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ค าช้ีแจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวจ านวน 27 ข้อ 
   (ข้อ 1 - 27) ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน 
 
ตัวอย่าง ข้อ 0. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
  

    ข้อคิดท่ีได้จากเร่ืองควรน าไปใช้ในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 1) ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ  2) ถ้าถูกท าร้ายต้องป้องกันตัวเอง 
 3) ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมั่นใจ 4) ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องไม่ทะเลาะกัน 
 
 
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ 
  ตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 4) เป็นค าตอบที่ 
          ถูกต้อง  ให้ระบายในกระดาษค าตอบทับตัวเลขดังนี้ 
 

ข้อ 0.    

 

 อึ่งอ่ำงตัวหนึ่งอำศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่ำตัวเองเก่งกว่ำใคร ๆ วันหนึ่งอึ่งอ่ำงขึ้นมำ
นอนผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมำและคิดอยำกต่อสู้กับผึ้งจึงดึงใบบัวมำปิดตัวไว้  
เมื่อผึ้งมำกินน้ ำท่ีริมบึงมันก็แลบลิ้นจะท ำร้ำย ผึ้งเมื่อรู้ว่ำถูกอึ่งอ่ำงเล่นงำนจึงใช้เหล็กในต่อย   
อึ่งอ่ำงรู้สึกปวดลิ้นมำกและมันส ำนึกผิดที่คิดท ำร้ำยผึ้ง   ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้  
อึ่งอ่ำงซำบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย 
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ตอนที ่2 แบบเขยีนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงในแบบทดสอบจ านวน 3 ข้อ  
          (ข้อ 28 - 30) โดยข้อที่ 28 - 29 ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน และข้อ 30 ให้คะแนน 
          ข้อละ 4 คะแนน 
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 ผู้เขียนข้อความนี้ มีเจตนาอย่างไร 
 ตอบ............................................................................................................................. 
 
วิธีตอบ จากข้อความนักเรียนอาจจะสรุปประเด็นส าคัญจากข้อความมาตอบ ดังนี้ 
          ตอบ ต้องการให้เห็นคุณค่าของความเสียสละ หรือต้องการให้รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น 
 

 
 
 
  

 
 
 

 

 ควำมเสียสละ เป็นกำรเสียอย่ำงเดียวท่ีมีคุณค่ำ และไม่เสียหำย แต่เป็นกำรเสีย 
ท่ีมีคุณประโยชน์มีควำมดีอยู่ในตัว และมีผลดีเมื่อปฏิบตัิ เป็นเหตุให้คนช่วยเหลือกัน     
ลดควำมเห็นแก่ตัว มไีมตรีตอ่กัน 

อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 
 
   ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 
    1) ใช้มากเกินไป    
    2) ใช้อย่างคุ้มค่า 
    3) ใช้ไดเ้หมาะสม 
    4) ใช้อย่างรอบคอบ  
 

2. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 
 
  
 
 
    ค าว่า “แม่เหล็ก” ในข้อความนี้มคีวามหมายตรงกับข้อใด 
     1) สิ่งท่ีใช้เก็บเงินจากลูกค้า 
     2) โลหะท่ีมีคุณสมบัติดูดเหล็กได ้
     3) เป็นผลผลิตท่ีได้จากสับปะรดสี 
     4) แรงดึงดูดที่ท าให้สับปะรดสีน่าสนใจ 

การใช้ยารักษาโรคต้องใช้อย่างระมัดระวัง ใช้อย่างมีเหตุผล และใช้อย่างชาญฉลาด 
ไม่ควรใช้อย่างพร่ าเพรื่อ เพราะอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ดังนั้นการใช้ยาจึงควรใช้ตาม
ค าแนะน าของแพทย์ท่ีรักษาอาการอย่างเคร่งครัด 
 

       ปัจจุบันมีคนชื่นชอบสับปะรดสีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะสีสันและความงามสะดุดตา
แก่ผู้พบเห็น เป็นแม่เหล็กเรยีกเงินจากลูกค้าได้ ด้วยลักษณะพิเศษทางธรรมชาติต้นสับปะรดสี
จะท าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนและคายออกซิเจนออกมา จึงท าให้
ไม่เป็นอันตราย หากปลูกประดับไว้ภายในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนท่ีมีไฟสลัวๆ 
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3. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 

   ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับค าท่ีขีดเส้นใต้ 
 1) วีณา เป็นท่ีชื่นชอบของเพื่อนๆ     
 2) มาลี ท าอาหารอร่อยถูกใจทุกคน 
 3) ลาวัลย์ เลือกอาหารได้ถูกใจทุกคนเสมอ   
 4) สุดา เลือกรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ 

 

 
4. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 
 

   ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 
    1)  การปรุงอาหาร   
    2)  การถนอมอาหาร 
    3)  การรูคุ้ณค่าของอาหาร  
    4)  การเลือกรับประทานอาหาร 
 

 

 วันนี้คุณแม่ท าลูกชิ้นปลาสามรสให้ชิม  พวกเราชอบกันทุกคน  คุณพ่อชมว่า  
คุณแม่มีเสน่ห์ปลายจวัก ท าอะไรมาทุกคนก็รับประทานหมด 
 

คนโบราณ ไม่กินทิ้งกินขว้าง เมื่อกับข้าวเหลือก็จะเก็บไว้กินมื้อต่อไป หรือบางครั้ง
จะน าอาหารมาผสมโน่นผสมนี่เพ่ิมเติมจนได้อาหารจานใหม่ท่ีน่ารับประทาน เช่น แกงโฮะ 
แกงแคของชาวเหนือ หรือต้มจับฉ่าย ฯลฯ 
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5. พิจารณาภาพแล้วตอบค าถาม 

 

   การเลือกซื้อสินค้าของใครท่ีได้สินค้าท่ีมีคุณภาพเชื่อถือได้ทั้งหมด 
    1) สุรศักดิ์ซื้อสินค้าหมายเลข 1, 3     
    2) สุรชัยซื้อสินค้าหมายเลข 2, 3 
    3) สุริยาซื้อสินค้าหมายเลข 1, 2     
    4) สุรภีซื้อสินค้าหมายเลข 2, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 
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6. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม        

   
 
 
 
 

 

ใบที่ 1 ใบที่ 2 ใบที่ 3 ใบที่ 4 
 

    แดงซื้อน้ าขวดพลาสติกและลูกชิ้นราดน้ าจิ้มใส่กระทงใบตองมารับประทาน เมื่อรับประทาน 
    เสร็จแล้ว  แดงควรน าขวดน้ าและกระทงใบตองท้ิงในถังขยะใบใดตามล าดับจึงจะถูกต้อง 
     1) ใบท่ี 1 และใบท่ี 2 
     2) ใบท่ี 2 และใบท่ี 3 
     3) ใบท่ี 3 และใบท่ี 4 
     4) ใบท่ี 4 และใบท่ี 2 
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7. พิจารณาภาพแล้วตอบค าถาม 
    ก.            ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ค.            ง.   
 
 
        
 
 
 
    การปฏิบัติของบุคคลในภาพใดถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด  
     1)  ภาพ ก  
     2)  ภาพ ข 
     3)  ภาพ ค 
     4)  ภาพ ง 
 
 

เย้! วันนี้เราใส่
ได้ตรงเป๊ะเลย 

เอ๊ะ! เราเอากระดาษช าระ 
ไปทิ้งในถังดีกว่า  

ดีจัง! ห้องนี้ไม่ต้องรอคิว 
เราปวดด้วยเข้าก่อน 

ก็แล้วกัน 

เมื่อยตัวจัง!  
ขอนั่งก่อนแล้ว

กัน
ท่ีนั่ง
ส ำหรับ 
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8. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 

    จากข้อความ เกม๋ีลักษณะตรงกับข้อใด 
1) ชอบความอิสระ    
2) มีความขยันขันแข็ง 
3) ชอบบ าเพ็ญประโยชน์    

      4) มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 
 
 9. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 

     ใจความส าคัญของบทร้อยกรองนี้เน้นเร่ืองใด 
 1) การประกอบอาชีพ   
 2) การรักษาทรัพย์สมบัติ  
 3) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 4) ความส าคัญของการเรียนรู้  

 

 เก๋เป็นเด็กที่มีจิตสาธารณะ เมื่อมีเวลาว่างมักจะชวนเพื่อนๆ ไปเป็นอาสาสมัคร 
ร่วมโครงการปลูกป่ารักษาส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ จนได้รับค าชมจากคนในหมู่บ้าน 
 

     รู้อะไรไม่สู้รูศ้ึกษา 
    เสริมคุณค่าอาชีพรีบขวนขวาย 
    เมื่อเติบใหญ่ได้ทรัพย์นับสบาย 
    รู้รอบกายหายยากจนพ้นทางตัน 
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10. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
    
 

     จากข้อความ ข้อมูลใดท่ีบ่งบอกว่าชาวนาต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการไถนา 
 1) แสงแดดท่ีก าลังจางหาย   
 2) ในท้องฟ้ามีเมฆบางเบา 
 3) สายฝนท่ีโปรยปรายลงมา 
 4) มีเมฆกระจายท่ัวท้องฟ้า 

 
11. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม                                                                                         
 
 
 
 
 

     จากข้อความ ท าไมสุชาติจึงลาออกจากชมรม 
    1) สุชาติไม่มีเวลาฝึกซ้อม 
    2) สุชาติขาดความอดทน 
    3) ครูสอนฟุตบอลไม่เก่ง 
    4) ครูไม่พอใจสุชาติ 

 

 เมื่อหลายวันก่อนเมฆบางเบาแลดูเย็นตา แต่มาวันนี้เมฆอันมืดครึ้มก าลังปกคลุม
ไปท่ัวท้องฟ้า แสงแดดอันเจิดจ้าก็จางหายไปพร้อมๆ กับสายฝนท่ีโปรยปรายมาเป็นระยะๆ 
เป็นช่วงเวลาท่ีชาวนารู้ว่าถึงเวลาแล้วท่ีต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับฤดูการหว่านไถ 
ท่ีก าลังจะมาถึง 

           สุชาติต้องการเป็นนักฟุตบอลท่ีเก่งมากๆ  เขาจึงสมัครเข้าฝึกซ้อมกับชมรม           
นักฟุตบอลของโรงเรียน เขาพยายามฝึกตามที่ครูสอน  แต่ก็เห็นว่าครูให้ฝึกแต่ละ
ทักษะใช้เวลามากไป เขาเบื่อจึงขอลาออกและบอกกับพ่อแม่ว่า “ผมไม่อยากเป็นนักฟุตบอลแล้ว” 
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12. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
     
     เหตุใดลูกหมีจึงหลงทาง 

  1) ไม่เคยท าอะไรเอง 
  2) ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ 
  3) ไม่เข้าใจท่ีแม่สอน 
  4) ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว 

 
 

13. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
     ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ 

   1) ประโยชน์ของอาหาร     
   2) พลังงานท่ีได้จากอาหาร 
   3) ความส าคัญของสารอาหาร     
   4) รสชาตขิองอาหารชนิดต่างๆ 

 

 แม่หมีกับลูกอาศัยอยู่ท่ีในป่า ทุกวันจะพากันไปหาอาหาร แม่หมีมักจะสอนลูก
ให้สังเกตว่าในแต่ละวันเดินผ่านท่ีใดบ้าง ต่อมาลูกหมีขอแม่ไปหาอาหารเอง  โดยไม่ฟัง
ค าทัดทานของแม่ ลูกหมีเดินเลี้ยวผิดท าให้หลงทางเข้าไปในป่าลึกจนหาทางออกไม่ได้ 
เมื่อกระต่ายมาพบลูกหมีน่ังร้องไห้อยู่ จึงพากลับไปหาแม่ 
 

 อาหารนอกจากจะท าให้อิ่มท้องแล้วยังให้พลังงานแก่สมอง  โดยเฉพาะโปรตีน
ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพและซ่อมแซมอวัยวะท่ีสึกหรอ นอกจากนี้อาหารท่ีรสชาติอร่อย 
สด สะอาด ยังเพิ่มความสุขให้แก่ผู้รับประทานอีกด้วย 
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14. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 

 
 
 
 
 

     ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ 
      1) ชนิดของผึ้ง     
      2) อาหารของผึ้ง 
      3) ลักษณะของผึ้ง   
      4) ประโยชน์ของผึ้ง 

 
15. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 

     บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ  
    1) การขนส่งสินค้า    
    2) การประกอบอาชีพ 
    3) การคัดเลือกผลผลิต  
    4) การขยายตลาดผลไม้ 
 

 “ผึ้ง”นอกจากช่วยผสมเกสรดอกไม้และผลิตน้ าผึ้งแล้ว  เราสามารถฝึกผึ้งให้หา 
วัตถุระเบิดได้  จากข้อมูลของการศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง พบว่า ผึ้งบางชนิดมีประสาทรับกลิ่น
ท่ีดีไดพ้อๆ กับสุนัข โดยผึ้งใช้ความสามารถนี้เพ่ือดมกลิ่นตามหาน้ าหวานจากดอกไม้  

                              ขายผลไม้ก็ดีไม่มีอด 
                      บรรทุกรถเร่ไปท้ังไกลใกล้ 
                              ท้ังขายปลีกขายส่งมุ่งตรงไป 
                              สร้างรายได้จ าเริญด้วยเงินทอง 
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16. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
     ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ 

  1) วิธีลดปัญหาการจราจรติดขัด 
  2) ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
  3) ความส าคัญของช่องทางจักรยาน 
  4) การแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 
17. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 

 
 

     ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ 
 1) ลักษณะของแรด   
 2) การอนุรักษ์พันธุ์แรด 
 3) แหล่งก าเนิดของแรด     

      4) ประโยชน์ของนอแรด  
 
 

 จักรยานช่วยลดมลพิษทางอากาศ และช่วยส่งเสริมสุขภาพนักปั่น แต่ถนนท่ีจัดให้กับ
นักปั่นยังมีน้อยท าให้เกิดความไม่สะดวก ถ้าหากต้องการให้ทุกคนหันมาใช้จักรยาน    
ควรก าหนดช่องทางจักรยานบนถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน 
 

 แรด ค าสุภาพเรียกว่า“ระมาด”เป็นสัตว์ท่ีมีหนังพับหรือหนังย่น เช่นเดียวกับช้าง 
หนังแรดมีสีน้ าตาลเทา มองดูคล้ายแรดสวมเสื้อเกราะ แรดมีเขาท่ีจมูก เรียกว่า“นอ” 
ซึ่งใช้เป็นอาวุธในการพุ่งชนป้องกันตัว แรดสายตาไม่ดีแต่มีหูและจมูกดีมาก  
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18. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
  

     ใครไปเท่ียวท่ีทะเลน้อยแล้วจะได้เห็น “บัวสาย” ท่ีงดงามท่ีสุด 
    1) ต้อยไปตอนเช้าตรู่     
    2) เอกไปตอนใกล้เท่ียง 
    3) หนึ่งไปตอนบ่ายโมง     
    4) ก้อยไปตอนใกล้ค่ า 
 

19. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม                                                                                         
 
 
 
 

 
 

     จากข้อความเป็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในข้อใด 
1) กิจกรรมรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 
2) เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ 
3) เจ้าหน้าท่ีกวดขันเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย 
4) การจัดการอบรมเร่ืองวินัยจราจรแก่คนขับรถ 

 
 

    บัว ในทะเลน้อยมีหลายพันธุ์ โดดเด่นที่สุดคือ  “บัวสาย”  มดีอกสีชมพูสด  
ใบปริ่มน้ า  มันจะบานตั้งแต่แสงแรกจับขอบฟ้า  พอถึงแปดโมงเช้าก็บานสะพรั่งไปท่ัว  
สายกว่านี้ดอกจะเริ่มหุบจนเลยเท่ียงก็จะหุบจนหมด ใครมาชมช่วงนี้อาจต้องอุทาน 
“เฮ้อ...สายเสียแล้ว” 

     “ต่อไปคุณต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถ ผมขอบอกคุณไว้เพราะหากเกิด
อุบัติเหตุขึ้น จะช่วยท าให้หนักเป็นเบาได้ คุณโปรดเข้าใจด้วย ครั้งนี้ถือเป็นคร้ังแรก 
ผมจะยังไม่ปรับคุณ” 
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20. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 

     จากข้อความการปลูกแตงโมของใครได้ผลผลิตดท่ีีสุด 
    1) พ่อปลูกแตงโมในสวนยางพาราท่ีมีใบหนาทึบ 
    2) ป้าปลูกแตงโมในไร่ท่ีอยู่ใกล้ ๆ คลองชลประทาน 
    3) อาปลูกแตงโมในนาข้าวท่ีมีน้ าหล่อเลี้ยงตลอดปี  
    4) ลุงเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ าในการปลูกแตงโม 

 
 

21. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 
 
 

จากข้อความ ถ้าชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเกิดผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร 
เป็นอันดับแรก  
 1) ขาดแหล่งอาหาร     
 2) การอพยพย้ายถิ่น 
 3) เปลี่ยนอาชีพใหม่  
 4) ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

 แตงโมเป็นพืชเมืองร้อน ผลมีน้ ามาก จัดอยู่ในจ าพวกผักและผลไม้ ใช้บริโภคได้ 
ทุกฤดูกาล เนื้อร่วนเป็นทรายมีรสหวานฉ่ า ปลูกง่ายในเขตร้อน แตงโมชอบแสงแดดจัด 
และมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง แต่ไม่ชอบดินท่ีแฉะหรือแห้งจนเกินไปนัก 
 

 ประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เพราะมีป่าเบญจพรรณจ านวนมาก       
ซึ่งเป็นท้ังท่ีอยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า   ท้ังยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน 
มาอย่างยาวนานอีกด้วย สัตว์ป่า ของป่า ผักชนิดต่างๆ รวมท้ังเห็ดป่าท่ีชาวบ้านเก็บ
ออกมาจ าหน่ายตามฤดูกาลทุกปี แต่นับวันชาวบ้านหาของป่าเหล่านี้ได้ยากมากขึ้น 
เพราะปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก 
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22. อ่านบทเพลงแล้วตอบค าถาม                                                                                         
 
 
 
  
     จากบทเพลงนี้น่าจะสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 

    1) ผู้พูดเบ่ือกรุงเทพฯ    
    2) ผู้พูดเกิดที่กรุงเทพฯ 
    3) ผู้พูดเพิ่งเดินทางมากรุงเทพฯ 
    4) ผู้พูดต้องการเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ 
 
 

23. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 
 
     
      สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่หนูจิ๊บใช้วัสดุชนิดเดียวกับข้อความ 

     1) ม่านจากหลอดกาแฟ  
     2) แจกันจากลังกระดาษ 
     3) กระเป๋าจากกางเกงยีนส์   
     4) โคมไฟจากขวดน้ าพลาสติก  

 

 “โอ้โฮ ! นี่หรือบางกอก ผิดกบับ้านนอกตั้งหลายศอกหลายวา รถราแล่นกันวุ่นวาย 
มากกว่าฝูงควาย ฝูงวัวบ้านนา ผูค้นเดินชนหัวไหล่ ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา” 

 ปิดเทอมหนูจิ๊บไปเท่ียวบ้านคุณยาย และคุณยายได้สอนให้หนูจิ๊บรู้ว่าสามารถน า
เศษผ้าที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ได้ เช่น ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า รองเท้า และของใช้อื่นๆ 
อีกมากมาย คุณยายบอกว่าจะช่วยให้ประหยัดและเป็นการน าของเหลือใช้กลับมาใช้ได้
อย่างคุ้มค่า 

 



ความสามารถด้านภาษา ป.3 14 ปีการศึกษา 2560 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

24. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
     ผู้เขียนข้อความนี้ให้ข้อคิดในการใช้มือถือแก่ผู้อ่านอย่างไร 

 1) มือถือมีความจ าเป็นมากส าหรับคนทุกวัย 
 2) มือถือเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้ 
 3) มือถือช่วยในการสื่อสารแต่ต้องใช้ตามความจ าเป็น 
 4) มือถือที่สวยงามและทันสมัยบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้ 
 

25. อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 

     จากข้อความ ออมควรท าอย่างไร จึงจะเหมาะสมและปลอดภัยท่ีสุด 
 1) ถามชื่อและรูปร่างของแม่จากเด็ก    
 2) บอกให้เด็กนั่งรอจนกว่าแม่จะมารับ 
 3) พาไปพบแม่ของตนเพื่อขอให้แม่ช่วย 
 4) ชวนเด็กไปเดินหาแม่ของเขาจนกว่าจะพบ 
 

       เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการท างาน ติดต่อสื่อสารกับคน
จ านวนมาก เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับชีวิตประจ าวันไปแล้วแม้แต่เด็กเล็กๆ 
หรือเด็กประถมท่ียังไม่จ าเป็นต้องใช้  กลายเป็นว่ามือถือคือหน้าตา คือความเท่  เก๋ไก๋   
ไม่มีมือถือแล้วกลายเป็นเรื่องน่าอาย  

 แม่กับออมไปตลาดสดเพื่อซื้ออาหารมาท ากับข้าว เมื่อมาถึงตลาดก็ได้ยินเสียง
ประกาศต้อนรับและขอบคุณลูกค้าท่ีมาซื้อสินค้า ขณะท่ีออมช่วยแม่ถือของก็เห็น
เด็กผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้ ออมเดินไปถามจึงรู้ว่าเด็กพลัดหลงกับแม่ 
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26. อ่านนิทานแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 

      การกระท าของนกอินทรี ตรงกับข้อใด 
 1) ความเสียสละ   
 2) ความกตัญญู 
 3) ความประมาท 
 4) ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกอินทรีถูกงูกัดบาดเจ็บสาหัส  นายพรานเห็นเหตุการณ์จึงยิงปืนขึ้นฟ้า งูตกใจ 
ปล่อยนกอินทรหีนีไป งูแค้นใจจึงแอบคายพิษลงในกระบอกน้ าของนายพราน นายพราน
กระหายน้ ายกกระบอกน้ าขึ้นดื่ม นกอินทรีซึ่งเฝ้าดูอยู่จึงบินชนกระบอกน้ าท าให้
นายพรานรอดตาย 
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27. แดงไปร่วมกิจกรรมของชุมชนได้รับสิ่งของมาตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การท่ีแดงได้รับสิ่งของนี้ แสดงว่าชุมชนต้องการส่ือสารเกี่ยวกับข้อใดมากท่ีสุด 
 1) ออมไว้ในวันนี้  จะเป็นเศรษฐีในวันหน้า     
 2) พลังงานมีคุณค่า  ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 
 3) สุขภาพดีไม่มีขาย  หากอยากได้ต้องท าเอง 
 4) หนึ่งคน หนึ่งวินัย หนึ่งน้ าใจ ขับรถปลอดภัย ใช้รถใช้ถนน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................โรงเรียน..................................................................... 
     ห้องสอบที.่.........................................................................เลขทีน่ั่งสอบ................................................................. 
ตอนที ่2 แบบเขยีนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ 
28. อ่านสถานการณ์แล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 
 
 
    
      จากข้อความ การเล่านิทานของพ่อแม่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ตอบ 2 ข้อ (2 คะแนน) 

 1) ..................................................................................................................................... 

 2) …………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

29. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถาม                
                                                                          
 
 
 
 
     จากบทร้อยกรองนี้ กล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเรื่องใดบ้าง ตอบ 2 ข้อ (2 คะแนน) 

 1) ...................................................................................................................................... 

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

 เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบการฟังนิทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้เล่านิทานให้พวกเขาฟัง 
คือพ่อแม่ นิทานจะสะกดให้เด็กนิ่งและใจจดจ่อกับการฟังเรื่องราวอันสนุกสนาน 
และตื่นเต้นสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม 
เช่น   ความกตัญญู   ความสามัคคี   ความมีน้ าใจ   ความเมตตากรุณา   ความซื่อสัตย์  
ความขยันหมั่นเพียร รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และสามารถใช้เป็นสื่อในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของลูกได้ 
 

   หากท าลายป่า  เหมือนคร่าชีวิต 
  แห้งแล้งวิปริต   ฝนฟ้าเปลี่ยนแปร 
  น้ าท่วมเมืองจม   ขื่นขมดวงแด 
  หาทุกข์แท้แท้   ให้ชาวโลกตรม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

30. พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 30.1-30.2 
      
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.1) จากภาพและข้อมูล ถ้าเด็กหญิงสมใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในอนาคตจะเป็นอย่างไร  
                  เพราะเหตุใดจึงมีอนาคตเป็นอย่างนั้น  (2 คะแนน) 

                  ตอบ........................................................................................................................ 

  เพราะ.……………………………………………………………………………………………………… 
 
  30.2) การปฏิบัติของเด็กหญิงสมใจมีข้อคิดให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         ได้อย่างไร ให้ตอบ 2 ข้อ (2 คะแนน) 

         1) ........................................................................................................................... 

         2) ……………………………………………………………………………………………………………..         

   
                                      
 
 
                                                                      
 
 
 

 

เด็กหญิงสมใจสะสมเงินท่ีเหลือจากค่าขนมรายวัน  
ท่ีคุณแม่ให้ใส่กระปุกหมูออมสินไว้ทุกวัน 

 
ดีใจจัง เหรียญเต็มกระปุกแล้ว 

ต้องไปบอกให้แม่ 
พำไปฝำกธนำคำร 

 


