
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านคดิวเิคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชันประถมศึกษาปีที ๖ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๕๓๒ 
 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

 

คาํชีแจง  

 

๑.  แบบทดสอบชุดนีมีจาํนวนทงัหมด  ๔๐  ขอ้ ใชเ้วลา ๖๐  นาที  

๒. แบบทดสอบฉบบันีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ ๔  ตวัเลือก  มีคาํตอบทีถกูทีสุดเพียงขอ้เดียว  

เมือนกัเรียนเลือกคาํตอบแลว้ใหท้าํเครืองหมายกากบาท  (x)  ลงในช่องตวัอกัษรใน

กระดาษคาํตอบใหต้รงกบัขอ้นนั  เช่น  นกัเรียนเลือกตวัเลือก  ก 
 

ตวัอย่าง 

ก ข ค ง 

    

 

๓. ถา้นกัเรียนตอ้งการเปลียนคาํตอบในแต่ละขอ้ใหท้าํเครืองหมาย  =   ทบัคาํตอบเดิมแลว้เลือก

ตวัเลือกอืน เช่น  ถา้นกัเรียนจะเปลียนคาํตอบจากตวัเลือก ก  เป็นตวัเลือก  ง 
 

ตวัอย่าง 

 

ก ข ค ง 

    

 

๔.  หา้มขีดเขียนหรือทาํเครืองหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี 

๕.  เมือทาํขอ้สอบเสร็จแลว้ใหส่้งขอ้สอบคืนกรรมการคุมสอบ 

 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านคิดวเิคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชันประถมศึกษาปีที ๖ 

 



๕๓๓ 
 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                              ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
เรือง    การอ่านคดิวเิคราะห์  จาํนวน    ๔๐    ข้อ             เวลา  ๖๐  นาท ี
 
 

 

คาํชีแจง          เลอืกคาํตอบทีถูกต้องทีสุดเพยีงข้อเดียว  
 

อ่านบทความต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๑-๒ 
 

      

            “ ชีวิตเป็นทีรักและหวงแหนของมนุษยแ์ละสตัวทุ์กรูปทุกนาม การมีชิวิตอยูน่นั

นอกจากหมายความถึงการไดมี้โอกาสสมัผสั ชืนชมในสรรพสิงอนัน่าพึงใจของโลกนีแลว้       
ยงัหมายความถึงการมีความสมัพนัธอ์นัสนิทสนมกบัพ่อ แม่พีนอ้ง สามีภรรยาและญาติสนิทมิตร

สหายทงัหลาย ความตายยอ่มทาํลายเสียสินซึงโอกาสและความสมัพนัธท์งัหลายเหล่านีตลอดไป 
ความตายจึงเป็นทุกขใ์หญ่กบัมนุษยแ์ละสตัวท์งัหลายทีปรารถนาจะหลีกหนี และก็ใชค้วาม

พยายามทุกวิถีทางทีจะรักษาชีวติและความสมัพนัธท์งัหลายกบัโลกนีไวโ้ดยเหตุทีชีวิตเป็นทีรักยงิ

นีเอง การทีบุคคลยอมสละชีวิตของตนเองเพือประโยชน์สุขของส่วนรวม จึงเป็นคุณธรรมอนัควร

แก่การคารวะ เพราะเป็นการเสียสละอนัสูงสุดทีบุคคลจะกระทาํไดโ้ดยเฉพาะเมือการเสียสละนนั

เป็นไปเพือชาติบา้นเมืองเมือเราทงัหลายหวนระลึกถึงเหตุการณ์อนัไดผ้า่นมาแลว้ครบรอบปีพอดี 
เรายอ่มตระหนกัถึงความปรารถนาอนัรุนแรงของประชาชนชาวไทย ทวัไปในอนัทีจะใหช้าติ

บา้นเมืองไดเ้ปลียนแปลงไปสู่สภาพการปกครองอนัดีและถกูตอ้ง แต่ละคนทีเสียเลือดเนือและ

ชีวิตไปนนั ไดเ้ป็นตวัแทนคนทงัชาติในการต่อสูเ้รียกร้องเพือใหไ้ดม้าซึงวิถีชีวิต ของปวงชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย ท่านไดย้นืหยดัเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรมเพือปวงชน ” 
 

 

๑. บทความทีนกัเรียนอ่านขา้งตน้เหมาะทีจะกล่าวในโอกาสใด   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  การเดินขบวนเรียกร้อง   ข.  การยกยอ่งชมเชยคุณธรรม 

ค.  การประชุมสงัสรรค ์             ง.  การเทศนาสงัสอนหลกัธรรม 
 

๒. นกัเรียนอ่านบทความนีแลว้มีความรู้สึกอยา่งไร   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  รักชาติไทยมากขึน   ข.  สงสารวีรชน 

ค.  อยากมีประชาธิปไตย                ง.  ภูมิใจในเกียรติคุณของผูเ้สียสละชีวิต  

 

 
แบบทดสอบวัดความความสารถด้านการอ่านคดิวิเคราะห์ 



๕๓๔ 
 

 อ่านบทความต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๓ – ๔ 
 

 

                  ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึงเกิดจากผลงานหรือผลของ 

การกระทาํของคนทงัชาติ ถือไดว้่าทุกคนแบ่งหนา้ทีกนัทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชาติ ตามความถนดัและ

ความสามารถ และเกือกลูกนั ไม่มีผูใ้ดจะอยูไ่ดแ้ละทาํงานใหแ้ก่ประเทศชาติไดโ้ดยลาํพงัตนเอง 

  

 

๓. ขอ้ความขา้งตน้ใหข้อ้คิดแก่ผูอ่้านในเรืองใด   (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก.  ความสามคัคีในหมู่คณะ  ข.  ความขยนัหมนัเพียร 

ค.  ความซือสตัยสุ์จริต   ง.  การดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
 

๔. ความเจริญของชาติจะเกิดขึนไดอ้ยา่งไร   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  ทุกคนทาํงานตามลาํพงั  ข.  ทุกคนแบ่งหนา้ทีกนัทาํ 

ค.  ทุกคนทาํตามความพอใจของตน ง.  ทุกคนต่างทาํหนา้ทีไม่ยุง่เกียวกนั 

 

อ่านบทความต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๕ -๖ 
 

               ปัญหาสิงเสพติดเป็นปัญหาทีสาํคญัทีกาํลงัทวคีวามรุนแรงขึนทุกขณะ และก่อความ 
วิตกใหแ้ก่รัฐบาล และสถาบนัต่าง ๆ ของประเทศเป็นอยา่งมาก เนืองจากปัญหานีเป็นปัญหา 
ทีร้ายแรงก่อความเสียหายใหไ้ม่เฉพาะแค่สุขภาพอนามยัของผูเ้สพติดอยา่งเดียวเท่านนั แต่ยงั 
ความเสียหายใหเ้กิดแก่สงัคมและเสถียรภาพของบา้นเมือง เป็นปัญหาการเสือมทางศีลธรรม 
ก่อใหเ้กิดอาชญากรรมนานาชนิด และเป็นปัญหาความมนัคงของชาติ รวมทงัความเสียหาย 
แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ในดา้นการพฒันาคนและเศรษฐกิจดว้ย 

 

๕. “ ปัญหาสิงเสพตดิ ”  หมายถึง ปัญหาทีเกิดจากขอ้ใด   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  การเพิมจาํนวนการผลิต   ข.  ความขาดแคลนสิงเสพติด 

ค.  การพฒันาผูที้เสพยสิ์งเสพติด   ง.  การเพิมจาํนวนผูเ้สพยสิ์งเสพติด 
 

๖. ขอ้ความนี สรุปถึงปัญหาสิงเสพยติ์ดว่าอยา่งไร   (วิเคราะห์ความสาํคญั) 

ก.  เป็นปัญหาทีร้ายแรง    ข.  เป็นปัญหาของรัฐบาล 

ค.  เป็นปัญหาจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ข  ง.  เป็นปัญหาทีทุกคนจะตอ้งเอาใจใส่ 



๕๓๕ 
 

 อ่านข่าวต่อไปนี   แล้วตอบคาํถาม ข้อ ๗ -๙ 

                                  อากาศร้อนจดัทํายอดใช้ไฟฟ้าทุบสถติริอบที ๗ 
              

 นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เปิดเผยว่า วนันี เวลา ๑๔.๓๐ น.ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค ไดพุ่้งสูงสุดถึง 

๒๖,๑๒๑ เมกะวตัต ์ทาํลายสถิติเดิมเมือวนัที ๒ ที ๒๕,๖๘๒ เมกะวตัต ์สาเหตุจากสภาพ

อากาศทีร้อนอบอา้วโดยอุณหภูมิทีสูงถึง ๓๘.๕ องศาเซลเซียส โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คาดการณ์ไวว้่า ปีนีจะมีการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด อยูที่ ๒๕,๗๘๔ เมกะวตัต ์ซึงเกินจากที

ประมาณการไว ้๓๓๗ เมกะวตัตท์งันี กฟผ.ใหค้วามมนัใจว่า ยงัมีกาํลงัสาํรองผลิตไฟฟ้า

เพียงพอ แต่ขอใหป้ระชาชนช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า เพือลดการใชพ้ลงังานอีกทางหนึงดว้ย 
          

      ขอ้มลูข่าวโดย ASTV  ผู้จดัการออนไลน์ :   ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๗:๒๓  น. 

 
 

 ๗. ข่าวนี ผูเ้ขียนมีจุดประสงคใ์นการนาํเสนอข่าวอยา่งไร    (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก.  เพือแนะนาํสงัสอน       

ข.  เพือใหค้วามรู้ 

ค.  เพือยกตวัอยา่ง   

ง.  เพือเตือนใหท้ราบ 
 

๘.  จากข่าว  ขอ้เท็จจริงขอ้ใด มีเหตุผลทีสุด    (วิเคราะห์ความสาํคญั) 

ก.  คนไทยใชพ้ลงังานเปลืองมาก  

ข.  การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ที กฟผ. 

ค.  คนไทยทุกคนควรช่วยกนัประหยดัพลงังาน  

ง.   การใชพ้ลงังานอยา่งสินเปลืองจะส่งผลกระทบทาํใหโ้ลกร้อน 
 

๙.  จากข่าวขอ้ใดเป็นสาเหตุทีทาํใหมี้ปริมาณยอดการใชไ้ฟฟ้าทีสูง   (วิเคราะห์ความสาํคญั) 

 ก.  คนไทยใชเ้ครืองปรับอากาศกนัมากขึน 

ข.  กฟผ. มีกาํลงัสาํรองผลิตไฟฟ้าอยา่งเพียงพอ 

 ค.  อากาศร้อนอบอา้วมีอุณหภูมิทีสูงถึง ๓๘.๕ องศาเซลเซียส 

ง.  กฟผ. ไม่ไดร้ณรงคใ์หป้ระชาชนช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า 



๕๓๖ 
 

อ่านข่าวต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม  ข้อ  ๑๐ - ๑๑ 
 

 

                                          ยูเอน็เตอืนภัยก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงขนึเป็นประวตักิารณ์ 

  

             หน่วยงานอุตนุิยมของสหประชาชาตเิปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ใน

ชันบรรยากาศทัวโลกหรือทีรู้จกักนัในชือก๊าซ เรือนกระจกพุ่งสูงสุดเป็นประวตักิารณ์ 

                องคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติระบุในรายงานการสาํรวจปริมาณก๊าซเรือน

กระจกประจาํปีว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์ปล่อยออกจากรถยนต ์และอุตสาหกรรมขึน

สู่ชนับรรยากาศโลกทีก่อใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ซึงเป็นสาเหตุของโลกร้อน  มีปริมาณพุ่งสูงถึง 

๓๙๓.๑  ส่วนต่อลา้นส่วนเมือปีทีแลว้ หรือเพิมขึนจากเมือหลายปีก่อนหนา้นีถึง ๒.๒ ส่วนต่อ 

ลา้นส่วน ซึงก็เป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีพุ่งสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และยงัคงมีแนวโนม้ว่า  

จะพุ่งสูงขึนอีก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีไดรั้บการเปิดเผยล่าสุดสูงกว่าระดบั ๓๕๐ ส่วนต่อ   

ลา้นส่วน ซึงเป็นเกณฑที์นกัวิทยาศาสตร์ และกลุ่มพิทกัษสิ์งแวดลอ้มระบุว่าเป็นระดบัทีปลอดภยั 

ขณะทีองคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการณ์ว่า ระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องโลกจะทะลุ

ระดบั ๔๐๐ ส่วนต่อลา้นส่วนภายในอีก ๓ ปีนี ทงันีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูใ่นอากาศไดน้าน

นบัศตวรรษ เพราะเป็นก๊าซทีมีความเสถียร ซึงก็จะทาํใหโ้ลกตอ้งเผชิญกบัภาวะโลกร้อนทีทวี

ความรุนแรงยงิขึนในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงสภาวะอากาศโลกทีเป็นสาเหตุ 

ของฝนตกหนกั, นาํท่วม, ภยัแลง้และโรคระบาด 
 

                      ขอ้มลูข่าวโดย  ไทย PBS ออนไลน์ :   ๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๗:๓๖  น.                       

 
 

๑๐. ข่าวนี ผูเ้ขียนมีจุดประสงคใ์นการนาํเสนอข่าวอยา่งไร   (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก.  เพือแนะนาํสงัสอน   ข.  เพือใหค้วามรู้ 

ค.  เพือบอกกล่าวใหท้ราบ  ง.   เพือเตือนสติใหคิ้ด 
 

๑๑. จากข่าวขอ้ใดคือขอ้คิดเห็น   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  ก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิมสูงขึนเป็นประวติัการณ์   

ข.  ก๊าซเรือนกระจกอาจส่งผลกระทบต่อโลกภายในอีก ๓ ปีนี 

ค.  ก๊าซเรือนกระจกทาํใหเ้กิดภยัแลง้ นาํท่วมและโรคระบาด   

ง.   ก๊าซเรือนกระจกเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์ปล่อยออกจากรถยนต ์



๕๓๗ 
 

อ่านข่าวต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม  ข้อ ๑๒ – ๑๓ 

 

 

                                นายทุนบุกรุกป่าต้นนํา เสียหายกว่า ๔๐ ไร่ 

 

                    นายวิทยา นุ่นแจง้ หวัหนา้ชุดเฉพาะกิจผูว้่าราชการจงัหวดัพทัลุง พร้อมกาํลงัตาํรวจ

ชุดสืบสวน สภ.ศรีบรรพต และเจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัป่าไมที้ ๖ บา้นนาวง ๓๐ นาย เขา้ตรวจยดึ    

ป่าตน้นาํในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขายา่ ทอ้งที ม.๗    ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต ห่างจากทีทาํการ

อุทยานฯ เพียง  ๕  กิโลเมตร หลงัลุ่มนายทุนแอบลกัลอบแผว้ถางเพือเอาพืนทีปลกูยางพารา       

จนป่าตน้นาํทีสมบูรณ์ไดรั้บความเสียหายไปกว่า ๔๐ ไร่ โดยการเดินเทา้เขา้ตรวจสอบของ

เจา้หนา้ทีไปตามทางทีสูงชนั พบไมข้นาดเลก็และขนาดใหญ่ ถกูตดัโค่นลม้ระเนระนาด บางตน้

เพิงโค่นลม้ใหม่ๆ เพือรอวนัเผา  และปลกูยางพารา   จากการสืบทราบของเจา้หนา้ทีพบว่า           

กลุ่มนายทุนไดใ้ชจ้งัหวะช่วงวนัหยดุราชการในวนัสงกรานต ์นาํเครืองเลือยยนตจ์าํนวน ๔ เครือง     

ขึนไปตดัไมท้งักลางวนัและกลางคืน จนป่าโล่งเตียน แมช้าวบา้นร้องเรียนใหท้างเจา้หนา้ทีอุทยาน

เขาปู่-เขายา่ เขา้ตรวจสอบ แต่เจา้หนา้ทียงัเพิกเฉย กระทงัไดร้้องเรียนไปทางสายด่วนผูว้่า           

เขา้ตรวจสอบและยดึป่าพืนทีดงักล่าว พร้อมแจง้ความดาํเนินคดีกบัผูบ้งการต่อไป 
 

                   ขอ้มลูข่าวโดย  ไอเอน็เอน็ออนไลท์   :   ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๒๑.๓๒   น. 

 
 

๑๒. จากข่าวการบุกรุกป่าตน้นาํจะส่งผลเสียทาํใหเ้กิดอะไรขึนตามมา   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  ภยัธรรมชาติ  

ข.  สิงแวดลอ้มเป็นพิษ  

ค.  การทาํไร่เลือนลอย  

ง.   ธรรมชาติเกิดความสมดุล  
 

๑๓. ขอ้เท็จจริงขอ้ใดมีเหตุผลทีสุด   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  นายทุนเป็นปัญหาสงัคม  

ข.  เราทุกคนควรรักษธ์รรมชาติรักสิงแวดลอ้ม  

ค.  การบุกรุกป่าตน้นาํส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดภยัธรรมชาติ  

ง.  จดัระเบียบใหเ้จา้หนา้ทีเฝ้าดูแลอุทยานฯไม่ใหมี้การลกัลอบทาํลายป่าตน้นาํ 



๕๓๘ 
 

 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ ๑๔ – ๑๖ 

 

                  “ ตระหนัก ” 

 

       ขอชาวไทยตระหนกัจิตนบัแต่นี ชาติทวีความความรุ่งโรจน์เฟืองไพศาล 

    หากทุกชีพในชาติร่วมกอรปการ   ปราบคนพาลทุจริตคนโกงกิน 

    ไทยจะยงัอยูย่งัหรือสินชาติ    ล่มพินาศหรือเรืองรุ่งไปทุกถิน 

    มือทุกมือชนทุกผูใ้นแผน่ดิน    ลว้นตดัสินความเป็นชาติความเป็นไทย 

    ขอทุกคนซือสตัยสุ์จริต    ละสิงผดิทาํสิงถกูจิตแจ่มใส 

    ทุจริตโกงกินขจดัไกล     ความเป็นไทยยอ่มวิวฒัน์พฒันา 

    หากต่างคนต่างนิงต่างเพิกเฉย   ต่างละเลยต่างหนา้ทีลีอาสา 

    ปล่อยคนคดโกงกินทวัพารา    ยอ่มนาํพาไทยสินชาติสินแผน่ดิน 

 

๑๔. บทร้อยกรองนีผูแ้ต่งมีจุดประสงคอ์ยา่งไร   (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก. ใหข้อ้คิดเตือนใจ 

ข. ใหค้วามรู้ 

ค. อบรมสงัสอน 

ง. ใหป้ระสบการณ์แก่ผูอ่้าน 
 

๑๕. ขอ้ใดคือสาระสาํคญัของบทร้อยกรองนี   (วิเคราะห์ความสาํคญั) 

ก. ใหช่้วยกนัพฒันาชาติ 

ข. ใหรู้้หนา้ทีของคนในชาติ 

ค. ใหต่้อตา้นคนทุจริต 

ง. ใหรั้กและหวงแหนชาติไทย 
 

๑๖. “ ย่อมนําพาไทยสินชาตสิินแผ่นดิน ”    ขอ้ความนีมีความหมายตรงกบัขอ้ใด  

         (วิเคราะห์ความสาํคญั) 

            ก. ทาํใหช้าติไทยล่มจม    

ข. ชาติไทยไม่สินคนดี 

ค. คนไทยแตกความสามคัคี   

ง. ไม่มีแผน่ดินไทยคงอยูต่่อไป 



๕๓๙ 
 

 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๑๗ -๑๘ 

 

 

                                                       

                                                               “ สุจริตพชิิตชัย ” 

 
              

“ ซือกินไม่หมด คดกินไม่นาน”   คาํโบราณสอนสงัเราทงัหลาย 

กาํแพงมีหูประตูมีช่องจอ้งมากมาย   ความเลวร้ายไม่อาจปิดความผดิตน 

ทุจริตผดิศีลธรรมนาํความทุกข ์    เก็บซ่อนซุกในใจใหห้มองหม่น 

สวรรคใ์นอก นรกในใจใหผ้จญ”    ตอ้งทุกขท์นเมือทาํผดิบาปติดใจ 

 

 

๑๗. บทร้อยกรองนีใหข้อ้คิดในเรืองใด    (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก.  ความพอเพียง    

ข.  ความซือสตัยสุ์จริต 

ค.  ความขยนัหมนัเพียร    

ง.  ความเมตากรุณา 
 

๑๘.  “ ความเลวร้ายไม่อาจปิดความผดิตน ”   มีความหมายตรงกบัสาํนวนใดขอ้ใด 

           (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

         ก. ชา้งตายทงัตวัเอาใบบวัมาปิดไม่มิด  

ข. ชวัเจ็ดที  ดีเจ็ดหน 

ค. ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั    

ง. ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 

 

 

 



๕๔๐ 
 

 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนีแล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๑๙ – ๒๐  

 

                                                            

                                                                    สัตว์ป่า 
 

 

                  เสียงปืนทีดงัลนั    ตวัแม่นนัตอ้งสินใจ 
ลกูนอ้ยทีกอดไว ้   กระดอนไปเพราะแรงปืน 
ฝืนใจเขา้กอดแม่    หวงัแกใ้หแ้ม่ฟืน 
แม่จ๋าเพราะเสียงปืน    จึงไม่คืนชีวิตมา 
โทษใดจึงประหาร    ศาลไหนพิพากษา 
ถา้ลกูท่านเป็นสตัวป่์า    ใครเข่นฆ่าท่านยอมไหม 
ชีวิตใคร ใครกรั็ก    ท่านประจกัษห์รือไม่ 
โปรดเถิดจงเห็นใจ    สตัวไ์ซร้ก็เหมือนกนั 
 

                                              ( ทีมา :  หนงัสือป่าไม/้สืบ   นาคะเสถียร ) 
 

 

 

 

๑๙. เมือนกัเรียนอ่านบทร้อยกรองนีแลว้ แนวคิดใดน่าจะเหมาะสมทีสุด  

        (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก. สตัวมี์คุณค่าต่อมนุษย ์ตอ้งอนุรักษไ์วไ้ม่ใหสู้ญพนัธุ ์

ข. สตัวป่์าบางชนิดมีโทษจึงควรทีจะประหาร 

ค. สตัวทุ์กชนิดมีชีวิตเหมือนมนุษย ์

ง. การฆ่าสตัวป่์าทุกชนิดเป็นบาป  
 

๒๐. ขอ้ความใดน่าจะเป็นขอ้เตือนใจใหค้นไม่ฆ่าสตัวป่์าไดดี้ทีสุด    (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  ทาํดีไดดี้  ทาํชวัไดช้วั 

ข.  ใหทุ้กขแ์ก่ท่าน  ทุกขน์นัถึงตวั 

ค.  สตัวโ์ลกทงัหลายจงอยา่ไดเ้บียดเบียนกนัเลย 

ง.  สรรพสิงทงัหลายไม่เทียงแทแ้น่นอน มีเกิด แก่ เจ็บ 

 

 



๕๔๑ 
 

 

อ่านนิทานต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๒๑ – ๒๒ 

 

  

 นิทานเรือง ค้างคาวเลอืกพวก 

                         
คา้งคาวนนัถือว่าตนก็มีปีกเหมือนนก  เเละก็มีหูเหมือนสตัว ์อืนทวั ๆ ไป 

ดงันนัเมือนกยกพวกไปต่อสู่กบัสตัวอื์นๆ คา้งคาวก็ขอตวัไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดโดยทาํตวัเป็นกลาง 
เเต่เมือพวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ คา้งคาวก็ประกาศตวั ไปเขา้กบัฝ่ายนก ต่อมาพวกนกจะพลาด

ท่าเสียทีเเก่สตัวอื์น ๆ คา้งคาวก็ผละ จากนกไปเขา้พวกกบัสตัวอื์น ๆ  ต่อมานกต่อสูจ้นใกลจ้ะได้

ชยั คา้งคาวกก็ลบัมาอยูข่า้งฝ่ายพวกนกอีก เมือนกกบัสตัวอื์น ๆ ทาํสญัญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อ

กนั ทงัสองต่างกข็บัไล่คา้งคาว ไม่ยอมใหเ้ขา้พวกดว้ยคา้งคาวอบัอายจึงไปซ่อนตวัอยูใ่นถาํ จะ

ออกจากถาํไปหา อาหาร ในตอนกลางคืนเท่านนั 
  
 
 
 

๒๑. จากนิทานเรืองนีปัญหาทีเกิดขึนของคา้งคาวมีผลเสียมาจากสาเหตุการขาดคุณธรรมในขอ้ใด  

         (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  ความเห็นแก่ตวั     

ข.  ความไม่จริงใจ 

ค.  ความคึกคะนอง  

ง.  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   
 

๒๒. นิทานเรืองนีใหข้อ้คิดอยา่งไร   (วิเคราะห์หลกัการ) 

 ก.  ผูที้ขาดความจริงใจ ไม่มีใครอยากคบหาดว้ย  

 ข.  ผูที้เห็นแก่ตวั ยอ่มไม่มีใครอยากคบเป็นเพือน 

 ค.  ความไม่รู้จกัพอเพียงทาํใหไ้ม่มีคนคบ 

 ง.  การทาํตามใจตนเอง เป็นสิงทีไม่ดี 

 



๕๔๒ 
 

 

อ่านนิทานต่อไปนีแล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๒๓ – ๒๔ 

 

 

                                                         นิทานเรือง ลาหลายนาย 

 
                        ลาเมือไดท้าํงานอยูใ่นสวนผลไม ้ลาก็รู้สึกวา่ตนนนัตอ้งทาํงานหนกั เเละตนนนั    

ก็ไดกิ้นอาหารไม่คุม้กบัทีตนทาํงานลาจึงไปกราบทูลขอพระอิศวรใหห้าเจา้นายใหใ้หม่ใหต้น 
พระอิศวรทรงรําคาญจึงสงัไปอยูก่บัช่างปันหมอ้ลาตอ้งขนดินทีหนกัมากเป็นระยะทางไกล ๆ     

ทุกวนัก็ทนไม่ไหว  จึงไดข้อร้องใหพ้ระอิศวรช่วยตนอีกเป็นครังสุดทา้ย  ครังนีลาไปทาํงานที 

โรงฟอกหนงั ลาตอ้งทาํงานหนกักว่าเดิมอีกหลายเท่านกั  จนลาสาํนึกไดว้่าอยูที่สวนผลไมก้บั

เจา้นายคนเเรกนนัก็สบายหนกัหนาเมือเทียบกบัทีนี เเละเจา้ลาขีเบือก็ยงัไดรู้้อีกดว้ยว่า อยูที่นีถา้

มนัทาํงานจะตอ้งทาํงานจนตายและเมือตายแลว้ก็จะตอ้งถกูถลกหนงัไปฟอกขายต่อเป็นเเน่แท ้
 

 
 
 

 

๒๓. การกระทาํของลาสอดคลอ้งกบัสาํนวนสุภาษิตในขอ้ใด   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

 ก.  เลือกนกัมกัไดแ้ร่ 

 ข.  ขา้สองเจา้บ่าวสองนาย 

 ค.  ขา้เก่าเต่าเลียง 

 ง.  กบเลือกนาย 
 

๒๔. นิทานเรืองนีใหข้อ้คิดเกียวกบัคุณธรรมในขอ้ใด   (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก.  ความพอเพียง 

ข.  ความซือสตัย ์

ค.  ความอดทน 

ง.  ความเมตตากรุณา 

 

 



๕๔๓ 
 

อ่านนิทานต่อไปนีแล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๒๕ – ๒๖  

 

 

                                                นิทาน เรือง กระต่ายกบัผองเพอืน 

  

                   ในป่าแห่งหนึงมีสตัวป่์าหลากหลายชนิดอาศยัอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก เป็นเหตุให้

เหล่านายพรานวางแผนล่าสตัวเ์หล่านีไปทาํเป็นอาหาร จึงไดน้าํฝงูหมาล่าเนือเขา้ไปล่าสตัว ์ในป่า

แห่งนี  

                    กระต่ายตวัหนึง เป็นกระต่ายทีมีมิตรสหายในป่ามากมาย ทงั กระต่าย มา้ ววั มากมาย  

"ปัง ปัง !" เสียงปืนของนายพรานดงัสนนัมาถึงหูของเจา้กระต่าย   เจา้กระต่ายตกใจมาก จึงพดูกบั

เพือนๆ สตัวข์องมนัว่า  " เร็วเขา้ พวกเรารีบหนีกนัเถอะ นายพรานกาํลงัเขา้มาไล่ล่าพวกเราแลว้"   

"เจา้มา้สหายรักเอ๋ย ใหเ้ราขีหลงัเจา้ไปนะ จะไดห้นีเร็วๆ"   "ทาํไมขา้จะตอ้งช่วยเจา้ดว้ยล่ะ ขา้ไป

ก่อนล่ะ"    เจา้มา้พดูกบักระต่าย  คราวนีเจา้กระต่ายก็หนัมาทีเจา้ววั   "งนัเจา้ช่วยใชเ้ขาอนัแข็งแรง

ของเจา้ ต่อสูก้บันกัเล่าพวกนนัหน่อยเถอะ"    เจา้กระต่ายทาํหนา้เศร้า วิงวอนเพือนของมนั 

"ไม่ไดห้รอก ถา้ขา้ไปก็ตายเปล่าๆ ไปขอร้องผูอื้นเถอะ"   เจา้ววัตอบ   สุดทา้ย ก็ไม่มีใครช่วย     

เจา้กระต่ายเลย  ในทีสุดมนัจึงตดัสินใจ พึงกาํลงัขาของมนัในการวิงหนีการไล่ล่าในครังนี 
  

              ดัดแปลงเนอืหาส่วนหนงึจาก หนงัสือ ๕๐ นิทานอสีป ประเทอืงปัญญา ของ ปราง   อษุา 

 

 

๒๕. นิทานเรืองนีใหข้อ้คิดอยา่งไร   (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก. คนเดียวหวัหาย  สองคนเพือนตาย 

ข. เพือนกินหาง่าย  เพือนตายหายาก 

ค. ความรู้ท่วมหวั  เอาตวัไม่รอด 

ง. ตนเป็นทีพึงแห่งตน 
 

๒๖. คุณธรรมทีสตัวทุ์กตวัในเรืองนีควรยดึถือคือขอ้ใด    (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก. ความกตญั  ู   

ข.   ความสามคัคี 

ค.   ความซือสตัย ์   

ง.    ความมีวนิยั 

นิทานเรือง  กระต่ายกบัผองเพอืน 



๕๔๔ 
 

 

อ่านบทเพลงต่อไปนีแล้วตอบคาํถาม  ข้อ  ๒๗ – ๒๘ 

  

                                                        เพลงคดิถงึบ้าน 

                                                                                              คาํร้อง/ทํานอง สมหวงั อนุศักดิเสถียร 

               มองดูดวงดาว ก็คงเป็นดาวดวงเดียวกนั    มองดูดวงจนัทร์ ก็เหมือนกบัจนัทร์ทีบา้นเรา 

ยามนีฉนัเหงา คิดถึงบา้น  

             มองดูทอ้งฟ้า ก็ยงัเป็นฟ้าผนืเดียวกนั    มองดวงตะวนั ก็ยงัส่องแสงไปบา้นฉนั 

ยามฟ้ามืดคลาํ คิดถึงบา้น 

               อยูใ่นเมืองกรุง ก็คงวุ่นวายและวกวน     มีแต่ผูค้น ก็เหมือนดงัคนไม่รู้จกักนั 

ชีวิตผกผนั คิดถึงบา้น 

               มองไปทางใด ก็มีแต่ตึกสูงสวยงาม     แต่ใจคนไม่งาม เหมือนกบัคนทีบา้นเรา 

ยามนีฉนัเหงา คิดถึงบา้น 

               อยูใ่นเมืองกรุง ก็คงวุ่นวายและวกวน    มีแต่ผูค้น ก็เหมือนดงัคนไม่รู้จกักนั 

ชีวิตผกผนั คิดถึงบา้น 

 
 

๒๗.  “ มแีต่ผู้คน กเ็หมอืนดงัคนไม่รู้จกักนั ”  ขอ้ความนีหมายความว่าอยา่งไร 

           (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

 ก.  ผูค้นอาศยัอยูด่ว้ยกนัจาํนวนมากจนไม่รู้จกักนั 

 ข.  ผูค้นตอ้งวุ่นวายกบัการหาเลียงชีพจนไม่มีเวลาสนใจกนั 

 ค.  ผูค้นมากมายแต่ต่างเห็นแก่ตวัจนไม่รู้จกักนั 

 ง.  ผูค้นทีรํารวยมกัไม่ค่อยสนใจคนจน 
 

๒๘.   “ มองไปทางใด กม็แีต่ตกึสูงสวยงาม     แต่ใจคนไม่งาม เหมอืนกบัคนทีบ้านเรา ”                

          ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งกบัขอ้ความนี    (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

             ก.  คนในเมืองไม่สนใจกนั 

              ข.  สภาพแวดลอ้มทาํใหค้นแลง้นาํใจ 

              ค.  สภาพเศรษฐกิจทาํใหค้นเหมือนไม่มีนาํใจ 

              ง.  สิงก่อสร้างทางวตัถุยงิเจริญมากยงิทาํใหคุ้ณค่าทางจิตใจนอ้ยลง 



๕๔๕ 
 

 

อ่านบทเพลงต่อไปนีแล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๒๙ – ๓๐ 

 

เพลงอยธุยาเมอืงเก่า 

                                                                                          คาํร้อง – ทาํนอง  

                                                                                         สุรินทร์   ปิยานนัท ์

    

                            อยธุยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน           จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กนัฟัง 

     อยธุยาแต่ก่อนนียงั             เป็นดงัเมืองทองของพีนอ้งเผา่พงศไ์ทย 

 เดียวนีซิเป็นเมืองเก่า         ชาวไทยแสนเศร้าถกูขา้ศึกรุกราน  

ชาวไทยทุกคนหวัใจร้าวราน            ขา้ศึกเผาผลาญแหลกลาญวอดวาย 

เราชนชนัหลงัฟังแลว้เศร้าใจ           อนุสรณ์เตือนใหช้าวไทยจงมนั 

สมคัรสมานร่วมใจกนัสามคัคี          คงจะไม่มีใครกลา้ราวีชาติไทย   

 

 
 

๒๙. วตัถุประสงคข์องบทเพลงนีคืออะไร  (วิเคราะห์หลกัการ) 
ก.  เพือสงัสอน 

ข.  เพือปลุกใจและเตือนสติ 
ค.    เพืออธิบายใหเ้ขา้ใจ 

ง.    เพือบอกกล่าวใหท้ราบ 
 

๓๐. สิงทีผูแ้ต่งตอ้งการมากทีสุดจากบทเพลงนีคือสิงใด   (วิเคราะห์หลกัการ) 

ก. ความกลา้หาญ 

ข. ความรักชาติ 

ค. ความสามคัคี 

ง. ความซือสตัย ์

 

 



๕๔๖ 
 

 

อ่านตาํนานต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๓๑ – ๓๒ 

 

ตาํนานรอยพระพุทธบาท 

                   ตาํนานเล่าว่า เดิมทีบริเวณนนัเป็นป่าใหญ่มีสตัวป่์าชุกชุม พรานบุญตามล่าเนือทีถกูยงิ

ดว้ยหนา้ไม ้จนทีสุดเห็นมุดเขา้ดงไมแ้ลว้วิงออกมา และบาดแผลหายเป็นปกติ พรานบุญตามเขา้

ไปจึงพบแอ่งนาํบนรอยศิลา จากนนักวกันาํลบูตวั ปรากฏว่ากลากเกลือนหายเป็นปกติ จึงบอกเล่า

ต่อกนัไป จนความทราบถึงสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยธุยา พระองคจึ์งเสด็จมา

นมสัการ 

                     แต่ตามประวติัศาสตร์ระบุว่า ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม พระสงฆไ์ทย

เดินทางไปยงัลงัการ ไดค้วามจากพระสงฆล์งักาว่า มีรอยพระพุทธบาททีพระพุทธองคท์รงประทบั

รอยไวที้เขาสุวรรณบรรพตในสยาม เมือกลบัมาไดทู้ลสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม จึงโปรดใหมี้การ

คน้หา และใหน้ายช่างสร้างมณฑปคลุมรอยพระพุทธบาทนนัแลว้จดังานสมโภชน์สืบมา 

                     อนึงในการเดินทางไปจงัหวดัสระบุรี เมือสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ตอ้งใชท้งัเรือ

และชา้ง ทาํใหก้ารไปนมสัการรอยพระพุทธบาทเป็นเรืองลาํบาก จึงเกิดคาํกล่าวและความเชือว่า 

"ถา้ไปถึงเจ็ดครังกจ็ะไดขึ้นสวรรค"์ ซึงหากคิดก็จะพบว่าการทีมีผูเ้ดินทางดว้ยความยากลาํบากไป

นมสัการรอยพระพุทธบาทถึงเจ็ดครังได ้แสดงว่าผูน้นัตอ้งมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอยา่ง

แทจ้ริง 

 

๓๑. จากตาํนานรอยพระพุทธบาท ไม่ได้กล่าวถึงเกียวกบัเรืองใด    (วิเคราะห์ความสาํคญั) 

ก.  วิถีชีวิต     

ข.  ความเชือ 

ค.  ค่านิยม     

ง.  สงัคมและวฒันธรรม 
 

๓๒. จากตาํนานรอยพระพุทธบาทขอ้ใดคือขอ้เท็จจริง    (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

ก.  การขึนไปนมสัการรอยพระพุทธบาทมีความยากลาํบากมากเพราะตอ้งเดินทางดว้ยเทา้ 

ข.  หากเราขึนไปนมสัการรอยพระพุทธบาทเชือว่า  "ถา้ไปถึงเจ็ดครังกจ็ะไดขึ้นสวรรค"์ 

ค.  ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ใชท้งัเรือและชา้งในการเดินทางไปนมสัการรอยพระพุทธบาท 

ง.  รอยพระพุทธบาททีพระพุทธองคท์รงประทบัรอยไวที้เขาสุวรรณบรรพตศกัดิสิทธิมาก 



๕๔๗ 
 

 

อ่านตาํนานต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๓๓ – ๓๔ 

 

                                                        ตาํนานทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   เมือหลายพนัปีมาแลว้บริเวณทุ่งกุลาร้องไหที้เรารู้จกักนัในปัจจุบนัเป็นทะเลมาก่อน 

ในทะเลแห่งนีมีไดส้ตัวน์าํนอ้ยใหญ่อาศยัอยูม่ากมาย ไดมี้เมืองจาํปานาคบุรี ทีตงัอยูท่างทิศ

ตะวนัตกของทะเลแห่งนี 
    เจา้นครจาํปานาคบุรี มีธิดาชือว่า นางแสนสี และยงัมีหลานสาวอายไุล่เลียกนัชือว่า      

นางคาํแพง หญิงสาวทงัสองมีรูปร่างหนา้ทีสวยสดงดงามเป็นทีตอ้งตาตอ้งใจของชายทงัหลาย 

ทา้วนครจาํปานาคบุรี ไดจ้ดัใหมี้คนคอยเผา้ดูแลอยา่งดี ผูด้แูลชือว่า จ่าแอ่น ซึงจะคอยตามติดอยู่

ทุกฝีกา้วไม่ว่าจะไปทีไหนก็ตาม และในเมืองจาํปานาคบุรีแห่งนี ไดมี้นาคทีมีอิทธิฤทธิสูงอยูต่น

หนึง ซึงหากมีชาวเมืองไดรั้บความเดือดร้อนก็จะใหค้วามช่วยเหลือ จนเมืองนีไดชื้อว่า นาคบุรี 
ในครังนนัมีเมืองอยูอี่กเมืองหนึงทีมีชือว่าบูรพานครตงัอยูท่างทิศตะวนัออกของทะเล ทา้วผูค้รอง

นครมีโอรสชือว่า ทา้วฮาดคาํโปง และมีหลานชายชือว่า ทา้วอุทร ทงัสองไดศึ้กษาเล่าเรียนวิชาการ

ต่อสูม้า จึงจะลองวิชาโดยจะไปต่อสูก้บันาคทีเมืองจาํปานาคบุรีตามคาํสงัของอาจารย ์เมือทงัสอง

ไดเ้ดินทางไปถึงเมืองจาํปานาคบุรียงัไม่ทนัไดล้องวิชา ทงัสองหนุ่มกลบัไปสนใจธิดาและ

หลานสาว ทงัสองจึงพยายามทีจะติดต่อกบันางทงัสองแต่ก็ถกูกีดกนัจากจ่าแอ่นผูดู้แล แต่ชาย

หนุ่มทงัสองก็ยงัคงพยายามต่อไป และไดรู้้มาว่าทุก ๆ เจ็ดวนันางทงัสองจะออกมาเล่นนาํทีทะเล 
ต่อมาหญิงทงัสองก็ออกไปเล่นนาํ พร้อมดว้ยบริวารตามปกติ ชายทงัสองเห็นเป็นโอกาสอนัดีจึง

เสกผา้เช็ดหนา้ใหเ้ป็นหงส์ทองไปขวางเรือไว ้นางอยากไดจึ้งใหจ่้าแอ่นพายเรือตามไปเก็บ ยงิตาม

ยงิลึกเขา้ไปในทะเลแต่ก็ยงัไม่สามารถจบั มารู้สึกตวัอีกครังก็อยูก่ลางทะเลเสียแลว้ ทา้วทงัสอง

เห็นจึงเอานางทงัสองและบริวารขึนเรือของตนไป 



๕๔๘ 
 

    เมือเจา้เมืองจาํปานาคบุรีทราบเรืองเขา้จึงไดไ้ปขอใหน้าคช่วย  นาคจึงบนัดาลให ้     

พืนทะเลสูงตวัขึน นาํทะเลเหือดแหง้ไป เรือของทา้วฮาดคาํโปงและทา้วอุทรไม่สามารถทีจะแล่น

ต่อไปได ้จึงเอาจ่าแอ่นไปซ่อนในป่า บริเวณดงักล่าวจึงมีชือเรียกว่า ดงจ่าแอ่น เอานางแสนสีไป

ซ่อนไวอี้กทีหนึง จึงเรียกว่า ดงแสนสี และเอาหญิงหลานเจา้เมืองไปซ่อนอีก จึงเรียกบริเวณนนัว่า 

ดงป่าหลาน เมือนาํในทะเลทงัหมดแหง้เหือดไปสตัวต่์าง ๆ ในทะเลก็พากนัตายหมด นกทงัหลาย

พากนัไปกินซาก ซึงกินอยูป่ระมาณครึงเดือนกว่า กุง้ หอย ปู ปลาในทะเลก็หมด   ก็ไดพ้ากนัขีทิง

กองรวมกนัไวเ้ป็นกองใหญ่มาก จนเรียกบริเวณนนัว่า โพนขีนก 
    ทา้วฮาดคาํโปง ทา้วอุทร นางแสนสีและนางคาํแพง ติดอยูก่ลางทะเลทีแหง้เหือดนนั 

แต่ชายทงัสองเกิดหลงรักนางแสนสี จึงเกิดการต่อสู่ขึน ทา้วฮาดคาํโปงแพถ้กูฆ่าตาย จึงกลายเป็น 

ผเีฝ้าทุ่ง ในเวลากลางคืนจะกลายเป็นแสงไฟลอยตามหานางแสนสี ชาวบา้นแทบทุ่งกุลาร้องไห้

เรียกว่า ผโีป่ง หรือ ผทุ่ีงศรีภูมิ 
ฝ่ายเจา้เมืองจาํปานาคบุรีเกิดความเห็นใจทงัธิดาของตนและทา้วอุทรทีตอ้งรอนแรมอยู่

กลางทุ่งทีแหง้แลง้ จึงอภยัใหท้า้วอุทรหลงัจากทีโกรธมานาน จึงมอบไพล่พลไปสร้างดงเทา้สาร 

หรือ เมืองเทา้สาร และยอมยกนางแสนสีใหเ้ป็นมเหสีของทา้วอุทร 
 

                                                                                                                   ทีมา : http://www.nithan.in.th 

 

 
 

๓๓.  จากตาํนานทุ่งกุลาร้องไหข้อ้ใดคือขอ้เท็จจริง   (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

 ก.  บริเวณทุ่งกุลาร้องไหใ้นอดีตเคยเป็นทะเลทรายมาก่อน 

 ข.  เมืองจาํปานาคบุรี ตงัอยูท่างทิศตะวนัออกของทุ่งศรีภูมิ 

 ค.  เจา้นครจาํปานาคบุรี มีธิดาชือว่า นางแสนสี 

 ง.  นาคบุรีเป็นตน้เหตุใหเ้มืองจาํปานาคบุรีล่มสลาย 
 

๓๔.  ผลเสียทีเกิดขึนจากการกระทาํของทา้วฮาดคาํโปงและทา้วอุทรเกิดจากสิงใด 

          (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

 ก.  ความโมหะ 

 ข.  ความหลง  

 ค.  ความโลภ 

 ง.  ความไม่พอเพียง 



๕๔๙ 
 

ตาํนาน  กาํเนดิต้นข้าว 

อ่านตาํนานต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ  ๓๕ – ๓๖  
                                                                     

 

         ในสมยัโบราณนานมาเมลด็ขา้วเกิดขึนเองโดยไม่ตอ้งปลกู 

และมีขนาดใหญ่มาก ใหญ่กว่ากาํมือของมนุษยป์ระมาณ ๕ เท่า 

เมลด็ขา้วนนัมีสีเงินและมีกลินหอม   มนุษยก์็ไดใ้ชหุ้งกินกนัมา

นาน ต่อมามีหญิงหมา้ยคนหนึง สร้างยุง้ฉางใหข้า้วมาเกิดใน     

ยุง้ฉาง  แม่หมา้ยคนนนัเป็นคนทีมีจิตใจหยาบชา้ตีขา้วเมลด็ใหญ่ดว้ยไม ้เมลด็ขา้วแตกหกัและปลิว

ไป   ทีปลิวไปตกในป่าก็กลายเป็นขา้วดอย   ทีปลิวไปตกในนาํกก็ลายเป็นขา้วนาดาํมีชือว่า           

นางพระโพสพ   นางพระโพสพอาศยัอยูก่บัปลาในหนองนาํ  นางพระโพสพโกรธมนุษยจึ์งตดั

สินใจจะไม่กลบัไปอีก   มนุษยจึ์งตอ้งอดอยากไม่มีขา้วกินไปถึงพนัปี   ต่อมามีลกูชายของเศรษฐี

ไปเทียวป่าแลว้เกิดหลงทางจนมาถึงหนองนาํก็นงัร้องไห ้ ปลากงัเกิดความสงสารจึงขอให ้      

นางพระโพสพบอกทางใหแ้ละกลบัไปอยูก่บัมนุษย ์นางพระโพสพจึงไดเ้ล่าถึงความใจร้ายของ 

แม่หมา้ย ลกูชายเศรษฐีจึงไดอ้อ้นวอนใหน้างพระโพสพกลบัไป   แต่นางก็ไม่ยอมกลบั เทวดาจึง

แปลงตวัเป็นปลากบันกแกว้มาออ้นวอนใหน้างกลบัไปดูแลมนุษยแ์ละพระศาสนาเพราะ

พระพุทธเจา้จะไปเกิดอีก  นางพระโพสพจึงยอมกลบัไปเมืองมนุษยแ์ต่ขา้วนนัจะเลก็ลง และตอ้ง

ทาํการเพาะปลกู   ถา้จะตาํขา้วจะตอ้งทาํพิธีขอเพือทีจะขออนุญาตต่อนางพระโพสพ และเมือเกียว

ขา้วเสร็จแลว้ตอ้งทาํพิธีสู่ขวญัขา้วดว้ย 

                                                                                                 ทีมา :  http://www.nithan.in.th 
 

๓๕.  จากตาํนานกาํเนิดตน้ขา้วขอ้ใดคือขอ้คิดเห็น    (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

 ก.  การทาํพิธีสู่ขวญัขา้วจะทาํหลงัการเก็บเกียวขา้วเสร็จเรียบร้อย 

 ข.  หญิงหมา้ยเป็นคนทีมีจิตใจหยาบชา้ตีขา้วเมลด็ใหญ่ดว้ยไม ้

 ค.  เมลด็ขา้วในสมยัก่อนมีขนาดใหญ่กว่ากาํมือของมนุษยป์ระมาณ ๕ เท่า 

 ง.  ชาวนาก่อนทาํการเพาะปลกูขา้วหากไม่ขอขมาแม่พระโพสพตน้ขา้วจะไม่งอก 
 

๓๖.  จากตาํนานกาํเนิดตน้ขา้วการกระทาํของหญิงหมา้ยส่งผลเสียอยา่งไร 

           (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

 ก.  มนุษยไ์ม่มีเมลด็ขา้วเพาะปลกู   

ข.  มนุษยต์อ้งทาํพิธีขออนุญาตก่อนการตาํขา้ว 

 ค.   มนุษยต์อ้งอดอยาก  ไม่มีขา้วกินไปถึงพนัปี        

ง.   มนุษยเ์มือเกียวขา้วเสร็จแลว้ตอ้งทาํพิธีสู่ขวญัขา้ว 



๕๕๐ 
 

อ่านบทโฆษณาต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ ๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       สิว ฝ้า กระ และ รอยด่างดาํบนใบหนา้…ทาํใหค้วามงาม ความมนัใจ ของคุณ

หายไป   ดว้ยสภาวะอากาศ อาย ุ ฮอร์โมน  การปล่อยปละละเลย  หรือ เผลอไปใชผ้ลิตภณัฑที์มี

สารเคมีโดยไม่รู้ตวั รวมถึง ปัจจยัอืนใดก็แลว้แต่…ทงัหมดนีเป็นเหตุผลเพียงพอทีจะทาํใหคุ้ณมี

ผวิหนา้ทีหมองคลาํ  สีผวิไม่สมาํเสมอ มีสิว ฝ้า กระ รอยคลาํ หรือ จุดด่างดาํทวัใบหนา้ สวยทนัใจ

แต่หนา้เละกว่าเดิม !!  ปัญหาทงัหมดทงัปวง จะไม่ใช่เรืองยากและใหญ่สาํหรับคุณอีกต่อไป    

                ถึงเวลาแลว้!! ทีคุณตอ้งทวงคืนผวิหนา้ใสแบบมีสุขภาพดีสมวยักลบัคืนมา  แนะนาํใช้

ชุดผลิตภณัฑT์&T ครบทุกขนัตอน ทีแกปั้ญหาสิว  ฝ้า กระ รอยด่างดาํ ไดอ้ยา่งตรงจุด  ใหผ้วิหนา้

เนียนนุ่ม ชุ่มชืน ริวรอยแห่งวยั รอยด่างดาํจางลง  ปรับสภาพสมดุลสีผวิเนียนเรียบ สมาํเสมอและ

ช่วยผวิหนา้เปล่งปลงั  สดใสแลดูอ่อนกว่าวยั 

                  ผลิตภณัฑ ์T&T เป็นสมุนไพรทีผา่น อย.ทุกรายการ ใชแ้ลว้จะเห็นความเปลียนแปลง

ใน ๒ อาทิตย ์หนา้เนียนนุ่ม ใสกระชบั  ไม่ตอ้งคอยหลบหนา้ใครๆ เหมือนทีผา่นมาแลว้ ทาํให้

มนัใจยงิขึน จนคนรอบขา้งตอ้งทกัอยา่งแน่นอน  เราการันตีคุณภาพค่ะ 

 
 

๓๗. ขอ้ใดเป็นขอ้เท็จจริงจากบทโฆษณานี  (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

        ก.  ใชแ้ลว้จะเห็นความเปลียนแปลงใน ๒  อาทิตย ์

        ข.  หนา้เนียนนุ่ม ใสกระชบั  ไม่ตอ้งคอยหลบหนา้ใครๆ 

        ค.  ผลิตภณัฑ ์T&T  เป็นสมุนไพรทีผา่น อย. ทุกรายการ 

        ง.   ผวิหนา้เนียนนุ่ม ชุ่มชืน ริวรอยแห่งวยั รอยด่างดาํจางลง 



๕๕๑ 
 

อ่านบทโฆษณาต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม ข้อ ๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓๘. จากภาพโฆษณาชุดนี นกัเรียนคิดว่าขอ้ใดไม่ใช่จุดเด่นของผลิตภณัฑที์นาํมาเสนอ 

         (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

             ก.  รับของขวญัสาํหรับลกูรักเมือซือหนงัสือทีร่วมรายการ ๑ เล่ม   

             ข.  ลดพิเศษ  ๒๐  %  เมือซือหนงัสือทีร่วมรายการ 

             ค.   ซือ ๑  แถม ๑  จากสินคา้ทีเขา้ร่วมรายการ ๑๐  รายการ  

             ง.   หนงัสือทีร่วมรายการลดราคาตงัแต่วนันี – ๒๘  ก.พ. ๕๖ 



๕๕๒ 
 

อ่านบทโฆษณาต่อไปนีแล้วตอบคาํถาม ข้อ ๓๙ – ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๓๙. จากโฆษณานีนกัเรียนคิดว่า มีความน่าเชือถือหรือไม่ทีจะเลือกซือสินคา้ชนิดนีมาใช ้  

        (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

              ก.  เป็นขอ้เท็จจริง น่าเชือถือ  

              ข.  ตอ้งทดลองก่อนจึงจะสรุปได ้

              ค.  ไม่มีขอ้เท็จจริงทีน่าเชือถือเกินความจริง  

              ง.   ไม่น่าเชือถือ เพราะไม่มี อย. รับรอง  
 

๔๐. ขอ้ความใดในบทโฆษณานีเป็นขอ้เท็จจริง    (วิเคราะห์ความสมัพนัธ)์ 

             ก.  หนา้เดง้ขาวใส  ไร้สิว  เคลียร์สิวใน ๕ วนั  

             ข.  หนา้เดง้  ขาวใส  ฟืนฟผูวิ  และบาํรุงผวิใหแ้ข็งแรงไม่แพ ้

             ค.  เหมาะกบัผวิทีมีปัญหาสิวอกัเสบ หนา้ขาวใสไร้จุดด่างดาํ  

ง.  PROMOTION  ซือเซทคู่ราคา ๑,๑๘๐ บ. จาก  ปกติ ๑,๒๘๐ บ. 



๕๕๓ 
 

 

 

 
 

 
     

 

๑. ก.   ๒๑.  ข. 

   ๒. ก.   ๒๒. ก. 

๓. ก.   ๒๓. ง. 

๔. ข.   ๒๔. ก. 

๕. ง.   ๒๕. ง. 

๖. ค.   ๒๖. ข. 

๗. ง.   ๒๗. ค. 

๘. ง.   ๒๘. ค. 

๙. ค.   ๒๙. ข. 

๑๐. ง.   ๓๐. ค. 

๑๑. ค.   ๓๑. ค. 

๑๒. ก.   ๓๒. ค. 

๑๓. ค.   ๓๓. ค. 

๑๔. ก.   ๓๔. ข. 

๑๕. ก.   ๓๕. ง. 

๑๖. ง.   ๓๖. ค. 

๑๗. ข.   ๓๗. ค. 

๑๘. ก.   ๓๘. ง. 

๑๙. ก.   ๓๙. ง. 

๒๐. ค.   ๔๐. ง.  

 

 

 

 แบบฝึกเสริมทักษะที ๑ 

เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชันประถมศึกษาปีที ๖ 

 


