ชุดที่ ๑
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ส่ วนที่ ๑ : แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน ๒๕ ข้อ
ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๕ คะแนน
อ่านเรื่องต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อ ๑-๕
อำหำรและสุ ขภำพเป็ นสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกัน กำรเกิ ดโรคบำงชนิ ดมีสำเหตุส่วนหนึ่ งจำกกำรกิ นอำหำร
ที่ไม่เหมำะสม หลำยคนเคยหลงรู ป รส หรื อควำมสะดวกรวดเร็ วของอำหำรที่แฝงไปด้วยพิษภัยอย่ำง
เงียบ ๆ เช่น ฟำสต์ฟูด อำหำรสำเร็ จรู ป เบเกอรี ขนมขบเคี้ยว น้ ำอัดลม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมกำรกิ น
ที่ผิดและตกยุค ทั้งนี้ ปั จจุบนั คนทัว่ โลกต่ำงให้ควำมสนใจและหันมำใส่ ใจสุ ขภำพกันมำกขึ้น จนเกิ ด
กระแสรั กสุ ขภำพและกำรกิ นเพื่อสุ ขภำพตำมมำ ดังนั้น จึงขอแนะนำ ๗ เคล็ดลับกำรกิ นเพื่อสุ ขภำพ
เพื่อให้นำไปใช้กนั
๑. กินอาหารเช้ าเป็ นประจา เพรำะมื้อเช้ำเป็ นมื้อที่สำคัญที่สุดและควรเป็ นมื้อที่มีคุณค่ำครบทั้ง
๕ หมู่ในปริ มำณที่เหมำะสม เพรำะนอกจำกจะช่ วยเติมพลังให้ร่ำงกำยและสมองแล้ว ยังช่วยลดระดับ
คอเลสเทอรอลในเส้นเลือด ช่วยให้กำรเผำผลำญพลังงำนดีข้ ึน
๒. เลือกอาหารจากธรรมชาติไม่ ขัดสี เช่ น ข้ำวกล้อง ข้ำวบำร์ เลย์ (มอลต์) ถัว่ ข้ำวสำลี (โฮลวีต)
เมล็ดทำนตะวัน เป็ นต้น ซึ่ งอำหำรเหล่ำนี้ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสู ง เป็ นแหล่งรวมของแร่ ธำตุ วิตำมิน
โปรตีนที่ปรำศจำกคอเลสเทอรอลและคำร์ โบไฮเดรตเชิ งซ้อน มีสำรแอนติออกซิ แดนต์ ใยอำหำรและ
ปั จจัย อื่ น ช่ วยลดควำมเสี่ ย งโรคหัวใจ นอกจำกนี้ ยัง ช่ วยลดคอเลสเทอรอลและควำมดันโลหิ ตได้
หรื ออำจเลือกอำหำรที่มีส่วนผสมของธัญพืชไม่ขดั สี เช่น ขนมปั งโฮลวีต ซี เรี ยลจำกมอลต์ เป็ นต้น
๓. เพิ่มผักผลไม้ ในมื้ออาหารและกินเป็ นประจา เพื่อเพิ่มวิตำมิน แร่ ธำตุ และสำรอื่น ๆ ที่จำเป็ นต่อ
ร่ ำงกำย ช่วยลดควำมเสี่ ยงโรคหัวใจ ช่วยนำคอเลสเทอรอลและสำรก่อมะเร็ งบำงชนิ ดออกจำกร่ ำงกำย
ทำให้ลดกำรสะสมของสำรก่อมะเร็ งบำงชนิ ด และมีกำกใยช่วยในกำรขับถ่ำย ช่ วยให้กระบวนกำรต่ำง ๆ
ในร่ ำงกำยดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๔. ลดขนมขบเคี้ยวและขนมอบที่มีแต่ ไขมัน เกลือ น้าตาล และสารปรุ งแต่ งอื่น ๆ ที่ส่งผลเสี ยต่อ
สุ ขภำพ หำกอยำกกิ นขนมอำจหันมำกิ นขนมที่ มีส่ วนผสมของธัญพืชเพื่อเพิ่มคุ ณค่ำทำงโภชนำกำร
ให้กบั ขนมที่มีประโยชน์นอ้ ย อย่ำงไรก็ตำม ควรกินในปริ มำณที่เหมำะสมเท่ำนั้น
๕. กินปลา ไข่ และเนื้อสั ตว์ ไม่ ติดมัน อำหำรเหล่ำนี้ เป็ นแหล่งโปรตีนที่ดี ช่วยเสริ มสร้ำงร่ ำงกำยใน
ผูเ้ ยำว์แ ละซ่ อ มแซมเนื้ อ เยื่ อ ที่ เ สื่ อ มสลำยในผูส้ ู ง อำยุ เป็ นส่ ว นประกอบของสำรสร้ ำ งภู มิ คุ ้ม กัน
โรคติดเชื้อ ช่วยลดควำมเสี่ ยงของโรคอ้วน ไขมันในเส้นเลือดสู ง เป็ นต้น

๖. ดื่มเครื่องดื่มเพือ่ สุ ขภาพแทนนา้ หวาน นา้ อัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ งมีน้ ำตำลสู ง กำรดื่ม
น้ ำ ผัก ผลไม้ก็ เป็ นทำงเลื อกที่ ดีเพรำะอุ ดมไปด้วยคุ ณค่ ำ ทำงโภชนำกำร ทั้ง คำร์ โบไฮเดรต โปรตี น
วิตำมินและแร่ ธำตุกว่ำ ๕๐ ชนิด เหมำะกับคนทุกเพศทุกวัย
๗. ดื่มน้าและนมให้ เป็ นนิสัย กำรดื่ มน้ ำจะช่ วยระบบขับถ่ำยและมีน้ ำหล่อเลี้ ยงในเซลล์ต่ำง ๆ ของ
ร่ ำงกำย และควรดื่ มนมอย่ำงน้อยวันละ ๑-๒ แก้ว ทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ เพรำะนมอุดมไปด้วยคุ ณค่ำ
โภชนำกำรสู ง ช่ วยในกำรเจริ ญเติ บ โตของเด็ ก ๆ ช่ วยให้กระดู กและฟั นแข็ง แรง โดยชนิ ดของนม
ขึ้นอยูก่ บั วัย หำกเป็ นเด็กที่กำลังเจริ ญเติบโตควรเป็ นนมจืดธรรมดำ แต่ในผูส้ ู งอำยุควรเป็ นนมพร่ องมันเนย
เพื่อมีส่วนช่วยลดคอเลสเทอรอล
กัญชลี ทิมำภรณ์
www.newswit.com

ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และสำนวนจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๔/๒)
• สะกดคำและบอกควำมหมำยของคำในบริ บทต่ำง ๆ (ท ๔.๑ ป. ๔/๑)
๑. “๗ เคล็ดลับกำรกินเพื่อสุ ขภำพ” คำที่ขีดเส้นใต้มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร
๑ วิธีกำรกินที่นิยม
๒ วิธีกำรกินให้อร่ อย
๓ วิธีกำรกินอย่ำงฉลำด
๔ วิธีกำรกินที่แปลกใหม่
ตัวชี้วดั • ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ป. ๔/๒)
• ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ป. ๕/๑)
• วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ป. ๖/๑)
๒. ข้อใดไม่มีคำกริ ยำ
๑ ธัญพืชไม่ขดั สี
๒ นมพร่ องมันเนย
๓ อำหำรสำเร็ จรู ป
๔ เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภำพ

ตัวชี้วดั • แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๔/๔)
• แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๕/๔)
• แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๖/๔)
• จำแนกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๔/๑)
๓. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
๑ อำหำรเช้ำเป็ นมื้อที่สำคัญที่สุด
๒ ผักผลไม้มีกำกใยช่วยในกำรขับถ่ำย
๓ กำรเกิดโรคบำงชนิดมีสำเหตุส่วนหนึ่งจำกกำรกินอำหำรที่ไม่เหมำะสม
๔ หำกอยำกกินขนมอำจหันมำกินขนมที่มีส่วนผสมของธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร
ให้กบั ขนมที่มีประโยชน์นอ้ ย
ตัวชี้วดั • คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่ องที่อ่ำนโดยระบุเหตุผลประกอบ (ท ๑.๑ ป. ๔/๕)
๔. ผูท้ ี่กินอำหำรตำมเคล็ดลับนี้ น่ำจะได้รับผลอย่ำงไร
๑ รู ปร่ ำงดี มีน้ ำหนักและส่ วนสู งตำมเกณฑ์มำตรฐำน
๒ มีสุขภำพดี ร่ ำงกำยมีภูมิคุม้ กันโรคต่ำง ๆ ได้ดี
๓ หลับง่ำย หลับสนิท มีจิตใจที่เบิกบำน
๔ ไม่มีโรค ไม่มีอำกำรเจ็บป่ วยใด ๆ
ตัวชี้วดั • สรุ ปควำมรู ้และข้อคิดจำกเรื่ องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวติ ประจำวัน (ท ๑.๑ ป. ๔/๖)
• อธิ บำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ป. ๔/๒)
๕. นักเรี ยนได้ขอ้ คิดใดจำกเรื่ องนี้
๑ เลิกกินอำหำรฟำสต์ฟูดและอำหำรสำเร็ จรู ปโดยเด็ดขำด
๒ ในแต่ละวันดื่มนมและน้ ำผลไม้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะดื่มได้
๓ ควรเลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์ในปริ มำณที่เหมำะสมเสมอ
๔ ทุกมื้อต้องกินอำหำรให้ครบ ๕ หมู่ มื้อไหนขำดต้องบวกเพิ่มในมื้อถัดไป

อ่านบทเพลงทีก่ าหนด แล้วตอบคาถามข้ อ ๖-๑๐
อย่ำกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญำ
ให้เธอหมำยมัน่ คง แล้วอย่ำหลงไปเชื่อใคร
มีดวงตะวันส่ องเป็ นแสงสี ทอง
เมื่อดอกไม้แย้มบำนให้คนหำญสู ้ไม่หวัน่
บนทำงเดินที่มีขวำกหนำม
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
จะปลอบดวงใจให้เธอหำยร้ำวรำน
จะเป็ นสำยน้ ำเย็นดับกระหำยยำมโหยอ่อน

อย่ำเปลี่ยนวำจำเมื่อเวลำแปรเปลี่ยนไป
เดินทำงไปอย่ำหวัน่ ไหวใครกำงกั้น
กระจ่ำงครรลองให้ใฝ่ ปองและสร้ำงสรรค์
คือรำงวัลแด่ควำมฝันอันยิง่ ใหญ่ ให้เธอ
ถ้ำเธอคร้ำมถอยไปฉันคงเก้อ
เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสี ยก่อน
จะเป็ นสะพำนให้เธอเดินไปแน่นอน
คอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้...นิรันดร์
จรัล มโนเพ็ชร ประพันธ์คำร้องและทำนอง

ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยโดยนัยจำกเรื่ องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย (ท ๑.๑ ป. ๕/๓)
๖. ขวากหนาม ในที่น้ ีหมำยถึงอะไร
๑ ดอกกุหลำบ
๒ อุปสรรค
๓ ก้อนหิ น
๔ ศัตรู
ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และข้อควำมที่เป็ นกำรบรรยำยและกำรพรรณนำ
(ท ๑.๑ ป. ๕/๒)
• อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และข้อควำมที่เป็ นโวหำร (ท ๑.๑ ป. ๖/๒)
๗. สิ่ งใดคือรำงวัลแด่คนช่ำงฝัน
๑ กำลังใจ
๒ โอกำส
๓ กำรให้อภัย
๔ เงินสนับสนุน

ตัวชี้วดั • บอกควำมหมำยของสำนวน (ท ๔.๑ ป. ๔/๖)
๘. แนวคิดของบทเพลงนี้สอดคล้องกับสำนวนใด
๑ ทอดสะพำน
๒ กล้ำนักมักบิ่น
๓ ก่อแล้วต้องสำน
๔ รำชรถมำเกย
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และเปรี ยบเทียบสำนวนที่เป็ นคำพังเพยและสุ ภำษิต (ท ๔.๑ ป. ๖/๖)
๙. คำตอบในข้อ ๘ สัมพันธ์กบั สุ ภำษิตใด
๑ น้ ำขึ้นให้รีบตัก
๒ ช้ำ ๆ ได้พร้ำสองเล่มงำม
๓ รักยำวให้บนั่ รักสั้นให้ต่อ
๔ ควำมพยำยำมอยูท่ ี่ไหน ควำมสำเร็ จอยูท่ ี่นนั่
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนิ นชีวติ
(ท ๑.๑ ป. ๕/๕)
• ระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนวรรณคดีและวรรณกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ในชีวติ จริ ง
(ท ๕.๑ ป. ๕/๒)
๑๐. ใครนำข้อคิดจำกบทเพลงนี้ไปใช้ในกำรดำเนิ นชีวติ
๑ จุย้ ขวนขวำยอ่ำนหนังสื อหลำยประเภทเพรำะตั้งใจจะเป็ นทนำยควำม
๒ ตุย้ เคยทำงำนหลำยอย่ำงแต่ไม่เอำจริ งสักอย่ำง จึงเปลี่ยนงำนไปเรื่ อย ๆ เพื่อค้นหำตนเอง
๓ ปุ้ ยรักกำรร้องเพลงและมีเสี ยงไพเรำะ แต่เมื่อเขำแพ้กำรประกวดร้องเพลง เขำก็เลิกร้องเพลง
ตั้งแต่น้ นั มำ
๔ ยุย้ เลือกเรี ยนวำดภำพทั้งที่ตนเองไม่ชอบและทำได้ไม่ดี แต่ก็เลือกตำมเพื่อนในกลุ่มจะได้ไปเรี ยน
ด้วยกัน

อ่านพระบรมราโชวาท แล้วตอบคาถามข้ อ ๑๑-๑๔
“ควำมรู ้จกั อดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจให้ววู่ ำมไปตำมเหตุกำรณ์ตำมอคติและอำรมณ์
ที่ชอบใจ หรื อไม่ชอบใจนั้น ทำให้เกิดมีกำรยั้งคิด และธรรมดำคนเรำเมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมีโอกำส
ที่จะพิจำรณำเรื่ องที่ทำ คำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่ง กำรพิจำรณำทบทวนเรื่ องใด ๆ ใหม่
ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดควำมเข้ำใจอันกระจ่ำงสว่ำงไสวขึ้น”
ควำมตอนหนึ่งในพระบรมรำโชวำท
ในพิธีพระรำชทำนปริ ญญำบัตรของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๑๖

ตัวชี้วดั • อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิ บำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบตั ิตำม (ท ๑.๑ ป. ๖/๖)
• สรุ ปเรื่ องจำกวรรณคดีหรื อวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ป. ๕/๑)
๑๑. พระบรมรำโชวำทองค์น้ ีสอนให้ปฏิบตั ิสิ่งใด
๑ ไม่เอำแต่ใจตนเอง
๒ รู้จกั ใช้วจิ ำรณญำณ
๓ มีควำมอดทนอดกลั้น
๔ ทบทวนเรื่ องที่ทำหรื อพูดไปแล้ว
ตัวชี้วดั • อธิบำยกำรนำควำมรู ้และควำมคิดจำกเรื่ องที่อ่ำนไปตัดสิ นใจแก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต
(ท ๑.๑ ป. ๖/๕)
๑๒. นักเรี ยนจะนำคำสอนจำกพระบรมรำโชวำทไปใช้ในสถำนกำรณ์ใด
๑ เพื่อนชวนไปทบทวนบทเรี ยนก่อนสอบ
๒ เพื่อนช่วยกันจัดป้ ำยนิเทศ
๓ เพื่อนหกล้มขณะเล่นกีฬำ
๔ เพื่อนพูดล้อเลียน

ตัวชี้วดั • อ่ำนหนังสื อตำมควำมสนใจและอธิ บำยคุณค่ำที่ได้รับ (ท ๑.๑ ป. ๖/๘)
• อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
(ท ๕.๑ ป. ๖/๓)
๑๓. พระบรมรำโชวำทองค์น้ ีมีคุณค่ำด้ำนใด
๑ คุณค่ำด้ำนปั ญญำ
๒ คุณค่ำด้ำนอำรมณ์
๓ คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์
๔ คุณค่ำด้ำนวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั • แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดีหรื อวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ป. ๖/๑)
๑๔. ถ้ำคนในสังคมยึดถือพระบรมรำโชวำทนี้ในกำรอยูร่ ่ วมกัน สังคมจะเป็ นอย่ำงไร
๑ ทุกคนไม่เห็นแก่ตวั เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมได้เสมอ
๒ ทุกคนไม่ทะเลำะวิวำททำร้ำยกัน
๓ ทุกคนมีควำมคิดเห็นตรงกันทั้งหมด
๔ ทุกคนมีสติปัญญำฉลำดหลักแหลม
ตัวชี้วดั • ใช้คำรำชำศัพท์ (ท ๔.๑ ป. ๕/๔)
• ใช้คำได้เหมำะสมกับกำลเทศะและบุคคล (ท ๔.๑ ป. ๖/๒)
๑๕.

นำยเรื องโรจน์ สุ ขสวัสดิ์
นำคณะบุคคลเข้ำเฝ้ ำทูลละอองพระบำท
เพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยหนังสื อแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
คำใดนำมำเติมในช่องว่ำงจึงจะถูกต้อง
๑ ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
๒ ขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำต
๓ ขอพระรำชทำนพระอนุญำต
๔ ขอประทำนพระอนุญำต

ตัวชี้วดั • ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ (ท ๔.๑ ป. ๔/๓)
• อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิ บำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบตั ิตำม (ท ๑.๑ ป. ๕/๖)
• อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิ บำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบตั ิตำม (ท ๑.๑ ป. ๖/๖)
๑๖. ศึกษำข้อมูลในพจนำนุกรมต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำม
จิ น ต–, จิ น ต์ [จิ น ตะ–] ก. คิ ด . (ป., ส.). จิ น ตกวี
น. กวีผูม้ ีควำมสำมำรถในกำรแต่งร้ อยกรองตำมแนว
ควำมคิ ด และจิ น ตนำกำรของตนเอง. จิ น ต์ จ ล ก. คิ ด
หวัน่ , คิดหวำดหวัน่ , เช่น ใจปรำชญ์ฤๅเฟื่ องฟื้ นห่ อนได้
จินต์จล. (โลกนิ ติ). (ป. จิ นฺต ว่ำ คิด, จล ว่ำหวัน่ ไหว).
จินตนาการ น. กำรสร้ ำงภำพขึ้ นในจิ ตใจ. (ป. จิ นฺตน
+ อำกำร). จินตนิยม น. (ปรัชญำ) ขบวนกำรใน
ประวัติศำสตร์ ของปรัชญำและศิลปะที่เน้นกำรเป็ นตัว
ของตัวเอง เป็ นอิ สระจำกกฎเกณฑ์และระเบีย บกำรที่
ยึ ด ถื อ กัน มำ นัก ปรั ช ญำและศิ ล ปิ นของขบวนกำรนี้
ถือ ว่ ำ อำรมณ์ ควำมรู ้ สึ ก ส ำคัญ กว่ ำ เหตุ ผ ล; (ศิ ล ปะ
และวรรณคดี ) คตินิยมในกำรสร้ ำงสรรค์ วรรณกรรม
หรื อศิลปะซึ่ งแสดงให้เห็นชี วิตและโลกตำมจินตนำกำร
หรื อ มโนภำพ. (อ. romanticism). จิ น ตภาพ น. ภำพที่
เกิ ดจำกควำมนึ ก คิ ดหรื อที่ คิ ด ว่ ำ ควรจะเป็ นเช่ นนั้ น,
ภำพลักษณ์ ก็วำ่ . (อ. image).
เมื่อค้นหำคำว่ำ จินตภำพ ข้อมูลใดถูกต้อง
๑ หมำยถึงภำพที่เกิดจำกควำมนึกคิด
๒ มำจำกคำในภำษำบำลี คือ จินฺตน + อำกำร
๓ ตรงกับคำในภำษำอังกฤษว่ำ romanticism
๔ หมำยถึงกวีผมู ้ ีควำมสำมำรถในกำรแต่งร้อยกรองตำมจินตนำกำรของตนเอง

ตัวชี้วดั • บอกคำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย (ท ๔.๑ ป. ๕/๕)
• รวบรวมและบอกควำมหมำยของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย (ท ๔.๑ ป. ๖/๓)
๑๗. คำในข้อใดมีที่มำจำกภำษำจีนทั้ง ๒ คำ
๑ ซำลำเปำ
ไอศกรี ม
๒ ลอดช่อง
เกำเหลำ
๓ เย็นตำโฟ
เปำะเปี๊ ยะ
๔ ตะโก้
เต้ำส่ วน
ตัวชี้วดั • แต่งประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ (ท ๔.๑ ป. ๔/๔)
• จำแนกส่ วนประกอบของประโยค (ท ๔.๑ ป. ๕/๒)
• ระบุลกั ษณะของประโยค (ท ๔.๑ ป. ๖/๔)
๑๘.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป็ นยำมเช้ำวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิ
สำยลมอ่อนพัดโชยแผ่วเบำ
พืชพรรณกำลังผลิใบใหม่เป็ นสี เขียวอ่อนงดงำม
ชำยตำบอดคนหนึ่งนัง่ ขอทำนบนทำงเท้ำ
ป้ ำยกระดำษข้ำงหน้ำขอทำนเขียนว่ำ “ผมตำบอด”

หมำยเลขใดเป็ นวลี
๑ หมำยเลข ๒
๒ หมำยเลข ๓
๓ หมำยเลข ๒ และ ๔
๔ หมำยเลข ๑ และ ๕

ตัวชี้วดั • ใช้สำนวนได้ถูกต้อง (ท ๔.๑ ป. ๕/๗)
๑๙. สำนวน “ปิ ดทองหลังพระ” จะนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ใด
๑ นัทเป็ นไข้หวัดแต่ไม่กล้ำบอกแม่วำ่ ไปเล่นกลำงฝนมำ
๒ นิลช่วยเขียนเรี ยงควำมให้เพื่อนเพื่อให้เขำได้คะแนนดี ๆ
๓ นันท์เก็บกวำดทำงเดินในชุมชนให้สะอำดอยูเ่ สมอด้วยควำมสมัครใจ
๔ นนท์แอบหลับในห้องเรี ยนเป็ นประจำ แม้ครู จะตักเตือนก็ไม่เป็ นผล

ตัวชี้วดั • แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ป. ๖/๕)
๒๐.

ที่ร่มไผ่ชำยคลองตรงร่ องน้ ำ
ร่ มน้ ำไหลใสเย็นเป็ นเกลียวกลม
เติมคำใดในช่องว่ำง กลอนบทนี้จึงจะสมบูรณ์
๑ ค้อม
๒ ห้อย
๓ ก้ำน
๔ แผ่

สะแกค้ ำกิ่ง
มำห้อมห่ม
หยุดพักเหนื่ อยนัง่ ชมพอชื่นใจ

ตัวชี้วดั • อธิ บำยควำมหมำยของข้อมูลจำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกรำฟ
(ท ๑.๑ ป. ๖/๗)
๒๑. จำนวนเงินที่ร้ำนขำยหนังสื อร้ำนหนึ่งขำยได้ต้ งั แต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์

จำกกรำฟ ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
๑ วันอังคำรขำยหนังสื อได้เงินน้อยกว่ำวันจันทร์
๒ ทุกวันขำยหนังสื อได้เงินมำกกว่ำ ๒,๐๐๐ บำท
๓ ช่วงปลำยสัปดำห์มียอดขำยหนังสื อลดลง
๔ วันศุกร์ขำยหนังสื อได้เงินมำกที่สุด

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่ อถือจำกเรื่ องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล (ท ๓.๑ ป. ๕/๓)
๒๒.

ผูจ้ ดั รำยกำรโทรทัศน์ชื่อดังต้องกำรเฟ้ นหำดำวฉำยแสงดวงใหม่มำประดับวงกำรบันเทิง
หนุ่มสำวที่มีอำยุระหว่ำง ๑๒-๑๕ ปี รู ปร่ ำงหน้ำตำดีและมีควำมฝัน รี บสมัครเข้ำมำ
โดยส่ งรู ปถ่ำยพร้อมประวัติส่วนตัวมำที่ www.pen.ao.th โอกำสดี ๆ รอคุณอยู่
เรื่ องนี้น่ำเชื่อถือหรื อไม่ เพรำะเหตุใด
๑ น่ำเชื่อถือ เพรำะระบุเว็บไซต์ที่ติดต่อได้
๒ น่ำเชื่อถือ เพรำะระบุวำ่ เป็ นผูจ้ ดั รำยกำรโทรทัศน์ชื่อดังของวงกำรบันเทิง
๓ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะไม่ได้แจ้งเกณฑ์กำรคัดเลือก
๔ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะข้อมูลที่ให้ไม่ชดั เจนและไม่สำมำรถตรวจสอบได้

ตัวชี้วดั • พูดแสดงควำมรู ้ ควำมคิดเห็น และควำมรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๔/๓)
• พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๕/๑)
• พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจจุดประสงค์ของเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๖/๑)
๒๓. กำรพูดในข้อใดแสดงว่ำเข้ำใจจุดประสงค์ของเรื่ อง
๑ ขออุทิศควำมดีเป็ นเครื่ องบูชำครู ดว้ ยสำนึกในพระคุณ
๒ ครู เป็ นผูใ้ ห้ควำมรู ้และอบรมจิตใจให้รู้ผดิ ชอบชัว่ ดี
๓ พระคุณครู เป็ นพระคุณที่สำมถัดจำกบิดำมำรดำ
๔ ครู ไม่ใช่เรื อจ้ำงแต่เป็ นแสงนำทำงชีวติ
ตัวชี้วดั • รำยงำนเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ (ท ๓.๑ ป. ๔/๕)
• พูดรำยงำนเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ (ท ๓.๑ ป. ๕/๔)
• พูดรำยงำนเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ (ท ๓.๑ ป. ๖/๔)
๒๔. เรื่ องใดควรนำมำพูดรำยงำน
๑ ดำรำไทยที่วยั รุ่ นชื่ นชอบ
๒ หน้ำที่ของชำยหญิงในยุคปัจจุบนั
๓ ขนมไทยช่วยสะท้อนควำมเป็ นไทย
๔ เทคโนโลยีที่เจริ ญทำให้คุณธรรมเสื่ อมถอย

ตัวชี้วดั • พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่อถือ (ท ๓.๑ ป. ๖/๕)
๒๕. คำพูดใดโน้มน้ำวผูฟ้ ังได้มำกที่สุด
๑ โปรดทิง้ ขยะลงถัง
๒ ละอำยใจบ้ำงไหมเมื่อทิ้งขยะไม่เป็ นที่
๓ ทิ้งขยะให้ถูกที่ บ้ำนเมืองของเรำจะสะอำดน่ำมอง
๔ ถังขยะอยูน่ ี่ ดูสิเดินเลย ทิ้งไปแล้วทำเฉย เหมือนไม่เคยถือมำ
ส่ วนที่ ๒ : อ่ำนข้อควำมที่กำหนดแล้วเลือกคำตอบที่จะใช้เติมในช่องว่ำงจำกหมวดคำตอบ ก และ ข
ให้ถูกต้องทั้ง ๒ หมวด หมวดละ ๑ คำตอบ จึงจะได้คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน
รวม ๑๐ คะแนน
ตัวชี้วดั • เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นได้ตรงตำมเจตนำ (ท ๒.๑ ป. ๕/๖)
๒๖.

นิทำนเรื่ องนี้มีโครงเรื่ องน่ำสนใจ เหตุกำรณ์ชวนให้ติดตำมตลอดเรื่ อง ตัวละครหลำกหลำย
สะท้อนให้เห็นนิสัยทั้งด้ำนดีและด้ำนไม่ดี กำรใช้ภำษำถูกต้องและเหมำะสมกับตัวละคร
ก.
แต่ตอนจบของเรื่ องควรนำเสนอให้ชดั เจนว่ำ
ข.
ทำดีได้ดี ทำชัว่ ได้ชวั่

ก. ๑
๒
๓
๔

เรื่ องนี้เขียนได้ดีจนไม่น่ำเชื่ อ
เรื่ องนี้เกือบจะไม่มีที่ติอยูแ่ ล้ว
จัดเป็ นงำนเขียนที่ดีเรื่ องหนึ่ง
น่ำเสี ยดำยที่เขียนได้ดีมำตลอด

ข. ๑
๒
๓
๔

นิทำนเรื่ องนี้ก็จะเป็ นนิทำนที่ดีที่สุด
เรื่ องนี้จึงลดควำมน่ำสนใจลงไปมำก
ผูแ้ ต่งควรตั้งใจเขียนให้มำกกว่ำนี้
จะทำให้เรื่ องนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

ตัวชี้วดั • เขียนจดหมำยถึงเพื่อนและบิดำมำรดำ (ท ๒.๑ ป. ๔/๕)
• เขียนจดหมำยส่ วนตัว (ท ๒.๑ ป. ๖/๖)
๒๗.

ก.
เมื่อวำนนี้เรำพูดไม่ดีและแสดงท่ำทำงหงุดหงิดใส่ เธอ ทั้งที่เธอมีน้ ำใจไต่ถำม
ข.
ด้วยควำมเป็ นห่วงแท้ ๆ
ต่อไปเรำจะไม่พดู แบบนั้นอีกแล้ว
รักและคิดถึง

ก. ๑
๒
๓
๔

ถึง ละไม
สวัสดี ละไม
ละไม ที่แสนดี
ละไม เพื่อนรัก

ข. ๑
๒
๓
๔

เรำกำลังเป็ นไข้และปวดหัวจึงพลั้งปำกไป เธอคงไม่ถือสำ
ถ้ำเธอไม่เซ้ำซี้ เรำคงไม่อำรมณ์เสี ย เรำขอโทษก็ได้นะ
เรำขอโทษนะ และขอบใจสำหรับน้ ำใจของเธอ
เรำเป็ นคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ เธอก็รู้ดีนี่นำ

ตัวชี้วดั • เขียนสื่ อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมำะสม (ท ๒.๑ ป. ๕/๒)
• เขียนสื่ อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมำะสม (ท ๒.๑ ป. ๖/๒)
๒๘.

ก.
ใน
ขึ้นปี ใหม่ ลูกขออำนำจสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลำยโปรดอำนวยพร
ข.
ให้คุณพ่อคุณแม่มีควำมสุ ขทั้งกำยและใจ ได้รับสิ่ งที่ดี
แคล้วคลำดจำกอันตรำย
และโรคภัยทั้งปวง ประสบควำมสำเร็ จในกิจกำรที่มุ่งหวังทุกประกำร

ก. ๑
๒
๓
๔

ศุภวำรดิถี
ศุภลักษณ์
ศุภฤกษ์
ศุภชำติ

ข. ๑
๒
๓
๔

สมน้ ำสมเนื้อ
สมเหตุสมผล
สมปรำรถนำ
สมพรปำก

ตัวชี้วดั • เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๒.๑ ป. ๕/๔)
• เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๒.๑ ป. ๖/๕)
๒๙.

ย่อบทละครเรื่ อง รำมเกี ยรติ์ พระรำชนิ พนธ์ในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ ำจุฬำโลกมหำรำช
ตอน ทศกัณฐ์ลม้ จำกหนังสื อ วรรณกรรมสมัยรัตนโกสิ นทร์ บทละครเรื่ องรำมเกียรติ์ พระรำชนิพนธ์
ก.
ในรัชกำลที่ ๑ เล่ม ๓
ควำมว่ำ
ในกำรรบครั้งสุ ดท้ำยของพระรำมกับทศกัณฐ์ ฝ่ ำยพระรำมจัดทัพเป็ นรู ปครุ ฑอย่ำงยิ่งใหญ่ออกมำ
สู ้ รบกับกองทัพของทศกัณฐ์ พลยักษ์ต่ำงหวำดหวัน่ ครั่ นคร้ ำมหนี กระเจิ ดกระเจิ งไม่อยู่สู้รบ เหลื อแต่
ทศกัณฐ์กบั โลทันผูข้ บั รถทรง ทศกัณฐ์มีขตั ติยมำนะจึงต่อสู ้แต่ผเู ้ ดียวฝ่ ำกองทัพวำนรไปจนถึงรถทรงของ
พระรำม ทศกัณ ฐ์ แ ผลงศรออกไปแต่ ก ลำยเป็ นข้ำวตอกดอกไม้ พระรำมยกศรขึ้ นพำดสำยเล็ งไปที่
ข.
ทศกัณฐ์แต่หลงใหลในรู ปทศกัณฐ์แปลง
ก่ อ น สิ้ น ใ จ ท ศ กั ณ ฐ์ ร ะ ลึ ก ไ ด้ ถึ ง
ควำมผิดทั้งหมดของตนเอง ได้สั่งควำมกับพิเภกฝำกนำงมณโฑและสนมกำนัล ให้พิเภกครองเมืองลงกำ
ด้วยคุณธรรม มีเมตตำต่อไพร่ พลและรำษฎร

ก. ๑
๒
๓
๔

รำคำ ๘๐๐ บำท
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
จำนวน ๕๙๑ หน้ำ
หน้ำ ๓๙๔-๔๐๐

ข. ๑
๒
๓
๔

หนุมำนเห็นว่ำจะเหมือนครั้งพระลักษมณ์หลงรู ปอินทรชิตจึงให้พระรำมน้ำวศรพรหมำสตร์รังสรรค์
หนุมำนทูลว่ำรู ปรสวำจำพำทีดุริยำงค์ดนตรี น้ ีหำ้ มนัก พระรำมจึงแผลงศร
ผิวพักตร์ลกั ขณำวิลำวัณย์ เมื่อพระรำมได้สติจึงแผลงศรไปด้วยศักดำ
พอหนุมำนทูลเตือน พระรำมก็ได้สติ จึงแผลงศรต้องทศกัณฐ์ลม้ ลง

ตัวชี้วดั • เขียนแผนภำพโครงเรื่ องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พฒั นำงำนเขียน (ท ๒.๑ ป. ๔/๓)
• เขียนแผนภำพโครงเรื่ องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พฒั นำงำนเขียน (ท ๒.๑ ป. ๕/๓)
• เขียนแผนภำพโครงเรื่ องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พฒั นำงำนเขียน (ท ๒.๑ ป. ๖/๓)
• เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ป. ๖/๔)

๓๐.

คำนำ
อภัยคือน้ ำอมฤต
ยำพิษคือควำมโกรธ

ก.

สรุ ป

ก. ๑
๒
๓
๔

ใจควำม
เนื้อเรื่ อง
สำระสำคัญ
กำรดำเนินเรื่ อง

ข. ๑
๒
๓
๔

แนวทำงที่สมำชิกในสังคมควรปฏิบตั ิ
บุคคลที่เป็ นต้นแบบของกำรให้อภัย
ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกควำมโกรธ
ตำนำนกำรเกิดน้ ำอมฤต

อำรมณ์ตำมธรรมชำติของมนุษย์
ต้นเหตุแห่งควำมโกรธ
โทษของควำมโกรธ
วิธีระงับควำมโกรธ
ผลดีของกำรให้อภัย
สังคมที่มีแต่กำรให้อภัย
ข.
____________________________

ชุดที่ ๑
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ข้ อ
๑

เฉลย
๓

๒

๔

๓

๔

๔

๒

๕
๖

๓
๒

๗

๑

๘

๓

๙

๔

๑๐
๑๑

๑
๓

เหตุผล
เคล็ดลับ หมำยถึง วิธีกำรที่ฉลำด
เครื่ องดื่ม และ สุ ขภำพ เป็ นคำนำม เพื่อ เป็ นคำบุพบท ส่ วนข้อ ๑ มีคำว่ำ
ขัดสี เป็ นคำกริ ยำ ข้อ ๒ พร่ อง เป็ นคำกริ ยำ ข้อ ๓ สำเร็ จรู ป เป็ นคำกริ ยำ
เป็ นข้อคิดเห็น สังเกตได้จำกคำว่ำ อำจ ส่ วนข้อ ๑-๓ เป็ นข้อเท็จจริ งที่มีทฤษฎี
รองรับทั้งสิ้ น และยอมรับโดยทัว่ กัน
กำรกินอำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำรเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทำให้เรำมีสุขภำพดี ร่ ำงกำยก็จะ
สร้ำงภูมิคุม้ กันต่อโรคต่ำง ๆ ได้ แต่กำรมีส่วนสู งได้มำตรฐำน กำรนอนหลับ
จิตใจที่เบิกบำน และกำรไม่มีโรค ต้องมีปัจจัยอื่นด้วย เช่น พันธุ กรรม ควำมเครี ยด
กำรออกกำลังกำย รวมทั้งปั จจัยจำกสิ่ งแวดล้อม ตัวเลือกข้อ ๑, ๓ และ ๔
จึงไม่สมเหตุสมผล
เป็ นควำมคิดหลักของเรื่ องนี้
พิจำรณำจำกบริ บท บนทำงเดินที่มีขวำกหนำม คือ กำรทำงำนที่มีอุปสรรค
ขวำกหนำมเป็ นสัญลักษณ์ หมำยถึง อุปสรรคที่มำขัดขวำง
พิจำรณำจำกน้ ำเสี ยงของถ้อยคำ เมื่อดอกไม้แย้มบำนให้คนหำญสู ้ไม่หวัน่
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ จะปลอบดวงใจ คอยอวยพรให้เธอสมดังหวัง
ซึ่ งแสดงถึงกำรให้กำลังใจและกำรอยูเ่ คียงข้ำง
สำนวนนี้มีควำมหมำยว่ำเมื่อทำสิ่ งใดแล้ว ต้องทำต่อไปจนสำเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเพลง คือ เมื่อมีควำมฝันหรื อตั้งใจที่จะทำสิ่ งใดจงพยำยำมทำจนสำเร็ จ
สำนวน ก่อแล้วต้องสำน หมำยควำมว่ำ เมื่อทำสิ่ งใดแล้ว ต้องทำต่อไปจนสำเร็ จ
ซึ่ งก่อนที่จะประสบควำมสำเร็ จ ผูท้ ำต้องมีควำมพยำยำม
ข้อคิดของบทเพลงนี้ คือ กำรพยำยำมทำตำมควำมฝันของตนเองให้สำเร็ จ
ควำมอดทนอดกลั้นทำให้เกิดกำรยั้งคิด เมื่อคิดทบทวนแล้วก็จะเข้ำใจกระจ่ำง
ในที่สุด
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๓
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ก. ๓
ข. ๔

เหตุผล
ควำมอดทนอดกลั้น คือ กำรระงับอำรมณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นอำรมณ์ที่รุนแรง
ในเชิงลบ เช่น อำรมณ์โกรธ เมื่อถูกเพื่อนพูดล้อเลียน ส่ วนข้อ ๒ และ ๓ ถ้ำไม่ช่วย
จะเรี ยกว่ำ นิ่งดูดำย
ผูอ้ ่ำนได้รับควำมคิดซึ่ งเสริ มสร้ำงสติปัญญำให้เข้ำใจหลักในกำรดำเนินชีวิต
ควำมอดทนอดกลั้นทำให้ใจเย็นลง ยับยั้งกำรกระทำและคำพูดอันไม่เหมำะสมได้
จึงไม่เกิดกำรทะเลำะวิวำท แต่ควำมคิดเห็นเป็ นสิ ทธิ และมุมมองของแต่ละคน
ซึ่ งอำจเหมือนหรื อต่ำงกันได้ ไม่เกี่ยวข้องกับควำมอดทนอดกลั้น
เป็ นคำรำชำศัพท์ที่ใช้สำหรับสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมโอรสำธิ รำช สยำมมกุฎรำชกุมำร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เป็ นควำมหมำยของคำว่ำ จินตภำพ
ส่ วนข้อ ๒ คือที่มำของคำว่ำ จินตนำกำร ข้อ ๓ คือคำว่ำ จินตนิยม
และข้อ ๔ เป็ นควำมหมำยของคำว่ำ จินตกวี
ข้อ ๑ ไอศกรี ม มำจำกภำษำอังกฤษ ข้อ ๒ ลอดช่อง เป็ นคำไทย
ข้อ ๔ ตะโก้ เป็ นคำไทย
เพรำะทั้ง ๒ ข้อควำมมีใจควำมไม่สมบูรณ์ ส่ วนข้อควำมในหมำยเลข ๒, ๓ และ ๔
เป็ นประโยคสำมัญ
ปิ ดทองหลังพระ หมำยควำมว่ำ ทำควำมดีแต่ไม่ได้รับกำรยกย่อง เพรำะไม่มีใคร
เห็นคุณค่ำ
ค้อม หมำยถึง โน้มลง ซึ่ งมีควำมหมำยสัมพันธ์กบั บริ บทและทำให้เกิดควำมไพเรำะ
ด้วยสัมผัสใน
วันพุธที่ขำยหนังสื อได้เงินน้อยที่สุดก็ยงั ได้เงิน ๒,๑๐๐ บำท
ไม่มีกำรระบุชื่อบุคคลหรื อหน่วยงำนใดเลย ข้อมูลที่ให้ก็ไม่มีรำยละเอียดที่ชดั เจน
และเป็ นกำรขอรับข้อมูลฝ่ ำยเดียวของผูป้ ระกำศ ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์หรื อที่อยู่
แน่นอนให้ติดต่อกลับได้
เพรำะข้อ ๒, ๓ และ ๔ เพียงแต่บอกว่ำครู คือใคร มีควำมสำคัญอย่ำงไร
มีขอ้ ๑ เพียงข้อเดียวที่แสดงถึงควำมกตัญญูต่อครู ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์ที่แท้จริ ง
กำรพูดรำยงำนมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอควำมรู้ในทำงสร้ำงสรรค์ ไม่ควรพูด
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับควำมรู ้สึก หรื อควำมคิดเห็นที่จะนำไปสู่ ควำมขัดแย้ง
กำรพูดโน้มน้ำวต้องชี้ให้ผฟู ้ ังเห็นควำมสำคัญหรื อประโยชน์ที่จะปฏิบตั ิ
สื่ อควำมหมำยในเชิงสร้ำงสรรค์ ให้กำลังใจ และสอดคล้องกับเนื้อควำมข้ำงต้น
เป็ นถ้อยคำที่ให้กำลังใจและไม่เกินจริ ง

ข้ อ
๒๗
๒๘
๒๙

๓๐

เฉลย
ก. ๔
ข. ๓
ก. ๑
ข. ๓
ก. ๔
ข. ๔
ก. ๒
ข. ๑

เหตุผล
คำขึ้นต้นจดหมำยถึงเพื่อนให้ระบุชื่อ และตำมด้วยคำว่ำ เพื่อนรัก
ถ้อยคำสุ ภำพ แสดงควำมสำนึกผิดและจริ งใจ
ศุภวำรดิถี แปลว่ำ วันที่ดี วันที่เจริ ญ ซึ่ งสอดคล้องกับบริ บท
สมปรำรถนำ แปลว่ำ ตำมควำมมุ่งหมำย ตำมที่ตอ้ งกำร ซึ่ งสอดคล้องกับบริ บท
หลังจำกชื่อหนังสื อต้องระบุหน้ำของเนื้อเรื่ องตอนที่นำมำย่อควำม
มีใจควำมต่อเนื่ องสัมพันธ์กบั ข้อควำมอื่น และเป็ นสำนวนภำษำร้อยแก้วที่ถอดควำม
มำแล้ว
เรี ยงควำมมีองค์ประกอบ ๓ ส่ วน คือ คำนำ เนื้อเรื่ อง สรุ ป
สอดคล้องกับโครงเรื่ องที่กำหนดไว้ในตอนต้น สัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ อง
และมีควำมเหมำะสม

