
 
 

ค ำน ำ 

 

 แบบฝึกทกัษะเร่ือง การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เล่มน้ี ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อใชเ้ป็น
นวตักรรมประกอบการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยท๒๓๑๐๒ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  
 ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  หลกัสูตรสถานศึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ 
เพื่อน าความรู้มาใชใ้นการจดัท าแบบฝึกทกัษะใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ สูงข้ึน  

 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยและใชเ้ป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อน
ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดผลดีกบันกัเรียนต่อไป 

  
วนัเพญ็ บุญฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฝึกทกัษะ เร่ือง กำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นำงวนัเพญ็ บุญฤทธ์ิ 

โรงเรียนสตูลวทิยำ อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๖  
 

 

 



 
 

สำรบัญ 

เร่ือง                หนา้ 
 

ค าน า           ๒ 

สารบญั          ๓ 

แบบฝึกหดัท่ี ๑          ๔ 
แบบฝึกหดัท่ี ๒         ๖ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฝึกหัดที ่1 
 
 

เพลง  ภูมิแผน่ดิน นวมินทร์มหาราชา 
ค ำร้อง: ชาลี อินทรวจิิตร, อาจินต ์ปัญจพรรค,์ สุรพล โทณะวณิก, เนาวรัตน ์พงษไ์พบูลย,์ คุณหญิง
กลุทรัพย ์เกษแม่นกิจ 
ท ำนอง: สง่า อารัมภีร์, นคร ถนอมทรัพย,์ แมนรัตน ์ศรีกรานนท,์ ประสิทธ์ิ พยอมยงค ์
เรียบเรียงเสียงประสำน: ประสิทธ์ิ พยอมยงค,์ กิตติ ศรีเปารยะ 
บรรเลงโดย วงดนตรีเฉลิมราชย ์ควบคุมวงโดย วรัิช อยูถ่าวร 
ขบัร้องหมู่ โดยศิลปิน 72 คน 
 

 
บุญของแผน่ดินไทย พอ่หลวงบนัดาลให ้ท่ีในยุง้ฉางมีขา้ว 
น ้ารินดินดีใครเล่า ทุกขใ์ดเหินไปบรรเทา ดว้ยพระบาท 

เกือบศตวรรษ ธ น าไทยทั้งชาติพน้ภยั 
แผน่ดินถ่ินเมืองทอง ผา่นพน้โพยภยัเนืองนอง พระทรงคุม้ครองไทยไว ้

ธ เป็นพลงัแผน่ดิน สมานพลงัชีวนิของชนชาวไทย 
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา 

(Medium March) 
อา้องคสุ์ริยศ์รีมีธรรมส่อง ปกครองอยา่งทรงพระเมตตา 

ดุจบิดรเหล่าประชาทุกขร้์อน ใดใดกรายมา โอฟ้้าเป็นดัง่ฝนดบัไฟ 
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหวัใจร่วมใฝ่ร่วมหวงั ภูมิพลงั แผน่ดินถ่ินน้ียิง่ใหญ่ 
ภูมิประวติั ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชยั ภูมิพลงัแผน่ดิน 

เทิดไท ้นบนอ้มเทิดทูน ธ เหนือเกลา้ สราญ นานเนาหทยัสุขล ้าสมจินต ์
เพริศแพร้ว พิพฒัน์เภทภยัพา่ยแพส้ิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล 

(ซ ้ า) 
 

 
 



 
 

แบบฝึกหัดที ่1 
 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนตอบค ำถำมดังต่อไปนี ้
 
1. บทเพลงท่ีนกัเรียนอ่านขา้งตน้ ช่ือเพลงวา่อะไร 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
 
2. ใครเป็นผูแ้ต่งบทเพลงน้ี 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
 
3. ค าวา่ “ภูมิแผน่ดิน นวมินทร์มหาราชา” หมายถึงใคร 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
 
4. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทเพลงน้ีคืออะไร 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 

 

 



 
 

แบบฝึกหัดที ่2 
 

บทเพลง  ปู่เยน็ เฒ่าทระนงแห่งลุ่มน ้าเพชร 
เน้ือร้อง - ท ำนอง โดย.. นายฉาย ดีฆอลาฆู 
เรียบเรียงดนตรี โดย.. เจษฎา สุขะตุงคะ(เต๊ะ)และนายฉาย 
ขบัร้อง โดย ฉตัรชยั ศิริพนัธ์ุ 
 
 
 

เรือล านอ้ยล่องลอยกลางสายน ้า สุดแทแ้ต่กรรมจะน าพานาวา 
ชีวติใครหนอลิขิตมา โอช้ะตาล่วงเวลาวนัคืนฝืนทนฝืนกล ้ากลืนและ 
เดียวดาย ชายชรานาวาและสายน ้ารอยชีวติคือความจริงเล่าขาน 

ประสบการณ์เป็นต านานอนัมีค่าอายเุลยล่วงไร้ห่วงไร้กงัขา ส้ินปรารถนา 
หมดมายาไร้โลกียชี์วติน้ีมีอะไรใหถื้อมัน่ สายลมพดัผา่นสายน ้ารินไหลโอ ้
ชีวติถูกผดิด าเนินไป ตราบลมหายใจสุดทา้้ ยจะมาเยอืนปู่เยน็ (ปู่เยน็) ปู่เยน็ 
เห็นสัจธรรม (ปู่เยน็เห็นสัจธรรม) ทุกถอ้ยค าคือความงามส่ือความหมาย 

ใหข้อ้คิดเตือนจิตสะกิดใจในโลกน้ีส่ิงใดใดไม่จีรัง… 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบฝึกหัดที ่2 
 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนตอบค ำถำมดังต่อไปนี ้
 
1. ปู่เยน็ คือใคร 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
2. ปู่เยน็ใชชี้วติอยู ่ณ ท่ีใด 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
 
3. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากชีวติของปู่เยน็คืออะไร 
ตอบ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 

 

 



 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เร่ืองกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
วชิำภำษำไทย เร่ือง กำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 

ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ค ำช้ีแจง 
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 35 ขอ้ คะแนนเตม็ 35 คะแนน  เวลา 50 นาที 
2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้จากนั้นเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ลง
ในกระดาษค าตอบ ในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนค าตอบใหขี้ดทบั(X) แลว้เลือกขอ้ท่ีตอ้งการ 
**************************************************************************************** 
1. คนเราอยากมีความสุข ท าใจใหเ้ป็นสุขก็จะพบความสุข ผูใ้ดอยากมีความทุกขก์็คิดแต่ส่ิงท่ีเศร้าโศกกงัวลใจใน    
    ส่ิงท่ีเศร้าหมอง ก็ยอ่มจะพบความทุกข ์
    ขอ้ความน้ีใหข้อ้คิดอะไร 
 ก. ความสุขอยูท่ี่เราเลือกจะท า 
 ข. ความสุขของคนอยูท่ี่ความคิด 
 ค. ความรู้สึกวา่ทุกขห์รือสุขเราสามารถเลือกใหเ้กิดข้ึนได ้
 ง. ความคิด จิตใจของคนเป็นพื้นฐานของความสุขและความทุกข ์
2. กาเอ๋ยกาด า รู้จ  ารู้จกัรักเพื่อน 
   ไดเ้หยือ่เผือ่แผไ่ม่แชเชือน รีบเตือนพวกพอ้งร้องเรียกมา 
   เกล่ือนกลุม้รุมลอ้มพร้อมพรัก น่ารักน ้าใจกระไรหนา 
   การเผื่อแผแ่น่ะพอ่หนูจงดูกา มนัโอบออ้มอารีดีนกัเอย 
   จากค าประพนัธ์ขา้งตน้ ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งสอนใคร 
 ก. เด็กเล็ก  ข. เด็กวยัรุ่น 
 ค. คนทัว่ไป  ง. ผูอ่้านผูฟั้ง 
3. สักวาหวานอ่ืนมีหม่ืนแสน   ไม่เหมือนแมน้พจมานท่ีหวานหอม 
    กล่ินประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม  อาจจะนอ้มจิตโนม้ดว้ยโลมลม 
    แมน้ลอ้ลามหยามหยาบไม่ปลาบปล้ืม  ดงัดูดด่ืมบอระเพด็ตอ้งเข็ดขม 
    ผูดี้ไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์   ใครฟังลมเมินหนา้ระอาเอย 
    บทร้อยกรองน้ีผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 
 ก. สั่งสอน    ข. แนะน า 
 ค. เชิญชวน    ง. ตกัเตือน 



 
 

4. ท าไมตอ้งเอาไมใ้หญ่มาท าชา้งนะ คนเราน่ีแปลกจริงๆ ไมใ้หญ่มนัก็ใหญ่ของมนัอยูแ่ลว้ คนไม่ไดท้  าใหช้า้ง    
    ใหญ่แต่ท่อนไมม้นัใหญ่ของมนัเอง ตวัมนัจริง ๆ คือ ตน้ไม ้แต่กลบัไม่เห็นความสวยและมีค่าของมนัตอนมี    
     ร่มเงา มีชีวิตกลบัโค่นมนั ลิดก่ิงตดัใบใหเ้ป็นซากไม ้แลว้เอามาแกะใหเ้หมือนซากชา้ง ช่ืนชมมนัมากกวา่ได ้ 
     เห็นชา้งจริงหรือตน้ไมท่ี้มีชีวติเสียอีก ท าไปท ามาก็จะไม่มีของจริงเลยสักอยา่งไม่วา่ชา้งหรือตน้ไม ้
     ขอ้ความน้ีผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 
 ก. ตกัเตือน    ข. เสนอแนะ 
 ค. ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง   ง. ประชดประชนั 
5. บางคนอ่านหนงัสือเพียงเฉพาะเร่ืองราว คือ อ่านแต่เร่ืองในวงอาชีพของตน ถา้ท าอยา่งนั้นก็นบัวา่ยงัไม่ไดผ้ล  
    เตม็ท่ี เพราะขาดความรู้ในวงการทัว่ไป ทางท่ีดีเขาควรขยายขอบเขตการอ่านใหก้วา้งขวางข้ึนไปอีก 
    ขอ้ความขา้งตน้น้ีสรุปไดว้า่อยา่งไร 
 ก. เราควรอ่านหนงัสือเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจ 
 ข. เม่ือมีเวลามาก เราควรอ่านหนงัสือใหม้าก 
 ค. เราควรขยายขอบเขตการอ่านใหก้วา้งออกไปอีก 
 ง. เราควรอ่านหนงัสือเร่ืองทัว่ไป 
6. ส่ิงท่ีเราจะตอ้งอ่านในทุกวนัน้ี มีมากข้ึนกวา่แต่ก่อนมากนกั หนงัสือพิมพร์ายวนับา้งหนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์  
    บา้ง วารสารจากสมาคมวชิาชีพต่าง ๆ บา้ง หนงัสือปกอ่อนราคาถูกบา้ง หนงัสือเล่มขนาดใหญ่บา้งต่าง ๆ    
    ขนาด เฉพาะในส่วนท่ีเป็นภาษาไทยก็มีอยูม่ากขนาดท่ีคนธรรมดาจะใชเ้วลาตลอดเวลาอ่านอยา่งเดียวก็ไม่  
    อาจจะอ่านหนงัสือท่ีพิมพข้ึ์นในวนันั้นไดห้มด ทั้งน้ียงัไม่นบัหนงัสือภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึงพิมพ ์ 
    มากกวา่ภาษาไทยดว้ยซ ้ าไป 
    ขอ้ความขา้งตน้น้ีสรุปไดว้า่อยา่งไร 
 ก. ส่ิงท่ีเรามีจะตอ้งอ่านในทุกวนัน้ี มีมากข้ึนกวา่แต่ก่อนมากนกั 
 ข. ปัจจุบนัมีหนงัสือมากมายหลากหลายรูปแบบ 
 ค. หนงัสือบางเล่มอ่านวนัเดียวก็ไม่สามารถอ่านใหห้มดได ้
 ง. หนงัสือภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ มีมากกวา่หนงัสือภาษาไทย 
7. ขอ้ใดเป็นขอ้ความแสดงขอ้เทจ็จริงทั้งหมด 
 ก. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เป็นไปอยา่งรวดเร็วและไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
 ข. ในปัจจุบนัมีการเติมส่ิงปรุงแต่งส่ิงต่าง ๆ ลงในแชมพู เช่น ลาโนลิน น ้ามนั แร่สมุนไพร โปรตีน 
      เพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ ซ่ึงสารเหล่าน้ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายได ้
 ค. เร่ืองโรคเอดส์ก็น่าเป็นห่วงเพราะเป็นภยักบัคนทั้งประเทศจากท่ีเคยมีคนเป็นโรคเอดส์เพียงไม่ก่ี 



 
 

     คนก็เพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ สาเหตุเพราะการส าส่อนทางเพศในเมืองไทยมีมากข้ึน 
 ง. ประเภทของหนงัสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สารคดี บนัเทิงคดี เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น     
     นิทานชาวบา้น และ กวนิีพนธ์ 
8. ขอ้ใดมีทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 
 ก. นกัเรียนท่ีไวผ้มยาวเป็นโรคเหาทุกคน 
 ข. การเลือกซ้ือผกัท่ีมีรอยแมลงกินบา้งปลอดภยัแน่นอน 
 ค. ครูบอกวา่ วนัท่ี 5 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัพอ่แห่งชาติ นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตนเป็นคนดีของพอ่ 
     แม่ และท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ง. ของท่ีมีความแหลมคมมีหลายชนิด เช่น เขม็ กรรไกร มีด ขวานและเล่ือย 
9. ขอ้ใดเป็นขอ้ความแสดงขอ้เทจ็จริงทั้งหมด 
 ก. นกัเรียนคงชอบเพื่อนท่ีมีบุคลิกภาพดี มีมารยาท พูดจาไพเราะ ถา้เช่นนั้นเราก็ควรสร้างบุคลิกภาพท่ีดี   
      ดว้ยการฝึกใหเ้ป็นคนมีมารยาทและพูดจาไพเราะเช่นกนั 
 ข. เมืองไทยเม่ือ 700 ปีมาแลว้มีเมืองหลวงช่ือ กรุงสุโขทยั มีพระเจา้แผน่ดินช่ือ พอ่ขุนรามค าแหง 
 ค. การใชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีเราควรฝึกฝนเพื่อความไม่ประมาท เพราะไม่วา่จะอยูใ่น   
      เมืองหลวงหรือหวัเมืองต่าง ๆ ก็อาจจะเกิดอุบติัเหตุได ้ถา้ไม่รู้จกัระมดัระวงั 
 ง. เด็ก ๆ เม่ือเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย ไม่ควรหยบิยากินหรือใชย้าเอง ควรบอกพอ่แม่ช่วยหยบิยาใหเ้พราะพอ่แม่   
     จะอ่านวธีิใชแ้ละเขา้ใจในการใชย้าแก่เราไดอ้ยา่งปลอดภยั 
10. ขอ้ใดมีทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 
 ก. ผกัตบชวาเป็นพืชน ้าท่ีไม่มีประโยชน์เพราะสร้างความเดือดร้อนมากชอบข้ึนในหว้ยหนอง คลอง 
      บึง ท าใหน้ ้าไหลไม่สะดวก 
 ข. ผงชูรสท่ีจะใชป้รุงอาหารได ้จะตอ้งระบุช่ือ สถานท่ีตั้ง ผูผ้ลิตอยา่งชดัเจนดว้ย 
 ค. เด็ก ๆ ควรจะนอนพกัผอ่นอยา่งนอ้ยวนัละ 8-10 ชัว่โมงไม่ควรนอนดึกเพราะการนอนดึกท าใหมี้ 
      เวลานอนไม่เพียงพอ อาจจะท าใหป้วดศีรษะ ไม่แขง็แรง น ้าหนกัลด 
 ง. ครูในโรงเรียนไดช้มเชยนกัเรียนวา่ นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีมอบหมายดีจึงท าใหบ้ริเวณ  
    โรงเรียนสะอาด 
 
 
  
 



 
 

11. คุณธรรมเป็นเคร่ืองก ากบัจิตใจของมนุษยใ์หป้ระพฤติในดา้นดีงามเป็นส่ิงท่ีท าใหม้นุษยแ์ตกต่างจากสัตว ์ท า  
     ใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัไดเ้ป็นชุมนุมใหญ่ มนุษยชาติจะเจริญข้ึนมาเป็นอารยธรรมไม่ไดเ้ลยถา้ปราศจาก   
      คุณธรรม  ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคืออะไร 
 ก. มนุษยคื์อผูท่ี้มีคุณธรรม     
 ข. สัตวย์อ่มไม่มีคุณธรรม 
 ค. คุณธรรมเป็นเคร่ืองก ากบัจิตใจของมนุษยใ์หป้ระพฤติดี  
 ง. มนุษยอ์ยูร่่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีคุณธรรม 
12. “ไก่กบัพลอย”  พอ่ไก่วยัแกร่งตวัหน่ึง ออกหาอาหารกบัแม่ไก่หลายตวั มีลูกเล็ก ๆ ตามเป็นพรวนขณะ น าฝงู  
      พน้เขตบา้นถึงบริเวณทุ่งนา ก็ไดพ้บพลอยเมด็งาม มีประกายแวววาวลอ้กบัแสงอาทิตยดู์วบูวาบพอ่ไก่มองดู 
      พลอยนั้นดว้ยความอศัจรรยใ์จ กม้หวัเอียงคอแลว้เอ่ยเปรยๆ ข้ึนวา่ “พลอยเอ๋ย เจา้งามจริงๆ ถา้ช่างเพชรช่าง 
      พลอยพบเจา้ จะตอ้งชอบเจา้อยา่งแน่นอนแต่ส าหรับขา้เจา้ไม่มีราคาเลย ดูเหมือนวา่ขา้วเพียงเมล็ดเดียวก็ยงัมี 
      ค่ามากกวา่พลอยรวมกนัทั้งโลก” 
      นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ 
 ก. คนท่ีไม่เห็นค่าของพลอยเป็นคนโง่ 
 ข. คนจะมีความสุขตอ้งรู้ความตอ้งการของตน 
 ค. คนฉลาดยอ่มเลือกของมีค่ามากกวา่ของท่ีตอ้งการจริง ๆ 
 ง. เคร่ืองประดบัอนัแพรวพรายไม่มีค่ามากไปกวา่สร้างความฟุ้งเฟ้อ 
13. บรรดาสรรพทรัพยท์ั้งหลายทั้งปวง ท่านยอ่มวา่วชิาเป็นทรัพยอ์นัประเสริฐแทเ้พราะตลอดกาลไม่มีใครแยง่ 
      เอาไปได ้เพราะมนัเป็นสมบติัอนัมิอาจท าลาย 
     ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีกล่าวถึงส่ิงใด 
 ก. ทรัพยสิ์น   ข. ชีวติมนุษย ์
 ค.วชิาความรู้   ง. สมบติัอนัประเสริฐ 
14. เม่ือคนป่าเถ่ือนตอ้งการผลไมเ้ขาก็ตดัตน้ลงมาแลว้ก็เก็บเอาเหมือนชาวมง้ ท่ีจะเอารังผึ้งบนตน้กระบก ไม่มี 
      ผดิเลย 
      ขอ้ความน้ีใหข้อ้คิดตรงกบัส านวนใด 
 ก. หกัดา้มพร้าดว้ยเข่า  ข. ข่ีชา้งจบัตัก๊แตน 
 ค.ล าหกัล าโค่น   ง. เผด็จการ 
 
 



 
 

15. เด็กไทยใจหาญ ช านาญการเรียน 
      ขยนัหมัน่เพียร เพื่อรู้วชิา 
      มีความซ่ือสัตย ์ประหยดัหนกัหนา 
      รักความกา้วหนา้ อนาคตกา้วไกล 
 ขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่อยา่งไร 
 ก. เป็นเด็กควรศึกษาหาความรู้  ข. เป็นเด็กควรมีความขยนัขนัแขง็ 
 ค. เป็นเด็กตอ้งมีความกลา้หาญ  ง. เป็นเด็กตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของตน 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 16-17 
16. ขอ้ความน้ีจดัอยูใ่นงานเขียนประเภทใด 
 ก. ค าขวญั  ข. ค าโฆษณา 
 ค. ค าสุภาษิต  ง. ค ากลอน 
17. หน่ึงอิสตรี หาญสู้ สละชีพ 
      ปกป้องศกัด์ิศรีแผน่ดิน 
      ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศ 
      สุริโยไท... 
      ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความคิดในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 ก. ความสามารถในการปกครองประเทศของผูห้ญิง 
 ข. ความเสียสละและหา้วหาญของผูห้ญิง 
 ค. ความเก่งกาจในดา้นการต่อสู้ของผูห้ญิง 
 ง. ความงดงามของผูห้ญิง 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี ้แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18-19 
18. ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก. เพื่อแนะน าการเล่นกีฬา 
 ข. เพื่อชกัชวนให้เล่นกีฬา 
 ค. เพื่อช่ืนชมผูเ้ล่นกีฬา 
 ง. เพื่อสั่งสอนให้เล่นกีฬา 
19. จากขอ้ความขา้งตน้นกัเรียนคิดวา่เป็นขอ้เท็จจริงหรือไม่ 
 ก. จริง เพราะกีฬาท าใหร่้างกายและจิตใจแขง็แรง 
 ข. จริง เพราะกีฬาอาจจะรักษาโรคได ้



 
 

 ค. ไม่จริง เพราะกีฬาไม่ใช่ยาจริง ๆ 
 ง. ไม่จริง เพราะกีฬาเป็นเพียงการออกก าลงักายเท่านั้น 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี ้แล้วตอบค ำถำม ข้อ 20-22 
 กีฬา กีฬา เป็นยาวเิศษ 
 แกก้องกิเลสท าคนใหเ้ป็นคน 
 ผลของการฝึกตน 
 เล่นกีฬาสากล ตะลา้ลา้ 
 ท าความผดิแมไ้ม่มีใครเห็น 
 แต่ตวัเป็นผูรู้้อยูเ่สมอ 
 ต่ืนระแวงหลบัระวงัยงัละเมอ 
 เพราะใจเพอ้กลวัผดิติดตามตน 
20. ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไร 
 ก. เพื่อแนะน า  ข. เพื่อต าหนิ 
 ค. เพื่อสั่งสอน  ง. เพื่อชกัชวน 
21. ขอ้ความท่ีขีดเส้นใต ้นกัเรียนคิดวา่ตรงกบัส านวนใดมากท่ีสุด 
 ก. มีทองเท่าหนวดกุง้ นอนสะดุง้จนเรือนไหว 
 ข. ไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก 
 ค. สวรรคใ์นอก นรกในใจ 
 ง. ผดิเป็นครู 
22. ขอ้ความน้ีสรุปไดอ้ยา่งไร 
 ก. ความผดิเป็นส่ิงท่ีปิดบงัไม่ได ้
 ข. ความผดิท าใหเ้กิดความระแวง 
 ค. ความผดิท าใหน้อนไม่หลบั 
 ง. ความผดินั้นผูท้  ายอ่มรู้อยูเ่สมอ 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี ้แล้วตอบค ำถำมข้อ 23-24 
 “สมองของคนเรานั้นเปรียบเสมือนมีด ถา้ตอ้งการใหมี้ดคมกริบตอ้งหมัน่ลบั ฉะนั้นการฝึก 
 คิดอยูเ่สมอจะท าใหเ้กิดความคล่องตวั ฉบัไวในความคิด นกัเรียนจึงตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอเพื่อ 
 ลบัสมอง” 
 



 
 

23. ขอ้ความน้ีกล่าวถึงเร่ืองอะไร 
 ก. มีด   ข. การฝึกคิด 
 ค. สมอง  ง. ความคล่องตวั 
24. การกระท าในขอ้ใด เปรียบไดก้บัการลบัมีด 
 ก. ไก่ท่องศพัทภ์าษาองักฤษทุกวนั 
 ข. แมวสอบไดท่ี้ 1 ทุกปี 
 ค. ปลาช่วยท างานบา้นเสมอ 
 ง. หนูหดัเยบ็ผา้เกือบทุกวนั 
 ...ดวงดาวเลือนหายไปทีละแถบ ๆ เหมือนขบวนแห่โคมประทีปท่ีเคล่ือนลบัขอบสุดทา้ยของ 
 สายตาฟ้าเปล่ียนสีด าสนิทไม่นานสายฝนก็โปรยผา่นมาแผว่ ๆ ราวกบัการร ่ าไหข้องวิญญาณ 
 ท่ีอา้งวา้ง พอฝนขาดเม็ดโคง้ฟ้าเบ้ืองหนา้ก็มีดาวระยบิข้ึนมาอีก 
  (เสกสรร ประเสริฐกุล : เพลงน ้าระบ าเมฆ) 
25. ขอ้ความขา้งตน้จดัเป็นโวหารชนิดใด 
 ก. เทศนาโวหาร   ข. สาธกโวหาร 
 ค. อุปมาโวหาร   ง. บรรยายโวหาร 
26. ขอ้ความต่อไปน้ีสรุปไดต้รงกบัส านวนใด 
 “กบเกิดในสระใต ้บวับาน 
 ฤาห่อนรู้รสมาลย ์หน่ึงนอ้ย 
 ภุมราอยูไ่กลสถาน นบัโยชน์ ก็ดี 
 บินโบกมาคลอ้ยคลอ้ย เกลือกเคลา้เสาวคนธ์” 
  (กรมพระยาเดชาดิศร : โคลงโลกนิติ) 
 ก. น ้าท่วมปาก  ข. ใกลเ้กลือกินด่าง 
 ค. กบอยูใ่นกะลา ง. แมลงภู่คู่ดอกบวั 
จงพจิำรณำข้อควำมต่อไปนี้ 
 ก. “ท่านรองไม่กลวัจะถูกคนอ่ืนวา่สวนกระแสหรือคะ” หล่อนหลีกเล่ียง “ยคุไอเอม็เอฟน่ี เขายิง่ใหกิ้น    
     ของไทยเท่ียวไทยกนัอยู”่ 
 ข. “ก็ใหค้นอ่ืนเขากินเขาเท่ียวไปซิ” ฝ่ายชายหวัเราะอยา่งไม่สนใจ “ไปกนัแค่ 2 คนบา้นเมืองไม่ถึงกบั   
     ล่มจมหรอก ท่ีใครต่อใครใชเ้งินกนัโครม ๆ ไม่เห็นมีคนไปวา่กล่าวอะไรเลย” 



 
 

 ค. ของอยา่งน้ีมนัอยูท่ี่เคราะห์หามยามร้าย เร่ืองเดียวกนัคนท าตั้งเป็นร้อยเป็นพนัไม่เป็นอะไรแต่พอคน    
      บางคนท าเขา้บา้งก็กลายเป็นเร่ืองเป็นราวใหญ่โต ทางท่ีดีถา้เห็นวา่มนัไม่ค่อยจะเหมาะก็อยา่ไปท า     
      มนัเลยดีกวา่ ยงัไงก็ปลอดภยัไวก่้อนเป็นดีท่ีสุด   (ประภสัสร เสวกิุล : ส าเภาทอง) 
27. ค าวา่ “สวนกระแส” ในขอ้ความยอ่หนา้ (ก) หมายความวา่อยา่งไร 
 ก. การกระท าอะไรตามใจตนเอง 
 ข. การกระท าอะไรไม่ตามใจคนใกลชิ้ด 
 ค. การกระท าอะไรตรงขา้มกบัความรู้สึก 
 ง. การกระท าอะไรตรงขา้มกบัความรู้สึกของคนในสังคม 
28. ในขอ้ความยอ่หนา้ (ข) ผูก้ล่าวมีน ้าเสียงอยา่งไร 
 ก. ประชด  ข. ภูมิใจ 
 ค. รังเกียจ  ง. ช่ืนชม 
29. ขอ้สรุปของใจความบทน้ีตรงกบัขอ้ใด 
 “ความเจริญและความฉิบหายนั้น ท่ีเกิดมนัไม่มากเท่าปากหู 
 อา้ยหูตินั้นก็เปล่าแต่เจา้ชู ้จมูกรู้แต่ก็สูด พูดไม่เป็น” 
 ก. ปากวา่ตาขยบิ   ข. พูดดว้ยปากถากดว้ยตา 
 ค. ปลาหมอตายเพราะปาก ง. ปากคนยากกวา่ปากกา 
30. ส านวนในขอ้ใดมีความหมายต่างกนัไปคนละทาง 
 ก. สีซอใหค้วายฟัง ตกัน ้ารดหวัตอ 
 ข. ข่ีชา้งจบัตัก๊แตน ฆ่าชา้งเอางา 
 ค. กินปูนร้อนทอ้ง ววัสันหลงัหวะ 
 ง. ใกลเ้กลือกินด่าง เสียดายเกลือเน้ือเน่า 
31. ส านวนในขอ้ใดเนน้เร่ืองการปรับตวัใหเ้ขา้กบักาลเทศะ 
 ก. กาในฝงูหงส์   ข. เห็นชา้งข้ีข้ีตามชา้ง 
 ค. เดินตามผูใ้หญ่หมาไม่กดั ง. เขา้เมืองตาหล่ิวตอ้งหล่ิวตาตาม 
อ่ำนบทประพนัธ์นีแ้ล้วตอบค ำถำม ข้อ 32-33 
 “การเมืองเร่ืองง่ายท าใหย้าก เพราะล าบากตรงปัญหาท่ีหาไม่ 
 แต่ความอยากเป็นลน้พน้ไป บา้นเมืองจึงมิไดเ้คยอยูดี่ 
 อนัต าแหน่งยศถาบรรดาศกัด์ิ ก็จะมกัชกัพาปัญหาหนี 
 ยิง่เงินถุงเงินถงัพวกมัง่มี ยิง่จะช้ีถูกผดิวปิริตไป” 



 
 

32. ส านวนในขอ้ใดมีความหมายใกลเ้คียงกบับทประพนัธ์มากท่ีสุด 
 ก. กบในกะลาครอบ  ข. เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั 
 ค. โง่แลว้อวดฉลาด  ง. ก้ิงก่าไดท้อง 
33. ขอ้ใดคือความคิดเห็นของผูแ้ต่ง 
 ก. การเมืองจะดีถา้มีนกัการเมืองฉลาด 
 ข. เงินท าใหค้นโง่ได ้
 ค. บา้นเมืองวุน่วายเพราะส.ส. 
 ง. ผูมี้อ านาจมีเงินมกัท าส่ิงท่ีผดิ 
34. ขอ้ใดเป็นขอ้เท็จจริง 
 ก. มะลิมีดอกสวยกล่ินหอมแต่กล่ินฉุนเกินไป 
 ข. กล่ินของมะลิหอมสดช่ืนกวา่กล่ินของกุหลาบ 
 ค. ดอกกุหลาบมีกล่ินหอมน่าหลงใหลกวา่ดอกมะลิ 
 ง. กุหลาบเป็นไมพุ้ม่ ล าตน้และก่ิงมีหนาม ขอบใบหยกั 
พระบรมรำโชวำท 
...การเล่าเรียนหรือท าการใด ๆ ใหส้ าเร็จไดด้ว้ยดีโดยตลอดนั้น ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจจริงเป็น 
ใหญ่เพราะความตั้งใจจริงเป็นเคร่ืองส าคญัท่ีจะช่วยก าจดัความเกียจคร้านความอ่อนแอ และความ 
ทอ้ถอยอยา่งดียิง่ จะปลูกฝังความเอาใจใส่ ความขยนัหมัน่เพียรไวแ้ต่เยาวว์ยั จะเป็นคุณสมบติัติด 
ตวัไปในวนัขา้งหนา้ จะช่วยพาตวัใหอ้งอาจ สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ไดโ้ดยตลอด 
และประสบความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต... 
(พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช : ค าพอ่สอน) 
35. สาระส าคญัของพระบรมราโชวาทขา้งตน้คืออะไร 
 ก. นิสัยท่ีดีท่ีปลูกไวแ้ต่เยาวว์ยัจะเป็นคุณสมบติัติดตวัไปในวนัขา้งหนา้ 
 ข. ความตั้งใจจริงน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยก าจดัความเกียจคร้าน 
 ค. การจะเล่าเรียนหรือท าการใด ๆ ใหส้ าเร็จไดด้ว้ยดีโดยตลอดนั้นข้ึนอยูก่บัความตั้งใจจริงเป็นใหญ่ 
 ง. ความขยนัหมัน่เพียร และความเขม้แขง็เป็นนิสัยท่ีดีสามารถปลูกไดแ้ต่เยาวว์ยั 
***************************************************************************** 
 

 


