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ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
แบบทดสอบฉบบันี้ม ี30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวจ านวน 27 ข้อ 

(ข้อ 1 – 27) ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน 
ตัวอย่าง ข้อ 0. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องควรน าไปใช้ในเรื่องใดมากที่สุด 
1) ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ 2) ถ้าถูกท าร้ายต้องป้องกันตัวเอง 
3) ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมั่นใจ  4) ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องไม่ทะเลาะกัน 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 4) เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
ให้ระบายในกระดาษค าตอบทับตัวเลข ดังนี้ 

ข้อ 0.       
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในแบบทดสอบจ านวน 3 ข้อ (ข้อ 28 – 30) 

โดยข้อที่ 28 – 29 ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน และข้อ 30 ให้คะแนนข้อละ 4 คะแนน 
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 

 
 

ผู้เขียนข้อความนี้ มีเจตนาอย่างไร 
ตอบ....................................................................................................................................... 

วิธีตอบ จากข้อความนักเรียนอาจสรปุประเด็นส าคัญจากข้อความทีอ่่านมาตอบ ดังนี้ 
ค าตอบ ต้องการให้เห็นคุณค่าของความเสียสละ หรือต้องการให้รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น 
  

อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

ความเสียสละ เป็นการเสียอย่างเดียวที่มีคุณค่า และไม่เสียหาย แต่เป็นการเสียที่มีคุณประโยชน์ 
มีความดีอยู่ในตัว และมีผลดีเมื่อปฏิบัติ เป็นเหตุให้คนช่วยเหลือกัน ลดความเห็นแก่ตัว มีไมตรีต่อกัน 

อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ  วันหนึ่งอึ่งอ่างขึ้นมานอนผึ่งแดด
อยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมา และคิดอยากต่อสู้กับผึ้ง จึงดึงใบบัวมาปิดบังตัวไว้ เมื่อผึ้งมากินน้ าที่
ริมบึงมันก็แลบลิ้นจะท าร้ายผึ้ง เมื่อผึ้งรู้ว่าถูกอึ่งอ่างเล่นงานจึงใช้เหล็กในต่อย อึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้น
มาก และมันส านึกผิดที่คิดท าร้ายผึ้ง ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้ อึ่งอ่างซาบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 2 

 

 

1. จากข้อความ ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด 
1) น้อยใจเพื่อน 
2) เอาแต่ใจตนเอง 
3) มีเร่ืองขัดแย้งกัน 
4) อารมณ์แปรปรวน 

 

2. ข้อคิดท่ีได้จากข้อความข้างต้นข้อใดควรน าไปปฏิบัติมากท่ีสุด 
1) ท าผิดแล้วยอมรับผิด 
2) แสดงออกโดยเกรงใจผู้อื่น 
3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อื่น 
4) ท างานเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 

  

การท างานย่อมเป็นเรื่องธรรมดาท่ีเพื่อนร่วมงานอาจเกาเหลากัน ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม 
ท่ีรู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิด ควรรีบขอโทษอีกฝ่ายทันที อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเนิ่นนานไป 

1 



ความสามารถดา้นภาษา ป.3                                                                                    ปีการศึกษา 2559 

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 
 

 
 

 
บทร้อยกรองนี้มีความหมายสอดคล้องกับส านวนใด 
1) รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี 
2) คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย 
3) คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเส่ือ 
4) เพ่ือนกินหาง่าย เพ่ือนตายหายาก 
 

4. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 

 

จากข้อความ ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด 
1) สิ่งท่ีท าให้ดูอ่อนกว่าวัย 
2) สิ่งท่ีท าให้มีชีวิตยืนยาว 
3) สิ่งท่ีท าให้ใบหน้าสวยงาม 
4) สิ่งท่ีท าให้ร่างกายไม่มีโรค 

  

โลกนี้งดงามด้วยความรัก ท่ีเป็นหลักหลอมใจไว้ยึดเหนี่ยว 
เราไม่อาจอยู่ได้โดยคนเดียว ต้องข้องเกี่ยวพึ่งพาอาศัยกัน 

คนโบราณถือว่างาเป็นยาอายุวัฒนะท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ท าให้แข็งแรง 
ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่บางคนว่า “ถ้าเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วจะไม่ตายง่าย” 
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5. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 

 

การกระท าของใครสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
1) เจ๊ียบขอผัดผ่อนการส่งการบ้าน 
2) อ้อยรีบท างานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 
3) ดาวท าการบ้านให้เสร็จ เพื่อจะได้ท างานอย่างอื่นต่อ 
4) ตุ๊กใช้เวลาในการท างานนานมากจนเลยเวลาท่ีก าหนด 

6. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
1) ปิ่นปั่นจักรยานเข้าไปเมื่อไม่มีใครเห็น 
2) ป๋องใชเ้ส้นทางอื่นในการป่ันจักรยาน 
3) ปุ้ยเดินจูงจักรยานแทนการป่ัน 
4) ป้อมปั่นจักรยานชิดด้านขวามือ 

เวลาเป็นของมีค่า ถ้าปล่อยให้ผ่านไปแล้วไม่อาจหวนคืน จึงไม่ควรปล่อยเวลา  
ให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ 
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7. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
เด็กชายเก่ง ได้เลือกซื้อสินค้ามา 4 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินค้าท่ี เด็กชายเก่ง เลือกซื้อ ชิ้นใดท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพถูกต้องท่ีสุด 
1) ชิ้นท่ี 1 
2) ชิ้นท่ี 2 
3) ชิ้นท่ี 3 
4) ชิ้นท่ี 4 

05011

ชิ้นท่ี 1 ชิ้นท่ี 2 

ชิ้นท่ี 3  ชิ้นท่ี 4 

ผก. 115/2588 
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8. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

ถ้าเด็กชายป้อมต้องการยาแก้ปวดศีรษะ เขาควรไปติดต่อนักเรียนห้องใด 
1) ป.3/1 
2) ป.3/2 
3) ป.3/3 
4) ป.3/4 

 

9. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

ข้อความนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดมากท่ีสุด 
1) การเลือกอาหารท่ีชอบ 
2) การเลือกรับประทานอาหาร 
3) การเลือกดื่มน้ าผลไม้แทนน้ าอัดลม 
4) การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือลดน้ าหนัก  

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการปรับปรุงอาคารหลังใหม่ให้ทันสมัย โดยมีห้องต่าง ๆ หลายห้อง 
และมอบหมายให้นักเรียนชั้น ป. 3 แต่ละห้องดูแลรับผิดชอบห้องต่าง ๆ ดังนี้ 

ห้อง 
    

นักเรียนห้อง ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 

อาหารท่ีให้พลังงานสูง อาหารรสจัด และเครื่องดื่มจ าพวกน้ าอัดลม แอลกอฮอล์ 
น้ าหวาน ควรจัดอยู่ในหมวดอาหารท่ีต้องลดและงด ไม่ใช่อาหารท่ีต้องกินเป็นประจ า 
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10. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 
ข้อความนี้ ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่องใด 
1) ชนิดของสมุนไพร 
2) คุณค่าท่ีได้จากสมุนไพร 
3) สารอาหารจากสมุนไพร 
4) ผลดีของการดื่มสมุนไพร 

11. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใครน าความรูจ้ากข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ได้เหมาะสมท่ีสุด 
1) จิ๋มรับประทานข้าวขาหมู 
2) เจ๊ียบรับประทานเนื้อย่าง 
3) ตุ๊กรับประทานข้าวมันไก่ทอด 
4) เอมรับประทานก๋วยเตี๋ยวปลา 

น้ าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย นอกจากจะมีรสอร่อยตามธรรมชาติแล้ว  
ยังช่วยระบบขับถ่าย ช่วยเจริญอาหาร ท าให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย และยังอุดมไปด้วย
วิตามินนานาชนิด ท้ังวิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี ท่ีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
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12. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 

 

บทร้อยกรองนี้ สะท้อนคุณลักษณะของเด็กในด้านใดมากท่ีสุด 
1) ความขยัน 
2) ความเข้มแข็ง 
3) ความมีน้ าใจ 
4) ความสนุกสนาน 
 

13. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในบทร้อยกรองนี้ ตรงกับวันใด 
1) วันคริสต์มาส 
2) วันขึ้นปีใหม่ 
3) วันสงกรานต์ 
4) วันลอยกระทง 

  

รถของครูตกหลุมทรายทรายท่วมล้อ เด็กเด็กขออาสามาเป็นแถว 
มาช่วยกันดันไปให้ไกลแนว หวังแน่แน่วให้รถพ้นจากโคลนทราย 

เริ่มต้นเดือนแรก มีแจกของขวัญ 
จัดงานสังสรรค์ มากันเร็วไว 

ลงท้ายด้วยคม รื่นรมย์หัวใจ 
สดชื่นแจ่มใส ท่ัวไทยส าราญ 
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อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 14 – 15 
 
 
 
 
 
 

 

14. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ 
1) ความหมายของรถเจ๊ก 
2) ลักษณะส าคัญของรถเจ๊ก 
3) ท่ีมาของชื่อรถเจ๊ก 
4) ประโยชน์ของรถเจ๊ก 

 

15. จากข้อความสะท้อนถึงคุณลักษณะใดของคนจีนท่ีเด่นชัดท่ีสุด 
1) อยู่อย่างพอเพียง 
2) ซื่อสัตย ์
3) ประหยัด 
4) อดทน 

  

ความจริงแล้ว“รถเจ๊ก” ควรเรียกว่า “รถลาก” เนื่องจากเป็นพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีไปได้ 
โดยใช้ก าลังคน 1 คน ลากจูงไปโดยการวิ่งเหยาะ ๆ แต่เนื่องจากผู้ท่ีรับจ้าง “ลากรถ”  
ส่วนใหญ่เป็นคนจีนท่ีเข้ามาท ามาหากินในเมืองไทย ต้องอาศัยแรงกายหาเลี้ยงชีพ 
ด้วยความยากล าบาก ชื่อของรถจึงกลายเป็น “รถเจ๊ก” ตามค าเรียกขานท่ีคนไทย 
ใช้เรียกคนจีนที่ลากรถนั่นเอง 
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16. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากข้อความ ผู้สูงอายุควรทาโลชั่นด้วยเหตุผลในข้อใด 
1) บ ารุงผิว 
2) ลดไขมัน 
3) ป้องกันเหงื่อ 
4) แก้อาการแพ้ 
 

17. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 
1) ข้อห้ามขณะที่เปียกฝน 
2) ข้อปฏิบัติเพื่อเลี่ยงการเปียกฝน 
3) ข้อควรระวังขณะเดินตากฝน 
4) ข้อแนะน าหลังจากเดินตากฝน 

ผิวหนังของผู้สูงอายุมักเหี่ยวย่น แห้ง เนื่องจากต่อมเหงื่อและไขมันของผู้สูงอายุ 
น้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดความแห้ง และคันตามผิวหนัง จึงควรทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น  
ให้ผิวหนัง 

เมื่อเปียกฝนทุกครั้ง ควรสระผมให้เร็วท่ีสุด เพราะน้ าฝนท่ีตกลงมาชะล้าง 
สิ่งสกปรกและเชื้อโรคในอากาศลงมาด้วย นอกจากท าให้ไม่สบายแล้ว เส้นผม 
และหนังศีรษะยังเกิดความชื้นสะสม กลิ่นอับ และโรคหนังศีรษะ หากไม่สะดวกท่ีจะสระผม
ควรใช้ผ้าขนหนูซับเส้นผมให้แห้ง 
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18. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

จากข้อความ เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
1) แมวกระโจนจับปลาในตู้ปลา 
2) แมวกินปลาตัวอ้วนเป็นอาหาร 
3) แมวถูกเจ้าของตีเพราะท าตู้ปลาแตก 
4) แมวเดินจากตู้ปลาไปด้วยความเสียดาย 

19. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ เด็กท้ังสองคนน่าจะน าลูกยางไปท าอะไรมากท่ีสุด 
1) น าไปเล่นกับเพื่อน 
2) น าไปเพาะพันธุ์ขาย 
3) น าไปเป็นของที่ระลึก 
4) น าไปท างานประดิษฐ์ 

แมวตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่เพียงล าพัง มันจ้องมองเขม็ง ท่ีปลาตัวอ้วน ซึ่งแหวกว่าย 
ในตู้ปลา ในความคิดของมันก าลังฝันถึงปลาตัวอ้วนท่ีจะเป็นอาหารอันโอชะ และแมวตัวนั้น
กพ็ูดว่า “เฮ้อ! แต่มันก็เป็นเพียงความฝัน” 

เราช่วยกันเก็บ 

ไปเยอะ ๆ เลยนะ 

เพ่ือน ๆ เราคงชอบ 
ลูกยางนี ้

ลอยแล้ว

เหมือนนกบนิ 

ดูสวยจังเลย 
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20. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

จากข้อความ หลังจากท่ีเต่าตะโกนต่อว่าเด็กแล้วน่าจะเกิดเหตุการณ์ใด 
1) ลูกหงส์โกรธท่ีเต่าไม่เชื่อฟัง 
2) ลูกหงส์พาเต่าไปให้ไกลจากเด็ก ๆ 
3) เต่าตกลงมาตาย 
4) เต่าได้ไปเท่ียวท่ีถ้ าสีทอง 

 
21. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

จากข้อความ ใครมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฉี่หนูมากที่สุด 
1) คนงานในโรงงานผลิตน้ าแข็ง 
2) เด็กท่ีฝึกหัดว่ายน้ าในสระว่ายน้ าหมู่บ้าน 
3) ชาวบ้านเดินลุยน้ าบนถนนในซอยไปท างานเป็นประจ า 
4) พ่อค้าขายของในตลาดนัดซึ่งน้ าเคยท่วมในปีท่ีผ่านมา 

เต่าตัวหนึ่งอยากไปเท่ียวท่ีถ้ าสีทอง จึงขอร้องให้ลูกหงส์ 2 ตัวพาไป ลูกหงส์จึงให้
เต่าคาบกิ่งไม้ โดยห้ามอ้าปาก มิฉะนั้นจะตกลงมาตาย ขณะท่ีลูกหงส์บินผ่านทุ่งนา  
เด็ก ๆ เห็นแล้วใช้ก้อนหินขว้างปา ท าให้เต่าโกรธมากจึงตะโกนว่า “เจ้าเด็กใจร้าย” 

โรคฉี่หนู เป็นโรคท่ีระบาดมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่าง ๆ 
จากสภาพแวดล้อม ไหลมารวมกันอยู่ ในบริเวณน้ าท่วมขัง ซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจาก 
เชื้อแบคทีเรียท่ีอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ท่ีเป็นพาหะ โดยไม่แสดงอาการ แต่มีการติดเชื้อ 
ท่ีท่อไต และปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ ซึ่งจะแฝงอยู่ในจุดท่ีน้ าท่วมขัง และสามารถ 
มีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน 
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22. อ่านนิทานต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากนิทาน น่าจะเกิดเหตุการณใ์ดขึ้น 
1) สิงโตถูกวัวรุมท าร้าย 
2) สิงโตหนีฝูงวัวเข้าป่า 
3) วัวท้ังสีต่ัวตายหมด 
4) วัวท้ังสี่กลับมาคืนดีกัน 

23. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

จากข้อความ ครอบครัวนี้ควรท าอย่างไรจึงจะเป็นการแก้ปัญหาท่ียั่งยืนท่ีสุด 
1) ต้องพึ่งพาตนเอง 
2) ต้องหาผู้ใจบุญคนอื่น 
3) ต้องมีความอดทน 
4) ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย  

วัวสี่ตัวออกหากินในทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง มันไม่เคยเกรงกลัวสิงโตท่ีอยู่แถวนั้นเลย  
เพราะพวกมันมีความรักใคร่และคอยช่วยกันป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กันเสมอ วันหนึ่งวัว 
ท้ังสี่ทะเลาะกัน และพวกมันต่างแยกกันอยู่ ในขณะท่ีสิงโตเห็นเหตุการณ์โดยตลอด  
และคิดว่าเป็นโอกาสดีของสิงโตที่จะได้อาหารอันโอชะ 

“ครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมาก เคยค้าขายแล้วขาดทุนจึงไม่กล้าท่ีจะท างานใด ๆ 
อีกเลย วันหนึ่งมีผู้ใจบุญน าอาหารมาแจกครอบครัวนี้ดีใจมาก และวันต่อ ๆ มา ผู้ใจบุญ 
ก็น ามาให้อีก หลังจากนั้นครอบครัวนี้จึงรอคอยอาหารจากผู้ใจบุญทุกวัน ต่อมาผู้ใจบุญ
เจ็บป่วยมากจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แต่ทุกคนในครอบครัวนี้เฝ้ารอคอยผู้ใจบุญ  
ด้วยความหวัง 
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24. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้านักเรียนออกก าลังกายโดยการวิ่งแล้ว หลังจากออกก าลังกายพบว่ากล้ามเนื้อแขน
อักเสบแสดงว่านักเรียนมีความผิดพลาด ในข้อใด 
1) การใชลู้่วิ่งท่ีไม่ราบเรียบ 
2) การเกร็งแขน คอ ไหล่มากเกินไป 
3) การใช้รองเท้าท่ีไม่เหมาะสม 
4) การแกว่งแขนตรงไปและก ามือหลวม ๆ 

 

ตัวตรง ไหล่ แขน  
และคอต้องผ่อนคลาย 

 

ข้อศอกงอระหว่าง 
๙๐ - ๑๐๐ องศา 

แขนแกว่งตรงไป 
ขนานกับแนวว่ิง 

เสื้อผ้า 

มือก าหลวม ๆ 
 

รองเท้าต้องเหมาะสม 
กับการวิ่ง 

ว่ิงลงส้นเท้า 

ลู่ว่ิงราบเรียบ ได้ระดับ 
ไม่เทเอียง ไม่แข็งไม่นุ่ม 
เกินไปและความแน่น 
ของพื้นเท่ากัน 

เสื้อผ้า 
ใช้ผ้ายืดกระชับพอดีตัว 
ไม่หลวมจนเกินไป 

ท่าวิ่งที่ถูกวิธี 
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25. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

เหตุการณ์ในข้อความนี้น่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใด 
1) 07.00 – 08.00 น. 
2) 11.00 – 12.00 น. 
3) 14.00 – 15.00 น. 
4) 17.00 – 18.00 น. 

 
26. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

บทร้อยกรองนี้ ให้ข้อคิดในเร่ืองใด 
1) การเลือกใช้สมุนไพร 
2) การรักษามรดกไทย 
3) การเช่ือฟังปู่ย่าตายาย 
4) การอนุรักษ์สมุนไพรไทย 

  

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา 
แต่ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้กันมา ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป 

หมอกมัวซัวท่ัวทุกแห่งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจนสั่นสะท้าน ต้นไม้ใบหญ้าท่ีพอมี 
อยู่บ้างตามริมทางสัมผัสละอองหมอก จนใบกลายเป็นสีขาวหม่น แล้วไหลตามร่องใบ 
หยดลงดังเปาะแปะ 
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27. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

จากข้อความ ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับข้อความนี้มากที่สุด 
1) คุณค่าของข้าวกล้อง 
2) วิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง 
3) ลักษณะของข้าวกล้อง 
4) การรับประทานข้าวกล้อง 

  

ข้าวกล้องเป็นข้าวท่ีดีท่ีสุด ตรงท่ีว่ามันมีใยอาหารเหลืออยู่ โดยไม่ได้ขัดสีท้ิงไป 
ใยอาหารก็จะมีส่วนท่ีเป็นใยคล้ายร า ในร านี้จะมีพวกวิตามินต่าง  ๆ เบต้าแคโรทีน  
และสารท่ีเป็นประโยชน์อีกหลายชนิด เพราะฉะนั้น เราจะได้รับประโยชน์ในข้าวกล้อง
มากกว่าข้าวขาว 
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ชื่อ-นามสกุล................................................โรงเรียน............................................................. 
ห้องสอบที่...........................เลขที่นั่งสอบ........................................  

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 30 ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 

28. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

บทร้อยกรองนี้ สะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยคนไทย อย่างไรบ้าง (ตอบมา 2 ข้อ) 
ตอบ 1).................................................................................................................................... 

 2).................................................................................................................................... 

29. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
        
 
 
 
 

 

จากข้อความ เมื่อคุณแม่ซื้อยากันยุงมาใช้ท่ีบ้าน และนักเรียนต้องเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีคุณแม่
ซื้อมา นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ......................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................... 

นิสัยคนไทยทุกบ้าน ใครมาเรือนชานอาศัย 
ต้อนรับขับสู้ใส่ใจ น้ าดื่มส่งให้ทักทาย 
น้ าใสในขันที่ยื่น ชุ่มชื่นดับร้อนผ่อนหาย 
ซาบซึ้งตรึงใจไม่วาย เป็นสายสัมพันธ์มั่นคง 

วิธีเลือกซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุง 
ชนิดท่ีใช้สารเคมี บนฉลากจะระบุเลขทะเบียน และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ผู้ใช้
ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์ไล่ยุงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

30. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 

 
 
จากข้อความนี้ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด เราควรเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีมันส าปะหลัง 
เป็นส่วนผสมหลัก ตอบมา 2 ข้อ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ 1)................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................ 

2)..................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................ 

ถุงพลาสติกส่วนใหญ่ก าจัดยากและใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม จึงได้มีการคิดค้นถุงพลาสติกท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นส่วนผสมหลัก 
ซึ่งถุงพลาสติกนี้จะมีเน้ือเนียนเรียบ เหนียว ย่อยสลายได้สมบูรณ์ภายในเวลา 3 เดือน 

18 


