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สงวนลิขสิทธิ์ 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ 
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือน าไปเผยแพร่ 



 

ค ำช้ีแจงแบบทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 60 นาที 
2. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 - 27 แต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
ตัวอย่ำง อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 0. 
   
 
 
 
 

ข้อ 0. ข้อคิดท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่าน สามารถน าไปใช้ในเร่ืองใด 
    1)  ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ 
    2)  ถ้าถูกท าร้ายต้องป้องกันตัวเอง 
    3)  ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมั่นใจ 
    4)  ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะมีความสุข 

วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 4) เป็นค าตอบที่ถูกต้อง       
ให้ระบายในกระดาษค าตอบทับตัวเลข ดังนี้  

0.     

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 - 30 ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 
ตัวอย่ำง อ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมข้อ 00. 
ตัวอย่ำงแบบเขียนตอบ 

 ข้อ 00. เหตุใดจึงก าหนดให้มีวันสุนทรภู ่   
ตอบ   ..................................................................................................................................... 

วิธีตอบ   ให้นักเรียนเขียนค าตอบให้ถูกต้อง ดังนี้ 
ข้อ 00. ตอบ เพื่อร าลึกถึงสุนทรภู่เชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวี 

 
 
 
 

        อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใครๆ วันหนึ่ง อึ่งอ่างขึ้นมานอนหน้าบึ้ง     
ผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมา อึ่งอ่างอยากสู้กับผึ้งจึงดึงใบบัวมาบังตัวไว้ พอผึ้งมากินน้ า    
ท่ีริมบึงมันก็แลบลิ้น จะท าร้ายผึ้ง ผึ้งก็รู้ว่าถูกอึ่งอ่างเล่นงาน จึงใช้เหล็กในต่อย อึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้นมาก    
มันส านึกผิดที่คิดท าร้ายผึ้ง ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้ อึ่งอ่างซาบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย 

  อย่ำเปิดแบบทดสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนุญำต 

สุนทรภู่ เป็นกวชีาวไทย ได้รับยกย่องเป็นเชกสเปียรแ์ห่งประเทศไทย เป็นกวีท่ีมีความช านาญ
ทางด้านกลอน และในวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" หน่วยงานจึงจัดงานเพื่อร าลึกถึง
สุนทรภู่ตามสถานท่ีต่างๆ 



 ความสามารถด้านภาษา ชั้น ป.3 หน้า 1 
 

         
                                                               ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ ข้อ 1 -  27 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว     
 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 1 

 
 

1. จากข้อความค าว่า "ขุมทรัพย์" มีความหมายตรงกับข้อใด 
1) ธนาคารขยะ 
2) แหล่งสินค้าเหลือใช้ 
3) สถานท่ีรับซื้อของเก่า 
4) รายได้จากการขายขยะ   

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 2 
 

 
2. จากเหตุการณ์นี้ตรงกับส านวนไทยในข้อใด 

1) พายเรือในอ่าง 
2) พายเรือทวนน้ า 
3) เรือล่มเมื่อจอด   
4) เรือล่มในหนอง 

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 3 
 
 
 

3. จากบทร้อยกรองนี้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 
1) น้ าขึ้นให้รีบตัก   
2) น้ าน้อยย่อมแพ้ไฟ 
3) น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก 
4) น้ ามาปลากินมด น้ าลดมดกินปลา 

 
 
 

กองขยะเปรียบเหมือน ขุมทรัพย์ อันเป็นท่ีพึ่งของคนจน มาทุกยุคสมัย 

คนส่วนมากเมื่อเห็นว่างานใกล้ส าเร็จ มักจะประมาทท าให้เกิดความเสียหายเพราะความคาดไม่ถึง 

       กระแสวารี      มีท้ังขึ้นลง     
ได้โอกาสจง       ตักตวงทันกาล 
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4. “อร่อยริมทาง” มีความหมายตรงกับข้อใด 
1) ร้านท่ีติดป้ายว่าอร่อย 
2) ร้านท่ีขายอาหารทุกประเภท 
3) ร้านอาหารท่ีเรียกให้คนเข้าไปกิน 
4) ร้านขายอาหารอร่อยท่ีตั้งติดถนน   

5. ในการเตรียมตัวท่องเท่ียวตามข้อใดที่นักเรียนควรเตรียมใส่เสื้อกันหนาว 
 
   1)                              2)                             3)                             4) 
 
 
 
 
 
 
ดูภาพแล้วตอบค าถามข้อ 6  
 
ที่บ้านพักตากอากาศแห่งหน่ึง 
 
 
  
 
 
6. จากภาพ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
   1) เขตปลอดบุหร่ีในบ้าน   
   2) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องครัว 
   3) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องนอน 
   4) เขตปลอดบุหร่ีในห้องอาหาร 

 “อร่อยริมทาง” เปิดขายตั้งแต่เท่ียงจนถึงเย็น เป็นร้านเล็กๆ ท่ีเน้นรสชาตคิวามอร่อยเป็นหลัก 
โดยส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียว เหมาะกับผู้เดินทางผ่านจ านวนไม่มากและผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง 

ที่บ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่ง 
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ดูภาพแล้วตอบค าถามข้อ 7  
ภาพท้ัง 4 เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากซองขนมถั่วลันเตาอบกรอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. หมายเลขใดแสดงถึงคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคมั่นใจได้  
1) หมายเลข 1 
2) หมายเลข 2   
3) หมายเลข 3 
4) หมายเลข 4 

ผลิต MHG  06.03.14.B 
ควรบริโภคก่อน  06.03.15 

ถั่วลันเตาอบกรอบ 
Selected Halves Green Pea 

หมายเลข 1  

หมายเลข 2  

หมายเลข 4  

หมายเลข 3  

ข้อมูลโภชนาการ : Nutrition Facts 
หนึ่งหน่วยบริโภค ½ ซอง (35 กรัม) 

จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 2 
 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึง่หน่วยบริโภค 
พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมนั  50 กิโลแคลอรี) 

ร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวัน 
ไขมันทั้งหมด 6 ก.      9% 
 ไขมันอิ่มตัว 2.5 ก.              13%
โคเลสเตอรอล 0 มก.               0%
โปรตีน 7 ก.                 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 20 ก.     7% 
 ใยอาหาร 5 ก.              20% 
 น้ าตาล 2 ก. 
โซเดียม 125 มก.                5% 

ร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวัน 
วิตามินเอ 0%     วิตามินบี1 4%  วิตามินบี2    4% 
แคลเซียม 4%     เหล็ก      10% 
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8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
1) สะพานมอญเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญ 
2) สะพานมอญเป็นสะพานข้ามแม่น้ ากาญจนบุรี 
3) สะพานมอญเป็นสะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในประเทศ   
4) สะพานมอญสร้างขึ้นเพื่อให้ชาวมอญประหยัดค่าเดินทาง 
 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 9 

 

9. ใจความส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด 
1) นิสัยของฉลามเสือ 
2) อาหารของฉลามเสือ  
3) ประเภทของฉลามเสือ 
4) ลักษณะของฉลามเสือ   
 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 10 

10. จากข้อความ กะเหรี่ยงคอยาวเพราะสาเหตุใด  
1) มีห่วงท่ีค่อยๆ เพิ่มจ านวนมากขึ้น 
2) มีห่วงกดทับกระดูกไหปลาร้าทรุดลง    
3) มีห่วงท่ีแสดงความมีฐานะดีตั้งแต่เด็ก 
4) มีห่วงทองเหลืองมีแสงสะท้อนท าให้เห็นคอยาว 

 ฉลามเสือจัดเป็นฉลามท่ีมีอันตรายท่ีสุด มีขนาด 5.7 เมตร หัวโต ปากกว้าง ครีบหางเรียว และ
ปลายแหลม ล าตัวเรียวไปทางปลายหาง ล าตัวสีเทามีแถบลายขวางคล้ายเสือโคร่ง ฟันมีรูปร่างคล้าย
สามเหลี่ยมแบน ขอบหยักเป็นซี่คล้ายเลื่อย 

สะพานไม้ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ มีชื่อว่า 
สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หรือชาวบ้านเรียกว่า  สะพานมอญ  เป็นสะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในประเทศ      
สร้างขึ้นเพื่อช่วยย่นระยะทางให้ชาวมอญเดินทางมาถึงฝั่งสังขละบุรีได้สะดวก 

          ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว หรือเผ่าปะด่องใส่ห่วงทองเหลืองเพื่อความสวยงามและแสดงฐานะ  
ดังนั้นผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงคอยาวจึงใส่ห่วงทองเหลืองตั้งแต่เด็ก แล้วค่อยเพิ่มจ านวนห่วง ซึ่งแท้จริง        
คอไม่ได้ยาวขึ้น แต่ห่วงทองเหลืองจะกดทับกระดูกไหปลาร้าและช่วงอกให้ทรุดลง จึงดูเหมือนคอยาว 
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11. จุดประสงค์ของข้อความนี้คืออะไร 
1) แนะน าวิธีการท่องเท่ียว 
2) แนะน าจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
3) บอกระยะทางการเดินทาง 
4) บอกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีควรรู้จัก  

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 12 

12. จากข้อความข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง 
1) ดงหญ้าทะเลเป็นท่ีวางไข่ของสัตว์น้ า 
2) ดงหญ้าทะเลเป็นสถานอนุบาลตัวอ่อน  
3) ดงหญ้าทะเลเป็นแหล่งท่ีอยู่ของนกทะเล   
4) ดงหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 13 

13. จากข้อความนี้เรื่องใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
1) ขยะร้อยละ 70 จมสู่ใต้ท้องทะเล 
2) บริเวณทะเลเหนือพบขยะใต้ทะเลหกแสนตัน 
3) เต่าทะเลและสัตว์อื่นๆ ตายเพราะขยะพลาสติก 
4) ขยะพลาสติกที่ลอยน้ าได้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า    

 แม่ฮ่องสอน มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม
และทิวเขาสลับซับซ้อน มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจ แม้ว่าการเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน     
ทางรถยนต์นั้นจะต้องผ่านเส้นทางคดเคี้ยวถึง 1,864 โค้ง แต่ทุกคนต่างมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมาย เพื่อให้ได้
สัมผัสเมืองในหุบเขานี้สักครั้ง 

ดงหญ้าทะเลมีความส าคัญยิ่งต่อระบบนิเวศทางทะเล เพราะเป็นแหล่งท่ีสัตว์น้ าต่างๆ เข้ามาวางไข่ 
เป็นสถานอนุบาลตัวอ่อน เป็นแหล่งอาศัยและหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด ท้ังกุ้ง หอย ปู ปลา 
รวมท้ังสัตว์ทะเลขนาดใหญ่อย่างเต่าทะเล และพยูน 

ขยะพลาสติกในทะเลส่วนหนึ่งลอยน้ าได้ และถูกกระแสน้ าพัดไปตกค้างตามชายฝั่ง มีผลท าให้สัตว์
ชายฝั่งตายจ านวนมาก แต่ขยะพลาสติกกว่าร้อยละ 70 จะจมสู่ใต้ท้องทะเล เฉพาะในบริเวณทะเลเหนือ 
นักวิทยาศาสตร์พบขยะท่ีใต้พื้นทะเลถึงหกแสนตัน ท าให้เต่าทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล     
เป็นจ านวนมากตายเพราะขยะพลาสติกนี้ 
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14. ข้อใดสรุปได้ถูกต้องท่ีสุด 
1) หนังสือเป็นท่ีรวบรวมความคิด  
2) หนังสือเป็นสิ่งท่ีใช้พัฒนาอาชีพ 
3) หนังสือใช้ในการพัฒนาทางกาย  
4) หนังสือมีความส าคัญต่อการเรียนรู้   
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15. ข้อใดสรุปไม่ถูกต้องจากเรื่องท่ีอ่าน 
1) การออกก าลังกายช่วยให้สุขภาพดี 
2) การออกก าลังกายช่วยให้สมองปลอดโปร่ง 
3) การออกก าลังกายช่วยให้เรียนรู้และจดจ าได้ดี 
4) การออกก าลังกายสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้   
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16. ข้อความนี้ปลูกฝังให้มีจิตส านึกในด้านใด 
1) รักชาติ   
2) เสียสละ 
3) กตัญญู  
4) วินัย 

หนังสือเป็นท่ีรวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิดทุกด้านทุกอย่าง  และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ       
การพัฒนาทางกาย อาชีพและการค้นคว้า หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่า มีประโยชน์ในการเรียนรู้ของมนุษย์  

การออกก าลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจมากมาย ซึ่งถือเป็นยาวิเศษขนานหนึ่ง         
ในปัจจุบันพบว่า การออกก าลังกายยังมีผลดีต่อสมองอีกด้วย ช่วยให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดี 
กระตุ้นให้สมองปลอดโปร่ง สามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดี 

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจึงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ   
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 
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17. ข้อใดสอดคล้องกับภาพมากที่สุด 
1) สินค้าท่ีนี่มีราคาถูกกว่าที่อื่น 
2) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ีตลาดสด   
3) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนนิยม 
4) มีท่ีนี่แห่งเดียวซื้อสินค้าได้ทุกชนิดทุกประเภท 
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18. จากสถานการณ์นี้ จะส่งผลอย่างไร 
1) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทน้อยลง 
2) คนจะท าอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น    
3) ผู้คนจะมีอาหารมากเกินความจ าเป็น 
4) เกิดการค้นพบแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

โลกห่วงความมั่นคงด้านอาหาร อาจไม่เพียงพอต่อประชากรของโลก  ซึ่งจะเพิ่มจาก 7,000 ล้านคน  
เป็น 9,200 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 ดังนั้นหากเราจะต้องหาอาหารให้ได้กินอยู่กันท่ัวหน้า ต้องหันมา
ช่วยกันเชิญชวนชาวนาชาวไร่ซึ่งเป็นผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตร และผู้แปรสภาพอาหาร  ให้มาร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
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19. จากข้อความข้างต้น เหตุการณ์ในข้อใดจะไม่เกิดขึ้น 
1) ต้นไม้ใหญ่หักโค่นขวางถนน 
2) หลังคาบ้านปลิวตามแรงลม 
3) ป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ล้มทับบ้านเรือน  
4) น้ าท่วมจากการละลายของก้อนลูกเห็บ   

 

ดูแผนภูมิแล้วตอบค าถามข้อ 20 
สถิติการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเก่งดีวิทยา ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 

 
20. จากแผนภูมิสถิติการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แนวโน้มข้อใดน่าจะเกิดขึ้นในปี 2558   

1) นักเรียนหญิงเรียนต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 น้อยลง 
2) นักเรียนหญิงเรียนต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เท่าเดิม 
3) นักเรียนชายเรียนต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพิ่มขึ้น   
4) นักเรียนชายเรียนต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ลดลง 
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จ านวนนักเรียน 

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพื้นท่ีเสี่ยงบริเวณตอนบนของประเทศให้ระวังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น  ซึ่งมี
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง  ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นท่ี ขอให้ประชาชนระวัง
อันตรายจากพายุฤดูร้อนท่ีจะเกิดขึ้น (ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่
และสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่แข็งแรง) 



 ความสามารถด้านภาษา ชั้น ป.3 หน้า 9 
 

         
                                                               ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 21 

21. จากข้อความ จะเกิดผลอย่างไรต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง 
1) เศรษฐกิจดี 
2) สุขภาพอ่อนแอ   
3) มีอาชีพหลากหลาย 
4) มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 22 

22. เหตุใดกระต่ายจึงไม่ได้กลับมา 
1)  เพราะพบท่ีอยู่ใหม่ 
2)  เพราะได้รับอันตราย   
3)  เพราะไม่อยากเป็นเพื่อนกับลิง 
4)  เพราะไม่ต้องการแบ่งอาหารให้ลิง 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 23 

23. ข้อความนี้ ผู้พูดมีวัตถุประสงค์ใด 
1) บอกวิธีการท าน้ ามะนาวท่ีอร่อย  
2) แนะน าการดื่มน้ าผ้ึงแทนน้ าอัดลม 
3) บอกประโยชน์ของการดื่มน้ ามะนาว   
4) แนะน าให้ดื่มน้ าหวานผสมน้ ามะนาว 

ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมีภัยรอบตัวมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในชนบท ออกไปนอกบ้านก็พบผู้คนคลาคล่ า 
การจราจรหนาแน่น ติดขัด ในถนนฝุ่นฟุ้งกระจาย ควันพิษจากท่อไอเสีย ยานพาหนะ เสียงต่างๆ ดังเกิน
ขอบเขตถึงขั้นอันตราย ขยะกองเล็กกองใหญ่ข้างถนน คูคลองท่ีมีน้ าด าสกปรก ขยะลอยฟ่อง น้ าเน่าขังข้างซอย 

กระต่ายกับลิงเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งท้ังสองเดินทางเข้าไปหาอาหารในป่า พบบึงใหญ่ข้างหน้า 
กระต่ายจึงพูดขึ้นว่า "เราจะข้ามน้ าไปฝั่งโน้นได้อย่างไรกันล่ะ" กระต่ายจึงแนะน าให้ลิงเกาะล าไม้ไผ่ว่ายน้ า
ข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม ลิงท าตามท่ีกระต่ายแนะน า เมื่อไปถึงกลางบึงลิงได้พบจระเข้ตัวใหญ่อยู่ในบึง แต่ลิง
ก็สามารถข้ามฝั่งไปและน าอาหารกลับมาให้กระต่ายกินได้ ลิงจึงให้กระต่ายข้ามไปหาอาหารตามวิธีของ
ตนบ้าง กระต่ายจึงท าตามท่ีลิงบอก แต่ลิงเฝ้าคอยการกลับมาของกระต่ายด้วยความสิ้นหวัง 

 การดื่มน้ ามะนาวผสมเกลอืปรุงรส เหยาะน้ าผึ้งหรือผสมกับน้ าหวาน ใส่น้ าแข็ง ดืม่บ่อยๆ เท่าท่ีตอ้งการ 
เครื่องดื่มแก้วนี้จะช่วยล้างพิษ เป็นยาบ ารุงโลหิต แก้โรคโลหิตจาง ท าให้ผิวพรรณผุดผ่อง 
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24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

1) นางพญาเสือโคร่งปลูกได้เฉพาะดอยแม่ยะเท่านั้น   
2) นางพญาเสือโคร่งมีอีกชื่อหนึ่งคือ ซากุระเมืองไทย 
3) นางพญาเสือโคร่งจะออกดอกราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
4) นางพญาเสือโคร่งปลูกขึ้นเฉพาะท่ีสูง 1,000 – 2,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 25 

25. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
1) แนะน าวิธีกินช็อกโกแลต 
2) แนะน าขนมท่ีเหมาะกับทุกวัย 
3) อธิบายประโยชน์ของช็อกโกแลต   
4) อธิบายการท าช็อกโกแลตท่ีอร่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคเหนือของไทยมีไม้ท่ีสลัดใบหมดต้น แล้วออกดอกสีชมพูสะพรั่ง ยามอากาศหนาวเย็น         
อยู่เหมือนกัน ไม้นั้นมีชื่อว่า นางพญาเสือโคร่ง หลายคนเลยเรียกมันว่า ซากุระเมืองไทย ซึ่งขึ้นเฉพาะ
พื้นท่ีสูง 1,000 – 2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลเท่านั้น บนดอยแม่ยะ แม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งหนึ่ง       
ท่ีปลูกนางพญาเสือโคร่งไว้อย่างหนาแน่น จะออกดอกราวเดือนธันวาคม - มกราคม 

ช็อกโกแลตประกอบด้วยผงเมล็ดโกโก้ นม น้ าตาล ไขมันจากโกโก้ และอาจมีถั่ว ลูกเกด เหล้า  
น้ าผลไม้ ผสมลงไป  งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การกินช็อกโกแลตเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ       
ช่วยลดความดัน ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดคอเรสเตอรอล และช่วยกระตุ้นการคิด 



 ความสามารถด้านภาษา ชั้น ป.3 หน้า 11 
 

         
                                                               ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 26 
 
 
 
 
 

 
 
26. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

1) ผลไม้ช่วยในการขับถ่าย   
2) ล าไยมีปริมาณน้ าตาลต่ า 
3) ผลไม้รสหวานจัดรับประทานแล้วไม่อ้วน 
4) อาหารจ าพวกแป้งให้พลังงานน้อยกว่าผลไม้ 

 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 27 
 
 
 
 
 
 
27. ข้อใดสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่าน 

1) สุดาร้องไห้เมื่อถูกเพื่อนรังแก 
2) เดชาโมโหเพื่อนท่ีไม่ให้ยืมดินสอ 
3) เมธีไม่โกรธเมื่อเพื่อนกล่าวค าขอโทษ   
4) นารีรังเกียจเพื่อนท่ีแต่งกายไม่สะอาด 

 
 
 
 
 
 

ผลไม้ส่วนใหญ่ให้น้ าตาลน้อยกว่าอาหารจ าพวกแป้ง  ให้พลังงานต่ าไม่ท าให้อ้วน ป้องกัน      
ความเสื่อมของร่างกาย ช่วยในการขับถ่ายเพราะมีใยอาหาร น าคอเลสเตอรอล สารพิษท่ีก่อมะเร็ ง   
ออกจากร่างกาย แต่ควรหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด เช่น ล าไย ทุเรียน ขนุน ละมุด เพราะมีปริมาณ
น้ าตาลสูง 

  

การท่ีเราไม่ยอมให้อภัย เหมือนเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย แม้เราจะไปท่ีไหน 
สวมเสื้อผ้าชิ้นใด งามเพียงไร ร่างกายของเราก็ยังคงสกปรกและตามไปทุกหนทุกแห่ง การให้อภัย     
จึงเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับมนุษย์เรา 
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                                                               ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ชื่อ.......................................... นามสกุล...............................โรงเรียน........................ห้องที่.... เลขที่..... 
ตอนที่ 2   แบบเขียนตอบ ข้อ 28-30 ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง  
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 28 

28. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าลงในแหล่งน้ าท าให้ปลาตาย เกิดจากสาเหตุใด (เขียนตอบสั้น 2 คะแนน) 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 29 

29. จากข้อความ ข้อดีของของผักสวนครัวคืออะไร  (เขียนตอบสั้น 2 คะแนน) 
ตอบ ...................................................................................................................................................... 

 

ดูภาพแล้วตอบค าถามข้อ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. จากภาพ นักเรียนคิดว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบอย่างละเอียด  
(เขียนตอบอิสระ คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 
ตอบ  ......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 

โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งปล่อยน้ าเสีย ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารพิษ จนน้ าเสียเหล่านั้น  
ฆ่าพืชและปลาในน้ า  โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจึงควรบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าท้ิง เพื่อหยุดยั้งมลพิษ
กันได้แล้ว 

 มาลบร้ัวแข็งๆ ท่ีกั้นระหว่างเรากับเพื่อนบ้านด้วยผักสวนครัวกันดีกว่า เพราะนอกจากจะสวยงาม
และได้ผักปลอดสารพิษมาท าอาหารแล้ว การได้แบ่งปันอะไรให้เพื่อนบ้านบ้าง คงท าให้รอบๆ บ้านเรา        
อบอุ่นเป็นอย่างแน่นอน 


