


                
 

 

 

 

แบบฝกบทอาน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร 

ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรยีนบานเวยีง(ตุอุปถัมภ) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



 
 
 



คําถามท่ี ๑                                                                                            ๑ คะแนน    
                                                                   
 ถอยความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 

ก. ความหมายของกลองดํา 
ข. ตําแหนงของกลองดํา 
ค. ประโยชนของกลองดํา 
ง. ชื่อทางการของกลองดํา 

 
คําถามท่ี  ๒                                                                                          ๑ คะแนน  
   

จากถอยความขางตน ขอความตอไปนี้เปนความจริงหรือไมเปนความจริง 
ขอความ เปนความจริง      ใหใสเคร่ืองหมาย X ในชอง “ใช”  
ขอความ ไมเปนความจริง   ใหใสเคร่ืองหมาย X ในชอง “ไมใช” 
 

ขอความ ใช ไมใช 

๑. กลองดํามีสีดําเพื่อแสดงถึงการเก็บขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับ  x 
๒. กลองดําถูกติดตั้งไวในหองนักบินเพื่อเก็บขอมูลอยางละเอียดท่ีสุด  x 
๓. กลองดําเปนหลักฐานชิ้นสําคัญท่ีจะบอกเลาเร่ืองราวของอุบัติเหตุ
ในคร้ังนั้นๆได 

x  

๔. กลองดําเปนชื่อท่ีส่ือตั้งให x  
๕. บนเคร่ืองบินแตละลํา จะมีกลองดําเพียงกลองเดียวเทานั้น  x 
๖. กลองดําสามารถบันทึกเสียงทุกชนิดท่ีดังขึ้นในหองนักบิน x  
๗. การตัดสินใจกระทําการใดๆของนักบินเปนผลมาจากขอมูล
เกี่ยวกับระดับความสูงและทาทางการบิน ของกลองดํา   

 x 

๘. ขอมูลในกลองดําท่ีถูกบันทึกไวเกิน ๑๗-๒๕ ชั่วโมง จะถูกลบท้ิง
หมด 

x  

๙. การเก็บกลองดําไวทายเคร่ืองเพื่อลดแรงกระแทกกรณีเกิด
อุบัติเหต ุ

x  

๑๐. นักบินจะนํากลองดํามาเปดพิสูจนหาขอมูลทุกคร้ังเมื่อการบินแต
ละเท่ียวส้ินสุดลง 

 x 

 
 
 
 



คําถามท่ี ๓                                                                                           ๑ คะแนน    
 

 จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา กลองดําสามารถเปนสีอื่นไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 ใหใส  ü  ในชองส่ีเหล่ียม         ¨   ได                 ¨   ไมได    
 
เหตุผล 
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คําถามท่ี  ๔                                                                                          ๑ คะแนน  
   

ในสวนสุดทายของถอยความ ท่ีกลาววา “ถึงเราจะมีอุปกรณท่ีจะอยูบอกเลาเหตุการณเปนปาก
สุดทาย แตเราก็หวังวา มีไวประจําเคร่ืองและไมตองไดใชมันเลาเร่ืองท่ีเกิดขึ้นก็จะดีท่ีสุด” นั้น นักเรียน
คิดวาผูเขียนกลาวดวยความรูสึกอยางไร และนักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดผูเขียนจึงกลาวดวยความรูสึก
เชนนั้น 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 
คําถามท่ี  ๕                                                                                           ๕ คะแนน  
  
 จากกรณีท่ีเคร่ืองบิน MH ๓๗๐ ของสายการบินมาเลเซียสูญหาย หลายประเทศท่ัวโลกชวยกัน

คนหาแตไมพบรองรอยแมแตกลองดํา นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการคนหาดังกลาว ใหใส ü ใน
วงกลมท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน พรอมอธิบายเหตุผล 
 

¦     เห็นดวย             ¦     ไมเห็นดวย 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
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เฉลยแบบฝกบทอาน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

คําถามท่ี ๑                                                                                            ๑ คะแนน                                                
 ถอยความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเร่ืองใดมากท่ีสุด (การบูรณาการและการตีความ) 

 
ก. ความหมายของกลองดํา 
ข. ตําแหนงของกลองดํา 
ค. ประโยชนของกลองดํา 
ง. ชื่อทางการของกลองดํา 

 
เฉลยคําตอบ  ค. ประโยชนของกลองดํา 
 
คําถามท่ี  ๒                                                                                          ๑๐  คะแนน  
   จากถอยความขางตน ขอความตอไปนี้เปนความจริงหรือไมเปนความจริง 
ขอความ เปนความจริง      ใหใสเคร่ืองหมาย X ในชอง “ใช”  
ขอความ ไมเปนความจริง   ใหใสเคร่ืองหมาย X ในชอง “ไมใช” 
 

ขอความ ใช ไมใช 

๑. กลองดํามีสีดําเพื่อแสดงถึงการเก็บขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับ  x 
๒. กลองดําถูกติดตั้งไวในหองนักบินเพื่อเก็บขอมูลอยางละเอียดท่ีสุด  x 
๓. กลองดําเปนหลักฐานชิ้นสําคัญท่ีจะบอกเลาเร่ืองราวของอุบัติเหตุใน
คร้ังนั้นๆได 

x  

๔. กลองดําเปนชื่อท่ีส่ือตั้งให x  
๕. บนเคร่ืองบินแตละลํา จะมีกลองดําเพียงกลองเดียวเทานั้น  x 
๖. กลองดําสามารถบันทึกเสียงทุกชนิดท่ีดังขึ้นในหองนักบิน x  
๗. การตัดสินใจกระทําการใดๆของนักบินเปนผลมาจากขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับความสูงและทาทางการบิน ของกลองดํา   

 x 

๘. ขอมูลในกลองดําท่ีถูกบันทึกไวเกิน ๑๗-๒๕ ชั่วโมง จะถูกลบท้ิงหมด x  
๙. การเก็บกลองดําไวทายเคร่ืองเพื่อลดแรงกระแทกกรณีเกิดอุบัติเหตุ x  
๑๐. นักบินจะนํากลองดํามาเปดพิสูจนหาขอมูลทุกคร้ังเมื่อการบินแตละ
เท่ียวส้ินสุดลง 

 x 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ตอบถูก ใหขอละ ๑ คะแนน 
ขอ ๒,๓,๔,๕,๖ สมรรถนะการเขาถึงและคนคืนสาระ/ขอ ๑,๗,๘,๙.๑๐ สมรรถนะการบูรณาการฯ 



คําถามท่ี ๓                                                                                           ๑ คะแนน    
 

 จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา กลองดําสามารถเปนสีอื่นไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 ใหใส  ü  ในชองส่ีเหล่ียม         ¨   ได                 ¨   ไมได    
(สมรรถนะการเขาถึงและคนคืนสาระ) 

þ  ได  
เหตุผล 
เพราะจากถอยความขางตน ไดกลาวถึงจุดประสงคหลักของการท่ีกลองดํานั้นเปนสีสม เพราะ

ตองการใหเปนท่ีสังเกตไดงาย สะดุดตา ดังนั้น หากไมเปนสีสมแลว ก็อาจเปนสีอื่นๆท่ีสามารถ
สังเกตเห็นไดงาย เชน สีเขียวออน สีเหลือง เปนตน 
 
คําถามท่ี  ๔                                                                                          ๑ คะแนน  
   

ในสวนสุดทายของถอยความ ท่ีกลาววา “ถึงเราจะมีอุปกรณท่ีจะอยูบอกเลาเหตุการณเปนปาก
สุดทาย แตเราก็หวังวา มีไวประจําเคร่ืองและไมตองไดใชมันเลาเร่ืองท่ีเกิดขึ้นก็จะดีท่ีสุด” นั้น นักเรียน
คิดวาผูเขียนกลาวดวยความรูสึกอยางไร และนักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดผูเขียนจึงกลาวดวยความรูสึก
เชนนั้น (สมรรถนะการบูรณาการและการตีความ) 

 
แนวการตอบ 

ผูเขียนกลาวดวยความรูสึกมีความหวัง  
 
เพราะ ไมอยากใหมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้น และหากตองเกิดขึ้น อยางนอยก็ขอใหมีผูท่ีมีชีวิตรอด

ปลอดภัยมาบอกเลาเหตุการณ แทนท่ีจะตองพึ่งกลองดําเปนความหวังสุดทาย ซึ่งดวยเหตุการณท่ีเกิด
ขึ้นกับเคร่ืองบิน MH๓๗๐ ท่ีหายไปอยางไรรองรอย ไมพบหลักฐานใดๆท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองบินหรือ
แมแตกลองดําเลย จึงทําใหผูเขียนนําเสนอเร่ืองราวในแงมุมนี้ เพื่อระลึกถึงความปลอดภัยและภาวนา
ตอเหตุการณเคร่ืองบิน MH๓๗๐ ดังท่ีไดกลาวเกร่ินไวในตอนแรกดวย 
 

คําถามท่ี  ๕                                                                                           ๕ คะแนน  
  
 จากกรณีท่ีเคร่ืองบิน MH ๓๗๐ ของมาเลเซียสูญหาย หลายประเทศท่ัวโลกชวยกันคนหาแตไม

พบรองรอยแมแตกลองดํา นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการคนหาดังกลาว ใหใส ü ในวงกลมท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียน พรอมอธิบายเหตุผล (สมรรถนะสะทอนและประเมิน) 
 
แนวการตอบ 

¦     เห็นดวย             ¦     ไมเห็นดวย 



 
 
 
 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

๑. เพราะเปนความชวยเหลือมนุษยโลก 
๒.เพราะเปนความชวยเหลือกันตามหลัก
มนุษยธรรม 
๓.เพื่อคนหาหลักฐานมาพิสูจนในส่ิงท่ีเกิดขึ้นแม
ตองใชเวลานานมากก็ตาม 
๔.เปนการเยียวยาจิตใจและใหกําลังใจแกญาติ
ผูโดยสาร 
๕.แมตองลงทุนสูงแตทุกประเทศก็เต็มใจลงทุน
เพื่อใหความชวยเหลือกัน 
 
 

๑. เพราะการคนหาใชงบประมาณสูงเกินไป 
๒. เพราะการคนหาดําเนินมาแลวกวา ๓๐ วันแต
ยังไมพบหลักฐาน 
๓. เพราะกลองดําสามารถทํางานไดประมาณ ๓๐ 
วันเทานั้น 
๔.เพราะเวลาลวงเลยมากวา ๓๐ วัน คาดวาไมมี
ใครรอด กอปรกับพื้นท่ีสงสัยเปนทะเลกวาง 
๕.โอกาสท่ีจะพบหลักฐานมีนอยมากเพราะ
เวลานานกวา ๓๐ วัน 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 
ตอบถูก  ๓  ขอ         ให  ๕  คะแนน 
ตอบถูก  ๒  ขอ         ให  ๓  คะแนน 
ตอบถูก  ๑  ขอ         ให  ๑  คะแนน 
คําตอบอื่นๆ           ไมไดคะแนน 
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