง                                            กรรมกำร 
๑๕. นำงร ำไพ อุตสำหะ   ครู โรงเรียนวัดบ้ำนสะแกซ ำ                                            กรรมกำร 
๑๖. นำงสมรัตน์ ดวงพรม   ครู โรงเรียนบ้ำนโคกเปรำะ                                             กรรมกำร 
๑๗. นำงอริศรำ ศรีงำน   ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยำ                                                กรรมกำร 
๑๘. นำงสมพร  บรรลังก์  ครู โรงเรียน อนุบำลเมืองบุรีรัมย์ (บ้ำนบัว)                           กรรมกำร 
๑๙. นำยสมบุญ สิมสีแก้ว   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองระนำม                                          กรรมกำร 
๒๐. นำงวรสุดำ วงศ์ธนำนันท์  ครู โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์                                              กรรมกำร 
๒๑. นำงพิกุล เพชรสูงเนิน   ครู โรงเรียนพระครูวิทยำ                                                กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวชนิตำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้ำนตะโคงสำมัคคี                                  กรรมกำร 
๒๒. นำงสำยฝน  หมื่นหำวงศ์  ครู โรงเรียนบ้ำนตูบช้ำง                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๓. นำยวรพล วิเศษสัตย์   ครู โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  มีหน้าที่ จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยม 
ศึกษำปีท่ี ๓   ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนดให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

๑. นำยศรำวุธ โรจนำวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑              ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมณีรัตน์ เถ่ือนแก้ว   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวปลิดำ พันธ์วัน   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑   รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงนันทพร ฮิวส์จ   ครู โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์         กรรมกำร 
๕. นำงสำวฐัติยำภรณ์ พึ่งป่ำ   ครู โรงเรียนสำมัคคีมีชัยวิทยำ         กรรมกำร 
๖. นำยอนันท์ อินทะดก   ครู โรงเรียนวัดสถำนีหนองตำด         กรรมกำร 
๗. นำยอิสระ ออมอด   ครู โรงเรียนบ้ำนกลันทำวิทยำ                                          กรรมกำร 
๘. นำยฐิติพันธ์ เจือจันทร์   ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคำร                                          กรรมกำร 
๙. นำยบัญชำ บุญรอดรัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนสำรภี                                                   กรรมกำร 
๑๐. นำยมนตรี วิเศษรัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนกระสัง (หรุ่นรำษฎร์รังสรรค์)                       กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวจำรุชำ รักษำรัมย์  ครู โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองฝำง         กรรมกำร 
๑๒. นำยวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์  ครู โรงเรียนอนุบำลล ำปลำยมำศ                                       กรรมกำร 
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๑๓. นำงสำววรรณำรัตน์ ซึมรัมย์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ                                                กรรมกำร 
๑๔. นำงระเบียบ เกตุชำติ   ครู โรงเรียนบ้ำนยำง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์)                              กรรมกำร 
๑๕. นำงสำววิภำพร ซอยรัมย์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองผักโพด                                          กรรมกำร 
๑๖. นำยสมใจ วรรณโคตร   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไทร                                              กรรมกำร 
๑๗. นำยค ำภู หน่อสีดำ   ครู โรงเรียนไตรคำมสำมัคคีวิทยำ                                      กรรมกำร 
๑๘. นำยปกรณ์ ปิยะวงศ์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเฒ่ำกำ                                          กรรมกำร 
๑๙. นำงสุภำวดี ส ำรำญรัมย์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแวง                                              กรรมกำร 
๒๐. นำยจักรี นันทพันธ์   ครู โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำน                                           กรรมกำร 
๒๑. นำยพัลลภ สรำญบุรุษ   ครู โรงเรียนบ้ำนตะโกตำเนตร                                        กรรมกำร 
๒๒. นำงจงรัก โสมวงศ์   ครู โรงเรียนอนุบำลช ำนิ                                                กรรมกำร 
๒๓. นำงศรีสุดำ เตะประโคน  ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๔. นำงยุพำภัส มวลทอง   ครู โรงเรียนบ้ำนบุมะขำมป้อม                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๕. นำงพิกุล จีนปรีชำ   ครู โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๖. นำงสำวกำนต์นภัทร เฮงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ใหญ่                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ จัดท ำคู่มือกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  

ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนดให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นำงจุฬำพร ค ำพิมูล   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต         ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมบูรณ์ เทพศรัทธำ   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงขนิษฐำ นิวัฒนุวงศ์   ครู โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์         กรรมกำร 
๔. นำงล ำพวน ฤทธิ์แก้ว   ครู โรงเรียนบ้ำนบุมะขำมป้อม         กรรมกำร 
๕. นำงสำวจิรสุดำ ส ำเลิศรัมย์  ครู โรงเรียนบ้ำนตลำดโพธิ์ “ศรีตลำดโพธิ์”        กรรมกำร 
๖. นำงสำวณัฐกำนต์ บุญนวพงศ์  ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์         กรรมกำร 
๗. นำงสำวปรำรถนำ พยุงวงศ์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมว่ง         กรรมกำร 
๘. นำงนพมำศ ประภำ   ครู โรงเรียนวัดบ้ำนหนองกระทิง         กรรมกำร 
๙. นำงเรืองไร พรหมบุตร   ครู โรงเรียนวัดข้ีตุ่น          กรรมกำร 
๑๐. นำงเพ็ญศิริ ศิริสอน   ครู โรงเรียนวัดโคกสะอำด         กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวรัตนำ เช้ือรัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเก้ำข่ำ           กรรมกำร 
๑๒. นำงจิรนันท์ อังคศิริชัย   ครู โรงเรียนสำมัคคีมีชัย          กรรมกำร 
๑๓. นำงอนงค์นำฎ เถระวนั   ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำษฎร์อุทิศ)        กรรมกำร 
๑๔. นำงรัชตำ กิตติหิร ญกุล   ครู โรงเรียนเบญจคำมวิทยำ         กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสุขสันต์ สำยแสง  ครู โรงเรียนบ้ำนถำวร          กรรมกำร 
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๑๖. นำงสำวสมทรัพย์ เรืองไพศำล  ครู โรงเรียนบ้ำนแสลงพัน         กรรมกำร 
๑๗. นำงพิกุล จีนปรีชำ   ครู โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง          กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวจริยำ สินปักษำ   ครู โรงเรียนบ้ำนช่อผกำ          กรรมกำร 
๑๙. นำงกุลชญำ สริรุ่งวนิช   ครู โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโนนเค็ง         กรรมกำร 
๒๐. นำงนฤภร พรหมบุตร   ครู โรงเรียนบ้ำนถลุงเหล็ก         กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวเวธกำ คอนรัมย์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒. นำงสำวจุรีพร ศรีสง่ำ   ครู โรงเรียนบ้ำนท้องเรือ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนด ให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑. นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุมำลี กุงไธสง   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑       รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจุติมำพร เชียงกำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                          รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวนันทิกร จันทร์สม  ครู โรงเรียนเขตกำรทำงสงเครำะห์ ๕                                      กรรมกำร 
๕. นำงสำวปิยะนุช พิกุลทอง  ครู โรงเรียนบ้ำนกลำงเพชร (สุโขวิทยำ)             กรรมกำร 
๖. นำงสมบูรณ์ ดวงจ ำปำ   ครู โรงเรียนบ้ำนม่วง                                                         กรรมกำร 
๗. นำงเสำวนีย์ ลับโกษำ   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ              กรรมกำร 
๘. นำงเสำวลักษณ์ ทิวคู่   ครู โรงเรียนบ้ำนสวำยจีก               กรรมกำร 
๙. นำงปิยวดี สีติ    ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำษฎร์อุทิศ)                               กรรมกำร 
๑๐. นำงเพียงพร ไตรสร   ครู โรงเรียนบ้ำนกระสัง (หรุ่นรำษฎร์รังสรรค์)                            กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวปทุมเวียง วิเศษเนตร  ครู โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองฝำง                                                กรรมกำร 
๑๒. นำงศรีไพ สมฤทธิ์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมนัปลำ                                              กรรมกำร 
๑๓. นำงทิพย์สุดำ ละมุล  ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวโคก                                       กรรมกำร 
๑๔. นำงกุลพิชำ กำญจนพงศ์  ครู โรงเรียนบ้ำนทะเมนชัย                                                  กรรมกำร 
๑๕. นำยมงคล ทะนันไธสง   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำแต้                                             กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวจุฑำทิพย์ อมชำรัมย์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุงใหม่สำมัคคี                                       กรรมกำร 
๑๗. นำงหนูพิน สำทักรัมย์   ครู โรงเรียนวัดหนองครก                                                    กรรมกำร 
๑๘. นำยภัคนันท์ แช่มรัมย์   ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภำพนำฝำย                                     กรรมกำร 
๑๙. นำงบังอร หวังชอบ   ครู โรงเรียนวัดบ้ำนปลัดปุ๊ก                                                 กรรมกำร 
๒๐. นำงสุพันธรัตน์ เข้ำเมือง  ครู โรงเรียนบ้ำนกระโดนกะลันทำ                                         กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวจริยำ สินปักษำ   ครู โรงเรียนบ้ำนช่อผกำ                                                     กรรมกำร 
๒๒. นำยสมใจ วรรณโคตร   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไทร                                                  กรรมกำร 
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๒๓. นำยรฐนนท์ ขันธหงษ์   ครู โรงเรียนอนุบำลล ำปลำยมำศ                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๔. นำงสำวจุฑำมำส เส้งสง  ครู โรงเรียนวัดบ้ำนหินโคน                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๕. นำงสำวสริยำ ทุ่มประโทก  ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำษฎร์อุทิศ)      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖. นำงสำวณัฐนรี กระศิริ   ครู โรงเรียนบ้ำนซ ำแฮดฯ                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗. นำงสำวกันยำพัชย์ ก่ ำแก้ว  ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีนวล                         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

   มีหน้าที่ จัดท ำคู่มือกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖          
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนด ให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 
๑. นำยมำนพ คงเสนำ   รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑             ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวแววตำ วงศ์พิพัฒน์ชัย  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                                 กรรมกำร 
๓. นำงนุศรำ ชะปูแสน   นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                          กรรมกำร 
๔. นำงสำวอุษณีย์ เดชวิทยำวุฒิ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
๕. นำงวิลำวัลย์ ตำละค ำ   นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                          กรรมกำร 
๖. นำงมุนินทร์ ทะนำรี   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                                       กรรมกำร 
๗. นำงสำวยุวนุช จงคำดกลำง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน                                 กรรมกำร 
๘. นำงจุติมำพร เชียงกำ   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวสุนิสำ ศิลำแก้ว   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำรด้ำนกำรเงินและรวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน จำกคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
ให้ค ำปรึกษำและช้ีแจงเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ เทคโนโลย ี
 

๑. นำยประสิทธิ์ พิเศษ   รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑             ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบัญญัติ มะโนมัย   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                                  กรรมกำร 
๓. นำงสำวจีรนันท์ แสงดำว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                                 กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุวรี เจริญรัมย์   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                                              กรรมกำร 
๕. นำยสมบูรณ์ เทพศรัทธำ   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยธนกฤต ปัจจัย   ลูกจ้ำงช่ัวครำว                                       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  มีหน้าที่ ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสำรคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำ     
ปีท่ี ๓  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
 
   ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      ส่ัง ณ วันท่ี ๒๓ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
         

 
 
      (นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ธนกุล) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์เขต ๑ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ 

๑. นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ธนกุล    ผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑         
๒. นำยมำนพ คงเสนำ     รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑          
๓. นำยโพชัน ขุนำพรม     รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑    
๔. นำยประสิทธิ์ พิเศษ     รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑    
๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑           
๖. ประธำนกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                                           
๗. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                                            
๘. นำยศรำวุธ โรจนำวรรณ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑      
๙. นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี     ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑    
๑๐. นำยโพชัน ขุนำพรม     รองผู้อ ำนวยกำร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑          
๑๑. นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๒. นำงสำวสุมำลี กุงไธสง    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๓. นำงสำวธัญญ์รวี พงศธรภูริวฒัน์   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๔. นำงสำวปลิดำ พันธ์วัน    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๕. นำงมณีรัตน์ เถ่ือนแก้ว    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๖. นำยสมบูรณ์ เทพศรัทธำ    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๗. นำงจุฬำพร ค ำพิมูล     ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๘. นำงนวลอนงค์ ชูใส     ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                                      
๑๙. นำงจุติมำพร เชียงกำ    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑                    
๒๐. นำงสำวสุนิสำ ศิลำแก้ว    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                  
๒๑. นำยณรงค์ ศิริวงษ์พำนิชย์    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                  
๒๒. นำงสำววำสนำ สุดวิลัย    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                  
 

คณะผู้จัดท า 

๑. นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต    ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑         
๒. นำงสำวธัญญ์รวี พงศธรภูริวฒัน์   ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑     
๓. นำงนวลอนงค์ ชูใส     ศึกษำนิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑     
๔. นำงสำวอมรำ เจริญศิริ    ครู โรงเรียนวัดบ้ำนกะชำย          
๕. นำยสมจิตร รสหอม     ครู โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำน          
๖. นำงสำววลัยพร  นงประโคน    ครู โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง         
๗. นำงจิรันธนนิ ขันติโชติบริบูรณ์    ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม         
๘. นำงทัชชกร หินทองค ำ    ครู โรงเรียนบ้ำนตูมหวำน          
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๙. นำงวีรยำ ไชยพิศ     ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ                                                
๑๐. นำงสมลักษณ์ ศรีแก้ว    ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์                                         
๑๑. นำงอมรำลักษณ์ ชนะจิต    ครู โรงเรียนบ้ำนบริหำรชนบท                                          
๑๒. นำงสำวรัสรินทร์ เสนำรถรัฐพงศ์   ครู โรงเรียนบ้ำนสระคูณ "สิริทัศน์ประชำสรรค์"                       
๑๓. นำยจิรชัย สุขวิบูลย์     ครู โรงเรียนจันทรำวำส (คุรุรำษฎร์วิทยำ)                             
๑๔. นำยคงอยู่ ทิพย์โภชน์    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองพะอง                                             
๑๕. นำงร ำไพ อุตสำหะ     ครู โรงเรียนวัดบ้ำนสะแกซ ำ                                            
๑๖. นำงสมรัตน์ ดวงพรม    ครู โรงเรียนบ้ำนโคกเปรำะ                                             
๑๗. นำงอริศรำ ศรีงำน     ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยำ                                                
๑๘. นำงสมพร  บรรลังก์    ครู โรงเรียน อนุบำลเมืองบุรีรัมย์ (บ้ำนบัว)                            
๑๙. นำยสมบุญ สิมสีแก้ว    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองระนำม                                           
๒๐. นำงวรสุดำ วงศ์ธนำนันท์    ครู โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์                                               
๒๑. นำงพิกุล เพชรสูงเนิน    ครู โรงเรียนพระครูวิทยำ                                                 
๒๒. นำงสำวชนิตำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร  ครู โรงเรียนบ้ำนตะโคงสำมัคคี                                   
๒๒. นำงสำยฝน  หมื่นหำวงศ์    ครู โรงเรียนบ้ำนตูบช้ำง                                 
๒๓. นำยวรพล วิเศษสัตย์    ครู โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย                      
 
รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

1. นายวรพล  วิเศษสัตย์      ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย 
2. นางสาววรรณารัตน์ ซึมรัมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ 

ออกแบบปก 

1. นางสาวทิพย์ปทุม ประทุมสัน    ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
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