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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 2 

 

 

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

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะค าว่า เกาเหลาเป็นส านวน มีความโดยนัยว่า ไม่ถูกกัน หรือมีเรื่องขัดแย้งกัน 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะค าว่าน้อยใจ คือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งไม่ใช่การขัดแย้ง 
2) ผิด เพราะค าว่าเอาแต่ใจ คือการไม่รับฟังผู้อ่ืน 
4) ผิด เพราะค าว่าอารมณ์แปรปรวน คือความไม่ปกติของอารมณ์ตนเองซึ่งไม่ใช่การขัดแย้ง 

  

1 

การท างานย่อมเป็นเรื่องธรรมดาท่ีเพื่อนร่วมงานอาจเกาเหลากัน ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม 
ท่ีรู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิด ควรรีบขอโทษอีกฝ่ายทันที อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเน่ินนานไป 
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2. ข้อคิดท่ีได้จากข้อความข้างต้นข้อใดควรน าไปปฏิบัติมากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 3) 
1) ท าผิดแล้วยอมรับผิด 
2) แสดงออกโดยเกรงใจผู้อื่น 
3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อื่น 
4) ท างานเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะเป็นสิ่งท่ีควรเกิดขึ้นในการท างาน หากเรารู้ตัวว่าเป็นฝ่ายผิด แล้วยอมรับผิด

และขอโทษ จะส่งผลให้การขัดแย้งกันลดน้อยลง รวมถึงปัญหาเกาเหลากันในท่ีท างาน
จะไม่เกิดขึ้น 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะจะท าให้ท างานได้ไม่เต็มท่ี เนื่องจากเกรงใจผู้อื่น 
3) ผิด เพราะเป็นสิ่งท่ีไม่ควรเกิดขึ้น ในการท างานควรมีการพูดคุยและประสานงานกัน

งานจึงจะส าเร็จ 
4) ผิด เพราะแสดงถึงความเห็นแก่ตัวน าไปสู่การขัดแย้งได้ 
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3. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 
 

 
 

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

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะความหมายโดยสรุปของบทร้อยกรองท่ียกมา กล่าวถึง ความรักและการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับส านวน คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเป็นส านวนท่ีหมายถึง ความรักของพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกได้ดี 
3) ผิด เพราะเป็นส านวนท่ีหมายถึงการหาเพื่อนแท้นั้นหายาก หรือมีคนรักเราน้อยกว่าคน

ท่ีไม่รักเรา 
4) ผิด เพราะเป็นส านวนท่ีหมายถึง การหาเพ่ือนท่ีมีความจริงใจกับตัวเรานั้นจะหาได้ยาก

กว่าเพ่ือนท่ีมีแต่ความหลอกลวงเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
  

โลกนี้งดงามด้วยความรัก ท่ีเป็นหลักหลอมใจไว้ยึดเหนี่ยว 
เราไม่อาจอยู่ได้โดยคนเดียว ต้องข้องเกี่ยวพ่ึงพาอาศัยกัน 

3 
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4. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 

 

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

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะ วัฒนะ หมายความว่า ความเจริญงอกงาม ดังนั้นค าว่า ยาอายุวัฒนะ 

ตามข้อความ กล่าวว่ากินแล้วไม่ตายง่าย จึงหมายถึง ยา ท่ีท าให้อายุยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับตัวเลือกว่า สิ่งท่ีท าให้มีชีวิตยืนยาว 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะไม่มีข้อความบ่งถึงว่ากินงาแล้วท าให้ดูอ่อนกว่าวัย 
3) ผิด เพราะไม่มีข้อความบ่งถึงว่ากินงาแล้วท าให้ใบหน้าสวยงาม 
4) ผิด เพราะค าว่า ต้านทานโรค ไม่ได้หมายถึงร่างกายไม่มีโรค 

  

คนโบราณถือว่างาเป็นยาอายุวัฒนะท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ท าให้แข็งแรง 
ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่บางคนว่า “ถ้าเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วจะไม่ตายง่าย” 

4 
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5. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 

 

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

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะดาวใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์ หากท าการบ้านเสร็จ 

ก็จะท างานอย่างอื่นต่อ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเจ๊ียบผัดผ่อนการส่งการบ้านเป็นการปล่อยเวลาใหเ้สียไปโดยไร้ประโยชน์ 
จึงไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น   

2) ผิด เพราะการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจท าให้งานท่ีได้ผิดพลาด เสียหายได้ 
และไม่ได้อะไรซึ่งเหมือนกับการใช้เวลาไปโดยไร้ประโยชน์ 

4) ผิด เพราะตุ๊กใช้เวลาท างานนานมากจนเกินก าหนด ถือว่าเป็นการใช้ เวลาท่ี 
ไม่เหมาะสม ตามท่ีควรจะเป็นเพื่อจะได้ใช้เวลาท่ีเกินไปท าให้เกิดประโยชน์อื่นได้ 
มากขึ้นอีก 

  

5 

เวลาเป็นของมีค่า ถ้าปล่อยให้ผ่านไปแล้วไม่อาจหวนคืน จึงไม่ควรปล่อยเวลา  
ให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ 
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6. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  

ซึ่งป๋องใชเ้ส้นทางอื่นในการป่ันจักรยานแทน 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  
แต่ปิ่นแอบปั่นจักรยานเข้าไป ถือว่าฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรท่ีก าหนด 

3) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  
แต่ปุ้ยเดินจูงจักรยานเข้าไป ถือว่าฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรท่ีก าหนด 

4) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  
แต่ป้อมปั่นจักรยานชิดด้านขวามือ แม้ทางขวามือไม่มีเครื่องหมายห้าม แต่เป็น
การกระท าท่ีผิดกฎจราจร 

6 
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7. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
เด็กชายเก่ง ได้เลือกซื้อสินค้ามา 4 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินค้าท่ี เด็กชายเก่ง เลือกซือ้ ชิ้นใดท่ีมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพถูกตอ้งท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 2) 
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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ตัวถูก 
4) ถูก เพราะปลากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) 

ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะครีมทาผิวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) 
2) ผิด เพราะยาสระผมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)  
3) ผิด เพราะน้ ายาล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) ท่ีไม่

สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีเลขทะเบียนรับรอง 
  

8 
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8. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

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

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/1 เกี่ยวกับการดูแลการพยาบาล 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/2 เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ 
3) ผิด เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/3 เกี่ยวกับการดูแลห้องสุขา 
4) ผิด เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/4 เกี่ยวกับการดูแลโรงอาหาร 

  

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการปรับปรุงอาคารหลังใหม่ให้ทันสมัย โดยมีห้องต่าง ๆ หลายห้อง 
และมอบหมายให้นักเรียนชั้น ป. 3 แต่ละห้องดูแลรับผิดชอบห้องต่าง ๆ ดังนี้ 

ห้อง 
    

นักเรียนห้อง ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 

9 
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9. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

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

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะจากข้อความได้แนะน าอาหารท่ีต้องลด งด และหลีกเลี่ยงไม่ควรกิน 

เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดในการเลือกรับประทานอาหารมากท่ีสุด 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกอาหารท่ีชอบ 
3) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกดื่มน้ าผลไม้แทนน้ าอัดลม 
4) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน้ าหนัก 

แต่เน้นให้หลีกเล่ียงอาหารบางประเภทเพียงอย่างเดียว 
  

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

 

 

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

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะข้อความกล่าวถึงสรรพคุณหรือคุณค่าของสมุนไพร, วิตามินหรือสารอาหาร

ในสมุนไพร และประโยชน์จากการดื่มน้ าสมุนไพร แต่ไม่ได้กล่าวถึงชนิด 
ของสมุนไพรแต่อย่างใด 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงสรรพคุณหรือคุณค่าท่ีได้จากสมุนไพร 
3) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงวิตามินหรือสารอาหารจากสมุนไพร 
4) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงผลดีของการดื่มน้ าสมุนไพร 

  

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

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

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่ในกลุ่มอาหารท่ีเป็นมิตรต่อระบบย่อย

อาหาร 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้าวขาหมูเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเล่ียง/ลด 
2) ผิด เพราะเนื้อย่างเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเล่ียง/ลด 
3) ผิด เพราะข้าวมันไก่ทอดเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเล่ียง/ลด 
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12. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 

 

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

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะค าว่า “ขออาสา” แสดงถึงความมีน้ าใจท่ีจะช่วยเหลือครู 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะเข้าใจว่า “มาช่วยกัน” คือความขยัน ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็กใน

สถานการณ์นี้ 
2) ผิด เพราะเข้าใจว่า “หวังแน่แน่ว” คือความเข้มแข็ง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็กใน

สถานการณ์นี้ 
4) ผิด เพราะเข้าใจว่า “ขออาสามาเป็นแถว” คือความสนุก ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็ก 

ในสถานการณ์นี ้
  

รถของครูตกหลุมทรายทรายท่วมล้อ เด็กเด็กขออาสามาเป็นแถว 
มาช่วยกันดันไปให้ไกลแนว หวังแน่แน่วให้รถพ้นจากโคลนทราย 
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13. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

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

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะมีค าว่า “เดือนแรก” และ “ลงท้ายด้วยคม” ซึ่งหมายถึงเดือนมกราคม  

ซึ่งมีแจกของขวัญและงานสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะวันคริสต์มาสจัดในเดือนสุดท้ายของปี คือเดือนธันวาคม 
3) ผิด เพราะวันสงกรานต์จัดในเดือนเมษายน 
4) ผิด เพราะวันลอยกระทงจัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ประมาณเดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี 
  

เร่ิมต้นเดือนแรก มีแจกของขวัญ 
จัดงานสังสรรค์ มากันเร็วไว 

ลงท้ายด้วยคม รื่นรมย์หัวใจ 
สดชื่นแจ่มใส ท่ัวไทยส าราญ 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 14 – 15 
 
 
 
 
 
 

 

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

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะข้อความนี้ให้ความรู้ถึงท่ีมาของชื่อรถเจ๊ก 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะไม่ได้อธิบายความหมายของรถเจ๊ก 
2) ผิด เพราะไม่ได้อธิบายลักษณะของรถเจ๊ก 
4) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรถเจ๊ก 

  

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

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะจากค าว่า “ต้องอาศัยแรงกายลากรถในการหาเลี้ยงชีพด้วยความ

ยากล าบาก” ซึ่งแสดงถึงความอดทน 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงการเป็นอยู่อย่างพอเพียงของคนจีน 
2) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงความซื่อสัตย์ของคนจีนท่ีมีอาชีพลากรถ 
3) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงความประหยัดของคนจีนที่มีอาชีพลากรถ 
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16. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

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

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังคือการบ ารุงผิว 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะไขมันของผู้สูงอายุมีน้อยกว่าปกติอยู่แล้ว การทาโลชั่นจึงไม่ใช่การลดไขมัน 
3) ผิด เพราะต่อมเหงื่อของผู้สูงอายุมีน้อยกว่าปกติอยู่แล้ว การทาโลชั่นจึงไม่ใช่ 

การป้องกันเหงื่อ 
4) ผิด เพราะในข้อความไม่ระบุว่าการทาโลชั่นเพ่ือแก้อาการแพ้ 

  

17 
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17. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

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

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะมีค าว่า “ควร” ท าหลังจากเปียกฝน เช่น ควรสระผม ควรใช้ผ้าขนหนูซับ

เส้นผมให้แห้ง 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้อความไม่ได้กล่าวถึงข้อห้ามในขณะเปียกฝน 
2) ผิด เพราะข้อความไม่ได้บอกข้อปฏิบัติเพื่อใหเ้ล่ียงการเปียกฝน 
3) ผิด เพราะข้อความไม่ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในขณะท่ีเดินตากฝน 

  

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

จากข้อความ เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) แมวกระโจนจับปลาในตู้ปลา 
2) แมวกินปลาตัวอ้วนเป็นอาหาร 
3) แมวถูกเจ้าของตีเพราะท าตู้ปลาแตก 
4) แมวเดินจากตู้ปลาไปด้วยความเสียดาย 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะจากข้อความท่ีว่า “เฮ้อ ! แต่มันก็เป็นเพียงความฝัน” แสดงถึงแมวไม่ได้

จับปลาหรือกระโจนจับปลาในตู้ปลา 
ตัวลวง 
1) ผิด เพราะแมวจะไม่กระโจนจับปลาในตู้ เนื่องจากมันรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นความคิดฝันเฟื่อง

เท่านั้น 
2) ผิด เพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นและแมวไม่ได้ท าจริง ๆ เนื่องจากมันรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นความคิด

ฝันเฟื่องเท่านั้น 
3) ผิด เพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นและแมวไม่ได้ท าจริง ๆ เนื่องจากเป็นความคิดฝันเฟื่องท่ีไม่

เกิดขึ้นจริง จึงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ 
  

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

19 
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19. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ เด็กท้ังสองคนน่าจะน าลูกยางไปท าอะไรมากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) น าไปเล่นกับเพื่อน 
2) น าไปเพาะพันธุ์ขาย 
3) น าไปเป็นของที่ระลึก 
4) น าไปท างานประดิษฐ์ 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะจากค าพูดท่ีว่า “เพ่ือน ๆ เราคงชอบ” สื่อถึงการน าไปเล่นกับเพื่อน 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะไม่มีค าท่ีสื่อถึงความคิดที่จะน าไปเพาะพันธุ์ขาย 
3) ผิด เพราะไม่มีค าท่ีสื่อถึงความคิดที่จะน าไปเป็นของที่ระลึก 
4) ผิด เพราะไม่มีค าท่ีสื่อถึงความคิดที่จะน าไปท างานประดิษฐ์ 

  

เราช่วยกันเก็บ 

ไปเยอะ ๆ เลยนะ 

เพ่ือน ๆ เราคงชอบ 
ลูกยางนี ้

ลอยแล้ว

เหมือนนกบนิ 

ดูสวยจังเลย 

20 
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20. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

จากข้อความ หลังจากท่ีเต่าตะโกนต่อว่าเด็กแล้วน่าจะเกิดเหตุการณ์ใด (ตัวชี้วดัที่ 5) 
1) ลูกหงส์โกรธท่ีเต่าไม่เชื่อฟัง 
2) ลูกหงส์พาเต่าไปให้ไกลจากเด็ก ๆ 
3) เต่าตกลงมาตาย 
เต่าได้ไปเท่ียวท่ีถ้ าสีทอง 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเมื่อเต่าอ้าปากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นคือ เต่ามันจะหลุดจากกิ่งไม้ท่ีคาบอยู่

ทันทีจึงตกลงมาตาย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเด็กเข้าใจว่าการท่ีเต่าอ้าปากพูดไม่คาบกิ่งไม้เป็นการไม่เชื่อฟังหงส์ท าให้
ลูกหงส์โกรธเต่า 

2) ผิด เพราะลูกหงส์ไม่มีโอกาสจะพาเต่าไปได้อีก เนื่องจากเมื่อเต่าอ้าปากตะโกนแล้ว
เต่าตกลงมาตาย 

4) ผิด เพราะเต่าไม่มีโอกาสได้ไปเท่ียวถ้ าสีทองเพราะความโกรธท าให้พลาดตกลงมาตาย 

  

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

21 
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21. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

จากข้อความ ใครมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฉี่หนูมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) คนงานในโรงงานผลิตน้ าแข็ง 
2) เด็กท่ีฝึกหัดว่ายน้ าในสระว่ายน้ าหมู่บ้าน 
3) ชาวบ้านเดินลุยน้ าบนถนนในซอยไปท างานเป็นประจ า 
4) พ่อค้าขายของในตลาดนัดซึ่งน้ าเคยท่วมในปีท่ีผ่านมา 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะน้ าท่ีขังในถนนของชุมชนจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคจากท่ีต่าง ๆ ซึ่งอาจ

รวมถึงโรคฉี่หนูด้วย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะคนงานในโรงงานผลิตน้ าแข็งไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับน้ าท่ีท่วมขังในชุมชน 
2) ผิด เพราะสระว่ายน้ าหมู่บ้านมีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค 
4) ผิด เพราะพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน้ าท่วมผ่านมาเป็นปีโอกาสท่ีจะเกิดน้ าท่วมขังอาจจะ

ไม่มี 
  

โรคฉี่หนู เป็นโรคท่ีระบาดมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะชะล้างเอาเช้ือโรคต่าง ๆ 
จากสภาพแวดล้อม ไหลมารวมกันอยู่ ในบริเวณน้ าท่วมขัง ซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจาก 
เชื้อแบคทีเรียท่ีอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ท่ีเป็นพาหะ โดยไม่แสดงอาการ แต่มีการติดเชื้อ 
ท่ีท่อไต และปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ ซึ่งจะแฝงอยู่ในจุดท่ีน้ าท่วมขัง และสามารถ 
มีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน 

22 
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22. อ่านนิทานต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากนิทาน น่าจะเกิดเหตุการณใ์ดขึ้น (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) สิงโตถูกวัวรุมท าร้าย 
2) สิงโตหนีฝูงวัวเข้าป่า 
3) วัวท้ังสีต่ัวตายหมด 
4) วัวท้ังสี่กลับมาคืนดีกัน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเป็นโอกาส ท่ีสิงโตรอคอยอยู่มาถึง การท่ีวัวแยกกันอยู่จึงท าให้ถูกล่าได้ง่าย 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะวัวทะเลาะและแยกกันอยู่จึงไม่มีโอกาสมารุมท าร้ายสิงโต 
2) ผิด เพราะสิงโตต้องถือโอกาสท่ีวัวแยกกันอยู่เข้าไปล่าวัวเป็นอาหารไม่ใช่หนีวัวเข้าป่า 
4) ผิด เพราะโอกาสท่ีจะรอดจากการล่าของสิงโตไม่มี จึงจะมาคืนดีกันไม่ได้ 

  

23 

วัวสี่ตัวออกหากินในทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง มันไม่เคยเกรงกลัวสิงโตท่ีอยู่แถวนั้นเลย  
เพราะพวกมันมีความรักใคร่และคอยช่วยกันป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กันเสมอ วันหนึ่งวัว 
ท้ังสี่ทะเลาะกัน และพวกมันต่างแยกกันอยู่ ในขณะท่ีสิงโตเห็นเหตุการณ์โดยตลอด  
และคิดว่าเป็นโอกาสดีของสิงโตที่จะได้อาหารอันโอชะ 



เฉลยความสามารถดา้นภาษา ป.3   ปีการศึกษา 2559 

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

23. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

จากข้อความ ครอบครัวนี้ควรท าอย่างไรจึงจะเป็นการแก้ปัญหาท่ียั่งยืนท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) ต้องพึ่งพาตนเอง 
2) ต้องหาผู้ใจบุญคนอื่น 
3) ต้องมีความอดทน 
4) ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะ การรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ี

ยั่งยืน 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะการหาผู้ใจบุญคนอื่น เป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีไม่ยั่งยืนถูกต้อง 
3) ผิด เพราะครอบครัวนี้อดทนรอคอยแต่ผู้ใจบุญ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง 

ไม่ยั่งยืน 
4) ผิด เพราะจากข้อความกล่าวถึงความเจ็บป่วยของผู้ใจบุญเท่านั้น 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้านักเรียนออกก าลังกายโดยการวิ่งแล้ว หลังจากออกก าลังกายพบว่ากล้ามเนื้อแขน
อักเสบแสดงว่านักเรียนมีความผิดพลาด ในข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
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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ตัวถูก 
2) ถูก เพราะในข้อความมีข้อมูลว่าการวิ่งท่ีถูกต้องต้องวิ่งตัวตรง ไหล่ แขน และคอ  

ต้องผ่อนคลาย หากเกร็งแขน คอ ไหล่มากเกินไปจะท าให้กล้ามเนื้อแขนอักเสบได้ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเน้ือแขนอักเสบ 
3) ผิด เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเน้ือแขนอักเสบ 
4) ผิด เพราะแกว่งแขนตรงไปและก ามือหลวมๆ เป็นท่าว่ิงท่ีถูกต้อง 
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25. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

เหตุการณ์ในข้อความนี้น่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) 07.00 – 08.00 น. 
2) 11.00 – 12.00 น. 
3) 14.00 – 15.00 น. 
4) 17.00 – 18.00 น. 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะมีค าว่า “หมอกมัวซัว” “ละอองหมอก” เกิดขึ้นในช่วงเช้า 

ตัวลวง 
2) และ 3) ผิด เพราะเวลาช่วงนี้แดดร้อนจัดจะมองไม่ เห็นละอองหมอกหรือ 

หมอกมัวซัวแน่นอนและจะไม่มีโอกาสเกิดละอองหมอกไหลตามร่องใบ
หยดลงดังเปาะแปะ 

4) ผิด เพราะเวลาช่วงนี้ผ่านระยะแดดร้อนจัดมาแล้วจึงไม่มีโอกาสเกิดละอองหมอก 
  

หมอกมัวซัวท่ัวทุกแห่งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจนสั่นสะท้าน ต้นไม้ใบหญ้าท่ีพอมี 
อยู่บ้างตามริมทางสัมผัสละอองหมอก จนใบกลายเป็นสีขาวหม่น แล้วไหลตามร่องใบ 
หยดลงดังเปาะแปะ 
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26. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

บทร้อยกรองนี้ ให้ข้อคิดในเร่ืองใด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) การเลือกใช้สมุนไพร 
2) การรักษามรดกไทย 
3) การเช่ือฟังปู่ย่าตายาย 
4) การอนุรักษ์สมุนไพรไทย 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะค าว่า “สมุนไพรมีคุณค่าและลูกหลานรู้รักษา” เป็นการสื่อถึงการอนุรักษ์ 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการเลือกใช้ 
2) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการรักษามรดกไทย 
3) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการเช่ือปู่ย่าตายาย 

  

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา 
แต่ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้กันมา ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป 
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27. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

จากข้อความ ควรตั ้งชื ่อเรื ่องว่าอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับข้อความนี ้มากที่สุด 
(ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) คุณค่าของข้าวกล้อง 
2) วิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง 
3) ลักษณะของข้าวกล้อง 
การรับประทานข้าวกล้อง 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะข้อความกล่าวถึงประโยชน์ของข้าวกล้องซึ่งมีวิตามินต่าง ๆ รวมท้ังมี 

ใยอาหาร 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงวิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง 
3) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของข้าวกล้อง 
4) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการรับประทานข้าวกล้องโดยตรง ซึ่งไม่ใช่สาระหลักของ

ข้อความนี ้
  

ข้าวกล้องเป็นข้าวท่ีดีท่ีสุด ตรงท่ีว่ามันมีใยอาหารเหลืออยู่ โดยไม่ได้ขัดสีท้ิงไป 
ใยอาหารก็จะมีส่วนท่ีเป็นใยคล้ายร า ในร านี้จะมีพวกวิตามินต่าง  ๆ เบต้าแคโรทีน  
และสารท่ีเป็นประโยชน์อีกหลายชนิด เพราะฉะนั้น เราจะได้รับประโยชน์ในข้าวกล้อง
มากกว่าข้าวขาว 
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ 
28. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

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

 2).................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดที่ 3 
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบส้ัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนลักษณะนิสัยคนไทยท่ีสอดคล้องกับบทร้อยกรอง 

ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล ท้ัง 2 ค าตอบ 
แนวค าตอบ - คนไทยมีนิสัย เช่น มีน้ าใจเมื่อมีใครมาบ้านก็ยินดีต้อนรับ 
 - เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
 - ชอบทักทายพูดคุย/ยิ้มง่าย 
 - มีจิตใจดีงาม 
 - เป็นเจ้าบ้านท่ีดี ต้อนรับด้วยความยินดี 
 - มีมิตรสัมพันธ์ท่ีดี 
 - หรือค าตอบอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับบทร้อยกรองข้างต้น 

- ฯลฯ 
  

นิสัยคนไทยทุกบ้าน ใครมาเรือนชานอาศัย 
ต้อนรับขับสู้ใส่ใจ น้ าดื่มส่งให้ทักทาย 
น้ าใสในขันที่ยื่น ชุ่มชื่นดับร้อนผ่อนหาย 
ซาบซึ้งตรึงใจไม่วาย เป็นสายสัมพันธ์มั่นคง 
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คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนลักษณะนิสัยคนไทยท่ีสอดคล้องกับบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล ได้ 1 ค าตอบ 

แนวค าตอบ - คนไทยมีน้ าใจ 
- คนไทยใจดี 
- ฯลฯ 

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบท่ีไม่สอดคล้องกับบทร้อยกรอง 
หรือไม่เขียนค าตอบ 

แนวค าตอบ - นิสัยคนไทย 
- คนมาเยี่ยมบ้าน 
- ฯลฯ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

29. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากข้อความ เมื่อคุณแม่ซื้อยากันยุงมาใช้ท่ีบ้าน และนักเรียนต้องเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีคุณแม่
ซื้อมา นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร พรอ้มให้เหตุผลประกอบ 

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

ตัวชี้วัดที่ 6 
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบส้ัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนข้อควรปฏิบัติในการใช้ยากันยุงได้ถูกต้อง  

และอธิบายเหตุผลประกอบท่ีสมเหตุสมผลสอดคล้องกับ
ข้อความท่ีก าหนด 

แนวค าตอบ - อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้ เพราะจะได้ใช้
อย่างถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง 

- ปฏิบัติ/ท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เพราะจะท าให้เกิด
ความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว 

- ฉีดยากันยุงแล้วไม่ควรอยู่ในบ้าน เพราะสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกาย 
- ฉีดยากันยุงก่อนออกไปท าธุระนอกบ้าน เพราะยาออกฤทธิ์
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

- หรือค าตอบอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับข้อความ 
- ฯลฯ 

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

คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนข้อควรปฏิบัติในการใช้ยากันยุงได้
ถูกต้อง แต่ไม่อธิบายเหตุผลประกอบ หรืออธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีไม่สมเหตุสมผล 

แนวค าตอบ - อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ 
- ปฏิบัติ/ท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 
- ฯลฯ 

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่ อนัก เรียนเขียนวิธีการปฏิบัติ ในการใช้ยากันยุ ง 
ไม่ถูกต้องและหรือให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียนตอบ 

แนวค าตอบ - การซื้อยากันยุง 
- ยุงกัด 
- ฯลฯ 
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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 
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ตัวชี้วัดที่ 5 (ข้อ 30) 
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบอิสระ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (4 คะแนน) เมื่ อนัก เรียนเขียนแสดงความคิด เห็น ท่ีควรเลือกใช้

ถุงพลาสติกจากข้อความได้ถูกต้อง และอธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีสมเหตุสมผลท้ัง 2 ค าตอบ 

แนวค าตอบ - ถุงพลาสติกท่ีท าจากมันส าปะหลังมีเนื้อเนียนเรียบและมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติเพราะเป็นการใช้วัสดุท่ีท าให้
ย่อยสลายได้เร็วภายในเวลา 3 เดือน 

 - เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังมีรายได้
เพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรน ามันส าปะหลังมาเป็นวัตถุดิบ 
ในการท าถุงพลาสติก 

- ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม และส่งผลดีต่อสุขภาพ เพราะมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย 

- หรือค าตอบอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
- ฯลฯ 

คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) เมื่ อนัก เรียนเขียนแสดงความคิด เห็น ท่ีควรเลือกใช้
ถุงพลาสติกจากข้อความได้ถูกต้อง และอธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีสมเหตุสมผลเพียง 1 ค าตอบ 

แนวค าตอบ - ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมเพราะเป็นวัสดุตามธรรมชาติ 
- ฯลฯ 

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนไม่ เขียนหรือเขียนแสดงความคิด เห็น ท่ี
สนับสนุนการเลือกใช้ถุงพลาสติกจากข้อความไม่ถูกต้อง
และไม่สมเหตุสมผล 

แนวค าตอบ - เป็นขยะล้นโลก 
- ฯลฯ 
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