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ค าชี้แจงในการใช้แบบทดสอบ 

๑. แบบทดสอบฉบับนี้  ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับรายละเอียด  การสรุป
ประเด็นหลักของเรื่อง  และการตีความ  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน 
๒๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ ๑ ชั่วโมง 

๒. เนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ในแบบทดสอบมีจ านวน ๓ เรื่อง  ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ทีละ
เรื่องแล้วอ่านข้อค าถามและค าตอบให้ละเอียด  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดย
ท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าถาม 

๓. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ 
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ให้นักเรียนอ่านบทอ่านแต่ละเรื่องให้จบเร่ือง  แล้วตอบค าถามที่อยู่ข้างท้ายของแต่ละเร่ือง โดยท า
เครื่องหมาย X ทับตัวเลือกที่คิดว่าถูกต้อง 

เร่ืองที่ ๑  สามโรคปลายฝนต้นหนาว 

ตาแดง  อาการแสดงของโรคตาแดงที่เห็นได้ชัดก็คือ  บริเวณเยื่อบุตาขาวมีการอักเสบแดง แสบ มี
ขี้ตาสีเขียวเหลืองคล้ายหนอง  ส าหรับในเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่บางคนอาจมีอาการตาพร่ามัว มองไม่ชัดหรือ
แพ้แสงได้  โรคตาแดงนั้นถึงแม้จะสร้างความร าคาญแต่ก็ไม่ใช่โรคร้ายแรง สามารถหายได้ด้วยการใช้ยา
หยอดตาที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะภายใน ๕-๗ วัน  แต่ในเด็กทารกที่เป็นโรคตาแดงนั้นอาจจะรุนแรง
จนถึงขั้นส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวได้  ส าหรับการป้องกันโรคตาแดงนี้ก็ง่าย ๆ แค่เพียงหม่ันล้างท า
ความสะอาดมือบ่อย ๆ ไม่ขยี้ตารวมไปถึงป้องกันไม่ให้น้ าสกปรกเข้าตา  ถ้ามีอาการแล้วควรไปพบแพทย์  
เพราะโรคตาแดงติดต่อได้โดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากดวงตาของผู้ป่วย  ดังนั้น แนะน าให้หยุดอยู่บ้ านเพื่อ
ป้องกันการติดต่อของโรคตาแดงไปสู่ผู้อื่น 

มือ เท้า ปาก โรคกลุ่มนี้จะเป็นในเด็กๆ อายุต่ ากว่า ๕ ปี  แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่จะไม่เป็น 
เพียงแต่พบน้อยกว่า สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วย  และติดต่อไปยังผู้อื่น
ผ่านทางสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง รวมไปถึงน้ าที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ป่วย  อาการเบื้องต้นของโรคมือ
เท้าปากนั้นคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ ได้แก่  มีไข้  เบื่ออาหาร ปวดเม่ือยเนื้อตัว หลังจากเริ่มมีอาการ
ประมาณ ๑-๒ วันก็จะเริ่มมีตุ่มน้ าใสขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ก้น หรืออวัยวะเพศ ที่พบมากที่สุดคือในเยื่อบุช่อง
ปาก ลักษณะเป็นเม็ดน้ าใส  เวลาโดนจะเจ็บแสบ และอาการเจ็บที่ตุ่มน้ าเป็นสาเหตุให้เด็กมักจะกินอาหารได้
น้อยและลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการขาดน้ าที่รุนแรงถึงขั้นช็อกได้  โรคมือเท้าปากไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่
มีการรักษาที่จ าเพาะ (กล่าวคือไม่มียาปฏิชีวนะตัวใดสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้)  ดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ 
ต้องรักษาความสะอาดมือและดูแลเรื่องความสะอาดของน้ าดื่ม 
          ไข้เลือดออก  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งอาศัยเติบโตในตัวยุงลาย และจะแพร่ออกมาทาง
น้ าลายของตัวยุงลายเม่ือยุงไปกัดมนุษย์ แอ่งน้ าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งยังคงมีอยู่จ านวนมากท าให้
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น ลักษณะอาการช่วงแรกของโรคไข้เลือดออกแทบจะไม่แตกต่าง
จากไข้หวัดทั่วไป  ได้แก่ มีไข้สูง อาจจะมีอาการไอ เจ็บคอได้บ้าง แต่ส่วนมากจะเบื่ออาหาร ปวดเม่ือยเนื้อ
ตัว หลังจากที่เริ่มมีไข้แล้ว  ๓-๕ วัน ไข้จะเริ่มลด ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลง ซึม เบื่อ
อาหารมากขึ้น โดยรวมจะดูเหมือนอาการแย่ลงกว่าเดิมท้ัง ๆ ที่ไข้ลดลงแล้ว ในบางคนอาจจะมีอาการรุนแรง
ถึงขั้นช็อกได้  ดังนั้นถ้ามีอาการไข้สูง และเม่ือไข้ลดลงแล้วอาการกลับแย่ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกโดยด่วน  โรคไข้เลือดออกไม่มีวิธีการรักษาที่จ าเพาะกับเชื้อ วิธีที่ดีที่สุดจึงเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ได้แก่ การก าจัดแหล่งน้ าที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันยุงด้วยวิธีการ  
ต่าง ๆ และถ้ามีผู้ป่วยในเขตชุมชนจ าเป็นต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อด าเนินการป้องกันต่อไป 

ดัดแปลงจาก  หนังสือ  Health Today ฉบับเดือนกันยายน  ๒๕๕๙  หน้า  ๖๒-๖๓        
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๑. โรคตาแดงติดต่อไปยังผู้อื่นได้ด้วยวิธีใด  
 ก. อยู่ใกล้กัน                            ข. สัมผัสมือกัน 
 ค. เล่นด้วยกัน                           ง. สัมผัสของเหลวจากดวงตาผู้ป่วย 
๒. วิธีการป้องกันรักษาโรคตาแดงด้วยตนเองอันดับแรกควรปฏิบัติตามข้อใด   
 ก. ขยี้ตาเม่ือแพ้แสง                    ข. ใช้ยาหยอดตา 
 ค. ขยี้ตาเม่ือมีอาการพร่ามัว         ง. หมั่นล้างท าความสะอาดมือ 
๓. ข้อใดไมค่วรท าเม่ือป่วยเป็นโรคตาแดง   
 ก. ขยี้ตาทันที                                     ข. ไปพบแพทย์ 
     ค. หยุดพักผ่อนอยู่บ้านหลังพบแพทย์    ง. ท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนขยี้ตา 
๔. โรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักจะเกิดกับเด็กในช่วงอายุใด   
 ก. เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี                      ข. เด็กอาย ุ๕ ปี 
 ค. เด็กอายมุากกว่า ๕ ปี                      ง. เด็กอายุต่ ากว่า ๘ ปี 
๕. สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออกคือข้อใด   
 ก. หนู                              ข. ยุงลาย       

ค. แมลงวัน                     ง. ยุงก้นปล่อง 
๖. โรค ๓ โรคในบทอ่านมักเกิดขึ้นในเวลาใด  
 ก. ช่วงเวลาหลังฝนตก               ข. ช่วงเวลาที่อากาศเย็น       

ค. ช่วงเวลาระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว    ง. ช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค   
๗. โรคไข้เลือดออกจะติดต่อกันได้อย่างไร  
 ก. ถ้าสัมผัสตัวคนที่เป็นไข้เลือดออก      ข. ถ้าถูกยุงกัดมาก ๆ 
 ค. ถ้ายุงลายถูกตัวเรา        ง. ถ้าถูกยุงลายกัด 
๘. ถ้ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตชุมชนจ าเป็นต้องแจ้งให้ใครทราบ   
 ก. เจ้าหน้าที่ต ารวจ    ข. เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
 ค. ประชาชนโดยทั่วไป    ง. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 
เร่ืองที่ ๒  ผึ้งเต้นเพื่อการสื่อสารจริงหรือ? 

ผึ้งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีการสื่อสารที่ซับซ้อนที่สุดชนิดหนึ่ง อันที่จริงวิธีการสื่อสารของผึ้ง

ได้รับความสนใจมานานตั้งแต่สมัยนักปรัชญากรีกอย่างอริสโตเติล (Aristotle) แล้ว แต่เพิ่งจะมีนักสัตววิทยา

ชาวออสเตรียที่ชื่อคาร์ล ฟอน ฟริสช์ (Karl von Frisch) มาเริ่มศึกษาภาษาผึ้งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในปี 

๑๙๖๒ นี่เอง ฟริสช์ค้นพบว่า ผึ้งส ารวจจะสื่อสารบอกต าแหน่งอาหารกับผึ้งงานโดยการเต้น 
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การเต้นของผึ้งมีสามแบบ แต่ละแบบมีรูปแบบต่างกัน คือ การเต้นร าแบบวงกลม (round dance) 

จะใช้แสดงถึงพิกัดของแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน ๑๐ เมตร ถ้าแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ ผึ้งสอด

แนมจะเต้นรุนแรงและเร็ว ถ้าน้ าหวานมีน้อย ผึ้งจะเต้นช้า และระหว่างเต้นมันก็จะส ารอกน้ าหวานออกมาให้

ผึ้งงานได้ชิมเพื่อจะได้ตามหาท่ีมาของกลิ่นน้ าหวานน้ันต่อไป 

ส่วนการเต้นเป็นเลขแปด (sickle dance) จะใช้แสดงระยะแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมี ๑๐-๑๐๐ เมตร 

รายละเอียดขึ้นอยู่กับความเร็วของการเต้นและองศาของเลขแปดที่ท ามุมกับดวงอาทิตย์ ยิ่งเต้นเร็วแปลว่า

แหล่งอาหารอยู่ใกล้ เต้นช้าแปลว่าแหล่งอาหารอยู่ไกล  

แบบสุดท้าย การเต้นแบบส่ายท้อง (waggle dance) ใช้สื่อสารต าแหน่งของแหล่งอาหารที่อยู่ไกล

กว่า ๑๐๐ เมตรขึ้นไป ลักษณะการเต้นแบบนี้ท้องจะส่ายไปมา โดยผึ้งจะวิ่งซิกแซกเป็นเส้นตรงก่อนแล้ววน

ซ้ายครึ่งรอบวงกลม จากนั้นจะซิกแซกย้อนกลับทางเดิมก่อนจะวนขวาอีกครึ่งรอบวงกลม เป็นอันเสร็จสิ้น

การเต้นหน่ึงรอบ 

จ านวนรอบและความเร็วในการเต้นจะเป็นตัวก าหนดระยะทางของแหล่งอาหารกับที่ตั้งของรัง ส่วน

ต าแหน่งการเต้นและองศาของการเต้นท่ีท ามุมกับดวงอาทิตย์จะเป็นตัวบอกทิศทางระหว่างแหล่งอาหารและ

ที่ตั้งของรังน่ันเอง 

 

ดัดแปลงจาก อาจวรงค์ จันทมาศ และคณะ. ผึ้งเต้นเพื่อการสื่อสาร. Right or wrong? ถูก ผิด รู้ได้ด้วย

วิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

 

๙. การเต้นของผึ้งเป็นการสื่อสารในเรื่องใด  

ก. บอกแหล่งอาหาร    ข. บอกสภาพอากาศ 

ค. บอกที่ตั้งของรัง    ง. บอกถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 

๑๐. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการสื่อสารของผึ้ง  

ก. ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ในสมัยนักปรัชญากรีก 

ข. ได้รับความสนใจจากนักสัตววิทยาชาวออสเตรียตั้งแต่ในปี ๑๙๖๒ 

ค. อริสโตเติลเป็นคนแรกที่ค้นพบวิธีการสื่อสารของผึ้ง 

ง. คาร์ล ฟอน ฟริสช์เป็นผู้ที่สนใจศึกษาภาษาผึ้งอย่างจริงจัง 
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๑๑. ลักษณะการเต้นของผึ้งที่มีรูปแบบต่างกันไม่ได้บ่งบอกถึงสิ่งใด  

ก. ความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร  ข. พิกัดของแหล่งอาหาร 

 ค. ทิศทางของแหล่งอาหาร    ง. ชนิดของแหล่งอาหาร 

๑๒. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

 ก. ผึ้งงานรู้ทิศทางของแหล่งอาหารจากการชิมน้ าหวานที่ผึ้งสอดแนมส ารอกออกมา 

 ข. ผึ้งงานรู้ทิศทางของแหล่งอาหารจากการที่ผึ้งสอดแนมบินท ามุมกับดวงอาทิตย์ 

 ค. ผึ้งงานรู้ทิศทางของแหล่งอาหารจากการส่ายท้องอย่างเร็วของผึ้งสอดแนม 

 ง. ผึ้งงานรูท้ิศทางของแหล่งอาหารจากการที่ผึ้งสอดแนมบินด้วยอัตราความเร็วสูง 

๑๓. เมื่อผึ้งส ารวจพบแหล่งอาหารที่มีความสมบูรณ์ซึ่งอยู่ห่างจากรังเป็นระยะทาง ๑๕ เมตร ผึ้งส ารวจจะ

เต้นอย่างไร  

ก. เต้นเป็นวงกลมพร้อมส่ายท้องไปมาอย่างแรง 

ข. เต้นเป็นเลขแปดวนไปวนมาอย่างช้า ๆ 

ค. เต้นเป็นเลขแปดอย่างรุนแรงและเร็ว  

ง. เต้นแบบส่ายท้องไปมาขึ้นลงเป็นเส้นตรง 

๑๔. ข้อใดถูกต้อง  

ก. การเต้นของผึ้งมี ๓ รูปแบบ คือ แบบเต้นช้า แบบเต้นรุนแรง และแบบเต้นส่ายไปมา 

ข. ทิศทางของแหล่งอาหารดูได้จากองศาของการเต้นแบบเลขแปดที่ท ามุมกับต าแหน่งที่ตั้งของรัง 

ค. ผึ้งจะเต้นส่ายไปมาเพื่อบอกชนิดของแหล่งอาหารว่ามีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ 

ง. รูปแบบการเต้นของผึ้งแต่ละรูปแบบจะสื่อความหมายแตกต่างกัน 

 

เร่ืองที่ ๓  เชือกกับปัญหา 

ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยหัวเสียกับเชือกที่พันกันยุ่งเหยิง ยิ่งแก้ยิ่งอารมณ์เสีย ฉันร้องห่มร้องไห้ คิดว่า
ท าไมต้องทนกับเจ้าเชือกไร้สาระพวกนี้ด้วย ฉันจึงใช้มีดตัด ตัดจนเชือกขาดเป็นชิ้น ๆ พอหายโมโห ฉันนั่ ง
มองกองเชือกขาด ๆ ที่ไร้ประโยชน์ แต่แล้วครั้งต่อมา พอเชือกพันกันอีก ฉันก็ใช้มีดตัดมันอีกอย่างไม่คิด
อะไร จนวันหนึ่ง ฉันเห็นแม่นั่งแก้เชือกกองโตที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงชนิดที่ว่า ชาตินี้คงไม่สามารถกลับมา
เป็นเส้นตรงได้อีก ฉันเห็นแม่นั่งแก้ทุกวัน วันละนิดละหน่อย พอเบื่อก็ไปท าอย่างอื่น ทิ้งกองเชือกไว้ แล้วก็
กลับมานั่งแก้อีก จนฉันร าคาญ และคิดว่าท าไมแม่ต้องทนกับกองเชือกไร้สาระพวกนี้ ฉันบอกแม่ว่าเอามีด
ตัดมันออกเถอะ นั่นแหละฉันถึงได้เข้าใจเมื่อแม่ตอบว่า 



~ ๖ ~ 

“เวลาที่เชือกพันกัน เขาห้ามใช้มีดตัด ต้องแก้ออกให้ได้ เพราะเชือกเป็นเส้นเดียวต่อให้พันกันยุ่งแค่
ไหนก็แก้ได้ ถ้าแค่เชือกพันกันแค่นี้ลูกแก้ไม่ได้ แล้วต่อไปจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตได้ ลูกก็จะแก้ปัญหาสุ่ม ๆ 
เหมือนที่ใช้มีดตัดเชือกนั่นแหละ ถ้าลูกไม่อดทนแก้เชือกด้วยมือตัวเอง ค่อย ๆ แกะวันละนิดละหน่อย แค่นี้
ท าไม่ได้แล้วจะไปท าอะไรได้ ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความอดทนของคนหรอก” 

หลังจากนั้นอีก 3 วัน ฉันเห็นขดเชือกเส้นสวยเป็นระเบียบแขวนอยู่ ฉันมองอย่างทึ่ง แม่ยิ้มอย่าง
ภูมิใจ  เรื่องนี้ท าให้ฉันรู้ว่า ปัญหาของคนเรา จริง ๆ แล้วคือบทเรียนที่มีคุณค่า เพราะถ้าเราตั้งใจแก้มัน มี
หรือจะไม่มีทางออก แพ้บ้าง ชนะบ้างเป็นเร่ืองปกติ จะได้ “ล้มเป็น ลุกเป็น” 

โลกสร้างปัญหา สร้างความทุกข์ให้เราผ่านไปให้ได้ ฉันไม่เคยซ้ าเติมคนที่ฆ่าตัวตายว่าเขาโง่ 
เพียงแต่เขาก้าวผ่านปัญหาบนโลกไปไม่ได้ เขาจึงเลือกที่จะหนีไปจากโลกนี้แทนด้วยความขาดสติ ด้วย
อารมณ์ชั่ววูบ  เม่ือเวลาผ่านไป ตอนนี้ฉันได้รู้ว่า ชีวิตคนเราผิดพลาดได้ ความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่
สิ่งเลวร้ายอะไรเลย ไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหน อย่าหนีปัญหาไปเฉย ๆ แค่บอกปัญหาว่าพักสักเดี๋ยว แล้ว
ค่อยมาเจอกันใหม ่
 
ดัดแปลงจาก  หนังสือแผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ 
 
๑๕. เชือกที่พันกันเปรียบได้กับสิ่งใด  

ก. ปัญหาท่ีไม่มีทางแก้ตก 

ข. ปัญหาท่ียากจะแก้ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

ค. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ 

ง. ปัญหาท่ีเราสร้างขึ้นมาเอง 

๑๖. การใช้มีดตัดเชือกแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีลักษณะนิสัยอย่างไร  

ก. ขาดสติ 

ข. ขาดความตั้งใจ 

ค. ขาดความอดทน 

ง. ขาดความรอบคอบ 

๑๗. การใช้มีดตัดเชือกเปรียบได้กับข้อใด  

ก. การที่ผู้เขียนหนีปัญหา 

ข. การที่ผู้เขียนพยายามแก้ปัญหา 

ค. การที่ผู้เขียนแก้ปัญหาแบบพอให้ผ่านไป 

ง. การที่ผู้เขียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 



~ ๗ ~ 

๑๘. ข้อใดไม่ตรงกับความคิดเรื่อง “ปัญหา” ในมุมมองของผู้เขียน  

ก. เป็นสิ่งที่ต้องเร่งหาทางแก้ไข 

ข. เป็นบทเรยีนท่ีมีคุณค่าของชีวิต 

ค. เป็นเร่ืองธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอ 

ง. เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนในการแก้ไข 

๑๙. ผู้เขียนมีความเห็นอย่างไรต่อการฆ่าตัวตาย  

ก. เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง 

ข. เป็นการกระท าของคนท่ีโง่เขลา 

ค. เป็นเร่ืองธรรมดาของชีวิตใครก็ท าได้ 

ง. เป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์เพื่อหนีปัญหา 

๒๐. วัตถุประสงค์ของผู้เขียนคืออะไร 

ก. ชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิต 

ข. แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง 

ค. ต าหนิคนท่ีแก้ปัญหาด้วยการใช้อารมณ์ 

ง. สอนให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยความอดทน 

 
============================================================================ 

 


