แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
หลักสูตรฝึ กเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผูเ้ รียน………………………………นามสกุล…………………………………ชัน้ …………เลขที่…..….
โรงเรียน................................................ตาบล.........................อาเภอ....................จังหวัด......................
คาชี้แจงในการใช้แบบทดสอบ
๑. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้ทดสอบทักษะการอ่านจับรายละเอียด การสรุปประเด็นหลักของเรื่อง
และการตีความ เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ๑ ชัวโมง
่
๒. เนื้อเรื่องทีก่ าหนดให้ในแบบทดสอบมีจานวน ๓ เรือ่ ง ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรือ่ งทีก่ าหนดให้ทลี ะ
เรือ่ งแล้วอ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด จากนัน้ เลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว
โดยใส่ตวั อักษร ก ข ค ง ลงในกระดาษคาตอบ
๓. ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ ในกระดาษคาตอบเท่านัน้
๔. ห้ามขีดเขียนลงในแบบทดสอบนี้

ให้ นักเรียนอ่ านบทอ่ านแต่ ละเรื่องให้ จบเรื่อง แล้วตอบคาถามที่ อยู่ข้างท้ ายของแต่ ละเรื่อง โดย
เลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สดุ เพียงคาตอบเดียวใส่ลงในกระดาษคาตอบ
เรื่องที่ ๑

สามโรคปลายฝนต้นหนาว

ตาแดง อาการแสดงของโรคตาแดงทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื บริเวณเยื่อบุตาขาวมีการอักเสบแดง แสบ มี
ขีต้ าสีเขียวเหลืองคล้ายหนอง สาหรับในเด็กโตไปจนถึงผูใ้ หญ่บางคนอาจมีอาการตาพร่ามัว มองไม่ชดั หรือ
แพ้แสงได้ โรคตาแดงนัน้ ถึงแม้จะสร้างความราคาญแต่ก็ไม่ใช่โรคร้ายแรง สามารถหายได้ด้วยการใช้ยา
หยอดตาที่มสี ่วนผสมของยาปฏิชวี นะภายใน ๕-๗ วัน แต่ในเด็กทารกที่เป็ นโรคตาแดงนัน้ อาจจะรุนแรง
จนถึงขัน้ ส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวได้ สาหรับการป้องกันโรคตาแดงนี้กง็ า่ ย ๆ แค่เพียงหมันล้
่ างทา
ความสะอาดมือบ่อย ๆ ไม่ขยีต้ ารวมไปถึงป้องกันไม่ให้น้ าสกปรกเข้าตา ถ้ามีอาการแล้วควรไปพบแพทย์
เพราะโรคตาแดงติดต่อได้โดยการสัมผัสสิง่ คัดหลังจากดวงตาของผู
่
ป้ ่วย ดังนัน้ แนะนาให้หยุดอยู่บา้ นเพื่อ
ป้องกันการติดต่อของโรคตาแดงไปสูผ่ อู้ ่นื
มือ เท้า ปาก โรคกลุ่มนี้จะเป็ นในเด็กๆ อายุต่ ากว่า ๕ ปี แต่กไ็ ม่ใช่ว่าเด็กโตหรือผูใ้ หญ่จะไม่เป็ น
เพียงแต่พบน้อยกว่า สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชือ้ ไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผูป้ ่วย และติดต่อไปยังผูอ้ ่นื
ผ่านทางสิง่ ของทีป่ นเปื้ อนสารคัดหลัง่ รวมไปถึงน้ าทีป่ นเปื้อนอุจจาระของผูป้ ว่ ย อาการเบือ้ งต้นของโรคมือ
เท้าปากนัน้ คล้ายกับการติดเชือ้ ไวรัสอื่น ๆ ได้แก่ มีไข้ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยเนื้อตัว หลังจากเริม่ มีอาการ
ประมาณ ๑-๒ วันก็จะเริม่ มีตุ่มน้ าใสขึน้ ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ก้น หรืออวัยวะเพศ ที่พบมากที่สุดคือในเยื่อบุช่อง
ปาก ลักษณะเป็ นเม็ดน้าใส เวลาโดนจะเจ็บแสบ และอาการเจ็บทีต่ ุ่มน้าเป็ นสาเหตุให้เด็กมักจะกินอาหารได้
น้อยและลดลง ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดอาการขาดน้าทีร่ นุ แรงถึงขัน้ ช็อกได้ โรคมือเท้าปากไม่มวี คั ซีนป้องกัน ไม่
มีการรักษาทีจ่ าเพาะ (กล่าวคือไม่มยี าปฏิชวี นะตัวใดสามารถฆ่าเชือ้ ไวรัสตัวนี้ได้) ดังนัน้ ทางทีด่ ที ส่ี ุดก็คอื
ต้องรักษาความสะอาดมือและดูแลเรือ่ งความสะอาดของน้าดื่ม
ไข้ เลื อ ดออก เป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งอาศัยเติบ โตในตัว ยุงลาย และจะแพร่ออกมาทาง
น้ าลายของตัวยุงลายเมื่อยุงไปกัดมนุ ษย์ แอ่งน้ า ทีเ่ ป็ นแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายซึง่ ยังคงมีอยู่จานวนมากทาให้
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิม่ มากขึน้ ลักษณะอาการช่วงแรกของโรคไข้เลือดออกแทบจะไม่แตกต่าง
จากไข้หวัดทัวไป
่ ได้แก่ มีไข้สงู อาจจะมีอาการไอ เจ็บคอได้บา้ ง แต่ส่วนมากจะเบื่ออาหาร ปวดเมื่อยเนื้อ
ตัว หลังจากที่เริม่ มีไข้แล้ว ๓-๕ วัน ไข้จะเริม่ ลด ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลง ซึม เบื่อ
อาหารมากขึน้ โดยรวมจะดูเหมือนอาการแย่ลงกว่าเดิมทัง้ ๆ ทีไ่ ข้ลดลงแล้ว ในบางคนอาจจะมีอาการรุนแรง
ถึงขัน้ ช็อกได้ ดังนัน้ ถ้ามีอาการไข้สูง และเมื่อไข้ลดลงแล้ว อาการกลับแย่ให้รบี ไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกโดยด่วน โรคไข้เลือดออกไม่มวี ธิ กี ารรักษาทีจ่ าเพาะกับเชือ้ วิธที ด่ี ที ส่ี ุดจึงเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ได้แก่ การกาจัดแหล่งน้ าที่จะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันยุงด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ และถ้ามีผปู้ ว่ ยในเขตชุมชนจาเป็ นต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเพือ่ ดาเนินการป้องกันต่อไป
ดัดแปลงจาก หนังสือ Health Today ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๙ หน้า ๖๒-๖๓
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๑. โรคตาแดงติดต่อไปยังผูอ้ ่นื ได้ดว้ ยวิธใี ด
ก. อยูใ่ กล้กนั
ข. สัมผัสมือกัน
ค. เล่นด้วยกัน
ง. สัมผัสของเหลวจากดวงตาผูป้ ว่ ย
๒. วิธกี ารป้องกันรักษาโรคตาแดงด้วยตนเองอันดับแรกควรปฏิบตั ติ ามข้อใด
ก. ขยีต้ าเมือ่ แพ้แสง
ข. ใช้ยาหยอดตา
ค. ขยีต้ าเมือ่ มีอาการพร่ามัว
ง. หมันล้
่ างทาความสะอาดมือ
๓. ข้อใดไม่ควรทาเมือ่ ปว่ ยเป็ นโรคตาแดง
ก. ขยีต้ าทันที
ข. ไปพบแพทย์
ค. หยุดพักผ่อนอยูบ่ า้ นหลังพบแพทย์
ง. ทาความสะอาดมือทุกครัง้ ก่อนขยีต้ า
๔. โรคมือเท้าปากทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสมักจะเกิดกับเด็กในช่วงอายุใด
ก. เด็กอายุต่ากว่า ๕ ปี
ข. เด็กอายุ ๕ ปี
ค. เด็กอายุมากกว่า ๕ ปี
ง. เด็กอายุต่ากว่า ๘ ปี
๕. สัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะนาโรคไข้เลือดออกคือข้อใด
ก. หนู
ข. ยุงลาย
ค. แมลงวัน
ง. ยุงก้นปล่อง
๖. โรค ๓ โรคในบทอ่านมักเกิดขึน้ ในเวลาใด
ก. ช่วงเวลาหลังฝนตก
ข. ช่วงเวลาทีอ่ ากาศเย็น
ค. ช่วงเวลาระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว
ง. ช่วงเวลาทีม่ กี ารระบาดของโรค
๗. โรคไข้เลือดออกจะติดต่อกันได้อย่างไร
ก. ถ้าสัมผัสตัวคนทีเ่ ป็ นไข้เลือดออก
ข. ถ้าถูกยุงกัดมาก ๆ
ค. ถ้ายุงลายถูกตัวเรา
ง. ถ้าถูกยุงลายกัด
๘. ถ้ามีผปู้ ว่ ยไข้เลือดออกในเขตชุมชนจาเป็ นต้องแจ้งให้ใครทราบ
ก. เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ข. เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงาน
ค. ประชาชนโดยทัวไป
่
ง. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เรื่องที่ ๒

ผึง้ เต้นเพื่อการสื่อสารจริ งหรือ?

ผึง้ เป็ นสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีม่ กี ารสื่อสารทีซ่ บั ซ้อนทีส่ ุดชนิดหนึ่ง อันทีจ่ ริงวิธกี ารสื่อสารของผึง้
ได้รบั ความสนใจมานานตัง้ แต่สมัยนักปรัชญากรีกอย่างอริสโตเติล (Aristotle) แล้ว แต่เพิง่ จะมีนกั สัตววิทยา
ชาวออสเตรียที่ช่อื คาร์ล ฟอน ฟริสช์ (Karl von Frisch) มาเริม่ ศึกษาภาษาผึ้งอย่างเป็ นเรื่องเป็ นราวในปี
๑๙๖๒ นี่เอง ฟริสช์คน้ พบว่า ผึง้ สารวจจะสือ่ สารบอกตาแหน่งอาหารกับผึง้ งานโดยการเต้น
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การเต้นของผึ้งมีสามแบบ แต่ละแบบมีรูปแบบต่างกัน คือ การเต้นราแบบวงกลม (round dance)
จะใช้แสดงถึงพิกดั ของแหล่งอาหารทีอ่ ยูใ่ นรัศมีไม่เกิน ๑๐ เมตร ถ้าแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ ผึง้ สอด
แนมจะเต้นรุนแรงและเร็ว ถ้าน้ าหวานมีน้อย ผึง้ จะเต้นช้า และระหว่างเต้นมันก็จะสารอกน้ าหวานออกมาให้
ผึง้ งานได้ชมิ เพือ่ จะได้ตามหาทีม่ าของกลิน่ น้าหวานนัน้ ต่อไป
ส่วนการเต้นเป็ นเลขแปด (sickle dance) จะใช้แสดงระยะแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมี ๑๐-๑๐๐ เมตร
รายละเอียดขึน้ อยู่กบั ความเร็วของการเต้นและองศาของเลขแปดทีท่ ามุมกับดวงอาทิตย์ ยิง่ เต้นเร็วแปลว่า
แหล่งอาหารอยูใ่ กล้ เต้นช้าแปลว่าแหล่งอาหารอยูไ่ กล
แบบสุดท้าย การเต้นแบบส่ายท้อง (waggle dance) ใช้ส่อื สารตาแหน่ งของแหล่งอาหารที่อยู่ไกล
กว่า ๑๐๐ เมตรขึน้ ไป ลักษณะการเต้นแบบนี้ทอ้ งจะส่ายไปมา โดยผึง้ จะวิง่ ซิกแซกเป็ นเส้นตรงก่อนแล้ววน
ซ้ายครึง่ รอบวงกลม จากนัน้ จะซิกแซกย้อนกลับทางเดิมก่อนจะวนขวาอีกครึง่ รอบวงกลม เป็ นอันเสร็จสิน้
การเต้นหนึ่งรอบ
จานวนรอบและความเร็วในการเต้นจะเป็ นตัวกาหนดระยะทางของแหล่งอาหารกับทีต่ งั ้ ของรัง ส่วน
ตาแหน่งการเต้นและองศาของการเต้นทีท่ ามุมกับดวงอาทิตย์จะเป็นตัวบอกทิศทางระหว่างแหล่งอาหารและ
ทีต่ งั ้ ของรังนันเอง
่
ดัดแปลงจาก อาจวรงค์ จันทมาศ และคณะ. ผึง้ เต้นเพือ่ การสือ่ สาร. Right or wrong? ถูก ผิด รูไ้ ด้ดว้ ย
วิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
๙. การเต้นของผึง้ เป็ นการสือ่ สารในเรือ่ งใด
ก. บอกแหล่งอาหาร
ข. บอกสภาพอากาศ
ค. บอกทีต่ งั ้ ของรัง
ง. บอกถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้
๑๐. ข้อใดถูกต้องเกีย่ วกับการศึกษาเรือ่ งการสือ่ สารของผึง้
ก. ได้รบั การศึกษาอย่างจริงจังตัง้ แต่ในสมัยนักปรัชญากรีก
ข. ได้รบั ความสนใจจากนักสัตววิทยาชาวออสเตรียตัง้ แต่ในปี ๑๙๖๒
ค. อริสโตเติลเป็ นคนแรกทีค่ น้ พบวิธกี ารสือ่ สารของผึง้
ง. คาร์ล ฟอน ฟริสช์เป็ นผูท้ ส่ี นใจศึกษาภาษาผึง้ อย่างจริงจัง
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๑๑. ลักษณะการเต้นของผึง้ ทีม่ รี ปู แบบต่างกันไม่ได้บ่งบอกถึงสิง่ ใด
ก. ความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
ข. พิกดั ของแหล่งอาหาร
ค. ทิศทางของแหล่งอาหาร
ง. ชนิดของแหล่งอาหาร
๑๒. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผึง้ งานรูท้ ศิ ทางของแหล่งอาหารจากการชิมน้าหวานทีผ่ ง้ึ สอดแนมสารอกออกมา
ข. ผึง้ งานรูท้ ศิ ทางของแหล่งอาหารจากการทีผ่ ง้ึ สอดแนมบินทามุมกับดวงอาทิตย์
ค. ผึง้ งานรูท้ ศิ ทางของแหล่งอาหารจากการส่ายท้องอย่างเร็วของผึง้ สอดแนม
ง. ผึง้ งานรูท้ ศิ ทางของแหล่งอาหารจากการทีผ่ ง้ึ สอดแนมบินด้วยอัตราความเร็วสูง
๑๓. เมือ่ ผึง้ สารวจพบแหล่งอาหารทีม่ คี วามสมบูรณ์ซง่ึ อยูห่ า่ งจากรังเป็ นระยะทาง ๑๕ เมตร ผึง้ สารวจจะ
เต้นอย่างไร
ก. เต้นเป็ นวงกลมพร้อมส่ายท้องไปมาอย่างแรง
ข. เต้นเป็ นเลขแปดวนไปวนมาอย่างช้า ๆ
ค. เต้นเป็ นเลขแปดอย่างรุนแรงและเร็ว
ง. เต้นแบบส่ายท้องไปมาขึน้ ลงเป็ นเส้นตรง
๑๔. ข้อใดถูกต้อง
ก. การเต้นของผึง้ มี ๓ รูปแบบ คือ แบบเต้นช้า แบบเต้นรุนแรง และแบบเต้นส่ายไปมา
ข. ทิศทางของแหล่งอาหารดูได้จากองศาของการเต้นแบบเลขแปดทีท่ ามุมกับตาแหน่งทีต่ งั ้ ของรัง
ค. ผึง้ จะเต้นส่ายไปมาเพือ่ บอกชนิดของแหล่งอาหารว่ามีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่
ง. รูปแบบการเต้นของผึง้ แต่ละรูปแบบจะสือ่ ความหมายแตกต่างกัน
เรื่องที่ ๓

เชือกกับปัญหา

ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยหัวเสียกับเชือกที่พนั กันยุ่งเหยิง ยิง่ แก้ยงิ่ อารมณ์ เสีย ฉันร้องห่มร้องไห้ คิดว่า
ทาไมต้องทนกับเจ้าเชือกไร้สาระพวกนี้ดว้ ย ฉันจึงใช้มดี ตัด ตัดจนเชือกขาดเป็ นชิน้ ๆ พอหายโมโห ฉันนัง่
มองกองเชือกขาด ๆ ที่ไร้ประโยชน์ แต่แล้วครัง้ ต่อมา พอเชือกพันกันอีก ฉันก็ใช้มดี ตั ดมันอีกอย่างไม่คดิ
อะไร จนวันหนึ่ง ฉันเห็นแม่นัง่ แก้เชือกกองโตที่พนั กันอย่างยุ่งเหยิงชนิดที่ว่า ชาติน้ีคงไม่สามารถกลับมา
เป็ นเส้นตรงได้อกี ฉันเห็นแม่นงั ่ แก้ทุกวัน วันละนิดละหน่ อย พอเบื่อก็ไปทาอย่างอื่น ทิง้ กองเชือกไว้ แล้วก็
กลับมานัง่ แก้อกี จนฉันราคาญ และคิด ว่าทาไมแม่ต้องทนกับกองเชือกไร้สาระพวกนี้ ฉันบอกแม่ว่าเอามีด
ตัดมันออกเถอะ นันแหละฉั
่
นถึงได้เข้าใจเมือ่ แม่ตอบว่า
~๕~

“เวลาทีเ่ ชือกพันกัน เขาห้ามใช้มดี ตัด ต้องแก้ออกให้ได้ เพราะเชือกเป็ นเส้นเดียวต่อให้พนั กันยุง่ แค่
ไหนก็แก้ได้ ถ้าแค่เชือกพันกันแค่น้ีลกู แก้ไม่ได้ แล้วต่อไปจะแก้ปญั หาอะไรในชีวติ ได้ ลูกก็จะแก้ปญั หาสุม่ ๆ
เหมือนทีใ่ ช้มดี ตัดเชือกนัน่ แหละ ถ้าลูกไม่อดทนแก้เชือกด้วยมือตัวเอง ค่อย ๆ แกะวันละนิดละหน่ อย แค่น้ี
ทาไม่ได้แล้วจะไปทาอะไรได้ ไม่มอี ะไรยากเกินกว่าความอดทนของคนหรอก”
หลังจากนัน้ อีก 3 วัน ฉันเห็นขดเชือกเส้นสวยเป็ นระเบียบแขวนอยู่ ฉันมองอย่างทึ่ง แม่ยม้ิ อย่าง
ภูมใิ จ เรื่องนี้ทาให้ฉันรูว้ ่า ปญั หาของคนเรา จริง ๆ แล้วคือบทเรียนทีม่ คี ุณค่า เพราะถ้าเราตัง้ ใจแก้มนั มี
หรือจะไม่มที างออก แพ้บา้ ง ชนะบ้างเป็ นเรือ่ งปกติ จะได้ “ล้มเป็ น ลุกเป็ น”
ั หา สร้างความทุ ก ข์ให้เราผ่านไปให้ได้ ฉัน ไม่เคยซ้ าเติม คนที่ฆ่ าตัว ตายว่าเขาโง่
โลกสร้างป ญ
เพียงแต่เขาก้าวผ่านปญั หาบนโลกไปไม่ได้ เขาจึงเลือกที่จะหนีไปจากโลกนี้แทนด้วยความขาดสติ ด้วย
อารมณ์ชววู
ั ่ บ เมื่อเวลาผ่านไป ตอนนี้ฉนั ได้รวู้ ่า ชีวติ คนเราผิดพลาดได้ ความพ่ายแพ้เป็ นเรื่องปกติ ไม่ใช่
สิง่ เลวร้ายอะไรเลย ไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหน อย่าหนีปญั หาไปเฉย ๆ แค่บอกปญั หาว่าพักสักเดีย๋ ว แล้ว
ค่อยมาเจอกันใหม่
ดัดแปลงจาก หนังสือแผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่
๑๕. เชือกทีพ่ นั กันเปรียบได้กบั สิง่ ใด
ก. ปญั หาทีไ่ ม่มที างแก้ตก
ข. ปญั หาทีย่ ากจะแก้ทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ
ค. ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ตงั ้ ใจ
ง. ปญั หาทีเ่ ราสร้างขึน้ มาเอง
๑๖. การใช้มดี ตัดเชือกแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ขียนมีลกั ษณะนิสยั อย่างไร
ก. ขาดสติ
ข. ขาดความตัง้ ใจ
ค. ขาดความอดทน
ง. ขาดความรอบคอบ
๑๗. การใช้มดี ตัดเชือกเปรียบได้กบั ข้อใด
ก. การทีผ่ เู้ ขียนหนีปญั หา
ข. การทีผ่ เู้ ขียนพยายามแก้ปญั หา
ค. การทีผ่ เู้ ขียนแก้ปญั หาแบบพอให้ผา่ นไป
ง. การทีผ่ เู้ ขียนแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
~๖~

๑๘. ข้อใดไม่ตรงกับความคิดเรือ่ ง “ปญั หา” ในมุมมองของผูเ้ ขียน
ก. เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเร่งหาทางแก้ไข
ข. เป็ นบทเรียนทีม่ คี ุณค่าของชีวติ
ค. เป็ นเรือ่ งธรรมดาทีท่ ุกคนต้องพบเจอ
ง. เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้ความอดทนในการแก้ไข
๑๙. ผูเ้ ขียนมีความเห็นอย่างไรต่อการฆ่าตัวตาย
ก. เป็ นการแก้ปญั หาทีไ่ ม่ถูกต้อง
ข. เป็ นการกระทาของคนทีโ่ ง่เขลา
ค. เป็ นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ ใครก็ทาได้
ง. เป็ นการตัดสินใจด้วยอารมณ์เพือ่ หนีปญั หา
๒๐. วัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียนคืออะไร
ก. ชีใ้ ห้เห็นถึงสัจธรรมของชีวติ
ข. แนะแนวทางในการแก้ไขปญั หาทีถ่ ูกต้อง
ค. ตาหนิคนทีแ่ ก้ปญั หาด้วยการใช้อารมณ์
ง. สอนให้รจู้ กั แก้ปญั หาด้วยความอดทน
============================================================================
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