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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    ชุดการสอนที่ 3 
การอานจับใจความประเภทบทความ    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
วิชาภาษาไทย   จํานวน   20 ขอ   20  คะแนน 
 
คําชี้แจง  จงทําเครื่องหมาย  X  ทับอักษร หนาขอทีถู่กที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 
จงอานสารคดตีอไปนี ้แลวตอบคําถามขอ 1-5  

 
เม่ือเปนตาแดง 

 
ชวงที่รางกายออนแอจากการทํางาน อีกทั้งตองเผชิญอากาศที่เปล่ียนแปลง เดี๋ยวรอน    

เดี๋ยวฝน เดี่ยวหนาว ซ่ึงอิทธิพลของอากาศที่แปรปรวนเปนโอกาสของเชื้อไวรัส ที่จะเขามาทําให
เกิดอาการผิดปกติในคนเราได ไวรัสที่พวกเราชาวบานคุนเคยกันดี คือ ไวรัสที่ทําใหเกิด            
โรคตาแดง หรือที่เรียกในทางการแพทยวา โรคเยื่อตาขาวอักเสบจากไวรัส 

โรคดตาแดงเมื่อเปนแลวก็มีการแพรระบาด โดยเฉพาะในเขตหมูคนหรือชุมชน อันไดแก 
โรงเรียน หมูบาน สระวายน้ํา ซ่ึงถาเปนชุมชนที่คอนขางแออัดและการรักษาสภาพแวดลอม      
สุขอนามัย ที่ไมดีจะทําใหมีการแพรระบาดกระจายในวงกวางมากขึ้น การเกิดโรคนี้สามารถเกิด 
ไดทุกเพศทุกวัย แตสวนใหญมักจะพบในเด็กมากกวา 

อาการที่ทําใหตนเองสงสัยวาเปนโรคตาแดงหรือไม คือมักจะพบวาเวลาตื่นนอนมาเชาๆจะ
มีขี้ตาคอนขางมาก เคืองตาตลอดเวลา น้ําตามักไหลออกงาย หนังตาอาจมีอาการบวม สวนใหญจะ
เปนเพียงขางใดขางหนึ่งกอน ถามีอาการรุนแรงขึ้นหรือขยี้ตาบอย ๆ โรคจะลามเปนทั้งสองขาง ใน
บางครั้งจะพบวาที่ตาขาวจะเห็นเปนปนแดงคลายเลือดออกดวย ในคนที่มีสุขภาพไมดีหรือมีการ
พักผอนไมเพียงพอ ก็จะมีอาการเปนไขเจ็บคอและออนเพลียรวมดวย แตเมื่อเกิดอาการเหลานี้      
ไมตองตกใจวาอาการจะรุนแรง เนื่องจากอาการของโรคจะหายไปเอง ใน 1-2 สัปดาห ยิ่งถาเรา
พยายามรักษาสุขภาพ ทานอาหารและพักผอนใหเพียงพอ อาการก็จะหายเร็วขึ้น ยาที่ใชบรรเทา
อาการเราสามารถใชยาสามัญประจําบาน ไดแก ยาแกปวดลดไข  

ขอที่ควรระวังมากที่สุดเมื่อเปนโรคนี้ คือ ไมควรใชอุปกรณ เครื่องใชรวมกัน เชน 
ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว หมอน หรือการสัมผัสใกลชิดกันจะทําใหเกิดการติดตอกันได อีกประการหนึง่
สําหรับผูที่มักเอื้ออาทรใหผูอ่ืนใชยารวมกับตน 
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1. บทความนี้เกีย่วกับเรื่องอะไร 
ก.  โรคตาแดง 
ข.  อาการของตา 
ค.  ลักษณะของตา 
ง.  สวนประกอบของตา 

2. โรคตาแดงเกิดขึ้นจากเชื้อโรคชนิดใด 
ก.  เชื้อรา 
ข.  เชื้อไวรัส 
ค.  เชื้อกลาก 
ง.  เชื้อแบคทีเรีย 

3. โรคตาแดงมักจะมีการระบาดในสถานที่ทีม่ีลักษณะอยางไร 
ก.  ชุมชนคนนอย 
ข.  ชุมชนแออดั 
ค.  ชุมชนที่โลง 
ง.  ชุมชนบางเขน 

4. ส่ิงที่ไมควรปฏิบัติเมื่อเปนโรคตาแดงคืออะไร 
ก.  ไมควรทําอะไรทั้งนั้น 
ข.  ไมควรใชอุปกรณและยารวมกับผูอ่ืน 
ค.  ควรใชอุปกรณและยารวมกับผูอ่ืน 
ง.  รีบรับประทานยาอะไรกไ็ด 

5. ถามีอาการของโรครุนแรงขึ้นควรปฏิบัติตนอยางไร 
ก.  รีบพักผอน 
ข.  รีบไปพบแพทย 
ค.  รีบทานอาหารใหมากๆ 
ง.  รับประทานยาอะไรก็ได 
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อานเรื่องบทความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6-10 
 

เร่ืองผงชูรส 
 

ออนเพลีย เวียนศีรษะ คล่ืนไส  ชา และรอนบริเวณหนาและลําคอ เหงื่อออกและน้ําตาไหล
ทานเคยเกิดอาการเชนนี้หลังรับระทานอาหารบางหรือไม ถาเคยนั่นหมายความวา ทานไดถูก       
ผงชูรสเลนงานเขาใหแลว  

ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต  มักจะถูกนํามาใชในการประกอบอาหาร นิยมใชมาก
โดยเฉพาะอาหารจีน  อาการดังกลาวจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารจานแรก 15-20 นาที และ
จะหายเปนปกติภายใน 2 ช่ัวโมง และดวยสาเหตุที่คนไทยสวนใหญมักจะไดรับผงชูรส จากอาหาร
ที่บริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จึงไดทํา
การทดลองศึกษาปริมาณผงชูรส ที่กอใหเกิดอาการผิดปกติกับคนไทย จากการทดลองพบวาผูที่
ไดรับผงชูรสปริมาณ ตั้งแต 5 กรัม ขึ้นไป จะมีความดันโลหิต โดยความรุนแรงจะทวีขึ้นตาม
ปริมาณ ผงชูรส ที่ไดรับเขาไปในรางกาย 

 
( รูรอบตัว เมษายน 2535 ) 

 
6. อาการออนเพลียเวยีนศีรษะ คล่ืนไส ชา และรอนบริเวณหนา และลําคอ แสดงวา

รับประทานอาหารที่มีอะไรมากเกินไป 
ก.  โปรตีน 
ข.  ผงชูรส 
ค.  น้ําตาล 
ง.  เกลือแร 

7. ผงชูรสเรียกอีกอยางหนึ่งคืออะไร 
ก.  คารโบไฮเดรต 
ข.  คารโบไฮเดรต กลูตาเมต 
ค.  โมโนโซเดียม กลูตาเมต 
ง.  เกลือแร 
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8. การรับผงชูรสปริมาณตั้งแต 5 กรัมขึ้นไปจะมีอาการอยางไร 
ก.  โลหิตจาง 
ข.  โลหิตจาง หัวใจเตนเร็ว 
ค.  หัวใจเตนเร็วกวาปกต ิ
ง.  ความดันโลหิตและอัตราการเตนของหวัใจลดลง 

9. จากบทความเรื่องผงชูรสมีความสําคัญอยางไร 
ก.  อาหารจีนสวนใหญไมนยิมใสผงชูรส 
ข.  อาการแพผงชูรสจะพบเฉพาะในเดก็เทานั้น 
ค.  ผูแพผงชูรสมีอาการคลื่นไส เปนลมทันที 
ง.  บริโภคผงชูรสปริมาณ 5 กรัม ขึ้นไปมกัเกิดอาการแพผงชูรส 

10. ควรตั้งชื่อเรื่องที่อานอยางไรจึงจะเหมาะสม 
ก.  ประโยชนจากผงชูรส 
ข.  โทษที่ไดรับจากผงชูรส 
ค.  อาหารอรอยดวยผงชูรส 
ง.  สวนประกอบของผงชูรส 

 
จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 11 – 15  

 
เร่ือง ของยา 

 
ทุกคนคงเคยเจ็บปวยไมมากก็นอย เวลาเจ็บปวยตองกินยา สมัยคุณยาคุณยายยังเล็ก            

มียาไทยหรือยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบัน 
ยาไดจากพืชและสัตวหลายชนิด พืชที่นํามาใชเปนยาเชน กระเทียม ขา ขมิ้น ผักบุง ไพล 

กระเจี๊ยบ ฯลฯ 
สวนสัตวนั้น เราใชอวัยวะบางอยางเปนยา เชน เขากวาง  นอแรด  งาชาง  ฯลฯ  นอกจากนี้

ยาอาจสกัดไดจากจุลชีพ เชน เพนิซิลลิน ไดจากเชื้อรา แรธาตุที่มีอยูตามธรรมชาติก็ใชเปนยาได 
เชน เกลือ กํามะถัน ดีเกลือ สารสม เปนตน ปจจุบันมีวิธีการสังเคราะหใหไดยาหลายชนิด 

ยามิไดมีรสขมทุกชนิดอยางที่กลัวกัน ยาบางชนิดมีรสหวาน เชน ยาเขาชะเอมเทศ น้ําออย 
ยาบางชนิดมีรสเปรี้ยว เชนยาที่เขามะนาว นอกจากนี้ยายังมีรสฝาด รสเผ็ด รสเค็ม และรสจืด ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับตัวยาที่ใช 
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ยาแผนปจจุบันหรือยาฝรั่งมีการเพิ่มรสและกลิ่นใหนากินยิ่งขึ้น มีทั้งชนิดที่ใชภายใน เชน 
ยาน้ํา ยาเม็ด ยาใสแคปซูลสําหรับกิน และยาฉีด ชนิดที่ใชภายนอก เชน ยาทาแผล ยาทาผิวหนังเวลา
คัน ยาหยอดตา และยาหยอดหู 

การใชยาตองระมัดระวัง เพราะยาแตละชนิดออกฤทธิ์แตกตางกันไป การใชยาผิด          
เปนอันตรายอยางยิ่ง เด็กๆจึงไมควรกินยาดวยตนเอง 
 

(ที่มา: สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน เลมที่ 9 หนาที่ 1-19) 
 

11. ในปจจุบนั ยาสามารถทํามาจากอะไรไดบาง 
ก.  พืชและสัตว 
ข.  สารสังเคราะห 
ค.  สารปรุงแตง 
ง.  สารธรรมชาติ 

12. ขอใดคือสวนที่เปนใจความสําคัญของบทความเรื่องนี ้
ก.  ทุกคนเคยเจ็บปวยไมมากก็นอย 
ข.  ยามิไดมีรสขมทุกชนิดอยางที่กลัวกัน 
ค.  ยาไดจากพชื สัตว และแรธาตุบางชนิด 
ง.  นอกจากนีย้ังมียา รสฝาด รสเผ็ด และรสจืด 

13. ขอความใดในบทความที่เปนขอคิดเห็น 
ก.  ยาไดจากพชืและสัตว 
ข.  แรธาตุตามธรรมชาติใชเปนยาได 
ค.  การใชยาผิดเปนอันตรายอยางยิ่ง 
ง.  เด็กๆ จึงไมควรกินยาดวยตนเอง 

14. บทความเรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร 
ก.  ใหความรูเรื่องยาและวิธีการใชยา 
ข.  ทําใหเรารูจักดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง 
ค.  ทําใหเรารกัษาโรคตางๆใหหายไดรวดเร็ว 
ง.  ถูกทุกขอ 
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15. “การใชยาผิดเปนอันตราย  เด็กๆไมควรกนิยาดวยตนเอง”  นักเรียนเหน็ดวยหรือไม 
ก.  เห็นดวย เพราะเดก็ๆยังอานหนังสือไมออก 
ข.  เห็นดวย เพราะ ยามีอยูดวยกันหลายชนิด แตละชนิดออกฤทธิ์ตางกัน 
ค.  ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรักษาอาการปวยไมทนัเวลา 
ง.  ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหเด็กๆไมสามารถใชยาไดดวยตนเองตลอดไป 

 
จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 16-20 
 

ทําไมสวมเสื้อผาขนสัตวแลวจึงอุนด ี
 

การทําใหรางกายอบอุนเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็น จําเปนตองอาศัยฉนวนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันความรอนหนีออกจากรางกาย สัตวเลือดอุนจึงตองมีขนหรือไขมันหนาเพื่อสราง    
ความรอนใหแกรางกาย แตมนุษยไมมีไขมันหนาและมีขนคอนขางนอย มนุษยจึงตองพึ่งพาเสื้อผา 

สัตวเลือดอุนตามธรรมชาติมีขน 2 ชนิดตามรางกาย ขนชนิดยาวเปนขนปองกันผิว ลักษณะ
เปนเสนแข็งและสามารถลุกชันไดในเวลาที่ตกใจหรือโมโหใตขนชนิดยาวมีขนชั้นในที่นุมดกซึ่ง

ชวยกักอากาศไวในบริเวณใกลผิวหนัง อากาศเปนตัวนําความรอนไดไมดี ดังนั้น อากาศที่กักไวตาม
ขนชั้นในจึงชวยรักษาความรอนของรางกายและชวยใหสัตวอบอุนในสภาพอากาศที่เย็น 

เมื่อฝนตกหรือเมื่อสัตวลงไปแชน้ํา ขนที่ชวยกักอากาศจะรวมกันเปนกอน กอเปนรูปเปน
ช้ันกันน้ํา ซ่ึงชวยปองกันมิใหขนดาน และผิวหนังเปยกน้ําหรือสูญเสียคุณสมบัติที่เปนฉนวนไป 
เมื่อฝนหยุดตกหรือเมื่อขึ้นจากน้ํา เพียงสลัดตัวครั้งเดียวสัตวก็สามารถกําจัดน้ําไปจากขนดานนอก
ไดทั้งหมด 

เมื่อมนุษยนําคุณสมบัติตามธรรมชาติของขนสัตวมาใชประโยชนมนุษยก็สามาจําลอง

พฤติกรรมของสัตวในเรื่องการปองกันความหนาวเย็นได เสื้อผาขนสัตวเมื่อสวมใสแลวก็จะกัก
อากาศไวใหอยูระหวางหนังกับผา อากาศกันมิใหความรอนหนีออกจากรางกาย สวนเสื้อโคตกันฝน
จะชวยปองกันมิใหผาเปยก ทั้งนี้เพื่อจะไดไมสูญเสียคุณสมบัติที่เปนฉนวนไป 
 

ที่มา: รีดเดอร   ไดเจสท. รูรอบตอบได. พิมพคร้ังที่ 2 .( กรุงเทพฯ:รีดเดอร   ไดเจสท,2540 ) 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 229 

16. บทความเรื่องนี้เกี่ยวของกับเรื่องอะไร 
ก.  การรักษารางกายใหอบอุน 
ข.  การสวมใสเสื้อผาชนิดตางๆ 
ค.  เหตุผลที่สวมเสื้อผาขนสัตวแลวจึงรูสึกอบอุน 
ง.  ถูกทุกขอ 

17. เพราะเหตุใด สัตวเลือดอุนจงึตองมีขนหรอืไขมันหนาว 
ก.  ปองกันอากาศหนาวเย็น 
ข.  ปองกันอันตรายจากศัตรทูําราย 
ค.  เพื่อสรางความรอนใหแกรางกาย 
ง.  ใชแสดงอาการในขณะทีต่กใจหรือดโมโห 

18. ขอใดคือใจความสําคัญของบทความเรื่องนี้ 
ก.  ขนชั้นในของสัตวเลือดอุนมีลักษณะนุมดกชวยใหรูสึกอบอุน 
ข.  มนุษยไมมไีขมันหนา และมีขนคอนขางจึงตองพึ่งพาเสื้อผา 
ค.  มนุษยจําลองพฤติกรรมของสัตวในเรือ่งการปองกันความหนาวเยน็ 
ง.  สัตวเลือดอุนตามธรรมชาติมีขน 2 ชนิด คือ ขนชั้นใน และขนชั้นนอก 

19. ขอความใดในบทความที่เปนขอเท็จจริง 
ก.  มนุษยมีขนคอนขางนอย 
ข.  สัตวเลือดอุนตามธรรมชาติมีขน 2 ชนิด 
ค.  มนุษยจําลองพฤติกรรมของสัตวในเรือ่งการปองกันความหนาวเยน็ 
ง.  ถูกทุกขอ 

20. ผูเขียนมีจุดประสงคอยางไรในการเขยีนบทความเรื่องนี ้
ก.  ใหความรู 
ข.  ใหคําแนะนํา 
ค.  ใหขอเสนอแนะ 
ง.   จูงใจผูอานใหคลอยตาม 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

วิชาภาษาไทย       ชุดการสอนที่ 3 
การอานจับใจความประเภทบทความ    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน           20 ขอ 
 

1. ก                            11.  ค 
2. ข   12.  ง 
3. ข   13.  ง 
4. ก   14.  ก 
5. ก   15.  ข 
6. ข   16.  ข 
7. ข   17.  ค 
8. ค   18.  ก 
9. ง   19.  ง 
10. ข   20.  ข 


