ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 36 ข้อ
(ข้อ 1-36) ข้อละ 1 คะแนน รวม 36 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรของร่ ำงกำยและจิตใจตำมวัย (พ 1.1 ป.4/1)
1. ข้อใดเป็ นกำรพัฒนำด้ำนจิตใจและอำรมณ์ของเด็กวัย 9-12 ปี
1 เริ่ มสนใจเพศตรงข้ำม
2 มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น
3 เริ่ มมีขนที่รักแร้และอวัยวะเพศ
4 เพศหญิงมีน้ ำหนักและส่ วนสู งมำกกว่ำเพศชำย
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุ ขภำพ กำรเจริ ญเติบโตและ
พัฒนำกำร (พ 1.1 ป.4/2)
2. ข้อใดไม่ ใช่ ควำมสำคัญของกระดูก
1 ปกป้ องอวัยวะภำยในจำกกำรกระแทกจำกภำยนอก
2 ควบคุมกำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำย
3 สร้ำงและแจกจ่ำยแคลเซียม
4 ห่อหุ ม้ ผิวหนัง
ตัวชี้วดั : อธิบำยคุณลักษณะของควำมเป็ นเพื่อนและสมำชิกที่ดีของครอบครัว (พ 2.1 ป.4/1)
3. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของครอบครัวที่ดี
1 ลูกปรึ กษำพ่อแม่ได้ทุกเรื่ อง
2 ต่ำงคนต่ำงอยูไ่ ม่พดู คุยกัน
3 รับประทำนอำหำรเย็นร่ วมกันทุกวัน
4 ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดด้วยกันเสมอ

ตัวชี้วดั : ยกตัวอย่ำงวิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็ นอันตรำยและไม่เหมำะสมในเรื่ องเพศ
(พ 2.1 ป.4/3)
4. ถ้ำเพื่อนชวนนักเรี ยนไปเที่ยวกลำงคืน นักเรี ยนควรใช้คำพูดในข้อใดจึงจะเหมำะสมที่สุด
1 “เดี๋ยวลองไปขอแม่ดูก่อนนะ”
2 “เรำพำเพื่อนไปเพิ่มด้วยนะ”
3 “ได้สิ กำลังอยำกไปเที่ยวอยูพ่ อดี”
4 “ไปไม่ได้หรอก เรำสัญญำกับแม่ไว้วำ่ จะไม่เที่ยวกลำงคืน”
ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำย เล่นเกม และกีฬำที่ตนเองชอบ และมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ผล
พัฒนำกำรของตนเองตำมตัวอย่ำง และแบบปฏิบตั ิของผูอ้ ื่น (พ 3.2 ป.4/1)
5. นักเรี ยนสำมำรถนำทักษะกิจกรรมเลี้ยงลูกบอลอ้อมหลักไปใช้เล่นกีฬำในข้อใด
1 แชร์บอล
2 บำสเกตบอล
3 วอลเลย์บอล
4 แฮนด์บอล
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งแวดล้อมกับสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.4/1)
6. ข้อใดเป็ นปั ญหำสุ ขภำพที่มีสำเหตุจำกสภำพแวดล้อม
1 ถูกเพื่อนเตะลูกบอลใส่ หน้ำจนเลือดกำเดำไหล
2 มีไขมันอุดตันในหลอดเลือด
3 ป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
4 เป็ นโรคตับแข็ง
ตัวชี้วดั : อธิ บำยสภำวะอำรมณ์ ควำมรู ้สึกที่มีผลต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.4/2)
7. อำรมณ์ในข้อใดเป็ นอำรมณ์ทำงบวกที่ส่งผลดีต่อสุ ขภำพ
1 เสี ยใจที่ทำข้อสอบไม่ได้
2 ยิม้ และหัวเรำะเมื่อชนะกำรแข่งขันกีฬำ
3 อิจฉำน้องที่พอ่ ซื้ อของเล่นใหม่ให้
4 หงุดหงิดที่เพื่อนมำช้ำกว่ำเวลำที่นดั หมำยกันไว้

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ขอ้ มูลบนฉลำกอำหำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพเพื่อกำรเลือกบริ โภค (พ 4.1 ป.4/3)
8. ข้อมูลใดมีควำมสำคัญมำกที่สุดบนฉลำกผลิตภัณฑ์สุขภำพเพื่อให้บริ โภคได้อย่ำงปลอดภัย
1 สถำนที่ผลิต
2 ส่ วนประกอบ
3 ปริ มำณสุ ทธิ
4 วิธีใช้
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของกำรใช้ยำ และใช้ยำอย่ำงถูกวิธี (พ 5.1 ป.4/1)
9. เมื่อนักเรี ยนมีอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ ควรใช้ยำในข้อใด
1 ทิงเจอร์ไอโอดีน
2 แอมโมเนียหอม
3 ยำหม่องชนิดขี้ผ้ งึ
4 คำลำไมน์
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้ยำผิด สำรเคมี แมลงสัตว์กดั ต่อย
และกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ (พ 5.1 ป.4/2)
10. ถ้ำวิง่ ชนเพื่อนขณะเล่นกีฬำจนศีรษะบวมโน นักเรี ยนจะปฐมพยำบำลตนเองอย่ำงไร
1 นำน้ ำแข็งมำวำงบนบริ เวณที่บำดเจ็บประมำณ 15 นำที → ใช้ผำ้ ชุบน้ ำอุ่นประคบหลัง
ผ่ำนไป 24 ชัว่ โมง
2 ล้ำงบริ เวณที่บำดเจ็บด้วยน้ ำเกลือล้ำงแผล → ทำด้วยโพวิโดน-ไอโอดีน → ใช้ผำ้ ก๊อซปิ ดแผล
3 ทำบริ เวณที่บำดเจ็บด้วยยำหม่องชนิดขี้ผ้ งึ → ปิ ดแผลด้วยปลำสเตอร์บรรเทำอำกำรปวดบวม
4 ใช้ผำ้ ชุบน้ ำอุ่นประคบบริ เวณที่บำดเจ็บ → เช็ดแผลด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ → ทำแผลด้วยยำ
หม่องชนิดขี้ผ้ งึ

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลเสี ยของกำรสู บบุหรี่ และกำรดื่มสุ รำที่มีผลต่อสุ ขภำพและกำรป้ องกัน
(พ 5.1 ป.4/3)
11. ข้อใดเป็ นผลจำกกำรสู บบุหรี่
1 มะเร็ งปอด
2 มะเร็ งตับ
3 สมองเสื่ อม
4 เกิดอุบตั ิเหตุเพรำะอำกำรมึนเมำ
ตัวชี้วดั : อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ และปฏิบตั ิตนได้เหมำะสม (พ 2.1 ป.5/1)
12. ข้อใดเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศที่เกิดเฉพำะเพศชำยช่วงวัยเด็กตอนปลำย
1 มีขนรักแร้
2 เสี ยงแตกห้ำว
3 สะโพกผำยออก
4 หน้ำอกขยำยใหญ่ข้ ึน
ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสำคัญของกำรมีครอบครัวที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทย (พ 2.1 ป.5/2)
13. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไรเพื่อให้เป็ นสมำชิกที่ดีของครอบครัวตำมวัฒนธรรมไทย
1 ทำงำนพิเศษเพื่อหำเงินมำใช้จ่ำยเอง
2 ใช้คำพูดกับคนในครอบครัวเหมือนที่พดู กับเพื่อน
3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญำติผใู ้ หญ่
4 โบกมือให้กบั คนในครอบครัวเมื่อไปและกลับจำกโรงเรี ยน
ตัวชี้วดั : ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้ง
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 ป.5/3)
14. ถ้ำนักเรี ยนขัดแย้งกับเพื่อนควรแสดงพฤติกรรมอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม
1 พูดจำยัว่ ยุเพื่อน
2 รับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อน
3 หลีกเลี่ยงกำรพบหรื อพูดคุยกับเพื่อน
4 ใช้กำลังในกำรตัดสิ นปั ญหำ

ตัวชี้วดั : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวในเรื่ องกำรรับแรง กำรใช้แรงและควำมสมดุล (พ 3.1 ป.5/3)
15. กำรเคลื่อนไหวในข้อใดเป็ นกำรเคลื่อนไหวแบบรับแรง
1 เดินโดยวำงหนังสื อบนหัว
2 ใช้มือผลักหน้ำต่ำง
3 เดินลงบันได
4 ถีบจักรยำน
ตัวชี้วดั : อธิบำยหลักกำรและเข้ำร่ วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม (พ 3.1 ป.5/6)
16. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของกิจกรรมนันทนำกำร
1 เป็ นกิจกรรมที่ทำในเวลำว่ำง
2 ก่อให้เกิดควำมสุ ขสนุกสนำน
3 เป็ นสิ่ งที่ตนเองชอบหรื อสนใจ
4 ทำแล้วสร้ำงรำยได้
ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำยอย่ำงมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทกั ษะกำรคิดและตัดสิ นใจ (พ 3.2 ป.5/1)
17. สิ่ งสำคัญในกำรเล่นเกมกับเพื่อนคืออะไร
1 เล่นตำมกติกำหรื อข้อตกลงร่ วมกัน
2 เล่นโดยต้องมีผใู ้ หญ่คอยดูแลใกล้ชิด
3 เล่นเกมที่เรำชอบและอยำกเล่น
4 เล่นโดยคำนึงถึงชัยชนะ
ตัวชี้วดั : แสดงพฤติกรรมที่เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตนตำมสุ ขบัญญัติแห่งชำติ (พ 4.1 ป.5/1)
18. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรเป็ นผูม้ ีสุขภำพดีควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 หำเวลำว่ำงนอนหลับให้ได้มำกที่สุด
2 รับประทำนขนมที่มีสีฉูดฉำด
3 แปรงฟันวันละครั้งก่อนนอน
4 ออกกำลังกำยเป็ นประจำ

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สื่อโฆษณำในกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ ออำหำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงมีเหตุผล
(พ 4.1 ป.5/3)
19. สื่ อในข้อใดมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สุขภำพมำกที่สุด
1 วิทยุ
2 ใบปลิว
3 โทรทัศน์
4 หนังสื อพิมพ์
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนในกำรป้ องกันโรคที่พบบ่อยในชีวติ ประจำวัน (พ 4.1 ป.5/4)
20. นักเรี ยนมีวธิ ี ป้องกันฟันผุอย่ำงไร
1 ใช้ไม้จิ้มฟันแคะเศษอำหำรตำมซอกฟัน
2 แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทำนอำหำร
3 รับประทำนผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยว
4 อมลูกอมเป็ นประจำ
ตัวชี้วดั : ทดสอบและปรับปรุ งสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
(พ 4.1 ป.5/5)
21. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรทรำบควำมแข็งแรงและอดทนของกล้ำมเนื้อหน้ำท้องควรทดสอบด้วยวิธีใด
1 ลุก-นัง่ 30 วินำที
2 ยืนกระโดดไกล
3 งอตัวข้ำงหน้ำ
4 วิง่ เก็บของ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรใช้สำรเสพติด (พ 5.1 ป.5/1)
22. ข้อใดเป็ นอิทธิ พลของสื่ อที่มีผลต่อกำรใช้สำรเสพติดของวัยรุ่ นมำกที่สุด
1 ข่ำวกำรจับกุมผูค้ ำ้ สำรเสพติดตำมหน้ำหนังสื อพิมพ์
2 กำรโฆษณำเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในอินเทอร์ เน็ต
3 ละครโทรทัศน์ที่มีฉำกกำรสู บบุหรี่ หรื อดื่มสุ รำ
4 แผ่นป้ ำยโฆษณำสุ รำตำมร้ำนอำหำร

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบของกำรใช้ยำ และสำรเสพติดที่มีผลต่อร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ (พ 5.1 ป.5/2)
23. กำรใช้สำรเสพติดส่ งผลกระทบต่อสังคมอย่ำงไร
1 ทำให้เกิดควำมเครี ยด
2 ทำให้เกิดอำกำรซึ มเศร้ำ
3 ทำให้ร่ำงกำยเกิดกำรเจ็บป่ วย
4 ทำให้เกิดปั ญหำอำชญำกรรม
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำและหลีกเลี่ยงสำรเสพติด (พ 5.1 ป.5/3)
24. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดทำให้ปลอดภัยจำกสำรเสพติด
1 คบเพื่อนที่ต้ งั ใจเรี ยน
2 รับขนมจำกคนแปลกหน้ำ
3 ไปเที่ยวกับกลุ่มรุ่ นพี่ที่สูบบุหรี่ อยูเ่ สมอ
4 เข้ำร่ วมวงสนทนำกับผูด้ ื่มสุ รำเป็ นประจำ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภำพ (พ 5.1 ป.5/4)
25.
1
2
3
4

สัญลักษณ์น้ ีหมำยถึงข้อใด
รำยกำรสำหรับเด็กอำยุ 6-12 ปี
รำยกำรเฉพำะไม่เหมำะแก่เด็กและเยำวชน
รำยกำรที่เหมำะสำหรับผูช้ มอำยุ 13 ปี ขึ้นไป
รำยกำรทัว่ ไปเหมำะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันอันตรำยจำกกำรเล่นกีฬำ (พ 5.1 ป.5/5)
26. ข้อใดมีโอกำสเกิดกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำมำกที่สุด
1 ฝึ กเล่นกีฬำผำดโผน
2 เล่นกีฬำกลำงแดดจัด
3 เล่นกีฬำในพื้นที่แคบ ๆ
4 ไม่อบอุ่นร่ ำงกำยก่อนเล่นกีฬำ

ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหำยใจ ที่มีผลต่อ
สุ ขภำพ กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำร (พ 1.1 ป.6/1)
27. เกล็ดเลือดมีควำมสำคัญอย่ำงไร
1 ทำให้เลือดมีสีแดง
2 ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบำดแผล
3 รับแก๊สออกซิ เจนจำกปอดไปเลี้ยงอวัยวะต่ำง ๆ
4 กำจัดเชื้อโรคและสร้ำงภูมิคุม้ กันโรคให้แก่ร่ำงกำย
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ ยงที่อำจนำไปสู่ กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรติดเชื้อเอดส์ และกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร (พ 2.1 ป.6/2)
28. กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่ งผลเสี ยอย่ำงไรต่อวัยรุ่ น
1 เป็ นโรคซึมเศร้ำ
2 อนำคตจะทำให้มีบุตรยำก
3 หมดโอกำสทำงกำรศึกษำ
4 แต่งงำนก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน
ตัวชี้วดั : จำแนกหลักกำรเคลื่อนไหวในเรื่ องกำรรับแรง กำรใช้แรงและควำมสมดุลในกำร
เคลื่อนไหวร่ ำงกำยในกำรเล่นเกม เล่นกีฬำ และนำผลมำปรับปรุ งเพิ่มพูนวิธีปฏิบตั ิของตน
และผูอ้ ื่น (พ 3.1 ป.6/2)
29. กิจกรรมในข้อใดใช้หลักกำรใช้แรง
1 ถือกระเป๋ ำนักเรี ยนเดินลงบันได
2 เดินบนสะพำนไม้เล็ก ๆ
3 เล่นสเกตน้ ำแข็ง
4 ผลักประตูบำ้ น

ตัวชี้วดั : ใช้ทกั ษะกลไกเพื่อปรับปรุ งเพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนและผูอ้ ื่นในกำรเล่นกีฬำ
(พ 3.1 ป.6/4)
30. กำรวิง่ แข่งขัน 100 เมตร ผูว้ งิ่ ต้องมีควำมสำมำรถในด้ำนใดจึงจะประสบควำมสำเร็ จ
1 ควำมเร็ ว
2 ควำมอ่อนตัว
3 ควำมแม่นยำ
4 ควำมคล่องแคล่วว่องไว
ตัวชี้วดั : อธิ บำยประโยชน์และหลักกำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ สมรรถภำพทำงกำยและกำร
สร้ำงเสริ มบุคลิกภำพ (พ 3.2 ป.6/1)
31. ข้อใดเป็ นหลักกำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ
1 สวมเครื่ องแต่งกำยที่ปิดมิดชิด
2 อบอุ่นร่ ำงกำยก่อนออกกำลังกำย
3 ออกกำลังกำยติดต่อกันอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมง
4 เลือกกิจกรรมออกกำลังกำยที่กำลังได้รับควำมนิยมและทันสมัย
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรคและเสนอแนวทำงกำรป้ องกันโรคติดต่อ
สำคัญที่พบในประเทศไทย (พ 4.1 ป.6/2)
32. ข้อใดไม่ ใช่ แนวทำงป้ องกันโรคไข้เลือดออก
1 นอนกำงมุง้
2 ปิ ดฝำโอ่งให้มิดชิด
3 ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
4 เปลี่ยนน้ ำในจำนรองต้นไม้

ตัวชี้วดั : แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงควำมรับผิดชอบต่อสุ ขภำพของส่ วนรวม (พ 4.1 ป.6/3)
33. พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสุ ขภำพของคนในชุมชน
1 ทิ้งขยะลงในลำคลอง
2 เผำหญ้ำที่ข้ ึนรกข้ำงถนน
3 จัดงำนวันเกิดเปิ ดเพลงเสี ยงดัง
4 คัดแยกขยะแล้วนำไปทิง้ ในที่ที่จดั ไว้
ตัวชี้วดั : สร้ำงเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุ ขภำพอย่ำงต่อเนื่ อง (พ 4.1 ป.6/4)
34. ข้อใดทดสอบสมรรถภำพทำงกำยได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
1 ทดสอบควำมเร็ วด้วยกำรลุก-นัง่ 30 วินำที
2 ทดสอบควำมคล่องแคล่วว่องไวด้วยกำรดันพื้น
3 ทดสอบควำมอ่อนตัวของกล้ำมเนื้อหลังด้วยกำรงอตัวไปข้ำงหน้ำ
4 ทดสอบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อแขนและหัวไหล่ดว้ ยกำรวิง่ เก็บของ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบจำกควำมรุ นแรงของภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ ำงกำย จิตใจ และสังคม
(พ 5.1 ป.6/1)
35. กำรเกิดสึ นำมิจะส่ งผลกระทบต่อประเทศอย่ำงไร
1 ทำให้ปัญหำอำชญำกรรมเพิ่มขึ้น
2 ทำให้เกิดโรคชนิ ดใหม่ระบำดในประเทศ
3 ทำให้เกิดปั ญหำขำดแคลนอำหำรทะเล
4 ทำให้สูญเสี ยรำยได้จำกธุ รกิจท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด และชักชวนให้ผอู้ ื่นหลีกเลี่ยงสำรเสพติด
(พ 5.1 ป.6/3)
36. ข้อใดเป็ นสำเหตุที่ทำให้วยั รุ่ นติดสำรเสพติดมำกที่สุด
1 ผิดหวังจำกควำมรัก
2 ควำมอยำกรู้อยำกลอง
3 มีปัญหำด้ำนสุ ขภำพร่ ำงกำย
4 ต้องกำรเรี ยกร้องควำมสนใจจำกคนในครอบครัว

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 37-40 ข้อละ 2 คะแนน ข้อ 41-42 ข้อละ 3 คะแนน
รวม 14 คะแนน ข้อ 37-42 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำรและระบบขับถ่ำยที่มีผลต่อสุ ขภำพ
กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำร (พ 1.1 ป.5/1)
37. ข้อใดเป็ นอวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ำยปั สสำวะ (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ไต
2 ลำไส้ใหญ่
3 กระเพำะอำหำร
4 กระเพำะปัสสำวะ
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหำยใจ ที่มีผลต่อ
สุ ขภำพ กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำร (พ 1.1 ป.6/1)
38. ระบบสื บพันธุ์มีควำมสำคัญอย่ำงไร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 สร้ำงภูมิตำ้ นทำนโรค
2 ช่วยให้เกิดควำมแตกต่ำงทำงเพศ
3 ช่วยให้มีกำรเจริ ญเติบโตตำมเพศของตนเอง
4 ควบคุมกำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ ในร่ ำงกำย
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตำมกฎ กติกำตำมชนิ ดกีฬำที่เล่น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่น
(พ 3.2 ป.6/4)
39. ข้อใดเป็ นกำรทำผิดกติกำในกำรเล่นฟุตบอล (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ใช้หน้ำอกพักลูกบอลลงพื้น
2 เท้ำเหยียบบนเส้นข้ำงสนำมขณะทุ่มลูกบอล
3 ใช้เท้ำเตะลูกบอลส่ งคืนให้ผรู ้ ักษำประตูฝ่ำยเดียวกัน
4 ดึงเสื้ อผูเ้ ล่นฝ่ ำยตรงข้ำมในขณะวิง่ เข้ำไปแย่งลูกบอล

ตัวชี้วดั : เล่นเกมและกีฬำด้วยควำมสำมัคคีและมีน้ ำใจนักกีฬำ (พ 3.2 ป.6/6)
40. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงควำมสำมัคคีในกำรเล่นกีฬำ (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ทุกคนในทีมร่ วมกันวำงแผนวิธีกำรเล่น
2 ต่ำงคนต่ำงเล่นตำมรู ปแบบวิธีกำรเล่นที่ตนเองถนัด
3 ให้กำลังใจซึ่ งกันและกันหำกทีมมีคะแนนตำม
4 หัวหน้ำทีมเลือกคนที่ตนเองสนิทเล่นเป็ นตัวจริ ง
ตัวชี้วดั : แสดงพฤติกรรมในกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.6/1)
41. กำรปฏิบตั ิในข้อใดช่วยป้ องกันกำรเกิดปั ญหำสิ่ งแวดล้อม (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ทิ้งขยะลงในถังขยะ
2 ใช้กระดำษอย่ำงคุม้ ค่ำทั้งสองด้ำน
3 ใช้รถจักรยำนแทนรถจักรยำนยนต์
4 ขุดหลุมฝังขยะประเภทขวดยำฆ่ำแมลง
ตัวชี้วดั : ระบุวธิ ีปฏิบตั ิตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกธรรมชำติ (พ 5.1 ป.6/2)
42. ถ้ำเกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วมชุมชน นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตำมข้อใด (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 สวมรองเท้ำบูตยำงเมื่อต้องเดินลุยน้ ำ
2 ตักน้ ำท่วมขังมำใช้ดื่มโดยนำไปต้มให้สุกก่อน
3 ก่อนเดินลุยน้ ำใช้ไม้จุ่มลงไปในน้ ำเพื่อวัดควำมลึก
4 สังเกตระดับน้ ำที่ท่วมขังทุกวันเพื่อประเมินสถำนกำรณ์

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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เหตุผล
กำรพัฒนำด้ำนจิตใจและอำรมณ์ของเด็กวัย 9-12 ปี มีลกั ษณะดังนี้
กลัวไม่เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน สนใจตนเองมำกขึ้น รักสวยรักงำม
และเริ่ มสนใจเพศตรงข้ำม
กระดูกมีหน้ำที่ยดึ โครงร่ ำงและควบคุมกำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำย สร้ำงและ
แจกจ่ำยแร่ ธำตุต่ำง ๆ ปกป้ องอวัยวะภำยใน แต่ไม่ได้ห่อหุ ้มร่ ำงกำย ส่ วนที่ห่อหุ ม้
ร่ ำงกำยคือผิวหนัง
ครอบครัวที่ดีควรพูดคุยกันในทุกเรื่ องและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน แต่กำรที่ต่ำงคน
ต่ำงอยูไ่ ม่สนใจกันเป็ นลักษณะที่ไม่ดี ทำให้เกิดควำมห่ำงเหิ นกัน
กำรใช้คำพูดเพื่อปฏิเสธกำรกระทำที่เป็ นอันตรำยและไม่เหมำะสมในเรื่ องเพศ
ต้องใช้คำพูดที่สุภำพแต่ปฏิเสธอย่ำงหนักแน่นพร้อมให้เหตุผลประกอบที่น่ำเชื่ อถือ
เพรำะกำรเลี้ยงลูกอ้อมหลักเป็ นทักษะหนึ่งในกำรเล่นบำสเกตบอล ที่ตอ้ งเลี้ยง
ลูกบอลหลบหลีกคู่ต่อสู ้อย่ำงคล่องแคล่วว่องไว
โรคไข้เลือดออกมียงุ ลำยเป็ นพำหะนำโรค ซึ่ งภำวะโลกร้อน ทำให้ยงุ ลำยแพร่ พนั ธุ์
ได้ง่ำยและรวดเร็ วขึ้น กำรจัดสภำพแวดล้อมให้โล่ง โปร่ ง เตียน กลบหลุมบ่อที่มี
น้ ำขัง เทน้ ำที่ขงั ในภำชนะทิ้งเป็ นกำรทำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยงุ ลำย ช่วยลดกำร
แพร่ ระบำดของโรคไข้เลือดออก
กำรยิม้ และหัวเรำะเมื่อชนะกำรแข่งขันกีฬำเป็ นอำรมณ์ที่มีควำมสุ ข ทำให้สบำยใจ
จึงเกิดผลดีต่อสุ ขภำพ
รำยละเอียด วิธีใช้ เป็ นกำรอธิบำยวิธีกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพหรื อสิ นค้ำที่ถูกวิธี
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพและควำมปลอดภัยในกำรบริ โภค
ยำหม่องชนิดขี้ผ้ งึ เป็ นยำสำมัญประจำบ้ำนที่มีสรรพคุณบรรเทำอำกำรปวดเมื่อย
กล้ำมเนื้อ และใช้ทำบรรเทำอำกำรปวดบวม เนื่ องจำกแมลงสัตว์กดั ต่อย
กำรปฐมพยำบำลบำดแผลฟกช้ ำ บวม คือ
1. ใช้ผำ้ ห่อน้ ำแข็งประคบบริ เวณที่บวม หรื อฟกช้ ำ 10-15 นำที เพื่อลดอำกำรปวด
และบวม
2. หลังจำกนั้น 1 วัน ใช้ผำ้ ชุบน้ ำอุ่นประคบบริ เวณที่บำดเจ็บ เพื่อลดอำกำรช้ ำบวม
ไม่ควรคลึง ขยี้ หรื อนวดบริ เวณที่บำดเจ็บด้วยควำมร้อน เช่น ยำหม่อง
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เหตุผล
ยำแก้เคล็ดขัดยอก เพรำะอำจทำให้เลือดออกภำยในมำกขึ้น
ในบุหรี่ จะมีสำรนิโคติน ซึ่งทำให้เกิดกำรเสพติดและมีน้ ำมันดินหรื อทำร์ ซึ่ งเป็ น
สำรข้นเหนียวสี ดำปะปนอยูใ่ นควันบุหรี่ เมื่อสู บเข้ำไปน้ ำมันดินจะเข้ำไปจับตัวกัน
อยูใ่ นถุงลมเล็ก ๆ ภำยในปอด ทำให้ร่ำงกำยได้รับแก๊สออกซิ เจนไม่เพียงพอ และ
ขับแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ออกจำกร่ ำงกำยได้นอ้ ยกว่ำปกติ และเมื่อสู บบุหรี่
หรื อได้รับควันบุหรี่ เป็ นเวลำนำน ๆ อำจทำให้เกิดโรคมะเร็ งปอด และโรคถุงลม
โป่ งพอง
ช่วงวัยเด็กตอนปลำย เพศชำยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ ำงกำยเพื่อแสดง
ลักษณะทำงเพศ เช่น มีเสี ยงแตกห้ำว กล้ำมเนื้อแขนขำแข็งแรง กำรมีขนรักแร้
ขนที่อวัยวะเพศเกิดขึ้นทั้งในเพศชำยและเพศหญิง สะโพกผำยออก หน้ำอก
ขยำยใหญ่เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศของเพศหญิง
กำรเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญำติผใู ้ หญ่ จะทำให้เกิดควำมรักควำมผูกพัน
ป้ องกันปั ญหำควำมขัดแย้ง กำรทะเลำะวิวำทในครอบครัวและเป็ นวัฒนธรรมไทย
ที่สืบทอดมำแต่โบรำณ
เมื่อทะเลำะกับเพื่อนควรปรับควำมเข้ำใจกันโดยกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ของกันและกัน
กำรรับแรง คือ กำรเคลื่อนไหวบนพื้นในลักษณะที่ร่ำงกำยจะต้องรับน้ ำหนักตัวจำก
กำรเคลื่อนไหว กำรเดินลงบันได เท้ำจะเป็ นส่ วนที่รับน้ ำหนักตัวขณะเหยียบพื้น
กิจกรรมนันทนำกำร หมำยถึง กำรปฏิบตั ิกิจกรรมตำมควำมชอบควำมถนัด หรื อ
ควำมสนใจในเวลำว่ำง เป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทำแล้วส่ งผลดีต่อร่ ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ สติปัญญำโดยไม่จำเป็ นต้องสร้ำงรำยได้
กำรเล่นเกม ต้องเล่นตำมกฎ กติกำหรื อข้อตกลงร่ วมกัน เพื่อให้กำรเล่นเป็ นไปอย่ำง
รำบรื่ น ไม่เกิดควำมขัดแย้ง หรื อเกิดอันตรำยขณะเล่น เป็ นกำรแสดงควำมซื่ อสัตย์
และมีวนิ ยั
กำรออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอจะทำให้ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง และควรเลือก
ให้เหมำะสมกับอำยุ เพศ สภำพร่ ำงกำย ซึ่ งกำรออกกำลังกำยสม่ำเสมอเป็ นกำร
ปฏิบตั ิตำมหลักสุ ขบัญญัติแห่ งชำติ ข้อ 8
โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่มีท้ งั ภำพและเสี ยง และเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคมำกที่สุด เพรำะมี
เกือบทุกครอบครัว
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เหตุผล
กำรแปรงฟันหลังรับประทำนอำหำร ช่วยทำให้ปำกและฟันสะอำดไม่เกิดกำร
หมักหมมของเศษอำหำร ป้ องกันฟันผุ กลิ่นปำก โรคปริ ทนั ต์
กำรลุกนัง่ ต้องใช้ควำมแข็งแรงและอดทนของกล้ำมเนื้อหน้ำท้องในกำรปฏิบตั ิ
ละครโทรทัศน์ที่นำเสนอกำรใช้สำรเสพติดจะทำให้วยั รุ่ นเลียนแบบและคิดว่ำเป็ น
สิ่ งโก้เก๋ เป็ นเรื่ องธรรมดำในสังคมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
เนื่องจำกผูใ้ ช้สำรเสพติดอำจทำอะไรที่ขำดสติ เช่น ฆำตกรรม ข่มขืน จี้ปล้น
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อคนในสังคม
กำรคบเพื่อนที่ต้ งั ใจเรี ยนจะทำให้เรำตั้งใจเรี ยนตำมเพื่อน ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิ่ งที่ไม่ดี
จึงทำให้ห่ำงไกลจำกสำรเสพติด
เป็ นสัญลักษณ์รำยกำรที่เหมำะสมสำหรับผูช้ มอำยุ 13 ปี ขึ้นไป ผูช้ มที่มีอำยุต่ำกว่ำ
13 ปี ควรได้รับคำแนะนำจำกผูใ้ หญ่
กำรฝึ กเล่นกีฬำผำดโผนเป็ นกำรเล่นที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดอุบตั ิเหตุมำกที่สุด เพรำะเป็ น
กีฬำที่ตนเองยังไม่เคยเล่นและเป็ นกีฬำที่โลดโผนมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
สู ง
เกล็ดเลือดมีควำมสำคัญต่อร่ ำงกำย โดยเมื่อเกิดบำดแผล เกล็ดเลือดจะรวมตัวกัน
เป็ นก้อนแข็งปิ ดบริ เวณหลอดเลือดที่ถูกตัดหรื อฉี กขำด
เมื่อตั้งครรภ์แล้วจะหมดอนำคตทำงกำรศึกษำ เพรำะต้องเลี้ยงดูบุตรและหมด
หนทำงประกอบอำชีพที่ดี
กำรใช้แรง คือ กำรที่ร่ำงกำยออกแรงกระทำต่อวัตถุเพื่อให้วตั ถุเคลื่อนที่ เช่น
กำรดัน ผลัก ดึง ขว้ำง
กำรวิง่ ในระยะใกล้ให้ประสบควำมสำเร็ จต้องใช้ควำมเร็ วในกำรเคลื่อนที่ของ
ร่ ำงกำยเป็ นสำคัญ
หลักกำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ ได้แก่
1. เลือกกำรออกกำลังกำยที่เหมำะสมกับเพศ อำยุ สภำพร่ ำงกำย
2. เลือกสถำนที่ออกกำลังกำยที่เหมำะสม มีควำมปลอดภัย
3. สวมเครื่ องแต่งกำยที่เหมำะสมกับกำรออกกำลังกำย
4. อบอุ่นร่ ำงกำยก่อนออกกำลังกำย และผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อหลังออกกำลังกำย
เพื่อป้ องกันกล้ำมเนื้อบำดเจ็บ
5. ใช้เวลำออกกำลังกำยที่เหมำะสม ไม่หกั โหม ครั้งละประมำณ 30 นำที
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เหตุผล
โรคไข้เลือดออกยังไม่มีวคั ซี นที่สำมำรถป้ องกันโรคได้ร้อยเปอร์ เซ็นต์หรื อได้รับ
กำรยอมรับอย่ำงเป็ นทำงกำร ดังนั้นแนวทำงกำรป้ องกันโรคที่สำคัญ คือ
กำรป้ องกันไม่ให้ถูกยุงลำยกัด และกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยงุ ลำย
กำรคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งในที่ที่จดั เตรี ยมไว้ เป็ นกำรช่วยลดปริ มำณขยะที่ตอ้ ง
นำไปกำจัดจริ ง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และช่วยป้ องกันปั ญหำกลิ่นเหม็นของขยะ
รวมทั้งกำรเป็ นแหล่งเพำะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์นำโรคในชุมชน
กำรงอตัวไปข้ำงหน้ำเป็ นกำรวัดควำมอ่อนตัวของกล้ำมเนื้ อหลังด้วยเครื่ องมือวัด
ควำมอ่อนตัว ซึ่ งถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ส่ วนกำรดันพื้นเป็ นกำรทดสอบควำมแข็งแรงและอดทนของกล้ำมเนื้อแขน กำรวิง่
เก็บของเป็ นกำรทดสอบควำมคล่องแคล่วว่องไว กำรลุก-นัง่ 30 วินำทีเป็ นกำร
ทดสอบควำมแข็งแรง และอดทนของกล้ำมเนื้ อหน้ำท้อง
กำรเกิดสึ นำมิ คลื่นยักษ์จะทำลำยสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและที่พกั อำศัย
ทำให้สูญเสี ยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและต้องใช้เงินจำนวนมำกในกำรปรับปรุ ง
สถำนที่ท่องเที่ยวให้กลับมำสวยงำมดังเดิม
วัยรุ่ นเป็ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวติ เป็ นวัยแห่งควำมคึกคะนอง อยำกรู้อยำกลอง
สิ่ งต่ำง ๆ จึงทำให้มีควำมเสี่ ยงสู งในกำรทดลองใช้สำรเสพติด เพรำะคิดว่ำลองแล้ว
จะไม่ติด ซึ่ งเป็ นควำมคิดที่ไม่ถูกต้องและนำไปสู่ กำรติดสำรเสพติดในที่สุด
ไต เป็ นอวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ำยปั สสำวะ ทำหน้ำที่กรองของเสี ยออกจำก
เลือด กระเพำะปั สสำวะ ทำหน้ำที่เก็บน้ ำปั สสำวะเมื่อมีปริ มำณมำก จะยืดหดตัวทำ
ให้รู้สึกปวดและขับปั สสำวะผ่ำนทำงท่อปั สสำวะ
อวัยวะระบบสื บพันธุ์จะสร้ำงฮอร์ โมนเพศที่ทำให้ร่ำงกำยเจริ ญเติบโตและมีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเพศตำมลักษณะเพศหญิงและเพศชำยอย่ำงชัดเจน ช่วยให้เกิด
ควำมแตกต่ำงทำงเพศ สำมำรถเจริ ญเติบโตและดำรงชีวิตตำมเพศของตนได้ตำมปกติ
กำรทุ่มลูกบอลจำกข้ำงสนำมเพื่อเข้ำเล่น ผูเ้ ล่นห้ำมเหยียบเส้นข้ำงของสนำมและ
กำรดึง กำรชน กำรกระแทกผูเ้ ล่นฝ่ ำยตรงข้ำม ถือเป็ นกำรทำผิดกติกำในกำรเล่นที่
อำจได้รับคำเตือนจำกผูต้ ดั สิ น
ควำมสำมัคคีมีควำมสำคัญในกำรเล่นกีฬำประเภททีมให้ประสบควำมสำเร็ จ
กำรเล่นกีฬำด้วยควำมสำมัคคีปฏิบตั ิได้โดยกำรให้กำลังใจซึ่ งกันและกันในทีมอยู่
เสมอ ปลุกใจให้ทีมกระตือรื อร้นและมุ่งมัน่ ในกำรเล่น มีกำรวำงแผนร่ วมกัน
เกี่ยวกับวิธีกำรเล่น และต้องรู ้จกั ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนร่ วมทีมคนอื่น ๆ
ให้อภัยและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนในทีมเล่นผิดพลำด
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เหตุผล
1. กำรทิ้งขยะลงในถังขยะ ช่วยป้ องกันปั ญหำน้ ำเน่ำเสี ย ปั ญหำควำมสกปรก ขยะ
ล้นเมือง
2. กำรใช้กระดำษอย่ำงคุม้ ค่ำทั้งสองด้ำน เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำลดกำร
ตัดต้นไม้เพื่อนำมำทำกระดำษ
3. กำรใช้รถจักรยำนแทนรถจักรยำนยนต์ช่วยลดปั ญหำมลพิษจำกควันท่อไอเสี ย
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์
4. กำรขุดหลุมฝังขยะประเภทขวดยำฆ่ำแมลง จะทำให้สำรเคมีซึมลงไปในดินเกิด
มลพิษทำงดิน
ข้อควรปฏิบตั ิสำหรับนักเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหำน้ ำท่วม ได้แก่
1. หลีกเลี่ยงกำรเดินลุยน้ ำในที่น้ ำท่วม พำยเรื อเข้ำใกล้เสำไฟฟ้ ำ เพรำะอำจเกิด
ไฟฟ้ ำดูด
2. ไม่อยูใ่ กล้ทำงน้ ำไหลหรื อร่ องน้ ำ เพรำะอำจเกิดดินถล่มหรื อดินทรุ ดตัว
3. หลีกเลี่ยงกำรลงเล่นน้ ำ จับปลำในบริ เวณที่น้ ำท่วมขังหรื อทำงน้ ำไหลผ่ำน
เพรำะกระแสน้ ำที่เชี่ยวกรำกอำจพัดจมน้ ำ เสี ยชีวติ
4. ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลำนที่มีพิษ เช่น งู ตะขำบ แมลงป่ อง ที่อำจหนีน้ ำขึ้นมำ
อำศัยอยูใ่ นบ้ำนเรื อนบริ เวณใต้ตู้ รองเท้ำ เสื่ อ ผ้ำเช็ดเท้ำ
5. จัดเก็บข้ำวของเครื่ องใช้และอุปกรณ์ภำยในบ้ำนให้เป็ นระเบียบ เพื่อป้ องกัน
สัตว์มีพิษแอบอำศัยอยูภ่ ำยในบ้ำน
6. ควรบริ โภคน้ ำสะอำดและรับประทำนอำหำรที่สุกและสดใหม่
7. หำกต้องเดินลุยน้ ำให้สวมใส่ รองเท้ำบูตทุกครั้ง เพื่อป้ องกันอันตรำยจำก
สัตว์มีพิษและกำรถูกของแหลมคมตำหรื อบำด หำกต้องเดินลุยน้ ำตอนกลำงคืน
ควรพกไฟฉำยติดตัว
8. ห้ำมเดินตำมควำมเคยชิ นอย่ำงเด็ดขำด เพรำะอำจเกิดอันตรำยได้โดยไม่รู้ตวั
หำกจำเป็ นต้องเดินผ่ำนที่น้ ำไหลให้ลองใช้ไม้จุ่ม เพื่อวัดระดับน้ ำก่อนทุกครั้ง
9. ควรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ำทุกชนิด ไม่ยนื ในน้ ำและใช้มือ
จับสำยไฟอย่ำงเด็ดขำด เพรำะอำจได้รับอันตรำยจำกไฟฟ้ ำลัดวงจรได้
10. หำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น ควรตั้งสติให้มนั่ อย่ำตื่นตระหนก ปฏิบตั ิตำม
คำเตือนของหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงเคร่ งครัด สังเกตสัญญำณเตือนภัย สังเกตขีด
บอกระดับน้ ำ หำกมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็ นเวลำนำน ระดับน้ ำในคลองเพิ่มสู งขึ้น
อย่ำงรวดเร็ วให้รีบอพยพออกจำกพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำมเส้นทำงที่กำหนด
ในทันที

