
 ความสามารถด้านภาษา ป.3 ปีการศึกษา 2558 หน้า 1 

 

   
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

 

 

 

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2558 
 

 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ ์
 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ 
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือน าไปเผยแพร่ 
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  ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวจ านวน 27 ข้อ (ข้อ 1 - ข้อ 27)   
   ข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน  

ตัวอย่าง ข้อ 0. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
   

 

 

ข้อคิดท่ีได้จากเร่ืองสามารถน าไปใช้ในเร่ืองใด 
 1) ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ            2)  ถ้าถูกท าร้ายต้องป้องกันตัวเอง 
  3) ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมั่นใจ          4)  ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะมีความสุข 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือก 
          ท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือก 4) เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ระบายใน
  กระดาษค าตอบทับตัวเลข ดังนี้  

ข้อ 0.     

 ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงในแบบทดสอบจ านวน 3 ข้อ       
                        (ข้อ 28 – ข้อ 30) โดยข้อท่ี 28 - 29 ข้อละ 2 คะแนน และข้อท่ี 30 ข้อละ 4 คะแนน   

ตัวอย่าง ข้อ 00. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

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

วิธีตอบ จากข้อความนักเรียนอาจสรุปประเด็นส าคัญจากข้อความท่ีอ่านมาตอบดังนี้    
  ค าตอบ ต้องการให้เห็นคุณค่าของความเสียสละ

      อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ วันหนึ่งอึ่งอ่างขึ้นมานอนหน้าบึ้ง
ผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมา อึ่งอ่างอยากสู้กับผึ้ง จึงดึงใบบัวมาบังตัวไว้ พอผึ้งมากิน
น้ าท่ีริมบึงมันก็แลบล้ินจะท าร้ายผึ้ง ผึ้งก็รู้ว่าถูกอึ่งอ่างเล่นงานจึงใช้เหล็กในต่อย อึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้น
มาก มันส านึกผิดที่คิดท าร้ายผึ้ง ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้ อึ่งอ่างซาบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย 

 ความเสียสละ เป็นความเสียอย่างเดียวท่ีมีคุณค่า และไม่เสียหาย แต่เป็นความเสียท่ีมี
คุณประโยชน์ มีความดีอยู่ในตัว และมีผลดีเมื่อปฏิบัติ เป็นเหตุให้คนช่วยเหลือกัน ลดความเห็น
แก่ตัว มีไมตรีแก่กัน 
 

 
 

   อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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     “พูดอะไรไม่คิด เท่ากับพ่นยาพิษใส่ตัวเอง 
     โกรธคนอื่นเหมือนจุดไฟเผาตัวเอง 
     เมตตาคนอื่น....เหมือนอาบน้ าให้ตัวเอง” 
 

     คนไทยได้รับการถ่ายทอดว่าพืชบางชนิด เช่น ขิง ขมิ้น กระเทียม ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร 
มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยของมนุษย์ได้ 
 

     “กระต่ายว่าฉันเกิดปีเถาะแต่ไปเอาเงาะที่เกาะไม่ได้ ลิงหัวเราะเยาะว่ากระต่ายใจเสาะ  
กระต่ายกับลิงจึงทะเลาะกัน” 
 

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 - ข้อ 27 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
  
 
 
 

ค าว่ายาพิษในข้อความนี้หมายถึงข้อใด  
   1) ยาเสพติดทุกชนิด 
   2) ยาท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต 
   3) การน าส่ิงไม่ดีเข้ามาใส่ตัว  
   4) การท าร้ายผู้อื่นด้วยค าพูดของตน 
 

2. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
    
 
 

 
ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด  
   1) ขี้คุย 
   2) ขี้ขลาด  
   3) อ่อนแอ 
   4) ร้องไห้ง่าย 
 

3. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
  
 
 

 
ค าท่ีขีดเส้นใต้จากข้อความมีความหมายถึงข้อใด  
   1) ยาสมุนไพร  
   2) ยาแผนโบราณ 
   3) ยาแผนปัจจุบัน 
   4) ยาบ ารุงร่างกาย 
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       สวัสดีคะ่น้อง ๆ คอลัมน ์“เพ่ือนเด็กแชะ ๆ” เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ส่งภาพถ่ายมาร่วมสนุก
กติกาง่าย ๆ ก็คือ ส่งภาพพร้อมค าบรรยาย ความยาวให้ได้ความกระชับ ท้ังภาพกับค าบรรยาย 
ของน้องคนไหนโดนใจพ่ี ๆ ทีมงานจะได้รับการตีพิมพ์ลงหนังสือพร้อมกับรับรางวัลประจ าฉบับ
ของ “วารสารเพื่อนเด็ก” ของเราไปเลยค่ะ 

4. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
      

 
 
 
ค าในข้อใดสามารถใช้แทนค าท่ีขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย  
   1) ชื่นใจ 
   2) ชอบใจ 
   3) เบิกบานใจ 
   4) ถูกอกถูกใจ  
 
ท่ีโรงพยาบาลติดป้ายไว้ดังนี้   
 
       
 
 
 
 
 
5. ป้ายท่ีโรงพยาบาลแห่งนี้บอกข้อมูลอะไร  
   1) ห้ามถ่ายรูปภาพ  
   2) ห้ามพกกล้องถ่ายรูป 
   3) ห้ามถือกล้องถ่ายรูป 
   4) ห้ามน ากล้องถ่ายรูปเข้า 
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6. ดูภาพแล้วตอบค าถาม 
 
                                     

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
ถ้านักเรียนจะซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรจะต้องพิจารณาข้อใดเป็นล าดับแรก  
   1) วันหมดอายุ  
   2) ส่วนประกอบ 
   3) เคร่ืองหมาย อย. 
   4) สรรพคุณทางยา 

7. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 นักเรียนคนหนึ่งเดินไปยังสถานท่ีแห่งหนึ่งพบป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
แสดงว่านักเรียนคนนีน้่าจะไปในสถานท่ีใดมากท่ีสุด  
   1) สระว่ายน้ า  
   2) บริเวณบันได 
   3) สนามฟุตบอล 
   4) สวนสาธารณะ 

 ส่วนประกอบ
โดยประมาณ  
ชะเอมเทศ 10 กรัม 
มะขามป้อม 5 กรัม 

 วันหมดอาย ุ
 31 ธันวาคม 2560  
 

สรรพคุณ 
 แก้ไอ ระคายคอ 
 ลดอาการอักเสบฯลฯ 
เครื่องหมาย อย. 
  อย.257/00493 
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     กบ งู กระรอก เตรียมตัวส าหรับการนอนจ าศีลไว้ก่อนฤดูหนาวท่ีจะมาถึง เมื่ออากาศเย็นจัด
และอาหารขาดแคลน มันจะอยู่นิ่ง ๆ และนอนจ าศีลใต้ใบไม้แห้งหรือใต้ดินโดยปรับอุณหภูมิ
ของร่างกายลดต่ าลงเท่ากับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ระหว่างนั้นมันจะใช้ไขมันท่ีสะสมไว้เป็น
พลังงาน  
 

     น้องโอมช่วยกวาดบ้าน ถูเรือน รดน้ าต้นไม้  ให้อาหารสัตว์เล้ียง และดูแลคุณตาคุณยาย 
ตามท่ีคุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้ท า 
 

   ผู้ท่ีมีสุขภาพดี จะสะท้อนความงามออกมาภายนอกร่างกาย เช่น ผิวพรรณ เส้นผม รูปร่าง 
อันเป็นการบ่งบอกถึงการท างานของอวัยวะภายในท่ีดี 

8. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
  
 
 
 
 
 

สิ่งส าคัญที่สุดที่ท าใหงู้หรือกบมีชีวิตรอดผ่านฤดูหนาวไปได้คืออะไร  
   1) การนอนอยู่ใต้ดิน  
   2) การมอีาหารท่ีสะสมไว้เพียงพอ 
   3) การปรับอุณหภูมิร่างกายให้ต่ าลงเท่าสภาพแวดล้อม  
   4) การเตรียมหาอาหารให้พร้อมส าหรับการจ าศีลในฤดูหนาว 
 
9. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
จากข้อความข้อใดสรุปได้ถูกต้องท่ีสุด  
   1) ความงามของร่างกายเกิดจากการดูแลผิวพรรณ 
   2) การท างานของอวัยวะภายในส่งผลต่อสุขภาพภายนอก  
   3) การท างานของอวัยวะภายในเกิดจากการท างานของอวัยวะภายนอก 
   4) ความงามภายนอกเกิดจากการท างานของร่างกายและอวัยวะภายนอก 
    

10. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 
  

จากข้อความนี้ แสดงว่าน้องโอมมีคุณลักษณะในข้อใด  
     1) จิตอาสา 
     2) ช่วยเหลือ 
     3) รับผิดชอบ  
  4) ฝึกการท างาน 
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        “เดินเป็นไม่ป่วย ร้อยละ 95 ของชีวิตคือการเดินซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น เดินออก
ก าลังกายท่ัวไป เดินบนลู่ว่ิงในฟิตเนส การเดินสลับวิ่ง เดินจงกรม ประโยชน์ของการเดิน 
มีมากมายมหาศาล เช่น บรรเทาอาการเจ็บป่วย ป้องกันหวัด นอนหลับง่าย ป้องกันโรคอ้วน  
โรคน้ าตาลในเลือดสูง โรคหัวใจ เลือดลมเดินคล่อง สมองแล่น อารมณ์แจ่มใส อายุยืนยาว” 

     “เวลาผู้ใหญ่พูดคุยกันต้องนั่งฟังอย่างเรียบร้อย ไม่พูดสอดแทรกเข้ามาอย่างนี้ ควรรอให้
ผู้ใหญ่คุยกันจบก่อน หรือเก็บข้อสงสัยนั้นไว้สอบถามทีหลัง” 

     “ชาติไทยมีองค์ไท้    จึงคงไทยในแหล่งหล้า 
  ราชันแห่งราชา      ด้วยบุญญาบารมี” 

11. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

  
 

จากข้อความนี้ผู้พูดมีจุดประสงค์ใด  
     1) ชี้แจง 
     2) อธิบาย 
     3) โน้มน้าว 
     4) ตักเตือน  

12. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 
สาระส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด  
     1) วิธีการเดินท่ีถูกต้อง 
     2) ประโยชน์ของการเดิน  
     3) การเดินมีหลากหลายวิธี 
     4) การรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยการเดิน 
 
13. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
 
    
 

บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเร่ืองใด  
     1) พระบารมีของกษัตริย์ไทย  
     2) ความเจริญมั่นคงของชาติไทย 
     3) พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ไทย 
     4) คนไทยมีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
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     “รถเข็นในห้างสรรพสินค้า บริเวณท่ีจับส าหรับเข็นรถเกือบ 2 ใน 3 มีเชื้อโรคอยู่มากมาย 
หลังจากใช้รถเข็นเสร็จ หรือขนของเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วต้องรีบล้างมือ ท าความสะอาดทันที       
รวมท้ังเมนูร้านอาหารต่าง ๆ พบว่ามีเชื้อหวัดและไข้หวัดใหญ่อยู่บนพื้นผิวเมนูท่ีเคลือบพลาสติก
ซึ่งอยู่ได้นาน 18 ชั่วโมงเลยทีเดียว” 

      ใบโหระพา เป็นพืชท่ีช่วยดูแลปอด ตับ ไต หัวใจ ส่วนสะเดา เป็นต้นไม้ใหญ่มีรสขม
น ามาท าอาหารช่วยลดโรคเบาหวาน นอกจากนี้ดอกแคและยอดแคเป็นพืชผักที่ช่วยบ ารุงเลือด 
บ ารุงปอด และมีธาตุเหล็กสูง 

       อาหารแช่แข็งอร่อย ๆ และมีคุณภาพเป็นทางเลือกหนึ่งของคนท่ีไม่มีเวลาท าอาหาร แม้จะมี
ค าพูดว่าอาหารท่ีดีท่ีสุดคืออาหารสดใหม่ แต่อาหารแช่แข็งหลายชนิดก็มีขายอยู่ตามห้างร้าน
ท่ัวไป เราสามารถซื้อมารับประทานได้ไม่ยาก นอกจากนี้อาหารแช่แข็งยังลดเวลาในการ
ท าอาหาร และยังช่วยให้เราควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อได้อีกด้วย 

14. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
   
 
 
ถ้านักเรียนเป็นโรคโลหิตจาง ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดจึงจะเหมาะสม  
     1) น้ าพริกผักสด 
     2) แกงส้มดอกแค  
     3) ห่อหมกใบโหระพา 
  4) สะเดาน้ าปลาหวาน 

15. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

ข้อใดสรุปได้สอดคล้องกับข้อความข้างต้น  
     1) อาหารแช่แข็งมีข้อดีอยู่บ้าง  
     2) อาหารแช่แข็งมีคุณค่าทางอาหารสูง 
     3) อาหารแช่แข็งไม่ควรซื้อมารับประทาน 
     4) อาหารแช่แข็งไม่เหมาะกับสังคมปัจจุบัน 
 
16. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 
จากข้อความนีต้้องการบอกถึงเร่ีองใด  
     1) ชนิดของเชื้อโรค 
     2) การดูแลสุขภาพ 
     3) การป้องกันเช้ือโรค  
     4) การรักษาความสะอาด 
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             แคเอ๋ย แคนา              เจ้าเกิดมาสู้สล้างอยู่กลางทุ่ง 
ไปเป็นไม้ประดับของเมืองกรุง    อย่าลืมทุ่งถิ่นแท้นะแคนา   

 

     “ปิดเทอมภาคฤดูร้อน เด็กหลายคนมีความสุขและสนุกสนานเพราะไม่ต้องไปเรียนหนังสือ
และขณะท่ีเด็กจ านวนไม่น้อยเลือกไปเรียนพิเศษ แต่มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งมุ่งตรงไปท่ีวัด เพื่อเข้า
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา” 
 

 ยามเช้าหอมกลิ่นดอกไม้ ชื่นใจมะลิเข็มขาว 
สายหยุดพุดซ้อนงามพราว  กุหลาบสวยราวเนรมิต 
ยามสายกลิ่นแก้วจ าปี   ช้างกระสลับสีไพจิตร 
มณฑารสสุคนธ์ชวนพิศ   หอมตลบชวนชิดเชยชม 

17. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
  
 
 
 
 

จากบทร้อยกรองนี้ ไม่ได้กล่าวถึงดอกไม้ในข้อใด  
     1) ดอกจ าป ี
     2) ดอกมณฑา 
     3) ดอกชวนชม  
  4) ดอกรสสุคนธ ์

18. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 
จากบทร้อยกรอง แคนาควรปลูกท่ีใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด  
     1) ปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณบ้าน เพราะ มีคนดูแลเอาใจใส่ 
     2) ปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณบ้าน เพราะ ได้อยู่ในสถานท่ีสวยงาม 
     3) ปลูกอยู่บริเวณทุ่งนา เพราะ จะได้สร้างความเจริญให้ท้องถิ่น 
     4) ปลูกอยู่บริเวณทุ่งนา เพราะ จะได้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ  

19. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 
นักเรียนในกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างไร  
     1) มีผลการเรียนดีขึ้น 
     2) มีเพ่ือนเพิ่มมากขึ้น 
     3) ท าให้มีสติและรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
     4) มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ 
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     หมาป่าตัวหนึ่งก าลังออกหากิน ได้ยินเสียงลูกแกะร้องอยู่ในฝูงแพะก็แปลกใจ จึงเดินเข้าไป
ถามว่า “เจ้าลูกแกะ มาท าอะไรอยู่ในฝูงแพะนี่ล่ะ ไม่ไปหาแม่ของเจ้าเหรอ มาสิเดี๋ยวข้าจะพา
เจ้าไปหาแม่” ลูกแกะจึงตอบว่า “ไม่ไปหรอก” 
 

      สองมือ สองแขน สองขา  สองตา คอยจ้อง ประคองขวัญ 
สองใจ รักลูก ผูกสัมพันธ์           แทนคุณท่าน นับว่าเลิศ ประเสริฐคน 

 

20. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
การท่ีลูกแกะตอบหมาป่าตามข้อความเป็นเพราะเหตุใด  
     1) ไม่รักและคิดถึงแม ่
   2) อยู่ในฝูงแพะปลอดภัยกว่า  
   3) แม่แพะไม่ให้ไปกับหมาป่า    

     4) ไม่ต้องการท่ีจะไปอยู่กับแม่ 

21. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 
จากข้อความ เราควรลดการใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     1) ควร    เพราะท าให้เกิดโรคติดต่อ 
     2) ควร    เพราะท าให้มือได้ผ่อนคลาย  
     3) ไม่ควร เพราะท าให้เป็นคนล้าสมัย 
     4) ไม่ควร เพราะท าให้ขาดการติดต่อกับผู้อื่น 
 
22. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  
 
 
 

 
ถ้าน าข้อคิดจากบทร้อยกรองไปปฏิบัติจะได้รับผลอย่างไร  
     1) ได้ชื่อว่ามีความกตัญญู  
     2) จะท าให้เรียนหนังสือเก่ง 
   3) ท าให้ได้รับรางวัลตอบแทน    

     4) เป็นท่ีนิยมชมชอบของบุคคลอื่น 
 

 
 

          ใช้สมาร์ทโฟนมากไปท าให้เกิดอาการนิ้วล็อคหรือเอ็นงอ นิ้วอาจเกิดอาการอักเสบได้ 
หากปวดบริเวณโคนนิ้วด้านในฝ่ามืองอเหยียดนิ้วได้ไม่สุด ควรลดการใช้งานของมือ แช่น้ าอุ่น 
และพบแพทย์ 
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     “แจกผ้าห่มคลายลมหนาวครั้งคราวนี้    เส้ือผ้ามีท่ีมากเกินเชิญส่งให้ 
กับคนจนท่ีทนหนาวร้าวทรวงใน           อยู่แดนดงพงไพรไทยช่วยกัน” 
 

ป้อมเด็กชายวัยสิบขวบก าลังชมรายการโทรทัศน์กับแม่ เมื่อป้อมเห็นทหารรักษาพระองค์
สวนสนามจากภาพในโทรทัศน์ป้อมก็ร้องขึ้น 
 “โอ้โฮ ! ทหารพวกนี้ใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันหมด สวยจังเลย” 

“สีเขียวท่ีไหนกัน สีแดงจ้ะลูก” 
“ผมว่าสีเขียว”ป้อมยืนยันแข็งขัน เมื่อทุกคนในบ้านมาดูก็เห็นเหมือนกันว่าทหารสวมเสื้อ

สีแดงท้ังหมดมีเพียงป้อมคนเดียวท่ีเห็นสีต่างไปเป็นสีเขียว 

     อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นท าให้แผ่นน้ าแข็งละลาย นกเพนกวินต้องว่ายน้ าระยะทางไกลมากขึ้นเพื่อ
หาดินแดนน้ าแข็ง กระแสน้ าท่ีเปลี่ยนเส้นทางส่งผลให้ต้องว่ายน้ าไกลราว 60 กิโลเมตรเพื่อหา
อาหาร จากการส ารวจพบว่าประชากรเพนกวินลดลง 25% ในช่วง 25 ปีท่ีผ่านมา 

23. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 
จากเร่ืองท่ีอ่านข้อใดเหมาะสมท่ีสุดที่จะเป็นเหตุการณ์ต่อไปของเร่ืองนี้  
     1) ล้างและหยอดตาให้กับป้อม 
     2) พาป้อมไปพบหมอเพื่อตรวจตา  
     3) สอนป้อมใหม่ถึงการเรียกสีต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
     4) ห้ามป้อมดูโทรทัศน์เพราะจะท าให้สายตาเสีย 
 
24. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
ใครปฏิบัติได้สอดคล้องกับบทร้อยกรองนี้  
     1) ปอเก็บเสื้อผ้าที่มีสภาพดีแต่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค  
     2) แป้งเก็บเงินเพ่ือซื้อเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวไปบริจาค 
     3) ปิงรวบรวมเงินจากเพ่ือน ๆ ไปซื้อเครื่องกันหนาวไปบริจาค 
     4) ปูขอให้พ่อและแมบ่ริจาคเงินเพ่ือซื้อเครื่องกันหนาวไปบริจาค 

25. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
  
 

 
จากข้อความข้างต้นอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมากท่ีสุด  
     1) กระแสน้ าเปลี่ยนทิศทาง 
     2) นกเพนกวินลดจ านวนลง  
     3) ดินแดนน้ าแข็งไม่เปล่ียนแปลง 
  4) แหล่งอาหารนกเพนกวินมีเพ่ิมมากขึ้น 
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     ผึ้งน้อยจอมขยันทุก ๆ วันดูดน้ าหวาน วันหนึ่งผึ้งน้อยเจอเหล่าแมลงก าลัง
เล่นอย่างสนุกสนานจึงชวนผึ้งน้อยเล่นด้วย จนถึงเวลาเย็นผึ้งน้อยบินกลับรังโดย
ไม่ได้ดูดน้ าหวาน เมื่อกลับถึงบ้านเกิดความละอายใจเห็นเหล่าผึ้งเอนกายพักผ่อน
ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการหาน้ าหวานมาท้ังวัน ต่อมาผึ้งน้อยจึงตัดสินใจ
ท างานอย่างขยันขันแข็ง 
  
 

    ในฤดูร้อนตั๊กแตนตัวหนึ่งก าลังร้องเพลงอย่างสบายใจมันเห็นฝูงมดกุลีกุจอขนอาหาร
เดินมาเป็นขบวนยาวเหยียด ตั๊กแตนชักชวนให้ฝูงมดมาร้องเพลง แต่ฝูงมดกลับไม่สนใจ
ยังคงมุ่งหน้าท างานต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน เมื่อฤดูหนาวอันแร้นแค้นมาถึง เจ้าตั๊กแตนก็
เดินโซซัดโซเซมายังรังมดเพื่อขออาหารจากมดกินประทังชีวิต 
 

26. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 
 
นักเรียนควรเอาเย่ียงอย่างผึ้งน้อยในเรื่องใด  
     1) ความอดทน 
     2) ความเสียสละ 
     3) ความสนุกสนาน 
     4) ความรับผิดชอบ  
 
27. อ่านนิทานแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
การกระท าของมดให้ข้อคิดในเร่ืองใด  
     1) จงหม่ันเก็บออมไว้เพ่ือใชย้ามขัดสน  
     2) อนาคตไม่ส าคัญท าปัจจุบันให้มีความสุข 
     3) ความพยายามอยู่ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น 
     4) จงคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเชื่อค าชักชวนผู้อื่น 
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ชื่อ..............นามสกุล..................โรงเรียน........................ห้องที่......เลขที่....... 
ตอนท่ี 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 - ข้อ 30 ให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงในแบบทดสอบ 
 

 ในวันหยุดนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปศึกษาวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่จากคุณลุง ตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
28. ถ้านักเรียนปฏิบัติตนตามภาพจะส่งผลอย่างไร  
     ตอบ............................................................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................. 
ให้นักเรียนพิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 29 - 30 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
29. นักเรียนคิดว่าครูก าลังให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองใด  
     ตอบ............................................................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................. 
30. การท่ีครูให้ความรู้ตามภาพแล้วนักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะเกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด 
     ตอบ............................................................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................. 


