
ชุดแบบฝึกวิชาภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  × ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หน้าค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง  ค าตอบเดียว 

1.ข้อใดหมายถึงข่าว 

 ก. นิยายแนวตื่นเต้น 

 ข. เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับความเห็นส่วนตัว 

 ค. ค าบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ 

 ง. ค าบอกเล่าเรื่องราวซึ่งมักเป็นเรื่องเกิดขึ้นใหม่หรือเป็นท่ีสนใจ 

2.ข่าวที่ดีมีลักษณะอย่างไร 

 ก. เป็นข่าวที่สร้างความหวาดระแวงในสังคม 

 ข. เป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลเพียงคนเดียว 

 ค. เป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากหรือส่วนรวม 

 ง.เป็นข่าวที่เชิดชูบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน 

3. “ดับเจ้าพ่อเมืองชลยิงท้ิงหน้าบ้าน” เป็นข่าวประเภทใด 

 ก. ข่าวกีฬา   ข. ข่าวสังคม 

 ค. ข่าวการเมือง   ง. ข่าวอาชญากรรม 

4. “นโยบายเรียนฟรี  รักษาฟรี  ท่ีท ากินฟรี  ประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าเอาไว้ทีหลัง  อยากเห็น

นโยบาย  แก้ปัญหาตายฟรี  ทุกวันก่อน” จากข่าวนี้ค าว่า “ฟร”ี หมายความว่าอย่างไร 

 ก. เวลาว่าง    ข.รับเข้ามา 

 ค. ไม่เสียมูลค่าหรือค่าตอบแทนใดๆ ง. ภารกิจต่างๆท่ีท าในเวลาว่างจากงานประจ า 

5.สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึงจังหวัดใด 

 ก. สตูล  สงขลา  ปัตตานี   ข. ภูเก็ต  ยะลา  นราธิวาส 



 ค. ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ง. สงขลา  ปัตตานี  สุราษฏร์ธานี 

6.ข่าวการฆ่าผู้บริสุทธิ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  นักเรียนคิดว่าเป็นฝีมือใคร 

 ก. โจรปล้นทรัพย์    ข. พวกค้ายาเสพติด 

 ค. พวกลักเล็กขโมยน้อย   ง. กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 

7. “วารสารการแพทย์  แนะให้ล้างมือและสวมหน้ากากปูองกัน  จะหันเห ไวรัสไข้หวัดไปไกลตัว” จากข่าวดังกล่าว

นักเรียนคิดว่าเช้ือไวรัส ก่อใหเกิดโรคอะไรอีกบ้างนอกจากโรคไข้หวัด 

 ก. อีสุกอีใส    ข. เบาหวาน 

 ค. อหิวาตกโรค    ง. ความดันโลหิตสูง 

8. “ดูแต้หอยซิ  ไม่มีมือไม่มีตีน  มันยังหากินเองได้  ประสาอะไร  กับคนมีมือมีเท้า  หากินเองไม่ได้ก็อายหอย” จากค า

กล่าวของปูุเย็น  ให้ข้อคิดแก่คนท่ัวไปอย่างไร 

 ก. ให้ขอความช่วยเหลือผู้อื่น  ข. ถ้าไม่มีอะไรกินก็ให้กินหอย 

 ค. ให้รู้จักพึ่งตนเองไม่งอมืองอเท้า  ง. ให้ดูหอยเป็นตัวอย่างในเรื่องการรู้จักเอาตัวรอด 

9. “เคล็ดลับการเรียนเก่ง  คือ  ขยันและต้ังใจเรียนอย่างสม่ าเสมอ” จากข่าวนี้ค าท่ีขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร  

 ก. วิธีลับๆ    ข. ความต้ังใจ 

 ค. ความสามารถ    ง. กลเม็ดหรือช้ันเชิง 

10. นักเรียนคิดว่าพ่อแม่จะภูมิใจในตัวลูกมากท่ีสุดในเรื่องใด 

 ก. ลูกเรียนเก่ง    ข. ลูกมีฐานะดี 

 ค. ลูกเป็นคนดี    ง. ลูกมีลักษณะผู้น า 

11. ข้อใดเป็นลักษณะของกลอนส่ี 

 ก. บทหนึ่งมี  2  วรรค  วรรคหนึ่งมี  2  ค า  ข. บทหนึ่งมี  2  วรรค  วรรคหนึ่งมี  4  ค า 

 ค. บทหนึ่งมี  4  วรรค  วรรคหนึ่งมี  4  ค า  ง. บทหนึ่งมี  4  วรรค  วรรคหนึ่งมี  5  ค า 

12.  เธอคือคนเก่งและฉลาด เปรื่องปราดรอบรู้ไม่อับเฉา 



      จึงถูกคัดเลือกจากพวกเรา มาเข้าร่วมคณะวิจัย 

บทร้อยกรองนี้เป็นค าประพันธ์ประเภทใด 

ก.กลอนส่ี    ข.กลอนหก 

ค.กลอนเจ็ด    ง.กลอนแปด 

13. กลอนสุภาพที่นิยมแต่งคือข้อใด 

ก.กลอนส่ี    ข.กลอนหก 

ค.กลอนเจ็ด    ง.กลอนแปด 

14.   สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก 

 พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา 

 แต่ปูุย่าตายายใช้กันมา 

 ควรลูกหลานรู้ค่าใช้สืบไป 

บทร้อยกรองนี้เป็นค าประพันธ์ประเภทใด 

ก.กลอนส่ี    ข.กลอนเจ็ด 

ค.กลอนสุภาพ    ง.กาพย์ยานี  11 

 

 

15.  เฝูาถนอมกล่อมเกล้ียงไม่เล่ียงหลบ 

 ข้าวปลาครบแม่จัดหามาท้ังส้ิน 

 แม้นเหนื่อยยากล าบากเนื้อหยาดเหงื่อริน 

 ลูกมีกินสุขกายสบายพอ 

บทร้อยกรองข้างต้นนี้กล่าวถึงเรื่องใด 



 ก.ความรักของหนุ่มสาว   ข.ความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก 

 ค.ความรักของลูกท่ีมีต่อแม่  ง.ความทุกข์ของแม่ท่ีต้องเล้ียงลูก 

16.จากบทร้อยกรองข้อท่ี  15  ข้อใดเป็นสัมผัสใน 

 ก. ส้ิน-ริน    ข. ริน-กิน 

 ค. หลบ-ครบ    ง. เกล้ียง-เล่ียง 

17.  เสียงปืนที่ดังล่ัน  ตัวแม่นั้นต้องส้ินใจ 

 ลูกน้อยท่ีกอดไว้   กระดอนไปเพราะแรงปืน 

บทร้อยกรองข้างต้นนี้  เป็นค าประพันธ์ประเภทใด 

ก.กลอนหก   ข.กลอนแปด 

ค.กลอนสุภาพ  ง.กาพย์ยานี  11 

18.  แสงแดดท่ีแผดเผาข้า ท้องฟูาโปร่งใส 

 หน้าหนาวยามไกล  กายใจหนาวนาน 

 มดง่ามเตรียมพร้อม  ถนอมอาหาร 

 ผ่ึงแดดมดงาน   เกื้อการเก็บกิน 

จากบทร้อยกรองข้างต้น ข้อใดเป็นสัมผัสระหว่างบท 

 ก.แดด-แผด   ข.ไกล-ใจ 

 ค.นาน-หาร   ง.งาน-การ 

19.จักจ่ันมีนิสัยอย่างไร 

 ก.ขยัน    ข.เกียจคร้าน 

 ค.เห็นแก่ตัว   ง.รักสวย  รักงาม 

20.เรื่องมดง่ามกับจักจ่ัน  ให้ข้อคิดอะไรแก่ผู้อ่าน 

 ก.ความเกียจคร้านท าให้ชีวิตล าบาก 



 ข.การร้องเพลงท าให้อารมณ์แจ่มใส 

 ค.ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ท าให้สังคมเป็นสุข 

 ง.การรู้จักประหยัดอดออม  ท าให้มีกินมีใช้ในวันข้างหน้า 

21.ข้อใดหมายถึงนิทาน 

 ก.เรื่องเล่าท่ีเป็นความจริงมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

 ข.เรื่องท่ีแต่งขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ใหม่ๆ 

 ค.เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นทอดๆ อาจเป็นเรื่องท่ีอิงความจริงหรือแต่งขึ้นมา 

 ง.เรื่องท่ีแต่งขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้อุปนิสัยใจคอของตัวละคร เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

22.ประโยชน์ท่ีได้จากการอ่านนิทานคือข้อใด 

 ก.เพื่อให้เกิดความรู้ 

 ข.เพื่อสร้างสังคมใหม่ 

 ค.เพื่อน าไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพ 

 ง.เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้ข้อคิดเตือนใจ 

23.ข้อใดจัดเป็นนิทานปรัมปรา 

 ก.พิน็อคคิโอ    ข.เด็กเล้ียงแกะ 

 ค.ก าเนิดจักรวาล    ง.นางนาคพระโขนง 

24.ข้อใดเป็นประโยชน์ท่ีส าคัญท่ีสุดของการอ่านนิทานแต่ละเรื่อง 

 ก.เพื่อให้เกิดความรู้   ข.เพื่อสร้างสังคมใหม่ 

 ค.เพื่อน าไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพ ง.เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้ข้อคิดเตือนใจ 

25.ต านานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการสร้างส่ิงใด 

 ก.โบสถ์     ข.ธาตุเจดีย์ 



 ค.พระพุทธรูป    ง.บ้านพักคนชรา 

26.นิทานเรื่องใดจัดเป็นนิทานตลกขบขัน 

 ก.ศรีธนญชัย    ข.กระต่ายกับเต่า 

 ค.ขุนช้างขุนแผน    ง.หนูน้อยหมวกแดง 

27.จากเรื่องต านานชูชก  พระเวสสันดรทรงบริจาคส่ิงใดให้แก่ชูชก 

 ก.ท่ีดิน     ข.อาหาร 

 ค.ทรัพย์สมบัติ    ง.โอรสและธิดา 

28.นิทานท่ีมีตัวเอกเป็นสัตว์เสมอ  และมุ่งสอนคติธรรม  คือนิทานประเภทใด 

 ก.นิทานอิสป    ข.นิทานลูกโซ่ 

 ค.นิทานพื้นบ้าน    ง.นิทานปรัมปรา 

29.บุคคลในข้อใดท่ีท าให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงปราบปรามวัชชีชนบทได้ส าเร็จ 

 ก.กษัตริย์ลิจฉวี    ข.ทหารชั้นผู้ใหญ่ 

 ค.วัสสการพราหมณ์   ง.พระราชกุมารของกษัตริย์ลิจฉวี 

30. “ถึงกล่องข้าวจะน้อยก็น้อยต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ย ลองกินเบ่ิงก่อน” ข้อความท่ีขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร 

 ก.ลองกินก่อน    ข.ลองกินดูก่อน 

 ค.ลองกินเข้าไปก่อน   ง.ลองกินให้อิ่มก่อน 

 

 

 

 

 


