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ตอนที่  ๑ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

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

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

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

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

เวลาสอบ ๖๐ นาที

 ๑.   

8 8 5 4 5 1 5 5 5 8 9 6 7

 เพื่อน ๆ หายไปไหนกันหมดนะ

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

  ก. โอ๊ย!

  ข. ว้าว!

  ค. เอ๊ะ!

  ง. เฮ้!

 ๒. ข้อใดเป็นค�าสุภาพทุกค�า

  ก. ดอกขจร    นารีจ�าศีล    พริกเม็ดเล็ก

  ข. กล้วยสั้น    ออกลูก    ขนมทราย

  ค. ดอกมะลิ    ปลายาว    ตากแดด

  ง. แตงโม    วิฬาร์     ขนมเส้น

 ๓. ส�านวนในข้อใดไม่มีค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศ

  ก. เจ้าชู้ยักษ์

  ข. กระต่ายหมายจันทร์

  ค. นกน้อยท�ารังแต่พอตัว

  ง. ปากปราศรัย  ใจเชือดคอ

 ๔. ข้อใดเป็นประโยคที่มีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น 

  ก. น้องอ่านหนังสือนิทานที่ซื้อมาใหม่

  ข. ฉันนั่งมองเด็ก ๆ ที่ก�าลังเล่นน�้าทะเล

  ค. พ่อไปซื้ออะไหล่รถยนต์ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน

  ง. ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีขาวได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประกวดร้องเพลง
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 ๕.    น�้าที่ปริ่มริมรอบขอบกระถาง  พอรุ่งสางแดดส่องพร่องระเหย

 ฉากชีวิตเกิดดับ   พอคุ้นเคยมีเป็นเห็นเปลี่ยนไป

 อดีตผ่านทะยานหมายตะกายสร้าง   ก้าวหน้าฝ่าจนได้

 ยิ่งได้มากยิ่งเพลินยิ่ง   ยิ่งรักใครมากมากยิ่งจากกัน
คนสองยุค : ประภาศรี  สีหอ�าไพ

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่างตามล�าดับ  จึงท�าให้ค�าประพันธ์นี้สมบูรณ์

  ก. แล้วเปรียบเปรย สู้ถากถาง   เกรียงไกร

  ข. ล่วงลับเลย  ยิ่งเห็นทาง   เดินไกล

  ค. จากทรามเชย  ทางเลือนลาง  เข้าใจ

  ง. ตายจริงเหวย  อย่าให้จาง   สู้ไป

 ๖. นักเรียนจะน�าส�านวน  “สร้างวิมานในอากาศ”  ไปใช้ในสถานการณ์ใด

  ก. เมื่อเพื่อนอยากมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ไม่ยอมท�างาน

  ข. เมื่อเพื่อนรีบท�ารายงานให้เสร็จ ๆ ไป  เพื่อจะได้มีส่งครู

  ค. เมื่อเพื่อนสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาทั้งที่ไม่มีมูลความจริง

  ง. เมื่อเพื่อนพูดจาหว่านล้อมให้ผู้อื่นคล้อยตาม

วิธีขจัดความเครียด

วิธีขจัดความเครียดสามารถปฏิบัติได้  ดังนี้

 ๑. นึกเสมอว่าชีวิตคนเราเกิดมามิได้มีแต่เฉพาะการท�างาน ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่

เราต้องแสวงหา  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข ทั้งกับตนเอง ครอบครัว สังคม

 ๒. ด�ารงชีวิตอยู่ทุกวันด้วยรอยยิ้มเพื่อโลกที่สดใส การยิ้มเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ 

ผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิต การเริ่มงานใด ๆ ด้วยรอยยิ้มอันดี จะเป็นความประทับใจ 

เบื้องต้นที่ท�าให้บรรยากาศของงานนั้นด�าเนินต่อเนื่องด้วยความสดใส

 ๓. ไม่ท�าตัวเป็นคนคิดมาก

 ๔. มองโลกในแง่ดี  คิดในเชิงบวก  พูดในสิ่งที่ดี ๆ ต่อตนเอง

 ๕. รู้จักปล่อยวาง ใครจะคิดถึงเราในแง่ใดก็แล้วแต่ อย่าไปเอามาเป็นสิ่งกังวลใจ เพราะ 

คงไม่มีใครในโลกสามารถท�าให้ทุกอย่างที่เจอในชีวิตดีไปทุกอย่าง

 ๖. เติมสีสันชีวิต ด้วยการดูโทรทัศน์ ฟังเพลง พาครอบครัวไปรับประทานอาหารอร่อย ๆ 

ในวันหยุดบ้าง

 ๗. บางครั้งในช่วงท�างานหรือแม้กระทั่งตอนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ควรหาเวลาที่เป็นส่วนตัว 

เพื่อหาความสงบให้กับตนเอง  ท�าให้รู้สึกว่าตนเองได้ปลีกเวลาออกจากสิ่งทั้งปวง
เรียบเรียงจาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/39110-วิธีขจัดความเครียด%20.html

 ๗. 
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ที่มา : http://www.nitasrattanakosin.com/contactus.php?ordering=1&lang=th

  การเดินทางจากโลหะปราสาทไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะไม่ผ่านสถานที่ใด

  ก. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  ข. ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

  ค. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  ง. เทเวศประกันภัย

 ๘.  

  ข้อใดปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับบทความข้างต้น

  ก. เก็บตัวเงียบ ๆ เวลาอยู่บ้าน  เพื่อหาเวลาที่เป็นส่วนตัว

  ข. เก็บทุกเรื่องราวที่ผู้อื่นพูดกลับมาคิดเพื่อปรับปรุงตนเอง

  ค. ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเพื่อน ๆ เสมอ  แม้จะมีเรื่องต้องคิดก็ตาม

  ง. ท�าแต่งานเพื่อหวังที่จะได้เลื่อนต�าแหน่งโดยไม่สนใจบุคคลรอบข้าง
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 ๙.  ค้างคาวเลือกพวก

  กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้ มคีา้งคาวตวัหนึง่มนัถอืวา่ตนมปีกีเหมอืนนกและกม็หีเูหมอืน

สัตว์อื่นทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใด 

โดยท�าตัวเป็นกลาง แต่พอเมื่อพวกนกนั้นมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็จะประกาศตัวแล้ว 

ไปเข้าข้างกับฝ่ายนกทันที

  ต่อมาพวกนกก�าลังพลาดท่าเสียทีแก่สัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ผละจากฝ่ายนกไปเข้าพวก

กับสัตว์อื่น ๆ พอพวกนกต่อสู้จนใกล้จะได้รับชัยชนะ ค้างคาวก็กลับมาอยู่กับพวกนกอีก  

เมื่อนกกับสัตว์อื่น ๆ ท�าสัญญาสงบศึกและเป็นมิตรต่อกัน สัตว์ทั้งหลายต่างก็พากัน 

ขับไล่ค้างคาว ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจึงต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ� และ

จะออกจากถ้ำ�ไปหาอาหารในตอนกลางคืนเท่านั้น
ที่มา : https://bkkseek.com/the-reluctant-bat-kids-stories/

  ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้

  ก. การมีปฏิภาณไหวพริบจะท�าให้ตนเองรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง

  ข. อย่าประมาทในการด�าเนินชีวิตเพราะอาจก่อให้เกิดภัยแก่ตนเอง

  ค. ผู้ที่ปราศจากความจริงใจจะไม่มีผู้ใดต้องการคบค้าสมาคมด้วย

  ง. ควรคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะไว้ใจผู้อื่น

 ๑๐. ข้อใดเป็นการเขียนประกาศที่สมบูรณ์ที่สุด

  ก. ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ทางร้านหนังสือ  “ยูแอนด์มี”  มีโพรโมชันพิเศษ  ลดราคาหนังสือ  ๕๐%

   ทุกรายการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  ข. ขายรถยนต์สภาพดีมือสอง ใช้งานมาเพียง ๑ ปีเท่านั้น ราคาถูกสุด ๆ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจ 

   ติดต่อได้ที่คุณป๋องแป้ง  ในหมู่บ้านมั่งมีทรัพย์

  ค. ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีการจัดแสดงละครเวทีเรื่อง สี่แผ่นดิน โดยนักเรียนจากชมรม 

   มรดกไทย  ขอเชิญผู้ที่สนใจมาชมการแสดงได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์

  ง. ชมรมภาษาไทย จัดประกวดการอ่านท�านองเสนาะในงานนิทรรศการของโรงเรียน ขอเชิญนักเรียน 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่สนใจ มากรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  

   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องพักครูภาษาไทย  อาคาร ๓

 ๑๑. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะน�ามาเขียนเรียงความเรื่อง  “คุณค่าวรรณคดีไทย”

  ก. สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก็คือ  วรรณคดี

  ข. วรรณคดีเป็นมรดกทางภาษาของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

  ค. วรรณคดีเรื่องต่าง ๆ เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนสังคม

  ง. ผู้ที่แต่งวรรณคดีไทยได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่านั้น
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 ๑๒. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักการกรอกแบบรายการได้ถูกต้อง

  ก. น�้าส้มใช้ปากกาสีแดงกรอกข้อมูลในแบบรายการ

  ข. น�้าตาลตรวจทานข้อมูลที่กรอกแล้วจึงลงชื่อของตนเอง

  ค. น�้าแดงกรอกข้อมูลด้วยความมั่นใจโดยไม่อ่านแบบกรอกรายการก่อน

  ง. น�้าหวานกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตนเองต้องการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

 ๑๓. ข้อความโฆษณาในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

  ก. กาแฟขัดผิว “เลดี้เฟิร์ส” ใช้เพียง ๑ ซอง ผิวจะนุ่มขาวราวปุยนุ่น

  ข. ปากกาลูกลื่น “ช้างน้อย” สีหมึกเข้ม เขียนลื่นจนหยดสุดท้าย

  ค. ยาสีฟัน “วิ้งพลัส” ใช้เพียงครั้งเดียว ฟันขาววิ้งทันตาเห็น

  ง. น�้าผลไม้ “ถ้วยทอง” ดื่มแล้วสดชื่นเหมือนได้เกิดใหม่

 ๑๔. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักการพูดรายงานได้เหมาะสม

  ก. อิ่มพูดรายงานจบแล้วรีบเดินกลับไปนั่งที่ตนเอง

  ข. อุ่นพูดรายงานผิดแต่เขาก็รีบพูดต่อเพื่อไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกขัดหู

  ค. อ้อมใช้สื่อประกอบการพูดรายงานเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาของรายงานมากขึ้น

  ง. อ้ายไม่ฝึกซ้อมเนื้อหาที่จะพูดรายงาน  เพราะมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ในเรื่องนั้นเพียงพอ

๑๕.  นายทองอินเที่ยวเดินดูตามข้างนอกเสียก่อนจนรอบ ที่นั้นก็ไม่มีอะไรมากนัก มีเรือนฝากระดาน 

สองหลงั  รัว้กัน้สามด้าน  รัว้นัน้จดถนน หลงัเรอืนมคีแูต่ไม่มรีัว้ ต่อคอูอกไปอกีสีห้่าก้าวถงึคอกกระบอื  

ผู้ที่จะออกไปจากเรือนไปคอกกระบือ ต้องข้ามสะพานไม้ท่อนเดียว ต่อคอกกระบือออกไปเป็นทุ่งนา 

มีโรงนาอยู่ปลายเขตของพันโชติโรงหนึ่ง บ่าวของพันโชติอาศัยอยู่ เมื่อตรวจนอกบ้านเสร็จแล้ว 

จึงพากันเข้าไปในบ้าน
นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เนื้อเรื่องตอนนี้สะท้อนวิถีชีวิตใด

  ก. การคมนาคม

  ข. ประเพณีต่าง ๆ 

  ค. สภาพบ้านเรือนสมัยก่อน

  ง. ลักษณะครอบครัวสมัยก่อน
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๑๖.    “พ่อวัดนี้เมื่อไรแกถึงจะรู้จักฉันดีเสียสักทีหนอ ก็ฉันจะไปรู้อย่างไรได้นอกจากฟัง 

ตามคนเขาพดูกนั  แกกค็งรูใ้นเรือ่งนีเ้ทา่กบัฉนัเหมอืนกนัแตไ่มไ่ดต้รติรองเทา่นัน้เอง  คดิดเูถอะ 

เจ้าผีนี่มีผู้เห็นมาหลายวันแล้ว เห็นอยู่ใกล้ ๆ บ้านพันโชติเสมอตามที่เล่ากันนั้น ตัวพันโชติเอง 

กเ็ชือ่วา่เปน็ผขีองเมยีแกทีต่าย คนอืน่กเ็ชือ่เชน่นีท้กุคน กถ็า้เจา้คนทีท่�าหลอกนัน่ มนัตัง้ใจขโมย

พันโชติ  มันมิขโมยเสียนานแล้วหรือ เพราะคนคงไม่คิดจับ มันกลัวผีกันเสียหมด  

แล้วครั้งหนึ่งมีคนจะไปขโมยกระบือ  เจ้าผีนั้นยังร้องเอะอะขึ้น  จนอ้ายขโมยต้องหนีไป”

                นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ข้อใดสรุปข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่องตอนนี้ได้ถูกต้อง

  ก. การมีวิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารต่าง ๆ 

  ข. การมีความเพียรพยายามในการท�างาน

  ค. การรู้จักพิจารณาในการเลือกคบคน

  ง. การรู้จักใช้ทักษะในการพูดโน้มน้าว

๑๗. ค�าประพันธ์ในข้อใดมีค�าที่มีความหมายเหมือนกับค�าว่า  “ทินกร”

  ก. ขึ้นหอขวางกลางแจ้งเห็นแสงเดือน  โอ้พ่อเพื่อนชีวิตของบิตุรงค์

  ข. เจ้าแหงนดูสุริย์ฉายก็บ่ายคล้อย   ให้นึกน้อยใจพ่อพูดล่อลวง

  ค. เห็นจวนค�่าจ�าลาทั้งอาลัย    ลงบันไดเดินด่วนด้วยจวนเย็น

  ง. โบสถ์โบราณบานประตูยังอยู่ดี   พอราตรีกราบไหว้อาศัยนอน

๑๘.   ท่านย่าทองประศรีว่าอีพ่อ   แม่จะขอทานทัดเหมือนขัดขวาง

 ไปฆ่าผีดีกว่าฆ่าขุนช้าง     จะสืบสร้างบาปกรรมไปท�าไม

เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ก�าเนิดพลายงาม : สุนทรภู่

  ข้อคิดที่ได้จากค�าประพันธ์ข้างต้น  สอดคล้องกับค�ากล่าวในข้อใด

  ก. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

  ข. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

  ค. เมตตาธรรมเป็นเครื่องค�้าจุนโลก

  ง. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
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 ๑๙.    เจ้าพลายงามตามทางไปกลางทุ่ง   เขม้นมุ่งเขาเขินเดินสะอื้น

 ออกหลังบ้านตาลตะคุ่มเป็นพุ่มพื้น   ร่มรื่นรังเรียงเคียงตะเคียน

 ต้นแคคางกร่างกระทุ่มชอุ่มออก    ทั้งช่อดอกดูไสวเหมือนไม้เขียน

 เจ้าพลายเพลินเดินพลางตามทางเกวียน   ตลอดเลี่ยนลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยมา

เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ก�าเนิดพลายงาม : สุนทรภู่

  ค�าประพันธ์ข้างต้น  สะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยใดของพลายงามที่ควรน�ามาเป็นแบบอย่างในชีวิต

  ก. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

  ข. ช่างสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

  ค. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

  ง. ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว

๒๐. นิทานพื้นบ้านในข้อใดมีที่มาจากท้องถิ่นที่แตกต่างจากข้ออื่น

  ก. พญาคันคาก

  ข. บางแม่หม้าย

  ค. ขุนช้าง-ขุนแผน

  ง. พญากงพญาพาน

แบบเปรียบเทียบ

แบบใยแมงมุม

แบบโครงสร้าง

แบบขั้นบันได

ตอนที่   ๒   ให้นักเรียนเขียนค�าตอบที่ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

    ข้อ ๒๑-๒๔ เลือกแผนภาพความคิดที่ก�าหนด ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานเขียน (ข้อละ ๑ คะแนน)
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๒๑.   ขั้นตอนการต้มน้ำ�ข้าวโพดสามารถท�าได้ง่าย ๆ คือ น�าข้าวโพด (โดยต้องใช้ข้าวโพดแก่

เท่านั้น) มาต้มให้สุก เมื่อสุกแล้วให้ฝานเอาแต่เมล็ด แล้วน�าเมล็ดข้าวโพดที่ได้ไปปั่น  

โดยเติมน้ำ�เปล่าลงไปให้ท่วมข้าวโพด เมื่อปั่นข้าวโพดได้ที่ ให้เทข้าวโพดที่ปั่นเสร็จลงใน

ผ้าขาวบางเพื่อกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำ� โดยแยกกากออกแล้วคั้นน้ำ�ออกจากกากให้หมด 

จากนั้นให้ตั้งหม้อเพื่อต้มน้ำ�ข้าวโพดที่ได้ ใส่ใบเตยลงไปในหม้อต้ม ต้มให้เดือด แล้วปรุงรส

ด้วยน้ำ�ตาลทรายพอประมาณ ตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยเพื่อให้รสกลมกล่อมพอดี 

ก่อนเสิร์ฟควรน�าไปแช่เย็นเพื่อความอร่อย
เรียบเรียงจาก : https://www.kidteung.com/ครัวคุณต๋อย/น้ำ�ข้าวโพด.html

  ใช้แผนภาพความคิด 

๒๒.   ชีวประวัติ คือ งานเขียนชนิดหนึ่งที่เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลในช่วงชีวิต 

ชีวประวัติของบุคคลหนึ่ง ๆ ไม่เพียงแต่กล่าวถึง วันเกิด อาชีพ การศึกษา แต่จะมีการ 

กล่าวถึงเรื่องราวของแต่ละช่วงชีวิต  และเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วย

  ลักษณะของงานเขียนชีวประวัติ

  ๑. เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่เป็นการน�าเสนอข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

  ๒. เนื้อหาของชีวประวัติมักประกอบด้วย การศึกษา การท�างาน ความสัมพันธ์  

หรือการเสียชีวิต  อีกทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ส�าคัญในชีวิตของบุคคลหนึ่ง

  ๓. ชีวประวัติเป็นการน�าเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมองของบุคคล รวมทั้ง 

เกร็ดต่าง ๆ ในชีวิตรวมถึงการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น ๆ 

  อัตชีวประวัติ มาจากค�าว่า อัต ชีว และประวัติ หมายถึง ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียน 

หรือเล่าด้วยตนเอง  หรือการบอกเล่าชีวประวัติของตนเอง

  ลักษณะของงานเขียนอัตชีวประวัติ

  ๑. เป็นงานเขยีนประเภทหนึง่ทีเ่ป็นการน�าเสนอข้อมลูและเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัตวัของ

ผู้เขียนเอง

  ๒. เนื้อหาของอัตชีวประวัติมักประกอบด้วย การศึกษา การท�างาน ความสัมพันธ์  

การเสียชีวิต  อีกทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ส�าคัญในชีวิตของตัวผู้เขียน

  ๓. อัตชีวประวัติเป็นการน�าเสนอเรื่องราว ประสบการณ์และอาจเล่าถึงชีวิตที่ไม่มีใคร

เคยรู้มาก่อน โดยมากการเขียนอัตชีวประวัติจะเขียนจากความทรงจ�าของตัวผู้เขียนเอง  

ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจ�าของตัวผู้เขียน
ที่มา : หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม. ๓ ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

  ใช้แผนภาพความคิด 
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๒๓.   ฟ้อนเป็นนาฏศิลป์พื้นเมืองของชาวเมืองเหนือ จ�าแนกการฟ้อนตามลักษณะกิจกรรม คือ  

ฟ้อนผี  ฟ้อนเมือง  ฟ้อนแบบไทยใหญ่  และฟ้อนม่าน

  ๑. ฟ้อนผี เป็นฟ้อนที่สืบเนื่องจากการนับถือผี ได้แก่ ฟ้อนผีมด ฟ้อนผีเมือง ฟ้อนผีเจ้านาย 

ฟ้อนผีนายด้ง

  ๒. ฟ้อนเมือง เป็นลีลาการฟ้อนของคนเมือง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเจิงเซิง  

ตบมะผาบ  และฟ้อนดาบ  ฟ้อนสาวไหม

  ๓. ฟ้อนแบบไทยใหญ่ มีศิลปะการฟ้อนของชาวไทยในภาคเหนือปรากฏอยู่เป็นเอกลักษณ์ 

ได้แก่  ฟ้อนกิ่งกระหร่า  ก�าเบ้อดง  และเล่นโต  ฟ้อนมองเชิง  ฟ้อนเงี้ยว

  ๔. ฟ้อนแบบม่าน ค�าว่า “ม่าน” ในภาษาล้านนาหมายถึง พม่า ด้วยเหตุที่บริเวณภาคเหนือ 

อยู่ติดกับประเทศเมียนมา  จึงมีการรับอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมต่าง ๆ ของเมียนมาหลายด้าน...
ที่มา : สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๒๓

  ใช้แผนภาพความคิด 

๒๔.   

  ใช้แผนภาพความคิด 

  การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ซึ่งประกอบด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเราเอง 

อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ  

การใช้ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ที่ถูกต้องไม่ท�าลายสุขภาพของตัวเราทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ 

ที่ส�าคัญคือ การออกก�าลังกายที่สม�่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกาย (กล้ามเนื้อ) มีความแข็งแรง  

มีความสดชื่น  กระฉับกระเฉง  ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย  เช่น

  ๑. ท�าให้กล้ามเนื้อได้ท�างาน เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ หรือร่างกายนั่นเอง การท�างาน

ของกล้ามเนื้อ  การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อคล่องแคล่วขึ้น

  ๒. ช่วยขับของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทโบลิซึม (Metabolism) ของเซลล์ออกจาก

ร่างกาย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ทีอ่อกมาพร้อมลมหายใจออก ของเสยีทีอ่อกมาพร้อมเหงือ่ และปัสสาวะ

  ๓. กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงขึ้น สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดี  

รวมทั้งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเช่นกัน

  ๔. ช่วยในการท�างานของต่อมไร้ท่อดีขึ้น เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต ระบบต่าง ๆ  

ในร่างกายท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕. ลดไขมันในเลือด กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ช่วยให้เอ็นที่ยึดข้อต่อต่าง ๆ ท�างานได้ดีขึ้น

  ๖. ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกัน หรือระบบอิมมูน (Immune System) ของร่างกายแข็งแรงดีขึ้น

  ๗. เป็นการลดความเครียดของร่างกาย เพราะถ้าเรามีความเครียดมาก ๆ จะน�าไปสู่โรคภัย

ต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน โรคหัวใจ การขับถ่ายผิดปกติ และ

ที่ส�าคัญคือ ความเครียดจะน�าไปสู่การเป็นโรคมะเร็งได้
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/25028-การออกก�าลังกายที่มีประสิทธิภาพ.html



* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ป. ๖
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๒๕. ถ้านักเรียนต้องการเขียนจดหมายถึงป้า  จะใช้ค�าขึ้นต้นและค�าลงท้ายจดหมายว่าอย่างไร (๑ คะแนน)

  ค�าขึ้นต้น  ค�าลงท้าย 

๒๖. ตั้งชื่อเรื่องส�าหรับการเขียนตามจินตนาการ ๑ เรื่อง (๑ คะแนน)

  

๒๗. เติมค�าประพันธ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (๔ คะแนน)

  นางกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งสอน  อ�านวยพรพลายน้อยละห้อยไห้

 พ่อไปดีศรีสวัสดิ์ก�าจัดภัย    จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียน

 ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ    เจ้าจงอตส่าห์ท�า             ๑)              

 แล้วพาลูกออกมา             ๒)               จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ

 ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก     ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล

 สะอื้นร�่าอ�าลาด้วยอาลัย    แล้วแข็งใจ         ๓)         ตามทางมา

 เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม้น   แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา

 แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับ        ๔)         โอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง

เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ก�าเนิดพลายงาม : สุนทรภู่


