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ความสามารถด�านภาษา 

โครงสร�างจํานวนข�อสอบ NT ป�การศึกษา 2556 – 2560 
จําแนกตามตัวช้ีวัด และป�การศึกษา 

 
ด�านภาษา 
 

1.บอกความหมายของคําและประโยคจากเรื่องท่ี ฟ�ง ดู และอ าน   
ป"การศึกษา 2556 4 ข*อ 
ป"การศึกษา 2557 4 ข*อ 
ป"การศึกษา 2558 4 ข*อ 
ป"การศึกษา 2559 5 ข*อ 
ป"การศึกษา 2560 4 ข*อ 

 
 

2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ3 
ป"การศึกษา 2556 3 ข*อ 
ป"การศึกษา 2557 3 ข*อ 
ป"การศึกษา 2558 3 ข*อ 
ป"การศึกษา 2559 3 ข*อ 
ป"การศึกษา 2560 3 ข*อ 

 
 

3. ตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ าน 
ป"การศึกษา 2556 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2557 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2558 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2559 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2560 6 ข*อ 

 
 

4. บอก เล าเรื่องราวท่ีได*จากการฟ�ง ดู และอ านอย างง ายๆ 
ป"การศึกษา 2556 4 ข*อ 
ป"การศึกษา 2557 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2558 5 ข*อ 
ป"การศึกษา 2559 5 ข*อ 
ป"การศึกษา 2560 5 ข*อ 
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ความสามารถด�านภาษา 

ด�านภาษา (ต,อ) 
 

5. คาดคะเนเหตุการณ3ท่ีจะเกิดข้ึนจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ าน 
ป"การศึกษา 2556 7 ข*อ 
ป"การศึกษา 2557 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2558 7 ข*อ 
ป"การศึกษา 2559 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2560 6 ข*อ 

 
 

6. สื่อสารความรู* ความเข*าใจข*อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ านอย างเหมาะสม 
ป"การศึกษา 2556 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2557 5 ข*อ 
ป"การศึกษา 2558 5 ข*อ 
ป"การศึกษา 2559 6 ข*อ 
ป"การศึกษา 2560 6 ข*อ 
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ความสามารถด�านภาษา 

สารบัญ 
 

ข�อสอบตามตัวช้ีวัด หน�าท่ี 
1.บอกความหมายของคําและประโยคจากเรื่องท่ี ฟ�ง ดู และอ าน   2 
2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ3 12 
3. ตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ าน 25 
4. บอก เล าเรื่องราวท่ีได*จากการฟ�ง ดู และอ านอย างง ายๆ 40 
5. คาดคะเนเหตุการณ3ท่ีจะเกิดข้ึนจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ าน 53 
6. สื่อสารความรู* ความเข*าใจข*อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และ อ านอย างเหมาะสม 69 
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ตัวช้ีวัดความสามารถด�านภาษา 
 

1.บอกความหมายของคําและประโยคจากเรื่องท่ี ฟ�ง ดู และอ าน   
2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ3 
3. ตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ าน 
4. บอก เล าเรื่องราวท่ีได*จากการฟ�ง ดู และอ านอย างง ายๆ 
5. คาดคะเนเหตุการณ3ท่ีจะเกิดข้ึนจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และอ าน 
6. สื่อสารความรู* ความเข*าใจข*อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ�ง ดู และ อ านอย างเหมาะสม 
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ความสามารถด�านภาษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1. บอกความหมายของคําและประโยคจากเร่ืองที่ ฟ8ง ดู และอ,าน 
 
ป�การศึกษา 2556 
 

1. อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
ก>วยเต๋ียวเรือรสเด็ด ! แม แดงชวนชิม ชามละ 10 บาท 
 
คําว า รสเด็ด มีความหมายตรงกับข*อใด 

 1) รสเผ็ด 
 2) รสอร อย 
 3) รสเปรี้ยว 
 4) รสกลมกล อม 
 เฉลย 2) 

 
2. อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 2-3 

 
พ อแม สมัยใหม  มักปล อยให*ลูกชมโทรทัศน3รายการการ3ตูนต างๆ ซ่ึงเปHนการทําลาย
สุขภาพจิตของลูกเพราะการท่ีเลี้ยงลูกด*วยรายการโปรดของน*องๆ หนูๆ อาจทําให*ลูกมี
ความสุขได* แต ระยะนานๆ ไปมันจะทําลายสุขภาพท้ังทางร างกาย และจิตใจ จากรายงาน
การวิจัย พบว า เด็กท่ีปJวยเปHนโรคสมาธิสั้นเกือบ 40% มาจากการชมโทรทัศน3 แม*จะไม 
ส งผลโดยตรง แต ผลทางอ*อมก็คือเด็กจะมีการสื่อสารทางเดียว ปลีกตัวจากสังคม โอกาสท่ี
จะได*เล นกับเพ่ือนๆ น*อยลง 
 
จากเรื่องท่ีอ าน การสื่อสารทางเดียว หมายถึงข*อใด 

 1) เปHนการดูอย างเดียว 
 2) เปHนการฟ�งอย างเดียว 
 3) เปHนการอ านอย างเดียว 
 4) เปHนการรับมูลอย างเดียว 
 เฉลย 4) 

 
 



3 

 

ความสามารถด�านภาษา 

 
3. ข*อความนี้ กล าวถึงสิ่งใดเปHนสําคัญ 
 1) วิธีการดูแลลูก 
 2) ความรักของพ อแม  
 3) ผลเสียจากการดูโทรทัศน3 
 4) การดูโทรทัศน3อย างถูกวิธี 
 เฉลย 3) 

 
4. “เพลงนี้ โดนใจ จริงๆ ค ะ” จากข*อความ คําท่ีขีดเส*นใต*มีความหมายตรงกับข*อใด  
 1) ถึงใจ 
 2) ถูกใจ 
 3) พอใจ 
 4) ชอบใจ 
 เฉลย 2) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2557 
 

1. อ านข*อความแล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
กองขยะเปรียบเหมือน ขุมทรัพย3 อันเปHนท่ีพ่ึงของคนจน มาทุกยุคสมัย 
 

จากข*อความคําว า "ขุมทรัพย3" มีความหมายตรงกับข*อใด 
 1) ธนาคารขยะ 
 2) แหล งสินค*าเหลือใช* 
 3) สถานท่ีรับซ้ือของเก า 
 4) รายได*จากการขายขยะ 
 เฉลย 4) 

 
2. อ านข*อความแล*วตอบคําถามข*อ 2 

 
คนส วนมากเม่ือเห็นว างานใกล*สําเร็จ มักจะประมาททําให*เกิดความเสียหายเพราะความ
คาดไม ถึง 
 

จากเหตุการณ3นี้ตรงกับสํานวนไทยในข*อใด 
 1) พายเรือในอ าง 
 2) พายเรือทวนน้ํา 
 3) เรือล มเม่ือจอด 
 4) เรือล มในหนอง 
 เฉลย 3) 

 
3. อ านบทร*อยกรองแล*วตอบคําถามข*อ 3 

 

                กระแสวารี มีท้ังข้ึนลง 
          ได*โอกาสจง ตักตวงทันกาล 
 

จากบทร*อยกรองนี้มีความหมายสอดคล*องกับข*อใด 
 1) น้ําข้ึนให*รีบตัก 
 2) น้ําน*อยย อมแพ*ไฟ 
 3) น้ําขุ นไว*ใน น้ําใสไว*นอก 
 4) น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา 
 เฉลย 1) 

 



5 

 

ความสามารถด�านภาษา 

 
4. อ านข*อความแล*วตอบคําถามข*อ 4 

 
“อร อยริมทาง” เปPดขายต้ังแต เท่ียงจนถึงเย็น เปHนร*านเล็กๆ ท่ีเน*นรสชาติความอร อย 
เปHนหลักโดยส วนใหญ เปHนอาหารจานเดียว เหมาะกับผู*เดินทางผ านจํานวนไม มากและ 
ผู*ท่ีอยู ในละแวกใกล*เคียง 
 
 “อร อยริมทาง” มีความหมายตรงกับข*อใด 

 1) ร*านท่ีติดปQายว าอร อย 
 2) ร*านท่ีขายอาหารทุกประเภท 
 3) ร*านอาหารท่ีเรียกให*คนเข*าไปกิน 
 4) ร*านขายอาหารอร อยท่ีตั้งติดถนน 
 เฉลย 4) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2558 
 

1. อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 
 
     “พูดอะไรไม คิด เท ากับพ นยาพิษใส ตัวเอง 
     โกรธคนอ่ืนเหมือนจุดไฟเผาตัวเอง 
     เมตตาคนอ่ืน....เหมือนอาบน้ําให*ตัวเอง” 
 

คําว ายาพิษในข*อความนี้หมายถึงข*อใด 
 1) ยาเสพติดทุกชนิด 
 2) ยาท่ีเปHนอันตรายต อชีวิต 
 3) การนําสิ่งไม ดีเข*ามาใส ตัว 
 4) การทําร*ายผู*อ่ืนด*วยคําพูดของตน 
 เฉลย 3) 

 
2. อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
“กระต ายว าฉันเกิดป"เถาะแต ไปเอาเงาะท่ีเกาะไม ได* ลิงหัวเราะเยาะว ากระต ายใจเสาะ 
กระต ายกับลิงจึงทะเลาะกัน” 
 

คําท่ีขีดเส*นใต*มีความหมายตรงกับข*อใด 
 1) ข้ีคุย 
 2) ข้ีขลาด 
 3) อ อนแอ 
 4) ร*องไห*ง าย 
 เฉลย 2) 

 
3. อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
คนไทยได*รับการถ ายทอดว าพืชบางชนิด เช น ขิง ขม้ิน กระเทียม ตะไคร� ฟ>าทะลายโจร             
มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บปJวยของมนุษย3ได* 
 

คําท่ีขีดเส*นใต*จากข*อความมีความหมายถึงข*อใด 
 1) ยาสมุนไพร 
 2) ยาแผนโบราณ 
 3) ยาแผนป�จจุบัน 
 4) ยาบํารุงร างกาย 
 เฉลย 1) 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
4. อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
สวัสดีค ะน*อง ๆ คอลัมน3 “เพ่ือนเด็กแชะ ๆ” เปPดโอกาสให*น*อง ๆ ส งภาพถ ายมาร วมสนุก
กติกาง าย ๆ ก็คือ ส งภาพพร*อมคําบรรยาย ความยาวให*ได*ความกระชับ ท้ังภาพกับคํา
บรรยายของน*องคนไหนโดนใจพ่ี ๆ ทีมงานจะได*รับการตีพิมพ3ลงหนังสือพร*อมกับรับรางวัล
ประจําฉบับของ “วารสารเพ่ือนเด็ก” ของเราไปเลยค ะ 
 

คําในข*อใดสามารถใช*แทนคําท่ีขีดเส*นใต*ได*ถูกต*องตรงตามความหมาย 
 1) ชื่นใจ 
 2) ชอบใจ 
 3) เบิกบานใจ 
 4) ถูกอกถูกใจ 
 เฉลย 4) 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
โลกนี้งดงามด*วยความรัก  ท่ีเปHนหลักหลอมใจไว*ยึดเหนี่ยว 

เราไม อาจอยู ได*โดยคนเดียว  ต*องข*องเก่ียวพ่ึงพาอาศัยกัน 

       การทํางานย อมเปHนเรื่องธรรมดาท่ีเพ่ือนร วมงานอาจเกาเหลากัน ดังนั้น เม่ือใดก็ตามท่ีรู*ตัวว าเรา
เปHนฝJายผิด ควรรีบขอโทษอีกฝJายทันที อย าปล อยให*เวลาผ านเนิ่นนานไป 

ป�การศึกษา 2559 
 
อ านข*อความต อไปนี้ แล*วตอบคําถามข*อ 1 – 2 
 
 
 
 
1. จากข�อความ คําท่ีขีดเส*นใต*มีความหมายตรงกับข*อใด 
 1) น*อยใจเพ่ือน 
 2) เอาแต ใจตนเอง 
 3) มีเรื่องขัดแย*งกัน 
 4) อารมณ3แปรปรวน 
เฉลย 3) มีเรื่องขัดแย*งกัน 
 
2. ข*อคิดท่ีได*จากข*อความข*างต*นข*อใดควรนําไปปฏิบัติมากท่ีสุด 
 1) ทําผิดแล*วยอมรับผิด 
 2) แสดงออกโดยเกรงใจผู*อ่ืน 
 3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู*อ่ืน 
 4) ทํางานเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบเท านั้น 
เฉลย 1) ทําผิดแล*วยอมรับผิด 
 
อ านบทร*อยกรองต อไปนี้ แล*วตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
  
3.     บทร*อยกรองนี้มีความหมายสอดคล*องกับสํานวนใด 
 1) รักวัวให*ผูก รักลูกให*ตี 
 2) คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย 
 3) คนรักเท าผืนหนัง คนชังเท าผืนเสื่อ 
 4) เพ่ือนกินหาง าย เพ่ือนตายหายาก 
เฉลย 2) คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย 
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คนโบราณถือว างาเปHนยาอายุวัฒนะท่ีมีประโยชน3ต อสุขภาพร างกาย ทําให*แข็งแรงต*านทาน
โรคภัยไข*เจ็บได* แต บางคนว า “ถ*าเปHนยาอายุวัฒนะ กินแล*วจะไม ตายงาย” 

เวลาเปHนของมีค า ถ*าปล อยให*ผ านไปแล*วไม อาจหวนคืน จึงไม ควรปล อยเวลาให*ผ านไปโดยไร*ประโยชน3 

อ านข*อความต อไปนี้ แล*วตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
4.     จากข*อความ คําท่ีขีดเส*นใต*มีความหมายตรงกับข*อใด 
 1) สิ่งท่ีทําให*ดูอ อนกว าวัย 
 2) สิ่งท่ีทําให*มีชีวิตยืนยาว 
 3) สิ่งท่ีทําให*ใบหน*าสวยงาม 
 4) สิ่งท่ีทําให*ร างกายไม มีโรค 
เฉลย 2) สิ่งท่ีทําให*มีชีวิตยืนยาว 
 
อ านข*อความต อไปนี้ แล*วตอบคําถาม 
 
 
 
 
5.     การกระทําของใครสอดคล*องกับข*อความข*างต*น 
 1) เจี๊ยบขอผัดผ อนการส งการบ*าน 
 2) อ*อยรีบทํางานหลายๆ อย างในเวลาเดียวกัน 
 3) ดาวทําการบ*านให*เสร็จ เพ่ือจะได*ทํางานอย างอ่ืนต อ 
 4) ตุVกใช*เวลาในการทํางานนานมากจนเลยเวลาท่ีกําหนด 
เฉลย 3) ดาวทําการบ*านให*เสร็จ เพ่ือจะได*ทํางานอย างอ่ืนต อ 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2560 
 

 
1.     คําท่ีขีดเส*นใต*มีความหมายสอดคล*องกับข*อใด 
 1) ใช*มากเกินไป 
 2) ใช*อย างคุ*มค า 
 3) ใช*ได*เหมาะสม 
 4) ใช*อย างรอบคอบ 
เฉลย 1) ใช*มากเกินไป 
 

 
 
2.     คําว า “แม เหล็ก” ในข*อความนี้มีความหมายตรงกับข*อใด 
 1) สิ่งท่ีใช*เก็บเงินจากลูกค*า 
 2) โลหะท่ีมีคุณสมบัติดูดเหล็กได* 
 3) เปHนผลผลิตท่ีได*จากสับปะรดสี 
 4) แรงดึงดูดท่ีทําให*สับปะรดสีน าสนใจ 
เฉลย 4) แรงดึงดูดท่ีทําให*สับปะรดสีน าสนใจ 
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ความสามารถด�านภาษา 

 

 
 
3.     ข*อใดมีความหมายสอดคล*องกับคําท่ีขีดเส*นใต* 
 1) วีณา เปHนท่ีชื่นชอบของเพ่ือนๆ 
 2) มาลี ทําอาหารอร อยถูกใจทุกคน 
 3) ลาวัลย3 เลือกอาหารได*ถูกใจทุกคนเสมอ 
 4) สุดา เลือกรับประทานอาหารท่ีดีต อสุขภาพ 
เฉลย 2) มาลี ทําอาหารอร อยถูกใจทุกคน 
 

 
 
 
4.     คําท่ีขีดเส*นใต*มีความหมายสอดคล*องกับข*อใด 
 1) การปรุงอาหาร 
 2) การถนอมอาหาร 
 3) การรู*คุณค าของอาหาร 
 4) การเลือกรับประทานอาหาร 
เฉลย 3) การรู*คุณค าของอาหาร 
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ความสามารถด�านภาษา 

ตัวช้ีวัดที่ 2.บอกความหมายของเคร่ืองหมายสัญลักษณC 
 
ป�การศึกษา 2556 
 

1. อ,านข�อความท่ีกําหนด แล�วตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนคิดว า คุณพ อชี้ท่ีปQายสัญลักษณ3ใด 

 1) 

 
 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 เฉลย 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรีชาและคุณพ อไปเยี่ยมคุณย าท่ีโรงพยาบาล ขณะเดินผ านตึกผู*ปJวยใน คุณพ อบอก
ว า “ตรงนี้เขาห*ามใช*เสียงนะ” ปรีชาสงสัยว าคุณพ อรู*ได*อย างไร พ อจึงชี้ท่ีปQาย
สัญลักษณ3ท่ีติดไว*ข*างฝา 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถาม ข�อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. น*องไทควรเลือกชมรายการโทรทัศน3ท่ีมีสัญลักษณ3ในข*อใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 
 1) 

 
 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 เฉลย 2) 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
อ านแผนภูมิท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 3  

แผนภูมิแสดงผลการสอบ NT ความสามารถด*านภาษา ด*านคํานวณและด*านเหตุผล                                 
ชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 3 โรงเรียนป�ญญาเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากแผนภูมิใครมีความสามารถด*านภาษาสูงสุด 
 1) เก ง 
 2) ก*อย 
 3) แก*ว 
 4) กล*า 
 เฉลย 3) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2557 
 

1. ในการเตรียมตัวท องเท่ียวตามข*อใดท่ีนักเรียนควรเตรียมใส เสื้อกันหนาว 
 1) 

 
 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 เฉลย 1) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ดูภาพแล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
                                          ท่ีบ�านพักตากอากาศแห,งหนึ่ง 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

2. จากภาพ เก่ียวข*องกับเรื่องใด 
 1) เขตปลอดบุหรี่ในบ*าน 
 2) ห*ามสูบบุหรี่ในห*องครัว 
 3) ห*ามสูบบุหรี่ในห*องนอน 
 4) เขตปลอดบุหรี่ในห*องอาหาร 
 เฉลย 1) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ดูภาพแล*วตอบคําถามข*อ 3  
 
หมายเลขท้ัง 4 หมายเลขเปHนข*อมูลท่ีได*มาจากซองขนมถ่ัวลันเตาอบกรอบ ซ่ึงประกอบด*วยข*อมูล ดังนี้ 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
3. หมายเลขใดแสดงถึงคุณภาพของสินค*าท่ีผู*บริโภคม่ันใจได* 
 1) หมายเลข 1 
 2) หมายเลข 2 
 3) หมายเลข 3 
 4) หมายเลข 4 
 เฉลย 2) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2558 
 
ดูภาพแล*วตอบคําถามข*อ 1 
 

ท่ีโรงพยาบาลติดปQายไว*ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปQายท่ีโรงพยาบาลแห งนี้บอกข*อมูลอะไร 
 1) ห*ามถ ายรูปภาพ 
 2) ห*ามพกกล*องถ ายรูป 
 3) ห*ามถือกล*องถ ายรูป 
 4) ห*ามนํากล*องถ ายรูปเข*า 
 เฉลย 1) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ดูภาพแล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ถ*านักเรียนจะซ้ือเครื่องด่ืมสมุนไพรจะต*องพิจารณาข*อใดเปHนลาดับแรก 
 1) วันหมดอายุ 
 2) ส วนประกอบ 
 3) เครื่องหมาย อย. 
 4) สรรพคุณทางยา 
 เฉลย 3) 

 
3. นักเรียนคนหนึ่งเดินไปยังสถานท่ีแห งหนึ่งพบปQายสัญลักษณ3ดังนี้ 

 

 
แสดงว านักเรียนคนนี้น าจะไปในสถานท่ีใดมากท่ีสุด 

 1) สระว ายน*า 
 2) บริเวณบันได 
 3) สนามฟุตบอล 
 4) สวนสาธารณะ 
 เฉลย 1) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากภาพ ใครปฏิบัติตนได*ถูกต*อง 
 1) ปPYนป�Yนจักรยานเข*าไปเม่ือไม มีใครเห็น 
 2) ปZองใช*เส*นทางอ่ืนในการป�Yนจักรยาน 
 3) ปุQยเดินจูงจักรยานแทนการป�Yน 
 4) ปQอมป�Yนจักรยานชิดด*านขวามือ 
เฉลย 2) ปZองใช*เส*นทางอ่ืนในการป�Yนจักรยาน 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สินค*าท่ี เด็กชายเก ง เลือกซ้ือ ชิ้นใดท่ีมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพถูกต*องท่ีสุด 
 1) ชิ้นท่ี 1 
 2) ชิ้นท่ี 2 
 3) ชิ้นท่ี 3 
 4) ชิ้นท่ี 4 
เฉลย 4) ชิ้นท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ถ*าเด็กชายปQอมต*องการยาแก*ปวดศีรษะ เขาควรไปติดต อนักเรียนห*องใด 
 1) ป.3/1 
 2) ป.3/2 
 3) ป.3/3 
 4) ป.3/4 
เฉลย 1) ป.3/1 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2560 
 

 
 
5.     เลือกซ้ือสินค*าของใครท่ีได*สินค*าท่ีมีคุณภาพเชื่อถือได*ท้ังหมด 
 1) สุรศักด์ิซ้ือสินค*าหมายเลข 1, 3 
 2) สุรชัยซ้ือสินค*าหมายเลข 2, 3 
 3) สุริยาซ้ือสินค*าหมายเลข 1, 2 
 4) สุรภีซ้ือสินค*าหมายเลข 2, 4 
เฉลย 1) สุรศักด์ิซ้ือสินค*าหมายเลข 1, 3 
 

 
6.     แดงซ้ือน้ําขวดพลาสติกและลูกชิ้นราดน้ําจิ้มใส กระทงใบตองมารับประทาน เม่ือรับประทานเสร็จแล*ว 

แดงควรนําขวดน้ําและกระทงใบตองท้ิงในถังขยะใบใดตามลําดับจึงจะถูกต*อง 
 1) ใบท่ี 1 และใบท่ี 2 
 2) ใบท่ี 2 และใบท่ี 3 
 3) ใบท่ี 3 และใบท่ี 4 
 4) ใบท่ี 4 และใบท่ี 2 
เฉลย 1) ใบท่ี 1 และใบท่ี 2 
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ความสามารถด�านภาษา 

 
 
7.     การปฏิบัติของบุคคลในภาพใดถูกต*องเหมาะสมท่ีสุด 
 1) ภาพ ก 
 2) ภาพ ข 
 3) ภาพ ค 
 4) ภาพ ง 
เฉลย 4) ภาพ ง 
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ความสามารถด�านภาษา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.ตอบคําถามจากเร่ืองที่ ฟ8ง ดู และอ,าน 
 
ป�การศึกษา 2556 
 
อ านแผนภูมิท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
 โรงเรียนแห งหนึ่งได*สํารวจความต*องการของนักเรียนในการจัดต้ังชมรมกีฬาดังแผนภูมิต อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ถ*าหากโรงเรียนจะใช*คะแนนเสียงส วนใหญ ในการจัดต้ังชมรมกีฬาใน จํานวน 3 ชมรม โรงเรียนแห งนี้
จะต้ังชมรมใดได*บ*าง 

 1) ฟุตบอล วอลเลย3บอล และเทนนิส 
 2) แบดมินตัน พุตบอล และวอลเลย3บอล 
 3) แบดมินตัน วอลเลย3บอล และเทนนิส 
 4) ฟุตบอล วอลเลย3บอล และบาสเก็ตบอล 
 เฉลย 2) 
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ความสามารถด�านภาษา 

อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 

โอ...นั่นหมู แมลงหลากชนิดบินฉวัดเฉวียนไปมา โน นเสียงจักจั่นประสานเสียงสนั่นปJามาแต ไกล
ประหนึ่งว าปJานั้นอึกทึกด*วยความวุ นวาย นั่นขวบแมลงปJาบินทยอยตามหลังกันมา สัตว3เหล านี้ต าง
พ่ึงพาอาศัยกัน และขยายเผ าพันธุ3ตามธรรมชาติพวกมันอยู กันอย างสุขสงบ 

 
2. ข*อใดเปHนใจความสําคัญของเรื่อง 
 1) แมลงมีหลายชนิด 
 2) ความวุ นวายของแมลง 
 3) การขยายพันธ3ของแมลง 
 4) การอยู ร วมกันของแมลง 
 เฉลย 4) 

 
 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 

ถ่ัวงอกหัวโตงอกออกมาจากถ่ัวเหลือ ส วนถ่ัวงอกคือต*นอ อนท่ีงอกออกมาจากถ่ัวเขียวท่ีเพาะไว* 
ถ่ัวงอกนุ มและมีสารอาหารมากกว าถ่ัวงอกหัวโต ดีต อร างกายช วยเรื่องระบบย อย แม*ถ่ัวงอกออกมา
จากถ่ัวเขียวแต กลับมีวิตามินมากกว าถ่ัวเขียว ถ่ัวงอกเปHนผักท่ีช้ําง ายและเก็บไว*ได*ไม นาน ถ*าถ่ัวงอก
ถูกลมและแสงแดดจะมีสีคล้ําไม น ารับประทาน มาค*าบางคนจึงเติมสารเคมีลงไปเพ่ือให*ถ่ัวเขียวมีสี
ขาวและดูสดใหม สารนี้เปHนพิษต อร างกาย 

 
3. จากข*อความ ใครท่ีได*สารอาหารมากท่ีสุด 
 1) เอก รับประทานถ่ัวเขียวต*ม 
 2) โอ> รับประทานถ่ังงอกหัวโต 
 3) เอ> บประทานถ่ังงอกท่ีสีขาวมากๆ 
 4) แอ>ว รับประทานถ่ัวงอกท่ีมีสีขาวธรรมชาติ 
 เฉลย 4) 
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ความสามารถด�านภาษา 

อ านข*อความ แล*วตอบคําถามข*อ 4 
 

              นิสัยคนไทยทุกบ*าน                    ใครมาเรือนชานอาศัย 
        ต*อนรับขับสู*ใส ใจ                             น้ําด่ืมส งให*ทักทาย 

 
4.  ลักษณะเด นของคนไทยจากข*อความคือข*อใด 

 1) มีน้ําใจ 
 2) สามัคคี 
 3) จิตอาสา 
 4) เมตตากรุณา 
 เฉลย 1) 

 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 5 - 6 
 
     ไส*เดือนมีท้ังเพศผู*และเพศเมียอยู ในตัวเดียวกัน แต ต*องผสมพันธ3กับตัวอ่ืนถ*าตัดส วนใดส วนหนึ่งของ
ไส*เดือนออก เม่ือผ านไประยะหนึ่ง มันจะงอกส วนท่ีขาดไปข้ึนมาใหม  ไส*เดือนไม มีปอด ไม มีเหงือก                  
ต*องหายใจทางผิวหนังโดยออกซิเจนจะซึมผ านผิวหนังเข*าไปสู*หลอดเลือด ไส*เดือนต*องมีผิวหนังท่ีชื้นอยู เสมอ
จึงจะหายใจได*มันจึงต*องอาศัยอยู ในดินท่ีชื้นแฉะ แต เม่ือฝนตกลงมา น้ําฝนจะซึมลงไปในดินทําให*อากาศใน
ดินลดลง ไส*เดือนจึงออกมาอยู บนพ้ืนดิน 

 
5.  ข*อความนี้ ทําไมไส*เดือนจึงต*องมาอยู บนพ้ืนดิน 
 1) ออกมาหายใจ 
 2) ออกมาเล นน้ําฝน 
 3) ออกมาหาคู เพ่ือผสมพันธ3 
 4) ออกมากินอาหารท่ีไหลมากับน้ําฝน 
 เฉลย 1) 

 
6.  สถานการณ3ใดต อไปนี้ท่ีไส*เดือนมีโอกาสตายมากท่ีสุด 
 1) ถูกน้ําท วม 
 2) ถูกตัดส วนหางออก 
 3) ถูกจับไปไว*ใต*ต*นไม* 
 4) ถูกจับไปวางไว*กลางแดด 
 เฉลย 4) 
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ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2557 
 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 

สะพานไม*ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ3ของอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีแห งนี้มีชื่อว าสะพานไม*อุตต
มานุสรณ3 หรือชาวบ*านเรียกว า สะพานมอญ เปHนสะพานไม*ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทยสร*างข้ึนเพ่ือช วยย น
ระยะทางให*ชาวมอญเดินทางมาถึงฝ�Yงสังขละบุรีได*สะดวก 

 
1. ข*อความใดถูกต*อง 
 1) สะพานมอญเปHนสัญลักษณ3ของชาวมอญ 
 2) สะพานมอญเปHนสะพานข*ามแม น้ํากาญจนบุรี 
 3) สะพานมอญเปHนสะพานท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
 4) สะพานมอญสร*างข้ึนเพ่ือให*ชาวมอญประหยัดค าเดินทาง 
 เฉลย 4) 

 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 

ฉลามเสือจัดเปHนฉลามท่ีอันตรายท่ีสุด มีขนาด 5.7 เมตร หัวโต ปากกว*าง ครีบหางเรียวและปลายแหลม 
ลําตัวเรียวไปทางปลายหาง ลําตัวมีสีเทาแถบลายขวางคล*ายเสือโคร ง ฟ�นมีรูปร างคล*ายสามเหลี่ยมแบน 
ขอบหยักเปHนซ่ีคล*ายเลื่อย 

 
2. ใจความสําคัญของข*อความนี้คืออะไร 
 1) นิสัยของฉลาม 
 2) อาหารของฉลาม 
 3) ประเภทของฉลาม 
 4) ลักษณะของฉลาม 
 เฉลย 4) 
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อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 

ชนเผ ากะแหรี่ยงคอยาว หรือชนเผ าปะด องใส ห วงทองเหลืองเพ่ือความสวยงามและแสดงฐานะดังนั้น
ผู*หญิงชาวกะเหรี่ยงคอยาวจึงใส ห วงทองเหลืองต้ังแต เด็ก แล*วค อยเพ่ิมจํานวนห วง ซ่ึงแท*จริงคอไม ได*ยาว
ข้ึน แต ห วงทองเหลืองจะกดทับกระดูกไหปลาร*าและช วงอกให*ทรุดลง จึงดูเหมือนคอยาว 

 
3. จากข*อความ กะเหรี่ยงคอยาวเพราะสาเหตุใด 
 1) มีห วงท่ีค อยๆเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
 2) มีห วงทับกระดูกไหปลาร*าทรุดลง 
 3) มีห วงท่ีแสดงฐานะดีตั้งแต เด็ก 
 4) มีห วงทองเหลืองมีแสงสะท*อนทําให*เห็นคอยาว 
 เฉลย 2) 
 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 4 
 

แม ฮ องสอน มีความหลากหลายทางด*านชาติพันธุ3และวัฒนธรรม แวดล*อมด*วยทัศนียภาพอันสวยงามและ
ทิวเขาสลับซับซ*อน มีแหล งท องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน าสนใจ แม*ส าการเดินทางสู แม ฮ องสอนทางรถยนต3
นั้นจะต*องผ านเส*นทางคดเค้ียวถึง 1,864 โค*ง แต ทุกคนต างมุ งม่ันไปให*ถึงจุดหมาย เพ่ือให*ได*สัมผัสเมืองใน
หุบเขานี้สักครั้ง 

 
4. จุดประสงค3ของข*อความนี้คืออะไร 
 1) แนะนําวิธีการท องเท่ียว 
 2) แนะนําจังหวัดแม ฮ องสอน 
 3) บอกระยะทางการเดินทาง 
 4) บอกสถานท่ีท องเท่ียวท่ีควรรู*จัก 
 เฉลย 2) 
 
 



30 

 

ความสามารถด�านภาษา 

อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 5 
 

โรงงานอุตสาหกรรมบางแห งปล อยน้ําเสีย ซ่ึงเกิดจากผลิตภัณฑ3ท่ีมีสารพิษ จนน้ําเสียเหล านั้นฆ าพืชและ
ปลาในน้ํา โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห งจึงควรบําบัดน้ําเสียก อนปล อยน้ําท้ิง เพ่ือหยุดยั้งมลพิษกันได*อยู  

 
5.โรงงานอุตสาหกรรมปล อยน้ําลงในแหล งน้ําทําให*ปลาตาย เกิดจากสาเหตุใด(เขียนตอบสั้น 2 คะแนน) 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.จากภาพ นักเรียนคิดว าจะมีเหตุการณ3ใดเกิดข้ึน จงอธิบายและให*เหตุผลประกอบอย างละเอียด               
(เขียนตอบอิสระ 4 คะแนน) 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ป�การศึกษา 2558 
 
1. อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 1 

 
กบ งู กระรอก เตรียมตัวสําหรับการนอนจําศีลไว*ก อนฤดูหนาวท่ีมาถึง เม่ืออากาศเย็นจัดและอาหารขาดแคลน 
มันจะอยู นิ่งๆและนอนจําศีลใต*ใบไม*แห*งหรือใต*ดินโดยปรับอุณหภูมิของร างกายลดตํ่าลงเท ากับอุณหภูมิของ
สิ่งแวดล*อม ระหว างนั้นมันจะใช*ไขมันท่ีสะสมไว*เปHนพลังงาน 

 
สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีทําให*งูหรือกบท่ีมีชีวิตรอดผ าฤดูหนาวไปได*คืออะไร 

 1) การนอนอยู ใต*ดิน 
 2) การมีอาหารท่ีสะสมไว*เพียงพอ 
 3) การปรับอุณหภูมิร างกายท่ีต่ําลงเท าสภาพแวดล*อม 
 4) การเตรียมหาอาหารให*พร*อมสําหรับการจําศีลในฤดูหนาว 
 เฉลย 3) 
 
2. อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 2 

 
ผู*ท่ีมีสุขภาพดี จะสะท*อนความงามออกมาภายนอกร างกาย เช น ผิวพรรณ เส*นผม รูปร าง อันเปHนการบ งบอก
ถึงการทํางานของอวัยวะภายในท่ีดี 

 
จากข*อความข*อใดสรุปได*ถูกต*อง 

 1) ความงามของร างกายเกิดจากการดูแลผิวพรรณ 
 2) การทํางานของอวัยวะภายในส งผลต อสุขภาพภายนอก 
 3) การทํางานของอวัยวะภายในเกิดจากการทํางานของอวัยวะภายนอก 
 4) ความงามภายนอกเกิดจากการทํางานของร างกายและอวัยวะภายนอก 
 เฉลย 2) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 3 

 
น*องโอมช วยกวาดบ*าน ถูบ*าน รดน้ําต*นไม* ให*อาหารสัตว3เลี้ยงและดูแลคุณตาคุณยายตามท่ีคุณพ อคุณแม 
มอบหมายให*ทํา 

 
จากข*อความนี้ แสดงว าน*องโอมมีคุณลักษณะในข*อใด 

 1) จิตอาสา 
 2) ช วยเหลือ 
 3) รับผิดชอบ 
 4) ฝeกการทํางาน 
 เฉลย 3) 
 
4. อ านข*อความท่ีกําหนด แล*วตอบคําถามข*อ 4 

 
เวลาผู*ใหญ พูดคุยกันต*องนั่งฟ�งอย างเรียบร*อย ไม พูดสอดแทรกเข*ามาอย างนี้ ควรรอให*ผู*ใหญ คุยกันจบก อน หรือ
เก็บข*อสงสัยนั้นไว*สอบถามทีหลัง 

 
จากข*อความนี้ผู*พุดมีจุดประสงค3ใด 

 1) ชี้แจง 
 2) อธิบาย 
 3) โน*มน*าว 
 4) ตักเตือน 
 เฉลย 4) 
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5. อ านข*อความแล*วตอบคําถามข*อ 5 

 
“เดินเปHนไม ปJวย”ร*อยละ 95 ของชีวิตคือการเดินซ่ึงมีหลากหลายวิธี เช น เดินออกกําลังกายท่ัวไป เดินบนลู ใน
ฟPตเนส การเดินสลับวิ่ง เดินจงกรม ประโยชน3ของการเดินมีมากมายมหาศาลเช น บรรเทาอาการเจ็บปJวย 
ปQองกันหวัด นอนหลับง าย ปQองกันโรคอ*วน โรคน้ําตาลในเลือดสูง โรคหัวใจ เลือดลมเดินคล อง สมองแล น 
อารมณ3แจ มใส อายุยาว” 

 
สาระสําคัญของข*อความนี้คือข*อใด 

 1) วิธีการเดินท่ีถูกต*อง 
 2) ประโยชน3ของการเดิน 
 3) การเดินมีหลากหลายวิธี 
 4) การรักษาโรคต างๆด*วยการเดิน 
 เฉลย 2) 
 
ให*นักเรียนพิจารณาภาพแล*วตอบคําถามข*อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.นักเรียนคิดว าครูกําลังให*ความรู*เก่ียวกับเรื่องใด 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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อาหารท่ีให*พลังงานสูง อาหารรสจัด และเครื่องด่ืมจําพวกน้ําอัดลม แอลกอฮอล3 น้ําหวาน ควร
จัดอยู ในหมวดอาหารท่ีต*องลดและงด ไม ใช อาหารท่ีต*องกินเปHนประจํา 

 

 น้ําสมุนไพรมีประโยชน3ต อร างกายมากมาย นอกจากจะมีรสอร อยตามธรรมชาติแล*วยังช วยระบบ
ขับถ าย ช วยเจริญอาหาร ทําให*รู*สึกกระชุ มกระชวย และยังอุดมไปด*วยวิตามินนานาชนิด ท้ังวิตามินซี 
วิตามินเอ วิตามินบี ท่ีช วยให*ร างกายแข็งแรง 

ป�การศึกษา 2559 

 

 

 

1. ข*อความนี้ให*ข*อคิดในเรื่อใดมากท่ีสุด 
 1) การเลือกอาหารท่ีชอบ 
 2) การเลือกรับประทานอาหาร 
 3) การเลือกด่ืมน้ําผลไม*แทนน้ําอัดลม 
 4) การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือลดน้ําหนัก 
เฉลย 2) การเลือกรับประทานอาหาร 
 

 

 

 

2. ข*อความนี้ ไม,ได� กล าวถึงเรื่องใด 
 1) ชนิดของสมุนไพร 
 2) คุณค าท่ีได*จากสมุนไพร 
 3) สารอาหารจากสมุนไพร 
 4) ผลดีของการด่ืมสมุนไพร 
เฉลย 1) ชนิดของสมุนไพร 
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 รถของครูตกหลุมทรายทรายท วมล*อ เด็กเด็กขออาสามาเปHนแถว 
มาช วยกันดันไปให*ไกลแนว   หวังแน แน วให*รถพ*นจากโคลนทราย 

 

 

 

 

 

 

3. ใครนําความรู*จากข*อมูลไปใช*ประโยชน3ได*เหมาะสมท่ีสุด 
 1) จิ๋มรับประทานข*าวขาหมู 
 2) เจี๊ยบรับประทานเนื้อย าง 
 3) ตุVกรับประทานข*าวมันไก ทอด 
 4) เอมรับประทานก>วยเต๋ียวปลา 
เฉลย 4) เอมรับประทานก>วยเต๋ียวปลา 
 

 

 

 

4. บทร*อยกรองนี้ สะท*อนคุณลักษณะของเด็กในด*านใดมากท่ีสุด 
 1) ความขยัน 
 2) ความเข*มแข็ง 
 3) ความมีน้ําใจ 
 4) ความสนุกสนาน 
เฉลย 3) ความมีน้ําใจ 
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   เริ่มต*นเดือนแรก  มีแจกของขวัญ 
จัดงานสังสรรค3   มากันเร็วไว 

   ลงท*ายด*วยคม  รื่นรมย3หัวใจ 
สดชื่นแจ มใส   ท่ัวไทยสําราญ 

 

  นิสัยคนไทยทุกบ*าน  ใครมาเรือนชานอาศัย 
 ต*อนรับขับสู*ใส ใจ    น้ําด่ืมส งให*ทักทาย 
 น้ําใสในขันท่ียื่น    ชุ มชื่นดับร*อนผ อนหาย 
 ซาบซ้ึงตรึงใจไม วาย   เปHนสายสัมพันธ3ม่ันคง 

 

 

 

 

5. กิจกรรมในบทร*อยกรองนี้ ตรงกับวันใด 
 1) วันคริสต3มาส 
 2) วันข้ึนป"ใหม  
 3) วันสงกรานต3 
 4) วันลอยกระทง 
เฉลย 2) วันข้ึนป"ใหม  
 

 

 

 
6.   อ านบทร*อยกรองต อไปนี้ แล*วตอบคําถาม 

บทร*อยกรองนี้ สะท*อนให*เห็นลักษณะนิสัยคนไทย อย างไรบ*าง (ตอบมา 2 ข*อ) 
ตอบ 1)........................................................................................................................................................... 
 2)........................................................................................................................................................... 
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ป�การศึกษา 2560 

อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
 

8.     จากข*อความ เก>มีลักษณะตรงกับข*อใด 
 1) ชอบความอิสระ 
 2) มีความขยันขันแข็ง 
 3) ชอบบําเพ็ญประโยชน3 
 4) มีเมตตากรุณาต อผู*อ่ืน 
เฉลย 3) ชอบบําเพ็ญประโยชน3 

 
อ านบทร*อยกรองแล*วตอบคําถาม 

 
 

9.     ใจความสําคัญของบทร*อยกรองนี้เน*นเรื่องใด 
 1) การประกอบอาชีพ 
 2) การรักษาทรัพย3สมบัติ 
 3) ความรับผิดชอบต อหน*าท่ี 
 4) ความสําคัญของการเรียนรู* 
เฉลย 4) ความสําคัญของการเรียนรู* 
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อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
 

10.    จากข*อความ ข*อมูลใดท่ีบ งบอกว าชาวนาต*องเตรียมตัวให*พร*อมสําหรับการไถนา 
 1) แสงแดดท่ีกําลังจางหาย 
 2) ในท*องฟQามีเมฆบางเบา 
 3) สายฝนท่ีโปรยปรายลงมา 
 4) มีเมฆกระจายท่ัวท*องฟQา 
เฉลย 3) สายฝนท่ีโปรยปรายลงมา 
 
อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
 
11.    จากข*อความ ทําไมสุชาติจึงลาออกจากชมรม 
 1) สุชาติไม มีเวลาฝeกซ*อม 
 2) สุชาติขาดความอดทน 
 3) ครูสอนฟุตบอลไม เก ง 
 4) ครูไม พอใจสุชาติ 
เฉลย 2) สุชาติขาดความอดทน 
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อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 
 
12.    เหตุใดลูกหมีจึงหลงทาง 
 1) ไม เคยทําอะไรเอง 
 2) ไม เชื่อฟ�งผู*ใหญ  
 3) ไม เข*าใจท่ีแม สอน 
 4) ไม เรียนรู*สิ่งใหม ๆ รอบตัว 
เฉลย 2) ไม เชื่อฟ�งผู*ใหญ  

 
 
อ านสถานการณ3แล*วตอบคําถาม 

 
28.จากข*อความ การเล านิทานของพ อแม มีประโยชน3อย างไรบ*าง ตอบ 2 ข*อ (2 คะแนน) 

1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 

 
แนวคําตอบ 
- สร*างความรักความผูกพันของพ อแม กับลูก - สร*างความอบอุ นให*กับลูก 
- สร*างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก เด็ก  - ใช*เปHนตัวอย างสอนเด็ก 
- พัฒนาความรู*และความคิดสร*างสรรค3ของเด็ก - ทาให*เด็กเกิดความคิดจินตนาการ 
- ให*คติสอนใจและปลูกฝ�งคุณธรรมให*แก ลูก - เปHนตัวอย างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให*แก ลูก 
- ส งเสริมนิสัยรักการอ าน 

ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4. บอกเล,าเร่ืองราวที่ได�จากการฟ8ง  ดู  และอ,านอย,างง,าย ๆ  

ป�การศึกษา  2556  

1. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
 โปงลาง  เปFนเครื่องดนตรีประจําภาคอีสาน  แต,เดิมคนต�อนวัวจะแขวนโปงลางท่ีทําด�วยไม�  
ไว�ท่ีคอวัวเพ่ือจะให�ได�ยินว,าวัวตัวนั้นอยู,ท่ีไหน  ต,อมามีผู�ติดใจเสียงโปงลาง  จึงเอาไม�มะหาดแห�งมา
ประดิษฐCให�มีเสียงสูงต่ําเปFนทํานองดนตรี 
 
ข*อความนี้  กล าวถึงอะไร 

 1) วิธีการตีโปงลาง 
 2) ชนิดของโปงลาง 
 3) เสียงเพลงท่ีมาจากโปงลาง 
 4) ความเปHนมาของโปงลาง 
 เฉลย 4) 
  

2. อ านบทกลอนท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
 เห็นแก�วแวววับท่ีจับจิต   ไยไม,คิดอาจเอ้ือมให�เต็มท่ี 
เม่ือไม,เอ้ือมจะได�อย,างไรมี   อันมณีหรือจะโลดมาถึงมือ 
 
ข*อความนี้  กล าวถึงอะไร 

 1) ให*รู*จักประมาณตน 
 2) ให*รู*จักเพียรพยายาม 
 3) ให*รู*จักทะเยอทะยาน 
 4) ให*รู*จักกระตือรือร*น 
 เฉลย 2) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 
 การเล้ียงปลา  เปFนไปอย,างราบรื่น  เรียบร�อย  ปลายขายได�ราคาดี  พ,อแม,มีเงินเก็บไว�ใช�
สอยตามความจําเปFน  พ,อสอนฉันเสมอว,า  "เราต�องมีชีวิตอยู,อย,างพอเพียง  ต�องพ่ึงพาตนเองได�  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ทําให�เราอยู,ได�โดยไม,เบียดเบียนใคร"  ครอบครัวของฉันจึงอยู,ด�วยกัน
อย,างมีความสุขตลอดมา 
 
ข*อความนี้  กล าวถึงเรื่องใด 

 1) การช วยเหลือผู*อ่ืน 
 2) การประกอบอาชีพสุจริต 
 3) การอดทนต อความลําบาก 
 4) การดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
 เฉลย 4) 
 

4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 
 
 แม,พูดกับปราณีว,า  "สมมติว,า  มีใครจับลูกไปขังไว�ในห�องเล็ก ๆ แม�มีอาหารให�กินอย,าง
สมบูรณC  ลูกคงไม,ชอบเปFนแน,  นกก็มีความรู�สึกเช,นลูกเหมือนกัน 
 
จากข*อความ  ปราณีควรทําสิ่งใดจึงจะดีท่ีสุด 

 1) นํานกไปปล อย 
 2) หานกมาเลี้ยงเพ่ิม 
 3) สร*างบ*านให*นกอยู  
 4) เอานกให*เพ่ือนไปเลี้ยง 
 เฉลย 1) 
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ป�การศึกษา  2557 

1. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
 แม,ฮ,องสอน  มีความหลากหลายทางด�านชาติพันธุCและวัฒนธรรม  แวดล�อมด�วยทัศนียภาพ
อันสวยงามและทิวเขาสลับซับซ�อน  มีแหล,งท,องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน,าสนใจ  แม�ว,าการเดินทางสู,
แม,ฮ,องสอนทางรถยนตCนั้นจะต�องผ,านเส�นทางคดเคี้ยวถึง  1,864  โค�ง  แต,ทุกคนต,างมุ,งม่ันไปให�ถึง
จุดหมาย  เพ่ือให�ได�สัมผัสเมืองในหุบเขาสักครั้ง 
 
จุดประสงค3ของข*อความนี้คืออะไร 

 1) แนะนําวิธีการท องเท่ียว 
 2) แนะนําจังหวัดแม ฮ องสอน 
 3) บอกระยะทางการเดินทาง 
 4) บอกสถานท่ีท องเท่ียวท่ีควรรู*จัก 
 เฉลย 2) 
 

2. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
 ดงหญ�าทะเลมีความสําคัญย่ิงต,อระบบนิเวศทางทะเล  เพราะเปFนแหล,งท่ีสัตวCน้ําต,าง ๆ เข�า
มาวางไข,  เปFนสถานอนุบาลตัวอ,อน  เปFนแหล,งอาศัยและหากินของสัตวCทะเลนานาชนิด  ท้ังกุ�ง  
หอย  ปู  ปลา  รวมท้ังสัตวCทะเลขนาดใหญ,อย,างเต,าทะเล  และพยูน 
 
จากข*อความข*อใดสรุปไม ถูกต*อง 

 1) ดงหญ*าทะเลเปHนท่ีวางไข ของสัตว3น้ํา 
 2) ดงหญ*าเปHนสถานอนุบาลตัวอ อน   
 3) ดงหญ*าทะเลเปHนแหล งท่ีอยู ของนกทะเล 
 4) ดงหญ*าทะเลเปHนแหล งท่ีอยู อาศัยของสัตว3ทะเล 
 เฉลย 3) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 
 ขยะพลาสติกในทะเลส,วนหนึ่งลอยน้ําได�  และถูกกระแสน้ําพัดไปตกค�างตามชายฝ8Rง  มีผล
ทําให�สัตวCชายฝ8Rงตายจํานวนมาก  แต,ขยะพลาสติกกว,าร�อยละ  70  จะจมสู,ใต�ทะเล  เฉพาะใน
บริเวณทะเลเหนือ  นักวิทยาศาสตรCพบขยะท่ีใต�พ้ืนทะเลถึงหกแสนตัน  ทําให�เต,าทะเลและสัตวCเล้ียง
ลูกด�วยนมในทะเลเปFนจํานวนมากตายเพราะขยะพลาสติกนี้ 
 
จากข*อความนี้เรื่องใดไม ถูกต*อง 

 1) ขยะพลาสติกกว าร*อยละ  70  จะจมสู ใต*ทะเล   
 2) บริเวณทะเลเหนือพบขยะท่ีใต*พ้ืนทะเลถึงหกแสนตัน   
 3) เต าทะเลและสัตว3อ่ืน ๆ ตายเพราะขยะพลาสติก 
 4) ขยะพลาสติกท่ีลอยน้ําได*ไม เปHนอันตรายต อสัตว3น้ํา 
 เฉลย 4) 
 

4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 
 
 หนังสือเปFนท่ีรวบรวมเรื่องราว  ความรู�  ความคิดทุกด�านทุกอย,าง  และเปFนส่ิงสําคัญ
สําหรับการพัฒนาทางกาย  อาชีพและการค�นคว�า  หนังสือจึงเปFนส่ิงท่ีม่ีค,า  มีประโยชนCในการ
เรียนรู�ของมนุษยC 
 
ข*อใดสรุปได*ถูกต*องท่ีสุด 

 1) หนังสือเปHนท่ีรวบรวมความคิด   
 2) หนังสือเปHนสิ่งท่ีใช*พัฒนาอาชีพ   
 3) หนังสือใช*ในการพัฒนาทางกาย 
 4) หนังสือมีความสําคัญต อการเรียนรู* 
 เฉลย 4) 
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5. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 
 
 การออกกําลังกายมีประโยชนCต,อสุขภาพกายและใจมากมาย  ซ่ึงถือเปFนยาวิเศษขนานหนึ่ง
ในป8จจุบันพบว,า  การออกกําลังกายยังมีผลดีต,อสมองอีกด�วย  ช,วยทําให�การไหลเวียนของเลือดไป
เล้ียงสมองได�ดี  กระตุ�นให�สมองปลอดโปร,ง  สามารถเรียนรู�และจดจําได�ดี 
 
ข*อใดสรุปไม ถูกต*องจากเรื่องท่ีอ าน 

 1) การออกกําลังกายช วยให*สุขภาพดี   
 2) การออกกําลังกายช วยให*สมองปลอดโปร ง   
 3) การออกกําลังกายช วยให*เรียนรู*และจดจําได*ดี 
 4) การออกกําลังกายสามารถรักษาโรคต าง ๆ ได* 
 เฉลย 4) 
 

6. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 6 
 
 ธงชาติและเพลงชาติไทยเปFนสัญลักษณCของความเปFนไทย  เราจึงร,วมใจยืนตรงเคารพ            
ธงชาติ  ด�วยความภาคภูมิใจในเอกราช  และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 
 
ข*อความนี้ปลูกฝ�งให*มีจิตสํานึกในด*านใด 

 1) รักชาติ   
 2) เสียสละ   
 3) กตัญgู 
 4) วินัย 
 เฉลย 1) 
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ป�การศึกษา  2558  

1. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 7 
 
 ชาติไทยมีองคCไท�             จึงคงไทยในแหล,งหล�า 
     ราชันแห,งราชา                   ด�วยบุญญาบารมี 
 
บทร*อยกรองนี้  กล าวถึงเรื่องใด 

 1) พระบารมีของกษัตริย3ไทย 
 2) ความเจริญม่ันคงของชาติไทย 
 3) พระราชกรณียกิจของกษัตริย3ไทย 
 4) คนไทยมีพระมหากษัตริย3ท่ียิ่งใหญ  
 เฉลย 1) 
 

2. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
 ใบโหระพา  เปFนพืชท่ีช,วยดูแลปอด  ตับ  ไต  หัวใจ  ส,วนสะเดา  เปFนต�นไม�ใหญ,มีรสขม  
นํามาทําอาหารช,วยลดโรคเบาหวาน  นอกจากนี้ดอกแคและยอดแคเปFนพืชผักท่ีช,วยบํารุงเลือด  
บํารุงปอด  และมีธาตุเหล็กสูง 
 
ถ*านักเรียนเปHนโรคโลหิตจาง  ควรเลือกรับประทานอาหารในข*อใดจึงจะเหมาะสม 

 1) น้ําพริกผักสด 
 2) แกงส*มดอกแค 
 3) ห อหมกใบโหระพา 
 4) สะเดาน้ําปลาหวาน 
 เฉลย 2) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 
 อาหารแช,แข็งอร,อย ๆ และมีคุณภาพเปFนทางเลือกหนึ่งของคนท่ีไม,มีเวลาทําอาหาร  แม�จะ
มีคําพูดว,าอาหารท่ีดีท่ีสุดคืออาหารสดใหม,  แต,อาหารแช,แข็งหลายชนิดก็มีขายอยู,ตามห�างร�าน
ท่ัวไป   เราสามารถซ้ือมารับประทานได�ไม,ยาก  นอกจากนี้อาหารแช,แข็งยังลดเวลาในการ
ทําอาหาร  และยังช,วยให�เราควบคุมปริมาณอาหารในแต,ละม้ือได�อีกด�วย 
 
ข*อใดสรุปได*สอดคล*องกับข*อความข*างต*น 

 1) อาหารแช แข็งมีข*อดีอยู บ*าง 
 2) อาหารแช แข็งมีคุณค าทางอาหารสูง 
 3) อาหารแช แข็งไม ควรซ้ือมารับประทาน 
 4) อาหารแช แข็งไม เหมาะกับสังคมป�จจุบัน 
 เฉลย 1) 
 

4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 
 
 รถเข็นในห�างสรรพสินค�า  บริเวณท่ีจับสําหรับเข็นรถเกือบ  2  ใน  3  มีเช้ือโรคอยู,มากมาย  
หลังจากใช�รถเข็นเสร็จ  หรือขนชองเข�าบ�านเรียบร�อยแล�วตึงรีบล�างมือ  ทําความสะอาดทันที  
รวมท้ังเมนูร�านอาหารต,าง ๆ พบว,ามีเช้ือหวัดและไข�หวัดใหญ,อยู,บนพ้ืนผิวเมนูท่ีเคลือบพลาสติก  
ซ่ึงอยู,ได�นาน  18  ช่ัวโมงทีเดียว 
 
จากข*อความนี้ต*องหารบอกถึงเรื่องใด 

 1) ชนิดของเชื้อโรค 
 2) การดูแลสุขภาพ 
 3) การปQองกันเชื้อโรค 
 4) การรักษาความสะอาด 
 เฉลย 3) 
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5. อ านบทร*อยกรองแล*วตอบคําถามข*อ 5 
 
 ยามเช�าหอมกล่ินดอกไม�          ช่ืนใจมะลิเข็มขาว 
     สายหยุดพุดซ�อนงามพราว             กุหลาบสวยราวเนรมิต 
     ยามสายกล่ินแก�วจําป�                  ช�างกระสลับสีไพจิตร 
     มณฑารสสุคนธCชวนพิศ                 หอมตลบชวนชิดเชยชม 
 
จากบทร*อยกรองนี้  ไม ได*  กล าวถึงดอกไม*ในข*อใด 

 1) ดอกจําป" 
 2) ดอกมณฑา 
 3) ดอกชวนชม 
 4) ดอกรสสุคนธ3 
 เฉลย 3) 
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 ความจริงแล*ว “รถเจVก” ควรเรียนว า “รถลาก” เนื่องจากเปHนพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีไปได*โดยใช*
กําลังคน 1 คน ลากจูงไปโดยการวิ่งเหยาะๆ แต เนื่องจากผู*ท่ีรับจ*าง “ลากรถ” ส วนใหญ เปHนคนจีนท่ีเข*า
มาทํามาหากินในเมืองไทย ต*องอาศัยแรงกายหาเลี้ยงชีพด*วยความยากลําบาก ชื่อของรถจึงกลายเปHน 
“รถเจVก” ตามคําเรียกขานท่ีคนไทยใช*เรียกคนจีนท่ีลากรถนั่นเอง 

 

 

 ผิวหนังของผู*สูงอายุมักเหี่ยวย น แห*ง เนื่องจากต อมเหง่ือและไขมันของผู*สูงอายุน*อยกว าปกติ 
ก อให*เกิดความแห*ง และคันตามผิวหนัง จึงควรทาโลชั่นเพ่ิมความชุ มชื้นให*ผิวหนัง 

ป�การศึกษา  2559 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข*อความนี้กล าวถึงเรื่องใดเปHนสําคัญ 
 1) ความหมายของรถเจVก 
 2) ลักษณะสําคัญของรถเจVก 
 3) ท่ีมาของชื่อรถเจVก 
 4) ประโยชน3ของรถเจVก 
เฉลย 3) ท่ีมาของชื่อรถเจVก 

 
2.. จากข*อความสะท*อนถึงคุณลักษณะใดของคนจีนท่ีเด นชัดท่ีสุด 
 1) อยู อย างพอเพียง 
 2) ซ่ือสัตย3 
 3) ประหยัด 
 4) อดทน 
เฉลย 4) อดทน 

 
 
 
 
3. จากข*อความ ผู*สูงอายุควรทาโลชั่นด*วยเหตุผลในข*อใด 
 1) บํารุงผิว 
 2) ลดไขมัน 
 3) ปQองกันเหง่ือ 
 4) แก*อาการแพ* 
เฉลย 1) บํารุงผิว 
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 เม่ือเป"ยกฝนทุกครั้ง ควรสระผมให*เร็วท่ีสุด เพราะน้ําฝนท่ีตกลงมาชะล*างสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
ในอากาศลงมาด*วย นอกจากทําให*ไม สบายแล*ว เส*นผมและหนังศีรษะยังเกิดความชื้นสะสม กลิ่นอับ และ
โรคหนังศีรษะ หากไม สะดวกท่ีจะสระผมควรใช*ผ*าขนหนูซับเส*นผมให*แห*ง 

 

 แมวตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู เพียงลําพัง มันจ*องมองเขม็งท่ีปลาตัวอ*วน ซ่ึงแหวกว ายในตู*ปลา ในความคิด
ของมันกําลังฝ�นถึงปลาตัวอ*วนท่ีจะเปHนอาหารอันโอชะ และแมวตัวนั้นก็พูดว า “เฮ*อ! แต มันก็เปHนเพียง
ความฝ�น” 

 
 
 
 
 
 
4. ข*อความนี้กล าวถึงเรื่องใด 
 1) ข*อห*ามขณะท่ีเป"ยกฝน 
 2) ข*อปฏิบัติเพ่ือเลี่ยงการเป"ยกฝน 
 3) ข*อควรระวังขณะเดินตากฝน 
 4) ข*อแนะนําหลังจากเดินตากฝน 
เฉลย 4) ข*อแนะนําหลังจากเดินตากฝน 

 
 
 
 
 
5. จากข*อความ เหตุการณ3ใดน าจะเกิดข้ึนและมีความเปHนไปได*มากท่ีสุด 
 1) แมวกระโจนจับปลาในตู*ปลา 
 2) แมวกินปลาตัวอ*วนเปHนอาหาร 
 3) แมวถูกเจ*าของตีเพราะทําตู*ปลาแตก 
 4) แมวเดินจากตู*ปลาไปด*วยความเสียดาย 
เฉลย 4) แมวเดินจากตู*ปลาไปด*วยความเสียดาย 
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ป�การศึกษา 2560 
 
อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

13.    ข*อความนี้กล าวถึงเรื่องใดเปHนสําคัญ 
 1) ประโยชน3ของอาหาร 
 2) พลังงานท่ีได*จากอาหาร 
 3) ความสําคัญของสารอาหาร 
 4) รสชาติของอาหารชนิดต างๆ 
เฉลย 1) ประโยชน3ของอาหาร 
 

อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

14.    ข*อความนี้กล าวถึงเรื่องใดเปHนสําคัญ 
 1) ชนิดของผึ้ง 
 2) อาหารของผึ้ง 
 3) ลักษณะของผึ้ง 
 4) ประโยชน3ของผึ้ง 
เฉลย 4) ประโยชน3ของผึ้ง 
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อ านบทร*อยกรองแล*วตอบคําถาม 

 

15.    บทร*อยกรองนี้กล าวถึงเรื่องใดเปHนสําคัญ 
 1) การขนส งสินค*า 
 2) การประกอบอาชีพ 
 3) การคัดเลือกผลผลิต 
 4) การขยายตลาดผลไม* 
เฉลย 2) การประกอบอาชีพ 
 

อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

16.    ข*อความนี้กล าวถึงเรื่องใดเปHนสําคัญ 
 1) วิธีลดป�ญหาการจราจรติดขัด 
 2) ประโยชน3ของการป�Yนจักรยาน 
 3) ความสําคัญของช องทางจักรยาน 
 4) การแก*ป�ญหาอุบัติเหตุบนท*องถนน 
เฉลย 3) ความสําคัญของช องทางจักรยาน 
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อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

17.    ข*อความนี้กล าวถึงเรื่องใดเปHนสําคัญ 
 1) ลักษณะของแรด 
 2) การอนุรักษ3พันธุ3แรด 
 3) แหล งกําเนิดของแรด 
 4) ประโยชน3ของนอแรด 

เฉลย 1) ลักษณะของแรด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5. คาดคะเนเหตุการณCที่จะเกิดข้ึน จากเร่ืองที่ฟ8ง  ด ู และอ,าน 
 
ป�การศึกษา  2556 
 
อ านตารางท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ  1 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ถ*าต*องการรับประทานแมลงดานา ช วงใดจึงจะหาซ้ือได*ง ายท่ีสุด  
 1) กุมภาพันธ3 – มีนาคม   
 2) มีนาคม - เมษายน 
 3) เมษายน – พฤษภาคม   
 4) มกราคม – มีนาคม   
 เฉลย 2) 

 
 

2. ข*อมูลในตารางนี้ แมลงชนิดใดหารับประทานได*เปHนระยะเวลานานท่ีสุด   
 1) แมลงดานา   
 2) หนอนรถด วน 
 3) ต๊ักแตนปาทังก*า   
 4) หนอนดักแด*ไหม    
 เฉลย 3)   
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3.  อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 
         จากการสังเกต การฝTกนั่งสมาธิของนักเรียน พบว,า นักเรียนท่ีไม,เคยฝTกนั่งสมาธิ
เม่ือทดสอบความจํา ได�ผลอยู,ในระดับร�อยละ 40 เม่ือฝTกเพ่ิมเติมเปFนเวลานาน 1 ป� 
ความจําจะเพ่ิมข้ึนเปFนร�อยละ 60 และเม่ือฝTกเพ่ิมอีกรวมเปFน 2 ป� ความจําจะอยู,ในระดับ
ร�อยละ 70 
 
ข*อความนี้ ถ*านักเรียนฝeกสมาธิอย างต อเนื่องจะส งผลถึงสิ่งใด    

 1) ระดับความจําลดลง   
 2) ระดับความจําคงท่ี 
 3) ระดับความจําเพ่ิมข้ึน   
 4) ระดับความจํามีความคงทนถาวร   
 เฉลย 3)   

 

 
4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 

 
          ปUาไม�ท่ีมีเนื้อท่ีกว�างใหญ,ไพศาล นอกจากจะมีต�นไม�น�อยใหญ,ข้ึนเปFนจํานวนมาก
แล�วยังเปFนท่ีอาศัยของสัตวCปUานานาชนิด พืชและสัตวCต,างอาศัยซ่ึงกันและกัน ปUาไม�จึงอุดม
ไปด�วยส่ิงอันเปFนประโยชนCต,อมนุษยC 
 
ข*อความนี้ ถ*าไม มีปJาไม*จะเกิดเหตุการณ3ใดข้ึนเปHนสิ่งแรก 

 1) สัตว3ถูกล ามากข้ึน   
 2) พืชต างๆ จะสูญพันธุ3 
 3) สัตว3ปJาไม มีท่ีอยู อาศัย    
 4) สัตว3ปJาจะเข*ามารบกวนชาวบ*าน 
 เฉลย 3)    
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5. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 
 
         ความอ�วนนั้นเปFนอาการท่ีมีไขมันสะสมมากกว,าปกติ โดยมีสาเหตุมาจากการกินท่ี
ไม,ถูกต�องหรือกรรมพันธุC วิธีท่ีง,ายและไม,เปFนอันตราย ในเรื่องการกิน คือการเลือกกิน
อาหารท่ีมีพลังงานต่ํา หลีกเล่ียงอาหารประเภท ข�าว แป>ง น้ําตาล เน�นการกินอาหาร
ประเภทต�ม นึ่ง ย,าง อบและปVWง และท่ีสําคัญคือต�องออกกําลังกายอย,างสมํ่าเสมอ 
 
ถ*าหากเลือกกินอาหารท่ีมีพลังงานตํ่ามากข้ึน โดยไม ได*มีการออกกําลังกายจะมีผลต อร างกาย
อย างไร 

 1) อ*วน แต แข็งแรง   
 2) อ*วน และไม แข็งแรง   
 3) ไม อ*วน และแข็งแรง   
 4) ไม อ*วน แต ไม แข็งแรง 
 เฉลย 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ข*อใดไม สอดคล*องกับภาพท่ีกําหนด 
 1) สุนัขและไก เปHนสัตว3ท่ีรักกัน   
 2) สุนัขเปHนสัตว3เลี้ยงท่ีรักเจ*าของ 
 3) ผู*เลี้ยงเอาใจใส สัตว3เลี้ยงของตน   
 4) การพ่ึงพากันของมนุษย3และสัตว3 
 เฉลย 1)   
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7. ถ*านักเรียนเดินทางจากโรงเรียนไปโรงเรียนฝeกอาชีพควรใช*เส*นทางใดจึงจะใกล*ท่ีสุด   
 1) โรงเรียน  →    ตลาด   →   โรงเรียนฝeกอาชีพ    
 2) โรงเรียน  →     วัด   →  โรงเรียนฝeกอาชีพ   
 3) โรงเรียน  →    บ*าน    →   โรงเรียนฝeกอาชีพ    
 4) โรงเรียน →     โรงพยาบาล   →   โรงเรียนฝeกอาชีพ    
 เฉลย  2)   
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ป�การศึกษา  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข*อใดสอดคล*องกับภาพมากท่ีสุด   
 1) สินค*าท่ีนี่มีราคาถูกกว าท่ีอ่ืน 
 2) เหตุการณ3นี้เกิดข้ึนท่ีตลาดสด    
 3) เปHนสถานท่ีท องเท่ียวท่ีคนนิยม 
 4) มีท่ีนี่แห งเดียวซ้ือสินค*าได*ทุกชนิดทุกประเภท 
 เฉลย 2)    

 
 

2. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
        โลกห,วงความม่ันคงด�านอาหาร อาจไม,เพียงพอต,อประชากรของโลก ซ่ึงจะเพ่ิมจาก 
7,000 ล�านคน เปFน 9,200 ล�านคนในป� พ.ศ. 2593 ดังนั้นหากเราจะต�องหาอาหารให�ได�
กินอยู,กันท่ัวหน�า ต�องหันมาช,วยกันเชิญชวนชาวนาชาวไร,ซ่ึงเปFนผู�ผลิตพืชผลทาง
การเกษตร และผู�แปรสภาพอาหาร ให�มาร,วมมือกันแก�ไขป8ญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 
จากสถานการณ3นี้ จะส งผลอย างไร 

 1) เทคโนโลยีเข*ามามีบทบาทน*อยลง 
 2) คนจะทําอาชีพเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน     
 3) ผู*คนจะมีอาหารมากเกินความจําเปHน 
 4) เกิดการค*นพบแหล งผลิตสินค*าทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 เฉลย 2)     
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 
         กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพ้ืนท่ีเส่ียงบริเวณตอนบนของประเทศให�ระวังพายุฤดูร�อน
เกิดข้ึน ซ่ึงมีลักษณะของพายุฝนฟ>าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได�ในบาง
พ้ืนท่ี ขอให�ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร�อนท่ีจะเกิดข้ึน (ซ่ึงอาจสร�างความเสียง
หายแก,ชีวิตและทรัพยCสิน ป>ายโฆษณา ต�นไม�ใหญ,และส่ิงปลูกสร�างท่ีไม,แข็งแรง) 
 
จากข*อความข*างต*น เหตุการณ3ในข*อใดจะไม เกิดข้ึน 

 1) ต*นไม*ใหญ หักโค นขวางถนน 
 2) หลังคาบ*านปลิวตามแรงลม 
 3) ปQายโฆษณาใหญ ๆ ล*มทับบ*านเรือน   
 4) น้ําท วมจากการละลายของก*อนลูกเห็บ 
 เฉลย 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จากแผนภูมิสถิติการเรียนต อชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 แนวโน*มข*อใดน าจะเกิดข้ึนในป" 
 1) นักเรียนชายเรียนต อมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 เพ่ิมข้ึน    
 2) นักเรียนหญิงเรียนต อมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 เท าเดิม  
 3) นักเรียนชายเรียนต อมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 เพ่ิมข้ึน      
 4) นักเรียนชายเรียนต อมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 ลดลง   จากข*อความข*างต*น เหตุการณ3ในข*อ

ใดจะไม เกิดข้ึน 
 เฉลย 3)    
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5.  อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 

 
         ผู�คนท่ีอาศัยอยู,ในชุมชนเมืองมีภัยรอบตัวมากกว,าผู�ท่ีอยู,ในชนบท ออกไปนอกบ�าน
ก็พบผู�คนคลาคลํ่าการจราจรหนาแน,น ติดขัด ในถนนฝุUนฟุ>งกระจาย ควันพิษจากท,อไอเสีย 
ยานพาหนะ เสียงต,างๆ ดังเกิน ขอบเขตถึงข้ันอันตราย ขยะกองเล็กกองใหญ,ข�างถนน              
คูคลองท่ีมีน้ําดําสกปรก ขยะลอยฟUอง น้ําเน,าขังข�างซอย 
 
จากข*อความ จะเกิดผลอย างไรต อผู*ท่ีอาศัยอยู ในชุมชนเมือง 

 1) เศรษฐกิจดี 
 2) สุขภาพอ อนแอ            
 3) มีอาชีพหลากหลาย 
 4) มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน      
 เฉลย 2)            

 
 

6. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 6 
 
         กระต,ายกับลิงเปFนเพ่ือนกัน วันหนึ่งท้ังสองเดินทางเข�าไปหาอาหารในปUา พบบึง
ใหญ,ข�างหน�า กระต,ายจึงพูดข้ึนว,า ‘เราจะข�ามน้ําไปฝ8Rงโน�นได�อย,างไรกันละ” กระต,ายจึง
แนะนําให�ลิงเกาะลําไม�ไผ,ว,ายน้ําข�ามไปยังฝ8Rงตรงข�าม ลิงทําตามท่ีกระต,ายแนะนํา เม่ือไป
ถึงกลางบึงลิงได�พบจระเข�ตัวใหญ,อยู,ในบึง แต,ลิงก็สามารถข�ามฝ8Rงและนําอาหารกลับมาให�
กระต,ายกินได� ลิงจึงให�กระต,ายข�ามไปหาอาหารตามวิธีของตนบ�าง กระต,ายจึงทําตามท่ีลิง
บอก แต,ลิงเฝ>าคอยการกลับมาของกระต,ายด�วยความส้ินหวัง 
 
เหตุใดกระต ายจึงไม ได*กลับมา 

 1) เพราะพบท่ีอยู ใหม  
 2) เพราะได*รับอันตราย    
 3) เพราะไม อยากเปHนเพ่ือนกับลิง 
 4) เพราะไม ต*องการแบ งอาหารให*ลิง 
 เฉลย 2)  เพราะได*รับอันตราย    
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ป�การศึกษา  2558 
 

1. อ านบทร*อยกลองท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
แคเอ\ย  แคนา                         เจ�าเกิดมาสู�สล�างอยู,กลางทุ,ง 
ไปเปFนไม�ประดับของเมืองกรุง      อย,าลืมทุ,งถ่ินแท�นะแคนา 
 
จากบทร*อยกรอง แคนาควรปลูกท่ีใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด        

 1) ปลูกเปHนไม*ประดับบริเวณบ*าน เพราะ มีคนดูแลเอาใจใส  
 2) ปลูกเปHนไม*ประดับบริเวณบ*าน เพราะ ได*อยู ในสถานท่ีสวยงาม 
 3) ปลูกอยู บริเวณทุ งนา เพราะ จะได*สร*างความเจริญให*ท*องถ่ิน 
 4) ปลูกอยู บริเวณทุ งนา เพราะ จะได*เจริญเติบโตตามธรรมชาติ   
 เฉลย 4)   

 
2. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 

 
          ปVดเทอมภาคฤดูร�อน เด็กหลายคนมีความสุข และสนุกสนานเพราะไม,ต�องไปเรียน
หนังสือ และขณะท่ีเด็กจํานวนไม,น�อยเลือกไปเรียนพิเศษ แต,มีเด็กอีกกลุ,มหนึ่งมุ,งตรงไปท่ี
วัดเพ่ือร,วมโครงการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา 
 
นักเรียนในกลุ มท่ีเข*าร วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความแตกต างจากกลุ มอ่ืน ๆ อย างไร        

 1) มีผลการเรียนดีข้ึน 
 2) มีเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน       
 3) ทําให*มีสติและรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 
 4) มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมต างๆ 
 เฉลย 3) 

 
3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 

 

          หมาปUาตัวหนึ่งกําลังออกหากิน ได�ยินเสียงลูกแกะร�องอยู,ในฝูงแพะก็แปลกใจ จึง
เดินเข�าไปถามว,า “เจ�าลูกแกะ มาทําอะไรอยู,ในฝูงแพะนี่ล,ะ ไม,ไปหาแม,ของเจ�าเหรอ มาสิ
เดี๋ยวข�าจะพาเจ�าไปหาแม,” ลูกแกะจึงตอบว,า “ไม,ไปหรอก” 
 

การท่ีลูกแกะตอบหมาปJาตามข*อความเปHนเพราะเหตุใด    
 1) ไม รักและคิดถึงแม      
 2) อยู ในฝูงแพะปลอดภัยกว า 
 3) แม แพะไม ให*ไปกับหมาปJา          
 4) ไม ต*องการท่ีจะไปอยู กับแม  
 เฉลย 2) 
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4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 

           
         ใช�สมารCทโฟนมากไปทําให�เกิดอาการนิ้วล็อคหรือเอ็นงอ นิ้วอาจเกิดอาการอักเสบ
ได�หากปวดบริเวณโคนนิ้วด�านในฝUามืองอเหยียดนิ้วได�ไม,สุด ควรลดการใช�งานของมือ                 
แช,น้ําอุ,นและพบแพทยC 
 
จากข*อความ เราควรลดการใช*สมาร3ทโฟนหรือไม  เพราะเหตุใด        

 1) ควร    เพราะทําให*เกิดโรคติดต อ 
 2) ควร    เพราะทําให*มือได*ผ อนคลาย 
 3) ไม ควร เพราะทําให*เปHนคนล*าสมัย       
 4) ไม ควร เพราะทําให*ขาดการติดต อกับผู*อ่ืน 
 เฉลย 2) 

 

5. อ านบทร*อยกลองท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 
 
สองมือ สองแขน สองขา   สองตา คอยจ�อง ประคองขวัญ 
สองใจ รักลูก ผูกสัมพันธC   แทนคุณท,าน นับว,าเลิศ ประเสริฐคน 
 
ถ*านําข*อคิดจากบทร*อยกรองไปปฏิบัติจะได*รับผลอย างไร        

 1) ได*ชื่อว ามีความกตัญgู        
 2) จะทําให*เรียนหนังสือเก ง     
 3) ทําให*ได*รับรางวัลตอบแทน          
 4) เปHนท่ีนิยมชมชอบของบุคคลอ่ืน    
 เฉลย 1)        
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6.ให*นักเรียนพิจารณาภาพ แล*วตอบคําถาม 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนคิดว าครูกําลังให*ความรู*เก่ียวกับเรื่องใด 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
7.การท่ีครูให*ความรู*ตามภาพแล*วนักเรียนปฏิบัติตามอย างเคร งครัดจะเกิดผลอย างไร เพราะเหตุใด 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 เต าตัวหนึ่งอยากไปเท่ียวท่ีถํ้าสีทอง จึงขอร*องให*ลูกหงส3 2 ตัวพาไป ลูกหงส3จึงให*เต าคาบก่ิงไม* 
โดยห*ามอ*าปาก มิฉะนั้นจะตกลงมาตาย ขณะท่ีลูกหงส3บินผ านทุ งนาเด็กๆ เห็นแล*วใช*ก*อนหินขว*างปา ทํา
ให*เต าโกรธมากจึงตะโกนว า “เจ*าเด็กใจร*าย” 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากภาพ เด็กท้ังสองคนน าจะนําลูกยางไปทําอะไรมากท่ีสุด 
 1) นําไปเล นกับเพ่ือน 
 2) นําไปเพาะพันธุ3ขาย 
 3) นําไปเปHนของท่ีระลึก 
 4) นําไปทํางานประดิษฐ3 
เฉลย 1) นําไปเล นกับเพ่ือน 
 
 
 
 
 
 
2. จากข*อความ หลังจากท่ีเต าตะโกนต อว าเด็กแล*วน าจะเกิดเหตุการณ3ใด 
 1) ลูกหงส3โกรธท่ีเต าไม เชื่อฟ�ง 
 2) ลูกหงส3พาเต าไปให*ไกลจากเด็กๆ 
 3) เต าตกลงมาตาย 
 4) เต าได*ไปเท่ียวท่ีถํ้าสีทอง 
เฉลย 3) เต าตกลงมาตาย 
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 โรคฉ่ีหนู  เปHนโรคท่ีระบาดมากท่ีสุดในช วงฤดูฝน น้ํ าฝนจะชะล*างเอาเชื้อโรคต างๆจาก
สภาพแวดล*อม ไหลมารวมกันอยู ในบริเวณน้ําท วมขัง ซ่ึงโรคฉ่ีหนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีอยู ในป�สสาวะ
ของสัตว3ท่ีเปHนพาหะ โดยไม แสดงอาการ แต มีการติดเชื้อท่ีท อไต และปล อยเชื้อออกมากับป�สสาวะ ซ่ึงจะ
แฝงอยู ในจุดท่ีน้ําท วมขัง และสามารถมีชีวิตอยู ได*นานเปHนเดือน 

 

 วัวสี่ตัวออกหากินในทุ งกว*างแห งหนึ่ง มันไม เคยเกรงกลัวสิงโตท่ีอยู แถวนั้นเลยเพราะพวกมันมี
ความรักใคร และคอยช วยกันปQองกันภัยต างๆ ให*กันเสมอ วันหนึ่งวัวท้ังสี่ทะเลาะกัน และพวกมันต าง
แยกกันอยู  ในขณะท่ีสิงโตเห็นเหตุการณ3โดยตลอดและคิดว าเปHนโอกาสดีของสิงโตท่ีจะได*อาหารอันโอชะ 

 

 “ครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมาก เคยค*าขายแล*วขาดทุนจึงไม กล*าท่ีจะทํางานใดๆ อีกเลย          
วันหนึ่งมีผู*ใจบุญนําอาหารมาแจกครอบครัวนี้ดีใจมาก และวันต อๆ มา ผู*ใจบุญก็นํามาให*อีก หลังจากนั้น
ครอบครัวนี้จึงรอคอยอาหารจากผู*ใจบุญทุกวัน ต อมาผู*ใจบุญเจ็บปJวยมากจนช วยเหลือตนเองไม ได* แต ทุก
คนในครอบครัวนี้เฝQารอคอยผู*ใจบุญด*วยความหวัง 

 
 
 
 
 
 
3. จากข*อความ ใครมีความเสี่ยงต อการเปHนโรคฉ่ีหนูมากท่ีสุด 
 1) คนงานในโรงงานผลิตน้ําแข็ง 
 2) เด็กท่ีฝeกหัดว ายน้ําในสระว ายน้ําหมู บ*าน 
 3) ชาวบ*านเดินลุยน้ําบนถนนในซอยไปทํางานเปHนประจํา 
 4) พ อค*าขายของในตลาดนัดซ่ึงน้ําเคนท วมในป"ท่ีผ านมา 
เฉลย 3) ชาวบ*านเดินลุยน้ําบนถนนในซอยไปทํางานเปHนประจํา 
 
 
 
 
 
4. จากนิทาน น าจะเกิดเหตุการณ3ใดข้ึน 
 1) สิงโตถูกวัวรุมทําร*าย 
 2) สิงโตหนีฝูงวัวเข*าปJา 
 3) วัวท้ังสี่ตัวตายหมด 
 4) วัวท้ังสี่กลับมาคืนดีกัน 
เฉลย 3) วัวท้ังสี่ตัวตายหมด 
 
 
 
 
 
 
5. จากข*อความ ครอบครัวนี้ควรทําอย างไรจึงจะเปHนการแก*ป�ญหาท่ียั่งยืนท่ีสุด 
 1) ต*องพ่ึงพาตนเอง 
 2) ต*องหาผู*ใจบุญคนอ่ืน 
 3) ต*องมีความอดทน 
 4) ต*องดูแลสุขภาพไม ให*เจ็บปJวย 
เฉลย 1) ต*องพ่ึงพาตนเอง 
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 วิธีเลือกซ้ือ และใช*ผลิตภัณฑ3ไล ยุงอย างถูกต*อง เพ่ือความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ3ไล ยุงชนิดท่ีใช*
สารเคมี บนลากจะระบุเลขทะเบียน และแสดงระยะเวลาในการปQองกันยุง ผู*ใช*ต*องใช*อย างระมัดระวัง 
ควรอ านฉลากให*ละเอียด และปฏิบัติตามคําแนะนําอย างเคร งครัดซ่ึงผลิตภัณฑ3ท่ีมีประสิทธิภาพควรมี
ฤทธิ์ไล ยุงไม น*อยกว า 2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
6.จากข*อความ เม่ือคุณแม ซ้ือยากันยุงมาใช*ท่ีบ*าน และนักเรียนต*องเปHนผู*ใช*ผลิตภัณฑ3ท่ีคุณแม ซ้ือมา นักเรียน
ควรปฏิบัติอย างไร พร*อมให*เหตุผลประกอบ 

ตอบ .......................................................................................................................................... 
เพราะ........................................................................................................................................ 
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ป�การศึกษา 2560 
 
อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

18.    ใครไปเท่ียวท่ีทะเลน*อยแล*วจะได*เห็น “บัวสาย” ท่ีงดงามท่ีสุด 
 1) ต*อยไปตอนเช*าตรู  
 2) เอกไปตอนใกล*เท่ียง 
 3) หนึ่งไปตอนบ ายโมง 
 4) ก*อยไปตอนใกล*คํ่า 
เฉลย 1) ต*อยไปตอนเช*าตรู  
 

อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

19.    จากข*อความเปHนเหตุการณ3ท่ีจะเกิดข้ึนในข*อใด 
 1) กิจกรรมรณรงค3ให*สวมหมวกนิรภัย 
 2) เกิดอุบัติเหตุจากการใช*รถจักรยานยนต3 
 3) เจ*าหน*าท่ีกวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 
 4) การจัดการอบรมเรื่องวินัยจราจรแก คนขับรถ 
เฉลย 3) เจ*าหน*าท่ีกวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 
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อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

20.    จากข*อความการปลูกแตงโมของใครได*ผลผลิตดีท่ีสุด 
 1) พ อปลูกแตงโมในสวนยางพาราท่ีมีใบหนาทึบ 
 2) ปQาปลูกแตงโมในไร ท่ีอยู ใกล*ๆ คลองชลประทาน 
 3) อาปลูกแตงโมในนาข*าวท่ีมีน้ําหล อเลี้ยงตลอดป" 
 4) ลุงเจาะบ อบาดาลเพ่ือใช*น้ําในการปลูกแตงโม 
เฉลย 2) ปQาปลูกแตงโมในไร ท่ีอยู ใกล*ๆ คลองชลประทาน 
 

อ านข*อความแล*วตอบคําถาม 

 

21.    จากข*อความ ถ*าชาวบ*านไม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเกิดผลกระทบต อพวกเขาอย างไรเปHนอันดับ
แรก 

 1) ขาดแหล งอาหาร 
 2) การอพยพย*ายถ่ิน 
 3) เปลี่ยนอาชีพใหม  
 4) ฝนไม ตกตามฤดูกาล 
เฉลย 1) ขาดแหล งอาหาร 
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อ านบทเพลงแล*วตอบคําถาม 

 

22.    จากบทเพลงนี้น าจะสอดคล*องกับข*อใดมากท่ีสุด 
 1) ผู*พูดเบ่ือกรุงเทพฯ 
 2) ผู*พูดเกิดท่ีกรุงเทพฯ 
 3) ผู*พูดเพ่ิงเดินทางมากรุงเทพฯ 
 4) ผู*พูดต*องการเข*ามาอยู กรุงเทพฯ 
เฉลย 3) ผู*พูดเพ่ิงเดินทางมากรุงเทพฯ 

 

 
 
29. จากบทร*อยกรองน้ี กล าวถึงผลกระทบในเร่ืองใดบ*าง 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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ตัวช้ีวัดที่ 6. สื่อสารความรู�  ความเข�าใจข�อคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟ8ง  ดู  และอ,านอย,างเหมาะสม 
 

ป�การศึกษา  2556 
 

1. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
น้ําท,วมน�องว,าดีกว,าฝนแล�ง  พ่ีว,าน้ําแห�งให�ฝนแล�งเสียดีกว,า  น้ําท,วมป�นี้ทุกบ�านล�วนมีตา
คราบน้ําตา  พ่ีหนีน้ําข้ึนบนหลังคา  น้ําตาหล่ังเคล�าสายชล 
 
ข*อความนี้ให*ความรู*สึกอย างไร 

 1) อาลัย 
 2) ทุกข3ใจ 
 3) น*อยใจ 
 4) หมดหวัง 
 เฉลย 2)  

 

2. อ านบทร*อยกลองท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
แม�ใครรักรักม่ังชังชังตอบ             ให�รอบคอบคิดอ,านนะหลานหนา 
รู�ส่ิงใดไม,สู�รู�วิชา                       รู�รักษาตัวรอดเปFนยอดดี 
 
กลอนนี้  วรรคใดท่ีเหมาะสมกับผู*ท่ีกําลังศึกษาเล าเรียน 

 1) แม*ใครรักรักม่ังชังชังตอบ 
 2) ให*รอบคอบคิดอ านนะหลานหนา 
 3) รู*สิ่งใดไม สู*รู*วิชา 
 4) รู*รักษาตัวรอดเปHนยอดดี 
 เฉลย 3) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 
 

          หากคนเราหม่ันฝTกฝนตนเอง รู�จักส่ังสมความรู�ใส,ตัวอยู,เสมอด�วยความตั้งใจจริง 
สักวันหนึ่งเราก็จะมีป8ญญาเฉียบแหลมดุจเข็มท่ีแม�จะเล็กแต,ก็เป�Rยมไปด�วยความแหลมคม 
 

ข*อใดสอดคล*องกับใจความของข*อความมากท่ีสุด 
 1) การใฝJรู*ใฝJเรียน 
 2) ความแข็งแกร ง 
 3) ความฉลาดหลักแหลม 
 4) เสาะหาอาวุธท่ีแหลมคม 
 เฉลย 1) 

 
4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 

 
         ผิวหนังส,วนท่ีถูกแสงแดดเปFนเวลานานเส่ียงต,อมะเร็ง คนไทยเปFนโรคมะเร็งผิวหนัง 
ร�อยละห�าของมะเร็งท้ังหมด ป>องกันผิวหนังไหม�เกรียมและลดความเส่ียงโดยหลีกเล่ียง 
แสงแดดช,วงใกล�เท่ียงถึงช,วงบ,าย หลังจากท่ีแก�วได�อ,านข�อความ แก�วจึงบอกเพ่ือนว,า 
“ไม,ควรมีวิชาพลศึกษาเพราะการเล,นกีฬากลางแจ�งจะทําให�เส่ียงต,อการเปFนมะเร็ง
ผิวหนัง” 
 
ข*อความนี้ นักเรียนคิดว าคํากล าวของแก*วเหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 

 1) เหมาะสม เพราะต*องเสียเงินซ้ือครีมกันแดดมาใช* 
 2) เหมาะสม เพราะวิชาพลศึกษาเปHนวิชาท่ีเสี่ยงอันตราย 
 3) ไม เหมาะสม เพราะวิชาพลศึกษาทําให*เรามีสุขภาพแข็งแรง 
 4) ไม เหมาะสม เพราะหากไม เรียนวิชาพลศึกษาจะเล นกีฬาไม เปHน 
 เฉลย 3) 
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5. อ านบทร*อยกลองท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 

 

ร�อนเอ\ยร�อนจัง          หลบหลังต�นไม� 
ต�นโตใหญ,ใหญ,           สบายจริงหนา 
ร,วมมือทุกท,าน            ช,วยกันปลูกปUา 
สดช่ืนงามตา               อากาศรื่นรมยC 

 

นักเรียนควรปฏิบัติตนอย างไรจึงจะสอดคล*องกับสาระสําคัญของบทกลอนข*างต*น 
 1) เก ง  นั่งวาดภาพใต*ต*นไม* 
 2) ก*อง  เล นซ อนหาหลังต*นไม* 
 3) แก*ว  ช วยปลูกปJาของหมู บ*าน 
 4) กล*า  ช วยแม ปลูกผักสวนครัว 
 เฉลย 3) 

 
6. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 6 

 

 “ถ�าไม,อาจทําให�เขาเช่ือได�ด�วยคําอธิบายของเรา ก็ต�องให�มีการพิสูจนCด�วยการกระทํา” 
 

บุคคลในข*อใดปฏิบัติตนได*สอดคล*องกับข*อความข*างต*น 
 1) ตุ น   ต้ังใจทํางานจนเพ่ือนๆ พากันชมเชย 
 2) ต*น   ให*เต>อ มาช วยยืนยันว าตนเองทํางานเก ง 
 3) ต>อง  พยายามพูดให*เพ่ือนๆ เชื่อว าตนเองทํางานเก ง 
 4) เต*ย   เชิญตํารวจมาช วยพิสูจน3หลักฐานการทํางานของตนเอง 
 เฉลย 1) 
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ป�การศึกษา  2557  

 
1. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 1 

 
         การดื่มน้ํามะนาวผสมเกลือปรุงรส เหยาะน้ําผ้ึงหรือผสมกับน้ําหวาน ใส,น้ําแข็ง ดื่ม
บ,อยๆ เท,าท่ีต�องการเครื่องดื่มแก�วนี้จะช,วยล�างพิษ เปFนยาบํารุงโลหิต แก�โรคโลหิตจาง ทํา
ให�ผิวพรรณผุดผ,อง 
 
ข*อความนี้ ผู*พูดมีวัตถุประสงค3ใด 

 1) บอกวิธีการทําน้ํามะนาวท่ีอร อย 
 2) แนะนําการด่ืมน้ําผึ้งแทนน้ําอัดลม 
 3) บอกประโยชน3ของการด่ืมน้ํามะนาว 
 4) แนะนําให*ดื่มน้ําหวานผสมน้ํามะนาว 
 เฉลย 3) 

 
2. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 

 
         ภาคเหนือของไทยมีไม�ท่ีสลัดใบหมดต�น แล�วออกดอกสีชมพูสะพรั่ง ยามอากาศ
หนาวเย็นอยู,เหมือนกัน ไม�นั้นมีช่ือว,า นางพญาเสือโคร,ง หลายคนเลยเรียกมันว,า ซากุระ
เมืองไทย ซ่ึงข้ึนเฉพาะพ้ืนท่ีสูง 1,000 – 2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลเท,านั้น บนดอย
แม,ยะ แม,ฮ,องสอนเปFนแหล,งหนึ่งท่ีปลูกพญาเสือโคร,งไว�อย,างหนาแน,น จะออกดอกราว
เดือนธันวาคม – มกราคม 
 
ข*อใดกล าวไม ถูกต*อง 

 1) นางพญาเสือโคร งปลูกได*เฉพาะดอยแม ยะเท านั้น 
 2) นางพญาเสือโคร งมี1อีกชื่อหนึ่งคือ  ซากุระเมืองไทย 
 3) นางพญาเสือโคร งจะออกดอกราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
 4) นางพญาเสือโคร งปลูกข้ึนเฉพาะท่ีสูง  1,000 – 2,000  เมตรจากระดับน้ําทะเล 
 เฉลย 1) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 

 
          ช็อกโกแลตประกอบด�วยผงเมล็ดโกโก�  นม  น้ําตาล  ไขมันจากโกโก�  และอาจมี
ถ่ัว  ลูกเกด  เหล�า  น้ําผลไม�ผสมลงไป  งานวิจัยหลายช้ินช้ีให�เห็นว,า  การกินช็อกโกแลต
เปFนประโยชนC ต, อ สุขภาพ   ช, วยลดความดัน   ลดความเส่ียงโรค หัวใจ  ลดคอ
เรสเตอรอล  และช,วยกระตุ�นความคิด 
 
ข*อใดคือวัตถุประสงค3ของผู*เขียน 

 1) แนะนําวิธีกินช็อกโกแลต 
 2) แนะนําขนมท่ีเหมาะกับทุกวัย 
 3) อธิบายประโยชน3ของช็อกโกแลต 
 4) อธิบายการทําช็อกโกแลตท่ีอร อย 
 เฉลย 3) 

 
4.  อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 

 
         ผลไม�ส,วนใหญ,ให�น้ําตาลน�อยกว,าอาหารจําพวกแป>ง  ให�พลังงานต่ําไม,ทําให�
อ�วน  ป>องกันความเส่ือมของร,างกาย  ช,วยในการขับถ,ายเพราะมีใยอาหาร นําคอล
เรสเตอรอล  สารพิษท่ีก,อมะเร็งออกจากร,างกาย  แต,ควรหลีกเล่ียงผลไม�รสหวาน
จัด  เช,น  ลําไย ทุเรียน  ขนุน  ละมุด  เพราะมีปริมาณน้ําตาลสูง 
 
ข*อใดกล าวได*ถูกต*อง 

 1) ผลไม*ช วยในการขับถ าย 
 2) ลําไยมีปริมาณน้ําตาลตํ่า 
 3) ผลไม*รสหวานจัดรับประทานแล*วไม อ*วน 
 4) อาหารจําพวกแปQงให*พลังงานน*อยกว าผลไม* 
 เฉลย 1) 

 



74 

 

ความสามารถด�านภาษา 

 
5. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 

 
        การท่ีเราไม,ยอมให�อภัย  เหมือนเราไม,ย�อมล�างส่ิงสกปรกออกจากร,างกาย  แม�เรา
จะไปท่ีไหนสวมเส้ือผ�าช้ินใด  งามเพียงไร  ร,างกายของเราก็ยังสกปรก  และตามไปทุกหน
ทุกแห,ง  การให�อภัยจึงเปFนส่ิงท่ีดีสําหรับมนุษยCเรา 
 
ข*อใดสัมพันธ3กับเรื่องท่ีอ าน 

 1) สุดาร*องไห*เม่ือถูกเพ่ือนรังแก 
 2) เดชาโมโหเพ่ือนท่ีไม ให*ยืมดินสอ 
 3) เมธีไม โกรธเม่ือเพ่ือนกล าวคําขอโทษ 
 4) นารีรังเกียจเพ่ือนท่ีแต งกายไม สะอาด 
 เฉลย 3) 
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ป�การศึกษา  2558  

1.  อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 1 
 
       ป>อมเด็กชายวัยสิบขวบกําลังชมรายการโทรทัศนCกับแม,  เม่ือป>อมเห็นทหารรักษา
พระองคCสวนสนามจากภาพในโทรทัศนCป>อมก็ร�องข้ึน 
         “โอ�โฮ!  ทหารพวกนี้ใส,เส้ือสีเขียวเหมือนกันหมด  สวยจังเลย” 
         “สีเขียวท่ีไหนกัน  สีน้ําเงินจ�ะลูก” 
         “ผมว,าสีเขียว”  ป>อมยืนยันแข็งขัน  เม่ือทุกคนในบ�านมาดูก็เห็นเหมือนกัน
ว,า  ทหารสวมเส้ือสีน้ําเงินท้ังหมด  มีเพียงป>อมคนเดียวท่ีเห็นสีต,างไปเปFนสีเขียว 
 
จากเรื่องท่ีอ านข*อใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเปHนเหตุการณ3ต อไปของเรื่องนี้ 

 1) ล*างและหยอดตาให*กับปQอม 
 2) พาปQอมไปพบหมอเพ่ือตรวจตา 
 3) สอนปQอมใหม ถึงการเรียกสิ่งต าง ๆ ให*ถูกต*อง 
 4) ห*ามปQอมดูโทรทัศน3เพราะจะทําให*สายตาเสีย 
 เฉลย 2) 

 
 

2. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 2 
 
            แจผ�าห,มคลายลมหนาวครั้งคราวนี้       เส้ือผ�าท่ีมีมากเกินเชิญส,งให� 

กับคนจนท่ีทนหนาวร�าวทรวงใน          อยู,แดนดงพงไพรไทยช,วยกัน 
 
ใครปฏิบัติได*สอดคล*องกับบทร*อยกรองนี้ 

 1) ปอเก็บเสื้อผ*าท่ีมีสภาพดี  แต ไม ใช*แล*วไปบริจาค 
 2) แปQงเก็บเงินเพ่ือซ้ือเสื้อผ*าและผ*าห มกันหนาวไปบริจาค 
 3) ปPงรวบรวมเงินจากเพ่ือน ๆ ไปซ้ือเครื่องกันหนาวไปบริจาค 
 4) ปูขอให*พ อและแม บริจาคเงินเพ่ือซ้ือเครื่องกันหนาวไปบริจาค 
 เฉลย 1) 
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3. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 3 

 
          อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําให�แผ,นน้ําแข็งละลาย  นกเพนกวินต�องว,ายน้ําระยะทางไกล
มากข้ึนเพ่ือหาดินแดนน้ําแข็ง  กระแสน้ําท่ีเปล่ียนเส�นทางส,งผลให�ต�องว,ายน้ําไกล
ราว  60  กิ โล เมตร  เพ่ื อหาอาหาร  จากการสํารวจพบว,าประชากรเพนกวิน
ลดลง  25%  ในช,วง  25  ป�ท่ีผ,านมา 
 
จากข*อความข*างต*นอีก  10  ป"ข*างหน*าจะมีเหตุการณ3ใดเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

 1) กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง 
 2) นกเพนกวินลดจํานวนลง 
 3) ดินแดนน้ําแข็งไม เปลี่ยนแปลง 
 4) แหล งอาหารนกเพนกวินมีเพ่ิมมากข้ึน 
 เฉลย 2) 

 
 

4. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 4 
 
        ผ้ึงน�อยจอมขยันทุก ๆ วันดูดน้ําหวาน วันหนึ่งผ้ึงน�อยเจอเหล,าแมลงกําลังเล,นอย,าง
สนุกสนานจึงชวนผ้ึงน�อยเล,นด�วย จนถึงเวลาเย็นผ้ึงน�อยบินกลับรังโดยไม,ได�ดูดน้ําหวาน 
เม่ือกลับถึงบ�านเกิดความละอายใจเห็นเหล,าผ้ึงเอนกายพักผ,อนด�วยความ เหน็ดเหนื่อย
จากการหาน้ําหวานมาท้ังวัน ต,อมาผ้ึงน�อยจึงตัดสินใจทํางานอย,างขยันขันแข็ง  
 
นักเรียนควรเอาเยี่ยงอย างผึ้งน*อยในเรื่องใด 

 1) ความอดทน 
 2) ความเสียสละ 
 3) ความสนุกสนาน 
 4) ความรับผิดชอบ 
 เฉลย 4) 
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5. อ านข*อความท่ีกําหนด  แล*วตอบคําถามข*อ 5 
 
      ในฤดูร�อนตั๊กแตนตัวหนึ่งกําลังร�องเพลงอย,างสบายใจมันเห็นฝูงมดกุลีกุจอขนอาหาร
เดินมาเปFนขบวนยาวเหยียด ตั๊กแตนชักชวนให�ฝูงมดมาร�องเพลง แต,ฝูงมดกลับไม,สนใจ
ยังคงมุ,งหน�าทํางานต,อไปอย,างไม,หยุดหย,อน เม่ือฤดูหนาวอันแร�นแค�นมาถึง เจ�าตั๊กแตนก็
เดินโซซัดโซเซมายังรังมดเพ่ือขออาหารจากมดกินประทังชีวิต 
 
การกระทําของมดได*ข*อคิดในเรื่องใด 

 1) จงหม่ันเก็บออมไว*เพ่ือใช*ยามขัดสน 
 2) อนาคตไม สําคัญทําป�จจุบันให*มีความสุข 
 3) ความพยายามอยู ท่ีไหนความสําเร็จอยู ท่ีนั่น 
 4) จงคิดไตร ตรองให*รอบคอบก อนเชื่อคําชักชวนผู*อ่ืน 
 เฉลย 1) 
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 หมอกมัวซัวท่ัวทุกแห งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจนสั่นสะท*าย ต*นไม*ใบหญ*าท่ีพอมีอยู บ*างตามริม
ทางสัมผัสละอองหมอก จนใบกลายเปHนสีขาวหม น แล*วไหลตามร องใบหยดลงดังเปาะแปะ 

ป�การศึกษา  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ถ*านักเรียนออกกําลังกายโดยการวิ่งแล*ว หลังจากออกกําลังกายพบว ากล*ามเนื้อแขนอักเสบแสดงว า
นักเรียนมีความผิดพลาด ในข*อใด 

 1) การใช*ลู วิ่งท่ีไม ราบเรียบ 
 2) การเกร็งแขน คอ ไหล มากเกินไป 
 3) การใช*รอบเท*าท่ีไม เหมาะสม 
 4) การแกว งแขนตรงไปและกํามือหลวมๆ 
เฉลย 2) การเกร็งแขน คอ ไหล มากเกินไป 
 

 

 

2. เหตุการณ3ในข*อความนี้น าจะเกิดข้ึนช วงเวลาใด 
 1) 07.00 – 08.00 น. 
 2) 11.00 – 12.00 น. 
 3) 14.00 – 15.00 น. 
 4) 17.00 – 18.00 น. 
เฉลย 1) 07.00 – 08.00 น. 
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  สมุนไพรไทยนี้มีค ามาก  พระเจ*าอยู หัวทรงฝากให*รักษา 
แต ปูJ ย า ตา ยาย ใช*กันมา   ควรลูกหลานรู*รักษาใช*สืบไป 

 

 ข*าวกล*องเปHนข*าวท่ีดีท่ีสุด ตรงท่ีว ามันมีใยอาหารเหลืออยู  โดยไม ได*ขัดสีท้ิงไปใยอาหารก็จะมี
ส วนท่ีเปHนใยคล*ายรํา ในรํานี้จะมีพวกวิตามินต างๆ เบต*าแคโรทีนและสารท่ีเปHนประโยชน3อีกหลายชนิด 
เพราะฉะนั้น เราจะได*รับประโยชน3ในข*าวกล*องมากกว าข*าวขาว 

 

 ถุงพลาสติกส วนใหญ กําจัดยากและใช*เวลาในการย อยสลายนานมาก ส งผลต อสภาพแวดล*อม  
จึงได*มีการคิดค*นถุงพลาสติกท่ีใช*มันสําปะหลังเปHนส วนผสมหลักซ่ึงถุงพลาสติกนี้จะมีเนื้อเนียนเรียบ 
เหนียว ย อยสลายได*สมบูรณ3ภายในเวลา 3 เดือน 

 

 

 

3. บทร*อยกรองนี้ ใช*ข*อคิดในเรื่องใด 
 1) การเลือกใช*สมุนไพร 
 2) การรักษามรดกไทย 
 3) การเชื่อฟ�งปูJย าตายาย 
 4) การอนุรักษ3สมุนไพรไทย 
เฉลย 4) การอนุรักษ3สมุนไพรไทย 
 

 

 

 

4. จากข*อความ ควรต้ังชื่อเรื่องว าอย างไรจึงจะสอดคล*องกับข*อความนี้มากท่ีสุด 
 1) คุณค าของข*าวกล*อง 
 2) วิธีเลือกซ้ือข*าวกล*อง 
 3) ลักษณะของข*าวกล*อง 
 4) การรับประทานข*าวกล*อง 
เฉลย 1) คุณค าของข*าวกล*อง 
 

 

 

 
5.จากข*อความนี้ นักเรียนคิดว าเพราะเหตุใด เราควรเลือกใช*ถุงพลาสติกท่ีมีมันสําปะหลังเปHนส วนผสมหลัก  
ตอบมา 2 ข*อ พร*อมให*เหตุผลประกอบ 
ตอบ 1)........................................................................................................................................................... 
 เพราะ.................................................................................................................................................... 
 2)........................................................................................................................................................... 
 เพราะ.................................................................................................................................................... 
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6.ถ*านักเรียนปฏิบัติตนตามภาพจะส งผลอย างไร 
ตอบ........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 



81 

 

ความสามารถด�านภาษา 

ป�การศึกษา 2560 
 

 
 
23.    สิ่งประดิษฐ3ในข*อใดท่ีหนูจิ๊บใช*วัสดุชนิดเดียวกับข*อความ 
 1) ม านจากหลอดกาแฟ 
 2) แจกันจากลังกระดาษ 
 3) กระเปZาจากกางเกงยีนส3 
 4) โคมไฟจากขวดน้ําพลาสติก 
เฉลย 3) กระเปZาจากกางเกงยีนส3 
 

 
 
24.    ผู*เขียนข*อความนี้ให*ข*อคิดในการใช*มือถือแก ผู*อ านอย างไร 
 1) มือถือมีความจําเปHนมากสําหรับคนทุกวัย 
 2) มือถือเปHนเครื่องมือท่ีบ งบอกถึงฐานะของผู*ใช* 
 3) มือถือช วยในการสื่อสารแต ต*องใช*ความจําเปHน 
 4) มือถือท่ีสวยงามและทันสมัยบ งบอกถึงรสนิยมของผู*ใช* 
เฉลย 3) มือถือช วยในการสื่อสารแต ต*องใช*ความจําเปHน 
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25.    จากข*อความ ออมควรทําอย างไร จึงจะเหมาะสมและปลอดภัยท่ีสุด 
 1) ถามชื่อและรูปร างของแม จากเด็ก 
 2) บอกให*เด็กนั่งรอจนกว าแม จะมารับ 
 3) พาไปพบแม ของตนเพ่ือขอให*แม ช วย 
 4) ชวนเด็กไปเดินหาแม ของเขาจนกว าจะพบ 
เฉลย 2) บอกให*เด็กนั่งรอจนกว าแม จะมารับ 
 

 
 
26.    การกระทําของนกอินทรีตรงกับข*อใด 
 1) ความเสียสละ 
 2) ความกตัญgู 
 3) ความประมาท 
 4) ความรู*เท าไม ถึงการณ3 
เฉลย 2) ความกตัญgู 
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27.    การท่ีแดงได*รับสิ่งของนี้ แสดงว าชุมชนต*องการสื่อสารเก่ียวกับข*อใดมากท่ีสุด 
 1) ออมไว*ในวันนี้ จะเปHนเศรษฐีในวันหน*า 
 2) พลังงานมีคุณค า ช วยรักษาสิ่งแวดล*อม 
 3) สุขภาพดีไม มีขาย หากอยากได*ต*องทําเอง 
 4) หนึ่งคน หนึ่งวินัย หนึ่งน้ําใจ ขับรถปลอดภัย ใช*รถใช*ถนน 
เฉลย 2) พลังงานมีคุณค า ช วยรักษาสิ่งแวดล*อม 
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30.จากภาพและข*อมูล ถ*าเด็กหญิงสมใจปฏิบัติอย างต อเนื่องในอนาคตจะเปHนอย างไร เพราะเหตุใดจึงมีอนาคต
เปHนอย างนั้น (2 คะแนน) 

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

 
แนวการตอบ 
- มีเงินมากเพราะผลจากการเก็บเงินใส กระปุกทุกวันทาให*มีเงินสะสมมาก 
- มีเงินในธนาคารมากเพราะเก็บเงินเต็มกระปุกแล*วนาไปฝากท่ีธนาคาร 
- มีเงินไว*ใช*จ ายเองหรือมีเงินไว*ซ้ือขนมรับประทานเองหรือมีเงินส วนตัวไว*ซ้ือของเองหรือไม ต*องขอเงินพ อแม 
ซ้ือของเพราะเก็บเงินสะสมใส กระปุกทุกวันทาให*มีเงินมากพอท่ีจะไว*ใช*จ ายซ้ือขนมหรือซ้ือของได*เอง 
- เปHนคนท่ีมีความมัธยัสถ3เพราะต*องเก็บเงินส วนหนึ่งไว*ใส กระปุกทาให*ต*องใช*จ ายอย างประหยัดไม ฟุJมเฟiอย 
- เปHนคนรู*จักประหยัดอดออมเพราะต*องเก็บเงินส วนหนึ่งไว*ใส กระปุกทาให*ต*องใช*จ ายอย างระมัดระวังไม 
ฟุJมเฟiอยจะได*เงินเหลือไว*ใช*จ ายต อไป 
- ใช*เงินอย างประหยัด 
- รู*จักเก็บออมหรือนาเงินไปฝากธนาคาร 
- ใช*เงินซ้ือของท่ีจาเปHนหรือใช*เงินตามความเหมาะสม 
- ไม ใช*จ ายเงินฟุJมเฟiอย 
- มีวินัยการใช*เงิน 
- มีความมัธยัสถ3 
- รู*จักประหยัดอดออม 
- รู*จักแบ งเงินส วนหนึ่งไว*ใช*ส วนหนึ่งไว*เก็บ ฯลฯ 
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