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โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Noun 

 
ค านาม (Noun) หมายถึง ค าที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ ในภาษาอังกฤษแบ่งค านามออกเป็น 2 ประเภท คือ 

             

 

             

 

 

 

              1. เติม s ท้ายค านามเอกพจน์ทั่วไป เช่น 
                   girl     =   girls                            doll       =   dolls 

              2.  ค านามาด้วย s , sh , ch , o , x,  z   ให้เติม es เช่น 
                   bus    =    buses                        box        =  boxes 

              3. ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น 
                  lady   =   ladies                          candy    =  candies 
                  ** ยกเว้นถ้าหน้า y เป็นสระ (a , e , i , o , u) ให้เติม s ได้เลย เช่น 
                  boy    =   boys                           monkey = monkeys 

               4. ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f ให้เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es เช่น 
                   leaf      =   leaves                      shelf   =   shelves 
                  ** ยกเว้นบางค า เช่น 
                   roof      =   roofs                        cliff    =   cliffs 

                5. ค านามบางค าจะเปลี่ยนรูปไปเมื่อทาให้เป็นพหูพจน์ 
                   man     =    men                         tooth  =   teeth 
                   mouse  =    mice                         ox      =   oxen 

               6. ค านามบางค ามีรูปเอกพจน์และพหูพจน์เป็นรูปเดียวกัน เช่น 
                   fish        =     fish                         deer    =   deer 
                   sheep    =     sheep 

 ** ค านามท่ีอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ เช่น glasses, scissors, plants, jeans, goggles  

      1) ค านามเอกพจน์ (Singular Noun) 

หมายถึง ค านามนับได้ และมีเพียงสิ่งเดียว เช่น 

          a shirt             an octopus  

          a banana        an   eraser            
           
 

      2) ค านามพหูพจน์ (Plural Noun) 

หมายถึง มจี านวนเท่ากับหรือมากกว่า 2 ขึ้นไป 

เช่น      a  shirt            two   shirts  

          a banana         bananas               
 

หลักในการเปลี่ยนค านามเอกพจน์เป็นค านามพหูพจน์ 
           
 



   2 
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Present Simple Tense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม 
She loves dogs. She doesn’t love dogs. Does she love dogs? 
We play tennis on Fridays. We don’t play tennis on Fridays. Do we play tennis on Fridays? 
Mark sings very well. Mark doesn’t sing very well. Does Mark sing very well? 

  

 

 

 

 

 

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 

    He teaches English.                   (เขาสอนวิชาภาษาอังกฤษ) 

    She loves dogs.                         (เธอชอบเลี้ยงสุนัข) 

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง 

    The sun rises in the east.           (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก) 

    Water boils at 100ºC.                 (น้ ามีจุดเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส) 

3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน ท าเป็นประจ าสม่ าเสมอ ประจ าวัน 

    I always watch cartoon on Saturdays.       (ฉันดูการ์ตูนทุกวันเสาร์) 

    She sweeps the floor every day.              (ฉันกวาดบ้านทุกวัน) 

โครงสร้าง 

ประธาน      +      กริยา (s/es) 

       กริยาจะเติม s/es ต่อท้าย เม่ือตามหลังประธานที่เป็นเอกพจน์ 

       ประธานเอกพจน์ แปลว่า ประธานที่มี 1 คน 1 สิ่ง 1 อย่าง 1 ตัว (ยกเว้น I )  

           เช่น He, She. It, A boy, That car เป็นต้น 

      *** ในส่วนของประโยคปฏิเสธและประโยคค าถาม จะน า do/does มาช่วยในประโยค เม่ือมี does 

แล้ว กริยาจะไม่เติม s/es 

 

                He  /  She  /  It  /  A dog  /  Peter                                   does 

         I  /  You  /  We  /  They  / Two dogs  /  children                      do 
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โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
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          Adverbs of Frequency หรือค ากริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ คือ ค าที่ใช้บอกความถ่ีของเหตุการณ์หรือการกระท า  

  ต่าง ๆ มักจะพบในประโยค Present Simple ซึ่งค าที่พบบ่อย มีดังนี้ 

ระดับความถี่ Adverbs of frequency ความหมาย 

100% always เสมอ 

90% usually ปกติ 

80% normally / generally โดยทั่วไป 

70% often / frequently บ่อย ๆ 

50% sometimes บางครั้ง 

30% occasionally บางโอกาส 

10% seldom นาน ๆ ครั้ง 

5% hardly ever / rarely แทบจะไม่เคย/แทบจะไม่ 

0% never ไม่เคย 

          ตัวอย่างเช่น 

                    -   I always get up early.                                      (ฉันตื่นแต่เช้าเสมอ) 

                    -   Pete seldom helps his mother in the kitchen.    (นานครั้งพีทจะช่วยคุณแม่ในครัว) 

                    -   He usually walks to school.                             (ปกติเขามักจะเดินไปโรงเรียน)     นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มค าที่แสดงความถ่ีได้เช่นเดียวกัน 

       every                        day   ทุก ๆ วัน 
     week   ทุก ๆ สัปดาห์ 
     month   ทุก ๆ เดือน 
     year   ทุก ๆ ปี 
     Monday  ทุก ๆ วันจันทร์ 
  Once      a day   1 ครั้ง ต่อ วัน 
  Twice   a year   2 ครั้ง ต่อ วัน 
  …. times   a day   … ครั้ง ต่อ วัน 
     a week   … ครั้ง ต่อ สัปดาห์ 
     a month  … ครั้ง ต่อ เดือน 
 

Adverbs of Frequency 

โดยมักจะน าค าเหล่านี้ไปต่อท้ายประโยค  เช่น     She feeds her cats every day. 
                                                            He rides his bike every week. 
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                   การเติม s / es ต่อท้ายค ากริยา เมื่อมีประธานเป็นเอกพจน์ ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ไม่ต้องเติม s / es      

         หลังค ากริยา  

หลักการเติม s / es 
   

                 1. เติม s หลังค ากริยาปกติทั่วๆ ไป  

                     walk        –        walks                           eat           –          eats 

                     read        –        reads                           move        –          moves 

                     swim       –         swims                         listen         –          listens 

 

                 2. เติม es หลังค ากริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x , z และ o เช่น 

                     dress       –         dresses                       miss          –          misses 

                     teach       –         teaches                      wash         –          washes 

                     fix            –         fixes                           go            –           goes 

 

                 3. ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น 

                     study        –         studies                       cry           –           cries 

                     fly            –         flies                            try           –           tries 

                     ** ยกเว้น ถา้หน้า y เป็นสระ ( a , e , i , o , u ) ให้เติม s ได้เลย เช่น 

                     play          –         plays                          buy          –           buys 

                     stay          –         stays                           say           –           says 

 

 

 

 

 

Adding s / es 
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Present Continuous Tense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม 
The cat is running. The cat isn’t running. Is the cat running? 
They are studying English. They aren’t studying English. Are they studying English? 
He is dancing. He isn’t dancing. Is he dancing? 

 

การตอบค าถามในประโยคค าถาม 

ประโยคค าถาม การตอบ 
Is the cat running? Yes, it is. 
Are they studying English? No, they aren’t. 
Is he dancing? Yes, he is. 

 

 

      ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด กล่าวคือ ในขณะที่พูดอยู่นั้น มีเหตุการณ์บางอย่าง

ก าลังเกิดขึ้นพร้อมกัน ค าที่มักจะพบบ่อย ๆ เช่น now, at the moment, right now เป็นต้น 

 

Subject      +      Verb to be      +       V.ing       

โครงสร้าง 

        Subject  คือ   

            ประธานของประโยค เช่น I, You, We, They, He, She, It,  

            Jackson เป็นต้น 

        Verb to be  คือ   

            กริยาช่วย เช่น is, am, are เป็นต้น 

        V.ing  คือ  กริยาที่เติม ing 
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        1. กริยาทั่วไป สามารถเติม ing ต่อท้ายได้เลย เช่น 

                   cook         =        cooking 

                   speak        =        speaking 

                   walk          =        walking 

                   sleep         =        sleeping 

                                                    2. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing 

                                                                  come         =      coming 

                                                                  dance        =       dancing 

                                                                  write          =       writing 

                                                                  ride           =       riding 

           3. กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing 

                      die            =           dying 

                      tie            =            tying 

                      lie            =            lying 

                                                   4. กริยาที่มีเสียงสั้น มีสระ 1 ตัว ตัวสะกด 1 ตัว  

                                                       ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วเติม ing 

                                                                        out          =           outing 

                                                                        run          =           running 

                                                                        hit            =           hitting 

             5. ค ากริยาที่ไม่สามารถน ามาใช้ในรูปประโยค Present Continuous Tense ได้  

                 กริยาที่แสดงถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น  see, hear, taste, smell, feel  เป็นต้น 

                 กริยาที่แสดงถึงความชอบและไม่ชอบ เช่น  love, like, hat, dislike, desire เป็นต้น 

                 กริยาที่แสดงความต้องการ เช่น  want, wish, prefer เป็นต้น 

                 กริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิด เช่น  believe, know, forget, remember  เป็นต้น 

 

 

Adding -ing 
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Past Simple Tense 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยคบอกเล่า Subject   +   Verb.2 

ประโยคปฏิเสธ Subject   +   did not    +     Verb.1 

ประโยคค าถาม Did     +      Subject   +   Verb.1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ใช้บอกเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นแล้วในอดีต ค าระบุเวลาที่

มักจะพบบ่อย ๆ ในประโยค Past Simple Tense ได้แก ่  

              -  Yesterday                เมื่อวานนี้ 

              -  ……. ago                   เช่น 5 days ago, 2 weeks ago, 10 minutes ago, 

                                                     10 years ago             

              -  last ……                    เช่น last night, last week, last year, last summer, 

                                                     last month    

      

             ตัวอย่างเช่น 

                      ประโยคบอกเล่า    :   Mary went to Japan last year. 

                      ประโยคปฏิเสธ     :    Mary did not go to Japan last year. 

                      ประโยคค าถาม     :    Did Mary go to Japan last year? 

                      การตอบ             :    Yes, she did. 

                                                  No, she did not. 

    

โครงสร้าง 
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โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

          

 

                 กริยาช่องที่ 2 หรือ Past Tense คือ ค ากริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต มี 2 แบบ คือ 

          แบบท่ี 1 กริยาปกติ (regular Verb) 

 

                             1.  กริยาทั่วไปสามารถเติม ed ต่อท้ายได้เลย  

                                      cook            =           cooked 

                                      talk              =           talked 

                                      clean            =           clean 

                             2.  กริยาที่ลงท้ายด้วย e สามารถเติม d ต่อท้ายได้เลย 

                                      dance           =           danced 

                                      like               =           liked 

                                      live               =           lived 

                            3.  กริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม ed 

                                       study            =            studied 

                                       marry            =           married 

                                 **แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ a, e, i, o, u สามารถเติม ed ต่อท้ายได้เลย 

                                       stay               =           stayed 

                                       play               =           played 

                            4.  กริยาที่มีพยางค์เดียว และมีสระ (a e i o u) เพยงตัวเดียว  

                                 ให้เพ่ิมตัวสะกด 1 ตัว แล้วเติม ed 

                                        shop              =           shopped 

                                        stop               =           stopped 

 

 

 

                  

กริยาช่องที่ 2 
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          แบบท่ี 2 กริยาไม่ปกติ (irregular Verb) เช่น 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Infinitive (V.1) Past Simple (V.2) Past Participle (V.3) 

1 be was/were been 

2 break broke broken 

3 build built built 

4 choose chose chosen 

5 come came come 

6 cry cried cried 

7 do did done 

8 drink drank drunk 

9 drive drove driven 

10 drop dropped dropped 

11 eat ate eaten 

12 fall fell fallen 

13 find found found 

14 fly flew flown 

15 give gave given 

16 go went gone 

17 know knew known 

18 learn learned/learnt learned/learnt 

19 see saw seen 

20 travel travelled travelled 
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                 Verb to be แปลว่า เป็น อยู่ คือ โดยมี 3 ตัว ได้แก่   is   am   are   ซึ่งจะเห็น   is   am   are    

       วางไว้หลังประโยคบอกเล่า มีหลักการใช้ง่าย ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
                   จะเห็นได้ว่า is  am  are  จะตามหลังประธานไม่เหมือนกัน โดยแบ่งได้ดังนี้ 

 

Subject Verb to be Short form 
I am I’m 

You 
are 

You’re 
We We’re 

They They’re 
He 

is 
He’s 

She She’s 
It It’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verb to be 

ประโยคบอกเล่า 

I am a student. 

She is 7 years old. 

They are Americans. 

ประโยคปฏิเสธ 

I am not a student. 

She is not 7 years old. 

They are not Americans. 

ประโยคค าถาม 

Am I a student? 

Is she 7 years old? 

Are they Americans? 

             ตัวอย่างเช่น 

                      ประโยคบอกเล่า    :   They are dogs. 

                      ประโยคปฏิเสธ     :    They are not dogs. 

                      ประโยคค าถาม     :    Are they dogs? 

                      การตอบ             :    Yes, they are. 

                                                  No, they are not. 

    

หลักการจ าง่าย ๆ 
I  ใช้กับ  am 

You  We They  ต้องใช้กับ  are 

He  She  It  นั้นหนา จ าไว้ว่าต้องใช้กับ is 

 

คนเดียว สิ่งเดียว ตัวเดียว ใช้ is 

หลายคน หลายสิ่ง หลายตัว ใช้ are 
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โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

          

 

             Wh – question หรือ Question word  คือ ค าข้ึนต้นประโยคค าถาม  เพ่ือให้ผู้ตอบบอกข้อมูล  

      หรือเรื่องราวที่เราอยากทราบ ค าเหล่านี้จะอยู่ต้นประโยคเสมอ และขึ้นต้นด้วย Wh –  

 

What อะไร 
ใช้ถามอาชีพ  ชื่อบุคคล  สัญชาติ  สิ่งของ  เวลา  สิ่งที่ชอบ  ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์  วัน  วิชา  เปน็ต้น  
เช่น         What is your name? 

Where ที่ไหน 
ใช้ถามสถานที่ ค าตอบต้องเป็นสถานที่ 
เช่น          Where is the book? 

When เมื่อไหร่ 
ใช้ถามเก่ียวกับเวลา ช่วงเวลา (ถ้าต้องการเวลาที่แน่นอน ใช้ What time) 
เช่น           When is your birthday? 

Why ท าไม 
ใช้ถามเหตุผล (มักใช้ร่วมกับค าว่า Because) 
เช่น           Why did you come late? 

Who ใคร 
ใช้ถามเก่ียวกับบุคคล  
เช่น           Who is your best friend?  

Which 
อันไหน 
สิ่งไหน 

ใช้ถามเพ่ือให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น           Which shirt do you want to buy? 

Whose ของใคร 
ใช้ถามเก่ียวกับค าแสดงความเป็นเจ้าของ  
เช่น           Whose car is it? 

How อย่างไร 

ใช้ถามเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ราคา สุขภาพ อายุ ความสูง หรือวิธีการ 
                How old are you? 
                How much is it? 
                How tall are you? 
                How are you? 

 

 

 

 

 

 

Wh - question 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

 แบบทดสอบชุดที่ 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 วิชา ภาษาอังกฤษ  ป.6                                                                                           จ านวน 20 ข้อ  

__________________________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง แบบทดสอบมี 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียง 

                       ตัวเลือกเดียว  

 

Part 1: Vocabulary (Items 1 – 5) 

Direction: Choose the best answer. 

1. _______ works on an airplane. 

    1. An architect              2. A pilot 

    3. An astronaut             4. A detective 

2. Asparagus, cauliflowers, and cucumbers     

are _______. 

    1. flowers                      2. fruits 

    3. vegetables                 4. animals  

3. The opposite of “single” is _______. 

    1. empty                       2. lonely 

    3. boring                       4. married  

4. The synonym of “incorrect” is _______. 

    1. correct                       2. right 

    3. wrong                        4. clever 

5. Mr. Chang is from China. He is _______. 

    1. Chinist                       2. Chinian 

    3. Chino                        4. Chinese 

 

 

 

Part 2: Grammar (Items 6 - 10) 

Direction: Choose the best answer. 

6. _______ honest man never cheats or lies. 

    1. A                              2. An 

    3. The                           4. -       

7. _______ teachers love their students. 

    1. Every                         2. Each 

    3. All                             4. More 

8. Paul has _______ puppies. 

    1. white lovely five       2. lovely five white 

    3. five lovely white       4. five white lovely 

9. A: What time did you leave home this 

morning? 

     B: I _______ home at 6 o’clock. 

    1. leave                        2. leaved 

    3. left                           4. leafed 

10. Alex is a musician. He is interested 

________ music. 

    1. in                            2. at 

    3. on                           4. to 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Part 3: Conversation (Items 11 - 15) 

Direction: Choose the best word or phrase to complete each sentence. 

                         Conversation 

                          James :  Hi, Amy. Sorry, I’m late. 
                          Amy   :  Hi, James. ___(11)___. I just got here. How are you? 
                          James :  ___(12)___. Thank you. ___(13)___ you? 
                          Amy   :  Not bad, thanks. ___(14)___ did you get up this morning? 
                          James :  I got up at 7 o’clock. I forgot to set my alarm clock. 
                          Amy   :  ______(15)______. 

                                       11.  1. Not at all                 2. Thank you 
                                             3. I’m fine                   4. It’s okay 

                                       12.  1. I am a student          2. I am all right 
                                             3. I am from Bangkok    4. I am coming 

                                       13.  1. What are                 2. What about 
                                             3. What for                  4. What with 

                                       14.  1. What day                 2. What time 
                                             3. What for                  4. When time 

                                       15.  1. That’s too bad 
                                             2. That’s very kind of you 
                                             3. That’s delicious 
                                             4. That’s too little 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Part 4: Reading Comprehension  
Direction: Read and answer the question below. (Items 16 - 20)  

Passage  

     Octopuses are highly intelligent animals which live in the ocean. Scientists say that these marine 

creatures are as intelligent as dogs. 

     Octopuses have a soft and round body with no bones or shell. They move by crawling and 

swimming. Octopuses have eight arms. They can regrow an arm if they lose one. They use their arms to 

crawl on solid surfaces and to grab food. 

     Octopuses have special skin cells. This allows them to change the color of their bodies. When under 

attack, they often send out black ink to escape from hunters. 

     Octopuses often hunt at night. They feed on crabs, shrimps, and shellfish. Octopuses do not live 

very long. Some species live as shortly as six months. Others may live up to five years. 

 

16. What does the word “marine” mean? 

    1. living in the river        2. intelligent  

    3. living in the sea         4. smart 

17. Why can octopuses change their skin color? 

Because they ____________________. 

    1. have a round body 

    2. have soft skin 

    3. have no bones 

    4. have special skin cells 

18. How do octopuses move on solid surfaces? 

    1. by sending out ink 

    2. by changing their body color 

    3. by walking on their arms 

    4. by swimming

19. What does the word “feed on” mean? 

    1. eat                           2. catch 

    3. hide                         4. find 

20. How do octopuses escape from their 

attackers? 

    1. by sending out ink 

    2. by hunting at night 

    3. by walking on their arms 

    4. by changing their cells
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ  ป.6 

 

ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

  Part 1: Vocabulary 
1. 2 -    นักบินท ำงำนบนเครื่องบิน 

     architect   =  สถำปนิก              pilot         =  นักบิน  
     astronaut  =  นักบินอวกำศ        detective   =  นักสืบ 

2. 3 -    หน่อไม่ฝรั่ง กะหล่ ำดอก และแตงกวำเป็นผัก 
     flowers      =  ดอกไม้                fruits        =  ผลไม้ 
     vegetables =  ผัก                     animals    =  สัตว์                                     

3. 4 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงข้ำมกับค ำว่ำ “single (โสด)” ก็คือ สมรส 
     empty       =  ว่ำงเปล่ำ              lonely      =  เหงำ 
     boring       =  น่ำเบื่อ                 married    =  แต่งงำน 

4. 3 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกับค ำว่ำ incorrect ก็คือ wrong แปลว่ำ ผิด 
     correct      =  ถูกต้อง                right        =  ถูกต้อง 
     wrong       =  ผิด                     clever      =  ฉลำด 

5. 4 -    คุณชำงมำจำกเมืองจีน เขำเป็นชำวจีน  
     Chinese เป็น adjective ของ China แปลว่ำ มีเชื้อสำยจีน, เกี่ยวกับชำติจีน 

  Part 2: Grammar 
6. 2 -    คนที่ซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกหรือไม่คดโกง   

     ใช้ an น ำหน้ำ เพรำะ honest ขึ้นต้นด้วยเสียงสระและเป็นกำรพูดถึงคนซื่อสัตย์ทั่ว ๆ ไปไม่ได ้   
     เจำะจง 

7. 3 -    คุณครูทั้งหลำยต่ำงก็รักนักเรียนของท่ำน  
     ใช้ all เพรำะ teachers เป็นค ำนำมนับได้พหูพจน์มำรับ 

8. 3 -    พอลมีลูกสุนัขสีขำวที่น่ำรักอยู่ห้ำตัว  
     กำรเรียงล ำดับ adjective เรียงเข้ำหำค ำนำม มีดังนี้ จ ำนวน  ลักษณะ และสี 

9. 3 -    A:  เมื่อเช้ำนี้เธอออกจำกบ้ำนกี่โมง 
     B:  ฉันออกจำกบ้ำนตอนหกโมงตรง 
     เป็นเหตุกำรณ์ในอดีต กริยำอยู่ในรูปอดีต (กริยำช่องที่ 2) ดังนั้นรูปอดีตของ leave คือ left   

10. 1 -    อเล็กซ์เป็นนักดนตรี เขำสนใจเรื่องดนตรี   
     ใช้ in ตำมหลัง to be interested เพ่ือบอกว่ำสนใจในสิ่งใด 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

  Part 3: Conversation  
                                   Conversation 
                                   เจมส์ :   สวัสดี เอมี่ ขอโทษที่พ่ีมำสำย 
                                   เอมี่   :   สวัสดี เจมส์ ไม่เป็นไรหรอก ฉันเพ่ิงมำถึง เธอสบำยดีนะ  
                                   เจมส์ :   ฉันก็สบำยดี ขอบคุณ แล้วเธอเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
                                   เอมี   :   ไม่เลว ขอบคุณนะ เมื่อเช้ำเธอตื่นนอนกี่โมง 
                                   เจมส์ :   ฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมง  ฉันลืมตั้งนำฬิกำปลุก 
                                   เอมี่   :   แย่จริง 
11. 4 -    เมื่อมีผู้กล่ำวขอโทษ ควรตอบว่ำ   It’s okay. หรือ It’s all right. เพ่ือบอกว่ำไม่เป็นไร 
12. 2 -    เมื่อถูกถำมว่ำ How are you? (สบำยดีไหม) สำมำรถตอบกลับไปว่ำ I am all right. ,  

     I am okay. หรือ I am fine.  
13. 2 -    ใช้ส ำนวน What about you? หรือ And you? เพ่ือถำมค ำถำมเดียวกันก่อนหน้ำนี้กลับไป 
14. 2 -    ใช้ What time ขึ้นต้นประโยค เพื่อใช้ถำมเวลำ 
15. 1 -    ใช้ส ำนวน That’s too bad. เพ่ือแสดงควำมรู้สึกเห็นใจกับเรื่องแย่ ๆ 

  Part 4: Reading Comprehension 
       Passage 
              ปลำหมึกเป็นสัตว์ที่ฉลำดมำก ซึ่งอำศัยอยู่ในมหำสมุทร นักวิทยำศำสตร์กล่ำวกันว่ำเจ้ำสัตว์ทะเลชนิดนี้มี   
ควำมฉลำดเท่ำกับสุนัขเลยทีเดียว 
              ล ำตัวของปลำหมึกมีลักษณะกลม อ่อนนุ่ม และไม่มีกระดูกหรือกระดอง พวกมันเคลื่อนที่ได้โดยกำรคลำน
หรือว่ำยน้ ำ ปลำหมึกมีหนวดแปดเส้น หำกเส้นใดหลุดไปก็สำมำรถงอกใหม่ข้ึนมำได้อีก หนวดของพวกมันมีเอำไว้ใช้
คลำนตำมพ้ืนผิวที่แข็ง หรือใช้จับอำหำร 
              ปลำหมึกมีเซลล์ผิวหนังที่พิเศษ ซึ่งท ำให้มันสำมำรถเปลี่ยนสีของล ำตัวมันได้ เมื่อพวกมันถูกโจมตีก็มักจะ
ปล่อยหมึกสีด ำออกมำ เพ่ือใช้หลบหนีศัตรู 
              ปลำหมึกมักออกหำกินตอนกลำงคืน พวกมันกินปู กุ้ง และหอยเป็นอำหำร ปลำหมึกมีชีวิตอยู่ได้ไม่นำน บำง
สำยพันธุ์อำศัยอยู่ได้เพียงแค่พกเดือน ในขณะที่สำยพันธุ์อ่ืนอยู่ได้ถึงห้ำปี 
16. 3 -    ค ำว่ำ marine มีควำมหมำยว่ำ อำศัยอยู่ในทะเล 
17. 4 -    ท ำไมปลำหมึกถึงสำมำรถเปลี่ยนสีของมันได้ ค ำตอบคือ เพรำะพวกมันมีเซลล์ผิวหนังที่พิเศษ 
18. 3 -    ปลำหมึกสำมำรถเคลื่อนที่บนพ้ืนผิวได้อย่ำงไร ค ำตอบคือ โดยกำรใช้หนวดเดิน 
19. 1 -    feed on มีควำมหมำยว่ำ กิน  
20. 1 -    ปลำหมึกใช้วิธีใดในกำรหลบหนีศัตรู ค ำตอบคือ โดยกำรพ่นหมึกสีด ำ 
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โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
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 แบบทดสอบชุดท่ี 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 วิชา ภาษาอังกฤษ  ป.6                                                                                           จ านวน 20 ข้อ  

__________________________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง แบบทดสอบมี 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียง 

                       ตัวเลือกเดียว 

 

Part 1: Vocabulary (Items 21 – 25) 

Direction: Choose the best answer. 

21. _______ works on a spaceship. 

    1. An architect               2. A pilot 

    3. An astronaut              4. A detective 

22. The opposite of “difficult” is _______. 

    1. delicious                    2. busy 

    3. ready                         4. easy 

23. The opposite of “lazy” is _______. 

    1. expensive                   2. interesting 

    3. stupid                        4. diligent 

24. The synonym of “angry” is _______. 

    1. sad                            2. mad 

    3. fine                           4. lovely 

25. This box is too heavy for the little girl to 

_______. 

    1. type                          2. shave  

    3. carry                          4. chew 

 

 

 

Part 2: Grammar (Items 26 - 30) 

Direction: Choose the best answer. 

26. The sun rises in _______ east. 

    1. a                               2. this 

    3. the                            4. that       

27. Michael is the most _______ student in this 

class. 

    1. best                          2. naughtier 

    3. naughtiest                  4. worst 

28. You have to be _______ when you cross 

the road. 

    1. careless                    2. careful 

    3. carefully                   4. carelessly 

29. Jason found a wallet in the classroom 

_______. 

    1. tomorrow                  2. at the moment 

    3. right now                   4. yesterday  

30. Charles got high score in the test _______ 

he studied very hard. 

    1. but                          2. because 

    3. so                            4. before 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Part 3: Conversation (Items 31 - 35) 

Direction: Choose the best word or phrase to complete each sentence. 

                   Conversation 

(George is on his way home. He meets Peter who is driving to the market.) 

                    George  :  Hey, Peter. ___(31)___? 

                    Peter     :  Hi, George. I’m going to the market. _____(32)_____? 

                    George  :   Oh, I’m going home. 

                    Peter     :   Do you want me to give you a lift? 

                    George  :    Yes, ____(33)____. 

                    Peter     :    Get in then. 

                    George  :    Okay. 

                    Ten minutes later 

                     George  :    _____(34)_____. 

                     Peter     :   That’s alright, George. See you later. 

                     George  :    _____(35)_____. Bye. 

 

31.  1. What are you going 

      2. When are you going 

      3. How are you going 

      4. Where are you going 

32.  1. How is everything 

      2. How about you 

      3. Where are you 

      4. Where are you living 

33.  1. sorry                       2. excuse me 

      3. please                     4. Pardon 

34.  1. Thanks to the lift 

      2. Thanks for the lift 

      3. Thank you the lift 

      4. Thank you to the lift 

35.  1. Take home              2. Take care 

      3. Take time                4. Take turn 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Part 4: Reading Comprehension  
Direction: Read and answer the question below. (Items 36 - 40)  

Passage  

       Sushi is the most famous Japanese dish outside of Japan, and one of the most popular dishes 

among the Japanese themselves. In Japan, Sushi is usually enjoyed on special occasions, such as  

a celebration. During the Edo period, “sushi” referred to pickled fish conserved in vinegar. Nowadays 

sushi can be defined as a dish containing rice which has been prepared with sushi vinegar. There are 

many different types of sushi.

36. What is this passage mainly about? 

    1. food                         2. recipe 

    3. cooking                     4. history 

37. When is sushi usually enjoyed? 

    1. In the war 

    2. On special occasions 

    3. In the past 

    4. Nowadays 

38. What did “sushi” in Edo period refer to ? 

    1. Pickled fish 

    2. Vinegar 

    3. Rice and Vinegar 

    4. Pickled fish conserved in vinegar

39. What can sushi be defined nowadays? 

    1. Pickled fish that is served with vinegar 

    2. Vinegar that is served with rice 

    3. A dish containing rice which has been  

       prepared with sushi vinegar 

    4. Pickled fish conserved in vinegar 

40. The underline word “occasion” is closest in 

meaning to … 

    1. ability                       2. opportunity 

    3. validity                     4. imagination 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ  ป.6 

 

ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

  Part 1: Vocabulary 
21. 3 -    นักบินอวกำศท ำงำนบนยำนอวกำศ 

     architect   =  สถำปนิก              pilot         =  นักบิน  
     astronaut  =  นักบินอวกำศ        detective   =  นักสืบ 

22. 4 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงข้ำมกับค ำว่ำ “difficult (ยำก)” ก็คือ ง่ำย 
     delicious   =  อร่อย                  busy        =  ยุ่ง 
     ready        =  พร้อม                 easy         =  ง่ำย                                     

23. 4 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงข้ำมกับค ำว่ำ “lazy (ขี้เกียจ)” ก็คือ ขยัน 
     expensive  =  รำคำแพง             interesting =  น่ำสนใจ 
     stupid       =  โง่เขลำ                diligent      =  ขยัน 

24. 2 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกับกับค ำว่ำ angry ก็คือ mad แปลว่ำ โกรธ 
     sad          =  เศร้ำ                   mad        =  โกรธ 
     fine          =  ดี, งำม                lovely      =  น่ำรัก 

25. 3 -    กล่องใบนี้หนักเกินกว่ำเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ นั้นจะถือไปได้ 
     type         =  พิมพ์                  shave       =  โกน         
     carry         =  ถือ                    chew        =  เคี้ยว 

  Part 2: Grammar 
26. 3 -    พระอำทิตย์ขึ้นทำงทิศตะวันออก   

     ใช้ the กับทิศทุกทิศ 
27. 3 -    ไมเคิลเป็นเด็กท่ีซุกซนที่สุดในชั้นเรียนนี้ 

     ใช้ naughtiest เนื่องจำกเป็นกำรเปรียบเทียบขั้นสูงสุด โดยสังเกตจำก the most 
28. 2 -    เธอจะต้องระมัดระวังเวลำจะข้ำมถนน  

     ต้องกำรใช้ adjective หลัง be 
29. 4 -    เจสันพบกระเป๋ำเงินใบหนึ่งในห้องเรียนเมื่อวำนนี้ 

     เป็นประโยค Past Simple โดยสังเกตจำก found จึงต้องใช้ค ำบอกเวลำในอดีต   
30. 2 -    ชำร์ลท ำคะแนนได้สูงจำกกำรทดสอบ เพรำะว่ำเขำตั้งใจเรียนหนังสืออย่ำงมำก  

     ใช้ because เพ่ือเชื่อมประโยคทั้งสองที่เป็นเหตุและผลกัน 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

  Part 3: Conversation  
                       Conversation 

(จอร์จก ำลังเดินทำงกลับบ้ำน เขำได้พบกับปีเตอร์ขณะที่เขำก ำลังขับรถไปตลำด) 
                        จอร์จ    :    ปีเตอร์ คุณก ำลังจะไปที่ไหนหรอ 
                        ปีเตอร์   :    สวัสดี จอร์จ ฉันก ำลังจะไปตลำด แล้วคุณหล่ะก ำลังไปที่ไหน 
                        จอร์จ    :    ฉันก ำลังจะกลับบ้ำน 
                        ปีเตอร ์  :    คุณอยำกจะให้ฉับขัยรถไปส่งไหม 
                        จอร์จ    :    เอำสิ รบกวนด้วยนะ 
                        ปีเตอร ์  :    ถ้ำง้ันก็ข้ึนมำเลย 
                        จอร์จ    :    ได้เลย 
                        อีกสิบนาทีถัดมา 
                        จอร์จ    :    ขอบคุณมำกนะที่มำส่ง 
                        ปีเตอร ์  :    ไม่เป็นอะไรหรอก จอร์จ แล้วเจอกันนะ 
                        จอร์จ    :    ดูแลตัวเองด้วยนะ สวัสดี 
31. 4 -    ใช้ Where เพ่ือถำมถึงจุดหมำยปลำยทำง 
32. 2 -    ใช้ส ำนวน How about you? เพ่ือถำมค ำถำมเดียวกันกลับไป 
33. 3 -    ใช้ please เป็นกำรขอร้อง 
34. 2 -    ใช้ส ำนวน Thank you for หรือ Thanks for ตำมด้วยค ำนำม หรือวลีนำม 
35. 2 -    ใช้ส ำนวน Take care ในกำรบอกลำคนที่เรำคุ้นเคยและสนิทสนม 

  Part 4: Reading Comprehension 
       Passage 
              ซูชิเป็นอำหำรญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมำกท่ีสุดในโลก และได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในประเทศญี่ปุ่น ใน
ประเทศญี่ปุ่น ผู้คนนิยมทำนซูชิกันในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ เช่น กำรเฉลิมฉลอง ในสมัยเอโดะ ซูชินั้นหมำยถึงปลำดองที่
หมักไว้ในน้ ำส้มสำยชู แต่ในปัจจุบัน ซูชิหมำยถึงเมนูอำหำรที่ประกอบด้วยข้ำว ซึ่งเสิร์ฟคู่กับน้ ำส้มสำยชูซูชิ และซูชินั้นก็
มีมำกมำยหลำยประเภท 
36. 1 -    บทควำมนี้มีเนื้อหำหลักเกี่ยวกับเรื่องใด ค ำตอบคือ food (อำหำร) 
37. 2 -    ผู้คนนิยมทำนซูชิเมื่อใด ค ำตอบคือ ในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ 
38. 4 -    ค ำว่ำ ซูชิ ในยุคเอโดะหมำยถึงอะไร ค ำตอบคือ ปลำดองที่หมักไว้ในน้ ำส้มสำยชู 
39. 3 -    ค ำว่ำ ซูชิ ในยุคปัจจุบันหมำยถึง เมนูอำหำรที่ประกอบด้วยข้ำงซึ่งเสิร์ฟคู่กับน้ ำส้มสำยชูซูชิ 
40. 2 -    ค ำว่ำ occasion (N.) มีควำมหมำยใกล้เคียงกับค ำว่ำ opportunity (N.) แปลว่ำ โอกำส 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

แบบทดสอบชุดที่ 3                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 วิชา ภาษาอังกฤษ  ป.6                                                                                           จ านวน 20 ข้อ  

__________________________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง แบบทดสอบมี 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียง 

                       ตัวเลือกเดียว 

 

Part 1: Vocabulary (Items 41 – 45) 

Direction: Choose the best answer. 

41. Yaks, pigeons, and crows are _______. 

    1. flowers                      2. fruits 

    3. vegetables                 4. animals  

42. The opposite of “straight” is _______. 

    1. broad                         2. bent 

    3. blunt                          4. bright 

43. The synonym of “large” is _______. 

    1. huge                          2. tiny 

    3. little                          4. small 

44. The synonym of “mistake” is _______. 

    1. error                          2. prize 

    3. gift                            4. present 

45. My room is on tenth floor. I don’t use the 

stairs. I have to use the ________. 

    1. trolley                       2. elevator 

    3. calculator                  4. cart

Part 2: Grammar (Item 46 - 50) 

Direction: Choose the best answer. 

46. London is _____ capital of _____ England.  

    1. a, the                        2. a, -  

    3. the, the                     4. the, -      

47. There are _______ boys in this class. 

    1. a little                       2. a few 

    3. lots                           4. a lot      

48. Jack plays football _______ than James. 

    1. weller                       2. better 

    3. more good                4. more well  

49. The farmer ____ a lot of mice  two days 

ago. 

    1. catches                     2. catched 

    3. caught                      4. catching 

50. Yesterday Betty bought five ______ of milk 

and two _______ of cereal.    

    1. cartons, bottles         2. packets, bottles  

    3. cartons, packets        4. packets, cartons 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Part 3: Conversation (Items 51 - 55) 

Direction: Choose the best word or phrase to complete each sentence. 

                         Conversation 

                          (Linda is shopping at the mall.) 

                          Clerk:  ______(51)______. Can I help you, madam? 

                          Linda:  Yes. I want to buy a good handbag. _____(52)_____, please? 

                          Clerk:  ______(53)______. Here you are. 

                          Linda:  Thank you. Oh, it’s very lovely. ______(54)______? 

                          Clerk:  It’s 700 baht. 

                          Linda:  Well, I will take it then. Here is 700 baht. 

                          Clerk:  Thank you. Here is your handbag. _______(55)_______. 

 
51.  1. Good afternoon 

       2. Good night 

       3. Good to see you here 

       4. Good to meet you again 

52.  1. Can I borrow that one 

       2. Can I watch that one 

       3. Can I look at that one 

       4. Can I change that one 

53.  1. No way                    

       2. Maybe 

       3. Of course                 

       4. Very welcome

54.  1. How much does it     

      2. How a lot is it 

      3. How much is it          

      4. How a lot cost 

55.  1. Have a nice day 

      2. Have a nice meal 

      3. Have a nice trip 

      4. Have a nice life
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

Part 4: Reading Comprehension  
Direction: Read and answer the question below. (Items 56 - 60)  

          Passage  

Europe Tour 
Destination  : Italy, Switzerland, France, Germany 
How long  : 7 days 6 nights 
Hotel standard  : 5 star 
Airline  : Fly Emirates 
Travel period  : 6 – 12 July 2011 
Price  : 70,000 THB (Adult)  65,000 THB (Kids under 12 year-old) 
Tour programs   
      France  : Eiffel Tower, Versailles Palace 
      Italy  : Pisa Tower, Vatican, Piazza San Marco 
      Switzerland  : Mount Pilatus, Jungfraujoch 
      Germany  : Neuschwanstein Castle, Lake Constance 

Don’t hesitate to give us a call (Preferable 1 month in advanced before the tour) 

                Phone: +6627485679                              Fax: +6628740300 

                Email: travelingeurope@bkk.com              Office Hour: Daily from 8.30 AM – 5.30 PM  

 

56. What is this advertisement mainly about? 

    1. Travelling                  2. Activity 

    3. Economic                  4. Beauty 

57. How much do you have to pay if you travel 

with your 8 year-old son? 

    1. 70,000 THB                2. 65,000 THB 

    3. 140,000 THB              4. 135,000 THB 

58. What can you do in Italy? 

    1. Visiting the black forest 

    2. Visiting Mount Pilatus 

    3. Visiting Piazza San Marco 

    4. Visiting Eiffel Tower

59. What is your accommodation? 

    1. Hotel                       2. Hostel 

    3. Motel                      4. Guesthouse 

60. When should you call if you’re interested 

in joining the tour? 

    1. 1 week before the tour 

    2. 2 weeks before the tour 

    3. 1 month before the tour 

    4. 2 months before the tour 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  ป.6 

 

ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

  Part 1: Vocabulary 
41. 4 -    จำมรี พิรำบ และอีกำเป็นสัตว์  

     flowers      =  ดอกไม้                fruits        =  ผลไม้ 
     vegetables =  ผัก                     animals    =  สัตว์                                     

42. 2 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงข้ำมกับค ำว่ำ “straight (ตรง)” ก็คือ งอ, โค้ง 
     broad        =  กว้ำง                  bent        =  โค้ง, งอ 
     blunt         =  ทู,่ ทื่อ                bright       =  สว่ำง, ฉลำด                                  

43. 1 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกับกับค ำว่ำ large ก็คือ huge แปลว่ำ ใหญ่โต 
     huge         =  ใหญ ่                  tiny          =  เล็กจิ๋ว 
     little          =  เล็ก                   small        =  เล็ก 

44. 1 -    ค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกับกับค ำว่ำ mistake ก็คือ error แปลว่ำ ข้อผิดพลำด 
     error         =  ข้อผิดพลำด          prize        =  รำงวัล 
     reward      =  รำงวัล                present     =  ของขวัญ 

45. 2 -    ห้องของฉันอยู่บนชั้นสิบ ฉันไม่ใช้บันได ก็เลยใช้ลิฟต์ 
     trolley      =  รถเข็น                elevator    =  ลฟิต ์        
     calculator =  เครื่องคิดเลข         cart          =  รถเข็น 

  Part 2: Grammar 
46. 4 -    ลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ   

     ใช้ the เนื่องจำกมีเมืองหลวงเพียงแห่งเดียว และไม่ใช้ article น ำหน้ำประเทศ 
47. 2 -    มีเด็กผู้ชำยไม่กี่คนในห้องเรียนนี้ 

     ใช้ a few น ำหน้ำค ำนำมนับได้ เพ่ือระบุปริมำณที่น้อย 
48. 2 -    แจ็คเล่นฟุตบอลได้ดีกว่ำเจมส์ ซึ่งเป็นกำรเปรียบเทียบขั้นกว่ำ โดยสังเกตจำก than  

     ดังนั้นขั้นกว่ำของ well คือ better ท ำหน้ำที่เป็น adverb ขยำยกริยำ plays 
49. 3 -    เมื่อสองวันก่อนเกษตรกรจับหนูได้หลำยตัว เป็นประโยค Past Simple โดยสังเกตจำก  

     two days ago จึงต้องใช้ caught ซึ่งเป็นรูปอดีตของ catch 
50. 3 -    เมื่อวำน เบ็ตตี้ซื้อนมมำห้ำกล่อง และซีเรียลสองซอง โดยหน่วยของนมสำมำรถใช้  

     bottle (ขวด), carton (กล่อง), jug (เหยือก) หรือ glass (แก้ว) ส่วนซีเรียลสำมำรถนับเป็น  
     packet (ซอง) ได้ 
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จัดท าโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โครงการยุวทูตจติเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็นช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 
มูลนิธิยุวทูตความด ีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

  Part 3: Conversation  
                                  Conversation 
                                  (ลินดำก ำลังซื้อของอยู่ที่ห้ำงสรรพสินค้ำ) 
                                  คนขำย :    สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ 
                                  ลินดำ   :    มีค่ะ คือดิฉันอยำกได้กระเป๋ำถือสักใบ ขอดูใบนั้นได้ไหมคะ 
                                  คนขำย :    ได้ค่ะ นี่ค่ะ 
                                  ลินดำ   :    ขอบคุณค่ะ สวยมำก รำคำเท่ำไหร่คะ 
                                  คนขำย :    ใบนี้รำคำเจ็ดร้อยบำทค่ะ 
                                  ลินดำ   :    เอำใบนี้ค่ะ นี่ค่ะเจ็ดร้อยบำท 
                                  คนขำย :    ขอบคุณค่ะ นี่ค่ะกระเป๋ำของคุณ สวัสดีค่ะ 
                        
51. 1 -    ใช้ทักทำยตำมช่วงเวลำของวันกับลูกค้ำ เพ่ือแสดงควำมสุภำพ 
52. 3 -    ขอดูกระเป๋ำใบนั้นหน่อย 

     borrow   =  ขอยืม    watch  =  มอง     look at  =  ดู       change  =  เปลี่ยน 
53. 3 -    ใช้ส ำนวน Of course ซึ่งมีควำมหมำยเหมือนกับ Yes เพ่ือตอบรับค ำขออย่ำงสุภำพ 
54. 3 -    ใช้ส ำนวน How much is it? หรือ How much does it cost? เพ่ือถำมรำคำสินค้ำ 
55. 1 -    ใช้ส ำนวน Have a nice day. ในกำรกล่ำวอ ำลำลูกค้ำที่มำใช้บริกำรหรือมำอุดหนุนสินค้ำ 

  Part 4: Reading Comprehension        
ทัวร์ยุโรป  
  จุดหมำยปลำยทำง: ประเทศ อิตำลี, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศเยอรมนี 
  ระยะเวลำ:  7 วัน 6 คืน 
  มำตรฐำนโรงแรม:  5 ดำว 
  สำยกำรบิน:  ฟลำย เอมิเรทส์ 
  รำคำ:  ผู้ใหญ่ 70,000 บำท เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 65,000 บำท 
  โปรแกรมการท่องเที่ยว      ฝรั่งเศส  :  หอไอเฟล  พระรำชวังแวร์ซำยล์ 
                                    อิตำลี    :  หอเอนปิซำ  ส ำนักวำติกัน  จัตุรัสซำนมำร์โค 
                                    สวิตเซอร์แลนด์   :  เทือกเขำพิลำทุส  ยุงฟรำว์ยอค 
                                    เยอรมนี  :  ปรำสำทนอยชวำนชไตนื  ทะเลสำบคอนสแตนซ์ 

               อย่ำลังเลที่จะโทรหำเรำ เป็นกำรดีถ้ำคุณโทรก่อนหนึ่งเดือนล่วงหน้ำก่อนทัวร์เริ่มต้น 
               โทรศัพท ์:  +6627485679                       โทรสำร :  +6628740300     
               อีเมลล์ :  travelingeurope@bkk.com        เวลำท ำกำร :  ทุกวันตั้งแต่ 08.30 – 17.30 น. 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

56. 1 -    โฆษณำนี้มีเนื้อหำเกี่ยวกับอะไร ค ำตอบคือ travelling (กำรท่องเที่ยว) 
57. 4 -    คุณจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเท่ำไหร่ ถ้ำคุณต้องกำรไปเที่ยวกับลูกชำยวัยแปดขวบ  

     ค ำตอบคือ 135,000 บำท 
58. 3 -    คุณสำมำรถท ำอะไรได้ที่อิตำลี ค ำตอบคือ เยี่ยมชมจัตุรัสมำร์โค 
59. 1 -    ที่พักของคุณคือ Hotel (โรงแรม) 
60. 3 -    คุณควรจะติดต่อบริษัททัวร์เมื่อใด หำกคุณต้องกำรร่วมเดินทำงไปกับทัวร์  

     ค ำตอบคือ หนึ่งเดือนล่วงหน้ำ 



สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖  หนา ๑ 
 

สื่อสาระความรู 

โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟอ  อาสาแบงปนชวยผานพนภัยโควิด ๑๙ 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการตางประเทศ 

รวมกับ 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสมีา 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 
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สาระที่  ๑  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 

 

๑. พุทธประวัติ 

               พระพุทธเจาทรงมีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ” ซ่ึงหมายถึง ผูท่ีสําเร็จความมุงหมายแลว หรือผูปรารถนาสิ่งใด 

ยอมไดสิ่งนั้น เจาชายสิทธัตถะทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ กษัตริยผูครองกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ และ 

“พระนางสิริมหามายา”   พระราชธิดาของกษัตริยราชสกุลโกลิยวงศแหงกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ 

ประสูติ  

             ในคืนท่ีพระพุทธเจาเสด็จปฏิสนธิในครรภพระนางสิริมหามายา พระนาพระประสูติกาล ท่ีใตตนสาละ ณ สวน

ลมุพินีวัน เม่ือวันศุกร ข้ึนสิบหาคํ่า เดือนวิสาขะ ปจอ ๘๐ ปกอนพุทธศักราช (ปจจุบันสวนลุมพินีวัน เรียกวารุมมินเด อยูใน

ประเทศเนปาล)  หลังจากเจาชายสิทธัตถะประสูติกาลไดแลว ๗ วัน พระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคาลัย เจาชายสิทธัต

ถะจึงอยูในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมี ซ่ึงเปนพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา  มีพราหมณท้ัง  ๘ ได

ทํานายวา เจาชายสิทธัตถะมีลักษณะเปนมหาบุรุษ คือ หากดํารงตนในฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ ถาออกบวชจะไดเปน

ศาสดาเอกของโลก แตโกณฑัญญะพราหมณผูอายุนอยท่ีสุดในจํานวนนั้น ยืนยันหนักแนนวา พระราชกุมารสิทธัตถะจะเสด็จ

ออกบวช และจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทันทีที่ประสูติ เจาชายสิทธัตถะทรงดําเนินดวยพระบาท ๗ กาว 

  

               ในวัยเด็กเจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาเลาเรียนจนจบศิลปศาสตรท้ัง ๑๘ แขนง ในสํานักครูวิศวามิตร และ

เนื่องจากพระบิดาไมประสงคใหเจาชายสิทธัตถะเปนศาสดาเอกของโลก จึงพยายามทําใหเจาชายสิทธัตถะพบเห็นแต

ความสุข โดยการสรางปราสาท ๓ ฤดู ใหอยูประทับ   เม่ือเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับ

พระนางพิมพา หรือยโสธรา พระธิดาของพระเจากรุงเทวทหะซ่ึงเปนพระญาติฝายพระมารดา จนกระท่ังมีพระชนมายุ ๒๙ 

พรรษา พระนางพิมพาไดใหประสูติพระราชโอรส มีพระนามวา “ราหุล” ซ่ึงหมายถึง “บวง” 
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เจาชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช 

                 เจาชายสิทธัตถะทรงเบื่อหนายความจําเจในปราสาท ๓  ฤดู จึงชวนสารถีทรงรถมาประพาสอุทยาน ครั้งนั้น

ไดทอดพระเนตรเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยเทวทูต (ทูตสวรรค) ท่ีแปลงกายมา พระองคจึงทรงคิดไดวา นี่

เปนธรรมดาของโลก ชีวิตของทุกคนตองตกอยูในสภาพเชนนั้น ไมมีใครสามารถหลีกเลี่ยงเกิด แก เจ็บ ตายไดจึงทรงเห็นวา

ความสุขทางโลกเปนเพียงภาพมายาเทานั้น และวิถีทางท่ีจะพนจากความทุกข คือตองครองเรือนเปนสมณะ ดังนั้นพระองค

จึงใครจะเสด็จออกบรรพชา ในขณะท่ีมีพระชนม ๒๙ พรรษา โดยพระองคทรงมากัณฐกะ สูแมน้ําอโนมา กอนจะประทับนั่ง

บนกองทราย ทรงตัดพระเมาลีดวยพระขรรค และเปลี่ยนชุดผากาสาวพัตร (ผายอมดวยรสฝาดแหงตนไม) และใหนายฉันทะ 

นําเครื่องทรงกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เจาชายสิทธัตถะทรงตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

 

                  พระองคตรัสรู ในตอนเชาวันเพ็ญเดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ประทับท่ีโคนตนไทรดวยอาการสงบ 

ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา พระองคก็ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ประกา  

ธรรมสูงสงท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั้น คือ อริยสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค 

พระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จโปรดสัตวและแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทรงสดับวา อีก ๓ เดือน

ขางหนาจะปรินิพพาน จึงไดทรงปลงอายุสังขาร ขณะนั้นพระองคไดประทับจําพรรษา ณ เวฬุคาม จากนั้นไดเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน ใตตนสาละ ณ สาลวโนทยาน ของเหลามัลลกษัตริย เมืองกุสินารา แควนมัลละ ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ รวม

พระชนม ๘๐ พรรษา และวันนี้ถือเปนการเริ่มตนของพุทธศักราช 

 

๒. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๑. อริยสัจ ๔  แปลวา ความจริงอันประเสริฐ เปนหลักคําสอนท่ีสําคัญท่ีสุดของพระพุทธศาสนา เพราะเปนคําสอน

ท่ีจะชวยใหบุคคลรอดพนจากความทุกขเพ่ือสูนิพพาน ไดแกความจรงิอันประเสริฐ ๔ ประการประกอบไปดวย 

  ๑.ทุกข  สภาพท่ีทนไดยาก     

  ๒.สมุทัย ตนเหตุของการเกิดทุกข 

  ๓. นิโรธ ไมทีทุกข ทุกขดับ    
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  ๔. มรรค  หนทางแหงการดับทุกข มี ๘ ประการ คือ 

       ๑ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ มีความเขาใจวาอะไรคือทุกข อะไรคือสาเหตุแหงทุกข อะไรคือ

ความดับทุกข 

       ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ คือ ความคิดท่ีปลอดโปรง ความคิดไมพยาบาท ความคิดไม

เบียดเบียน 

       ๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ คือ ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบ ไมพูดเพอเจอ 

       ๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือ ไมทําลายชีวิตคนอ่ืน ไมขโมยของ ไมผิดในกาม 

       ๕.สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ การทํามาหากินดวยอาชีพสุจริต 

       ๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรระวังมิใหความชั่วท่ียังไมเกิดข้ึน เพียรละความชั่วท่ี

เกิดข้ึน เพียรรักษาความดีท่ีเกิดข้ึนแลว 

       ๗.สัมมาสติ ความระลึกชอบ คือ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม 

       ๘. สัมมาสมาธิ การตั้งใจชอบ คือ การตั้งจิตท่ีแนวแนอยูในอารมณใด อารมณหนึ่ง ไมฟุงซานเพ่ือ

มุงม่ันกระทําความดี 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

๓. พรหมวิหาร  ๔  ธรรมสําหรับผูเปนใหญ ผูปกครอง พอแม จําเปนตองมีไวเปนเครื่องยึดเหนี่ยวสําหรับดําเนินชีวิต ไดแก 

      ๑. เมตตา ความรักใคร ปรารถนาจะใหเปนสุข 

        ๒. กรุณา ความสงสาร ตองการท่ีจะชวยบุคคลอ่ืน สัตวอ่ืนใหหลุดพนจากความทุกข 

      ๓. มุทิตา ความชื่นชมยินดีเม่ือเห็นบุคคลอ่ืนเขาไดดี 

      ๔. อุเบกขา ความวางเฉยไมดีใจไมเสียใจ เม่ือบุคคลอ่ืนประสบความวิบัต ิ

 ๔. สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคน 

      ๑. ทาน การให 

      ๒. ปยวาจา การกลาวถอยคําไพเราะออนหวาน 

      ๓. อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน 

      ๔. สมานัตตตา การประพฤติตนสมํ่าเสมอท้ังตอหนาและลับหลัง 

๒. อิทธิบาท ๔ แปลวาฐานแหงความสําเร็จ  เครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามท่ีตนประสงค ผูหวังความสําเร็จ            

ในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งท่ีเรียกวา อิทธิบาท ซ่ึงจําแนกไวเปน ๔ คือ 

 ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 

 ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 

 ๓. จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น 

 ๔. วิมังสา ความหม่ันสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้น 
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  ๕. ฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรมสําหรับผูครองเรือน ไดแก 

   ๑. สัจจะ การมีความซ่ือตรงตอกัน 

       ๒. ทมะ การรูจักขมจิตของตน ไมหุนหันพลันแลน 

       ๓. ขันติ ความอดทนและใหอภัย 

       ๔. จาคะ การเ สียสละแบงปนของตนแกคนท่ีควรแบงปน 

 

๓. ศาสนาท่ีสําคัญในประเทศไทย               

    ๑.พุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีอยูกับสังคมไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทัย เปนศาสนาท่ีคนไทยสวนใหญนับถือ และ

เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนไทย มีพระพุทธเจา เปนองคศาสดา ผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเรียกวา ชาวพุทธ หรือพุทธศาสนิกชน 

คัมภีรท่ีจารึกหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาคือ พระไตรปฏก 

              ๒.ศาสนาคริสต  มี พระเยซู เปนองคศาสดา มีพระเจาคือพระยะโฮวาห ผูท่ีนับถือศาสนาคริสต เรียกวา 

คริสตศาสนิกชน หรือ ชาวคริสต คัมภีรท่ีจากรึกคําสอน คือ ไบเบิล  พระเยซูทรงถือกําเนิดในหมูชาวยิว ท่ีตําบลเบ็ธเลเฮม 

แควนยูดาตรงกับ พ.ศ.๕๔๓ (ค.ศ. ๑ ) บิดาชื่อ โยเซฟ มารดาชื่อ มาเรีย ทรงเติบโตในเมืองนาซาเร็ธ ประกอบอาชีพชางไม

อยูประมาณ ๑๐ ป เม่ือพระชนมายุได ๓๐ พรรษา พระวิญญาณของพระเจาได เขามาสถิต ท่ีอยูในองคพระเยซู ทรงบําเพ็ญ

พรต ภาวนาศีล ตริตรองธรรมเปนเวลานาน ๔๐ วัน จากนั้นไดเสด็จออกมาประกาศขาวประเสริฐของพระเจา แกประชาชน 

รักษาโรคภัยไขเจ็บใหประชาชน พระชนมายุได ๓๓ พรรษา ถูกทหารโรมันจับ ถูกโบยถูกตรึงกางเขน ณ ภูเขาโคลกอต ทาง 

เหนือของเมือง เยรูซาเล็ม ตรงกับวันศุกร และสิ้นพระชนมในเวลาบาย หลังจากนั้น ๓ วัน พระองคไดเสด็จข้ึนสูสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            พระเยซูมีพระชนมายุได ๓๓ พรรษา ถูกทหารโรมันจับ ถูกโบยถกูตรึงกางเขน 

             ๓.ศาสนาอิสลาม  

                     ศาสนาอิสลามถือกําเนิดเม่ือ พ.ศ.๑๑๑๓ โดย นบี มุฮัมมัด เปนศาสดาผูกอตั้ง  มุฮัมมัดเปนเด็กกําพรา โต

มา ไดแตงงานกับเศรษฐีนีหมาย เม่ืออายุ ๔๐ ป เทวทูตไดนําโองการท่ีพระเจาประทานมาใหแกมุฮัมมัดเพ่ือ นําไปสั่งสอน

ประชาชน ศาสดามุฮัมมัดไดสั่งใหประชาชนทําลายรูปเคารพเพราะถือวาเปนเรื่อง       งมงาย ใหนับถืออัลเลาะหเพียงองค

เดียว แตถูกตอตานจากชาวเมืองมักกะฮจึงหนีไปท่ีเมืองเมดินาร  ภายหลังไดกลับมายึดเมืองมักกะฮไดคืน  ไดเผยแพร

ศาสนาตั้งแตนั้นมาจนสิ้นพระชนมเม่ืออายุได ๖๒ ป (พ.ศ. ๑๑๗๕) คัมภีรของ ศาสนาอิสลามคือ อัลกุรอาน  คําวา "อิสลาม" 

มีรากศัพทเดิมหมายถึง "สันติ" ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม หรือศาสนิกของ ศาสนาอิสลามเรียกวา มุสลิม 

            ๔. ศาสนาพราหมณ-อินด ูเปนศาสนาท่ีไมมีศาสดา โดยมีความเชื่อเรื่องเทพเจาหลายองค เชน พระพรหม พระ

นารายณ พระศิวะ เปนตน คัมภีรท่ีจารึกคําสอน คือ พระเวท พระพรหม คือเทพเจาสูงสุดของศาสนาฮินดู ซ่ึงชาวฮินดูเชื่อ
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วาพระองคเปนเทพเจาแหงการสรางสรรค เปรียบดังผูสรางโลก ผูใหกําเนิดสิ่งตางๆ ในจักรวาล และยังเปนผูกําหนดชะตา

ชีวิตของมนุษยทุกคน ศาสนาพราหมณ-อินดู  จะแบงบุคคลออกเปน ๔ วรรณะ คือ   

  ๑. วรรณะพราหมณ  เปนผูศึกษาเก่ียวพระพรหม ผูสืบทอดคัมภีรพระเวท เปนสื่อกลางระหวางมนุษยกับ

พระเจา และเปนผูประกอบพิธีกรรมใหกับบุคคลทุกวรรณะ 

  ๒.วรรณะกษัตริย ทําหนาท่ีดูแลปกครองบานเมืองใหอยูในความสงบเรียบรอย แตแมตําแหนงกษัตริยจะ

เปนใหญในแผนดิน แตก็ยังเปนรองวรรณะพราหมณ เพราะกษัตริยยังตองแสดงความเคารพนับถือตอพราหมณอยูเสมอ 

  ๓. วรรณะแพศย  ทําหนาท่ีเปนเกษตกร ประกอบการคา และการพาณิชยตางๆ เปนกลุมคนท่ีมีนิสัย

เฉลียวฉลาด และมีวาจาในการคาขายเปนอยางดี โดยพบวาบุคคลวรรณะนี้มักเปนคหบดีและเศรษฐีท่ีมีความม่ังค่ัง  

  ๔. วรรณะศูทร เปนกรรมกร ลูกจาง และผูใชแรงงานท่ีคอยรับใชวรรณะอ่ืนในกิจการตางๆ  

  

 

 

 

 

 

 
สัญลักษณของศาสนาพราหมณ-ฮินดู   คือ  อานวา “โอม”  มาจาก อ + อ ุ+ มะ แทนพระตรีมูรตีเทพ 

 

 ๕. ศาสนาซิกข  คําวา "สิกข" เปนภาษาปญจาบ แปลวา ผูศึกษา หรือศิษย คือชาวสิกขทุกคนเปนศิษยของคุรุหรือ

ครู มีดวยกันท้ังสิ้น ๑๐ องค มีคุรุนานักเปนองคแรก คุรุโควินทสิงหเปนองคสุดทาย ชาวสิกขทุกคนตองทําพิธี "ปาหุล" คือ

พิธีลางบาป เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา "กะ" คือสิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ ไดแก    

  ๑. เกศ การไวผมยาวโดยไมตัดเลย   

  ๒. กังฆา หวีขนาดเล็ก       

  ๓. กฉา กางเกงขาสั้น    

  ๔. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก       

  ๕. กิรปาน ดาบ  

 ผูท่ีทําพิธีปาหุลแลวจะไดนามวา "สิงห" แปลวา สิงโต หรือ ราชสีห ตอทายเหมือนกันทุกคน ถือวาผานความเปน

สมบัติของพระเจาแลว ถาเปนหญิงจะมีคําวา "กอร" (ผูกลา) ตอทายชื่อ 
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แบบทดสอบชุดท่ี  ๑ สาระท่ี  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 

 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

๑ “สิทธัตถะ” ซ่ึงเปนพระนามเดิมของพระพุทธเจา มีความหมายวาอยางไร 

 ๑. ผูเปนเลิศในทุกดาน     ๒. ผูยิ่งใหญเหนือสรรพสิ่งท้ังปวง 

 ๓. ผูเปนรมโพธิ์รมไทรของสัตวโลก   ๔. ผูท่ีสําเร็จความมุงหมายแลว 

๒. เจาชายสิทธัตถะ ไดทอดพระเนตรเห็นสิ่งใดจึงเกิดความเลื่อมใส  สนพระทัยในการเสด็จออกผนวช 

 ๑.  คนแก     ๒. เทวทูต ๔ 

 ๓.  พระพรหม     ๔. สมณะ 

๓. ขอใดไมเก่ียวของกับการบําเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจา 

 ๑. กดพระทนตดวยพระทนต   ๒. ทรงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ 

 ๓. อดพระกระยาหาร    ๔. บริโภคอาหารหยาบ 

๔. “ ภิกษุท้ังหลาย เราขอเตือนเธอเปนครั้งสุดทายวาสังขารท้ังหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาเธอท้ังหลายจงยังความไม

ประมาทใหถึงพรอมเถิด” จากขอความนี้เปนพุทธประวัติตอนใด 

 ๑.บําเพ็ญเพียรทางจิต    ๒. ทรงปลงอายุสังขาร 

 ๓. ปจฉิมโอวาท     ๔. ปฐมเทศนา 

๕.ผูใดไดเปนพระอรหันตปจฉิมสาวก 

 ๑. อัญญาโกณทัญญะ    ๒. พระอานนท 

 ๓. พระโมคัลลานะ    ๔. พระสุภัททะ 

๖. หลักธรรมใดท่ีพระพุทธองคประกาศพระพุทธศาสนา 

       ๑. อิทธิบาท ๔      ๒. มรรค ๘   

 ๓. อริยสัจ ๔      ๔. พรหมวิหาร ๔ 

๗. หลักธรรมในขอใดหากปฏิบัติตามแลว จะประสบความสําเร็จในการเรียนการทํางานการดําเนินชีวิต 

 ๑. อิทธิบาท ๔      ๒. มรรค ๘   

 ๓. อริยสัจ ๔      ๔. มัชฌิมาปฏิปทา 

๘. หลักธรรมใดท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคน 

 ๑. ทาน  ศีล สมาธิ  ปญญา   ๒. ทาน ปยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตา 

 ๓.  เมตตา  กรุณา   มุทิตา  อุเบกขา  ๔. ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา 

๙.หลักธรรมคําสอนตอไปนี้ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนครั้งแรกแกปญจวัคคียท้ัง ๕  

 ๑. พุทธปรัชญา     ๒. นิพพาน  

 ๓. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร    ๔. การบําเพ็ญทุกรกิริยา 

๑๐.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 

 ๑.บิดาชื่อ โยเซฟ มารดาชื่อ มาเรีย  ๒.มุฮัมมัดเปนเด็กกําพราสมรสกับเศรษฐนีหมาย 

 ๓.คัมภีรของ ศาสนาอิสลามคือ อัลกุรอาน   ๔.อิสลาม มีรากศัพทเดิมหมายถึง สันติ 
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๑๑. วรรณะใดในศาสนาพราหมณท่ีเปนวรรณะท่ีสูงท่ีสุด 

 ๑. วรรณะกษัตริย    ๒. วรรณะแพศย   

 ๓. วรรณะพราหมณ    ๔. วรรณะศูทร 

๑๒. พิธ ี“ปาหุล” ในศาสนาซิกข เก่ียวของกับเรื่องใดมากท่ีสุด 

 ๑. การบริจาค     ๒. การถือศีลอด   

 ๓. การบูชาพระเจา    ๔. พิธีลางบาป 
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เฉลยแบบทดสอบชุดท่ี  ๑ สาระท่ี  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 ๑  ตอบขอ  ๔. ผูท่ีสําเร็จความมุงหมายแลว  สิทธัตถะ” ซ่ึงหมายถึง ผูท่ีสําเร็จความมุงหมายแลว หรือผูปรารถนา

สิ่งใด ยอมไดสิ่งนั้น 

 ๒. ตอบขอ ๒. เทวทูต ๔  เจาชายสิทธัตถะ  ทรงเบื่อหนายความจําเจในปราสาท ๓  ฤดู จึงชวนสารถีทรงรถมา

ประพาสอุทยาน ครั้งนั้นไดทอดพระเนตรเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยเทวทูต (ทูตสวรรค) 

 ๓. ตอบขอ  ๔. บริโภคอาหารหยาบ การบําเพ็ญทุกรกิริยา  หมายถึง กิริยาท่ีทําไดยาก   1) การลดปริมาณ

ในการรับประทานอาหาร จนถึงข้ันไมรับประทานเลย  ๒) การกลั้นลมหายใจ  ๓) ลดอาหารลงทีละนอยจนถึงงดเสวย 

         ๔. ตอบขอ  ๓. ปจฉิมโอวาท พระพุทธเจาตรัสเปนปจฉิมโอวาทครั้งสุดทายวา “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราจักขอ

เตือนพวกทานใหรูวา สิ่งท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลก มีความเสื่อมสลายเปนธรรมดา ทานท้ังหลายจงทําหนาท่ีอันเปนประโยชน

แกตน และคนอ่ืน ใหสําเร็จบริบูรณ ดวยความไมประมาทเถิด” 

 ๕. ตอบขอ  ๔. พระสุภัททะ สุภัททะ ไดทราบวาพระพุทธเจาประชวรหนัก และใกลจะเสด็จดบัขันธปริ

นิพพาน สุภัททะ ซ่ึงมีขอสงสัยอยู อยากจะขอใหพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม เพ่ือแกขอสงสัยนั้น จึงเดินทางไปยังเมืองสาล

วัน โดยตรงไปหาพระอานนท กอนแจงความประสงคขอเขาเฝาพระบรมศาสดา 

 ๖. ตอบขอ ๓. อริยสัจ ๔   อริยสัจ ๔  แปลวา ความจริงอันประเสริฐ เปนหลักคําสอนท่ีสําคัญท่ีสุดของ

พระพุทธศาสนา เพราะเปนคําสอนท่ีจะชวยใหบุคคลรอดพนจากความทุกขเพ่ือสูนิพพาน ไดแกความจริงอันประเสริฐ ๔ 

ประการประกอบไปดวย ๑.ทุกข  สภาพท่ีทนไดยาก ๒.สมุทัย ตนเหตุของการเกิดทุกข 

๓. นิโรธ ไมทีทุกข ทุกขดับ ๔. มรรค  หนทางแหงการดับทุกข มี ๘ ประการ 

 ๗.  ตอบขอ  ๑. อิทธิบาท ๔  อิทธิบาท ๔ แปลวาฐานแหงความสําเร็จ  เครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามท่ีตน

ประสงค ผูหวังความสําเร็จ ในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งท่ีเรียกวา อิทธิบาท ซ่ึงจําแนกไวเปน ๔ คือ 

  ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น  ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 

  ๓. จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น  ๔. วิมังสา ความหม่ันสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้น 

 ๘. ตอบขอ ๒. ทาน ปยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตตาสังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคน 

      ๑. ทาน การให     ๒. ปยวาจา การกลาวถอยคําไพเราะออนหวาน 

      ๓. อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน  ๔. สมานัตตตา การประพฤติตนสมํ่าเสมอท้ังตอหนาและลับหลัง 

 ๙.  ตอบขอ  ๓. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

 ๑๐. ตอบขอ ๑.บิดาช่ือ โยเซฟ มารดาช่ือ มาเรีย 

 ๑๑.  ตอบขอ  ๓. วรรณะพราหมณ 

 ศาสนาพราหมณ-อินดู  จะแบงบุคคลออกเปน ๔ วรรณะ คือ   

  ๑. วรรณะพราหมณ  เปนผูศึกษาเก่ียวพระพรหม ผูสืบทอดคัมภีรพระเวท เปนสื่อกลางระหวางมนุษยกับ

พระเจา และเปนผูประกอบพิธีกรรมใหกับบุคคลทุกวรรณะ 

  ๒.วรรณะกษัตริย ทําหนาท่ีดูแลปกครองบานเมืองใหอยูในความสงบเรียบรอย แตแมตําแหนงกษัตริยจะ

เปนใหญในแผนดิน แตก็ยังเปนรองวรรณะพราหมณ เพราะกษัตริยยังตองแสดงความเคารพนับถือตอพราหมณอยูเสมอ 

  ๓. วรรณะแพศย  ทําหนาท่ีเปนเกษตกร ประกอบการคา และการพาณิชยตางๆ เปนกลุมคนท่ีมีนิสัย

เฉลียวฉลาด และมีวาจาในการคาขายเปนอยางดี โดยพบวาบุคคลวรรณะนี้มักเปนคหบดีและเศรษฐีท่ีมีความม่ังค่ัง  



สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖  หนา ๑๐ 
 

  ๔. วรรณะศูทร เปนกรรมกร ลูกจาง และผูใชแรงงานท่ีคอยรับใชวรรณะอ่ืนในกิจการตางๆ 

๑๒. ตอบขอ ๔. พิธีลางบาป 

    พิธี "ปาหุล" คือพิธีลางบาป เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา "กะ" คือสิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ ไดแก    

  ๑. เกศ การไวผมยาวโดยไมตัดเลย       

  ๒. กังฆา หวีขนาดเล็ก       

  ๓. กฉา กางเกงขาสั้น 

  ๔. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก      

  ๕. กิรปาน ดาบ 

               ผูท่ีทําพิธีปาหุลแลวจะไดนามวา "สิงห" แปลวา สิงโต หรือ ราชสีห ตอทายเหมือนกันทุกคน ถือวาผานความ

เปนสมบัติของพระเจาแลว ถาเปนหญิงจะมีคําวา "กอร" (ผูกลา) ตอทายชื่อ 
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สาระท่ี  ๒  หนาท่ีพลเมืองและการดําเนินชีวิต 
1.การเมืองการปกครองของไทย 

       อํานาจอธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนอํานาจของปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษัตริยทรงใช

พระราชอํานาจนี้ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

       อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจท่ีใชในการออกกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ทรงใชอํานาจนิติ

บัญญัติผานทางรัฐสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 

       อํานาจบริหาร เปนอํานาจท่ีใชในการบริหารประเทศ และการบังคับใชกฎหมาย ทรงใชอํานาจบริหารผานทาง

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล มีท้ังหมด 36 คน ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรีอีกไมเกิน35 คน 

       อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการตัดสินคดีความตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาล 

ศาลของไทย ประกอบดวย ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร 

       อํานาจอธิปไตยท้ัง 3 สวน แมจะแบงแยกจากกัน แตก็มีความสัมพันธกัน รัฐสภามีอํานาจดานนิติบัญญัติและควบคุม

การบริหารราชการแผนดินของคณะ รัฐมนตรี ใหเปนไปตามท่ีประชาชนตองการ สวนอํานาจดานบริหารก็สามารถถวงดุล

อํานาจนิติบัญญัติโดยการประกาศยุบสภา เพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหมเปนการคืนอํานาจอธิปไตยใหแกประชาชน สําหรับ

อํานาจตุลาการแมจะมีอิสระในการพิพากษาคดีตาง ๆ แตก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีอํานาจนิติบัญญัติ บัญญัติข้ึน 

2. การบริหารราชการแผนดิน 

          1. การบริหารราชการสวนกลาง เปนการบริหารราชการท่ีรวมศูนยการบริหารไวท่ีรัฐบาล มีสวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกระทรวง ประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร กระทรวงพาณิชยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงอุตสาหกรรม 

         2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการปฏิบัติราชการตามท่ีสวนกลางมอบหมายใหดําเนินการประกอบดวย

หนวยงาน ในภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ เปนตน 

         3. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนการกระจายอํานาจใหองคกรสวนทองถ่ินดําเนินการ ไดแก องคการบริหาร

สวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล และการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนตามกฎหมายกําหนด เชน 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เปนตน 

3.การปกครองในระดับภูมิภาคและทองถิ่น 

 ประเทศไทยแบงเขตการปกครองออกเปน 77 จังหวัด โดยมีรูปแบบการปกครองในระดับจังหวัด 2 รูปแบบ คือ 

 1) การปกครองสวนภูมิภาค คือ การบริหารราชการสวนจังหวัดและอําเภอ 

 - จังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาในการบริหารราชการ เพ่ือดูแลทุกขสุขของราษฎรในจังหวัด แตละจังหวัด

จะประกอบดวยอําเภอตาง ๆ หลายอําเภอ 

 - อําเภอ มีนายอําเภอเปนหัวหนาบริหารราชการ ในแตละอําเภอประกอบดวยตําบลตาง ๆ หลายตําบลมีกํานันเปน

ผูปกครอง ในแตละตําบล มีหลายหมูบาน มีผูใหญบานเปนผูดูแลความสงบสุข 

        2) การปกครองสวนทองถ่ิน คือ การบริหารราชการโดยองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน มี 5 รูปแบบ ไดแก 
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 - องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ประกอบ ดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาท่ีในการออกกฎหมาย 

ตลอดจนควบคุมการทํางานของฝายบริหาร และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความ

ตองการของประชาชน 

 - องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) ประกอบ ดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีในการออกกฎหมาย 

ตลอดจนควบคุมการทํางานของฝายบริหาร และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความ

ตองการของประชาชน 

 - เทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาลทําหนาท่ีในการออกกฎหมาย ตลอดจนควบคุมการทํางานของฝายบริหาร 

และนายกเทศมนตรีทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชน พ้ืนท่ี 

 - กรุงเทพ มหานคร ประกอบดวยสภากรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีตราระเบียบกฎหมาย เชน เสนอและพิจารณาราง

ขอบัญญัติ เปนตน และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชนพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 - เมืองพัทยา ประกอบดวยสภาเมืองพัทยา มีหนาท่ีตราขอบังคับเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาทําหนาท่ีควบคุม

และรับผิดชอบการบริหารงานของเมืองพัทยา 

 บทบาทหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ไดแก 

 - จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 

 - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการคุมครอง  

 - ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 - ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

4. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

       หมายถึง การดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยยึดหลักประชาธิปไตย ในการอยูรวมกัน ปฏิบัติกันดวยความเคารพ 

รวมกันทําประโยชนเพ่ือความสงบสุขของสวนรวมตลอดจนการใชสติปญญาและความ เฉลียวฉลาดในการแกปญหาท้ังมวล

จนเปนนิสยั 

 หลักปฏิบัติของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อาจพิจารณาจากพฤติกรรม ในหลักธรรม 3 ประการ คือ 

1. คารวธรรม 2. ปญญาธรรม 3. สามัคคีธรรม 

 ลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 1.  รูและปฏิบัติตามกฎหมาย 

 2.  การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 3.  การภาคภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 

 4.  การสรางความเจริญกาวหนาในสังคม 
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 5.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  คุณธรรม จริยธรรม เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีชวยใหสมาชิก

ในสังคมอยูรวมกันอยางมีความ สุขคุณธรรมในการอยูรวมกัน เชน สังคหวัตถุ 4  คือ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจ

ซ่ึงกันและกัน เปนหลักสรางความสามัคคีในสังคมมี 4 ประการ ไดแก ทาน คือ การแบงปนสิ่งของ เพ่ือชวยเหลือเอ้ือเฟอกัน 

ปย วาจา คือ การกลาววาจาไพเราะ ออนหวาน ไมพูดคําหยาบคาย อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอกัน 

แสดงความมีจิตใจดีงาม มีความปรารถนาดีตอกัน และสมานัตตตา คือ การรูจักวางตนใหเหมาะสมเพ่ือใหเขากับผูอ่ืนได 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

        ทะเบียนราษฎร หมายถึง ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนบาน การมีทะเบียนราษฎร ทําใหทราบ

จํานวนราษฎร เพศ การยายเขายายออก เพ่ือสะดวกแกทางราชการในดานการบริหารงาน กฎหมาย ทะเบียนราษฎรท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคม 

 กฎหมายทะเบียนราษฎร 

 1. การแจงเกิด ตองแจงเกิดกับนายทะเบียน แลวนายทะเบียนจะออกใบ “ สูติบัตร” ใหเปนหลักฐาน โดยตองแจง

เกิดภายใน 15 วัน 

 2. การแจงชื่อบุตร สามารถแจงพรอมกับการเกิด หากตองการเปลี่ยนแปลงชื่อตองดําเนินการภายใน 6 เดือน นับ

จากวันแจงเกิดครั้งแรก 

 3. การทําบัตรประจําตัวประชาชน ประชาชนชาวไทยอายุตั้งแต 7 ป บริบูรณ จนถึง 70 ป บริบูรณ ตองขอทําบัตร

ประจําตัวประชาชน ณ ท่ีวาการอําเภอ หรือท่ีวาการเขต ภายใน60 วันนับแตวันท่ีมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ เม่ือบัตร

ประจําตัวประชาชนชํารุด หรือสูญหาย ตองยื่นคํารองขอมีบัตรใหมภายใน 30 วัน ในกรณีสูญหายตองแจงหายท่ีสถานี

ตํารวจ แลวนําบันทึกจากสถานีตํารวจไปประกอบคํารองขอมีบัตรใหม อายุของบัตรประจําตัวประชาชน มีกําหนดใชได 6 ป 

เม่ือถึงกําหนดสิ้นอายุบัตร ตองไปติดตอขอทําบัตรใหมภายใน60 วัน นับแตวันท่ีบัตรหมดอายุ 

 4. การแจงยายท่ีอยู การแจงยายเขา และการแจงยายออกเจาบานหรือผูไดรับมอบอํานาจ ตองแจงภายใน15 วัน 

นับแตวันยายเขา หรือ ยายออก 

 5. การแจงตาย ตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย หรือเวลา พบศพ นายทะเบียนจะออกใบมรณะบัตร

ใหแกผูแจงไวเปนหลักฐาน 

6.  กฏหมายวาดวยการดื่มสุราขณะขับข่ียานพาหนะ 

 ตามกฎหมายไดระบุปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไวไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หากเกินกวานั้นจะถือวาเมาแลว

ขับ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือท้ังจําและปรับ รวมถึงพักใชใบอนุญาตขับข่ีไมนอยกวา 6 

เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
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แบบทดสอบสาระท่ี  ๒  หนาท่ีพลเมอืงและการดําเนินชีวิต 
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. กฎหมายใดท่ีมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย 

 1. รัฐธรรมนูญ     2. พระราชบัญญัติ 

 3. พระราชกําหนด    4. พระราชกฤษฎีกา 

2. คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล ใชอํานาจใดในการบริหารประเทศ 

 1.อํานาจนิติบัญญัติ           2.อํานาจบริหาร        

 3.อํานาจตุลาการ           4. อํานาจอธิปไตย 

3.  ขอใดไมใชรูปแบบในการบริหารราชการแผนดินไทยในปจจุบัน 

 1. การบริหารราชการสวนกลาง   2. การบริหารราชการสวนหัวเมือง 

 3. การบริหารราชการสวนภูมิภาค   4. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

4. ขอใดเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 1. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ   2. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4. ถูกทุกขอ 

5. ขอใด ไมได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1. เมืองพัทยา     2. กรุงเทพมหานคร 

 3. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   4. เทศบาลนครเชียงใหม     

6. ขอใดไมใชหลักปฏิบัติของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

 1. คารวธรรม     2. ปญญาธรรม  

 3. สามัคคีธรรม     4.  หลักอธิปไตย 

7.  คุณธรรม จริยธรรมขอใดท่ีเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีชวยใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความ สุข 

 1.เบญจศีล     2.สังคหวัตถุ 4 

 3. อริยสัจ 4     4. ขันติ โสรัจจะ 

8. ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เราจะพบเห็นบุคคลมีการแบงปน 

แจกอาหารใหแกคนท่ีลําบากกวาตน   บุคคลเหลานั้นปฏิบัติตามหลักธรรมใด 

 1. ทาน       2.  ปยวาจา  

 3. อัตถจริยา      4.  สมานัตตตา 

9. การแจงเกิด ตองแจงเกิดกับนายทะเบียนภายในก่ีวัน 

 1. 7 วัน      2. 10  วัน 

 3. 15 วัน     4. 30  วัน 

10.การกระทําขอใดตองดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง 

 1. การแจงเกิด     2. การแจงยายเขา 

 3.  การแจงตาย     4. การแจงยายออก 
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11 ผูขับข่ีรถยนตมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวาเทาไรจึงถือวาผิดกฎหมาย   

     1. ระดับแอลกอฮอลในเลือด 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต    

 2.  ระดับแอลกอฮอลในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต    

 3.  ระดับแอลกอฮอลในเลือด มิลลิกรัม 150เปอรเซ็นต 

 4. ระดับแอลกอฮอลในเลือด 200 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

12. ถาทุกคนปฏิบัติตัวเปนพลเมืองดี เคารพกฎหมาย จะเกิดผลดีตอสังคมอยางไรมากท่ีสุด 

 1. ประชาชนทุกคนมีความรูเรื่องกฎหมายมากข้ึน 

 2. เปนแบบอยางท่ีดีนายกยอง 

 3. ทําใหเกิดความสงบสุข มีระเบียบ และมีการพัฒนา 

 4. ชวยลดความเลื่อมล้ําในสังคม 
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เฉลยแบบทดสอบสาระที่ 2  หนาที่พลเมืองและการดําเนินชีวิต 

1. ตอบขอ 1. รัฐธรรมนูญ  

  อํานาจอธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนอํานาจของปวงชนชาวไทย โดย

พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจนี้ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ   

2. ตอบขอ      2.อํานาจบริหาร  

       อํานาจอธิปไตย ประกอบดวย 

        อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจท่ีใชในการออกกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ทรงใชอํานาจนิติ

บัญญัติผานทางรัฐสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 

        อํานาจบริหาร เปนอํานาจท่ีใชในการบริหารประเทศ และการบังคับใชกฎหมาย ทรงใชอํานาจบริหารผานทาง

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล มีท้ังหมด 36 คน ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรีอีกไมเกิน35 คน 

        อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการตัดสินคดีความตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาล 

ศาลของไทย ประกอบดวย ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร 

3.  ตอบขอ  2. การบริหารราชการสวนหัวเมือง 

 การปกครองสวนทองถ่ิน คือ การบริหารราชการโดยองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน มี 5 รูปแบบ ไดแก 

 - องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ประกอบ ดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาท่ีในการออกกฎหมาย 

ตลอดจนควบคุมการทํางานของฝายบริหาร และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความ

ตองการของประชาชน 

 - องคการบรหิารสวนตําบล ( อบต. ) ประกอบ ดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีในการออกกฎหมาย 

ตลอดจนควบคุมการทํางานของฝายบริหาร และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความ

ตองการของประชาชน 

 - เทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาลทําหนาท่ีในการออกกฎหมาย ตลอดจนควบคุมการทํางานของฝายบริหาร 

และนายกเทศมนตรีทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชน พ้ืนท่ี 

 - กรุงเทพ มหานคร ประกอบดวยสภากรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีตราระเบียบกฎหมาย เชน เสนอและพิจารณาราง

ขอบัญญัติ เปนตน และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชนพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

4. ตอบขอ  4. ถูกทุกขอ 

 บทบาทหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ไดแก 

 - จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 

 - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการคุมครอง  

 - ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 - ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

5. ตอบขอ 3. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

6. ตอบขอ 4.  หลักอธิปไตย 

 หลักปฏิบัติของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อาจพิจารณาจากพฤติกรรม ในหลักธรรม 3 ประการ คือ 

1. คารวธรรม 2. ปญญาธรรม 3. สามัคคีธรรม 

7.  ตอบขอ 2.สังคหวัตถุ 4 

8. ตอบขอ 1. ทาน       

 คุณธรรม จริยธรรม เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีชวยใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความ สุขคุณธรรมใน

การอยูรวมกัน เชน สังคหวัตถุ 4  คือ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจซ่ึงกันและกัน เปนหลักสรางความสามัคคีใน

สังคมมี 4 ประการ ไดแก ทาน คือ การแบงปนสิ่งของ เพ่ือชวยเหลือเอ้ือเฟอกัน ปย วาจา คือ การกลาววาจาไพเราะ 

ออนหวาน ไมพูดคําหยาบคาย อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอกัน แสดงความมีจิตใจดีงาม มีความ

ปรารถนาดีตอกัน และสมานัตตตา คือ การรูจักวางตนใหเหมาะสมเพ่ือใหเขากับผูอ่ืนได 

9. ตอบขอ 2. 10  วัน 

10.ตอบขอ 3.  การแจงตาย  

 1. การแจงเกิด ตองแจงเกิดกับนายทะเบียน แลวนายทะเบียนจะออกใบ “ สูติบัตร” ใหเปนหลักฐาน โดยตองแจง

เกิดภายใน 15 วัน 

 2. การแจงชื่อบุตร สามารถแจงพรอมกับการเกิด หากตองการเปลี่ยนแปลงชื่อตองดําเนินการภายใน 6 เดือน นับ

จากวันแจงเกิดครั้งแรก 

 3. การทําบัตรประจําตัวประชาชน ประชาชนชาวไทยอายุตั้งแต 7 ป บริบูรณ จนถึง 70 ป บริบูรณ  

อายุของบัตรประจําตัวประชาชน มีกําหนดใชได 6 ป เม่ือถึงกําหนดสิ้นอายุบัตร ตองไปติดตอขอทําบัตรใหมภายใน60 วัน 

นับแตวันท่ีบัตรหมดอายุ 

 4. การแจงยายท่ีอยู การแจงยายเขา และการแจงยายออกเจาบานหรือผูไดรับมอบอํานาจ ตองแจงภายใน15 วัน 

นับแตวันยายเขา หรือ ยายออก 

 5. การแจงตาย ตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย หรือเวลา พบศพ นายทะเบียนจะออกใบมรณะบัตร

ใหแกผูแจงไวเปนหลักฐาน  

11 ตอบขอ 2.  ระดับแอลกอฮอลในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต   

  ตามกฎหมายไดระบุปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไวไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หากเกินกวานั้นจะถือวาเมาแลว

ขับ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือท้ังจําและปรับ รวมถึงพักใชใบอนุญาตขับข่ีไมนอยกวา 6 

เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

12. ตอบขอ 3. ทําใหเกิดความสงบสุข มีระเบียบ และมีการพัฒนา 
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สาระท่ี  3 เศรษฐศาสตร 

1. บทบาทของผูผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 ผูผลิตท่ีมีคุณภาพจะตองมีคุณธรรม ดังนี้ 

     1. มีความซ่ือสัตยตอผูบริโภค เชน ไมโฆษณาสินคาเกินคุณภาพท่ีเปนจริง ไมปลอมปนสินคาเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

และนํามาจําหนายใหแกผูบริโภคในราคาแพง  

     2. ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดียิ่งข้ึน และกอใหเกิดประโยชนแกผูบริโภค 

     3. มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยการไมผลิตสินคาท่ีสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน เจาของโรงงาน

ตองบําบัดน้ําเสียจากโรงงานกอนท้ิงลง ในแหลงน้ํา 

     4. ผลิตสินคาท่ีไมผิดกฎหมาย และไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

            ผูผลิตท่ียึดถือคุณธรรมดังกลาวจะสงผลใหไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภค และสามารถขายสินคาไดโดยไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. คุณสมบัติของผูบริโภคท่ีดี 

 การใชจายเงินเพ่ือนํามาซ้ือสินคาและบริการเปนสิ่งท่ีสําคัญ หากผูบริโภครูจักเลือกซ้ือสินคาและบริการอยางฉลาด 

ก็จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการซ้ือสินคาในแตละครั้ง โดยคํานึงถึง ความประหยัด ประโยชน คุณภาพ ราคา และความ

ปลอดภัยคุณสมบัติของผูบริโภคท่ีดี คือ ตองเปนผูฉลาดซ้ือ ฉลาดใช  

 ฉลาดซ้ือ คือ  1. มีการวางแผนการใชจายใหสมดุลระหวางรายรับ-รายจาย  

   2. เลือกซ้ือแตสินคาและบริการท่ีคุมคาและกอใหเกิดประโยชน  

   3. ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 

   4. มีการตรวจสอบราคาและพิจารณาซ้ือในปริมาณท่ีจําเปน 

   5. ไมซ้ือสินคาโดยเชื่อคําโฆษณา 

   6. ไมซ้ือสินคาเพราะตองการของแถม 

 ฉลาดใช คือ  ๑. ใชสิ่งของตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๒. เก็บและบํารุงรักษาใหคงอยูในสภาพท่ีเหมาะสมกับการใชงาน  
 ๓. ศึกษาคูมือการใชหรือวิธีใชใหละเอียด สินคาทุกชนิดจะมีคูมือหรือวิธีใชระบุไว หากผูบริโภค 

ใชสินคาตามท่ีระบุไว ก็จะชวยยืดอายุการใชงานของสินคานั้น ๆ ใหนานข้ึน และไดรับความปลอดภัย ในการ
บริโภค 
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3.เศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 3 หวง คือทางสายกลาง ประกอบไปดวย ดังนี้ 
   หวงท่ี 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยาง ความพอดีไมมากหรือวานอยจนเกินไปโดย
ตองไมเบียดเบียนตนเอง หรือผูอ่ืนใหเดือดรอน 
   หวงท่ี 2 คือ มีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
   หวงท่ี 3 คือ มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานการตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
  2 เง่ือนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 
   เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขความรู    คือ มีความรอบรูเก่ียวกับ วิชาการตางๆท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในข้ันตอน
ปฏิบัติ คุณธรรมประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต 
  เง่ือนไขท่ี 2 เง่ือนไขคุณธรรม   คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
4. ความแตกตางระหวางภาษีทางตรงกับภาษีทางออม 

 ภาษี หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลเก็บจากประชาชน เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 

1) ภาษีทางตรง คือภาษีท่ีภาระตกกับบุคคลท่ีกฎหมายประสงคใหรับภาระ เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีทางตรงซ่ึงท่ีจัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร จัดเก็บ

จากเงินไดทุกประเภท ตามหลักเกณฑเงินสด หากเงินไดประเภทใดท่ีไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีนั้น จะตองบัญญัติไว
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โดยกฎหมายวาเงินไดประเภทนั้นไดรับการยกเวน หนวยงานรัฐบาลท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ 

กรมสรรพากร 

  - ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง ท่ีจัดเก็บจากผูประกอบการท่ีมีรายไดจากการ

ประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลในแตละรอบระยะเวลาบัญชี มี

กําหนดสิบสองเดือนตอหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

 2)  ภาษีทางออม คือ ภาษีอากรท่ีเรียกเก็บจากผูบริโภคหรือเปนภาษีท่ีเปนการผลักภาระใหกับผูซ้ือหรือผูบริโภค

เปนผูรับชําระภาษีอากรแทนผูขาย ซ่ึงจะแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน 

  - ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา VAT เปนภาษีทางออมประเภทหนึ่งท่ีเรียกเก็บจากบุคคลท่ีซ้ือ

สินคาหรือรับบริการ ในประเทศไทยไดกําหนดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมไวท่ี 10% แตท้ังนี้ ตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลคาเพ่ิมเหลือ 7% เปนประจําทุกป โดยท่ี ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 ท่ีเก็บได 

จะถูกโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และท่ีเหลืออีก 8 สวนจะถูกโอนใหแกรัฐบาลกลาง 

  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

  - อากรแสตมป  

5. ภาษีจะกลับมาตอบแทนประชาชนใน 2 ลักษณะ คือ 

 1)ภาษีท่ีนําไปจายเปนเงินเดือนและคาจางแกขาราชการท่ีใหบริการประชาชน และคาใชจายของหนวยราชการ เชน 

คาไฟฟา คาน้ําประปา เปนตน 

 ๒) ภาษีท่ีนําไปเปนคาใชจายเพ่ือการพัฒนาประเทศ เชน การสรางถนน พัฒนาโรงเรียนพัฒนาแหลงน้ํา คาเงิน

อุดหนุนกลุมตางในชุมชน 
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แบบทดสอบ สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

1.  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตนั้น ควรมีลักษณะตามขอใด  

 1.วัตถุดิบท่ีมีราคาถูกและคุณภาพต่ํา     

 2.วัตถุดิบท่ีมีราคาแพง 

 3.วัตถุดิบท่ีมีราคาถูก แตคุณภาพดี 

 4.วัตถุดิบท่ีตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพง 

2. ขอใดคือการผลิตสินคาท่ีกระบวนการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 1.ผลิตโดยปลอยน้ําเสียลงแมน้ําทันที    

 2. การผลิตท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอย 

 3. ผลิตสินคาโดยมีการปลอยควันพิษออกจากโรงงาน 

 4.วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาเปนสารท่ีกอมลพิษตออากาศ 

3. การผลิตสินคาในขอใด แสดงถึงความรับผิดชอบของผูผลิตท่ีมีตอสังคม 

 1. เลือกใชทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศ  

 2. ผลิตสินคาใหมีจํานวนมากๆ เพ่ือลดตนทุนในการผลิต 

 3. ใชบรรจุภัณฑท่ียอยสลายได เพ่ือลดปญหาดานขยะ 

 4. นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เพ่ือใหผูบริโภคไดใชสินคาท่ีดีท่ีสุด 

4. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูบริโภคท่ีดี  

 1. ไมหลงเชื่อคําโฆษณาอยางงายๆ    2. วางแผนกอนเลือกซ้ือสินคาและบริการ 

 3. ซ้ือเฉพาะสินคาและบริการท่ีมีของแถม   4. สํารวจสินคาจากหลายๆ รานกอนตัดสินใจซ้ือ 

5. ใครเปนผูบริโภคท่ีดี  

 1. ดาว คํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือสินคา  2. มีน อยากไดรองเทารุนใหมราคาแพง 

 3. ออม ซ้ือโทรศัพทมือถือใหมท้ังท่ีมีอยูแลว  4. จุบแจง ซ้ือเสื้อผาชุดใหมตามแฟชั่นลาสุด 

6. ความพอประมาณอยางมีเหตุผล หมายถึงขอใด 

    1. ความสมดุลและความยั่งยืน      2. ไมโลภ ไมฟุงเฟอ รูจักพอ 

 3. มีไมตรี เอ้ืออาทร     4. มีความซ่ือสัตยสุจริต 

7.ขอใดไมใชองคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ความพอประมาณ      2. ความมีเหตุผล 

 3. ความรอบรูความรอบคอบ     4. การมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี 

8.เง่ือนไขคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด 

 1. ความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน   2. ความพอประมาณ     

 3. ความมีเหตุผล      4. การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
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9. ขอใดใหความหมายของคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ชัดเจนท่ีสุด 

 1. การใชชีวิตแบบเกษตรกร  กินงาย อยูงาย 

 2. การมีท่ีดินทําการเกษตรเปนของตนเอง โดยไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน 

 3. การรูจักคิด รูจักอดออม  ยืนหยัดดวยตนเอง 

 4. การูจักวางแผน พอประมาณ มีคุณธรรม 

10.. เม่ือซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือจะตองเสียภาษีใด 

 1. ภาษีศุลกากร      2. ภาษีมูลคาเพ่ิม    

 3. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา    4. ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

11. อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมป 2559 มีการเก็บในอัตราก่ี %  

 1. 5%       2. 6%    

 3. 7%       4. 10% 

12. ขอใดไมใชเปนภาษีทางออม 

 1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา    2. อากรแสตมป 

 3. ภาษีมูลคาเพ่ิม     4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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เฉลยแบบทดสอบ สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

1.  ตอบขอ  3.วัตถุดิบท่ีมีราคาถูก แตคุณภาพดี 

2.  ตอบขอ  2. การผลิตท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอย 

3. ตอบขอ 3. ใชบรรจุภัณฑท่ียอยสลายได เพ่ือลดปญหาดานขยะ 

4. ตอบขอ  3. ซ้ือเฉพาะสินคาและบริการท่ีมีของแถม    

5. ตอบขอ  1. ดาว คํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือสินคา   

6. ตอบขอ 2. ไมโลภ ไมฟุงเฟอ รูจักพอ 

7.  ตอบขอ 3. ความรอบรูความรอบคอบ      

8. ตอบขอ 1. ความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน    

9. ตอบขอ 3. การรูจักคิด รูจักอดออม  ยืนหยัดดวยตนเอง 

10. ตอบขอ 2. ภาษีมูลคาเพ่ิม    

11. ตอบขอ 3. 7  %       

12. ตอบขอ  1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     
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สาระท่ี  4  ประวัติศาสตร 

1. วิธีการทางประวัติศาสตร 

 วิธีการทางประวัติศาสตร  คือ  ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีเราใชศึกษาคนควา  เรียบเรียงเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรจากหลักฐานตางๆ วิธีการทางประวัติศาสตรชวยทําใหเราไดขอมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร

ท่ีมีความถูกตอง  เท่ียงตรง  สมบูรณ  และมีความนาเชื่อถือ  เราสามารถเอาวิธีการมาใชศึกษาคนดวาความ

เปนมาของชาติและทองถ่ินไดโดยมีวิธีการศึกษา 5 ข้ันตอนดังนี ้

 1. การกําหนดหัวขอท่ีสนใจ 

 2. การรวบรวมหลักฐาน 

 3. การตรวจสอบหลักฐาน 

 4. การตีความหลักฐาน 

 5. การเรียบเรียงและการนําเสนอขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร  แบงไดดังนี้ 

 ๑. หลักฐานท่ีจําแนกตามความสําคัญ 

         ๑.๑ หลักฐานชั้นตน( primary sources)  หมายถึง คําบอกเลาหรือบันทึกของผูพบเห็นเหตุการณหรือผูท่ี

เก่ียวของกับเหตุการณโดยตรง ไดแก บันทึกการเดินทาง จดหมายเหตุ จารึกรวมถึงสิ่งกอสราง หลักฐานทางโบราณคดี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน โบสถ เจดีย วิหาร พระพุทธรูป รูปปน หมอ ไห ฯลฯ 
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      ศิลาจารึก 

  ๑.๒ หลักฐานชั้นรอง( secondary sources)  หมายถึง ผลงานท่ีเขียนข้ึน หรือเรียบเรียงข้ึนภายหลังจาก

เกิดเหตุการณนั้นแลว โดยอาศัยคําบอกเลาหรือจากหลักฐานชั้นตนตางๆไดแก ตํานาน วิทยานิพนธ เปนตน 

 ๒. หลักฐานท่ีใชอักษรเปนตัวกําหนด 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 

  ๒.๒ หลักฐานท่ีไมเปนลายลักษณอักษร  หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนท้ังหมดท่ีไมเปนลายลักษณอักษร 

ไดแก สิ่งกอสราง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง คําบอกเลา นาฏศิลป ตนตรี จิตรกรรม ฯลฯ 

3. พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
กรุงรัตนโกสินทรในปจจุบัน 

 

        ๒.๑ หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร (written 

sources)  หมายถึง หลักฐานท่ีมีการบันทึกเปนลายลักษณ

อักษรบอกเลาเรื่องราวตางๆไดแก ศิลาจารึก พงศาวดาร ใบ

ลาน จดหมายเหตุ วรรณกรรม ชีวประวัติ หนังสือพิมพ 

วารสาร นิตยสารรวมถึงการบันทึกไวตามสิ่งกอสราง 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ แผนท่ี หลักฐานประเภทนี้จัดวา

เปนหลักฐานสมัยประวัติศาสตร 
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   การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 

               ในป พ.ศ. ๒๓๒๕ ขณะท่ีสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกยกทัพไปปราบเมืองเขมร ไดเกิดจลาจลวุนวายในกรุง

ธนบุรี  เม่ือเจาพระยาสรรคกอกบฏเขายึดธนบุรีเอาไว สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึงยกทัพกลับมาเพ่ือปราบปราม

กบฏในพระนคร เหลาขาราชการและประชาชนจึงพรอมใจกันอัญเชิญสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกเสด็จข้ึนครองราชย  

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึงปราบดาภิเษกข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกแหงราชวงศจักรี 

ในวนัท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ มีพระนามวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตอมาไดรับยกยองใหเปน มหาราช 

คนท่ัวไปจึงขนานพระนามวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 

พระองคทรงสรางพระบรมราชวังใหมตามแบบอยางการสรางราชวังเดิมในสมัยอยุธยา โดยประกอบดวย           

วังหลวง วังหนา และวัดพระศรีศาสดารามหรือวัดพระแกว ซ่ึงเปนวัดในพระบรมราชวังเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญใน

สมัยอยุธยา  แลวใหอัญเชิญพระแกวมรกตจากวัดอรุณราชวรารามมาประดิษฐานท่ีวัดนี้และพระราชทานนามใหมวา “พระ

พุทธมหามณีรัตนปฎิมากร” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของประเทศไทยจนทุกวันนี้ นองจากนั้นยังมีทุงพระเมรุ 

(สนามหลวง) และสถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ โดยอาณาบริเวณตั้งแตริมฝงแมน้ําเจาพระยาจนถึงคูเมืองเดิมในสมัยธนบุรี (ปจจุบัน

คือคลองหลอด)   และพระองคยังทรงโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองเชื่อมในเขตพระนคร คือ คลองบางลําพู คลองโองอาง และ

โปรดใหขุดคลองเชื่อมคูเมืองเกากับคูเมืองใหม และสรางกําแพงเมือง ประตูเมือง และปอมปราการข้ึนตามแนวคลองรอบ

กรุง ท้ังยังโปรดใหสรางถนน สะพาน และสถานท่ีอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

           เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดเสด็จ

ข้ึนครองราชยแลวในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ ไดยายราชธานีจากกรุง

ธนบุรีมาอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา และตั้งชื่อเมืองแหง

ใหมนี้วา “กรุงเทพมหานคร” ดวยทรงวินิจฉัยวาบริเวณท่ีตั้งราชธานี

ใหมมีความเหมาะสมหลายประการ ดังนี้ 

          ๑. ทางฝงกรุงเทพฯเปนท่ีชัยภูมิเหมาะสมเพราะเปนหัวแหลม

ถาสรางเมืองแตเพียง ฟากเดียว จะไดแมน้ําใหญเปนคูเมืองท้ังดาน

ตะวันตกและดานใต เพียงแตขุดคลองเปนคูเมืองแตดานเหนือและดาน

ตะวันออกเทานั้น ถึงแมวาขาศึกจะเขามาโจมตีก็พอตอสูได  

            ๒. เนื่องดวยทางฝงตะวันออกนี้ พ้ืนท่ีนอกคูเมืองเดิมเปน

พ้ืนท่ีลุมท่ีเกิดจากการตื้นเขินของทะเล ขาศึกจะยกทัพมาทางนี้คงทําได

ยาก ฉะนั้นการปองกันพระนครจะไดมุงปองกันเพียงฝงตะวนัตกแตเ่พียง               

ด้านเดียว  

           ๓. ฝงตะวันออกเปนพ้ืนท่ีใหม สันนิษฐานวาชุมชนใหญใน

ขณะนั้นคงจะมีแตชาวจีนท่ีเกาะกลุมกันอยูจึงสามารถขยายออกไปได

อยางกวางขวาง และขยายเมืองไดเรือ่ยๆ 
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   พระมหากษัตริยในราชวงศจักร ี  ไดปกครองกรุงรัตนโกสินทรสืบตอกันมาถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2563)              

10 พระองค ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                                                                                                                      พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 10 

  เพ่ือความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร    จึงไดแบงพัฒนาการทางประวัติศาสตร

สมัยรัตนโกสินทรออกเปน  ๓  ชวง  คือ   

1. สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ซ่ึงเปนชวงสมัยท่ีเริ่มกอรางสรางตัวและฟนฟูบานเมือง   

2. สมัยปรับปรุงประเทศในชวงรัชกาลท่ี  ๔ – ๖  เพ่ือใหบานเมืองทันสมัย  และรอดพนจากการคุกคาม

โดยชาติตะวันตก   

3. สมัยประชาธิปไตย  ในชวงรัชกาลท่ี  ๗  จนถึงปจจุบัน  เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและประเทศมี

การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 การปกครองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

  ในสมัยรัชกาลท่ี 1-3 พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ การจัดระเบียบ

การปกครองยังคงยึดถือตามแบบอยางสมัยอยุธยาตอนปลาย มีดังนี้ 

  1.การปกครองสวนกลาง มีเสนาบดีทําหนาท่ีบริหารราชการไดแก 

   1.1 สมุหกลาโหม มีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใต ท้ังทหารและพลเรือนมียศและราชทินนาม

วา เจาพระยามหาเสนา ใชตราคชสีหเปนตราประจําตําแหนง 

   1.2 สมุหนายก มีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ ท้ังกิจการทหารและพลเรือนมียศและราช

ทินนามวา เจาพระยาจักรี หรือเจาพระยาบดินทรเดชานุชิต ใชตราราชสีหเปนตราประจําตําแหนง 

   1.3 เสนาบดีจตุสดมภ เปนตําแหนงรองลงมา ประกอบดวย 

    (1) กรมเวียง หรือกรมเมือง เสนาบดี คือ พระยายมราช มีหนาท่ีดูแลกิจการท่ัวไปในพระ

นคร 

    (2) กรมวัง เสนาบดี คือ พระยาธรรม มีหนาท่ีดูแลพระราชวังและตั้งศาลชําระความ 

    (3) กรมคลัง หรือกรมทา เสนาบดี คือ พระยาราชภักดี, พระยาศรีพิพัฒนหรือพระยา

พระคลัง มีหนาท่ีดานการเงิน การคลัง และการตางประเทศ 

    (4) กรมนา เสนาบดี คือ พระยาพลเทพ มีหนาท่ีดูแลไรนาหลวง และเก็บภาษีขาว 

 

 

๑.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  

๓.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

๔.พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

๕.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

๖.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

๗.พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

๘.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

๙.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๑๐.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
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  2. การปกครองสวนภูมิภาค หรือการปกครองหัวเมือง 

   2.1 หัวเมืองฝายเหนือ (รวมท้ังหัวเมืองอีสาน) อยูในความรับผดิชอบของสมุหนายก หัวเมืองฝาย

เหนือแบงตามฐานะตามระดับความสําคัญ ดังนี้ 

    (1) หัวเมืองชั้นใน (หัวเมืองจัตวา) อยูไมหางไกลจากราชธานี มีเจาเมืองหรือ“ผูรั้ง”เปน

ผูปกครอง 

    (2) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองชั้นตรี โท เอก) มีขุนนางชั้นสูงหรือพระบรมวงศานุวงศเปน

ผูปกครอง ไดแก เมืองพิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร ฯลฯ 

   2.2 หัวเมืองฝายใต ข้ึนสังกัดสมุหกลาโหม นับตั้งแตเมืองเพชรบุรีลงไป จนถึงนครศรีธรรมราช  

ไชยา พังงา ถลาง และสงขลา เปนตน มีฐานะเปนหัวเมืองชั้นนอกท้ังสิ้น 

   2.๓ หัวเมืองชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย เปนหัวเมืองชั้นนอก ไดแก นนทบุรี 

สมุทรปราการ สาครบรุ ีชลบุร ีระยอง จันทบุรี ฯลฯ อยูในความรับผิดชอบของพระคลัง หรือกรมทา 

  3. การปกครองประเทศราช 

   3.1 ฐานะของประเทศราช คือ เมืองของชนตางชาติตางภาษา มีกษัตริยของตนเองเปนผูปกครอง 

มีหนาท่ีตองสงเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามกําหนด และสงทหารมาชวยเม่ือเมืองหลวงมีศึกสงคราม 

   3.2 ประเทศราชของไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีท้ังดินแดนลานนา ลาว เขมร และหัวเมือง

มลายู ไดแก เชียงใหม เชียงแสน หลวงพระบาง เวียงจันทร จําปาศักดิ์ เขมร ปตตานี ไทรบุรี กลันตัน ฯลฯ 
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แบบทดสอบสาระท่ี  4  ประวัติศาสตร 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

1.ขอใดไมอยูในวิธีการทางประวัติศาสตร 

  1. การตั้งประเด็นคําถาม      2. การปรับแตงขอมูล 

  3. การรวบรวมหลักฐาน      4. การตีความหลักฐาน 

2. บุคคลในขอใดใชวิธีการทางประวัติศาสตรในข้ันตอนการรวบรวมหลักฐาน 

  1. เอ  นําเสนอเรื่องท่ีศึกษาอยางมีเหตุผล    2. บี ตอบคําถามท่ีกําหนดไวลวงหนา 

  3. ซี สอบถามจากผูรู และภาพถาย    4. ดี ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐาน 

3. หลักฐานลายลักษณอักษรมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรอยางไร 

  1. เปนหลักฐานท่ีใหขอมูลประวัติศาสตรดีท่ีสุด   2. เปนหลักฐานท่ีใหขอมูลงายกวาหลักฐานอ่ืน 

  3. เปนหลักฐานท่ีมีจํานวนมาก หางาย   4. เปนหลักฐานท่ีนาเชื่อถือท่ีสุด 

4. อนุสาวรียเทาสุรนารี จัดเปนหลักฐานทางประวัติของจังหวัดนครราชสีมาประเภทใด 

 1. หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร    2. หลักฐานท่ัวไป 

 3. หลักฐานชั้นตน     4. หลักฐานชั้นรอง   

5..  กอนสมัยรัตนโกสินทร เปนสมัยของกษัตริยพระองคใด 

      1.  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช                   2.  สมเด็จพระนารายณมหาราช              

      3.  สมเด็จพระเจาปราสาททอง         4.   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

6.  บุคคลใดท่ีทําใหการจลาจลในกรุงธนบุรีสงบลง 

  1.  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช              2.  สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 

            3.  เจาพระยามหาสุรสิงหนาท    4.  พระยาพิชัยดาบหัก 

7.  ขอใด ไมใช สาเหตุการยายราชธานีจากกรุงธนบุรี     ไปยังฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 

       1.  ฝงตะวันออกมีพ้ืนท่ีกวาง          2.  กรุงธนบุรีมีความคับแคบ 

       3.  เปนชัยภูมิท่ีปองกันขาศึกได    4.  ฝงตะวันออกมีความงดงามมาก 

8. สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกปราบดาภิเษกข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกแหงราชวงศจักรี 

เม่ือใด 

 1. 5 เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕    ๒. ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ 

 1. 5 พฤษภาคม พ.ศ.๒491    ๒. 4  พฤษภาคม พ.ศ.2562 

9. ขอใดแบงพัฒนาการทางประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทรไมถูกตอง   

 1. สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  รัชกาลท่ี 1-3 2. สมัยปรับปรุงประเทศในชวงรัชกาลท่ี  ๔ – 6 

 3. สมัยพัฒนาประเทศ รัชกาลท่ี 4- 7        4. สมัยประชาธิปไตย  ในชวงรัชกาลท่ี  ๗  จนถึงปจจุบัน   

10. ขอใดไมถูกตอง 

 1. กรมเวียง หรือกรมเมือง มีหนาท่ีดูแลกิจการทหาร 

  2. กรมวัง มีหนาท่ีดูแลพระราชวังและตั้งศาลชําระความ 

 3.กรมคลัง หรือกรมทา มีหนาท่ีดานการเงิน การคลัง และการตางประเทศ 

 4. กรมนา มีหนาท่ีดูแลไรนาหลวง และเก็บภาษีขาว 
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11. หัวเมืองชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย เปนหัวเมืองชั้นนอก ไดแก นนทบุรี สมุทรปราการ สาครบุรี ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด 

 1. กรมเวียง       2. กรมวัง  

 3. กรมคลังหรือกรมทา     4. กรมนา  

12. ขอใดเปนประเทศราชของไทยสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน  

 1. ลานนา      2. ปตตานี ไทรบุรี กลันตัน 

  3. หลวงพระบาง เวียงจันทน จําปาศักดิ์    4. ขอ 1-3 ถูกตองทุกขอ 
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เฉลยแบบทดสอบสาระท่ี  4  ประวัติศาสตร 
1.ตอบขอ  2. การปรับแตงขอมูล 

2. ตอบขอ  3. ซี สอบถามจากผูรู และภาพถาย     

3. ตอบขอ   2. เปนหลักฐานท่ีใหขอมูลงายกวาหลักฐานอ่ืน 

4. ตอบขอ 4. หลักฐานชั้นรอง   

5. ตอบขอ      1.  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช                    

6. ตอบขอ 2.  สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 

7.  ตอบขอ      4.  ฝงตะวันออกมีความงดงามมาก 

8. ตอบขอ ๒. ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ 

9. ตอบขอ 3.สมัยพัฒนาประเทศ รัชกาลท่ี 4- 7          

10. ตอบขอ 1. กรมเวียง หรือกรมเมือง มีหนาท่ีดูแลกิจการทหาร 

11. ตอบขอ 3. กรมคลังหรือกรมทา       

12. ตอบขอ 4. ขอ 1-3 ถูกตองทุกขอ 
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สาระท่ี  5  ภมูิศาสตร 

1.วิชาภูมิศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ภูมิศาสตรประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ท่ีตั้งประเทศไทยตั้งอยูบริเวณตอนกลาง

ของคาบสมุทรอินโดจีน มีท่ีตั้งตามพิกัด

ภูมิศาสตรดังนี้ ตั้งอยูประมาณระหวางละติจูด 5 

องสา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดา

เหนือและระหวางลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา

ตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก  

หรือบริเวณซีกโลกเหนือในเขตละติจูดระหวาง

เสนศูนยสูตร กับเสนทรอปกออกฟเคนเซอร 

นั่นเอง จึงจัดอยูในประเทศเขตรอนจากท่ี

ประเทศไทยทําเลท่ีตั้งเปนคาบสมุทร จึงสงผลดี

ตอการเพาะปลูกของประเทศตลอดมา และ

ประเทศไทยตั้งอยูทามกลางดินแดนของภาคพ้ืน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต นับเปนจุดยุทธศาสตร

สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

 

แผนที่ประเทศไทย 



สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖  หนา ๓๓ 
 

อาณาเขตประเทศไทย 
         ทิศเหนือ ติดตอกับประเทศสหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดินแดนท่ีอยูเหนือสุดของ
ประเทศ คือ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
         ทิศใต ติดตอกับประเทศมาเลเซีย ดินแดนท่ีอยูใตสุดคือ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
         ทิศตะวันออก ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย ดินแดนท่ีอยู
ทางตะวันออกสุด คือ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
       ทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศสหภาพพมา  ดินแดนท่ีอยูทางตะวันตกสุดคือ ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงลักษณะภูมปิระเทศของไทย 
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ภาคใต 
* ภาคใต ้  มีลกัษณะเป็นมหาสมุทรแคบ ๆ ตั้งอยูร่ะหวา่งอ่าวไทยและทะเลอนัดา 

 * เทือกเขา  -ตะนาวศรี     

               - เทือกเขานครศรีธรรมราช 

              -  เทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาภูเก็ต  

*ภาคใตอ้อกเป็น 2 ส่วน คือ 

              -  ท่ีราบชายฝ่ังทะเลตะวนัตก 

              - ท่ีราบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  

*แม่นํ้า   แม่นํ้าปราณบุรี   แม่นํ้ากระบ่ี 

  แม่นํ้าหลงัสวน  แม่นํ้าตรัง  แม่นํ้าโกลก 
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แบบทดสอบ สาระท่ี 3 ภูมิศาสตร 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

1.ถาจะเรื่องศึกษาลักษณะของดินจะเก่ียวกับขอใด 

 1. ภูมิธรณี     2. ภูมิปฐพี 

 3. ภูมิพฤกษ     4. ภูมิศาสตร 

2. ขอใดเปนท่ีตั้งประเทศไทยตามพิกัดภูมิศาสตร ท่ีถูกตอง 

 1. ละติจูด 5 องศาเหนือ - 20 องศา เหนือ  2. ลองจิจูด 97 องศาเหนือ - 105 องศาตะวันออก   

 ๓. ละติจูด 5 องศาใต - 20 องศา เหนือ  ๔. ลองจิจูด 97 องศาเหนือ - 105 องศาใต   

3. ทิศเหนือของไทยติดตอกับประเทศอะไร 

 1. ลาว  กัมพูชา     2. มาเลเซีย  สิงคโปร      

 3.  เมียนมา  ลาว    4. ลาว มาเลเซีย 

4. ภูมิภาคใดของไทยท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนเทือกเขาสูงสลับแองท่ีราบ และเปนตนกําเนิดของแมน้ําเจา 

       พระยา  

 1.   ภาคตะวันตก    2.   ภาคตะวันออก 

 3.   ภาคเหนือ     4.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ขอใดเปนแมน้ําสําคัญในภาคตะวันออดเฉียงเหนือ 

 1. เจาพระยา ปาสัก ลพบุรี   2. ปง วัง ยม นาน 

 3. ตาป  ตานี คีรีรัฐ    4..  โขง  ช ี มูล 

6. เทือกเขาสําคัญใดไมอยูในภาคใต 

 1. เทือกเขานครศรีธรรมราช    2. เทือกเขาสันกาลาคีรี  

 3. เทือกเขาเพชรบูรณ    4. เทือกเขาภูเก็ต 

7. ขอใดเปนลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ 

 1. เปนเทือกเขาซับซอนและท่ีราบหุบเขา  2. เปนท่ีราบลุมน้ํา  

 3. เปนท่ีราบสูง เปนแองกระทะ   4. เปนทิวเขา ท่ีราบ และชายฝงทะเล 

8. ขอใดเปนทิวเขาสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 1. ทิวเขาถนนธงชัย    2. ทิวเขาตะนาวศรี  

 3. ทิวเขาบรรทัด     4. ทิวเขาดงพญาเย็น 

9. ภาคใดมีพ้ืนท่ีเหมาะเปนอูขาวอูน้ําของไทย 

 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2. ภาคกลาง 

 3. ภาคเหนือ     4. ภาคใต 

10. ขอใดเปนแมน้ํานานาชาติท่ีไหลผานประเทศไทย 

 1. แมน้ําโขง     2. แมน้ําปาสัก 

 3. แมน้ําแดง     4. แมน้ําฮวงโห 
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11. ขอใดเปนพรมแดนธรรมชาติก้ันไทยกับเมียนมา 

 1. ทิวเขาหลวงพระบาง    2. ทิวเขาตะนาวศรี 

 3. ทิวเขาแดนลาว    4. ทิวเขาพนมดงรัก 

12. แมน้ําสายใดเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของไทย 

 1. แมน้ําโขง     2. แมน้ําปาสัก 

 3. แมน้ําปง     4. แมน้ําเจาพระยา 
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เฉลยแบบทดสอบสาระท่ี 5 ภมูิศาสตร 

1. ตอบขอ 2. ภูมิปฐพี 

2. ตอบขอ 1. ละติจูด 5 องศาเหนือ - 20 องศา เหนือ    

3. ตอบขอ 3.  เมียนมา  ลาว  

4. ตอบขอ 3.   ภาคเหนือ      

5. ตอบขอ 4..  โขง  ชี  มูล 

6. ตอบขอ 3. เทือกเขาเพชรบูรณ   

7. ตอบขอ 1. เปนเทือกเขาซับซอนและท่ีราบหุบเขา   

8. ตอบขอ 4. ทิวเขาดงพญาเย็น 

9. ตอบขอ  2. ภาคกลาง 

10. ตอบขอ 1. แมน้ําโขง     

11. ตอบขอ 3. ทิวเขาแดนลาว     

12. ตอบขอ 4. แมน้ําเจาพระยา 

 



๑ 

 

 
 

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ท ๑.๑ ม. ๑/๓ ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

“ข้อเท็จจริง” หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณท์ีเ่ป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ท่ีจะต้องวินิจฉัย
ว่าเท็จหรือจริง ต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้ 

“ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ 
ลักษณะของข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อคิดเห็น 

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

๑.   เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 
๒.   เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน 
๓.   เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย 
๔.   เป็นข้อความที่เป็นเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิด 
ของผู้พูดและผู้เขียนเอง 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

 วันนี้ฝนตกหนัก  อากาศตอนกลางคืนจะเย็นลงแน่นอน  ขอให้ระวังสุขภาพ  ก่อนนอนทุกคืนควรสวมเสื้อหนา ๆ  
และห่มผ้าห่ม จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและไม่เป็นหวัด 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
-  วันนี้ฝนตกหนัก 
-  สวมเสื้อหนา ๆ และห่มผ้าห่มจะช่วยให้ร่างกาย
อบอุ่น 

-  อากาศตอนกลางคืนจะเย็นลงแน่นอน 
-  ขอให้ระวังสุขภาพ 
-  ควรสวมเสื้อหนา ๆ และห่มผ้าห่ม 
-  ถ้าร่างกายอบอุ่นแล้วจะไม่เป็นหวัด 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง 
๑.   กตเวที หมายถึง สนองคุณท่าน (พิสูจน์ได้โดยค้นความหมายจากพจนานุกรมฉบับราช 

บัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 
๒.  ดวงตาเป็นอวัยวะที่ท าให้มองเห็น (พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการ) 
๓.   ทุกคนหนีไม่พ้นความตาย (พิสูจน์ได้จากประสบการณ์) 
๔.   มัจฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา(พิสูจน์ได้จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) 
๕.   ต้นไม้นอกจากจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย(พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการ) 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น 
๑.   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีท่ีสุด (ไม่มีข้อวินิจฉัย) 
๒.   คนเรียนเก่งย่อมประสบผลส าเร็จในชีวิตเสมอ (ไม่มีข้อยืนยัน) 
๓.   การรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกาย (ไม่มีข้อยืนยัน) 
๔.   คนที่มีการศึกษาดีจะขับรถตามกฎจราจรเพราะทุกคนต่างรู้จักกฎจราจรดี (ไม่จริงเสมอไป) 

 ๕.  หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบ้านเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าของบ้าน (เป็นความเชื่อ) 

โครงการยุวทูตจิตเอ้ือเฟ้ือ อาสาแบ่งปันช่วยผ่านพ้นภัยโควิด ๑๙ 

มูลนธิิยุวทูตความดี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

 



๒ 

 

ท ๑.๑  ม.๓/๒ ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
เรื่อง ค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย   
ค าท่ีมีใช้ในภาษาไทย บางค ามีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ดังนี้ 
๑. ความหมายโดยตรง หมายถึง ค าที่มีความหมายตรงตัว   เช่น 
       ดาว     หมายถึง     สิ่งที่เห็นเป็นดวงบนท้องฟ้าเวลามืด 
       เก้าอ้ี    หมายถึง    ที่ส าหรับนั่ง มีขา 
       เพชร    หมายถึง    ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ าแวววาวกว่าพลอยอ่ืน ๆ 
      นกขมิ้น   หมายถึง    ชือ่นกชนิดหนึ่ง ตัวเท่านกเอ้ียง มีหลายสี  
      กา       หมายถึง    ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวสีด า ร้อง กา ๆ 
๒.  ความหมายโดยนัย หมายถึง ค าที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว  แต่จะแปลความหมายเปรียบเทียบ ซึ่งทุกคนในสังคมเข้าใจ
ความหมายนั้นเป็นอย่างดี  การที่เราจะรู้ว่าค านั้นมีความหมายโดยตรงหรือโดยนัย จะต้องดูจากค าอ่ืน ๆ ในประโยค
ประกอบด้วย ค าที่มีความหมายโดยนัย อาจใช้ว่า นัยประหวัดหรือค าท่ีมีความโดยอุปมา ก็ได้ เช่น 
       ดาว       หมายถึง    บุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง 
       เก้าอ้ี      หมายถึง    ต าแหน่ง 
       เพชร     หมายถึง    บุคคลที่มีคุณค่า 
       นกขมิ้น  หมายถึง    คนเร่ร่อน ไม่มีที่พ านักเป็นหลักแหล่ง 
       กา        หมายถึง     ความต่ าต้อย 
ท ๑.๑  ม.๓/๓ ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 
การอ่านจับใจความ  

การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของข้อความหรือเรื่อง ว่า 
คืออะไร แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน 

๑.ส่วนที่เป็นใจความหลักหรือใจความส าคัญ 
๒.ส่วนที่เป็นใจความรองหรือพลความหรือส่วนที่ขยายใจความหลักเพ่ือ ให้ใจความหลักชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 

ตัวอย่างที่ ๑  มีย่อหน้าเดียว มีใจความประเด็นเดียว ใจความหลักมักจะอยู่ช่วงต้นของข้อความ 
 คนตาบอดสีจะไม่ได้รับการอนุญาตให้มีใบขับข่ียานพาหนะในครอบครองเนื่องจากอาการบอดสีของตาเป็นอุปสรรค
ส าหรับการบอกสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนน 
 ใจความส าคัญ คือ 
 คนตาบอดสีจะไม่ได้รับการอนุญาตให้มีใบขับข่ียานพาหนะในครอบครอง 
 ใจความรอง คือ 
 เนื่องจากอาการบอดสีของตาเป็นอุปสรรคส าหรับการบอกสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนน 
ตัวอย่างที่ ๒  มีย่อหน้าเดียว มีใจความรองหลายประเด็น ใจความหลักมักจะอยู่ช่วงต้นของข้อความ 
 พระราชนิพนธ์บทละครของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลายอย่างเป็นเรื่องที่สนุกชวนหัวเราะก็มี 
เป็นเรื่องเศร้าก็มีเป็นเรื่องที่ท าให้เราต้องใช้ความคิดใคร่ครวญก็มี เป็นเรื่องปลุกใจให้เกิดความรักชาติก็มี ที่เป็นเรื่องของ
ประวัติศาสตร์และต านานก็มี 
 ใจความส าคัญ คือ 
 พระราชนิพนธ์บทละครของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลายอย่าง 



๓ 

 

 
 ใจความรอง คือ 
 ๑.เป็นเรื่องที่สนุกชวนหัวเราะก็มี         

๒. เป็นเรื่องเศร้าก็มี 
๓.เป็นเรื่องที่ท าให้เราต้องใช้ความคิดใคร่ครวญก็มี  
๔. เป็นเรื่องปลุกใจให้เกิดความรักชาติก็มี ๕. ที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และต านานก็มี 

 

ท ๑.๑  ม.๓/๔ อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  
ย่อความ  และรายงาน 
การเขียนแผนภาพความคิด   

แผนภาพความคิด เป็นการแสดงความรู้ ความคิดโดยใช้แผนภาพในการน าความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบ 
สร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอด น าหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและน ามาจัดล าดับเป็นแผนภาพ  

รูปแบบของแผนภาพความคิด มี ๔ รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบการจัดกลุ่ม รูปแบบนี้จะยึดความคิดเป็นส าคัญ และจัดกลุ่มตามล าดับความคิดรวบยอด ย่อยเป็นแผนภาพ 
มักเขียนเป็นแผนภาพกิ่ง ตัวอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม 

แผนภาพกิ่ง 

 
 

 

 

 



๔ 

 

 

 

แผนภาพสาเหตุและผล  

๑. แผนผังสาเหตุและผล  เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหานั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 

๒. รูปแบบความคิดรวบยอด รูปแบบนี้จะมีความคิดหลักและมีข้อเท็จจริงที่จัดแบ่งเป็นระดับชั้นมาสนับสนุนความคิด
หลัก เช่น การกล่าวถึงลักษณะการบรรยาย การรวบรวมปัญหาการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบเป็นรูปแบบความคิดรวบยอด 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

การจัดความคิด 

 

๓. รูปแบบการจัดล าดับเหตุการณ์  รูปแบบนี้เหมาะกับการจัดล าดับตามเหตุการณ์ เหมาะกับเรื่องที่สรุป ใคร อะไร ที่
ไหน  เมื่อใด อย่างไร การจัดล าดับตามกาลเวลา การจัดล าดับการกระท าก่อนหลังหรือการจัดล าดับตามกระบวนการ มีการ
เริ่มต้นและการสิ้นสุด 

แผนภาพโครงเรื่องเหตุการณ์ 



๕ 

 

 

๔. รูปแบบวงกลม รูปแบบนี้เป็นชุดเหตุการณ์ภายใต้กระบวนการไม่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดแต่เป็นเหตุการณ์ที่เป็น
ล าดับต่อเนื่องกัน ดังตัวอย่าง เช่น 

แผนภาพวงกลม 

 
 

 
 

 
 



๖ 

 

ท ๒.๑ ม.๑/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
เรื่อง “การเขียนค าขวัญ” 

 “ค าขวัญ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒ หน้า (๒๕๓๘ : ๑๘๖) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ถ้อยค าที่
แต่งข้ึนเพ่ือเตือนใจหรือให้เป็นสิริมงคล” 

จุดมุ่งหมายในการเขียนค าขวัญ 

๑. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย หรืออุดมคติหรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบุคคล หรือสถาบันใดๆ เช่น  

  กาชาดบรรเทาทุกข์ เพ่ือความสุขของปวงประชา  (หน่วยกาชาด) 

  ธนาคารกรุงเทพ  เพ่ือนคู่คิด  มิตรคู่บ้าน   (ธนาคาร) 

  โทรทัศน์  ช่อง ๗ สี ทีวีเพื่อคุณ   (โทรทัศน์) 

๒. เพ่ือเตือนใจให้ตระหนักถึงภัยอันตราย ตระหนักถึงประโยชน์หรือคุณค่า ตระหนักถึงความเป็นจริง และเป็นการ
เตือนสติเตือนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตัวอย่าง  

  เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ชีวิตจะมีภัย 

  เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย  ความอดก็มาเยือน 

  ขับรถให้เตือนตน   ข้ามถนนให้เตือนตา 

  ชาติอยู่รอด   ถ้าปลอดคอร์รัปชัน 

  รักษาชีวิต   ดีกว่าพิชิตเวลา 

  เมื่อใช้ยาเสพติด  ชีวิตรอความตาย 

  ยาบ้าอันตราย คนเสพถึงตาย  คนขายติดคุก 

  ตัดไม้ท าลายป่า  น้ าท่วมจะขาดแคลน 

 ๓. เพ่ือเรียกร้อง เชิญชวน จูงใจให้เชื่อมั่นหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวอย่าง  

  รักไทย นิยมไทย ร่วมกันใช้ของไทยท า 

  มุ่งประหยัด เร่งรัดนิยมไทย ร่วมใจส่งออก 

  อ่านหนังสือวันละหน้า เพ่ิมคุณค่าแก่ชีวิต 

  ออกก าลังกายทุกวัน สร้างสรรค์บุคลิก 

  สุขภาพเป็นนิจ สุขจิตพาเพลิน หมั่นเดินหมั่นวิ่ง 

  สุขภาพอนามัยดี เสริมราศี ชีวิตสดใส 



๗ 

 

ท ๒.๑ ม.๒/๒ เขียนบรรยายและพรรณนา 

การเขียนบรรยาย 

 “บรรยาย” หมายถึง ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง เป็นต้น” ฉะนั้นการเขียนบรรยาย จึงเป็นการเขียนเล่าเรื่อง บอก
เล่า หรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ ตามล าดับเหตุการณ์นั่นเอง 

 “หนังศีรษะก็เหมือนผิวหนังในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ที่ผิวของผิวหนังจะมีเซลล์ที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาตลอดเวลา 
และจะมีเหงื่อ มีน้ ามันธรรมชาติที่ขับออกมาจากผิวหนัง เพ่ือให้ผิวหนังศีรษะชุ่มชื้นเป็นมันและอ่อนนู่มดีด้วย เมื่อเซลล์ที่หลุด
ออกมานั้นรวมกับเหงื่อ น้ ามัน และฝุ่นละอองสิ่งสกปรกท่ีมาเกาะติดหนังศีรษะ ก็จะรวมตัวเป็นขี้ไคลติดอยู่ที่หนังศีรษะ ตอน
แรกก็จะเป็นขี้ไคลเหนียวๆ เปียก เมื่อแห้งก็จะเป็นเกล็ดขาวๆ หลุดร่วงออกมาและเราเรียกกันว่า รังแค” 

 

ข้อควรค านึงในการเขียนบรรยาย 

 ๑. หาความรู้หรือรายละเอียดที่จะน ามาเขียนบรรยายจากการอ่าน การฟัง การดู หรือจากการสอบถาม เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการเรียน โดยการจดบันทึกไว้ 

 ๒. ใช้ภาษาง่ายๆ พยายามอย่างใช้ค าศัพท์โดยไม่จ าเป็น ถ้าจะใช้ควรใช้วงเล็บความหมายไว้ด้วยเพื่อ    ผู้อ่านจะได้
เข้าใจได้ง่าย 

 ๓. กล่าวแต่เรื่องที่เป็นความจริง เรื่องที่น่าสนใจควรบรรยายอย่างละเอียด 

 ๔. เรียบเรียงความคิดให้เป็นล าดับต่อเนื่อง ไม่สับสน 

 ๕. อาจมีการยกตัวอย่างเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 

โวหารในการเขียน 

โวหาร หมายถึง ถ้อยค าที่ใช้ในการเขียนอย่างมีชั้นเชิง เป็นการแสดงข้อความออกมาในท านองต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อความ
ได้เนื้อความดี มีความหมายแจ่มแจ้ง เหมาะสมน่าฟัง ในการเขียนเรื่องราวอาจใช้โวหารต่างๆ กัน แล้วแต่ชนิดของข้อความ 
โวหารในภาษาไทยที่นิยมใช้ในการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง แบ่งออกเป็น  ๕ ชนิด คือ    ๑. บรรยายโวหาร หรืออธิบาย
โวหาร  ๒. พรรณนาโวหาร   ๓. เทศนาโวหาร ๔. อุปมาโวหาร   ๕. สาธกโวหาร      

๑. บรรยายโวหาร  

หมายถึง ข้อความที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด แจ่มแจ้ง การเรียบเรียง และการใช้ถ้อยค า จึงมักเลือกใช้ถ้อยค าที่สื่อความหมาย ตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน  

ตัวอย่างบรรยายโวหารแบบร้อยแก้ว 

     “น้ าตาซึมออกมาจากต่อมน้ าตาอยู่ตลอดเวลา ต่อมน้ าตามีขนาดราวๆ ปลายนิ้วก้อยอยู่บริเวณเหนือตาเล็กน้อย น้ าตา
ออกมาฉาบเคลือบด้านหน้าลูกตา แล้วซึมลงไปในทางรูน้ าตาซึ่งอยู่ที่ขอบเปลือกตาบนและล่างด้านหัวตา น้ าตาท าหน้าที่ช่วย



๘ 

 

ให้ผิวด้านหน้าลูกตาชุ่มชื้น ไม่แห้ง ช่วยชาระล้างตาให้สะอาด ช่วยให้ตามองเห็นดีขึ้น ช่วยท าลายจุลินทรีย์หรือพิษต่างๆ ที่เข้า
ตาให้ฤทธิ์เจือจางไปได้ คนเราจะกะพริบตาอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉลี่ยกะพริบตาทุกๆ ๒-๓ วินาที การกะพริบตานั้นก็เพ่ือให้
น้ าตาแผ่เคลือบไปทั่วผิวด้านหน้าลูกตา เป็นการป้องกันไม่ให้ลูกตาแห้ง” (เกร็ดจากล่วมยา : เสนอ อินทรสุขศร) 

ตัวอย่างบรรยายโวหารแบบร้อยกรอง 

อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้  โภชนาสาลีก็มีถม 

แต่คราวหลัวครั้งสมุทรโคดม   มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 

เธอทาไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวง   ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร 

ได้สืบพืชยืดอยู่แต่บูราณ    คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป 

                                                                 (พระอภัยมณี:สุนทรภู่) 

 

๒. พรรณนาโวหาร  

หมายถึง  ข้อความที่กล่าวถึงความงามของธรรมชาติ สถานที่ หรือ ความรู้สึกนึกคิดอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้อ่านเกิด
ความซาบซึ้ง และเกิดอารมณ์ความรู้สึก คล้อยตาม โดยใช้ถ้อยค าที่มีความไพเราะและความหมายที่ลึกซึ้งให้ผู้อ่านประทับใจ 

ตัวอย่างพรรณนาโวหารแบบร้อยแก้ว 

     …ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจคีรีนครคือราชคฤห์ เป็นเวลาจวนสิ้นทิวาวาร แดดในยามเย็นกาลังลงสู่สมัยใกล้วิกาล  
ทอแสงแผ่ซ่านไปยังสาลีเกษตร แลละลิ่วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตา ดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อ านวย
สวัสด ีเบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นซับซ้อนสลับกันเป็นทิวแถว ต้องแสงแดดจับเป็นสีระยับวะวับแววประหนึ่งเอาทรายทองมา
โปรยปราย เลื่อนลอยละลิ่วๆ เรี่ยๆ รายลงจดขอบฟ้า (กามนิต : เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ) 

ตัวอย่างพรรณนาโวหารแบบร้อยกรอง 

                   เสนาะเสียงแสนเศร้าดุเหว่าเอ๋ย   ไฉนเลยครวญคร่าร่าอยู่ได้ 

หรือใครท าเจ็บช้ าระก าใจ     จึงหวนไห้โหยอยู่มิรู้แล้ว 

แวววาบปลาบสายฟ้า     ผสานวาตะโชยชาย 

เปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย     วิเวกแว่วคะนึงใน 

๓. เทศนาโวหาร  

หมายถึง ข้อความที่แสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ชี้แนะคุณและโทษสิ่งที่ควรปฏิบัติ หรือแสดง
ทัศนะในข้อสังเกต ในการเขียนผู้เขียนต้องใช้ เหตุผลมาประกอบให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น เกิดความรู้สึกด้วยตนเอง 

ตัวอย่างเทศนาโวหารที่เป็นร้อยแก้ว 



๙ 

 

     …อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน พอมีอ านาจยิ่งใหญ่อยู่ในบ้านเมือง ถึงจะเกะกะ ไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใด เขา ก็คงจะมี
ความเกรงใจพ่อ ไม่ต่อสู้ หรือไม่อาจฟ้องร้องว่ากล่าว การซึ่งเชื่อใจดังนั้นเป็นการผิดแท้ทีเดียว เพราะความปรารถนาของพ่อไม่
อยากจะให้ลูกมีอ านาจที่จะเกะกะอย่างนั้นเลย เพราะรู้เป็นแน่ว่าเมื่อรักลูกเกินไป ปล่อยไม่ให้กลัวใครและประพฤติชั่วเช่นนั้น 
คงจะเป็นโทษแก่ลูกนั้นเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะฉะนั้นจงรู้เถิดว่าถ้าเม่ือได้ทาความผิดเมื่อใด จะได้รับโทษโดยทันที 
การที่มีพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใด ได้เลย  (พระบรมราโชวาท : พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

ตัวอย่างเทศนาโวหารที่เป็นร้อยกรอง 

                 “ บัดเดีย๋วดังหงา่งเหง่งวังเวงแว่ว         สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา 

          เห็นโยคีข่ีรุ้งพุ่งออกมา                            ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต 

          แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์                       มันแสนสุดลึกล้ าเหลือก าหนด 

          อันเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด                    ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน  ( สุนทรภู่ ) 

๔. อุปมาโวหาร หมายถึง การใช้โวหารเปรียบเทียบ ประกอบข้อความ เพ่ือให้ผู้อ่าน เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้เข้าใจเรื่องราว
ได้แจ่มแจ้ง การใช้อุปมาโวหารจะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่ง มักมีค าว่า เหมือน ดุจ คล้าย เปรียบอย่าง ดัง ฯลฯ 
เป็นตัวเชื่อมค า 

ตัวอย่างอุปมาโวหารที่เป็นร้อยแก้ว 

…ถ้าแม้เจ้าอาลัยอยู่ด้วยลูกจริงๆ เหมือนวาจา ก็จะรีบกลับเข้า มาแต่วี่วันไม่ทันรอน เออนี่เจ้า เที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชม
นกชมไม้ในไพรวันสารพันก็มี ทั้งฤๅษีสิทธิวิทยาธรคนธรรพ์ เทพารักษ์ผู้มีพักตร์อันเจริญ เห็นแล้วกน็่าเพลิดเพลินไม่ เมินได้ 
หรือเจ้าปะผลไม้ ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิ น เจ้าฉวยชมชอบลิ้นก็หลงฉันอยู่จึ่งช้าอุปมาเสมือนหนึ่ง ภุมรินบินวะ
วนว่อน เที่ยวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไท้อันวิเศษต้องประ สงค์หลง เคล้าคลึงรสจนลืมรัง เข้าเถ่ือนเจ้าลืมพร้าได้
หน้าแล้วลืมหลังไม่แลเหลียว เที่ยวทอดประทับมากลางทาง 

(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี : เจ้าพระยาพระคลัง(หน) 

ตัวอย่างอุปมาโวหารที่เป็นร้อยกรอง 

                                               “ ปางพ่ีมาดสมานสุมาลย์สมร 

                                ดังหมายดวงหมายเดือนดารากร 

                                อันลอยพื้นอ าพรพโยมพราย “ 

                                     ( เพลงยาว  โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ) 

๕. สาธกโวหาร หมายถึง ข้อความที่ยกตัวอย่างมาประกอบข้อความ เรื่องราวให้เข้าใจ แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็นการกล่าวอ้าง
ถึงเรื่องจริง หรืออาจกล่าวอ้างอิง ด้วยข้อความที่เป็น ลักธรรม  ภาษิต  ค าพังเพยหรือต านาน นิทานเป็นต้น 



๑๐ 

 

  ตัวอย่างสาธกโวหารที่เป็นร้อยแก้ว 

ความรักชาติ รักแผ่นดินเกิดต่างจากความรักท่ีมีต่อคนรักเพราะความรักดังกล่าว 

ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวม ดังจะเห็นได้จาก สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้ 

เอกราชคงความเป็นไทไว้ให้พวกเรามาจนปัจจุบัน 

ตัวอย่างสาธกโวหารที่เป็นร้อยกรอง 

    …โยคีเทศนาทหารทัพลังกาและเมืองผลึกในเรื่องพระอภัยมณี 

                “ คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้                 ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 

  ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน                   หวังนิพพานพ้นทุกข์สุขสบาย 

ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้                         เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย 

อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย                           จะตกอบายภูมิขุมนรก 

 (สุนทรภู่ ) 

ท ๒.๑ ม.๒/๓ เขียนเรียงความ 

หลักการเขียนเรียงความ 

การเขียนเรียงความ เป็นการเขียนแสดงความคิด ความรู้สึก  โดยใช้ค าส านวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อง 

ส่วนประกอบของเรียงความ  เรียงความประกอบด้วยส่วนส าคัญ   ๓  ส่วน คือ  ค าน า  เนื้อเรื่อง  และสรุป  ดังนี้ 

ค าน าหรือส่วนน าของเรื่อง 
 ผู้เขียนจะต้องเขียนจูงใจให้ผู้อ่านติดตามอ่านเนื้อเรื่อง อาจน าด้วยส านวนภาษา ค าคม  บทร้อยกรอง  หรือค าถาม 
ชวนติดตามหาค าตอบ โดยให้มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่อง 

เนื้อเรื่อง 

 ผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงถ้อยค าส านวนในการเสนอข้อเท็จจริง  และรายละเอียด 

ที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่ก าลังเขียน  การล าดับความมีความส าคัญมาก  หากมีเรื่องที่จะกล่าวถึงหลาย
เรื่องให้จัดล าดับ  และเขียนเป็นย่อหน้า  โดยแต่ละย่อหน้ามีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว  ความของแต่ละย่อหน้าต้อง
ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน 

สรุป 
 ผู้เขียนจะต้องสรุปความคิด และความต้องการของผู้เขียน  อาจน าสุภาษิตค าคม   

บทร้อยกรองที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือเนื้อเรื่องมาลงท้ายไว้ 



๑๑ 

 

* การเขียนเรียงความต้องเขียนโครงเรื่องก่อน 

ท ๒.๑ ม.๒/๖ เขียนจดหมายกิจธุระ 

การเขียนจดหมาย 

          ในปัจจุบัน โลกมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรคมนาคมได้สะดวก และรวดเร็ว แต่การสื่อสารอีกชนิดที่ยังมี
ความส าคัญอย่างยิ่งก็คือ การเขียนจดหมาย เพราะสามารถเขียนได้ทุกเวลา ทุกโอกาส เก็บไว้ได้นาน จดหมายของบุคคล
ส าคัญจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคต และจดหมายที่เขียนดีมีคุณค่าก็อาจเป็นวรรณกรรมได้ 

หลักการเขียนจดหมาย 
ขนาดซอง 
การใช้ซองขนาดมาตรฐาน ปัจจุบันที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งจะมีซองจดหมายจ าหน่าย นับว่าเป็นซองที่มีขนาดเหมาะสม 
โดยทั่วไปมี ๒ แบบ ดังนี้ 
      ๑.  ซองสั้น มีขนาด ๓.๕ x ๖ นิ้ว ถึง ๔.๕ x ๗ นิ้ว 
      ๒.  ซองยาวมีขนาด ๔.๒๕ x ๙ นิ้ว 

การจ่าหน้าซอง มีหลักการ ดังนี้ 
๑  ที่อยู่ของผู้รับ ต้องเรียงล าดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ ได้แก่  
   -  ที่ นามสกุลของผู้รับ ถ้าเป็นจดหมายส าคัญ เช่น มีธนาณัติสอดอยู่ด้วย ต้องระบุค าน าหน้าชื่อผู้รับ 
   -  บ้านเลขท่ี ซอย หรือต าบล 
   -  ถนนที่ตั้ง 
   -  ต าบลหรือเเขวง 
   -  อ าเภอหรือเขต 
   -  จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ 
๒. ที่อยู่ของผู้ส่ง เรียงล าดับเช่นเดียวกับผู้รับ จะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง 
๓. ค าข้ึนต้น  
   -  ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจใช้ค าว่า "กรุณาส่ง" หรือ "นามผู้รับ"  
   -  ถ้าเป็นจดหมายราชการหรือจดหมายธุรกิจนิยมใช้ "เรียน" 
   -  จดหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปใช้ "นมัสการ" 
๔. เเสตมป์ ต้องติดสเเตมป์ตามราคาท่ีกรมไปรษณีย์ฯ ก าหนด เพราะถ้าติดไม่ครบ ผู้รับจะถูกปรับเป็น ๒ เท่าของราคา  
เเสตมป์ 

ลักษณะการเขียนจดหมายตามแบบแผนที่นิยม ได้แก่ 
          ๑.  ค าข้ึนต้น ต้องเหมาะแก่ฐานะและต าแหน่งหน้าที่ 
          ๒.  การวางรูปแบบจดหมาย ควรจัดวางให้มีสัดส่วนพอเหมาะกับหน้ากระดาษ โดยเว้นด้านหน้าประมาณ ๑ นิ้ว 
และเว้นด้านหลังประมาณครึ่งนิ้ว 



๑๒ 

 

          ๓.  ส านวนภาษาท่ีใช้ในการเขียน ต้องค านึงถึงความสุภาพ เขียนถูกต้องเหมาะแก่ฐานะ และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
          ๕.  ถ้าต้องการอวยพรให้เพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ในตอนท้ายของจดหมาย ควรอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อท าให้ค าอวย
พรมีความขลังและสละสลวย 
          ๖. ค าลงท้าย ต้องใช้ให้ถูกต้องเเละเหมาะแก่ฐานะและบุคคล 

รูปแบบของจดหมาย 
๑.  รูปแบบของการวางรูปจดหมาย 
     ๑.๑  ที่อยู่ของผู้เขียน อยู่ตรงมุมบนขวาของหน้ากระดาษ โดยเริ่มเขียนจากกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเริ่มเขียนจาก
ประมาณกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
     ๑.๒  วันเดือนปี เขียนเยื้องที่อยู่ผู้เขียนมาข้างหน้าเล็กน้อย 
     ๑.๓  ค าข้ึนต้น อยู่ด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑ นิ้ว และเป็นเเนวชิดด้านซ้ายสุดองนื้อความ 
     ๑.๔  เนื้อความ เริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อย และควรขึ้นย่อหน้าใหม่เม่ือขึ้นเนื้อความใหม่ นอกจากนี้ต้องเว้นวรรค
ตอนให้ถูกต้อง 
     ๑.๕  ค าลงท้าย อยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียน 
     ๑.๖  ชื่อผู้เขียน เยื้องลงมาทางขวามือ ถ้าเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ไม่คุ้ยเคย ควรวงเล็บชื่อที่เขียนเป็นตัวบรรจงด้วย 
ถ้าเป็นจดหมายราชการต้องบอกยศต าแหน่งของผู้ส่งด้วย 

 

รูปแบบของจดหมาย 
                                                                                                                                               
                                                                                                          (ที่อยู่ผู้เขียน).......................... 
                                                                        (วันที่)................(เดือน)....................(พ.ศ.)................ 
(ค าข้ึนต้น)................................... 
          (เนื้อความ).................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
                                                                        (ค าลงท้าย)........................................... 
                                                                                ชื่อผู้เขียน).......................... 

รูปแบบของค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย 
ในการเขียนจดหมายต้องค านึงถึงการเขียนค าขึ้นต้น ค าลงท้าย และสรรพนามให้ถูกต้อง ดังนี้ 
ผู้รับ คุณพ่อ,คุณเเม,่ คุณปู่, คุณย่า, คุณตา, คุณยาย, คุณลุง, คุณป้า, คุณน้า, คุณอา 
ค าข้ึนต้น กราบเท้า...ที่เคารพ 



๑๓ 

 

สรรพนาม (ผู้เขียน) ลูก, หน,ู ผม, กระผม, ดิฉัน หลาน หรือใช้ชื่อเล่นเเทน 
สรรพนาม (ผู้รับ) คุณพ่อ คุณเเม่ 
ค าลงท้าย ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ผู้รับ พี่หรือเพ่ือนที่อาวุโสกว่า 
ค าข้ึนต้น เรียนคุณพ่ีที่เคารพ หรือ กราบ...ที่เคารพ 
สรรพนาม (ผู้เขียน) น้อง, ผม, ดิฉัน, หน,ู หรืออาจใช้ชื่อเล่นเเทน 
สรรพนาม (ผู้รับ) คุณพ่ี, คุณ ... 
ค าลงท้าย ด้วยความเคารพ, ด้วยความเคารพรัก 

ผู้รับ น้อง หรือเพ่ือน 
ค าข้ึนต้น ...น้องรัก หรือ คุณ ... ที่รัก หรือ (ชื่อเล่น) ที่รัก 
สรรพนาม (ผู้เขียน) ฉัน พี่ 
สรรพนาม (ผู้รับ) เธอ, คุณ, น้อง 
ค าลงท้าย ด้วยความรัก, ด้วยความรักยิ่ง, รัแเละคิดถึง 

ผู้รับ บุคคลทั่วไป 
ค าข้ึนต้น เรียนคุณ...ที่นับถือ หรือ เรียนผู้จัดการบริษัท ... จ ากัด 
สรรพนาม (ผู้เขียน) ผม, ดิฉัน 
สรรพนาม ผู้รับ) คุณ, ท่าน 
ค าลงท้าย ของแสดงความนับถือ 

ผู้รับ พระภิกษุทั่วไป  
ค าข้ึนต้น นมัสการ... 
สรรพนาม (ผู้เขียน) ผม,กระผม, ดิฉัน 
สรรพนาม (ผู้รับ) ท่าน, พระคุณท่าน, ใต้เท้า, พระคุณเจ้า 
ค าลงท้าย ขอนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง 

จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายติดต่อกิจธุระเรื่องทั่ว ๆ ไประหว่างบุคคลกับบุคคลจดหมายกิจธุระประเภทนี้ จะมีรูปแบบ
การเขียนที่ถูกต้อง การใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล และโอกาส เช่น จดหมายลาครู  จดหมายสมัครงาน จดหมายเชิญ
วิทยากร จดหมายติดต่อขอความร่วมมือ จดหมายขอเข้าชมกิจการหรือดูงาน เป็นต้น 

ตัวอย่าง จดหมายลาป่วย 

                                                                                                            ๑๙๐หมู่ ๑  ต. จอหอ  

                                                                                                            อ.เมืองนครราชสีมา 
                                                                                                            จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 



๑๔ 

 

                                                                              ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 

เรื่อง  ขอลาป่วย 
เรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

         ด้วยกระผม นายแสงสุรีย์ ดวงฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ป่วยเป็นไข้หวัดและมีไข้สูง ไม่สามารถมาเรียนได้ 
กระผมจึงขออนุญาตหยุดเรียน ๒ วัน ระหว่าง  วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 
         จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาต 
 
                                                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง 
                                                                                   แสงสุรีย์ ดวงฉาย 
                                                                             (นายแสงสุรีย์ ดวงฉาย) 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

     วิรัตน์ ดวงฉาย 
 (นายวิรัตน์ ดวงฉาย) 

 

 

 

 

ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนย่อความ 

การเขียนย่อความ 
 

         การเขียนย่อความ เป็นการเก็บความเรื่องหรือข้อความท่ีนักเรียนได้อ่านหรือได้ฟังจากสื่อต่าง ๆ มาเขียน โดยยังคง
เนื้อความที่ส าคัญ การย่อความนั้นจะต้องเรียบเรียงด้วยภาษาท่ีกระชับชัดเจน มีเนื้อหาถูกต้องตามต้นเรื่องเดิม 
 วิธีการย่อความ 

๑. อ่านต้นเรื่องอย่างละเอียดตลอดเรื่อง  
๒. เมื่ออ่านจนจบเรื่อง ให้เขียนบันทึกล าดับเรื่องที่ย่อโดยเขียนเฉพาะใจความส าคัญไม่ต้องน าส่วนพลความ

(รายละเอียด)มาเขียน  และใช้ส านวนของผู้ย่อความเอง  
๓. น าเรื่องท่ีบันทึกไว้มาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน  
๔. ตรวจทานแก้ไขเนื้อความให้ต่อเนื่องกันด้วยภาษาที่กระชับรัดกุม 
๕. การย่อความนั้นอาจย่อ  ๓ ใน ๔ หรือ ๑ ใน ๓ ของต้นเรื่องเดิม การย่อความที่ดีนั้นจะต้องมีประเด็นส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของผู้เขียนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง อีกท้ังยังต้องเรียบเรียงด้วยภาษาท่ีกระชับ ไม่มีข้อความที่เป็นการ
ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบ การใส่วงเล็บ หรือข้อความในเครื่องหมายค าพูด 

๖.หากความเดิมใช้ราชาศัพท์ เมื่อนักเรียนย่อความต้องยังคงใช้ค าราชาศัพท์ด้วย 



๑๕ 

 

๗. ไม่ย่อค า หรือใช้อักษรย่อ เว้นแต่อักษรย่อ หรือค าย่อนั้นเป็นที่เข้าใจและยอมรับใช้กันทั่วไปแล้ว เช่น พ.ศ.  ฯและ
ไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ(เครื่องหมายค าพูด)และเครื่องหมายนขลิขิต (วงเล็บ) 

๘. ให้เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๓ โดยอาจเอ่ยชื่อแทน  สรรพนามบุรุษที่ ๓ เพราะผู้ย่อ
ท าหน้าที่เล่าต่อ และเครื่องหมายใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อความเดิม จะไม่ใช้ในย่อความ เช่น มาลีพูดว่า “พ่อมาแล้ว” เปลี่ยนเป็นเธอ
พูดว่าพ่อมาแล้ว คือให้ย่อรวมกันไป ไม่แยกกล่าวหรือขึ้นบรรทัดใหม่ 

๙. ถ้าเป็นบทสนทนาต้องเปลี่ยนเป็นแบบเรื่องเล่า  
๑๐. ถ้าเป็นร้อยกรองต้องเปลี่ยนเป็นภาษาธรรมดา ใช้ถ้อยค าภาษาง่าย ๆ ได้ใจความชัดเจน เช่น อันมวลบุปผามาลี

อยู่ในไพรสณฑ์ เปลี่ยนเป็น ดอกไม้อยู่ในป่า 
๑๑. ย่อจดหมายต้องใช้ข้อความบอกเล่า โดยใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ ทั้งหมด  
๑๒. เนื้อความท่ีย่อแล้วไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับของเรื่องเดิม แต่ให้ค านึงถึงการที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด 

และได้ใจความดีที่สุด           
ส่วนประกอบของย่อความ 

ย่อความประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือขึ้นต้นย่อความและ ส่วนเนื้อเรื่อง  
 
 
การเขียนแบบข้ึนต้นย่อความส าหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
๑. งานเขียนประเภทบทร้อยกรองต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย  
         ย่อ.....(ประเภทของบทร้อยกรอง).......เรื่อง......(ชื่อบทร้อยกรอง,ชื่อเรื่อง).......ผู้แต่ง..........(ชื่อผู้แต่ง).....ตอน.....(ชื่อ
ตอน)......จาก.......(ชื่อหนังสือ)........หน้า....... (เลขหน้า) ........ความว่า      
         .................(ใจความ)........................................................................ ................................................................ 
ตัวอย่าง 

ย่อ นิทานค ากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร จากหนังสือเรื่องพระอภัยมณี 
หน้า ๑๔๕- ๑๖๐ ความว่า  
  พระอภัยมณีอยู่กับผีเสื้อสมุทรจนมีลูกอยู่ด้วยกัน คือสินสมุทร............................. 
๒. งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เช่น นิทาน ต านาน บทความ สารคดี 
         ย่อ.....(ประเภทของความเรียงร้อยแก้ว).......เรื่อง......( ชื่อเรื่อง).......ผู้แต่ง.......(ชื่อผู้แต่ง)..... จาก.......(ชื่อหนังสือ)........
หน้า.......(เลขหน้า)........ความว่า  
         .................(ใจความ)...................................................................................................................... .................. 
ตัวอย่าง 
         ย่อ บทความ เรื่อง กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว ปลอดขยะ ของ สุนิรินธน์   จิระตรัยภพ จากเนชั่น สุดสัปดาห์  ปีที่  ๑๗ 
ฉบับที่ ๘๕๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หน้า ๑๕ ความว่า 
         กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นเมืองที่ติดอันดับน่าท่องเที่ยว.................... 
๓.งานเขียนประเภท พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท โอวาท ปาฐกถา สุนทรพจน์ ปราศรัย  

            ย่อ.....(ประเภทของงานเขียน)....... ผู้แต่ง.......(ชื่อผู้แต่ง)........ พระราชทานแก่.................เรื่อง......( ชื่อเรื่อง)..............
ในโอกาส..............ณ............เมื่อวันที่........ ความว่า        

...............(ใจความ)......................................................... .................................................................. ............................. 
............................................................................. 



๑๖ 

 

 
 
 
ตัวอย่าง การเขียนย่อนิทาน 
เรื่องท่ีอ่าน 
                                                             เรื่อง กวางกับเสือ 
                               กวางตัวหนึ่งหากินตามชายป่า                       และเล็มหญ้าเหลือบเห็นนายพรานใหญ่ 
                   ถือหน้าไม้เดินด้อมมาเเต่ไกล                                     ก็ตกใจโดดหนีรี่เข้าดง 
                   พรานสะกดรอยรุกไม่ละลด                                       กวางเห็นหมดช่องหวังดังประสงค์ 
                   ก็หลบเข้าถ้ าเสือดังจ านง                                             เสือหมอบลงไม่ให้กวางเห็นตัว 
                   ปล่อยให้เข้าก้นถ้ ากระโจนจับ                                    ปากงับคอฟัดสะบัดหัว 
                  ก่อนสิ้นใจกวางร้องเสียงระรัว                                     อันตรายย่อมมีทั่วทุกแห่งไป 
                  เราหนีคนพ้นเเล้วปะเสืออีก                                         สุดเลี่ยงหลีกชีวิตปลิดตักษัย 
                   
                                                                               จาก นิทานอีสปค ากลอน ของ ฉลอง ศุภการ หน้า ๑๐ 
 

ย่อนิทานเรื่อง  กวางกับเสือ ของ  ฉลอง ศุภการ จากหนังสือ นิทานอีสป หน้า ๑๐  ความว่า 
          กวางตัวหนึ่งหากินหญ้าตามชายป่า เมื่อเห็นนายพรานก็ตกใจและวิ่งหนีไปอยู่ในถ้ า ซึ่งเป็นที่อยู่ของเสือ เสือจึงจับ
กวางกินเป็นอาหาร 
 
ท ๓.๑ ม.๓/๔ พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ  

๑. การแนะน าตนเอง    

๒. การแนะน าผู้อ่ืน        

๓. การกล่าวขอบคุณ      

๔. การกล่าวอวยพร     

๕. การกล่าวแสดงความดีใจ – เสียใจ    

หลักการพูด 

๑. พูดด้วยภาษาสุภาพ เหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ 
๒. กล่าวค าปฏิสันถาร (กล่าวทักทายก่อน) 
๓. ถ้าเด็กการอวยพร ผู้ใหญ่ ให้อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ขั้นตอนการพูดในโอกาสต่าง ๆ  กล่าวทักทาย    กล่าวที่มา    กล่าวอวยพร 



๑๗ 

 

 

ตัวอย่างการพูดอวยพรแด่ครูประจ าชั้นในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

เรียนคุณครูที่เคารพ 

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง กระผมในนามตัวแทนนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ......  ต่าง
พร้อมใจกันมาชุมนุม ณ ที่นี้ เพ่ือระลึกถึงพระคุณครูพร้อมของขวัญ      ปีใหม่ ที่พวกเราพร้อมใจกันน ามามอบให้แด่คุณครูที่
เคารพของพวกเราด้วยความรักและ ความผูกพันที่มีต่อคุณครู 

ในโอกาสนี้กระผมขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลให้คุณครู 
ประสบจตุรพิธพรชัย  นึกหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังในปรารถนา    ทุกประการ 

 

ท ๓.๑ ม.๓/๕ พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 
การใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจ 

  

       ๑. ค าเชิญชวน เป็นการแนะน าให้ช่วยกันกระท าการ  อย่างใด อย่างหนึ่งเพ่ือให้เกิด ประโยชน์ส่วนรวม
มักจะพบในการเขียนค าขวัญ  แถลงการณ์  เพลงปลุกใจ  บทความปลุกใจ  หรือการพูดในโอกาสต่าง ๆ  ใบ
ประกาศ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หรือเป็นการบอกกล่าว  ทางวิทยุ โทรทัศน์   ผู้ส่งสารจะบอกจุดประสงค์ อย่าง
ชัดเจนและชี้ให้เห็นประโยชน์รวมทั้งบอกวิธี ปฏิบัติด้วย  โดยโน้มน้าวให้เกิดความภาคภูมิใจว่าถ้าปฏิบัติตามค า
เชิญชวนจะเป็นผู้ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  เช่น  การพูดปลุกใจให้ประชาชนรักชาติ  พูดจูงใจให้ประชาชน
ออกไป ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  พูดโน้มน้าวใจให้คนบริจาคโลหิต  พูดโน้มน้าวใจ ให้คนซื้อ
สินค้า ที่ตนเองจ าหน่าย  พูดโน้มน้าวในใจให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

 

 

         ๒. โฆษณาสินค้า หรือ โฆษณาบริการ มีลักษณะดังนี้  
            ๒.๑ ใช้ถ้อยค าที่แปลกใหม่ สะดุดหู สะดุดตา ผู้รับสาร  
            ๒.๒ ใช้ประโยค หรือวลีสั้น ๆ ที่ท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างฉับพลัน 
            ๒.๓  เนื้อหาจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอันดีเลิศของสินค้า หรือบริการ 
            ๒.๔  ใช้กลวิธีโน้มนา้วใจโดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของสินค้า 
            ๒.๕  เนื้อหาของสารโฆษณามักขาดเหตุผลที่หนักแน่นรัดกุม 
            ๒.๖  การน าเสนอสารใช้วิธีโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ซ้ า ๆ หลายวัน  



๑๘ 

 

 
 

ค านาม 
ค านาม หมายถึง  ค าที่ใช้เรียกชื่อ  คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพอาการ ลักษณะ ซึ่งมีความหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิต

และไม่มีชีวิต  รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม  และนามธรรม  ค านาม  แบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด  ได้แก่ 
        ๑. ค านามท่ัวไป  หรือ  สามานยนาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค านามสามัญ  ได้แก่  โรงเรียน  วัด  ปากกา  ฯลฯ  ค า
เหล่านี้ไม่ชี้เฉพาะว่าเป็นโรงเรียนไหน  วัดไหน 
        ๒. ค านามชี้เฉพาะ  หรือ  วิสามานยนาม  ได้แก่  สุรชัย  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  วัดอีสาน ฯ            

๓. ค านามรวมหมู่  หรือ  สมุหนาม  ได้แก่  หมู่  เหล่า  บริษัท  โขลง  ฯลฯ 
         ๔. ค านามบอกอาการ  หรือ  อาการนาม หรือ  ค านามธรรม คือค านามที่บอกความหมายถึงสิ่งที่  ไม่เป็นรูปร่าง  ไม่
มีขนาด  มักน าหน้าด้วยค าว่า การ หรือความ ค าว่า การ มักใช้น าหน้า กริยา ค าว่าความ    มักใช้น าหน้าค ากริยาและค า
วิเศษณ์  เช่น  การกิน   ความโกรธ  ความดี  ฯลฯ   
        ๕.  ค านามบอกลักษณะ  หรือ  ลักษณนาม  คือ  ค านามที่บอกลักษณะ  บอกชนิด  บอกพวก  เช่น  เครื่อง  ฟอง  ชิ้น 
ฯลฯ ค านามบอกลักษณะแบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ  

 
ค าสรรพนาม 
        ค าสรรพนาม  หมายถงึ ค าที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือค าที่ใช้แทนนาม ค าว่า  สรรพนาม เป็นค าสมาส  มาจาก
ค าว่า สรรพ แปลว่า  ทั้งปวง  สมาสกับค าว่า นาม แปลว่า  ชื่อ  ดังนั้น สรรพนาม จึงแปลว่า ชื่อทั้งปวง  ค าสรรพนามแบ่งได้
เป็น  ๗  ชนิด  คือ 

๑. สรรพนามใช้แทนบุคคล (บุรุษสรรพนาม) หมายถึง  ค าที่ใช้แทนค านามเพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คือ ผู้
พูด ผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึง   ได้แก่  ฉัน  เธอ  เขา  ท่าน  มัน  แก  สรรพนามใช้แทนบุคคล แบ่งออกได้เป็น  ๓  ชนิดคือ 
    ๑.๑  สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้พูด (สรรพนามบุรุษท่ี ๑)  ได้แก่ ฉัน ดิฉัน ผม  กระผม กู ข้า  เรา  อาตมา  ข้าพเจ้า  
กระหม่อม  หม่อมฉัน  ข้าพระพุทธเจ้า   
      ๑.๒  สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้ฟัง  (สรรพนามบุรุษที่ ๒) ได้แก่ คุณ เธอ เรา ท่าน เจ้า เอ็ง มึง แก พระคุณเจ้า โยม  
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ฯ   
    ๑.๓  สรรพนามท่ีใช้แทนบุคคลที่กล่าวถึง (สรรพนามบุรุษท่ี ๓)  ได้แก่ เขา ท่าน มัน แก เธอ หล่อน ฯ   
        ๒. สรรพนามใช้ถาม (ปฤจฉาสรรพนาม) หมายถึง  ค าที่ใช้แทนค านามเพ่ือใช้เป็นค าถาม    ได้แก่  ใคร  อะไร  ไหน  
สิ่งใด  ฯ  เช่น  ใครเป็นคนเอาเอกสารไป, ไหนบ้านของเธอ 
        ๓. สรรพนามบอกความไม่เจาะจง (อนิยมสรรพนาม)  หมายถึง  ค าที่ใช้แทนค านามท่ีไม่ก าหนดแน่นอนลงไปหรือไม่
เจาะจงลงไป  ได้แก่ ใคร อะไร ไหน ผู้ใด ผู้อื่น  ใด ๆ อื่น ๆ  ฯ  ซึ่งเป็นค าเดียวกันกับ สรรพนามใช้ถาม    แต่เมื่อน าไปแต่ง
ประโยค  ลักษณะของข้อความในประโยคเป็นเพียงการกล่าวลอย ๆ เป็นลักษณะของประโยค     บอกเล่า  เช่น   ไหน ๆ  ก็
มาแล้วมากินด้วยกันสิ,  อะไร ๆ ฉันก็กินได้ทั้งนั้น              
       ๔. สรรพนามใช้ชี้ระยะ  (นิยมสรรพนาม)  หมายถึง ค าที่ใช้แทนค านามเพ่ือให้รู้ก าหนดแน่นอน  ได้แก่  นี่  นั่น  โน่น  
เช่น  นี่บ้านของผม นั่นกระเป๋าใคร  โน่นโรงพยาบาล 
       ๕. สรรพนามบอกความชี้ซ้ า แบ่งพวก รวมพวก (วิภาคสรรพนาม) หมายถึง  สรรพนามที่ใช้แทนนามข้างหน้าเพื่อ
จ าแนกนามนั้นออกเป็นส่วน ๆ  ได้แก่ ต่าง บ้าง กัน  เช่น   นักเรียนต่างก็นั่งฟังครูอย่างตั้งใจ,   นักกรีฑาบ้างก็วิ่งบา้งก็เดิน,  
ไก่ตีกัน 



๑๙ 

 

        ๖.  สรรพนามเชื่อมประโยค (ประพันธสรรพนาม) หมายถึง ค าที่ใช้แทนค านามที่อยู่ข้างหน้าหรือ ค าที่ใช้แทนค านาม
เพ่ือเชื่อมประโยค ๒  ประโยคให้เป็นประโยคเดียว  ได้แก่   ที่  ซึ่ง  อัน  ผู้  เช่น   ฉันชอบคนทีข่ยัน (=ฉันชอบคน+คนขยัน)   
ผู้อ านวยการยกย่องนักเรียนซึ่งรักษาระเบียบวินัย 
        ๗.  สรรพนามใช้เน้นนามข้างหน้า   หมายถึง  ค าที่ใช้แทนค านามเพ่ือเน้นค านามที่อยู่ข้างหน้า  มักวางอยู่หลังค านาม  
ได้แก่  ท่าน  แก  มัน  เธอ   เช่น  คุณยายท่านตื่นแต่เช้า    
ค ากริยา 

ค ากริยา หมายถึง ค าที่แสดงอาการ  กิริยา หรืออยู่ในสภาพของนามและสรรพนามเพ่ือให้รู้ว่านามหรือสรรพนามนั้น 
ๆ ท าอะไร หรืออย่างไร เช่น สุชาติเล่นฟุตบอล  
ค ากริยาแบ่งออกเป็น  ๔  ชนิด  คือ 

๑. กริยามีกรรม  หรือ  สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะท าให้ใจความ สมบูรณ์ครบถ้วน  เช่น    
ตุ๊ดตู่กินขนม 

๒. กริยาไม่มีกรรม  หรือ  อกรรมกริยา  คือ ค ากริยาที่ไม่มีกรรมมารับเพราะว่ามีใจความสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้ว  
สามารถเข้าใจความหมายได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีกรรมมารับ ได้แก่ หัวเราะ ร้องให้ นอนหลับ เต้นร า ไป อยู่ เกิด นอน มี 
ปรากฏ ฯ เช่น   นิพนธ์นอนหลับ 

๓. กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม หรือ วิกตรรถกริยา  คือ กริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม  ค ากริยาชนิดนี้ไม่มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง  ต้องอาศัยส่วนประกอบจากข้อความอ่ืนมาต่อท้ายหรือมาขยายจึงจะได้ความสมบูรณ์  ค ากริยาชนิดนี้ได้แก่ 
เป็น  เหมือน  คล้าย  เท่า   คือ  เสมือน  ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง  ราวกับ  เพียง  ดัง  เปรียบเสมือน  อุปมาเหมือน  เช่น 
สัญญาหน้าตาคล้ายสายัณห์ 

๔. กริยาช่วย  หรือ  กริยานุเคราะห์ คือ ค ากริยาที่ช่วยให้กริยาหลักของประโยคให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น  ได้แก่ค า
ว่า  คง  พึง  จง  ซิ  นะ  เถอะ  ก าลัง  ย่อม  น่า  อย่า  อย่าเพ่ิง  อาจ  จะ  จัก  ชะรอย  เทอญ  ได้ แล้ว  ถูก ต้อง  ควร  
เคย  อยู่ ให้  โปรด  เช่น  เธอต้องมางานนี้ให้ได้นะ       
 
ค าวิเศษณ์ 

ค าวิเศษณ์  หมายถึง ค าใช้ขยายค าอ่ืนซึ่งอาจเป็นค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา และค าวิเศษณ์ด้วยกันให้ได้ความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ค าวิเศษณ์แบ่งเป็น  ๙  ชนิด ได้แก่ 
         ๑.  วิเศษณ์บอกลักษณะหรือลักษณวิเศษณ์  หมายถึง  ค าวิเศษณ์บอกลักษณะ  ชนิด  สี  ขนาด  สัณฐาน  เสยีง  
อาการ  กลิ่น  รส  ความรู้สึก  แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้อีก   ๙  ชนิด  คือ  วิเศษณ์บอกลักษณะชนิด  เช่น  ดี  ชั่ว  อ่อน  
แก่  ฯ วิเศษณ์บอกลักษณะสี  เช่น  ขาว ด า  แดง  ด่าง   ฯ วิเศษณ์บอกลักษณะขนาด  เช่น  ใหญ่  เล็ก  ย่อม  โต  ฯ 
วิเศษณ์บอกลักษณะสัณฐาน  เช่น  แหลม  กลม  แบน ทุย  ฯ  วิเศษณ์บอกลักษณะเสียง  เช่น  ดัง  เบา ค่อย  เปรี้ยง  ฯ  
วิเศษณ์บอกลักษณะอาการ เช่น  ทรุดโทรม  แย่  ฯ  วิเศษณ์บอกลักษณะกลิ่น  เช่น  หอม  เหม็น  ฉุน  อับ  ฯ  วิเศษณ์
บอกลักษณะรส  เช่น  หวาน  ขม  ฝาด  เปรี้ยว  ฯ  วิเศษณ์บอกลักษณะความรู้สึก  เช่น  หนาว  เย็น  ร้อน   

๒.  วิเศษณ์บอกเวลาหรือกาลวิเศษณ์  หมายถึง  ค าวิเศษณ์ท่ีบอกเวลา  ได้แก่  เช้า  สาย  บ่าย  เที่ยง  เย็น  ค่ า  
อดีต  อนาคต  ปัจจุบัน  ฯ  เช่น  ผมจะไปโรงเรียนแต่เช้า   
  ๓.  วิเศษณ์บอกสถานที่หรือสถานวิเศษณ์  หมายถึง  ค าวิเศษณ์ท่ีใช้บอกต าแหน่งหรือทิศทาง  ได้แก่  บน  ล่าง  
เหนือ  ใต้  ไกล  ใกล้  ฯ   เช่น  บ้านเขาอยู่ทางใต้   



๒๐ 

 

          ๔.  วิเศษณ์บอกปริมาณหรือประมาณวิเศษณ์  หมายถึง  ค าวิเศษณ์ที่ใช้บอกปริมาณ หรือ จ านวน ได้แก่  จุ  หลาย 
มาก  น้อย  หมด  ทั้งหมด  ทั้งสิ้น  หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  หา้  หก  เจ็ด  แปดรวมถึงค าที่ใช้เป็นจ านวนนับทั้งหมด เช่น  น้อง
ผมกินข้าวจมุาก   

๕.  วิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะหรือนิยมวิเศษณ์   หมายถึง  ค าวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะหรือจ ากัดลงไปว่าเป็น
เช่นนั้น  เช่นนี้  ได้แก่ค าว่า  นี่  นั่น  โน่น  นี้  นั้น  โน้น ทัง้นี้  ทั้งนั้น  อย่างนี้  อย่างนั้น  ดังนี้  ดังนั้น  แท้จริง   เฉพาะ  เอง  
ดอก  แน่นอน  ทีเดียว  เช่น  ผมจะไปงานนี้แน่นอน               

๖.  วิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมวิเศษณ์  หมายถึง  ค าวิเศษณ์ท่ีบอกความไม่ชี้เฉพาะหรือไม่จ ากัดลงไป
ว่า  เป็นเช่นนั้น  เช่นนี้  หรือ  สิ่งนั้น  สิ่งนี้  ค าวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ ได้แก่  ใด ไร  ไหน  กี่  อะไร  ท าไม  ฉันใด  
เช่นใด   เช่น  ขนมอะไรฉันก็กินได้  ค าว่า  อะไร  ที่วางอยู่หลังค านาม  ขนม เพ่ือขยายหรือบอกให้รู้โดยไม่ชี้เฉพาะลงไปว่า
ขนมชนิดใด                                          

๗.  วิเศษณ์แสดงค าถามหรือปฤจฉาวิเศษณ์  หมายถึง  วิเศษณ์ที่มีเนื้อความเป็นค าถามหรือความสงสัย  วิเศษณ์
ชนิดนี้ มักใช้ขยายค าอ่ืนเพ่ือบอกค าถามหรือความสงสัย  เช่น   
เทนนิสมีกติกาอย่างไร  ค าว่า  อย่างไร  ขยายค าว่า  กติกา  เพ่ือแสดงค าถามว่า  กติกาเป็นอย่างไร     
     ๘.  วิเศษณ์แสดงค าขานรับหรือประติชญาวิเศษณ์  หมายถึง  วิเศษณ์แสดง ค าขานรับ  เช่น  ขา  ค่ะ  ครับ  
ขอรับ  จ้ะ  จ๋า  เจ้าข้า  ขอรับผม   เช่น  คุณแม่ขาหนูช่วยไหมคะ   
   ๙. วิเศษณ์แสดงความปฏิเสธหรือประติเษธวิเศษณ์  วิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ  ได้แก่  เปล่า  ไม่  มิใช่  ไม่ใช่  
มิได้  หามิได้  บ่  เช่น  ฉันตามหาเขาแต่ไม่พบ   
 
      ค าสันธาน 
            ค าสันธาน หมายถึง  ค าที่ท าหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค  ให้รวมกันเป็นประโยคเดียว ท าให้ประโยคสละสลวย
และมีความหมายชัดขึ้น  
ค าสันธานแบ่งออกเป็น  ๔ ชนิด คือ 

๑. ค าสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน ได้แก่ และ   กับ  ครั้น….ก็   พอ….ก็ ทั้ง….และ    
ครั้น....จึง   เมื่อ….ก็  เช่น     เมื่อรถไปถึงโรงเรียนฝนก็ตก     วรรณภาและมินตราเป็นไข้หวัด 

๒. ค าสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน ได้แก่ แต่  แต่ว่า  แต่ทว่า  กว่า...ก็   ถึง...ก็  ฝ่าย  ส่วน  เช่น   สกลเป็นคน
ฉลาดแตข่าดความเฉลียว     กว่าต ารวจจะมาถึงคนร้ายก็หนีไปแล้ว 

๓. ค าสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ จึง เพราะ  เพราะว่า  เพราะ...จึง  ฉะนั้น...จึง  เพราะฉะนั้น...
จึง เช่น   เพราะน้องเดินไม่ระวังจึงหกล้ม     เขาตั้งใจเรียนฉะนั้นเขาจึงสอบผ่าน 
 ๔.  ค าสันธานเชื่อมความท่ีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ หรือ  หรือไม่ก็  มิฉะนั้น  ไม่เช่นนั้น  ไม่...ก็  เช่น  เธอ
ไปเที่ยวเชียงใหม่หรือภูเก็ต  -  เราต้องตั้งใจเรียนมิฉะนั้นอาจสอบตก 
 

ค าอุทาน 
              ค าอุทาน คือ  ค าที่เปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด  เช่น  รู้สึกตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  สงสาร  
เจ็บปวด  สงสัย  ท้อใจ  แปลกใจ  ฯ 
ค าอุทานแบ่งออกได้เป็น  ๒  ชนิด  คือ 
           ๑. ค าอุทานบอกอาการ 



๒๑ 

 

หมายถึงค าอุทานที่เปล่งออกมาเพ่ือให้รู้อาการหรือความรู้สึกของผู้พูด  ค าอุทานชนิดนี้จะอยู่หน้าประโยค  อาจมีความหมาย
หรือไม่มีความหมาย ก็ได้ และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์  (!)  อยู่หลังค าอุทานนั้น ค าอุทานแสดงอาการตกใจ  ได้แก่  เอ๊ะ  คุณ
พระช่วย  ตาย  ตาเถร  ว้าย   โอ๊ะ  ,ค าอุทานแสดงอาการประหลาดใจ  ได้แก่  แม่เจ้าโว้ย  แหม  อ๊ะ  โอ  โอ้โฮ  ฮ้า, ค า
อุทานแสดงอาการดีใจ  ได้แก่  ไชโย  เฮ้   เย้, ค าอุทานแสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจ  ได้แก่  ชิชะ  ดูดู๋  อุเหม่  ฮึ   อุบ๊ะ,ค า
อุทานแสดงอาการสงสัยหรือไต่ถาม  ได้แก่  หา  หือ 

   ๒. อุทานเสริมบท   เป็นค าพูดที่กล่าวเสริมเพ่ือให้เกิดความคล้องจองหรือสละสลวยขึ้นโดย ไม่มีความหมาย  ไม่มี
เครื่องหมายอัศเจรีย์ก ากับ  มักเติมอยู่หน้าค า  ต่อท้ายค าบางครั้งก็แทรกกลางค า  ก็มี  เช่น  อยู่บ้านอยู่ช่อง   ลืมหูลืมตา  ค า
ว่า  อยู่ช่อง  ลืมหู เป็นอุทานเสริมบท  

๒. ค าอุทานเสริมบทแบ่งได้เป็น  ๒  ชนิด  คือ  

            ๒.๑ ค าอุทานเสริมบทที่เป็นค าพูดกล่าวเติมถ้อยค า   

 หมายถึง  ค าอุทานที่ผู้พูดกล่าวเพ่ิมเติมถ้อยค าเสริมขึ้น  เพ่ือให้มีความสละสลวยคล้องจองเท่านั้น  เช่น  ส้มสูกลูกไม้  
หนังสือหนังหา  ฯ  ค าว่า  สูก  หนังหา  เป็นอุทานเสริมบท 

            ๒.๒ ค าอุทานเสริมบทในค าประพันธ์  

 หมายถึงค าอุทานที่แทรกลงระหว่างค าประพันธ์  เพ่ือให้เกิดความสละสลวยและให้มีค าครบถ้วนตามลักษณะบังคับ
ของค าประพันธ์ ค าอุทานชนิดนี้ ไม่ต้องมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ก ากับ ได้แก่ค าว่า  โอ้  แฮ  เฮย  แล  นา  นอ   

บังอรอัคเรศผู้ พิสมัย   ท่านนา    

            นามพระสุริโยทัย    ออกอ้าง 

            ทรงเครื่องยุทธพิไชย    เช่นอปุ-ราชแฮ 

   เถลิงคชาธารคว้าง    ควบเข้าขบวนไคล 

   ( พระสุริโยทัยขาดคอช้าง  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวอยู่หัว 

  ท ๔.๑ ม.๑/๖ จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
 ส านวน หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตัว หรือมีคามหมายแฝงอยู่ 
ส านวนอาจมีจ านวนค าตั้งแต่ ๒ ค าข้ึนไป เช่น 
          -ส านวนที่มี ๒ ค า เช่น แผลเก่า นกต่อ ตัดเชือก แกะด า 
          -ส านวนที่มี ๓ ค า เช่น นกสองหัว  งอมพระราม  เฒ่าหัวงู(ชายแก่เจ้าชู้) 
          -ส านวนที่มี ๔ ค า เช่น  ตบหัวลูบหลัง  เคียงบ่าเคียงไหล่ เข้าด้ายเข้าเข็ม   
 ส านวนบางส านวนมีเสียงสัมผัสกัน เช่น คอขาดบาดตาย ทรัพย์ในดินสินในน้ า 
 จองหองพองขน น้ าพึ่งเรือเสือพ่ึงป่า  ศึกเหนือเสือใต้  ส านวนบางส านวนไม่มีเสียงสัมผัส เช่น คมในฝัก น้ าขึ้นให้รีบตัก 
แพะรับบาป  น้ าท่วมปาก  เกลือเป็นหนอน                         



๒๒ 

 

 ค าพังเพย หมายถึง เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ(อุปมา) มีลักษณะติชม หรือมีความคิดเห็นอยู่ในตัว ไม่ถึงกับเป็นค า
สอน ตัวอย่างค าพังเพย 
        กินปูนร้อนท้อง : ค าพังเพยนี้มาจากตุ๊กแก ว่ากันว่า ตุ๊กแกที่กินปูน (ปูนแดงท่ีกิน กับหมากพลู ) มักจะท าอาการ
กระวนกระวาย ส่งเสียงร้องแกร็กๆ เหมือนอาการร้อนท้องหรือปวดท้อง จึงน าเอามาเปรียบกันคนที่ท าพิรุธหรือท าอะไรไว้ไม่
อยากให้ใครรู้แต่เผอิญ    มีคนพูดกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็แสดงอาการเป็นเชิงเดือดร้อนออกมาให้เขารู้ ส านวนนี้    มักพูดกัน
ว่า " ตุ๊กแกกินปูนร้อนท้อง " 
        ขนมพอผสมกับน้ ายา  : ที่มาของค าพังเพยนี้เข้าใจว่ามาจาก "ขนมจีนน้ ายา"  ที่เราเคยรับประทานกันมาแล้ว คือ 
ขนมจีนกับน้ ายาจะต้องผสมให้เข้ากันได้ส่วนพอเหมาะ เมื่อรับประทานแล้วเกิดอร่อยไม่ใช่ว่าขนมจีนอร่อย  หรือน้ ายาอร่อย
แต่อร่อยด้วยกันทั้งสองอย่าง  เรียกว่า  "พอดีกัน"  จึงเกิดเป็นส านวนที่ตีความหมายเอาว่า  ทั้งสองฝ่ายต่างพอดีกัน   
 สุภาษิต หมายถึง ถ้อยค าที่กล่าวแนะน า  สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง มีคติสอนใจ ให้ความจริงเกี่ยวกับการ
คิด ส่วนมากเป็นค าคล้องจอง  ตัวอย่างสุภาษิต 

จงเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา หมายความว่า ควรเอาแบบอย่างในสิ่งที่ดีเท่านั้น สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรท าตาม 
เหมือนกามีความขยันตื่นแต่เช้าเพ่ือบินไปหาอาหาร เป็นคุณลักษณะที่มนุษย์ควรถือเป็นแบบอย่าง แต่ในทางที่ไม่ดีของกาที่ไม่
ควรเอาแบบอย่างก็คือ กามีนิสัยขี้ลักข้ีขโมย 
           
ท ๔.๑  ม.๒/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและ และประโยคซ้อน 
 

ประโยค และการแยกส่วนประกอบของประโยค 
ประโยค คือ ข้อความท่ีประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง และใช้ในการสื่อสารได้  ภาคประธาน หมายถึง ค า

หรือกลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นผู้กระท า  ภาคแสดง หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าท่ีประกอบไปด้วยบทกริยา บทกรรมหรืออาจส่วนเติม
เต็ม  
ประโยคความเดียว  
          ประโยคความเดียว หมายถึง ประโยคที่มีข้อความหรือใจความส าคัญเพียงใจความเดียว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เอกรรถประโยค เป็นประโยคที่มีภาคประธานเพียงบทเดียว และมีภาคแสดงหรือกริยาส าคัญเพียงบทเดียว  ประโยคความ
เดียว  แบ่งออกเป็น  ๔  ชนิด  ดังนี้ 
 
 
 

๑. ประโยคที่ไม่มีกรรมมารับ    

ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยาย
ประธาน 

กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

๑. ฝนตก ฝน - ตก - - - 
๒. ประโยคที่มีกรรมมารับ 

ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
๑. ตาปลูกผัก ตา - ปลูก - ผัก - 



๒๓ 

 

๑. ประโยคที่มีส่วนขยาย (ประโยคท่ีมี กริยา ไป อยู่ เกิด นอน มี ค าท่ีมาต่อท้ายเป็นส่วนขยาย) 
 
ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
๑. แม่ของเธอ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป 

แม่ ของเธอ ซ้ือ - อาหาร ส าเร็จรูป 

๒. แม่ไปตลาด แม่ - ไป ตลาด - - 
๓. น้องอ่าน
หนังสือคล่อง 

น้อง - อ่าน คล่อง หนังสือ - 

 
๔. ประโยคที่มีส่วนเติมเต็ม   (มักมีกริยา เป็น เหมือน คล้าย เท่า ดุจ ประดุจ ดัง)   

ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ส่วนเติมเต็ม 
๑. คุณอาเป็นนายอ าเภอ คุณอา - เป็น นายอ าเภอ 
๒. อ าภาคล้ายอ าไพ วิภา - คล้าย วิลาวัณย์ 

 
 
 
ประโยคความรวม  (อเนกัตถประโยค)  

หมายถึง  ประโยคที่รวมประโยคความเดียวตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อม เช่น 
๑. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน  หมายถึง ประโยคความเดียวตั้งแต่  ๒ ประโยคที่น ามารวมกันโดยมี

เนื้อความสอดคล้องกัน  มีสันธานที่แสดงล าดับ   การกระท าก่อน หลัง  เช่น  และ , แล้ว , แล้ว....ก็ ,   พอ...ก็  ,ครั้น..จึง ,
เมื่อ....ก็ ฯ 
      ตัวอย่าง  พอแอนรู้เรื่องผลสอบเธอก็ดีใจมาก   ป้อมกินข้าวแล้วก็รีบท ารายงาน 
                ทีมฟุตซอลโรงเรียนเราชนะเลิศและได้รับถ้วยมารยาทดี 
   หรืออาจจะรวมบทประธาน  บทกริยา  หรือบทขยาย ที่มีรูปเหมือนกันเข้าด้วยกัน โดยใช้ค าเชื่อมเพียงรูปเดียวก็
ได้  เช่น 
         กบอยู่ในสระบัว        ปลาอยู่ในสระบัว           อ่ึงอ่างอยู่ในสระบัว 
  ทั้ง ๓ ประโยคมีบทกริยา  และบทขยายเหมือนกัน  จึงรวมเป็น   กบ  ปลา (และ) อ่ึงอ่างอยู่ในสระบัว     

๒. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน หมายถึง  ประโยคความเดียวตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมี
เนื้อความขัดแย้งกัน กริยาในแต่ละประโยคตรงกันข้ามกัน ส่วนใหญ่จะมีสันธาน    แต ่ ,  แต่ทว่า ,  กว่า...ก็ , แม้..ก ็ เป็น
ตัวเชื่อม  เช่น   กว่าเก่งจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว   อากาศร้อนขึ้นแต่ผู้คนก็ยังตัดต้นไม้ 
               แม้เธอจะไม่สวยเลิศเลอ เธอก็ยังได้เป็นนางงาม  

๓. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึง ประโยคความเดียวตั้งแต่ ๓ ประโยคขึ้นไปมา
รวมกัน โดยมีเนื้อความให้เลือกเพียงอย่างเดียว มีสันธาน หรือ หรือไม่ก็ มิฉะนั้น...ก็ ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม   เช่น  



๒๔ 

 

               พรุ่งนี้เธอจะท ารายงานหรือจะอ่านหนังสือ 
               เธอต้องเขียนเรียงความมิฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนเพิ่ม 
               พงศธรจะเป็นวิศวกรหรือไม่ก็เป็นสถาปนิก 

๔. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุผล หมายถึง ประโยคที่มีประโยค ความเดียวประโยคหนึ่ง   มีเนื้อความ
เป็นประโยคเหตุและมีประโยคความเดียวอีกประโยคหนึ่ง  มีเนื้อความเป็นประโยคผล มีสันธาน   จึง  ฉะนั้น  ดังนั้น....จึง  
เพราะฉะนั้น เป็นตัวเชื่อม เช่น       เพราะเราเป็นเพื่อนกันเราจึงช่วยเหลือกันเสมอ     
 
ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) 
         ประโยคความซ้อน หมายถึง  ประโยคที่มีใจความส าคัญตั้งแต่ ๒ ประโยคข้ึนไป ประกอบด้วยประโยคหลัก (มุขย
ประโยค) และประโยคย่อย (อนุประโยค) โดยมี ประพันธสรรพนาม (ผู้, ที่, ซ่ึง, อัน) ประพันธวิเศษณ์ บุพบท (จน เพ่ือ ย่อม ) 
หรือ สันธาน (เพราะ) เป็นตัวเชื่อม  โดยประโยคย่อยนี้ จะท าหน้าที่ขยายประโยคหลัก        มี ๓ ชนิด ดังนี ้
         ๑. ประโยคย่อยที่ท าหน้าที่แทนนาม (นามานุประโยค) อาจใช้เป็นบทประธานหรือบทกรรม หรือส่วนเติมเต็มก็ได้ 
ประโยคย่อยนี้เป็นประโยคความเดียวซ้อนอยู่ในประโยคหลักไม่ต้องอาศัยบทเชื่อมหรือค าเชื่อม ตัวอย่าง  เขาเล่าว่าบ้านนี้
สุนัขดุ       เขาพูดให้ฉันเข้าใจผิด 
    • คนท าดยี่อมได้รับผลดี 
คน...ย่อมได้รับผลดี (ประโยคหลัก)                คนท าดี (ประโยคย่อย) 
         • ครูดุนักเรียนไม่ท าการบ้าน 
ครูดุนักเรียน (ประโยคหลัก)                             นักเรียนไม่ท าการบ้าน ( ประโยคย่อย)                 
         ๒. ประโยคย่อยที่ท าหน้าที่เป็นบทขยายประธานหรือบทขยายกรรมหรือบทขยายส่วนเติมเต็ม (คุณานุประโยค) 
แล้วแต่กรณี มีประพันธสรรพนาม (ที่ ซึ่ง อัน ผู้) เชื่อม   ตัวอย่าง 
    • คนที่ประพฤติดีย่อยมีความเจริญในชีวิต  (ท่ีประพฤติ ขยายประธาน คน) 
คน...ย่อมมีความเจริญในชีวิต (ประโยคหลัก)  (คน) ประพฤติดี  ( ประโยคย่อย) 
         ๓. ประโยคย่อยที่ท าหน้าที่เป็นบทขยายค ากริยา หรือบทขยายค าวิเศษณ์ในประโยคหลัก (วิเศษณานุประโยค) มี
ค าเชื่อม (เช่น เมื่อ จน เพราะ ตาม ให้ ฯลฯ) ซึ่งเชื่อม  ตัวอย่าง 
    • เขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียน 
        เขาเรียนเก่ง  (ประโยคหลัก)  (เขา) ตั้งใจเรียน (ประโยคย่อยขยายกริยา) 
(ประโยคที่มีผลมาก่อนเหตุ เป็นประโยคความซ้อน) 

* เราเข้าใจกันเราจึงเป็นเพ่ือนกันได้ 
          เขาอ่านหนังสือทุกวันดังนั้นเขาจึงประสบผลส าเร็จ 
(ประโยคที่มีเหตุมาก่อนผล เป็นประโยคความรวม) 
 
ท ๔.๑ ม.๓/๑ จ าแนกค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 

ค าไทยแท้และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ค าไทยแท้ มีลักษณะเด่นดังนี้ 
          ๑. ค าไทยแท้ส่วนใหญ่เป็นค าพยางค์เดียว อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังนี้ 
              ๑.๑  การกร่อนเสียง เช่น หมากปราง-มะปราง ต้นคร้อ-ตะคร้อ 



๒๕ 

 

              ๑.๒ การแทรกเสียง    เช่น นกจอก เป็น นกกระจอก  
              ๑.๓  การเติมพยางคห์น้าค า   ดุกดิก  เป็น กระดุกกระดิก ,  ท้วง  เป็น  ประท้วง 
          ๒. ค าไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ค าที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ตัวสะกดจะเป็นค าท่ีเป็นภาษาอ่ืน ที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย  
          ๓. ค าไทยแท้ไม่ค่อยใช้พยัญชนะต่อไปนี้   ฆ ณ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ ฬ ยกเว้นบางค า  เช่น ฆ่า เฆี่ยน ระฆัง ศอก
ศึก ธ เธอ ณ ฯพณฯ ใหญ่ หญ้า  ฯลฯ 
          ๔.ค าไทยแท้มีการใช้วรรณยุกต์ทั้งท่ีมีรูปและไม่มีรูป เช่น ฉันอ่านข่าวเรื่องข้าว 
          ๕.ค าไทยแท้ที่ออกเสียงไอ จะประสมด้วยสระ ใอ มีทั้งหมด ๒๐ ค า นอกนั้น 
ประสมด้วยสระ ไอ แต่จะไม่ใช้ อัย หรือ ไอย 
          ๖. ค าท่ีมี ห น า และ อ น า  มักเป็นค าไทยแท้ เช่น หมู หมา อย่า อยู่ 
ตัวอย่างค าไทยแท้ 
           พ่อ แม่ปู่ ย่า ตายาย พ่ี ป้าน้า อา น้อง หลาน ลุง เหลนหัว หู ตา คิ้ว ปาก ฟัน แขน ขา นิ้ว ฯลฯ 
ค าภาษาบาลีสันสกฤตที่มีใช้ในภาษาไทย มีข้อสังเกตดังนี้ 
         ๑.  มักเป็นค าหลายพยางค์ เช่น กษัตริย์ พฤกษา ศาสนา อุทยาน ทัศนะ  
         ๒.  ตัวสะกดมักไม่ตรงตามมาตรา เช่น เทวัญ เนตร อากาศ พิเศษ อาหาร  
         ๓.   นิยมมีตัวการันต์ เช่น กาญจน์ เกณฑ์ มนุษย์ สัมภาษณ์ อาทิตย์ เป็นต้น  
         ๔.   ประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ และ ฤ ฤา ฦ ฦา  เช่น พยัคฆ์ อัชฌาสัย กฎ ปรากฏ 
สัณฐาน ครุฑ วัฒนา เณร โลภ ศึกษา บุรุษ ฤทัย เป็นต้น (ยกเว้น ฆ่า เฆี่ยน ฆ้อง ศอก ศึก เศิก เศร้า เป็นค าไทยแท้ ) 
        ๕.   ค าท่ีมีอักษรควบเป็นตัวสะกด เช่น จิตร อัคร  ฯลฯ 
        ๖.   มีบางค าใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราอย่างค าไทยแท้ เช่น มน (ใจ) 
        ๗.   มีหลักตัวสะกดตัวตาม  เช่น สามัคคี  มัจฉา 
 
การแบ่งพยัญชนะเป็นวรรคตามฐานที่เกิดและมีหลักตัวสะกดตัวตามที่แน่นอน ดังนี้  

วรรค แถวที่ ๑ แถวที่ ๒ แถวที่ ๓ แถวที่ ๔ แถวที่ ๕ เศษวรรค 
วรรค กะ  ฐานคอ(กัณฐชะ) ก 

 
ข ค ฆ ง ย  ร ล  ว  ส  ห 

ฬ ๐(อัง) 
สันสกฤต  
ศ  ษ 

วรรค จะ  ฐานเพดาน(ตาลุชะ) จ ฉ 
 

ช ฌ ญ 

วรรค ฏะ  ฐานปุ่มเหงือก(มุทธชะ) ฏ ฐ 
 

ฑ ฒ ณ 

วรรค ตะ ฐานฟัน(ทันตชะ) ต ถ 
 

ท ธ น 

วรรค ปะ ฐานริมฝีปาก(โอฐชะ) ป ผ 
 

พ ภ ม 

 

 



๒๖ 

 

หลักสังเกตค าภาษาบาลี หลักสังเกตค าภาษาสันสกฤต 

๑. สังเกตสระ ๘ รูป คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เช่น 
โอรส อุตุ เมตตา 

๑. สังเกตสระ ๘ รูป คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา 
ฤ  ฤๅ ฦ ฦๅ เช่น เอารส ฤดู ไมตรี 

๒. สังเกตพยัญชนะวรรคท่ีมี ๓๓ ตัว 

เช่น สิกขา ลักขณะ 

๒. สังเกตพยัญชนะวรรคท่ีมี ๓๕ ตัว เพิ่มมาจาก บาลี ๒ 
ตัว คือ ศ  ษ เช่น ศึกษา ลักษณะ 

๓. มีตัวสะกดตัวตามในวรรคเดียวกัน โดยในแต่ละวรรค
จะมีตัวสะกดในแถวที่ ๑,๓,๕  เช่น มัจฉา หัตถี  

๓. มีตัวสะกดตัวตามไม่ก าหนด มัสยา  หัสดี 

๔. ไม่นิยมเสียงควบกล้ า เช่น เมตตา ๔. นิยมเสียงควบกล้ า เช่น ไมตรี 

๕. ไม่นิยม ร หัน  เช่น วัสสา อัจฉริยะ ๕. นิยม ร หัน (รร) เช่น พรรษา อัศจรรย์ 

๖. นิยม ใช้ ฬ เช่น กีฬา ๖. นิยมใช้ ฑ กรีฑา 

๗. เมื่อน ามาใช้ในไทยไม่มีตัวการันต์ 

เช่น อิสริยะ สามัญ 

๗. บางค าเม่ือน ามาใช้ในไทยมักมีตัวการันต์ 

เช่น ไอศวรรย์ สามานย์ 

ค าภาษาเขมรที่มีใช้   มีหลักการสังเกตดังนี้ 
       ๑. ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ ยกเว้นบางค า เช่น เสน่ง เขม่า ฯลฯ 
         ๒. นิยมใช้ตัวควบกล้ า  ร ล ว  เช่น กราน กระแส เกลอ ขลัง ขลาด เขลา คลัง          

๓. นิยมใช้อักษรน า เช่น ขนม เขนย ขมอง เขม่า โขมด ขย า จมูก จรวด ฉนวน  
         ๔. ค าสองพยางค์ท่ีขึ้นต้นด้วย ก า ค า จ า ช า ด า ต า ท า ส า อ าเช่น ก าเนิด ค ารบ  
         ๕. ค าท่ีขึ้นต้นด้วย บ า บัง บัน บรร เช่น  บ าเพ็ญ บ านาญ บังคม บังอาจ บรรทัด  
         ๖. ค าเขมรใช้พยัญชนะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กน ใช้  ร ญ ล สะกด เช่น ขจร ครวญ ทูล แม่กด ใช้ 
จ  ส เป็นตัวสะกด เช่น ตรัส ต ารวจ  เสด็จ 
 ๗. มักเป็นค าราชาศัพท์ เช่น เสด็จ บรรทม เขนย  ทรง 
ค าภาษาจีนที่มีใช้ในภาษาไทย  
       ๑.  น ามาเป็นชื่ออาหารการกิน เช่น ก๋วยเตี๋ยว เต้าทึง แป๊ะซะ เฉาก๊วย จับฉ่าย เป็นต้น  

๒.  เป็นค าที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากจีน เช่น ตะหลิว ตึก เก้าอ้ี เก๋ง ฮวงซุ้ย ตั๋ว  
๓. เป็นค าที่เก่ียวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้า เช่น เจ๋ง บ๋วย หุ้น ห้าง โสหุ้ย  
๔. เป็นค าที่ใช้วรรณยุกต์ ตรี จัตวา เป็นส่วนมาก เช่น กวยจั๊บ กุ๊ย เก๊ เก๊ก ก๋ง ตุ๋น 
   

ค าชวา-มลายูที่มีใช้ในภาษาไทย 
             ภาษาชวา ปัจจุบันเรียกว่าภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาตระกูลค าติดต่อ ตระกูลเดียวกับภาษามลายู ภาษาชวาที่
ไทยยืมมาใช้ส่วนมากเป็นภาษาเขียน ซึ่งรับมาจากวรรณคดีเรื่อง ดาหลังและอิเหนาเป็นส่วนใหญ่ ถ้อยค าภาษาเหล่านี้ใช้
สื่อสารในวรรณคดี และในบทร้อยกรองต่าง ๆ มากกว่าค าท่ีน ามาใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าส่วนใหญ่จะมีสองพยางค์และ
สามพยางค์ 



๒๗ 

 

 
 
การยืมค าภาษาชวา-มลายูมาใช้ในภาษาไทย  
๑.  ใช้ในการแต่งค าประพันธ์ เช่น บุหรง บุหลัน ระตู ปาหนัน ตุนาหงัน เป็นต้น  
๒. ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น กัลปังหา กุญแจ กระดังงา ซ่าหริ่ม ประทัด เป็นต้น  
๓. น ามาใช้ในความหมายคงเดิม เช่น ทุเรียน น้อยหน่า บุหลัน เป็นต้น  
 
ตัวอย่างค าภาษาชวา-มลายูในภาษาไทย  

กะพง กระจูด กะลาสี กะลุมพี ก ายาน ก าปั่น กระยาหงัน (สวรรค์) กะละปังหา กระแชง จับปิ้ง 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) ปั้นหยี ปั้นเหน่ง ประทัด 
บุษบามินตรา (ดอกพุทธรักษา) มาลาตี (ดอกมะลิ) มินตรา (ต้นกระถิน) มิรันตี (ดาวเรือง) สะการะตาหรา (ดอกกรรณิการ์) 
ตันหยง (ดอกพิกุล) กาหลา (ชื่อดอกไม้) ประไหมสุหรี มะเดหวี ระตู (เจ้าเมือง)  
 
ท ๔.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ระดับภาษา 

           ระดับของภาษา 
         ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา คือ ในการพูดหรือการเขียนต้องเปลี่ยนระดับภาษาให้เหมาะกับ
กาลเทศะและบุคคล เมื่อใช้ภาษาต่างเวลา ต่างสถานที่ และต่างฐานะบุคคล 
ระดับของภาษาในภาษาไทยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
         ๑.  ภาษาแบบเเผนหรือภาษาทางการ  คือ ภาษาที่ยอมรับกันว่าเป็นภาษาท่ีถูกต้อง ดีงาม เป็นภาษาท่ีใช้ในระดับ
พิการแลระดับทางการ ใช้ในการเขียนต าราและการติดต่อราชการ 
        ๒.  ภาษากึ่งเเบบเเผนหรือภาษากึ่งทางการ  คือ ภาษาท่ีใช้ในการสนทนาที่ต้องรักษามารยาท หรือสนทนาระหว่างผู้
มีบานะต่างกัน เป็นภาษาที่ใช้พุดหรือเขียนในที่ชุมชน เช่น การอภิปราย การพูดทางวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ การ
เขียนบทความทั่ว ๆ ไป 
         ๓.  ภาษาปากหรือภาษาระดับสนทนา คือ ภาษาที่เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เป็นภาษาระดับกันเอง เช่น 
ภาษาท่ีใช้พูดจาติดต่อกันในชีวิตประจ าวัน ภาษาท่ีใช้กับเพ่ือนสนิท เป็นต้น 
 

ภาษาทางการ ภาษากึ่งทางการ ภาษาระดับสนทนา 
บิดา คุณพ่อ พ่อ 
โรงภาพยนตร์ โรงหนัง โรงหนัง 
ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบขับข่ี ใบขับข่ี 
หนังสือรับรอง ใบรับรอง ใบรับรอง 
ดวงตราไปรษณียากร แสตมป์ แสตมป์ 
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ บางกอก 
ศีรษะ หัว กบาล 



๒๘ 

 

ฌาปณกิจศพ ปลงศพ เผาศพ 
ประทับตรา ตีตรา ปั๊มตรา 
รถยนต์โดยสารประจ าทาง รถเมล์ รถเมล์ 
รถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ 

ค าราชาศัพท์ 

 ค าราชาศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และสุภาพชน 
ค าราชาศัพท์ท่ีใช้กับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๑. ค านามท่ีเป็นชื่อสิ่งต่าง ๆ  มีค าเติมหน้า ได้แก่ พระบรมมหาราช พระบรมมหา พระบรมราช พระบรม พระอัค
ราช พระอัคร และพระมหา  พระราช พระ เช่น พระเศียร-ศีรษะ พระเนตร-ตา  พระทนต์-ฟัน พระชงฆ์-แข้ง พระภคินี-พ่ีสาว 
พระเชษฐา-พ่ีชาย พระมาลา-หมวก รัดพระองค์-เข็มขัด พระสนับเพลา-กางเกง ถุงพระบาท-ถุงเท้า ซับพระพักตร์-ผ้าเช็ดหน้า  
พระบรรจถรณ์-ที่นอน พระวิสูตร-ม่าน,มุ้ง พระสาง-หวี พระราชโองการ–ค าสั่ง พระราโชวาท- ค าสั่งสอน ช้อน-ฉลองพระ
หัตถ์ ภาพถ่าย-พระบรมฉายาลักษณ์ 
 ๒.  ค าสรรพนามราชาศัพท์ 

ผู้ใช้ สรรพนามบุรุษที่ ๑ สรรพนามบุรุษที่ ๒ สรรพนามบุรุษที่ ๓ 
บุคคลธรรมดาพูดกับ

กษัตริย์ 
ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์ 

บุคคลธรรมดาพูดกับ  
พระบรมโอรสาธิราช,  
พระบรมราชกุมารี 

ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระองค์ 

บุคคลธรรมดาพูดกับ  
เจ้านายชั้นสูง 

เกล้ากระหม่อมฉัน(ญ) เกล้า
กระหม่อม(ช) 

ใต้ฝ่าพระบาท พระองค์ 

บุคคลธรรมดาพูดกับ 
เจ้านายชั้นหม่อมเจ้า 
ถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

เกล้ากระผม, 
เกล้าดิฉัน 

ฝ่าพระบาท พระองค์ 

 ๓.ค ากริยาราชาศัพท์ กริยาที่เป็นราชาศัพท์ในตัวเอง ไม่ต้องใช้ทรงน าหน้า เช่น ตรัส-พูด เสด็จ-ไป กริ้ว-โกรธ 
ประชวร-ป่วย ประสูติ-เกิด ทูล-บอก เสวย-กิน ถวาย-ให้  ประทับ-อยู่ โปรด-รัก,ชอบ  ผนวช-บวช  ส่วนกริยาที่เป็นค าสามัญ 
เติม ทรง ที่หน้าค า ก็จะเป็น ราชาศัพท์ เช่น ทรงบาตร-ใส่บาตร ทรงพระสรวล-หัวเราะ ทรงพระราชนิพนธ์-แต่งหนังสือ ทรง
พระกาสะ-ไอ ทรงพระปรมาภิไธย- ลงลายมือชื่อ ทรงพระปินาสะ-จาม  ทรงพระราชปฏิสันถาร-ทักทาย มีพระราชประสงค์-
อยากได้ สรงพระพักตร์-ล้างหน้า เสด็จประพาส-ไปเที่ยว ทรงเครื่อง- แต่งตัว ทรงพระอักษร-เรียน เขียน อ่าน 
 
ค าราชาศัพท์ท่ีใช้กับพระสงฆ์  (สมเด็จพระสังฆราช ใช้ราชาศัพท์เสมอพระเจ้าวรวงศ์เธอ)  

ผู้ใช้ สรรพนามบุรุษที่ ๑ สรรพนามบุรุษที่ ๒ 
พระสงฆ์พูดกับกษัตริย์ อาตมภาพ มหาบพิตร 

 ค าราชาศัพท์ส าหรับพระสงฆ์อ่ืนๆ ได้แก่ ครองผ้า-แต่งตัว  ปัจจัย-เงิน สุผ้า-ซักผ้า, ย้อมผ้า ธรรมาสน์-ที่แสดงธรรม 
อาราธนา- ขอเชิญ อนุโมทนา- ยินดีด้วย อาสนะ, อาสน์สงฆ์- ที่นั่ง ธรรมาสน์ - ที่แสดงธรรม  เจริญพระพุทธมนต์-สวด
มนต์  อาพาธ-ป่วย คิลานเภสชั-ยารักษาโรค ปลงผม- โกนผม   เสนาสนะ - สถานที่ที่ภิกษุใช้   จ าวัด - นอน 
 



๒๙ 

 

ค าสุภาพ 
 ถึงแก่กรรม- ตาย กล้วยเปลือกบาง-กล้วยไข่ เยื่อเคย-กะปิ  โรคเรื้อน-ขี้เรื้อน ขนมทราย-ขนมข้ีหนู ขนมทองฟู-ขนม
ตาล เป็นไข้-จับไข้ ช้างตัวเมีย-พัง ช้างตัวผู้-พลาย ต้นอเนกคุณ-ต้นต าแย ดอกมัลลิกา-ดอกมะลิ วางเบ็ด-ตกปลา ผลอุลิด-
แตงโมปลามัจฉะ-ปลาร้า ชัลลุกา-ปลิง ผลมูลละมั่ง-ลูกตะลิงปิง  นกแร้ง-อีแร้ง  ตกลูก-สัตว์ออกลูก รากดิน-ไส้เดือน มักขิกา-
แมลงวัน ปลาใบไม้-ปลาสลิด ฯ 
 
ท ๔.๑ ม.๓/๔ ใช้ค าทับศัพท์และค าบัญญัติศัพท์ 
ค าภาษาอังกฤษที่มีใช้ในภาษาไทย 

๑. มักเป็นค าทับศัพท์ โดยการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษร เช่น เกม (game)  
กราฟ(graph) การ์ตูน (cartoon) 

๒. เป็นค าบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมค า โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่อง 
นั้นมาแล้วสร้างค าขึ้นใหม่ ซึ่งมีเสียงแตกต่างไปจากค าเดิม เช่น  
              ค าภาษาอังกฤษ                             ค าบัญญัติศัพท์  
                    airport                                 สนามบิน  

                  telephone                               โทรศัพท์   

           ๓. การแปลศัพท์ วิธกีารนี้จะต้องใช้วิธีการคิดแปลเป็นค าภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษ แล้ว
น าค านั้นมาใช้สื่อสารในภาษาไทยต่อไป ดังตัวอย่าง เช่น 

    Blackboard           กระดานด า  
               enjoy                                      สนุก  
               handbook                               หนังสือคู่มือ 

ท ๔.๑ ม.๓/๖ การแต่งบทร้อยกรอง 

กลอนสุภาพ (กลอนแปด หรือกลอนตลาด) 

 กลอนสุภาพ ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคละ ๗-๙ ค า กลอนสุภาพ ๒ วรรคเรียก ๑ ค ากลอน หรือ ๑ บาท กลอนสุภาพจะ
มีชื่อวรรค คือ วรรคที่ ๑ เรียก วรรคสลับ  วรรคที่ ๒ เรียก วรรครับ วรรคที่ ๓ เรียกวรรครอง วรรคที่ ๔ เรียกวรรคส่ง 
กลอนสุภาพ จะพัฒนาไปเป็นกลอนชนิดต่าง ๆ  ดังนี้ 
กลอนดอกสร้อย  ขึ้นต้นด้วย “เอ๋ย” ลงท้ายด้วย “เอย”เช่นบท “แมวเอ๋ยแมวเหมียว....”  
กลอนสักวา ขึ้นต้นด้วย “สักวา” ลงท้ายด้วย “เอย”เช่นบท “สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน..” 
กลอนบทละคร ขึ้นต้นด้วย “เมื่อนั้น,บัดนั้น,มาจะกล่าวบทไป” เช่น เมื่อนั้น  พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น..” 
กลอนเสภา  แต่งเป็นกลอนสุภาพและนิยมน าไปขับเป็นท านองเสภา และ มักเป็นกลอนจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน   
กลอนนิราศ แต่งด้วยกลอนสุภาพ บทแรกขึ้นต้นที่วรรครับ มีเนื้อหาเป็นการเขียนบรรยายถึงการเดินทางไปตามสถานที่ 
ต่าง ๆ โดยพรรณนาถึงคนรัก 



๓๐ 

 

 
 
ลักษณะสัมผัสของบทร้อยกรอง 
 ๑.๑ สัมผัสนอก(สัมผัสบังคับ)  เป็นสัมผัสระหว่างวรรคหรือระหว่างบท ต้องมีสระและตัวสะกดเสียงเดียวกัน 
เช่น บ่อน-ตอน ,แถลง-แสดง,แสดง-แจ้ง,นวน-สวน 

๑.๒ สัมผัสใน (สัมผัสไม่บังคับ) เป็นสัมผัสในวรรคมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
     ๑.๒.๑ สัมผัสอักษร(สัมผัสพยัญชนะ)  หมายถึง  ค าท่ีมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันในวรรคเดียวกัน เช่น ตอน-
ต้น, สาม-สอง-ส่อง-แสดง 
            ๑.๒.๒ สัมผัสสระ  หมายถึง  ค าท่ีมีเสียงสระและตัวสะกดเสียงเดียวกันในวรรคเดียวกัน เช่น กลอน-บ่อน,ค า-จ า 
 

กาพย์ยานี ๑๑ 
 กาพย์ยานี ๑๑    ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ ค า วรรคหลัง ๖ ค า กาพย์ยานี ๑๑   ๑  บาท  จะมี ๒ วรรค เรียก 
วรรคหน้า กับวรรคหลัง ใน ๑ บท มี ๒ บาท บาทแรกเรียก บาท เอก  บาทที่ ๒ เรียก บาท โท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

                                         วิชาเหมือนสินค้า            อันมีค่าอยู่เมืองไกล 
                                 ต้องยากล าบากไป   จึงจะได้สินค้ามา 
                             จงตั้งเอากายเจ้า   เป็นส าเภาอันโสภา 
                                 ความเพียรเป็นโยธา   แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 

 



๓๑ 

 

 

ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี ๑๑ 
      ๑.๑ สัมผัสนอก(สัมผัสบังคับ)  เป็นสัมผัสระหว่างวรรคหรือระหว่างบท ต้องมีสระและตัวสะกดเสียงเดียวกัน เช่น 
ค้า-ค่า ,ไกล-ไป,ไป,ได้,มา-ภา 
      ๑.๒ สัมผัสใน (สัมผัสไม่บังคับ) เป็นสัมผัสในวรรคมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
    ๑.๒.๑ สัมผัสอักษร(สัมผัสพยัญชนะ)  หมายถึง  ค าท่ีมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันในวรรคเดียวกัน เช่น จึง-จะ, 
จง-เจ้า,ส า-โส,เภา-ภา 
           ๑.๒.๒ สัมผัสสระ  หมายถึง  ค าท่ีมีเสียงสระและตัวสะกดเสียงเดียวกันในวรรคเดียวกัน เช่น ชา-ค้า,ยาก-บาก
,ค้า-มา,เอา-เจ้า 
การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์ 

*ท ๕.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

โวหารภาพพจน์ (ภาพพจน์)  

          ๑. อุปมา เปรียบเสมือน มักมีค าว่า ดุจ ดัง ดั่ง พ่าง เพี้ยง เสมอ เทียบ เทียม เล่ห์ เปรียบ กล ดูราว ราวกับ ประหนึ่ง 
คล้าย เฉก เช่น ปาน 

๒. อุปลักษณ์ มีค าว่า เป็น เท่า คือ เช่น แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ รักคือดวงจันทร์ 

๓. กล่าวแทนโดยใช้จุดเด่น เชน่ ฉัตร หมายถึงกษัตริย์ เก้าอ้ี หมายถึง ต าแหน่ง 

๔. สัญลักษณ์ หมายถึงตัวแทนของสิ่งหนึ่ง หงส์ หมายถึง คนชั้นสูง ดอกฟ้า หมายถึง หญิงสูงศักดิ์ 

๕. อติพจน์ กล่าวเกินจริง เช่น ร้อนตับจะแตก เรียมร่ าน้ าเนตรถ้วม ถึงพรหม 

๖.อวพจน์ กล่าวน้อยกว่าความเห็นจริง เช่น คอยสักอึดใจเดียว ไม่มีเงินสักบาท 

๗.บุคคลวัต (บุคคลสมมติ) อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนแต่ท าได้เหมือนคน เช่น เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ าฝน  

๘. ปฏิพากษ์ พูดในเชิงขัดแย้งกัน จักรวาลวุ่นวายไร้ส าเนียง  เรื่องนี้ปิดกันให้แซด 

๙. สัทพจน์ การเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น ชะนี ร้อง ผัว ผัว  

ศิลปะการประพันธ์ 

   ๑. เลียนเสียงธรรมชาติ (สัทพจน์) 

   ๒. ค าท่ีเล่นเสียงวรรณยุกต์ เช่น ธรณีนี่นี้  เป็นพยาน 

   ๓. ค าท่ีเล่นเสียงสัมผัส สัมผัสอักษร สัมผัสสระ 

 ๔. การใช้ค าซ้ า 

หรืออาจวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เช่นสภาพสังคม ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณี อาชีพ ศาสนา การศึกษา อ่ืน ๆ 



๓๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
ค ำชี้แจง แบบทดสอบ สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย  ๔ ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว มี ๑๐ 
ข้อ (ข้อ ๑-๑๐) 
 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมข้อ ๑ – ๒ 
 “ในตอนเด็กๆ ตั้งแต่เกิดจนโต ผมและพ่ีๆ น้องๆ 
ไม่เคยกินผลไม้ที่มีเปลือกหรือมีเมล็ดเลย ตอนเด็กๆ เรำไม่รู้
ด้วยว่ำองุ่นมีเปลือกและมีเมล็ด ทุกๆ วัน พวกเรำลูกๆ จะ
เอำช้อนตักผลองุ่นที่แม่ปอกแล้วแช่เย็นอย่ำงดี กินเป็นชำมๆ 
เลย แล้วก็ยังมีเงำะที่ไม่เคยกินแบบมีเมล็ดเช่นกัน ไม่ใช่แค่
ผลไม้ อำหำรทุกจำนเช่นกัน ทุกอย่ำงผ่ำนกำรผ่ำตัดจำกแม่
มำเรียบร้อย”  
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้เป็นแม่ จำกเรื่องที่อ่ำน 
    ๑. เป็นคนรักลูกมำก  
    ๒. เป็นแม่บ้ำนแม่เรือน 
    ๓. พ่อแม่รังแกฉัน  
    ๔. เป็นคนชอบท ำนู่นท ำนี่ตลอดเวลำ 
๒. ข้อควำมนี้ใช้โวหำรประเภทใด 
    ๑. บรรยำยโวหำร  ๒. พรรณนำโวหำร 
    ๓. สำธกโวหำร  ๔. เทศนำโวหำร 

 
 
 

 
๓. ข้อควำมหมำยเลขใดมีค ำที่มีควำมหมำยโดยนัย 
    ๑. หมำยเลข ๑  ๒. หมำยเลข ๒  
    ๓. หมำยเลข ๓  ๔. หมำยเลข ๔ 
 
 

 
 
 
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ ๖ – ๘ 

สับปะรดปลอดสำรพิษ แจกฟรี พ่อค้ำชำวไร่
สับปะรดจำกอ ำเภอน้ ำหนำวกล่ำวว่ำ “ผมไม่ได้รวย ขนเอำ
มำแจกทิ้งๆ ขว้ำงๆ นะครับ ผมมีหนี้เกือบๆ ล้ำน แต่ผมคิด
เพียงว่ำดีกว่ำปล่อยเน่ำทิ้งเปล่ำประโยชน์ แต่ให้แจกอย่ำง
เดียวคงไม่ไหวครับ ขอเพียงค่ำน้ ำมันรถที่ขนมำ ใส่ลงใน
กล่อง ๕ บำท ๑๐ บำท บริจำคพอได้เป็นทุนเป็นแรงก็พอ 
สับปะรดไร่ของผมออกลูกประมำณ ๓๐ ต้น ที่บอกว่ำปลอด
สำร เพรำะตั้งแต่ปลูกมำ ๑ ปี ๑๐ เดือน ผมใส่ปุ๋ยฉีดยำไป
สองครั้ง ครั้งแรกตอนเริ่มปลูก ครั้งล่ำสุดเมื่อตอนปีใหม่ 
ผ่ำนมำ ๕ เดือน สับปะรดไม่มีสำรพิษตกค้ำงแน่นอน ช่วงนี้
เกษตรกรปล่อยสับปะรดทิ้งคำไร่กันเยอะครับ เพรำะไม่
คุ้มค่ำกับกำรตัดแล้วน ำไปเร่ขำย แต่ส ำหรับผม ผมจะขนมำ
แจกจนกว่ำจะหมดแรงครับ” 

 
๔. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ท ำให้ชำวไร่ผู้นี้น ำสับปะรดมำแจกฟรี 
    ๑. เป็นผู้มีน้ ำใจ   
    ๒. เป็นคนชอบท ำบุญ 
    ๓. สับปะรดรำคำตกต่ ำ   
    ๔. สับปะรดปลอดสำรเคมี  
๕. จำกข้อควำม ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 
    ๑. สับปะรดปลอดสำร แจกฟรี   
    ๒. พ่อค้ำเป็นชำวไร่สับปะรดจำกอ ำเภอน้ ำหนำว 
    ๓. ผมคิดเพียงว่ำดีกว่ำปล่อยเน่ำทิ้งเปล่ำประโยชน์      
    ๔. ปลูกมำ ๑ ปี ๑๐เดือน ผมใส่ปุ๋ยฉีดยำไปสองครั้ง 
๖. ข้อใดเป็นค ำถำมเชิงเหตุผลของค ำตอบข้ำงต้น 
    ๑. ทำงสำมแพร่งคืออะไร   
    ๒. เหตุใดจึงเชื่อกันว่ำทำงสำมแพร่งเป็นต ำแหน่งที่ไม่ดี 
    ๓. กำรปลูกบ้ำนในต ำแหน่งทำงสำมแพร่งมีผลเสีย
อย่ำงไร 
    ๔. เรำควรปลูกบ้ำนในพ้ืนที่ที่เป็นต ำแหน่งทำงสำมแพร่ง
หรือไม่ 
 

แบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                                              

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา                       จ านวน  ๖๐ ข้อ 
       

ดโ สำระที่ ๑ กำรอ่ำน 

มำตรฐำนที่ ๑.๑ :ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และ
ควำมคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำ และสร้ำงวิสัยทัศน์ ใน
กำรด ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน         

หำกคุณรู้สึกว่ำก ำลัง (๑)หมดแรงสู้  รู้สึกว่ำ
อยำกจะ (๒)ยกธงขำว  (๓)อย่ำยอมแพ้ (๔)จงกล้ำหำญเถิด 



๓๓ 

 

 
 
๗. กำรกระท ำของใครสอดคล้องกับแนวคิดของข้อควำมนี้ 
   ๑. พำขวัญไม่เคยสนใจเรื่องในอดีตและไม่เคยพ่ึงใคร 
   ๒. จตุพรท ำอะไรมักวำงใจเป็นกลำงไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยใด 
   ๓. ธนกรใช้อดีตเป็นบทเรียนชีวิตและจะไม่ผิดพลำดอีก 
   ๔. ณัฐวัฒน์ไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์และพร้อมจะลุกขึ้นสู้ 

 
 
 
 
๘. ข้อควำมที่ขีดเส้นใต้มีควำมหมำยตรงกับข้อใด 
    ๑. ใบหน้ำสวยต้องคู่กับคิ้วสวยเท่ำนั้น  
    ๒. คิ้วสวยจะเสริมให้ใบหน้ำสวยยิ่งขึ้น 
    ๓. ใบหน้ำหมดสวยหำกไม่รู้จักตกแต่งคิ้ว 
    ๔. ใบหน้ำไม่สวยจะเปลี่ยนไปเม่ือใช้บริกำรร้ำนนี้  
อ่ำนข่ำวต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมข้อ ๙ – ๑๐  

จำกข่ำวที่พบวำฬเพศผู้ ควำมยำวล ำตัว ๔.๕ เมตร 
น้ ำหนักประมำณ ๕๐๐ กิโลกรัม เกยตื้นบริเวณปำกคลอง
นำทับซึ่งติดกับทะเลอ่ำวไทย พ้ืนที่หมู่ ๒ ต.นำกับ อ.จะนะ 
จ.สงขลำ ช่วงเย็นวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑  ที่ผ่ำนมำ
และมีอำกำรป่วยหนัก ต่อมำวำฬตัวนี้ตำยแล้วเมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ สิ่งที่สร้ำงควำมสะเทือนใจให้กับทีม   
สัตวแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ฯ คือ ผลกำรผ่ำพิสูจน์ที่พบขยะ
พลำสติกในกระเพำะอำหำรของวำฬถึง ๘๐ ชิ้น หนัก ๘ 
กิโลกรัม โดยก่อนจะตำย วำฬยังได้ขย้อนถุงพลำสติก
ออกมำ ๕ ชิ้น น่ำจะเป็นสำเหตุที่ท ำให้วำฬตำย
นอกเหนือจำกภำวะแทรกซ้อนอื่นๆ 

 
๙. จำกข่ำวข้ำงต้น ข้อควำมใดเป็นข้อคิดเห็น 
    ๑. วำฬที่เกยตื้นมีควำมยำวล ำตัว ๔.๕ เมตร  
    ๒. วำฬที่เกยตื้นมีอำกำรป่วยหนักต่อมำตำยแล้ว 
    ๓. พบขยะพลำสติกในกระเพำะอำหำรของวำฬหนัก ๘ 
กิโลกรัม 
    ๔. วำฬขย้อนถุงพลำสติกออกมำก่อนตำยซึ่งน่ำจะเป็น
สำเหตุที่ท ำให้วำฬตำย 

๑๐. ข้อใดเป็นประเด็นจำกข้อคิดของเรื่องที่ควรน ำไป 
ปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์มำกท่ีสุด 
    ๑. มลภำวะในทะเล  
    ๒. กำรอนุรักษ์สัตว์น้ ำ 
    ๓. ควำมเมตตำปรำณีต่อสัตว์  
    ๔. วิธีให้กำรดูแลรักษำสัตว์น้ ำที่เจ็บป่วย  
 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง แบบทดสอบ สำระท่ี ๒ กำรเขียน เป็น
แบบทดสอบปรนัย  ๔ ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือก
เดียว มี ๗ ข้อ (ข้อ ๑๑-๑๗) 
อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ ๑๑-๑๔ 
 ขณะตรวจสอบที่เกิดเหตุ พนักงำนสอบสวน    ได้
ตั้งด่ำนตรวจค้นรถทุกคัน และท ำกำรสอบปำกค ำคนขับรถ
อยู่  จนมำถึงรถเก๋งฮอนด้ำซีวิคสีด ำคันสุดท้ำยก็ไม่พบคนขับ 
เมื่อเปิดประตูรถออกมำถึงกับต้องผงะ เนื่องจำกกลิ่นฉุน
และเหม็นสำบของตัวนิ่มที่ซุกซ่อนอยู่ภำยในเกือบ ๑๐๐ ตัว  
โดยรถคันดังกล่ำวได้ถอดเบำะผู้โดยสำรออกจนหมด แล้วใช้
ผ้ำใบรองพ้ืนก่อนวำงตะกร้ำที่ใส่ตัวนิ่ม  ตะกร้ำละ ๓-๔ ตัว 
และถุงอวนถุงละ ๓-๔ ตัว เชน่เดียวกันตั้งซ้อนกันมำ อีกทั้ง
ยังแขวนอยู่กับมือจับเหนือศีรษะจ ำนวนมำก 
 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจึงอำยัดของทั้งหมดน ำกลับไปท่ี
โรงพัก และประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจพิสูจน์หลักฐำน เข้ำ
ตรวจสอบรถคันดังกล่ำว พบว่ำรถเก๋งดังกล่ำว ติดป้ำย
ทะเบียนปลอม 
๑๑. รูปแบบใดเหมำะสมส ำหรับใช้ในกำรจับใจควำมส ำคัญ 
เพ่ือกำรเขียนย่อควำมข่ำวข้ำงต้น 
    ๑. แผนผังควำมคิดแบบก้ำงปลำ    
    ๒. แผนภำพโครงเรื่องแบบเหตุกำรณ์ 
    ๓. แผนภำพโครงเรื่องแบบจัดกลุ่ม   
    ๔. แผนผังควำมคิดแบบต้นไม้   

จิตใจจะเป็นสุข เมื่อเลิกยึดติดกับควำมส ำเร็จในอดีต 

 

เพรำะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้ำ ขอบคุณลูกค้ำที่ไว้วำงใจ 
ให้ร้ำนของเรำดูแลคิ้วของท่ำน 

สาระท่ี ๒ การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 
เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

        ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็น
สมบัติของชำติ 

 



๓๔ 

 

๑๒. ข้อใดไม่ควรอยูใ่นกำรย่อควำมเรื่องนี้ 
    ๑. เมื่อเปิดประตูรถออกมำถึงกับต้องผงะ  
    ๒. ใช้ผ้ำใบรองพ้ืนก่อนวำงตะกร้ำที่ใส่ตัวนิ่ม   
    ๓. ต ำรวจไม่พบคนขับในรถฮอนด้ำซีวิคสีด ำ  
    ๔. รถเก๋งคันดังกล่ำวติดป้ำยทะเบียนปลอม 
 

๑๓. สำระส ำคัญของเรื่องนี้ตรงกับข้อใด 
    ๑. กำรทรมำนสัตว์ป่ำต้องห้ำม   
    ๒. กำรลักลอบขำยสัตว์ป่ำสงวน 
    ๓. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  
    ๔. กำรละเมิดกฎหมำยกำรขนส่งทำงบก 
 

๑๔. ข้อใดเป็นกำรย่อควำมเรื่องข้ำงต้นได้เหมำะสมที่สุด 
    ๑. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตรวจพบรถเก๋งลักลอบขนตัวนิ่มซุก
ซ่อนอยู่เกือบ ๑๐๐ ตัวทั้งวำงที่พ้ืนและแขวนอยู่กับมือจับ
เหนือศีรษะ เมื่อเปิดประตูรถออกมำถึงกับต้องผงะเพรำะ
กลิ่นฉุนและเหม็นสำบ จึงอำยัดไว้โดยพบว่ำรถคันดังกล่ำว
ติดป้ำยทะเบียนปลอม 
    ๒. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตรวจพบกำรลักลอบขนสัตว์ป่ำ
ต้องห้ำมที่ด่ำนตรวจ ไม่พบคนขับรถ แต่พบสัตว์จ ำนวนมำก
ซุกซ่อนอยู่ภำยในรถคันดังกล่ำว 
    ๓. ขณะที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตั้งด่ำนตรวจได้พบรถเก๋ง
ฮอนด้ำซีวิคสีด ำติดป้ำยทะเบียนปลอมคันหนึ่งไม่พบคนขับ 
ได้ลักลอบ ได้ลักลอบขนตัวนิ่มซุกซ่อนในรถเกือบ ๑๐๐ ตัว 
จึงอำยัดไว้ 
    ๔. ขณะที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตั้งด่ำนตรวจรถได้พบรถเก๋ง
ฮอนด้ำซีวิคสีด ำแต่ไม่พบคนขับ ท ำกำรลักลอบขนตัวนิ่ม
ภำยในรถตะกร้ำละ ๓-๔ ตัว และถุงอวนถุงละ ๓-๔ ตัว 
และยังแขวนอยู่กับมือจับเหนือศีรษะอีกจ ำนวนมำก
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ตั้งด่ำนตรวจจึงได้อำยัดไว้ทั้งหมด 
 
ก. ดูแลสุขภำพด้วยนะ มีโอกำสคงจะได้ไปเยี่ยมเยียน 
ข. ขอบใจเพ่ือนมำกที่ส่งมะขำมหวำนมำให้ 
ค. รักและคิดถึงเสมอ 
ง. ธนดลเพ่ือนรัก 
 
 

๑๕. หำกนักเรียนจะเขียนจดหมำยส่วนตัวถึงเพ่ือน ข้อใด
เรียงล ำดับตำมรูปแบบได้ถูกต้อง 
      ๑. ง  ข  ก  ค  ๒. ง  ก  ข  ค 
      ๓. ค  ข  ง  ก  ๔. ค  ง  ข  ก 
 

 บ้ำนของธนดลประสบอุทกภัย บ้ำนได้รับควำม
เสียหำยทั้งหลัง สิ่งของเครื่องใช้ถูกน้ ำป่ำพัดพำสูญหำยไป
จ ำนวนมำก เป็นสำเหตุให้เขำต้องลำงำน ๑ สัปดำห์เพื่อ
เดินทำงกลับไปช่วยครอบครัวกอบกู้ข้ำวของและซ่อมแซม
บ้ำน 
๑๖. ถ้ำนักเรียนเป็นเพ่ือนของธนดล ควรเขียนจดหมำยใด
ถึงเพ่ือนจึงจะสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์ 
    ๑. จดหมำยแสดงควำมขอบคุณ   
    ๒. จดหมำยแสดงควำมเสียใจ 
    ๓. จดหมำยแสดงควำมยินดี   
    ๔. จดหมำยขอโทษ 
 

ในสมัย ๓๐ ปีก่อน เรื่องฟุตบอลนี่ไม่ได้อยู่ในควำมสนใจของ
เด็กๆ เพรำะไม่มีสนำมหญ้ำ ไม่มีประตู อุปกรณ์กำรเล่นก็หำ
ยำก ในเวลำนั้น ลูกฟุตบอล ๑ ลูก เล่นกันทั้งโรงเรียน 
 
๑๗. ข้อควำมข้ำงต้นเป็นส่วนใดของเรียงควำมไม่ได้ 
    ๑. ค ำน ำ   ๒. เนื้อเรื่อง 
    ๓. ส่วนขยำยเนื้อเรื่อง  ๔. สรุป 
 
 
 

 

 

 

ค ำชี้แจง แบบทดสอบ สำระท่ี ๓ กำรฟัง กำรดู พูด       
เป็นแบบทดสอบปรนัย  ๔ ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียว มี ๙ ข้อ (ข้อ ๑๘-๒๖) 

 

สาระท่ี ๓ การฟัง ดู พูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ 



๓๕ 

 

บอลโลกก ำลังจะมำแล้ว มีทีวีจอใหญ่เตรียมพร้อมกันหรือยัง
ครับ ถ้ำยัง แวะมำหำพ่ีไท ทีวีพ่ีไทลดถูกมำกจริงๆ ถึงวันที่ 
๒๔ พฤษภำคมนี้นะครับ 
 
๑๘. ข้อควำมข้ำงต้นเป็นกำรเขียนประเภทใด 
    ๑. ข่ำว  ๒. ประกำศ 
    ๓. โฆษณำ  ๔. บทควำม 
พิจารณาข้อความโฆษณา แล้วตอบค าถามข้อ ๑๙ 
 
น้ ำหนักเกินลดยำก     ดื้อยำ เคยโยโย่มำ   

ไม่มีเวลำออกก ำลังกำย  อาหารเสริมสเลนเดอร์  

ช่วยคุณได้ เพียงสัปดำห์แรกก็เห็นผล สอบถำม/สั่งซื้อ   
คลิกท่ี www……. 

๑๙. จำกโฆษณำข้ำงต้นข้อควำมหมำยเลขใดมีควำม
น่ำเชื่อถือน้อยที่สุด 
    ๑. หมำยเลข ๑ ๒. หมำยเลข ๒ 
    ๓. หมำยเลข ๓ ๔. หมำยเลข ๔ 
 
๒๐. ข้อใดมีค ำที่เขียนสะกดค ำผิด 
    ๑. ค ำสำธุเพ่ือกุศลผลส ำริด  
    ๒. ด้วยตั้งจิตโมทนำอำนิสงส์ 
    ๓. โยมสร้ำงบุญหนุนน ำด้วยจ ำนง  
    ๔. เหล่ำพระสงฆ์จึงสำธุมุทิตำ 
๒๑. กำรอวยพรจำกผู้น้อยมอบแด่ผู้ใหญ่ ใช้ข้อควำมว่ำ
อย่ำงไร 

๑. ขอให้เธอมีควำมสุขตลอดไป คิดอะไรก็ขอให้
สมหวังฉันจะรอโอกำสที่เรำจะได้พบกันนะ 

๒. ขอให้ลูกศิษย์ประสบควำมส ำเร็จ มีชีวิตที่ก้ำวหน้ำ 
โชคดีจงเป็นของเธอ 

๓. ขอให้ประสบควำมสุขสมหวัง คุณพระปกป้อง 
คุ้มครอง ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

๔. ขออ ำนำจคุณพระรัตนตรัย ดลบัลดำลให้ท่ำน
ประสบแต่ควำมสุข สุขภำพแข็งแรงตลอดไป 

 

๒๒. กำรอวยพรจำกครูมอบแก่นักเรียนใช้ข้อควำมว่ำ
อย่ำงไร 

๑. ขอให้เธอมีควำมสุขตลอดไป คิดอะไรก็ขอให้
สมหวังฉันจะรอโอกำสที่เรำจะได้พบกันนะ 

๒. ขอให้ลูกศิษย์ประสบควำมส ำเร็จ มีชีวิตที่ก้ำวหน้ำ 
โชคดีจงเป็นของเธอ 

๓. ขอให้ประสบควำมสุขสมหวัง คุณพระปกป้อง 
คุ้มครอง ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

๔. ขออ ำนำจคุณพระรัตนตรัย ดลบัลดำลให้ท่ำน
ประสบแต่ควำมสุข สุขภำพแข็งแรงตลอดไป 

 
๒๓. คู่ใดเป็นค ำในระดับภำษำที่แตกต่างจำกคู่อ่ืน 
    ๑. เผำศพ  รถเมล์  
    ๒. ออกลูก  บอกให้รู้ 
    ๓. ยังไง  เยอะแยะ  
    ๔. ทิศทำง  ประสำน 
 
๒๔. ข้อใดที่ไม่ใช่ภำษำท่ีใช้ในกำรเขียนรำยงำน 
    ๑. รถตู้มรณะวิ่งไปชนรถสองแถวเทกระจำด  
    ๒. คนขับรถตู้โดยสำรมีอำกำรคล้ำยคนเสพยำ 
    ๓. กำรจรำจรและระบบขนส่งมวลชนยังไม่พัฒนำ  
    ๔. ทุกเทศกำลมักมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบนท้องถนนเสมอๆ 
 
๒๕. โฆษณำท่ีอวดอ้ำงสรรพคุณเกินจริง คือข้อใด 

๑. น้ ำแร่..........บริสุทธิ์จำกธรรมชำติ 
๒. รถ............รถหรู เหมำะกับผู้มีระดับอย่ำงคุณ 
๓. น้ ำยำซักผ้ำ.....ขจัดครำบควำมสกปรกได้ในพริบตำ 
๔. คลิกท่ีนี่............รกแมว ลูกกรอกแมว ของวิเศษ

ช่วยให้คุณมีโชคลำภ ค้ำขำยดี 
๒๖. โฆษณำท่ีอวดอ้ำงไสยศำสตร์ เหนือควำมจริงตำม
ธรรมชำติ คือข้อใด 

๑. น้ ำแร่..........บริสุทธิ์จำกธรรมชำติ 
๒. รถ............รถหรู เหมำะกับผู้มีระดับอย่ำงคุณ 
๓. น้ ำยำซักผ้ำ......ขจัดครำบควำมสกปรกได้ในพริบตำ 
๔. คลิกท่ีนี่............รกแมว ลูกกรอกแมว ของวิเศษ

ช่วยให้คุณมีโชคลำภ ค้ำขำยดี 

๑ ๒ 

๓ 

๔ 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 

 
  

      “เสปน จุดมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรพักผ่อนที่
ชำวยุโรปโปรดปรานเป็นที่สุดเพราะมีเมืองสถำปัตยกรรม
สวยงำม เดินทำงได้สะดวก นอกจำกจะมีสภำพอำกำศ
อบอุ่นแล้ว เสปนยังเป็นประเทศที่เปี่ยมไปด้วยควำมตื่นเต้น
เร้ำใจที่พบเห็นได้ในทุกทีอี่กด้วย” 

๒๗. ค ำหมำยเลขใดเป็นค ำบุพบท 

      ๑. หมำยเลข ๑  ๒. หมำยเลข ๒ 

      ๓. หมำยเลข ๓  ๔. หมำยเลข ๔ 

๒๘. ค ำหมำยเลขใดเป็นค ำสันธำน 

      ๑. หมำยเลข ๑  ๒. หมำยเลข ๓ 

      ๓. หมำยเลข ๕  ๔. หมำยเลข ๖ 

๒๙. ค ำหมำยเลขใดเป็นค ำชนิดเดียวกัน 

      ๑. หมำยเลข ๑ กับ ๓ ๒. หมำยเลข ๒ กับ ๔ 

      ๓. หมำยเลข ๓ กับ ๖ ๔. หมำยเลข ๒ กับ ๕ 

๓๐. “รถเหำะตีลังกำของญี่ปุ่นท ำงำนผิดพลำดจนค้ำงกลับ
หัวอยู่ ๒ ชั่วโมง” ประโยคข้ำงต้นไม่มีค ำนำมชนิดใด 

      ๑. ค ำนำมท่ัวไป  ๒. ค ำนำมชี้เฉพำะ 

      ๓. ค ำลักษณนำม  ๔. ค ำสมุหนำม 

 
 

๓๑. ประโยคใดมีชนิดของค ำกริยำเหมือนประโยคต่อไปนี้      
“ธนำอ่ำนข่ำวกีฬำ” 
      ๑. พ่อจำมเสียงดัง        ๒. โทรทัศน์พังอีกแล้ว 
      ๓. นักเรียนลุกจำกที่นั่ง     ๔. สำยน้ ำพัดก่ิงไม้มำด้วย 

๓๒. ค ำภำษำต่ำงประเทศในข้อใดที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติขึ้น
ในภำษำไทยทั้ง ๒ ค ำ 
      ๑. แบดมินตัน  ฟุตบอล     ๒. มอเตอร์ไซด์  แท็กซ่ี 
      ๓. ล็อตเตอรี่  ไอศกรีม      ๔. แบงค์ แผ่นซีดี 
๓๓. ข้อใดเป็นกลุ่มค ำ 

      ๑. คลื่นกระทบฝั่ง       ๒. เลือดข้นกว่ำน้ ำ 

      ๓. ปิดทองหลังพระ       ๔. โคแก่ชอบกินหญ้ำอ่อน 

๓๔. ข้อใดเป็นประโยครวม 

      ๑. วุ้นเส้นท ำอำหำรที่ก ำไลชอบ  

      ๒. ปันปันหรือลีโอจะท ำงำนช่วยอั่งเปำ 

      ๓. แอมซอ้มกระโดดเชือกทุกวันอังคำร 

      ๔. พลอยไว้ผมยำวกว่ำแพรว 

๓๕. “ผมดูฟุตบอลกับคุณอำเมื่อคืนนี้” ข้อควำมท่ีขีดเส้นใต้
ท ำหน้ำที่ใดในประโยค 

      ๑. บทกรรม        ๒. บทขยำยประธำน 

      ๓. บทขยำยกริยำ       ๔. บทขยำยกรรม 

๓๖. ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกันกับประโยคต่อไปนี้  

“ต้นกล้ำซื้อลูกบอลมำเตะที่โรงเรียน” 

      ๑. ใบหม่อนชอบกินบะหมี่น้ ำใสร้ำนนี้  

      ๒. พีพีใส่ชุดเดิมไปงำนแต่งงำนพ่ีชำยฉัน 

      ๓. ฟ้ำใสเป็นกังวลเพรำะเขำไม่ส่งกำรบ้ำน 

      ๔. ข้ำวปั้นเสียงดีครูจึงให้อ่ำนกลอนหน้ำห้อง 

 

สำระที่ ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย 

มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลัก
ภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ               
ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชำติ 

 

๑ 

๔ ๕ 

๒ ๓ 

๖ 

ค ำชี้แจง สำระที่ ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย 

เป็นแบบทดสอบปรนัย  ๔ ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียว     มี ๒๐ ข้อ (ข้อ ๒๗-๔๖) 

 

 

๑ 



๓๗ 

 

๓๗. ข้อใดเป็นภำษำเดียวกับประโยคต่อไปนี้ 

“ผมขำดเรียนแล้วลืมส่งใบลำคุณครูครับ 

   ๑. หลำยประเทศประสบปัญหำภำวะโภชนำกำรเกิน 

   ๒. เจอมนุษย์ป้ำบ่นจนได้ นี่ขนำดมำท ำงำนแต่เช้ำแล้วนะ 

   ๓. ปีใหม่ไทยมำถึงแล้วเธอ ๆ ทั้งหลำย 

   ๔. เธอนี่ก็ก็ชอบท ำตัวล ำไยอยู่เรื่อย 

๓๘. ควำมหมำยของส ำนวนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรพูด 

      ๑. ปอกกล้วยเข้ำปำก  

      ๒. ปำกเป็นเอกเลขเป็นโท 

      ๓. ปลำหมอตำยเพรำะปำก 

      ๔. ละเลงขนมเบื้องด้วยปำก 

๓๙. จำกค ำรำชำศัพท์และควำมหมำยที่ก ำหนดให้ ข้อใด 

ไม่ถูกต้อง 

      ๑. เดิน-เสด็จ  ๒. ชอบ-โปรด 

      ๓. นั่ง-ประทับ  ๔. ให้-พระรำชทำน 

๔๐. ข้อใดเมื่อน ำเติมลงในช่องว่ำงแล้วถูกต้องที่สุด      
“พระมหำชนกเป็น.................ในพระบำทสมเด็จ                
พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๙” 

      ๑. นิพนธ ์   ๒. พระนิพนธ์ 

      ๓. บทพระนิพนธ์  ๔. บทพระรำชนิพนธ์ 

๔๑. ประโยคใดไม่มีค ำภำษำต่ำงประเทศ 

      ๑. รองเท้ำคู่นี้สะกดทุกสำยตำด้วยสีสันอันโดดเด่น 

      ๒. ชำยคนนั้นเป็นกุ๊ก เขำท ำอำหำรเก่งมำก 

      ๓. ป๋ำชอบพำเด็ก ๆ ไปเดินห้ำงทุกวัน 

      ๔. รับขนมจีบซำลำเปำเพ่ิมไหมคะ 

๔๒. ข้อใดเป็นค ำที่นิยมใช้ในกำรแต่งค ำประพันธ์ประเภท
ร้อยกรองทุกค ำ 

      ๑. สถำนะ อุณหภูมิ บรรยำกำศ  

      ๒. คุณธรรม  ทรชน  นักปรำชญ์ 

      ๓. เคำรพ หำยนะ รุ่งอรุณ 

      ๔. สงกำ รำตรี สุริยำ 

อ่ำนค ำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๔๓-๔๖ 

         

 

 

 

 

 

 

 

๔๓. กลอนวรรคใดมีค ำสัมผัสพยัญชนะมำกกว่ำวรรคอ่ืน 

      ๑. คุณยำยฉันท่ำนพำไปฟังเทศน์ 

      ๒. ฉันเป็นหนี้ดอกจ ำปำของตำพลอย 

      ๓. ฉันไม่รู้รสธรรมล้ ำโอฬำร 

      ๔. ขอเล่ำสู่คุณครูผู้ร่วมใจ 

๔๔. ค ำคู่ใดเป็นค ำสัมผัสบังคับตำมฉันทลักษณ์ของบท
กลอน 

      ๑. สู่ – คร ู   ๒. พลอย – น้อย 

      ๓. นึก – ร ำลึก  ๔. แสน –สุด 

 

   ฉันเป็นหนี้ดอกจ ำปำของตำพลอย 

    ตั้งแต่น้อยยังร ำลึกนึกถึงได้ 

    ขอเล่ำสู่คุณครูผู้ร่วมใจ 

    ว่ำดอกไม้มีอ ำนำจดลบันดำล 

    คุณยำยฉันท่ำนพำไปฟังเทศน์ 

    ธรรมวิเศษแสนสุดพุทธบรรหำร 

    ฉันไม่รู้รสธรรมล้ ำโอฬำร 

    ที่พระท่ำนเทศนำว่ำอย่ำงไร 

 



๓๘ 

 

๔๕. ค ำคู่ใดเป็นค ำสัมผัสใน 

      ๑. ได้ – ใจ   ๒. สุด – พุทธ 

      ๓. ใจ – ดอกไม้  ๔. บันดำล –บรรหำร 

๔๖. ค ำคู่ใดเป็นค ำสัมผัสระหว่ำงบท 

      ๑. โอฬำร – ท่ำน  ๒. สุด – พุทธ 

      ๓. ร่วมใจ – ดอกไม้  ๔. บันดำล –บรรหำร 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

๔๗. กลอนวรรคใดอ่ำนแบ่งวรรคไม่ถูกต้อง 

      ๑. โฉมศรี/บริสุทธิ์/มนุษน้อย 

      ๒. กระจ้อยร่อย/น่ำรัก/หนักหนำ 

      ๓. ภชุงค์/สงสำร/กุมำรำ 

      ๔. เข้ำต้อง/ดูรู้ว่ำ/ไม่บรรลัย 

๔๘. ควำมรู้สึกของตัวละครในบทกลอนข้ำงต้นตรงกับข้อใด 

      ๑. สุขใจ ๒. ทุกข์ใจ    ๓. วุ่นวำยใจ ๔. ประหลำดใจ 

๔๙. ค ำที่ขีดเส้นใต้ในบทกลอน ค ำใดมีควำมหมำยเดียวกับ
ค ำว่ำ “นท”ี 

      ๑. ศิลำ ๒. ดินดำน      ๓. คงคำ   ๔. ภชุงค ์

 

        

 
 

๕๐. บทกลอนข้ำงต้นให้ข้อคิดตรงกับข้อใด 

      ๑. อย่ำเห็นแก่ตัว              

      ๒. อย่ำโอ้อวดว่ำรวย 

      ๓. อย่ำหยิบยืมเงินคนอ่ืน    

      ๔. อย่ำเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว 

๕๑. กลอนวรรคใดมีข้อควำมที่เป็นส ำนวนไทย 

      ๑.วรรคที่ ๑    ๒.วรรคที่ ๒   

      ๓.วรรคที่ ๓    ๔.วรรคที่ ๔ 

๕๒. จำกข้อ ๕๑ ข้อใดเป็นควำมหมำยของส ำนวนนั้น 

      ๑. เอำตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว 

      ๒. ท ำอะไรมักง่ำย ย่อมจะยุ่งยำกภำยหลัง 

      ๓. ท ำอะไรที่เกินก ำลังควำมสำมำรถของตน 

      ๔. รู้จักเก็บเงินทีละน้อยไม่ช้ำก็เป็นกอบเป็นก ำ 

(สร้อย)  ลำมะลิลำ ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ำยด้วยสระอำ 

สวัสดีนะเพ่ือนพ้อง (ซ้ ำ) ขอให้พี่น้องจงสุขอุรำ (สร้อย) 

ยินดีที่ได้รู้จัก (ซ้ ำ)  ฉันขอทำยทักทุกคนที่มำ (สร้อย) 

วันนี้ช่ำงสุขสันต์ (ซ้ ำ)   ได้มำเจอกันร้องเพลงเฮฮำ (สร้อย) 

ฉันเองก็แสนดีใจ (ซ้ ำ)   พบกันทีไรสุขใจทุกครำ (สร้อย) 

ค ำชี้แจง แบบทดสอบ สำระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

เป็นแบบทดสอบปรนัย  ๔ ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียว     มี ๑๔ ข้อ (ข้อ ๔๗-๖๐) 

 

 

สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ 
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

 

                อย่ำอวดดีมีทรัพย์เที่ยวจับแจก 
     ท ำเก่ียวแฝกมุงป่ำพำฉิบหำย 
     ใครจะช่วยตัวเรำก็เปล่ำดำย  
     อย่ำมักง่ำยเงินทองของส ำคัญ 
 

      เที่ยวเล่นมำเห็นกุมำร   นอนจมดินดำนธำรไหล 

เห็นศิลำผูกมำก็แจ้งใจ     ลูกใครทิ้งถ่วงลงคงคำ 

โฉมศรีบริสุทธิ์มนุษน้อย     กระจ้อยร่อยน่ำรักหนักหนำ 

ภุชงค์สงสำรกุมำรำ      เข้ำต้องดูรู้ว่ำไม่บรรลัย 

 



๓๙ 

 

๕๓. บทเพลงขา้งตน้ ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 

      ๑. เป็นเพลงอีแซว    
      ๒. เป็นกลอนหวัเดียว 
      ๓. เป็นกลอนปฏิพากย ์  

      ๔. เป็นเพลงพืน้บา้นภาคกลาง 

   
 
 
 
 
 
๕๔. กลอนวรรคใดมีศลิปะการใชค้  าซ า้ 
      ๑. วรรคท่ี ๑  ๒. วรรคท่ี ๒ 
      ๓. วรรคท่ี ๓  ๔. วรรคท่ี ๔ 

๕๕. กลอนวรรคใดมีค าสมัผสัอกัษรเดียวกนัมากท่ีสดุ 

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

๕๖. ใจความของบทกลอนนี ้ไมไ่ดก้ลา่วถึงประเดน็ใด 

      ๑. ความหว่งใย  ๒. ความพลดัพราก 
      ๓. การเปรียบเทียบ  ๔. การทดแทนคณุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๗. บทกลอนข้ำงต้นใช้โวหำรชนิดใด 
      ๑. เทศนำโวหำร     ๒. สำธกโวหำร 
      ๓. พรรณนำโวหำร  ๔. บรรยำยโวหำร 

     
 
 
 
 
 
๕๘. ข้อใดเป็นศิลปะกำรใช้ค ำของบทร้อยกรองข้ำงต้น 
      ๑. กำรเล่นค ำซ้ ำ 
      ๒. กำรใช้เฉพำะค ำไทยแท้ 
      ๓. กำรใช้ค ำท่ีมีควำมหมำยโดยนัย 
      ๔. กำรเล่นสัมผัสสระในแต่ละวรรค 
 
        สมเด็จพระเจ้ำร่วงครั้นเห็นมะกะโทอุตส่ำห์เป็นอันดี 
ก็ชอบพระอัชฌำสัย จึงทรงพระกรุณำโปรดตั้งให้เป็นขุนวัง 
มอบให้ว่ำกล่ำวในนอกพระรำชวัง สมเด็จพระร่วงเจ้ำทรง
พระเมตตำนักดุจหนึ่งบุตรในอุทร มะกะโทผู้เป็นขุนวังมี
ควำมอุตส่ำห์รักษำพระองค์กลำงคืนเป็นกลำงวัน พระร่วง
เจ้ำทรงพระเมตตำยิ่งขึ้นไป ข้ำรำชกำรน้อยใหญ่ทั้งปวง ก็มี
ควำมรักใครแลย ำเกรงแก่ขุนวังเป็นอันมำก 
๕๙. จำกเรื่องที่อ่ำน กำรปฏิบัติตนของมะกะโทตรงกับ
ส ำนวนใดมำกที่สุด 
      ๑. หนักเอำเบำสู้    
      ๒. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้ำน 
      ๓. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม   
      ๔. ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นำน 
 
   
 
 
 
 
๖๐. ข้อคิดจำกบทร้อยกรองควรน ำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใด 
จึงจะสอดคล้องเหมำะสม 
      ๑. ควำมสำมัคคี       ๒. ควำมรับผิดชอบ 
      ๓. กำรมีสติรู้ตัว       ๔. กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 

             แล้วลูบหลังสั่งควำมพลำยงำมน้อย 
      เจ้ำจงค่อยร่ ำเรียนเขียนคำถำ 
      รู้สิ่งใดก็ไม่สู้วิชำ 
      ไปเบื้องหน้ำเติบใหญ่จะให้คุณ 
      เรำยำกแล้วแก้วตำอย่ำประมำท  
      ทั้งสิ้นญำติสิ้นเชื้อจะเก้ือหนุน  
      ทุกวันนี้มีแต่ย่ำยังกำรุญ  
      พ่อพึงบุญเถิดลูกได้ปลูกเลี้ยง 

   แมร่กัลกูลกูก็รูอ้ยู่วา่รกั  
       คนอ่ืนสกัหม่ืนแสนไมแ่มน้เหมือน 

       จะกินนอนวอนวา่เมตตาเตือน   
       จะจากเรือนรา้งแมไ่ปแตต่วั 
 

เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์      พิศพักตร์ผ่องเพียงแขไข 
งำมโอษฐ์งำมแก้มงำมจุไร      งำมนัยน์งำมเนตรงำมกร 
งำมถันงำมกรรณงำมขนง      งำมองค์ยิ่งเทพอัปสร 
งำมจริตกิริยำงำมงอน      งำมเอวงำมอ่อนทั้งกำยำ 
 
 

       สัตว์อ่ืนตื่นเต้นแต่  ควรไกล 
กระต่ำยตื่นตูมไป   สุดหล้ำ 
ช้ำงม้ำตื่นฟืนไฟ   ฟัดฟำด สุดแฮ 
คนตื่นข่ำวศึกส้ำ   สุดห้ำมมันหำย 
 



๔๐ 

 

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ตอนที่ ๑ การอ่าน (ข้อ ๑ –๑๐) 
๑. ตอบข้อ ๓. เป็นพ่อแม่รังแกฉัน 
“พ่อแม่รังแกฉัน” มีความหมายว่า พ่อแม่ท่ีตามใจลูก 
มากเกินไป ยอมให้ลูกทุกอย่าง ไม่ว่าลูกจะขออะไรก็ไม่ 
เคยขัด จนท าให้ลูกกลายเป็นคนมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง  
อยากได้อะไรก็ต้องได้ จนท าให้ลูกกลายเป็นคนที่มีนิสัย 
ก้าวร้าวเห็นแก่ตัวและรักใครไม่เป็น ซึ่งไม่ตรงกับเรื่อง  
ที่อ่าน 
๒. ตอบข้อ ๑. บรรยายโวหาร 
เพราะ ใจความเป็นการเขียนในลักษณะของการเล่าเรื่อง 
อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามล าดับเหตุการณ์ 
ตรงไปตรงมา อันเป็นลักษณะของบรรยายโวหาร 
๓. ตอบข้อ ๒. ยกธงขาว 
ยกธงขาว เป็นค าที่มีความหมายโดยนัย ซึ่งมีความหมาย
ว่า ยอมแพ้  
๔. ตอบข้อ ๓. สับปะรดราคาตกต่ า 
มีใจความตอนหนึ่งกล่าวว่า “....เพราะไม่คุ้มค่ากับการ 
ตัดแล้วน าไปเร่ขาย....” นั่นเป็นเหตุผลที่ท าให้ชาวไร่น า 
สับปะรดมาแจกฟรีโดยขอเพียงค่าน  ามันรถที่ขนมาก็พอ  
๕. ตอบข้อ ๓. ผมคิดเพียงว่าดีกว่าปล่อยเน่าทิ งเปล่า 
ประโยชน์ เพราะ ค าว่า “คิดเพียงว่า” เป็นค าที่แสดงถึง 
การแสดงความคิด ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
๖. ตอบข้อ ๒. เหตุใดจึงเชื่อกันว่าทางสามแพร่งเป็น
ต าแหน่งที่ไม่ดี  เพราะเป็นค าถามที่มีค าว่า “เหตุใดจึง” 
ซึ่งต้องการค าตอบในลักษณะของการชี แจงเหตุผล โดย
ข้อความที่ ก าหนดให้อ่าน นับเป็นค าตอบอันมีเหตุผล
ตรงตามค าถามทุกประการ  
๗. ตอบข้อ ๔. ณัฐวัฒน์ไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์และพร้อม
จะลุกขึ นสู้ ข้อความนี สอนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุข แม้จะเจอกับความผิดพลาดล้มเหลวบ้าง ความ
ไม่ส าเร็จ ราบรื่นเหมือนเมื่อครั งในอดีตบ้าง ก็ให้ด ารงตน
ได้ซึ่งสอดคล้องกับการกระท าของณัฐวัฒน์ มากที่สุด 

๘. ตอบข้อ ๒. คิ วสวยจะเสริมให้ใบหน้าสวยยิ่งขึ น 
ความหมายของมงกุฎคือ เครื่องสวมพระเศียรแสดง 
ความเป็นกษัตริย์ เครื่องสวมหัวตัวพระ-นาง หรือตัว 
ละครชั นกษัตริย์ในการแสดงละครร า และเครื่องสวม 
หัวเพ่ือแสดงเครื่องหมายแห่งความชนะเลิศในการ 
ประกวดความงาม ในที่นี มงกุฎเป็นค าที่มีความหมาย 
โดยนัยว่าหมายถึง สูงสุด ยอดเยี่ยม ดังนั นคิ วคือ 
มงกุฎของใบหน้าจึงหมายถึง คิ วที่ดีเยี่ยม คิ วที่ 
สวยงามสมบูรณ์แบบจะเสริมเสน่ห์ให้แก่ใบหน้า 
สวยงามยิ่ง ๆ ขึ นนั่นเอง 
๙. ตอบข้อ ๔. วาฬขย้อนถุงพลาสติกออกมาก่อนตายซึ่ง 
น่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้วาฬตายทั งนี เนื่องจากค าว่า 
“น่าจะ” เป็นการคาดคะเน 
๑๐. ตอบข้อ ๑. มลภาวะในทะเล 
เพราะใจความส าคัญท่ีระบุผลการผ่าพิสูจน์ที่พบขยะ 
พลาสติกในกระเพาะอาหารวาฬและอาการที่ขย้อน 
ถุงพลาสติกออกมาก่อนตายแสดงถึงมลภาวะในทะเล 
เสื่อมโทรมมากจนเป็นสาเหตุท าให้สัตว์ใหญ่ในทะเล 
ตาย สมควรที่เรื่องมลภาวะควรน าไปพิจารณาหาทาง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 
ตอนที่ ๒ การเขียน (ข้อ ๑๑-๑๗) 
๑๑. ตอบข้อ ๒.แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์ 
เรื่องที่อ่านเป็นข่าวที่เล่าเหตุการณ์ที่สรุปหรือจับใจความ
ได้ว่า  ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเป็นอย่างไรจึง
เหมาะสมที่จะใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์   
ในการสรุปหรือจับใจความมากกว่ารูปแบบอื่น 
๑๒. ตอบข้อ ๑. เมื่อเปิดประตูรถออกมาถึงกับต้องผงะ 
เพราะการย่อความควรปรับภาษาโดยสรุป รวบรัด      
ได้ใจความไม่เยิ่นเย้อ หรืออาจตัดประโยคนี ออก  
เนื่องจากเป็นใจความประกอบ ไม่ใช่ประโยคใจความ
ส าคัญ  
๑๓. ตอบข้อ ๒. การลักลอบขายสัตว์ป่าสงวน 
เรื่องนี เป็นการน าเสนอข่าวการจับกุมสัตว์ป่าสงวน 
เพ่ือลักลอบไปจ าหน่าย 



๔๑ 

 

๑๔. ตอบข้อ ๓. 
เป็นการย่อความข่าวที่ได้ใจความส าคัญครบถ้วนได้ 
เหมาะสมที่สุด ส่วนตัวเลือกอ่ืนมีข้อความที่ควรตัดออก  
เช่น รายละเอียดปลีกย่อย ใจความประกอบ เป็นต้น 
๑๕. ตอบข้อ ๑. ง ข ก ค 
เมื่อน ามาเรียงกันแล้วจะประกอบด้วย ค าขึ นต้น  
เนื อความ การอวยพรก่อนจบจดหมาย และค าลงท้าย  
ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงเพ่ือนที่ 
เหมาะสมกว่าข้ออ่ืน  
๑๖. ตอบข้อ ๒. จดหมายแสดงความเสียใจ 
เพราะเพ่ือนประสบกับทุกข์ใจเนื่องจากความเสียหาย  
จึงควรจดหมายแสดงความเสียใจมากกว่าจดหมายอ่ืน 
๑๗. ตอบข้อ ๔. สรุป 
ข้อความนี อาจเป็นค าน าได้ โดยเป็นการเกริ่นน าเข้า 
เรื่องได้ สามารถเป็นเนื อหาและส่วนขยายเนื อเนื่อง 
ได้มากที่สุด เพราะมีลักษณะเป็นเนื อความที่ให้ข้อมูล  
จึงไม่สามารถเป็นส่วนสรุปของเรียงความได้  
ตอนที ่๓  การฟัง ดู พูด (ข้อ ๑๘-๒๖) 
๑๘. ตอบข้อ ๓. โฆษณา 
ลักษณะของข้อความเป็นการใช้ภาษาเพ่ือจูงใจ 
 โน้มน้าวใจให้ผู้อ่านคล้อยตามอันจะท าให้มีการซื อสินค้า 
นั น ๆ  
๑๙. ตอบข้อ ๔. หมายเลข ๔  
“เพียงสัปดาห์แรกก็เห็นผล” อวดอ้างเกินจริงมากกว่า 
ข้อความหมายเลขอื่น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท 
รับประทานภายในระยะเวลาสั นๆ จะเห็นผล ดูแล้วอาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย จึงน่าจะเกินความ 
เป็นจริง 
๒๐. ตอบข้อ ๑. ค าสาธุเพ่ือกุศลผลส าริด 
ต้องใช้ “สัมฤทธิ์” ซึ่งมีความหมายว่า ความส าเร็จ  
จึงจะถูกต้อง ส่วนค าว่า “ส าริด” เป็นชื่อโลหะประสม 
ทองแดงชนิดหนึ่ง น ามาใช้ในกลอนนี ไม่ถูกต้อง 
๒๑. ตอบข้อ ๔. ขออ านาจคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาล
ให้ท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป 

การอวยพรมีการกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธ์จึงเหมาะสม
ส าหรับผู้น้อยอวยพรแด่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้มีอาวุโส 
๒๒. ตอบข้อ ๒. ขอให้ลูกศิษย์ประสบความส าเร็จ มีชีวิต
ที่ก้าวหน้า โชคดีจงเป็นของเธอ   ลักษณะข้อความ
เหมาะสมส าหรับครูอวยพรให้ลูกศิษย์มากกว่าตัวเลือก
อ่ืน โดยมีค าว่า “ลูกศิษย์” ซึ่งแสดงถึงครูอวยพรให้แก่
นักเรียน หรือ ลูกศิษย์ 
๒๓. ตอบข้อ ๔. ทิศทาง ประสาน 
เป็นค าในระดับภาษาท่ีเป็นทางการ หรือภาษาที่ใช้ใน 
การเขียนรายงาน ส่วนตัวเลือกอ่ืนเป็นค าในระดับ 
ภาษาท่ีไม่เป็นทางการทั งหมด 
๒๔. ตอบข้อ ๑. รถตู้มรณะวิ่งไปชนรถสองแถว 
เทกระจาด   
ตัวเลือกอ่ืนใช้ภาษาระดับทางการ ซึ่งใช้ในการเขียน 
รายงานได้ทุกค าส่วน ตัวเลือก ๑ มีค าในระดับภาษาที่ไม่ 
เป็นทางการหรือภาษาปาก ได้แก่ ค าว่า รถตู้มรณะ , รถ 
สองแถว , เทกระจาด 
๒๕. ตอบข้อ ๓. น  ายาซักผ้า......ขจัดคราบความสกปรก
ได้ในพริบตา 
“ขจัดคราบความสกปรกได้ในพริบตา” เป็นข้อความ 
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งที่จริงอาจต้องแช่ผ้าสัก
ระยะ เวลาหนึ่ง หรือใช้มือขยี ผ้าสักครู่หนึ่ง ซึ่งไม่น่าจะ
เป็นภายในพริบตา 
๒๖. ตอบข้อ ๔. คลิกท่ีนี่....... รกแมว ลูกกรอกแมว ของ 
วิเศษช่วยให้คุณมีโชคลาภ ค้าขายดี  
เพราะมีการกล่าวอ้างถึงรกแมวหรือไส้ของแมว และ
ลูกกรอกหรือซากของแมวตาย ว่าเป็นของวิเศษที่ให้โชค
ให้ลาภ อันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าความเป็น
จริง จึงถือว่าเป็นการอวดอ้างไสยศาสตร์ เกินจริง ไม่
น่าเชื่อถือ 

ตอนที่ ๔ หลักและการใช้ภาษา (ข้อ ๒๗-๔๖)  
๒๗. ตอบข้อ ๑. หมายเลข ๑ 
“ของ” เป็นค าบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ 
๒๘. ตอบข้อ ๒. หมายเลข ๓ 



๔๒ 

 

“เพราะ” เป็นค าสันธานใช้เชื่อมประโยคให้มีใจความ
เป็นเหตุเป็นผลกัน 
๒๙. ตอบข้อ ๔. หมายเลข ๒ กับ ๕ 
“โปรดปราน” เป็นค ากริยา เช่นเดียวกันค าว่า “เป็น” 
 ๓๐. ตอบข้อ ๔. ค าสมุหนาม 
ในประโยคที่ก าหนด มีค านามทั่วไปหรือค านามสามัญ 
ได้แก่ “รถไฟเหาะ” มีค านามชี เฉพาะหรือค านาม 
วิสามัญได้แก่ “ญี่ปุ่น” และมีค านามบอกลักษณะหรือ 
ลักษณนามได้แก่ “ชั่วโมง” 
๓๑. ตอบข้อ ๔. สายน  าพัดก่ิงไม้มาด้วย 
ค าว่า “พัด” ในประโยคเป็นค ากริยาสกรรม โดยมี    
“กิ่งไม”้ เป็นกรรมมารองรับ เช่นเดียวกับประโยคที่ 
ก าหนดให้ซึ่งมี “ข่าวกีฬา” เป็นกรรมมารองรับ “อ่าน” 
ค ากริยาสกรรม  
๓๒. ตอบข้อ ๑. แบดมินตัน ฟุตบอล 
ตัวเลือกอ่ืนมีค าจากภาษาต่างประเทศท่ีมีศัพท์บัญญัติ 
แล้วเกือบทุกค า คือ ๑. มอเตอร์ไซด์(รถจักรยานยนต์)  
แท็กซี่ (รถรับจ้างไม่ประจ าทาง) ๒. ลอตเตอรี่(สลาก 
กินแบ่งรัฐบาล) ๔.แบงก์(ธนาคาร) แผ่นซีดี(แผ่นวีดีทัศน์)  
๓๓. ตอบข้อ ๓. ปิดทองหลังพระ 
เพราะไม่มีประธานของประโยคจึงเป็นกลุ่มค า 
๓๔. ตอบข้อ ๒. ปันปันหรือลีโอจะท างานช่วยอั่งเปา 
เป็นประโยครวมที่มี “หรือ” เป็นสันธานเชื่อมประโยค  
ทีม่ีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนตัวเลือกที่  
๑. (วุ้นเส้นท าอาหารที่ก าไลชอบ) เป็นประโยคซ้อน  
ตัวเลือกที่ ๓. (แอมซ้อมกระโดดเชือกทุกวันอังคาร)  
และ ๔. (พลอยไว้ผมยาวกว่าแพรว) เป็นประโยคสามัญ 
๓๕. ตอบข้อ ๓. บทขยายกริยา 
“ผมดูฟุตบอลกับคุณอาเมื่อคืนนี ” กับคุณอาเป็น 
บทขยายกริยา “ดู” ว่าดูกับคุณอา 
๓๖. ตอบข้อ ๒. พีพีใส่ชุดเดิมมางานแต่งงานพ่ีชายฉัน 
ประโยคนี เป็นประโยคซ้อนที่มีโครงสร้างประโยค  
กล่าวคือ “พีพีใส่ชุดเดิม”เป็นประโยคหลัก“พีพีมางาน  
แต่งงานพ่ีชายฉัน” เป็นประโยคย่อยซึ่งท าหน้าที่เป็นบท
ขยายกริยาของประโยคหลัก เช่นเดียวกับประโยคที่

ก าหนดให้ กล่าวคือ “ต้นกล้าซื อลูกบอล” เป็นประโยค
หลัก“ต้นกล้ามาเตะที่โรงเรียน”เป็นประโยคย่อย 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นบทขยายกริยาของประโยคหลัก 
๓๗. ตอบข้อ ๓. ปีใหม่ไทยมาถึงแล้วเธอๆ ทั งหลาย 
เป็นภาษาระดับกึ่งทางการ เช่นเดียวกับประโยคที่ 
ก าหนด “ผมขาดเรียนแล้วลืมส่งใบลาคุณครูครับ”  
ส่วน ๑. (หลายประเทศประสบปัญหาภาวะ 
โภชนาการเกิน) เป็นภาษาระดับทางการ ส่วน ๒.  
(เจอมนุษย์ป้าบ่นจนได้นี่ขนาดส่งงานละนะ) และ  
๔. (เธอนี่ ก็ชอบท าตัวล าไยอยู่เรื่อย) เป็นภาษาท่ี 
ไม่เป็นทางการหรือภาษาปาก 
๓๘. ตอบข้อ ๒. ปอกกล้วยเข้าปาก 
ความหมายของส านวนว่า “ปอกกล้วยเข้าปาก”  
หมายถึง ง่ายมาก, สะดวก เช่น "งานนี ง่ายเสียยิ่ง 
กว่าปอกกล้วยเข้าปาก" เกี่ยวข้องกับการท างาน 
หรือท ากิจกรรมใดๆ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการพูด 
๓๙. ตอบข้อ ๑. เดิน - เสด็จ 
“เดิน” ใช้ค าราชาศัพท์ว่า “เสด็จพระราชด าเนิน” 
ไม่ใช่ “เสด็จ” ซึ่งเป็นค าราชาศัพท์ที่มีความหมายว่าไป 
๔๐. ตอบข้อ ๔. บทพระราชนิพนธ์ 
ค าราชาศัพท์ว่า “พระราชนิพนธ์” หรือ  
“บทพระราชนิพนธ์” หมายถึง เรื่องหรือผลงาน 
ประพันธ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งหรือเขียนขึ น 
เอง ส่วนค าในตัวเลือก ๑, ๒ และ ๓ มีความหมาย 
เหมือนกันเพียงแต่ใช้กับพระบรมวงศ์ตั งแต่ชั น 
สมเด็จเจ้าฟ้าลงมา ไม่ได้ใช้กับพระมหากษัตริย์ 
๔๑. ตอบข้อ ๑.รองเท้าคู่นี สะกดทุกสายตาด้วยสีอัน 
โดดเด่น    
ตัวเลือกอ่ืนมีค าจากภาษาจีนในประโยค ได้แก่  
๑. กุ๊ก ๓. ป๋า , ห้าง และ ๔. ซาลาเปา 
๔๒. ตอบข้อ ๔. สงกา ราตรี สุริยา 
สงกา(สงสัย) ราตรี(กลางคืน) สุริยา(ดวงอาทิตย์)  
จะใช้ในการแต่งร้อยกรองเท่านั น ส่วนค าในตัวเลือก 
อ่ืนมีค าท่ีใช้ในการเขียนร้อยแก้วเป็นส่วนมาก มีบาง 
ค าท่ีอาจใช้ในการแต่งร้อยกรองบ้าง เช่น รุ่งอรุณ  



๔๓ 

 

๔๓. ตอบข้อ ๓. ฉันไม่รู้รสธรรมล  าโอฬาร 
มีค าสัมผัสพยัญชนะเสียง “ร” คือ รู้- รส และค าสัมผัส 
พยัญชนะเสียง “ล” คือ ล  า - ฬาร ซึ่งมากกว่าวรรค 
อ่ืนๆ ที่มีเพียง ๑ คู่ในแต่ละวรรค  
๔๔. ตอบข้อ ๒. พลอย – น้อย 
เป็นสัมผัสนอกจากค าสุดท้ายในวรรคที่ ๑ (พลอย)  
ส่งไปสัมผัสยังค าที่สามของวรรค ๒ (น้อย) ซึ่งเป็น 
สัมผัสบังคับตามฉันทลักษณ์ของกลอนแปด ส่วนตัว 
เลือกอ่ืนเป็นสัมผัสภายในวรรค ซึ่งเป็นสัมผัสไม่บังคับ 
๔๕. ตอบข้อ ๒. สุด–พุทธ 
สุด – พุทธ เป็นค าสัมผัสสระโดยเป็นเป็นสัมผัสใน 
ภายในวรรคเดียวกัน ของบทกลอนที่ไม่ใช่สัมผัสบังคับ 
๔๖. ตอบข้อ ๔. บันดาล – บรรหาร  
เป็นสัมผัสระหว่างกลอนบทหนึ่งและสองที่ก าหนดให้ 
ตอนที่ ๕ วรรณคดี (ข้อ ๔๗ – ๖๐) 
๔๗. ตอบข้อ ๔. เข้าต้อง/ดูรู้ว่า/ไม่บรรลัย 
 ต้องอ่านแบ่งวรรคดังนี  เข้าต้องดู/รู้ว่า/ไม่บรรลัย 
๔๘. ตอบข้อ ๔. ประหลาดใจ 
เพราะถอดใจความได้ว่า ตัวละครได้มาพบเด็กชายคน 
หนึ่งนอนหมดสติอยู่ริมน  า ในสภาพถูกท าร้ายด้วยการ 
ทิ งถ่วงน  า จึงเกิดความสงสัยใคร่รู้นั่นคือความรู้สึก 
ประหลาดใจ 
๔๙. ตอบข้อ ๓. คงคา 
 “นที และ คงคา” มีความหมายเดียวกันว่า “น  า”  
๕๐. ตอบข้อ ๒. อย่าโอ้อวดว่ารวย  สาระส าคัญของบท
ร้อยกรองเป็นการสอนให้รู้จักใช้จ่ายเงินทองอย่าง
ระมัดระวัง ไม่อวดรวย สุรุ่ยสุร่าย หรือท าสิ่งที่เกินก าลัง
ของตน ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลือกนี ที่สุด 
๕๑. ตอบข้อ ๒.วรรคที่ ๒ 
“เกี่ยวแฝกมุงป่า” เป็นส านวนที่มีความหมายว่า  
ท าอะไรเกินก าลังความสามารถของตน  
๕๒. ตอบข้อ ๓. ท าอะไรที่เกินก าลังความสามารถของ 
ตน  
๕๓. ตอบข้อ ๑. เป็นเพลงอีแซว 

เพราะเพลงที่ก าหนดเป็นเพลงพื นบ้านภาคกลางชื่อว่า 
เพลงลามะลิลา (ไม่ใช่เพลงอีแซว) มีลักษณะเป็น 
กลอนหัวเดียว (กลอนที่ส่งสัมผัสท้ายบาทเป็นเสียง
เดียวกันทุกบาท) และเป็นกลอนปฏิพากย์  (การร้อง
โต้ตอบกันสองฝ่าย 
๕๔. ตอบข้อ ๑. วรรคที่ ๑ 
เพราะ มีการใช้ค าซ  า ๒ คู่ คือค าว่า รัก-รัก , ลูก-ลูกโดด
เด่นกว่าวรรคอื่น ๆ  
๕๕. ตอบข้อ ๒. วรรคที่ ๒ 
เพราะ มีการใช้ค าสัมผัสอักษรเสียง “ม” ถึง ๔ ค า 
คือ หมื่น-ไม-่แม้น-เหมือน ซึ่งมากกว่าวรรคอื่น ๆ 
๕๖. ตอบข้อ ๔. การทดแทนคุณ 
บทกลอนกล่าวถึง ความห่วงใยในวรรคที่ ๒ และ ๓  
กล่าวถึงความพลัดพรากในวรรคท่ี๔ และมีการ 
กล่าวเปรียบเทียบในวรรคที่ ๒ แต่การทดแทนคุณ 
ไม่ได้กล่าวถึงชัดเจนเพียงพอ  
๕๗. ตอบข้อ ๑. เทศนาโวหาร 
เทศนาโวหาร เป็นโวหารที่แสดงการสั่งสอน และ 
ชี แนะคุณและโทษสิ่งที่ควรปฏิบัติ ซึ่งตรงกับบท 
กลอนที่มีใจความสั่งสอนให้หาวิชาความรู้ใส่ตัว 
และเชื่อฟังค าสั่งสอนของต่อผู้ใหญ่ (ย่า) 
๕๘. ตอบข้อ ๑. การเล่นค าซ  า 
บทร้อยกรองมีการใช้ค าว่า “งาม” ซ  าๆในเกือบทุก 
วรรค รวมแล้วมีถึง ๑๔ ต าแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะ 
การใช้ค าอย่างหนึ่งที่ท าให้บทร้อยกรองไพเราะยิ่งขึ น 
๕๙. ตอบข้อ ๑. หนักเอาเบาสู้ 
มะกะโทท างานอย่างขยันขันแข็ง ไม่เก่ียงงาน ท างาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ (มีความอุตส่าห์รักษา 
พระองค์กลางคืนเป็นกลางวัน) ซึ่งตรงกับความหมาย 
ของส านวนหนักเอาเบาสู้ 
๖๐. ตอบข้อ ๓. การมีสติรู้ตัว 
บทร้อยกรองนี มีการยกส านวนไทย “กระต่ายตื่นตูม”  
ขึ นมาประกอบ ซึ่งมีความหมายว่า คนที่แสดงอาการ 
ตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันส ารวจให้ถ่องแท้ก่อน นั่นคือ  
คนเหล่านี ควรมีสติรู้ตัว รู้จักคิดไตร่ตรองหาเหตุผล 


