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ตอนที่  ๑ ให้นกัเรยีนเขยีนเครือ่งหมาย ✕ ทบัตวัอกัษรหน้าค�าตอบทีถ่กูต้อง (คะแนนเตม็ ๒๐ คะแนน)

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................

 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................ โรงเรียน .......................................................................

 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

เวลาสอบ ๖๐ นาที

 ๑. ข้อใดเป็นค�านามที่แตกต่างจากข้ออื่น

  ก. หนุมาน       ข. นครปฐม

  ค. จังหวัด       ง. สะพานพระราม ๘

 ๒. 

8 8 5 4 5 1 5 5 5 8 9 4 3

ลูก :  คุณปู่อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ

 พ่อ :    มีอาการดีขึ้นแล้ว  รับประทานอาหารได้มากขึ้นด้วย

  บทสนทนาข้างต้น  ควรใช้ค�าสรรพนามข้อใด

  ก. คุณ        ข. ท่าน

  ค. เขา        ง. แก

 ๓. ประโยคใดมีค�าสรรพนามบุรุษที่ ๓

  ก. พวกเขาก�าลังปลูกต้นดาวเรืองอยู่ในสวน

  ข. ผมรีบอาบน�้าเมื่อกลับจากโรงเรียน

  ค. พวกเราจะไปหอสมุดแห่งชาติ

  ง. พรุ่งนี้คุณจะไปเที่ยวที่ไหน

 ๔. ประโยคในข้อใดใช้ค�ากริยาที่แตกต่างจากข้ออื่น

  ก. รถยนต์แล่นบนถนน

  ข. น้องหัวเราะเสียงดังมาก

  ค. ฉันสอนเธอท�าการบ้านนะ

  ง. เขาดีใจที่ชนะการประกวด
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 ๕. เขาใส่เกลือในอาหาร  เพื่อเพิ่มความอร่อย

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง  เพื่อให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์

  ก. เล็กน้อย        ข. เยอะแยะ

  ค. เต็มที่        ง. พอดี

 ๖. แม่ซื้อกระโปรงสีชมพูมาจากห้างสรรพสินค้า

  ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนกับประโยคข้างต้น

  ก. ผู้ชายเสื้อสีฟ้าได้รับเหรียญทองกีฬาว่ายน�้า

  ข. น้องเล่นหุ่นยนต์ตัวใหม่อย่างสนุกสนาน

  ค. พี่เตะฟุตบอลอยู่ในสนาม

  ง. ฉันชอบดื่มน�้าส้มคั้น

 ๗.    ยิ้มให้   เพื่อมอบ 

 อย่าบึ้ง     กล่าวทักทายกัน

     เราช่วยดูแล

    คนแห่ชื่นชม

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่างตามล�าดับ  จึงท�าให้ค�าประพันธ์นี้สมบูรณ์

  ก. ยิ้มตอบ  ความรัก  เลยนัก

  ข. คนชอบ  น�้าใจ  ร่าเริง

  ค. ร้อยรอบ  รักแท้  นักแล

  ง. นบนอบ  ไมตรี  อารี

 ๘. 

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่างตามล�าดับ  จึงท�าให้ค�าประพันธ์นี้สมบูรณ์

  ก. แม่น�้าล�าห้วย  สักวันจะแย่

  ข. ทะเลแสนสวย  น�้าใสงามแท้

  ค. ท้องฟ้าสีคราม  ตั้งใจแน่วแน่

  ง. ต้นไม้ภูเขา  ท่องเที่ยวเพลินใจ
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 ๙. แม่น�้าจะใสสะอาด  หาก  ผู้ทิ้งขยะ

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่างเพื่อให้ค�าขวัญนี้สมบูรณ์

  ก. ก�าจัด       ข. เด็ดขาด

  ค. ปราศจาก       ง. ไม่พลาด

 ๑๐. ข้อใดเขียนสื่อสารโดยใช้ค�าได้ถูกต้องชัดเจน

  ก. เจ้าหน้าที่น�าคนส่งโรงพยาบาล   ข. ต�ารวจน่ายกย่องช่วยเหลือประชาชน

  ค. ผู้ป่วยถูกน�าส่งโรงพยาบาลโดยทันที ง. ต�ารวจน�าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา

 ๑๑. ข้อใดเป็นการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า

  ก. การท�าเกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตพืชที่ปลอดจากการใช้สารเคมีทุกขั้นตอน

  ข. เด็กคนนั้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  ค. แม่ง่วงนอนเพราะเมื่อคืนดูละครจนดึก

  ง. มดก�าลังไต่อยู่บนขอนไม้

 ๑๒. ข้อใดเขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้อง

  ก. เอกรัตน์ อุดมพร.  ๒,๐๐๐ ส�ำนวนไทย.  พ.ศ. พัฒนา, กรุงเทพฯ : ๒๕๕๖.

  ข. เอกรัตน์ อุดมพร.  ๒,๐๐๐ ส�ำนวนไทย.  กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, ๒๕๕๖.

  ค. ๒,๐๐๐ ส�ำนวนไทย.  เอกรัตน์ อุดมพร.  กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, ๒๕๕๖.

  ง. ๒,๐๐๐ ส�ำนวนไทย.  เอกรัตน์ อุดมพร.  พ.ศ. พัฒนา, กรุงเทพฯ : ๒๕๕๖.

๑๓.    สถาบันวิจัยในเยอรมนีได้ศึกษาเป็นเวลากว่า ๑๔ ปี ในผู้ใหญ่ที่ได้รับ 

การวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์ โดยผลการวิจัยพบว่า อัตราการตายใน 

หมู่ผู้หญิงที่ติดสุราสูงถึง ๔-๖ เท่าของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ในขณะที่อัตราการตาย 

ของผู้ชายที่ติดสุราก็สูงกว่ามาตรฐานถึงเกือบ  ๒  เท่าเช่นกัน

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/39343-ดื่มหนักอายุสั้น.html

  จากบทความข้างต้น  ควรพูดแสดงความคิดเห็นตามข้อใด

  ก. ผู้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จะมีอายุยืนยาว

  ข. การดื่มแอลกอฮอล์ควรดื่มในปริมาณที่พอดี

  ค. ผู้หญิงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์แต่ผู้ชายดื่มได้

  ง. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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 ๑๔. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตามหลักการพูดรายงานได้เหมาะสม

  ก. ดุจดาวศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะพูดรายงานจนเข้าใจ

  ข. ปุยเมฆอ่านรายงานตลอดเวลาเพราะกลัวน�าเสนอข้อมูลผิดพลาด

  ค. ฟ้าใสกล่าวเข้าเรื่องรายงานทันทีโดยไม่เกริ่นน�าเพราะกลัวเสียเวลา

  ง. ดวงเดือนพูดรายงานด้วยน�้าเสียงเบาเพราะต้องการให้น�้าเสียงนุ่มนวล

 ๑๕. ใครเป็นผู้เลี้ยงดูสุดสาคร  เพราะอะไร

  ก. นางเงือกเพราะเป็นแม่

  ข. นางเงือกเพราะอยู่กันเพียงสองคนบนเกาะ

  ค. พระฤๅษีเพราะนางเงือกเสียใจที่พระอภัยมณีทิ้งไปจึงไม่เลี้ยงลูก

  ง. พระฤๅษีเพราะนางเงือกไม่ใช่มนุษย์จึงไม่สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกได้

 ๑๖. ถ้าทุกคนในสังคมน�าข้อคิดที่ได้จากนิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง น�้าผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ

  ไปปฏิบัติ  สังคมจะเป็นอย่างไร

  ก. สังคมสงบสุข  ทุกคนใช้เหตุผลพูดคุยกัน

  ข. สังคมเรียบง่าย  ประชาชนไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน

  ค. สังคมคึกคักสนุกสนาน  มีสัตว์เลี้ยงจ�านวนมาก

  ง. สังคมเจริญรุ่งเรือง  มีการค้าขายที่ขยายตัวมากขึ้น

  อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ ๑๗-๑๘

  เช้าวันหนึ่งขณะที่พ่อไก่ก�าลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารบนลานดิน พ่อไก่ก็เขี่ยเจอ

พลอยเม็ดงามส่องประกายวิบวับ จึงร�าพึงขึ้นว่า “นี่ถ้าช่างทองได้พลอยงามเม็ดนี้ 

เขาคงดีใจมาก แต่ส�าหรับข้าแล้ว ข้าวแค่เม็ดเดียวยังมีค่ามากกว่าพลอยเม็ดโต 

เสียอีก” พ่อไก่ก็เลิกสนใจพลอยเม็ดนั้น หันไปก้มหน้าก้มตาคุ้ยเขี่ยหาอาหาร 

ของตนต่อไป
เรียบเรียงจาก : http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=2215

๑๗. เรื่องนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร

  ก. ไก่รองบ่อน       

  ข. ไก่ได้พลอย

  ค. ไก่แก่แม่ปลาช่อน      

  ง. ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่
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 ๑๘. ข้อใดตรงกับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้

  ก. อยู่ไกลความเจริญจึงไม่รู้อะไร

  ข. มองข้ามหรือไม่รู้คุณค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัว

  ค. ผู้ที่ได้สิ่งของมีค่าแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน

  ง. ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น

๑๙.    เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา  ชาวพาราเซ็งแซ่แห่กฐิน

 ลงเรือเพียบพายยกเหมือนนกบิน   กระแสสินธุ์สาดปรายกระจายฟอง

 สนุกสนานขานยาวฉาวสนั่น    บ้างแข่งกันขันสู้เป็นคู่สอง

 แพ้ชนะปะตาพูดจาลอง     ตามท�านองเล่นกฐินสิ้นทุกปี

นิราศเดือน : หมื่นพรหมสมพัตสร

  ค�าประพันธ์นี้กล่าวถึงประเพณีใดและอยู่ในเดือนใด

  

  ก. 

  ข. 

  ค.

  ง. 

๒๐. ข้อใดน�าข้อคิดที่ได้จากบทละครพูดค�ากลอน เรื่อง พระร่วง ไปใช้ในชีวิตจริง

  ก. กล้าหาญ  ไม่เกรงกลัวผู้ใดในโรงเรียน

  ข. ให้อภัยแก่เพื่อนที่ท�าให้เราไม่พอใจ

  ค. ใช้สติปัญญาในการลอกข้อสอบ

  ง. ให้เพื่อนลอกการบ้าน

ประเพณี เดือน

เข้าพรรษา

เข้าพรรษา

ทอดกฐิน

ทอดกฐิน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน
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ตอนที่  ๒   ให้นักเรียนเขียนค�าตอบให้ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๒๑. น�าอกัษรหน้าส�านวนทีก่�าหนดให้  ไปเตมิลงในช่องว่างให้สมัพนัธ์กบัความหมายของส�านวนนัน้  

  (๔ คะแนน) 

 ก. มัดมือชก     ข. ชุบมือเปิบ

 ค. ตีปลาหน้าไซ    ง. คว้าน�้าเหลว

 จ. น�้าท่วมปาก     ฉ. มือใครยาวสาวได้สาวเอา

  ๑)         พูดหรือท�าให้กิจการของผู้อื่นซึ่งก�าลังด�าเนินไปด้วยดีกลับเสียไป

  ๒)         ฉวยประโยชน์จากที่คนอื่นท�าไว้แล้ว  โดยไม่ได้ลงทุนลงแรง

  ๓)         แย่งผลประโยชน์มาให้ได้มากที่สุด

  ๔)        พูดไม่ได้เพราะความจ�าเป็นบังคับ

๒๒. อ่านข้อมลูต่อไปนี ้ แล้วน�าไปเตมิลงในช่องว่างให้ถกูต้องตามหลกัการเขยีนย่อความ (๓ คะแนน)

 อุปสรรคอย่างหนึ่งของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยากคือ เมื่อที่ตั้ง 

ของโครงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี  ไม่น่าดู

 นักออกแบบบางคนก่อก�าแพงสูงเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเสีย 

บางครั้งการออกแบบนั้น ๆ กลับท�าให้สภาพแวดล้อมโดยรวมดูแย่กว่าเดิม

 ในบางกรณี ปัญหาอาจไม่สามารถแก้ได้ด้วยการก่อก�าแพงสูง เช่น มลพิษ 

ทางเสียง  มลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะในย่านจอแจ

 ทว่าทุกปัญหาล้วนมีทางแก้อย่างสร้างสรรค์เสมอ...

 จากข้อความข้างต้นเป็นตอนหนึ่งของบทความ “วิกฤตกับโอกาส” มาจาก

หนังสือ สองแขนที่กอดโลก เป็นผลงานประพันธ์ของวินทร์ เลียววาริณ  

ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเสริมก�าลังใจให้กับผู้อ่าน เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๕  

ในหนังสือชุดเสริมก�าลังใจ ที่ถัดมาจากรอยเท้าเล็ก ๆ ของเราเอง ความฝันโง่ ๆ 

เบื้องบนยังมีแสงดาว  และอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

  ย่อบทความเรื่อง                ๑)      จาก                ๒)       

  ของ                ๓)        ความว่า



* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ป. ๔
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๒๓. เติมค�าประพันธ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (๓ คะแนน)

  บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว  สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา

เห็นโยคีขี่รุ้ง           ๑)     ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์            ๒)          ลึกล�้าเหลือก�าหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด    ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งใน       ๓)         
พระอภัยมณี ตอน ก�าเนิดสุดสาคร : สุนทรภู่


