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คาชี้แจงแบบทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจานวน 27 ข้อ
(ข้อ 1 - 27) ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน
ตัวอย่าง ข้อ 0. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ วันหนึ่งอึ่งอ่างขึ้นมา
นอนผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมาและคิดอยากต่อสู้กับผึ้งจึงดึงใบบัวมาปิดตัว
ไว้ เมื่อผึ้งมากินน้้าที่ริมบึงมันก็แลบลิ้นจะท้าร้าย ผึ้งเมื่อรู้ว่าถูกอึ่งอ่างเล่นงานจึงใช้เหล็กใน
ต่อยอึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้นมากและมันส้านึกผิดที่คิดท้าร้ายผึ้ง ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้
อึ่งอ่างซาบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องควรนาไปใช้ในเรื่องใดมากที่สุด
1) ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ
2) ถ้าถูกทาร้ายต้องป้องกันตัวเอง
3) ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมั่นใจ
4) ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องไม่ทะเลาะกัน
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 4) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง
ให้ระบายในกระดาษคาตอบทับตัวเลขดังนี้
ข้อ 0.   
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในแบบทดสอบจานวน 3 ข้อ (ข้อ 28 - 30)
โดยข้อที่ 28 - 29 ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน และข้อ 30 ให้คะแนนข้อละ 4 คะแนน
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ความเสียสละ เป็นการเสียอย่างเดียวที่มีคุณค่า และไม่เสียหาย แต่เป็นการเสีย
ที่มีคุณประโยชน์มีความดีอยู่ในตัว และมีผลดีเมื่อปฏิบตั ิ เป็นเหตุให้คนช่วยเหลือกัน
ลดความเห็นแก่ตัว มีไมตรีตอ่ กัน
ผู้เขียนข้อความนี้ มีเจตนาอย่างไร
ตอบ.............................................................................................................................
วิธีตอบ จากข้อความนักเรียนอาจจะสรุปประเด็นสาคัญจากข้อความมาตอบ ดังนี้
ตอบ ต้องการให้เห็นคุณค่าของความเสียสละ หรือต้องการให้รู้จกั เสียสละเพื่อผู้อื่น

อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
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1. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
การใช้ยารักษาโรคต้องใช้อย่างระมัดระวัง ใช้อย่างมีเหตุผล และใช้อย่างชาญฉลาด
ไม่ควรใช้อย่างพร่าเพรื่อ เพราะอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ดังนั้นการใช้ยาจึงควรใช้ตาม
คาแนะนาของแพทย์ที่รักษาอาการอย่างเคร่งครัด
คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
1) ใช้มากเกินไป
2) ใช้อย่างคุ้มค่า
3) ใช้ได้เหมาะสม
4) ใช้อย่างรอบคอบ
ตัวชี้วัด 1 บอกความหมายของคาและประโยคจากเรือ่ งที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 1 ถูก เพราะ “ใช้มากเกินไป” สอดคล้องกับ “พร่าเพรื่อ” ซึ่งหมายความว่าเกิน
ขอบเขตบ่อยๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ คุ้มค่า หมายถึง พอสมพอสมควรกัน พอเท่ากัน คุ้มเหนื่อย
จึงมีความหมายไม่สอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ เหมาะสม หมายถึง พอเหมาะพอสมกัน สมควร ควรแก่กรณี
จึงมีความหมายไม่สอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ รอบคอบ หมายถึง ทั่ว ถ้วนถี่ ไม่เผอเรอ ระวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลัง
เสมอ จึงมีความหมายไม่สอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน

เฉลยความสามารถด้านภาษา หน้า 2

2. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
ปัจจุบันมีคนชื่นชอบสับปะรดสีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะสีสันและความงามสะดุดตา
แก่ผู้พบเห็น เป็นแม่เหล็กเรียกเงินจากลูกค้าได้ ด้วยลักษณะพิเศษทางธรรมชาติต้นสับปะรดสี
จะทาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนและคายออกซิเจนออกมา จึงทาให้
ไม่เป็นอันตราย หากปลูกประดับไว้ภายในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนที่มีไฟสลัวๆ
คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
1) สิ่งที่ใช้เก็บเงินจากลูกค้า
2) โลหะที่มีคุณสมบัติดูดเหล็กได้
3) เป็นผลผลิตที่ได้จากสับปะรดสี
4) แรงดึงดูดที่ทาให้สับปะรดสีน่าสนใจ
ตัวชี้วัด 1 บอกความหมายของคาและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 4 ถูกเพราะ สับปะรดสีมีสีสันและความงามสะดุดตาจึงเปรียบเทียบได้เป็นแม่เหล็กที่มี
แรงดึงดูดให้คนมาซื้อสับปะรดกันมากๆ
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิดเพราะ เป็นแม่เหล็กในข้อความนี้คาเปรียบเทียบว่าเป็นแรงดึงดูดลูกค้าให้จ่ายเงินซื้อ
สับปะรดสีไม่ใช่สิ่งที่ใช้เก็บเงินจากลูกค้า
ข้อที่ 2 ผิดเพราะ แม่เหล็กในข้อความนี้ไม่ได้มีความหมายตรงที่เป็นโลหะที่มีคุณสมบัติดูดเหล็กได้
ข้อที่ 3 ผิดเพราะ เป็นแม่เหล็กเป็นคาเปรียบเทียบไม่ใช่ผลผลิตที่ได้จากสับปะรดสี
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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3. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
วันนี้คุณแม่ทาลูกชิ้นปลาสามรสให้ชิม พวกเราชอบกันทุกคน คุณพ่อชมว่า
คุณแม่มเี สน่ห์ปลายจวัก ทาอะไรมาทุกคนก็รับประทานหมด
การกระทาของใครที่มีความหมายสอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
1) วีณา เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ
2) มาลี ทาอาหารอร่อยถูกใจทุกคน
3) ลาวัลย์ เลือกอาหารได้ถูกใจทุกคนเสมอ
4) สุดา เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด 1 บอกความหมายของคาและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูกเพราะเสน่ห์ปลายจวัก หมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากการทาอาหารให้อร่อย
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิดเพราะเป็นการเป็นที่ชื่นชอบอาจไม่ใช่เรื่องการทาอาหารให้อร่อย
ข้อที่ 3 ผิดเพราะเป็นการเลือกอาหารให้ถูกใจคนอื่นไม่ใช่การทาอาหารให้อร่อย
ข้อที่ 4 ผิดเพราะเป็นการเลือกรับประทานอาหารไม่ใช่การทาอาหารให้อร่อย
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน

เฉลยความสามารถด้านภาษา หน้า 4

4. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
คนโบราณ ไม่กินทิ้งกินขว้าง เมื่อกับข้าวเหลือก็จะเก็บไว้กินมื้อต่อไป หรือบางครั้ง
จะนาอาหารมาผสมโน่นผสมนี่เพิ่มเติมจนได้อาหารจานใหม่ที่น่ารับประทาน เช่น แกงโฮะ
แกงแคของชาวเหนือ หรือต้มจับฉ่าย ฯลฯ
คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
1) การปรุงอาหาร
2) การถนอมอาหาร
3) การรูค้ ุณค่าของอาหาร
4) การเลือกรับประทานอาหาร
ตัวชี้วัด 1 บอกความหมายของคาและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ “ไม่กินทิ้งกินขว้าง” คือ การกินอาหารจนหมดโดยไม่เหลือทิ้งหรือการนา
อาหารที่เหลือนามาปรุงเป็นอาหารจานใหม่แสดงถึงการรู้คุณค่าของ
อาหาร
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ “การปรุงอาหาร” หมายถึง การประกอบอาหารสาหรับรับประทาน
จึงมีความหมายไม่สอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ “การถนอมอาหาร” หมายถึง การแปรรูปอาหารให้เก็บไว้ได้นาน
จึงมีความหมายไม่สอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ “การเลือกรับประทานอาหาร” หมายถึง การตัดสินใจเลือกอาหารที่จะ
รับประทาน จึงมีความหมายไม่สอดคล้องกับคาที่ขีดเส้นใต้
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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5. พิจารณาภาพแล้วตอบคาถาม

หมายเลข 1

หมายเลข 2

หมายเลข 3

หมายเลข 4

การเลือกซื้อสินค้าของใครที่ได้สินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ทั้งหมด
1) สุรศักดิ์ซื้อสินค้าหมายเลข 1, 3
2) สุรชัยซื้อสินค้าหมายเลข 2, 3
3) สุริยาซื้อสินค้าหมายเลข 1, 2
4) สุรภีซื้อสินค้าหมายเลข 2, 4
ตัวชี้วัด 2 บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์
เฉลย
ข้อที่ 1 ถูก เพราะ สินค้าหมายเลข 1, 3 มีเครื่องหมาย อย. และ มอก. ที่รับรองคุณภาพของสินค้า
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ สินค้าหมายเลข 2 ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ สินค้าหมายเลข 2 ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ สินค้าหมายเลข 2,4 ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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6. พิจารณาภาพ แล้วตอบคาถาม

ใบที่ 1

ใบที่ 2

ใบที่ 3

ใบที่ 4

แดงซื้อน้าขวดพลาสติกและลูกชิ้นราดน้าจิ้มใส่กระทงใบตองมารับประทาน เมื่อรับประทาน
เสร็จแล้ว แดงควรนาขวดน้าและกระทงใบตองทิ้งในถังขยะใบใดตามลาดับจึงจะถูกต้อง
1) ใบที่ 1 และใบที่ 2
2) ใบที่ 2 และใบที่ 3
3) ใบที่ 3 และใบที่ 4
4) ใบที่ 4 และใบที่ 2
ตัวชี้วัด 2 บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์
เฉลย ข้อที่ 1 ถูก เพราะ เนื่องจากขวดน้าพลาสติกเป็นขยะรีไซเคิลควรใส่ถังขยะใบที่ 1 และกระทง
ใบตองเป็นขยะเปียกเหมือนเศษอาหารควรใส่ในถังขยะใบที่ 2
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ขวดน้าพลาสติกเป็นขยะรีไซเคิลและลูกชิ้นราดน้าจิ้มใส่กระทงเป็น
เศษอาหาร แต่ถังขยะใบที่ 2 เป็นเศษอาหาร และถังขยะใบที่ 3
เป็นขยะอันตรายซึ่งไม่มีจึงเป็นการเลือกที่ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 3 ผิด เพราะขวดน้าพลาสติกเป็นขยะรีไซเคิลและลูกชิ้นราดน้าจิ้มใส่กระทงเป็น
เศษอาหาร แต่ถังขยะใบที่ 3 เป็นขยะอันตรายซึ่งไม่มี และถังขยะใบที่ 4
เป็นขยะแห้งจึงเป็นการเลือกที่ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ ขวดน้าพลาสติกเป็นขยะรีไซเคิล แต่ถังขยะใบที่ 4 เป็นขยะแห้งและถังขยะ
ใบที่ 2 เป็นเศษอาหาร จึงเป็นการเลือกที่ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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7. พิจารณาภาพแล้วตอบคาถาม
ก.
ที่นั่ง
สำหรับ

ค.

เมื่อยตัวจัง!
ขอนั่งก่อนแล้ว
กัน

เย้! วันนี้เราใส่
ได้ตรงเป๊ะเลย

ข.
ดีจัง! ห้องนี้ไม่ต้องรอคิว
เราปวดด้วยเข้าก่อน
ก็แล้วกัน

ง.

เอ๊ะ! เราเอากระดาษชาระ
ไปทิ้งในถังดีกว่า

การปฏิบัติของบุคคลในภาพใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
1) ภาพ ก
2) ภาพ ข
3) ภาพ ค
4) ภาพ ง
ตัวชี้วัด 2 บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์
เฉลย ข้อที่ 4 ถูก เพราะ เด็กในภาพบอกว่าจะนากระดาษชาระไปทิ้งในถัง จึงเป็นการปฏิบัติถูกต้อง
ตรงตามสัญลักษณ์ที่ห้ามทิ้งขยะในโถส้วม
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ การไปนั่งตรงที่นั่งของเด็ก สตรี และ คนชรา เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ตรงตามสัญลักษณ์
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ การใช้ห้องน้าคนพิการ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตรงตามสัญลักษณ์
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เพราะการโยนขยะใส่ถังในขณะปั่นจักรยาน
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อาจจะทาให้ขยะหกเลอะเทอะ บริเวณรอบๆถังขยะสกปรก
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
8. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
เก๋เป็นเด็กทีม่ ีจิตสาธารณะ เมื่อมีเวลาว่างมักจะชวนเพื่อนๆ ไปเป็นอาสาสมัคร
ร่วมโครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ จนได้รับคาชมจากคนในหมู่บ้าน
จากข้อความ เก๋มีลักษณะตรงกับข้อใด
1) ชอบความอิสระ
2) มีความขยันขันแข็ง
3) ชอบบาเพ็ญประโยชน์
4) มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
ตัวชี้วัด 3 ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ การ “ชอบบาเพ็ญประโยชน์” เป็นการสะท้อนถึงความมีจิตสาธารณะ
ทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของเก๋ที่เป็นอาสาสมัครในการร่วม
โครงการดังกล่าว
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ “ชอบความอิสระ” เป็นลักษณะส่วนตัว ซึ่งไม่ได้บ่งบอกในพฤติกรรมของเก๋
จากข้อความข้างต้น
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ “ความขยันขันแข็ง” เป็นลักษณะของการทางานเฉพาะตัว ซึ่งไม่ได้บ่งบอก
ในพฤติกรรมของเก๋จากข้อความข้างต้น
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ “เมตตากรุณาต่อผู้อื่น” เป็นคุณธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
ซึ่งไม่ได้บ่งบอกในพฤติกรรมของเก๋จากข้อความข้างต้น
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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9. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
รู้อะไรไม่สรู้ ศู้ ึกษา
เสริมคุณค่าอาชีพรีบขวนขวาย
เมื่อเติบใหญ่ได้ทรัพย์นับสบาย
รู้รอบกายหายยากจนพ้นทางตัน
ใจความสาคัญของบทร้อยกรองนี้เน้นเรื่องใด
1) การประกอบอาชีพ
2) การรักษาทรัพย์สมบัติ
3) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4) ความสาคัญของการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 3 ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 4 ถูก เพราะ ใจความสาคัญของบทร้อยกรองเน้นเรื่องการศึกษาและเรียนรู้
ที่จะนาไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ บทร้อยกรองนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการประกอบอาชีพ แต่กล่าวถึงความสาคัญ
ของการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้เกิดอาชีพ
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ บทร้อยกรองนี้ไม่ได้กล่าวถึงการรักษาทรัพย์สมบัติ แต่เป็นการกล่าวถึงผล
ที่เกิดจากการเรียนรู้ ประกอบอาชีพทาให้มีทรัพย์
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ บทร้อยกรองนี้ไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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10. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
เมื่อหลายวันก่อนเมฆบางเบาแลดูเย็นตา แต่มาวันนี้ เมฆอันมืดครึ้มกาลังปกคลุม
ไปทั่วท้องฟ้า แสงแดดอันเจิดจ้าก็จางหายไปพร้อมๆ กับสายฝนที่โปรยปรายมาเป็นระยะๆ
เป็นช่วงเวลาทีช่ าวนารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับฤดูการหว่านไถ
ที่กาลังจะมาถึง
จากข้อความ ข้อมูลใดที่บ่งบอกว่าชาวนาต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการทานา
1) แสงแดดที่กาลังจางหาย
2) ในท้องฟ้ามีเมฆบางเบา
3) สายฝนที่โปรยปรายลงมา
4) มีเมฆกระจายทั่วท้องฟ้า
ตัวชี้วัด 3 ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ การที่มีสายฝนที่โปรยปรายลงมาแสดงถึงการมีน้าในนาเป็นสัญญาณของ
การเริ่มต้นฤดูทานา
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ แสงแดดที่กาลังจางหาย เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ใช่
เฉพาะในฤดูทานาเท่านั้น
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ท้องฟ้ามีเมฆบางเบา เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะ
ในฤดูทานาเท่านั้น
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ เมฆกระจายทั่วท้องฟ้า เป็นปรากฏการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกฤดูไม่ใช่
เฉพาะในฤดูทานาเท่านั้น
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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11. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
สุ ชาติ ต้ องการเป็ นนั กฟุ ตบอลที่ เก่ งมากๆ เขาจึง สมัค รเข้า ฝึก ซ้อ มกับ ชมรม
นัก ฟุตบอลของโรงเรียน เขาพยายามฝึก ตามที่ค รูส อน แต่ก็เ ห็น ว่า ครูใ ห้ฝึก แต่ล ะ
ทักษะใช้เวลามากไป เขาเบื่อจึงขอลาออกและบอกกับพ่อแม่ว่า “ผมไม่อยากเป็นนักฟุตบอลแล้ว”
จากข้อความ ทาไมสุชาติจึงลาออกจากชมรม
1) สุชาติไม่มีเวลาฝึกซ้อม
2) สุชาติขาดความอดทน
3) ครูสอนฟุตบอลไม่เก่ง
4) ครูไม่พอใจสุชาติ
ตัวชี้วัด 3 ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดูและอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ พฤติกรรมของสุชาติแสดงถึงความไม่มีมานะอดทนในการฝึกซ้อม
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ ในข้อความกล่าวถึงสุชาติพยายามฝึกตามครูแสดงว่าสุชาติมีเวลาฝึกซ้อม
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ ในข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงความไม่เก่งของครูในเรื่องการสอนฟุตบอล แต่เป็น
เพราะครูให้สุชาติฝึกแต่ละทักษะใช้เวลามากไป
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ การที่ครูให้ฝึกแต่ละทักษะใช้เวลามากไปไม่ได้หมายความว่า
ครูไม่พอใจสุชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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12. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
แม่หมีกับลูกอาศัยอยู่ที่ในป่า ทุกวันจะพากันไปหาอาหาร แม่หมีมักจะสอนลูก
ให้สังเกตว่าในแต่ละวันเดินผ่านที่ใดบ้าง ต่อมาลูกหมีขอแม่ไปหาอาหารเอง โดยไม่ฟัง
คาทัดทานของแม่ ลูกหมีเดินเลี้ยวผิดทาให้หลงทางเข้าไปในป่าลึก จนหาทางออกไม่ได้
เมื่อกระต่ายมาพบลูกหมีนง่ั ร้องไห้อยู่ จึงพากลับไปหาแม่
เหตุใดลูกหมีจึงหลงทาง
1) ไม่เคยทาอะไรเอง
2) ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่
3) ไม่เข้าใจที่แม่สอน
4) ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว
ตัวชี้วัด 3 ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ พฤติกรรมของลูกเป็นการแสดงถึงความอวดดี แม่ห้ามก็ไม่เชื่อฟัง/ไม่ฟัง
คาทัดทานของแม่ จึงทาให้ลูกหมีต้องหลงทาง
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ จากพฤติกรรมของแม่หมีและลูกหมี ไม่สามารถสรุปได้ว่า ลูกหมีไม่เคยทา
อะไรด้วยตนเอง
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ พฤติกรรมของลูกหมี ยังสรุปไม่ได้ว่า ลูกหมีไม่เข้าใจที่แม่สอนเป็นเพียง
แสดงถึงไม่ฟังคาทัดทานของแม่
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ พฤติกรรมของลูกหมียังสรุปไม่ได้ว่า ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว เพราะ
ทุกวันที่ไปกับแม่ ก็สามารถเรียนรู้ได้
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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13. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
อาหารนอกจากจะทาให้อิ่มท้องแล้วยังให้พลังงานแก่สมอง โดยเฉพาะโปรตีน
ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพและซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ นอกจากนี้อาหารที่รสชาติอร่อย
สด สะอาด ยังเพิ่มความสุขให้แก่ผู้รับประทานอีกด้วย
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ
1) ประโยชน์ของอาหาร
2) พลังงานที่ได้จากอาหาร
3) ความสาคัญของสารอาหาร
4) รสชาติของอาหารชนิดต่างๆ
ตัวชี้วัด 4 บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ
เฉลย
ข้อที่ 1 ถูก เพราะ ข้อความโดยรวมกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานอาหาร
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ข้อความนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดของพลังงานที่ได้จากอาหาร
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ ข้อความนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงความสาคัญของสารอาหาร
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ ข้อความนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดของรสชาติอาหารชนิดต่างๆ
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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14. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
“ผึ้ง”นอกจากช่วยผสมเกสรดอกไม้และผลิตน้าผึ้ง แล้ว เราสามารถฝึกผึ้งให้หา

วัตถุระเบิดได้ จากข้อมูลของการศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง พบว่า ผึ้งบางชนิดมีประสาทรับกลิ่น
ที่ดีได้พอๆ กับสุนัข โดยผึ้งใช้ความสามารถนีเ้ พื่อดมกลิ่นตามหาน้าหวานจากดอกไม้
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ
1) ชนิดของผึ้ง
2) อาหารของผึ้ง
3) ลักษณะของผึ้ง
4) ประโยชน์ของผึ้ง
ตัวชี้วัด 4 บอก เล่าเรือ่ งราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ
เฉลย
ข้อที่ 4 ถูก เพราะ ใจความสาคัญของข้อความนี้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากความสามารถ
ของผึ้ง
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ ใจความสาคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงชนิดของผึ้ง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ใจความสาคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงอาหารของผึ้งไว้
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ ข้อความนี้กล่าวถึงผึ้ง ในการใช้ประโยชน์จากผึ้งและความสามารถพิเศษ
ของผึ้งในการหาวัตถุระเบิด โดยไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของผึ้ง
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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15. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
ขายผลไม้ก็ดีไม่มีอด
บรรทุกรถเร่ไปทั้งไกลใกล้
ทั้งขายปลีกขายส่งมุ่งตรงไป
สร้างรายได้จาเริญด้วยเงินทอง
บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ
1) การขนส่งสินค้า
2) การประกอบอาชีพ
3) การคัดเลือกผลผลิต
4) การขยายตลาดผลไม้
ตัวชี้วัด 4 บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ ใจความสาคัญของบทร้อยกรองกล่าวถึงการขายผลไม้ซึ่งเป็นการประกอบ
อาชีพอย่างหนึ่ง
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไม่ได้กล่าวถึงการขนส่งสินค้า แต่เป็นการบรรทุกผลไม้
ไปเร่ขาย
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไม่ได้กล่าวถึงการคัดเลือกผลผลิต
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไม่ได้กล่าวถึงการขยายตลาดผลไม้
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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16. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
จักรยานช่วยลดมลพิษทางอากาศ และช่วยส่งเสริมสุขภาพนักปั่น แต่ถนนที่จัดให้กับ
นักปั่นยังมีน้อยทาให้เกิดความไม่สะดวก ถ้าหากต้องการให้ทุกคนหันมาใช้จักรยาน
ควรกาหนดช่องทางจักรยานบนถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ
1) วิธีลดปัญหาการจราจรติดขัด
2) ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
3) ความสาคัญของช่องทางจักรยาน
4) การแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตัวชี้วัด 4 บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ ใจความความสาคัญของข้อความนี้กล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ปั่นจักรยานและควรกาหนดช่องทางจักรยานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
รถใช้ถนนทุกคนจึงเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของช่องทาง
จักรยานบนถนน
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ ใจความความสาคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาการจราจรติดขัด
ดังนั้นการที่กล่าวว่าข้อความนี้กล่าวถึง “วิธีลดปัญหาการจราจรติดขัด”
จึงไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ข้อความนี้มีการกล่าวถึงการปั่นจักรยานเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพ
นักปั่น ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบให้เห็นถึงความสาคัญของช่องทางจักรยาน
ดังนั้นการที่กล่าวว่าข้อความนี้กล่าวถึง “ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน”
จึงไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ ข้อความนี้มีการกล่าวถึงการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ทุกคนแต่ไม่มีการกล่าวถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นการที่กล่าวว่า
ข้อความนี้กล่าวถึง “แก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน” จึงไม่ถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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17. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
แรด คาสุภาพเรียกว่า“ระมาด”เป็นสัตว์ที่มีหนังพับหรือหนังย่น เช่นเดียวกับช้าง
หนังแรดมีสีน้าตาลเทา มองดูคล้ายแรดสวมเสื้อเกราะ แรดมีเขาที่จมูก เรียกว่า“นอ”
ซึ่งใช้เป็นอาวุธในการพุ่งชนป้องกันตัว แรดสายตาไม่ดีแต่มีหูและจมูกดีมาก
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ
1) ลักษณะของแรด
2) การอนุรักษ์พันธุ์แรด
3) แหล่งกาเนิดของแรด
4) ประโยชน์ของนอแรด
ตัวชี้วัด 4 บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ
เฉลย
ข้อที่ 1 ถูก เพราะ ใจความโดยรวมอธิบายถึงลักษณะของแรดไว้อย่างครบถ้วน คือรูปร่าง
และลักษณะเฉพาะ ดังนั้นข้อความนี้กล่าวถึงลักษณะของแรดจึงถูกต้อง
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ใจความไม่ได้กล่าวถึงวิธกี ารอนุรักษ์พันธุ์แรดว่าเป็นอย่างไร
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ ใจความโดยรวมไม่ได้กล่าวถึงแหล่งกาเนิดของแรดเพียงแต่กล่าวถึง
คาสุภาพที่ใช้เรียกชื่อแรดและลักษณะโดยรวมของแรดเท่านั้น
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ ใจความโดยรวมไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์นอแรดไว้อย่างชัดเจนเพียง
นอใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัว
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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18. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
บัว ในทะเลน้อยมีหลายพันธุ์ โดดเด่นที่สุดคือ “บัวสาย” มีดอกสีชมพูสด
ใบปริ่มน้า มันจะบานตั้งแต่แสงแรกจับขอบฟ้า พอถึงแปดโมงเช้าก็บานสะพรั่งไปทั่ว
สายกว่านี้ดอกจะเริ่มหุบ จนเลยเที่ยงก็จะหุบจนหมด ใครมาชมช่วงนี้อาจต้องอุ ทาน
“เฮ้อ...สายเสียแล้ว”
ใครไปเที่ยวที่ทะเลน้อยแล้วจะได้เห็น “บัวสาย” ที่งดงามที่สุด
1) ต้อยไปตอนเช้าตรู่
2) เอกไปตอนใกล้เที่ยง
3) หนึ่งไปตอนบ่ายโมง
4) ก้อยไปตอนใกล้ค่า
ตัวชี้วัด 5 คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 1 ถูก เพราะ มีการกล่าวไว้ในข้อความว่าบัวสายจะบานตั้งแต่แสงแรกจับขอบฟ้าพอถึง
แปดโมงเช้าก็บานสะพรั่งไปทั่ว ดังนั้น“เช้าตรู”่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะได้
เห็นบัวสายในทะเลน้อยได้งดงามที่สุด
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ มีการกล่าวไว้ในข้อความว่าบัวสายจะบานตั้งแต่แสงแรกจับขอบฟ้าพอถึง
แปดโมงเช้าก็บานสะพรั่งไปทั่ว สายกว่านั้นดอกจะเริ่มหุบ ดังนั้นเวลา
“ใกล้เที่ยง”เป็นเวลาที่บัวสายหุบเกือบหมดแล้ว จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะได้
เห็นบัวสายในทะเลน้อยที่งดงามที่สุด
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ มีการกล่าวไว้ในข้อความว่าบัวสายจะบานตั้งแต่แสงแรกจับขอบฟ้าพอถึง
แปดโมงเช้าก็บานสะพรั่งไปทั่ว สายกว่านั้นดอกจะเริ่มหุบ ดังนั้นเวลา
“บ่ายโมง”เป็นเวลาที่บัวสายหุบแล้ว จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะได้เห็นบัว
สายในทะเลน้อยที่งดงามที่สุด
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ มีการกล่าวไว้ในข้อความว่าบัวสายจะบานตั้งแต่แสงแรกจับขอบฟ้าพอถึง
แปดโมงเช้าก็บานสะพรั่งไปทั่ว สายกว่านั้นดอกจะเริ่มหุบ ดังนั้นเวลา
“ใกล้ค่า”เป็นเวลาที่บัวสายหุบ แล้วประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่จะมืดแล้ว
ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ชดั เจน จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะได้เห็นบัว
สายในทะเลน้อยที่งดงามที่สุด
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เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
19. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
“ต่อไปคุณต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถ ผมขอบอกคุณ ไว้เพราะหากเกิด
อุบัติเหตุขึ้น จะช่วยทาให้หนักเป็นเบาได้ คุณโปรดเข้าใจด้วย ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
ผมจะยังไม่ปรับคุณ”
จากข้อความเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้อใด
1) กิจกรรมรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย
2) เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
3) เจ้าหน้าที่กวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
4) การจัดการอบรมเรื่องวินัยจราจรแก่คนขับรถ
ตัวชี้วัด 5 คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ สถานการณ์เป็นคากล่าวของเจ้าหน้าที่ในการตักเตือนผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่
เจ้าหน้าที่กวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ จากข้อความแสดงถึงเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงไม่ใช่กิจกรรมรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ จากข้อความมีคากล่าว “หากเกิดอุบัติเหตุ” แสดงว่ายังไม่มี
การเกิดอุบัติเหตุ
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ จากข้อความไม่ใช่เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจร
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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20. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
แตงโมเป็นพืชเมืองร้อน ผลมีน้ามาก จัดอยู่ในจาพวกผักและผลไม้ ใช้บริโภคได้
ทุกฤดูกาล เนื้อร่วนเป็นทรายมีรสหวานฉ่า ปลูกง่ายในเขตร้อน แตงโมชอบแสงแดดจัด
และมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง แต่ไม่ชอบดินที่แฉะหรือแห้งจนเกินไปนัก
จากข้อความ การปลูกแตงโมของใครได้ผลผลิตดีที่สุด
1) พ่อปลูกแตงโมในสวนยางพาราที่มีใบหนาทึบ
2) ป้าปลูกแตงโมในไร่ที่อยู่ใกล้ ๆ คลองชลประทาน
3) อาปลูกแตงโมในนาข้าวที่มีน้าหล่อเลี้ยงตลอดปี
4) ลุงเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้าในการปลูกแตงโม
ตัวชี้วัด 5 คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ ไร่แตงโมบ้านป้าอยู่ในที่โล่งใกล้คลองชลประทาน ซึ่งสอดคล้องธรรมชาติ
ของแตงโมทีช่ อบแสงแดดจัดและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ตามข้อความที่กาหนด
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ การปลูกแตงโมในสวนยางที่มีใบปกคลุมทาให้ได้รับแสงน้อย แตงโมจะ
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะธรรมชาติของแตงโมชอบแสงแดดจัด
และมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ การปลูกแตงโมในนาข้าวที่มีน้ามากอาจไม่ได้ผล เพราะธรรมชาติ
ของแตงโมชอบแสงแดดจัดและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงไม่ชอบที่แฉะเกินไป
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ การที่ต้องเจาะบ่อบาดาลแสดงว่าพื้นดินบริเวณนั้นแห้งเกินไปไม่มีน้า
หล่อเลี้ยง ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของแตงโมที่ไม่ชอบดินที่แฉะหรือ
แห้งจนเกินไปนัก และต้องใช้เงินในการลงทุนสูงซึ่งอาจได้ผลไม่คุ้มค่า
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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21. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
ประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เพราะมีป่าเบญจพรรณจานวนมาก
ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน
มาอย่างยาวนานอีกด้วย สัตว์ป่ า ของป่า ผักชนิดต่างๆ รวมทั้ง เห็ดป่าที่ชาวบ้านเก็บ
ออกมาจ าหน่ ายตามฤดูกาลทุ ก ปี แต่ นั บ วั น ชาวบ้ า นหาของป่า เหล่ า นี้ ได้ย ากมากขึ้น
เพราะปัจจุบันนีป้ ่าไม้ถูกทาลายลงไปมาก
จากข้อความ ถ้าชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเกิดผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร
เป็นอันดับแรก
1) ขาดแหล่งอาหาร
2) การอพยพย้ายถิ่น
3) เปลี่ยนอาชีพใหม่
4) ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
ตัวชี้วัด 5 คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
เฉลย
ข้อที่ 1 ถูก เพราะ การเก็บของป่ามาขายเป็นประจาเป็นการทาลายป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
อาหารตามธรรมชาติ ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปลูก
ทดแทนบ้างก็จะทาให้แหล่งอาหารในป่าหมดไป จึงทาให้ชาวบ้านขาด
แหล่งอาหาร ซึ่งเป็นผลกระทบที่จะเกิดกับตนเองเป็นอันดับแรก
ตัวลวง
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ การที่ชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการเก็บของป่ามาขาย
เป็นประจา มีผลทาให้ขาดแหล่งอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่น
ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดต่อเนื่อง
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ การที่ชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการเก็บของป่ามาขาย
เป็นประจา “การเปลี่ยนอาชีพใหม่” จึงมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น จาก
ผลกระทบจากการขาดแหล่งอาหาร
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ การที่ชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการเก็บของป่ามาขาย
เป็นประจาทาให้ป่าถูกทาลาย ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล
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เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
22. อ่านบทเพลงแล้วตอบคาถาม
“โอ้โฮ ! นี่หรือบางกอก ผิดกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายวา รถราแล่นกันวุ่นวาย

มากกว่าฝูงควาย ฝูงวัวบ้านนา ผูค้ นเดินชนหัวไหล่ ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา”
จากบทเพลงนี้น่าจะสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1) ผู้พูดเบื่อกรุงเทพฯ
2) ผู้พูดเกิดที่กรุงเทพฯ
3) ผู้พูดเพิ่งเดินทางมากรุงเทพฯ
4) ผู้พูดต้องการเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด 5 คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ คาว่า“โอ้โฮ”บ่งบอกถึงความตื้นเต้นประหลาดใจ พึ่งเห็นเป็นครั้งแรก
หรือไม่เคยเห็นมาก่อน
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ คาว่า“โอ้โฮ”บ่งบอกถึงความตื่นเต้นประหลาดใจ พึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
ไม่ใช่การเบื่อหน่าย
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ ถ้าผู้พูดเกิดที่กรุงเทพฯ ก็คงไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่พบที่กรุงเทพฯ
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ จากข้อความไม่ได้มีส่วนใดที่แสดงว่าผู้พูดต้องการอยู่กรุงเทพฯ
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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23. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
ปิดเทอมหนูจิ๊บไปเที่ยวบ้านคุณยาย และคุณยายได้สอนให้หนูจิ๊บรู้ว่าสามารถนา
เศษผ้าที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ได้ เช่น ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า รองเท้า และของใช้อื่นๆ
อีกมากมาย คุณยายบอกว่าจะช่วยให้ประหยัดและเป็ นการนาของเหลือใช้กลับมาใช้ได้
อย่างคุ้มค่า
สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่หนูจิ๊บใช้วัสดุชนิดเดียวกับข้อความ
1) ม่านจากหลอดกาแฟ
2) แจกันจากลังกระดาษ
3) กระเป๋าจากกางเกงยีนส์
4) โคมไฟจากขวดน้าพลาสติก
ตัวชี้วัด 6 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม
เฉลย
ข้อที่ 3 ถูก เพราะ กระเป๋าจากกางเกงยีนส์ประดิษฐ์จากผ้าซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับสิ่งของ
ที่ประดิษฐ์ในข้อความข้างต้น
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ ม่านจากหลอดกาแฟเป็นการประดิษฐ์จากพลาสติก
ข้อที่ 2 ผิด เพราะ แจกันจากลังกระดาษเป็นการประดิษฐ์จากกระดาษ
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ โคมไฟจากขวดน้าพลาสติกเป็นการประดิษฐ์จากพลาสติก
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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24. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องใช้ในการทางาน ติดต่อสื่อสารกับคน
จานวนมาก เป็นเครื่องอานวยความสะดวกสาหรับชีวิตประจาวันไปแล้วแม้แต่เด็กเล็กๆ
หรือเด็กประถมที่ยังไม่จาเป็นต้องใช้ กลายเป็นว่ามือถือ คือหน้าตา คือความเท่ เก๋ไก๋
ไม่มีมือถือแล้วกลายเป็นเรื่องน่าอาย
ผู้เขียนข้อความนี้ให้ข้อคิดในการใช้มือถือแก่ผู้อ่านอย่างไร
1) มือถือมีความจาเป็นมากสาหรับคนทุกวัย
2) มือถือเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้
3) มือถือช่วยในการสื่อสารแต่ต้องใช้ตามความจาเป็น
4) มือถือที่สวยงามและทันสมัยบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้
ตัวชี้วัด 6 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม
เฉลย
ข้อ 3 ถูก เพราะ จากข้อความผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงการใช้โทรศัพท์มือถือตามความ
จาเป็น
ตัวลวง
ข้อ 1 ผิด เพราะ แสดงถึง“แม้แต่เด็กเล็กๆ หรือเด็กประถมที่ยังไม่จาเป็นต้องใช้”
ดังนั้นมือถือไม่มีความจาเป็นสาหรับคนทุกวัย
ข้อ 2 ผิด เพราะ เป็นการอธิบายถึงการคิดผิดของคนปัจจุบัน มือถือเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึง
ฐานะของผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จากการอ่านข้อความข้างต้น
ข้อ 4 ผิด เพราะ มือถือมีความสวยงามและทันสมัยบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อคิดที่ได้
จากการอ่านข้อความข้างต้น
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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25. อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม
นกฮูกเป็น นกที่ ออกหากิ นตอนกลางคืน มันมีส ายตาและการได้ยิน ที่ดี เยี่ย ม
มีกรงเล็บโค้งแหลม ปากงุ้ม มีสายตาพุ่งตรงไปข้างหน้า มันจึงเห็นเหยื่อที่เคลื่อนที่ได้เร็ว
ในเวลากลางคืน
สัตว์ในข้อใดที่มีโอกาสเป็นเหยื่อของนกฮูกได้ง่ายที่สุด
1) งูเขียวพันกิ่งไม้เพื่อหลบแดด
2) หนูวิ่งหาอาหารในเวลากลางคืน
3) กบนอนนิ่งอยู่ใต้กอบัวในตอนเย็น
4) เขียดกระโดดอยู่ริมหนองน้าในตอนเช้า
ตัวชี้วัด 6 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ หนูเคลื่อนไหวเร็ว ทาให้นกฮูกเห็นได้ง่ายและเกิดในเวลากลางคืน
ซึ่งเป็นเวลาที่นกฮูกออกหากิน
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ งูหลบแดดเป็นเหตุการณ์เกิดเวลากลางวัน แต่นกฮูกออกหากินเวลากลางคืน
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ กบอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหวเกิดในเวลาตอนเย็น แต่นกฮูกออกหากินเวลากลางคืน
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ เขียดกระโดดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเช้า แต่นกฮูกออกหากินเวลากลางคืน
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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26. อ่านนิทานแล้วตอบคาถาม
นกอินทรีถูกงูกัดบาดเจ็บสาหัส นายพรานเห็นเหตุการณ์จึงยิงปืนขึ้นฟ้ า งูตกใจ
ปล่อยนกอินทรีหนีไป งูแค้นใจจึงแอบคายพิษลงในกระบอกน้าของนายพราน นายพราน
กระหายน้ ายกกระบอกน้ าขึ้ น ดื่ ม นกอิ น ทรี ซึ่ ง เฝ้ า ดู อ ยู่ จึ ง บิ น ชนกระบอกน้ าท าให้
นายพรานรอดตาย
การกระทาของนกอินทรีตรงกับข้อใด
1) ความเสียสละ
2) ความกตัญญู
3) ความประมาท
4) ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ตัวชี้วัด 6 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ นกอินทรีต้องการตอบแทนบุญคุณที่นายพรานช่วยชีวิต เป็นการแสดง
ถึงความกตัญญูต่อนายพราน
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ ความเสียสละ เป็นการให้สิ่งต่างๆด้วยความเต็มใจ ซึ่งจากนิทานนกอินทรี
ไม่ได้ให้สิ่งใดต่อนายพราน แต่ตนเองได้รับความช่วยเหลือจากนายพราน
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ การบินชนกระบอกน้าของนายพรานนกอินทรีกระทาด้วยความตั้งใจ
เพื่อช่วยชีวิตนายพราน ไม่ใช่กระทาด้วยความประมาท
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ การบินชนกระบอกน้าของนายพรานนกอินทรีกระทาด้วยความตั้งใจ
เพื่อช่วยชีวิตนายพราน ไม่ใช่กระทาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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27. แดงไปร่วมกิจกรรมของชุมชนได้รับสิ่งของมาตามภาพ

การที่แดงได้รับสิ่งของนี้ แสดงว่าชุมชนต้องการสื่อสารเกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด
1) ออมไว้ในวันนี้ จะเป็นเศรษฐีในวันหน้า
2) พลังงานมีคุณค่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
3) สุขภาพดีไม่มีขาย หากอยากได้ต้องทาเอง
4) หนึ่งคน หนึ่งวินัย หนึ่งน้าใจ ขับรถปลอดภัย ใช้รถใช้ถนน
ตัวชี้วัด 6 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม
เฉลย
ข้อที่ 2 ถูก เพราะ ข้อความในภาพนี้สื่อสารถึงการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานต่างๆ ที่ใช้
ในชีวิตประจาวันเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม“พลังงานมีคุณค่า ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม”จึงเป็นคาตอบที่สอดคล้องกับภาพที่กาหนด
ตัวลวง
ข้อที่ 1 ผิด เพราะ ข้อความในภาพไม่ได้สื่อสารถึงการเก็บออมเงิน “ออมไว้ในวันนี้
จะเป็นเศรษฐีในวันหน้า” จึงเป็นคาตอบที่ไม่สอดคล้องกับภาพที่กาหนด
ข้อที่ 3 ผิด เพราะ ข้อความในภาพไม่ได้สื่อสารถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย
หากอยากได้ต้องทาเอง” จึงเป็นคาตอบที่ไม่สอดคล้องกับภาพที่กาหนด
ข้อที่ 4 ผิด เพราะ ข้อความในภาพไม่ได้สื่อสารถึงการใช้รถตามกฎจราจร “หนึ่งคน
หนึ่งวินัย หนึ่งน้าใจ ขับรถปลอดภัย ใช้รถใช้ถนน” จึงเป็นคาตอบ
ที่ไม่สอดคล้องกับภาพที่กาหนด
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เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบให้นักเรียนเขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในแบบทดสอบ
28. อ่านสถานการณ์แล้วตอบคาถาม
เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบการฟังนิทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้เล่านิทานให้พวกเขาฟัง
คือพ่อแม่ นิทานจะสะกดให้เด็กนิ่งและใจจดจ่อกับการฟังเรื่องราวอันสนุกสนาน
และตื่นเต้นสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม
เช่น ความกตัญญู ความสามัคคี ความมีน้าใจ ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์
ความขยันหมั่น เพีย ร รวมถึง ส่งเสริ มนิ สัย รัก การอ่ าน และสามารถใช้ เป็ นสื่ อ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกได้
จากข้อความ การเล่านิทานของพ่อแม่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ตอบ 2 ข้อ (2 คะแนน)
1) .....................................................................................................................................
2) ………………………………………………………………………………………………………………….....
ตัวชี้วัด 3 ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
แนวคาตอบ
- สร้างความรักความผูกพันของพ่อแม่กับลูก
- สร้างความอบอุ่นให้กับลูก
- สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็ก
- ใช้เป็นตัวอย่างสอนเด็ก
- พัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
- ทาให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการ
- ให้คติสอนใจและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ลูก
- เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่ลูก
- ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
คะแนน 2 คะแนน เมื่อบอกถึงประโยชน์ของการเล่านิทานของพ่อแม่ได้ถูกต้อง
ตามแนวคาตอบ 2 ข้อ
คะแนน 1 คะแนน เมื่อบอกถึงประโยชน์จากการเล่านิทานของพ่อแม่ได้ถูกต้อง
ตามแนวคาตอบได้ 1 ข้อ
คะแนน 0 คะแนน เมื่อตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการเล่านิทานของพ่อแม่
หรือไม่ตอบ
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29. อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม
หากทาลายป่า
แห้งแล้งวิปริต
น้าท่วมเมืองจม
หาทุกข์แท้แท้

เหมือนคร่าชีวิต
ฝนฟ้าเปลี่ยนแปร
ขื่นขมดวงแด
ให้ชาวโลกตรม

จากบทร้อยกรองนี้ กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องใดบ้าง ตอบ 2 ข้อ (2 คะแนน)
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
ตัวชี้วัด 6 สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม
แนวคาตอบ
- สัตว์ป่าสูญพันธุ์
- พื้นดินแห้งแล้ง
- ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล
- น้าท่วม
- คนมีความทุกข์
- สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัย
- ไม่มีป่าไม้
ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
คะแนน 2 คะแนน เมื่อตอบถึงสิ่งที่เกิดจากการที่ป่าถูกทาลายสอดคล้องกับบทร้อยกรอง
ตามแนวคาตอบ 2 ข้อ
คะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบถึงสิ่งที่เกิดจากการที่ป่าถูกทาลายสอดคล้องกับบทร้อยกรอง
ตามแนวคาตอบ 1 ข้อ
คะแนน 0 คะแนน เมื่อตอบไม่สอดคล้องกับบทร้อยกรองหรือไม่ตอบ

เฉลยความสามารถด้านภาษา หน้า 30

30. พิจารณาภาพแล้วตอบคาถามข้อ 30.1-30.2
เด็กหญิงสมใจสะสมเงินที่เหลือจากค่าขนมรายวัน
ที่คุณแม่ให้ใส่กระปุกหมูออมสินไว้ทุกวัน
ดีใจจัง เหรียญเต็มกระปุกแล้ว
ต้องไปบอกให้แม่
พาไปฝากธนาคาร

30.1) จากภาพและข้อมูล ถ้าเด็กหญิงสมใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในอนาคตจะเป็นอย่างไร
เพราะเหตุใดจึงมีอนาคตเป็นอย่างนั้น (2 คะแนน)
ตอบ........................................................................................................................
เพราะ.………………………………………………………………………………………………………
30.2) การปฏิบัติของเด็กหญิงสมใจมีข้อคิดให้นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างไร ให้ตอบ 2 ข้อ (2 คะแนน)
1) ...........................................................................................................................
2) ……………………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด 5 คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
แนวการตอบ ข้อ 30.1)
- มีเงินมาก เพราะ ผลจากการเก็บเงินใส่กระปุกทุกวันทาให้มีเงินสะสมมาก
- มีเงินในธนาคารมาก เพราะ เก็บเงินเต็มกระปุกแล้วนาไปฝากที่ธนาคาร
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- มีเงินไว้ใช้จ่ายเอง หรือ มีเงินไว้ซื้อขนมรับประทานเอง หรือมีเงินส่วนตัวไว้ซื้อของเอง หรือไม่
ต้องขอเงินพ่อแม่ซื้อของ เพราะ เก็บเงินสะสมใส่กระปุกทุกวันทาให้มีเงินมากพอที่จะไว้ใช้จ่าย
ซื้อขนมหรือซื้อของได้เอง
- เป็นคนทีม่ ีความมัธยัสถ์ เพราะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใส่กระปุกทาให้ต้องใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื่อย
- เป็นคนรู้จักประหยัดอดออม เพราะ ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใส่กระปุกทาให้ต้องใช้จ่าย
อย่างระมัดระวัง ไม่ฟุ่มเฟื่อย จะได้เงินเหลือไว้ใช้จ่ายต่อไป
ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
คะแนน 2 คะแนน เมื่อเขียนคาดคะเนอนาคตของเด็กหญิงสมใจที่เป็นผลมาจาก
การประหยัดอดออมพร้อมกับให้เหตุผลประกอบได้อย่างสมเหตุสมผล
คะแนน 1 คะแนน เมื่อเขียนคาดคะเนอนาคตของเด็กหญิงสมใจที่เป็นผลมาจาก
การประหยัดอดออมได้สอดคล้องแต่ให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
คะแนน 0 คะแนน เมื่อเขียนคาดคะเนถึงอนาคตของเด็กหญิงสมใจไม่ได้หรือไม่สมเหตุ
สมผลหรือไม่เขียน
แนวคาตอบ ข้อ 30.2)
- ใช้เงินอย่างประหยัด
- รู้จักเก็บออม หรือนาเงินไปฝากธนาคาร
- ใช้เงินซื้อของที่จาเป็น หรือใช้เงินตามความเหมาะสม
- ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย
- มีวินัยการใช้เงิน
- มีความมัธยัสถ์
- รู้จักประหยัดอดออม
- รู้จักแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ ส่วนหนึ่งไว้เก็บ
ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)
คะแนน 2 คะแนน บอกแนวการปฏิบัติตามแบบอย่างของสมใจทีแ่ สดงถึงผลที่เกิดจากการ
ประหยัดอดออมได้ถกู ต้องสมเหตุสมผล 2 ข้อ
คะแนน 1 คะแนน บอกแนวทางปฏิบัติตามแบบอย่างของสมใจที่แสดงถึงผลที่เกิดจากการ
ประหยัดอดออมได้ถกู ต้องสมเหตุสมผล 1 ข้อ
คะแนน 0 คะแนน บอกแนวการปฏิบัติตามไม่สอดคล้องกับเด็กหญิงสมใจหรือไม่เขียน

