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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง   ข้อสอบมีทัง้หมด ๓๕ ข้อ ให้นักเรียนระบำยค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงค ำตอบเดียว  
             ลงในกระดำษค ำตอบที่แจกให ้ใช้เวลำ ๖๐ นำท ี
 
1. ข้อใดเป็นศัพท์บญัญัติในภาษาไทยหรือความหมายไม่
ถูกต้อง (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 1) เฉาก๊วย – ขนมชนิดหนึ่งมีสีด า กินกบั
น้ าหวาน 
 2) สลมั – หมู่บ้านเล็กๆ 
 3) รถเมล์ – รถโดยสารประจ าทาง 
 4) คอนเสริ์ต – การแสดง 
2. ข้อใดมีความหมายตรงกับส านวน สุภาษิต “หมาจน
ตรอก” (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 1) แดงชอบแสดงอ านาจแม้ในเรื่องเล็กๆ 
 2) แม้ไม่มีทางไปแต่ด าก็หันหน้าต่อสู้พยายาม
ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด 
 3) แก้วหวงของแมส้ิ่งนั้นไม่มปีระโยชน์ต่อ
ตนเอง 
 4) ลุงชอบพูดเล่นกับเด็กๆ แต่มักถกูเด็กกลั่น
แกล้งล้อเลียน 
3. “สุขภาพจะดีได้น้ันอยู่ทีก่ารปฏิบัติตัว คือการออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ กินผกัผลไม้ใหม้ากพอ ลดสิ่งที่เป็น
พิษต่อร่างกาย” ใจความส าคัญของข้อความนี้ สรุปได้
ตามข้อใด (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 1) การดูแลสุขภาพ 
 2) การเลือกปฏิบัต ิ
 3) การเลือกกินอาหาร 
 4) การออกก าลงักายทุกวัน 
อ่านข้อความต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 4-6 
 
 
 
 
    
 

 
 
4. สมปองน่าจะมีนสิัยอย่างไร (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 1) อวดเก่ง 
 2) ดื้อรั้น 
 3) ถ่อมตน 
 4) ข้ีเกียจ 
5. ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 1) เหยียดหยาม 
 2) ต าหนิ 
 3) สั่งสอน 
 4) แนะน า 
6. การกระท าของสมปอง ตรงกบัส านวนใด  
(ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 1) ผัดวันประกันพรุง่ 
 2) ดินพอกหางหม ู
 3) ข้ีหมูรา ข้ีหมาแห้ง 
 4) ไปตายเอาดาบหน้า 
7. เมื่อมเีพื่อนบ้านน าของฝากมาให้ นักเรียนควรพูด
อย่างไรจงึจะเหมาะสม (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 1) ขอบคุณครับ ที่น าของฝากมาให ้
 2) ขอบคุณครับ ท าไมน ามาให้นอ้ยจงั 
 3) ขอบคุณครับ ของฝากนี้ผมไม่ชอบเลย 
 4) ขอบคุณครับ ของฝากนี้ทีบ่้านผมมีแล้ว 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 8 
 ปัจจุบันน้ีวิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้ามาก 
การคมนาคมขนสง่สะดวกรวดเร็ว แต่มีพ่อค้าบางราย 
คิดรวยทางลัดด้วยวิธีการทีทุ่จริต เช่น ขายยาบ้าให้กับ
คนขับรถบรรทกุ ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงดังทีเ่ป็นข่าวใน
หนังสือพิมพ์ในขณะนี้ รัฐบาลควรจัดการกับพวกที่ขาด
มารยาทและจรรยาบรรณโดยการลงโทษใหเ้ข็ดหลาบ 

“สมปอง ท าไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้นะ พอครสูั่ง
ให้ท างานทัง้ที่มเีวลาว่างมากมาย เธอกบ็่ายเบี่ยง
ว่าจะไปท าทีบ่้านทุกที แต่เมื่อถึงวันสง่ครู เธอก็
ไม่เสร็จทันเพื่อน” 
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8. วิทยาการ หมายถึงอะไร (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 1) ความเจรญิ 
 2) วิชาการความรู้ 
 3) ความเข้าใจ 
 4) ความรับผิดชอบ 
ใช้บทประพันธ์ ตอบค าถามข้อ 9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. “พิภพ” ในบทกลอนทีอ่่าน มีความหมายตรงกบัข้อ
ใดมากที่สุด (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 1) โลก 
 2) แผ่นดิน 
 3) ต่างแดน 
 4) จักรวาล 
10. จากกลอนบทนี้ สิ่งใดเปรียบเทียบได้กบั 
“เครื่องบิน” (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 1) มนุษย ์
 2) หนังสือ 
 3) ห้องสมุด 
 4) การอ่าน 
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 11 
 
 
 
 
 
 
 
11. มีค าที่มีความหมายถึงค าพูดกี่ค า (ตัวช้ีวัดที่ 2) 

 1)   1 ค า 
 2) 2 ค า 
 3) 3 ค า 
 4) 4 ค า 
 
 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 12-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. มดไต่ข้ึนไปที่น้ าพุเพราะเหตุใด (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 1) ไปหาอาหาร 
 2) ร้อนอยากอาบน้ า 
 3) หิวน้ า 
 4) หนีศัตร ู
13. เมื่อไปถึงน้ าพุ เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 1) เจอมดเหมือนกัน 
 2) ได้พลาดตกลงไปในน้ าพ ุ
 3) ไม่มีน้ าพ ุ
 4) เจอรังของมดตัวอื่น 
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 14-15 
 
 
 
 

 ห้องเอ่ยหอ้งสมุด 
น ามนุษย์โบยบินถ่ินสถาน 
มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบกิบาน 
ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ 
ได้ท่องเที่ยวถ่ินไกลในพิภพ 
ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย 
ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป 
เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลิดเพลิน
เอย 

   สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน 
ไม่เหมอืนแม้นพจมานทีห่วานหอม 
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม 
อาจจะนอ้มจิตโน้มด้วยโลมลม 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 

 กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว มีมดตัวหนึง่
กระหายน้ า พยายามไต่ไปกินน้ าที่น้ าพุ  แต่พลาด
ตกและไหลไปตามล าธาร นกเขาตัวหนึง่เห็นมด
ตะเกียกตะกายพยายามว่ายเข้าฝัง่จงึจกิใบไม้ทิง้ลง
ไปให้เกาะ 
 เมื่อมดข้ึนฝั่งได้แล้ว มดเห็นนายพรานคน
หนึ่งก าลังจะใช้ตาข่ายเหว่ียงจับนกเขาซึ่งได้ช่วยชีวิต
ตนไว้ มดเห็นดังนั้นจงึรบีว่ิงเข้าไปกัดที่เท้า ท าให้
นายพรานต้องทิ้งตาข่ายเพื่อปัดมด ด้วยเหตุน้ีนกเขา
จึงรู้ตัวและบินหนีไปได ้
นิทานเรื่องนีส้อนใหรู้้ว่า : การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น
ย่อมได้รับความดีตอบแทน 

ที่มา : นิทานอีสป 

 ตะกร้าเป็นภาชนะส าหรับใส่สิง่ของ มีหลาย
รูปแบบ ท าได้จากวัสดหุลายประเภททัง้พลาสติกและ
วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ผักตบชวา กก เป็น
ต้น ตะกร้าบางแบบมหีูหิ้ว บางแบบไม่มีหหูิ้ว 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน การสานตะกร้า
จากวัสดุต่างๆ เป็นงานประดิษฐ์ที่น่าจะได้แนวคิดมา
จากการสร้างรังของนกแล้วน ามาดัดแปลงเป็นตะกร้า
ที่สวยงามดงัที่เราได้เห็นกันอยู่ทกุวันน้ี 
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14. วัสดุใดสามารถน ามาสานตะกร้าได้ทั้งหมด  
(ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 1) หวาย หญ้า ต้นสัก 
 2) ผักตบชวา ไม้ไผ่ หวาย 
 3) ไหม กก ต้นยางพารา  
 4) ต้นกระถิน หวาย กก 
15. ตะกร้า เป็นภาชนะไว้ใช้ท าอะไร (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 1) ใช้ตักน้ า 
 2) ใช้ใส่สิ่งของ 
 3) ใช้เตะ 
 4) ใช้ท าเบาะรองนั่ง 
 
 
 
 
 
 
16. ค าประพันธ์ข้างต้นต้องการสอนเรื่องใด  
(ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 1) ความขยัน 
 2) ความอดทน 
 3) ความอุตสาหะ 
 4) ความประหยัด 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 17 
 “การทีพ่่อแม่อ่านหนังสือพร้อมกบัลูกเป็น 
การฝกึลูกให้มีนสิัยรกัการอ่านได้มากทีสุ่ด ลูกจะสนกุ
และเพลิดเพลินกบัการอ่าน รวมทัง้รูส้ึกอบอุ่นที่ได้อยู่
ใกล้ชิดกับพอ่แม่” 
17. ข้อความนี้กล่าวถึงเรือ่งใด (ตัวช้ีวัดที่ 3) 

 1) การฝกึนิสัยลูก 
 2) การฝกึนิสัยรักการอ่าน 
 3) วิธีอ่านหนังสือ 
 4) ครอบครัวทีอ่บอุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ข้อใดเป็นการสรุปความเกี่ยวกับไก่แจ้ (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
 1) ไก้แจ้เป็นไก่ตัวเล็กๆ 
 2) ไก่แจ้เป็นไก่ของคนไทย 
 3) ไก่แจ้ตัวผู้สวยกว่าตัวเมีย 
 4) ไก่แจ้ตัวผู้มหีงอนเป็นแฉก 
 
19.  
 
 
ข้อใดคือใจความส าคัญของข้อความนี้ (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
 1) ให้เลกิบหุรี ่
 2) ห้ามขายบหุรี่ในทีส่าธารณะ 
 3) ให้งดสบูบหุรี่ในที่สาธารณะ 
 4) ให้เตือนคนใกล้เคียงก่อนสบูบหุรี ่
 
 
 
 
 
20. ข้อใดคือความส าคัญของข้อความนี้ (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
 1) ผู้ที่ติดยาเสพติด 
 2) โทษของยาเสพติด 

 กา กา กา  บินร้องกากา 
ออกไปหากิน  เช้าตรู่ทิ้งรังไปสิ้น 
ออกไปหากิน  บินร้องกากา 
เย็นย่ าค่ าแล้ว  ฝูงกาก็แน่วบินมา 
กลับรังพกักายา  จงเอาเยี่ยงกาหากิน 

คนไทยเลี้ยงไก่แจ้มานานแล้ว ไก่แจเ้ป็นไก่ทีส่วยงาม
ตัวเล็กและเตี้ย ตัวผู้มีขนสีสันสดใส มหีงอนเป็นแฉก 
ส่วนตัวเมีย มีสีไมส่วยเหมือนตัวผู ้
 

การสบูบหุรี่ในที่สาธารณะ  
มีความผิดตามกฎหมาย 
 

“ยาเสพติดมีหลายประเภท ล้วนแต่ให้โทษแก่
ร่างกายทัง้สิ้น คนที่ติดยาจะมรี่างกายผอมแห้ง 
หน้าตาซีดเซียว ขอบตาเขียวคล้ า สมองเสื่อม ไม่
สนใจตนเอง บางคนมีความคลุ้มคลั่งทรุนทรุาย” 
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 3) ประเภทของยาเสพติด 
 4) ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
21. ข้อใดคือความส าคัญของข้อความนี้ (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
 1) เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก 
 2) คนเช่ืองช้าคือคนโง่เขลา 
 3) ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 
 4) คนเกียจคร้านจะดเูป็นคนซมึเซา 
 
 
 
 
22. ใครปฏิบัติตนได้สอดคลอ้งกบัค าขวัญนี้  
(ตัวช้ีวัดที่ 4) 

1) ญาญ่า อ่านหนังสือทบทวนความรูก้่อน 
เข้านอนเสมอ 

 2) หมาก ท าการบ้านทกุครั้ง แต่ไม่เคยส่ง 
 3) ชมพู่ แต่งกายด้วยชุดประจ าชาติไทย 
 4) ณเดช ชอบช่วยเหลือเพื่อน 
 
23. “เวลาและวารี ไม่ยินดีจะคอยใคร” 
จากข้อความนี้ สรปุเป็นข้อคิดได้ตรงกบัส านวนใด 
(ตัวช้ีวัดที่ 4) 
 1) น้ านิ่งไหลลึก 
 2) น้ าพึ่งเรือเสือพึง่ป่า 
 3) น้ าข้ึนให้รีบตัก 
 4) น้ าท่วมปาก 
24. ค าใดเรียงตามหลกัพจนานกุรมได้ถูกต้อง  
(ตัวช้ีวัดที่5) 
 1) ปกปิด ปัดเป่า ปลากรมิ แปรเปลี่ยน 
 2) นพรัตน์ นันท์ นัย นาย 
 3) สายหยุด ส าลี เสาร์ โสภา 
 4) หยุด หาย หัด เหยี่ยว 
 

 
 
 
 
 
25. จากข้อความ ถ้านักเรียนกินก๋วนเตี๋ยวร้อนๆ แล้ว
น่าจะมีอาการอย่างไร (ตัวช้ีวัดที่ 5) 
 1) ตัวร้อน 
 2) จุกเสียด 
 3) เหงือ่ออก 
 4) อาหารไม่ย่อย 
26.  
 
 
 
 
จากข้อความข้างต้นข้อใดเป็นเหตผุลส าคัญที่ท าใหรู้้ว่า
แม่รักลูก (ตัวช้ีวัดที่ 5) 
 1) แม่คิดถึงลูกอยูเ่สมอ 
 2) ลูกมหีน้าตาเหมือนแม ่
 3) แม่ห่วงใยลกูที่ต้องห่างไกลกัน 
 4) แม่ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลทุกเรือ่ง 
27. ใครใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สงูสุด (ตัวช้ีวัดที่ 5) 
 1) จูนอ่านหนงัสือพิมพ ์
 2) จุ๋มช่วยแม่ท างานบ้าน 
 3) เจนอ่านหนังสือทกุครั้งที่มีเวลาว่าง 
 4) แจนท าการบ้านสง่ครทูุกวัน 
28. 
 
 
 
 
จากข้อความข้างต้นให้ข้อคิดในข้อใด (ตัวช้ีวัดที่ 5) 
 1) เป็นคนฉลาดปราดเปรือ่ง 
 2) ให้รู้จกัคิดไม่เช่ือคนง่าย 
 3) เป็นคนรูจ้ักคิดวิเคราะห ์
 4) เช่ือคนง่าย งมงาย 
29.  

 “วันเอ๋ยวันเวลา         มิเคยช้ารอใยให้ขลาดเขลา 
หากปล่อยผ่านคร้านอยู่ดูซมึเซา  เสียผลไปเปล่าเปล่ามิเข้าการ 
มีชีพอยู่สั้นยาวควรก้าวรุด         จะมัวหยุดไร้ค่าดังว่าขาน 
ท าวันน้ีให้มีค่ากว่าวันวาน         คุณค่างานมากล้นเห็นผลเอย” 
 

  ค าขวัญวันเด็กปี 2556 
รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปญัญา น าพาไทยสู่
อาเซียน 
 

การกินอาหารร้อนๆ จะท าใหอ้วัยวะย่อยอาหารมี
อุณหภูมิเพิม่ขึ้น สมองจะสั่งให้ร่างกาย ขับเหงื่อ
ออกมา เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่ายกาย ไม่ให้ร้อน
จนเกินไป ส่วนอาหารเย็นๆ จะท าใหร้ะบบการ
ย่อยอาหารท างานไม่ได้ดี จึงเกิดอาการจุดเสียด 

 แม่รักลูกลกูกร็ู้อยู่ว่ารัก 
คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน 
จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน 
จะจากเรอืนร้างแม่ไปแต่ตัว 
 

 ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์  
เลือกสิง่เหมาะใช้ถูกต้อง 
ปัญญาไวทั้งปราดเปรื่อง 
ไม่ซึมเซื่องหรอืงมงาย 
 

 “เพราะเป็นคืนเดือนเพ็ญ 
จึงมองเห็นพื้นล่าง 
แลเห็นแม่น้ าสองสายมาบรรจบกนั 
กลายเป็นทะเลกว้าง” 
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จากข้อความข้างต้นตรงกับเวลาในข้อใด (ตัวช้ีวัดที่ 5) 
 1) กลางวัน 
 2) ข้ึน 15 ค่ า 
 3) แรม 15 ค่ า 
 4) เดือนที่พระจันทรส์่องสว่าง 
30. ข้อใดเป็นการเขียนบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติ  
(ตัวช้ีวัดที่ 6) 
 1) นักเรียนก าลงัว่ิงเล่นทีส่นามหญ้า 
 2) เรือสินค้าก าลงัออกจากท่าเรอื 
 3) พระสงฆ์เดินบิณฑบาตในตอนเช้า 
 4) พระอาทิตยเ์คลื่อนลบัจากขอบฟ้าอย่างช้าๆ 
 
 
 
 
31. ข้อใดเป็นการเขียนตามจินตนาการ (ตัวช้ีวัดที่ 6) 
 1) นกกางเขนพูดได้คงสวัสดีกบัฉันทุกวัน 
 2) นักกางเขนบินมาเกาะที่กิง่ไม้รมิหน้าต่าง 
 3) นกกางเขนเรียกอีกช่ือหนึง่ว่านกบินหลา 
 4) นกกางเขนบินหนีออกไปทันทีที่ได้ยิน 
เสียงปืน 
32. “กรุณาช่วยเหลือเดก็ที่ด้อยโอกาสด้วยครบั” 
ประโยคนีเ้ป็นการพูดประเภทใด (ตัวช้ีวัดที่ 6) 
 1) การพูดขอบคุณ 
 2) การพูดขอรอ้ง 
 3) การพูดซกัถาม 
 4) การพูดปฏิเสธ 
33.  ประโยคขอรอ้งในข้อใดใช้ถ้อยค าได้เหมาะสม 
 1) เก็บลูกบอลให้หนอ่ยซ ิ
 2) ช่วยเก็บลูกบอลใหผ้มหน่อยเถอะ 
 3) เก็บลูกบอลให้ผมหน่อยครับ 
 4) กรุณาเกบ็ลกูบอลใหผ้มด้วยครบั 
 
 

34.  
 
 
 
 
 
จากข้อความข้างต้น ค าว่า ชาติพลี มีความหมายตรงกบั
ข้อใด (ตัวช้ีวัดที่ 6) 
 1) รักชาติ 
 2) บูชาชาติ 
 3) เทิดทูนชาติ 
 4) เสียสละเพื่อชาติ 
35. ประเทศไทยเราเป็นอสิระมาได้เพราะอะไร  
(ตัวช้ีวัดที่ 6) 
 1) เพราะคนไทยซื่อสัตย์ 
 2) เพราะคนไทยเสียสละ 
 3) เพราะคนไทยซื่อสัตย์และเสียสละ 
 4) เพราะคนไทยมุ่งประโยชนเ์พื่อชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทยคงเป็นไททกุวันน้ี 
เพราะเรามีคนจริงที่ยิง่ใหญ ่
เสียสละซื่อสัตย์เป็นปจัจัย 
ท าสิ่งใดมุง่มั่นเป็นชาติพล ี
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