เฉลย
แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)
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1

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27
1. เด็กหญิงอ้อย สะสมลูกอมเพื่อไว้แจกเพื่อนเป็นเวลา 10 วัน โดยมีจานวนสะสมแต่ละวัน
ดังนี้
วันที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จานวนสะสม (เม็ด) 5

9

13

.....

21 ..... .....

33

.....

41

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.1 ป 3/1))
1) จานวนลูกอมที่เด็กหญิงอ้อยสะสมในวันที่ 9 เท่ากับ 36 เม็ด
2) จานวนลูกอมที่เด็กหญิงอ้อยสะสมในวันที่ 6 และวันที่ 7 รวมกันได้ 54 เม็ด
3) จานวนลูกอมที่เด็กหญิงอ้อยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 5 รวมกันได้ทั้งสิ้น 64 เม็ด
4) จานวนลูกอมทีเ่ ด็กหญิงอ้อยสะสมในวันที่ 4, วันที่ 6, วันที่ 7 และวันที่ 9 รวมกันได้ 110 เม็ด
ตัวถูก
2) ถูก เพราะวันที่ 6 ได้ 25 และวันที่ 7 ได้ 29 รวมเป็น 25+29 = 54
นักเรียนวิเคราะห์ออกว่าเป็นการนับเพิ่มทีละ 4
ตัวลวง
ถ้านักเรียนตอบ ข้อ 1, 3 และ 4 อาจเป็นเพราะวิเคราะห์ ไม่ออกว่าเป็นการนับเพิ่มทีละ 4
หรือเกิดจากการบวกเลขผิด หรือใช้การเดา
1) ผิด เพราะนับเพิ่มผิด ความจริงคือ 37
3) ผิด เพราะวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 รวมจานวนลูกอมรสนมได้ 5+9+13+17+21 = 65 เม็ด
แต่บวกผิดเป็น 64
4) ผิด เพราะบวกจานวนลูกอมรสนมผิด ความจริงคือ 17+25+29+37 = 108 เม็ด แต่บวก
ผิดเป็น 110
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พนักงาน 4 คน ได้รับเงินค่าตอบแทนประจาปีจากบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้
จ๋า: 4,000 + 200 + 30 + 5 บาท
แจ๋ว: 7 + 50 + 800 + 7,000 บาท
จอย: (3 × 1) + (6 × 10) + (7 × 100) + (8 × 1,000) บาท

เจี๊ยบ: (5 × 1,000) + (7 × 100) + (8 × 10) + (6 × 1) บาท
2. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.1 ป 3/2))
1) แจ๋ว ได้รับเงินค่าตอบแทนมากกว่าจอย
2) เจี๊ยบ ได้รับเงินค่าตอบแทนน้อยกว่าจ๋า
3) จอย เจี๊ยบ แจ๋ว และจ๋า ได้รับเงินค่าตอบแทนจากมากไปน้อยตามลาดับ
4) จ๋า เจี๊ยบ แจ๋ว และจอย ได้รับเงินค่าตอบแทนจากน้อยไปมากตามลาดับ
ตัวถูก
4) ถู ก เพราะนั ก เรี ย นเข้ า ใจเรื่ อ งเรื่ อ งค่ า ประจ าต าแหน่ ง ของตั ว เลขในแต่ ล ะหลั ก
หรือสามารถคูณจานวนนับกับจานวน 10, 100, 1000 ได้ และบวกจานวนนับได้
สามารถบอกได้ว่าจานวนนับใดมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันจึงเรียงลาดับได้ถูกต้อง
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเข้าใจผิดระหว่างค่าตอบแทนของแจ๋วกับจอย ซึ่ง แจ๋ว = 7,857
จอย = 8,763 ใช้คาว่ามากกว่าผิด ต้องใช้คาว่าน้อยกว่า หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะเข้าใจผิด เจี๊ยบ =5,786 จ๋า = 4,235 ต้องตอบว่าเจี๊ยบได้เงินค่าตอบแทน
มากกว่าจ๋าหรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะเรียงลาดับผิด หรือใช้การเดา
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ในการเดินออกกาลังกายของเขียว แดง ดา และขาว ในเวลา 50 นาที เป็นดังนี้
เขียว เดินได้ระยะทาง
4,529 เมตร
แดง เดินได้ระยะทาง
4,371 เมตร
ดา
เดินได้ระยะทาง
3,947 เมตร
ขาว เดินได้ระยะทาง
3,699 เมตร
3. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.1 ป 3/2))
1) ดาเดินช้าที่สุด
2) ขาวเดินเร็วกว่าเขียวและเดินเร็วกว่าแดง
3) แดงเดินได้ระยะทางมากกว่าขาวแต่เดินได้ระยะทางน้อยกว่าดา
4) เขียวเดินได้ระยะทางมากกว่าดา และเดินได้ระยะทางมากกว่าขาว
ตัวถูก
4) ถูก เพราะ เขียว 4529 มากกว่าของดา 3947 และมากกว่าของขาว 3699
นักเรียนเข้าใจค่าประจาหลักของจานวนนับ สามารถเปรียบเทียบจานวนนับ
หลักพันได้ถูกต้อง
ตัวลวง
1) ผิด เพราะสับสนตัวเลขระหว่าง 3,947 กับ 3,699 คนที่ได้ระยะทางน้อยที่สุด
จะเป็นคนที่เดินช้าที่สดุ คือ ขาว ซึ่งได้ระยะทาง 3,699 หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะในเวลาที่เท่ากัน ขาวได้ระยะทาง 3699 ซึ่งน้อยกว่า เขียว 4529
และน้อยกว่าแดง 4371 ต้องสรุปว่าขาวเดินช้ากว่าเขียว และแดง หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะแดง 4371 เดินได้ระยะทางมากกว่าขาว 3699 และมากว่าดา 3947
แต่คิดแค่แดงเดินได้ระยะทางมากกว่าขาว ไม่ทันดูว่าน้อยหรือมากกว่าดา
หรือใช้การเดา
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ฉันออมเงินได้มากกว่า
สุดา 120 บาท

ฉันออมเงินได้
3,350 บาท

สุดา

กล้า

ฉันออมเงินได้
1,550 บาท

พลอย

4. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป.3/2 ))
1) กล้ามีเงินออม 3,230 บาท
2) เงินออมของสุดาและพลอยรวมกันได้เท่ากับ 4,800 บาท
3) เงินออมของกล้า มากกว่าเงินออมของพลอย 1,920 บาท
4) เงินออมของกล้า น้อยกว่าเงินออมของสุดาและพลอยรวมกัน 1,530 บาท
ตัวถูก
3) ถูก เพราะหาเงินออมของกล้าซึ่งออมได้มากกว่าสุดา 120 บาท = 3350 + 120 = 3470
และพลอยออมเงินได้ 1550 ดังนั้นกล้าออมเงินได้มากกว่าพลอย = 3470 – 1550 = 1920
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเงินออมของกล้าต้องคิดจาก 3350 + 120 = 3470 แต่นักเรียนเข้าใจผิด คิด
ว่าต้องนามาลบกันเป็น 3350 – 120 = 3230 หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะเงินออมของสุดาและพลอยรวมกันได้เท่ากับ 3350 + 1550 = 4900
แต่บวกเลขผิดเป็น 4,800 หรือใช้การเดา
4) เงินออมของกล้า น้อยกว่าเงินออมของสุดาและพลอยรวมกัน = 4900 – 3470 = 1430
แต่ลบผิดเป็น 1,530 บาท หรือใช้การเดา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ราคาคู่ละ 15 บาท
ราคาผืนละ 20 บาท

5. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป.3/2))
1) ราคาถุงเท้า 8 คู่ เป็นเงิน 110 บาท
2) ราคาผ้าเช็ดหน้า 7 ผืน เป็นเงิน 120 บาท
3) ราคาถุงเท้า 4 คู่ เท่ากับราคาผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน
4) ราคาถุงเท้า 8 คู่ รวมกับราคาผ้าเช็ดหน้า 7 ผืน เป็นเงิน 250 บาท
ตัวถูก
3) ถูก เพราะราคาถุงเท้า 4 คู่ = 15 × 4 = 60 และราคาผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน = 20 × 3 = 60
ตัวลวง
1) ผิด เพราะราคาถุงเท้า 8 คู่ = 15 × 8 = 120 แต่คิดทดเลขผิดได้ 110 บาท
หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะราคาผ้าเช็ดหน้า 7 ผืน = 20 × 7 = 140 บาท แต่คิดผิดได้ 120 บาท
หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะราคาถุงเท้า 8 คู่ 120 บาท แต่คิดทดเลขผิดได้ 110 บาท
ผ้าเช็ดหน้า 7 ผืน ราคา 140 บาท นามาบวกกัน 110+140 = 250 บาท
หรือใช้การเดา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลุง ชมเก็บ มะนาวจากสวนได้ 510 ผล แบ่ง ใส่ถ ุง ถุง ละ 3 ผล น าไปขาย
ราคาถุงละ10 บาท

6. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าลุงชมนามะนาวไปขายแล้วยังเหลือมะนาวอยู่ 5 ถุง จะขายได้เงิน
กี่บาท (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2))
1) 1,530 บาท
2) 1,650 บาท
3) 1,700 บาท
4) 15,300 บาท
ตัวถูก
2) ถูก เพราะ คิดหาจานวนถุงก่อนจาก 510  3 = 170 ถุง แล้วหักออก 5 ถุง
เหลือ 165 ถุง หาเงินที่ขายได้ทั้งหมด 165 ถุงได้โดย 165 × 10 = 1,650 บาท
ตัวลวง
1) ผิด เพราะนา 510 คูณกับ 3 = 1,530 บาท หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะคิดหาจานวนถุงก่อนจาก 510  3 = 170 แต่ลืมหักออก 5 ถุง
โดยนา 170 คูณกับ 10 ได้ 170 × 10 = 1,700 บาท หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะ นา 3 คูณกับ 10 ก่อน ได้ 30 แล้วนา 30 คูณกับ 510 ได้ 30 × 510 = 15,300 บาท
หรือใช้การเดา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แม่ค้าซื้อดอกบัวมาเป็นเงิน 2,000 บาท แล้วนาดอกบัวมาจัดเป็นกาได้ 120 กา
นาไปขายราคากาละ 20 บาท
7. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2))
1) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้ทั้งหมด จะได้เงิน 2,400 บาท
2) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้เพียง 100 กา จะได้เงินน้อยกว่าเงินที่ซื้อมา
3) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวแล้วมีดอกบัวเหลือ 5 กา จะได้เงิน 2,200 บาท
4) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้ทั้งหมด จะได้เงินมากกว่าเงินที่ซื้อมา 300 บาท
ตัวถูก
1) ถูก เพราะคิดจาก 120 กา × 20 บาท = 2,400 บาท
ตัวลวง
2) ผิด เพราะ ดอกบัว 100 กา ขายกาละ 20 บาท ได้เงิน 100 × 20 = 2000 บาท
แต่เข้าใจผิดคิดว่าน้อยกว่า 2400 คาตอบที่ถูกต้องเท่ากัน หรือคิดว่าขายไม่หมด
จึงต้องได้เงินน้อยกว่าที่ซื้อมา หรือใช้การเดา
3) ผิด ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวเหลือ 5 กา คิดขายได้ 115 × 20 = 2,300 แต่คานวณผิด
ลืมทดเลยได้ 2200 หรือใช้การเดา
4) ผิด ถ้าแม่ค้าขายหมด จะได้เงิน 2400 บาท แต่คานวณผิดได้ 120 × 20 = 2,300
เลยได้กาไรผิด 2,300 – 2,000 = 300 บาท หรือใช้การเดา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เครื่องประดับของร้านแห่งหนึ่งมีราคา ดังนี้

สร้อยคอ 2,390 บาท กาไล 690 บาท แหวน 900 บาท นาฬิกา 1,950 บาท ต่างหู 590 บาท

8. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าคุณยายมีเงิน 5,000 บาท คุณยายสามารถซื้อเครื่องประดับได้
ดังข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2))
1) สร้อยคอ นาฬิกา และกาไล
2) สร้อยคอ นาฬิกา และแหวน
3) นาฬิกา แหวน ต่างหู และกาไล
4) สร้อยคอ นาฬิกา ต่างหู และกาไล
ตัวถูก
3) ถูก เพราะต้องจ่ายเงิน 1950 + 900 + 590 + 690 = 4130 บาท ซึ่งไม่เกิน 5000 บาท
ตัวลวง
1) ผิด เพราะต้องจ่ายเงิน 2,390 + 1950 + 590 + 690 = 5620 บาท ซึ่งมีเงินไม่พอ
หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะต้องจ่ายเงิน 2390 + 1950 + 900 = 5,150 บาท ซึ่งมีเงินไม่พอ
หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะต้องจ่ายเงิน 2,390 + 1950 + 690 = 5030 บาท ซึ่งมีเงินไม่พอ
หรือใช้การเดา
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ส้มเช้ง หม่า เท่ง และโหน่ง ได้รบั บัตรแลกซื้ออาหารและเครือ่ งดืม่ คนละ 180 บาท
และทั้ง 4 คน นาบัตรทีไ่ ด้มาซื้ออาหารและเครือ่ งดื่มของร้านอิ่มอร่อยซึง่ มีรายการ ดังนี้

A

B

C

D

E

ราคา 59 บาท ราคา 45 บาท ราคา 40 บาท ราคา 30 บาท ราคา 45 บาท

9. จากข้อมูลข้างต้น การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มของใครเหลือเงินมากที่สุด
(ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2))
1) ส้มเช้ง ซื้ออาหาร A จานวน 2 ชิ้น และเครื่องดื่ม D จานวน 1 แก้ว
2) หม่า ซื้ออาหาร B จานวน 2 ชิ้น และเครื่องดื่ม E จานวน 1 แก้ว
3) เท่ง ซื้ออาหาร B จานวน 3 ชิ้น และเครื่องดื่ม D จานวน 1 แก้ว
4) โหน่ง ซื้ออาหาร C จานวน 3 ชิ้น และเครื่องดื่ม E จานวน 1 แก้ว
ตัวถูก
2) ถูก เพราะหม่าซื้อราคา (2  45) + 45 = 90 + 45 = 135 ซึ่งน้อยที่สุด
จึงเหลือเงินมากที่สุด
ตัวลวง
1) ผิด เพราะส้มเช้งซื้อราคา (2  59) + 30 = 118 + 30 = 148 แต่คานวณผิด
หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะเท่งซื้อ ราคา (3  45) + 30 = 165 แต่คานวณผิด หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะโหน่งซื้อ ราคา (3  40) + 45 = 165 แต่คานวณผิด หรือใช้การเดา
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10. ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการลบ (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2))
1) ดาราปลูกต้นยางพารา 50 ไร่ ไร่ละ 80 ต้น ตายไป 40 ต้น เหลือต้นยางพารากี่ต้น
2) โสภามีมะนาว 4,000 ผล เน่าเสีย 250 ผล ที่เหลือนาไปใส่ถุง ถุงละ 50 ผล จะได้กี่ถุง
3) แม่ขายฝรั่ง 2,500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 50 บาท ทาบุญไป 500 บาท แม่ขายฝรั่ง
ได้เงินกี่บาท
4) พ่ อ ซื้ อ รองเท้ า 2 คู่ ราคาคู่ ล ะ 500 บาท และซื้ อ ผลไม้ เ ป็ น เงิ น 4,000 บาท
พ่อจ่ายเงินรวมกี่บาท
ตัวถูก
1) ถูก เพราะวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องว่าต้องหาโดย (50  80) – 40
ตัวลวง
2) ผิด เพราะหาคาตอบได้จาก (4000 – 250)  50 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย
(4000  50) – 250 หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะหาคาตอบได้จาก 2500  50 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย
(2500  50) – 500 หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะหาคาตอบได้จาก (2  500) + 4000 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย
(2  500) – 4000 หรือใช้การเดา
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11. ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการบวก (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2))
1) ต่อมีเงิน 50 บาท ซื้อปากกา 1 ด้าม ๆ ละ 17 บาท และดินสอ 18 บาท ต่อเหลือเงิน
กี่บาท
2) ติ๋มซื้อหนังสือราคาเล่มละ 37 บาท จานวน 5 เล่ม เหลือเงิน 23 บาท เดิมติ๋มมีเงิน
กี่บาท
3) นิดต้องการซื้อหนังสือ 4 เล่ม ราคาเล่มละ 20 บาท แต่ยังขาดเงิน 38 บาท เดิมนิด
มีเงินกี่บาท
4) แดงซื้ อหนั งสื อ 3 เล่ ม ราคาเล่ ม ละ 42 บาท ร้ า นลดราคาให้ 12 บาท แดงต้อง
จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
ตัวถูก
2) ถูก เพราะวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องว่าต้องหาโดย (37  5) + 23
ตัวลวง
1) ผิด เพราะหาคาตอบได้จาก 50 – ( 17+ 18) แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย
(50  17) + 18 หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะหาคาตอบได้จาก (4  20) – 38 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย
(4  20) + 38 หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะหาคาตอบได้จาก (3  42) – 12 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย
(3  42) + 12 หรือใช้การเดา
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12. อายุของพนักงาน 4 คน ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในเดือนเมษายน ปี 2559 เป็นดังนี้
ชื่อ

ปอง

แพรว

แป้น

จอย

อายุ

25 ปี 3 เดือน

27 ปี 8 เดือน

29 ปี 2 เดือน

24 ปี 8 เดือน

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/1))
1) แป้นอายุมากกว่าแพรว 4 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 1 ปี 5 เดือน
2) แป้นอายุมากกว่าแพรว 4 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 7 เดือน
3) แป้นอายุมากกว่าแพรว 1 ปี 6 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 1 ปี 5 เดือน
4) แป้นอายุมากกว่าแพรว 1 ปี 6 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 7 เดือน
ตัวถูก
4) ถูก เพราะแป้นอายุ 29 ปี 2 เดือน และแพรวอายุ 27 ปี 8 เดือน
ดังนั้น แป้นอายุมากกว่าแพรว คิดจาก 29 ปี 2 เดือน – 27 ปี 8 เดือน = 1 ปี 6 เดือน
จอยอายุ 24 ปี 8 เดือน และปองอายุ 25 ปี 3 เดือน
ดังนั้น จอยอายุน้อยกว่าปอง คิดจาก 25 ปี 3 เดือน – 24 ปี 8 เดือน = 0 ปี 7 เดือน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะแป้นอายุ 29 ปี 2 เดือน และแพรวอายุ 27 ปี 8 เดือน
ดังนั้น แป้นอายุมากกว่าแพรว คิดจาก 29 ปี 2 เดือน – 27 ปี 8 เดือน = 1 ปี 6 เดือน
แต่ลืมว่า 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน หรือเคยชินกับการยืมว่าหลักหน่วยยืมหลักสิบมา 1
คิดเป็น 10 จึงคิดว่ายืมมา 1 ปี คิดเป็น 10 เดือน รวมเป็น 12 เดือน จึงลบได้ 4เดือน
และลบปีผิดเป็น 0 ปี
จอยอายุ 24 ปี 8 เดือน และปองอายุ 25 ปี 3 เดือน
ดังนั้น จอยอายุน้อยกว่าปอง คิดจาก 25 ปี 3 เดือน – 24 ปี 8 เดือน = 0 ปี 7 เดือน
แต่ลืมว่า 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน หรือเคยชินกับการยืมว่าหลักหน่วยยืมหลักสิบมา 1
คิดเป็น 10 จึงคิดว่ายืมมา 1 ปี คิดเป็น 10 เดือน รวมเป็น 13 เดือน จึงลบได้ 5 เดือน
และลบปีผิดเป็น 1 ปี ลืมว่าถูกยืมไปแล้ว 1 ปี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2) ผิด เพราะแป้นอายุ 29 ปี 2 เดือน และแพรวอายุ 27 ปี 8 เดือน
ดังนั้น แป้นอายุมากกว่าแพรว คิดจาก 29 ปี 2 เดือน – 27 ปี 8 เดือน = 1 ปี 6 เดือน
แต่ลืมว่า 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน หรือเคยชินกับการยืมว่าหลักหน่วยยืมหลักสิบมา 1
คิดเป็น 10 จึงคิดว่ายืมมา 1 ปี คิดเป็น 10 เดือน รวมเป็น 12 เดือน จึงลบได้ 4 เดือน
และลบปีผิดเป็น 0 ปี
จอยอายุ 24 ปี 8 เดือน และปองอายุ 25 ปี 3 เดือน
ดังนั้น จอยอายุน้อยกว่าปอง คิดจาก 25 ปี 3 เดือน – 24 ปี 8 เดือน = 0 ปี 7 เดือน
คิดว่ายืมมา 1 ปี คิดเป็น 12 เดือน รวมเป็น 15 เดือน จึงลบได้ 7 เดือน และลบปีถูกเป็น 0 ปี
3) ผิด เพราะแป้นอายุ 29 ปี 2 เดือน และแพรวอายุ 27 ปี 8 เดือน
ดังนั้น แป้นอายุมากกว่าแพรว คิดจาก 29 ปี 2 เดือน – 27 ปี 8 เดือน = 1 ปี 6 เดือน
โดยคิดว่ายืมมา 1 ปี คิดเป็น 12 เดือน จึงลบได้ 6 เดือน และลบปีถูกเป็น 1 ปี
จอยอายุ 24 ปี 8 เดือน และปองอายุ 25 ปี 3 เดือน
ดังนั้น จอยอายุน้อยกว่าปอง คิดจาก 25 ปี 3 เดือน – 24 ปี 8 เดือน = 0 ปี 7 เดือน
แต่ลืมว่า 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน หรือเคยชินกับการยืมว่าหลักหน่วยยืมหลักสิบมา 1
คิดเป็น 10 จึงคิดว่ายืมมา 1 ปี คิดเป็น 10 เดือน รวมเป็น 13 เดือน จึงลบได้ 5 เดือน
และลบปีผิดเป็น 1 ปี ลืมว่าถูกยืมไปแล้ว 1 ปี
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ในกิจกรรมวันเด็ก ครูแหวนนาน้าผลไม้มาเลี้ยงนักเรียนชั้น ป.3 ดังนี้

น้ากระเจี๊ยบ

น้าลาไย

น้าองุ่น

ปริมาตร 500 มิลลิลิตร

ปริมาตร 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร

ปริมาตร 3 ลิตรครึ่ง

13. จากข้อมูลข้างต้น ปริมาตรน้าลาไยรวมกับปริมาตรน้ากระเจี๊ยบน้อยกว่าหรือมากกว่า
ปริมาตรน้าองุ่นอยู่เท่าใด (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/1))
1) น้อยกว่า 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร
2) มากกว่า 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร
3) มากกว่า 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร
4) น้อยกว่า 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร
ตัวถูก
1) ถูก เพราะรู้ว่าปริมาตร 1 ลิตร เท่ากับ 1000 มิลิลิตร
ปริมาตรน้าลาไย 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร รวมกับปริมาตรน้ากระเจี๊ยบ 500 มิลลิลิตร
เท่ากับ 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร + 500 มิลลิลิตร = 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร
ปริมาตรน้าองุ่น 3 ลิตรครึ่ง ซึ่งรู้ว่า เท่ากับ 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร
ดังนั้น ปริมาตรน้าลาไยรวมกับปริมาตรน้ากระเจี๊ยบ น้อยกว่า ปริมาตรน้าองุ่นอยู่
= 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร – 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร = 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร
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ตัวลวง
2) ผิด เพราะปริมาตรน้าลาไยรวมกับปริมาตรน้ากระเจี๊ยบต้องน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่า
ปริ ม าตรน้ าองุ่ น อยู่ = 3 ลิ ต ร 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร – 2 ลิ ต ร 300 มิ ล ลิ ลิ ต ร = 1 ลิ ต ร
200 มิลลิลิตร หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะ ปริมาตรน้าองุ่ น 3 ลิตรครึ่ง แต่ไม่รู้ว่าเท่ ากั บ 3 ลิตร 500 มิลลิลิต ร
คิดว่าครึ่งลิตร เท่ากับ 1000 มิลลิลิตร จึงหาจาก 4 ลิตร – 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร
= 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร และต้องตอบว่าน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่า หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะ ปริมาตรน้าองุ่น 3 ลิตรครึ่ง แต่ไม่รู้ว่า เท่ากับ 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร
คิดว่าครึ่งลิตรเท่ากับ 1000 มิลลิลิตร จึงหาจาก 4 ลิตร – 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร
= 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร ถึงแม้ว่าจะตอบว่าน้อยกว่าแต่คิดปริมาตรผิด หรือใช้การเดา
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ป้อมใช้เครื่องชั่งสองแขนชั่งสิ่งของ ดังภาพ

เนย 1 ก้อน มีน้าหนักเท่ากับ 2 ขีดครึ่ง
ลูกเหล็ก 1 ลูก มีน้าหนักเท่ากับ 600 กรัม
14. จากข้อมูลข้างต้น น้าหนักของนมสด 1 ขวด เท่ากับข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/1))
1) 1 กิโลกรัม 3 ขีด
2) 1 กิโลกรัม 8 ขีด
3) 1 กิโลกรัม 550 กรัม
4) 2 กิโลกรัม 300 กรัม
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ตัวถูก
1) ถูก เพราะน้าหนักเนย 1ก้อน = 2 ขีดครึ่ง ดังนั้น เนย 2 ก้อนหนัก 5 ขีด ซึ่งทางขวามือ
มีก้อนน้าหนัก หนักก้อนละ 600 กรัม 3 ก้อน รวมหนัก 1800 กรัม ซึ่งเท่ากับ 18 ขีด
ดังนั้น นมขวดนี้ต้องหนัก 18 – 5 = 13 ขีด หรือ 1 กิโลกรัม 3 ขีด (นักเรียนรู้ว่า
1 ขีด = 100 กรัม , 10 ขีด = 1 กิโลกรัม)
ตัวลวง
2) ผิด เพราะ คิดเหมือนข้อ 1) แต่ไม่ได้นาน้าหนักของเนย 2 ก้อน คือ 5 ขีด ลบออก
จึงตอบ 18 ขีด หรือ 1 กิโลกรัม 8 ขีด หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะ คิดเหมือนข้อ 1) แต่นาน้าหนักของเนย 1 ก้อน คือ 2 ขีดครึ่งหรือ 250 กรัม
ลบออกเท่านั้น จึงเหลือ 1550 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม 550 กรัม หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะ คิดจากน้าหนักของตุ้มน้าหนักทั้ง 3 ลูก คือ 1800 กรัม รวมกับน้าหนัก
ของเนย 2 ก้อน คือ 500 กรัม = 2,300 กรัม และแปลงหน่วยเป็น 2 กิโลกรัม
300 กรัม หรือใช้การเดา
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15. คุณลุงมีท่อนไม้จานวน 4 ท่อน เมื่อวัดความยาวแล้วมีขนาด ดังนี้
ท่อนไม้
ท่อนที่ 1
ท่อนที่ 2
ท่อนที่ 3
ความยาว 215 เซนติเมตร 150 เซนติเมตร 1 เมตร 70 เซนติเมตร

ปีการศึกษา 2559

ท่อนที่ 4
2 เมตรครึ่ง

จากข้อมูลข้างต้น ความยาวของไม้ท่อนที่ 1 รวมกับท่อนที่ 2 ต่างกับความยาวของ
ไม้ท่อนที่ 3 รวมกับท่อนที่ 4 อยู่กี่เซนติเมตร (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/1))
1) 5 เซนติเมตร
2) 45 เซนติเมตร
3) 55 เซนติเมตร
4) 65 เซนติเมตร
ตัวถูก
3) ถูก เพราะนาความยาวของไม้ท่อนที่ 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนที่ 2 ยาว
150 เซนติเมตร ได้ 365 เซนติเมตร และนาความยาวของไม้ท่อนที่ 3 ยาว 1 เมตร
70 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนที่ 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง ได้ 4 เมตร 20 เซนติเมตร หรือ
420 เซนติเมตร นามาลบกัน 420 เซนติเมตร – 365 เซนติเมตร = 55 เซนติเมตร
(นักเรียนรู้ว่า 2 เมตรครึ่ง คือ 2 เมตร 50 เซนติเมตร และ 1 เมตร = 100 เซนติเมตร)
ตัวลวง
1) ผิด เพราะนาความยาวของไม้ท่อนที่ 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนที่ 2 ยาว
150 เซนติเมตร ได้ 365 เซนติเมตร และนาความยาวของไม้ท่อนที่ 3 ยาว 1 เมตร
70 เซนติเมตร รวมกับ ไม้ท่อนที่ 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง แต่ไม่เข้าใจคาว่า ครึ่ง จึงใช้
1 เมตร 70 เซนติเมตร + 2 เมตร ได้ 3 เมตร 70 เซนติเมตร หรือ 370 เซนติเมตร
แล้วนามาลบกัน 370 เซนติเมตร – 365 เซนติเมตร ได้ = 5 เซนติเมตร หรือใช้การเดา
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2) ผิด เพราะนาความยาวของไม้ท่อนที่ 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนที่ 2 ยาว
150 เซนติเมตร แต่รวมผิด ได้ 375 เซนติเมตร(ที่ถูกคือ 365 ) และนาความยาว
ของไม้ท่อนที่ 3 ยาว 1 เมตร 70 เซนติเมตร รวมกั บไม้ท่อนที่ 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง
ได้ 4 เมตร 20 เซนติเมตร หรือ 420 เซนติเมตร แล้วนามาลบกัน 420 เซนติเมตร
– 375 เซนติเมตร ได้ = 45 เซนติเมตร หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะ นาความยาวของไม้ท่อนที่ 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนที่ 2
ยาว 150 เซนติ เ มตร ได้ 365 เซนติ เ มตร และน าความยาวของไม้ ท่ อ นที่ 3
ยาว 1 เมตร 70 เซนติเมตร รวมกับ ไม้ท่อนที่ 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง ได้ 4 เมตร
20 เซนติ เ มตร หรื อ 420 เซนติ เ มตร แล้ ว น ามาลบกั น 420 เซนติ เ มตร
– 365 เซนติเมตร ซึ่งลบผิดลืมว่า 2 ถูกยืมไปแล้ว ได้ = 65 เซนติเมตร หรือใช้การเดา
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บันทึกกิจกรรมของ ด.ญ.ดวงดาว ในวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายน 2559
เวลา
6.00 – 6.30 น.
6.30 – 7.00 น.
8.00 – 8.15 น.
9.00 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.
11.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.
17.45 – 19.00 น.

กิจกรรม
ตื่นนอน อาบน้า แต่งตัว
รับประทานอาหารเช้า
ล้างจาน
ดูรายการโทรทัศน์
เดินทางไปบ้านคุณย่า
ดูแลคุณย่า
เดินทางกลับบ้าน
ทาการบ้าน

16. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/3))
1) ดวงดาวใช้เวลาดูรายการโทรทัศน์น้อยกว่าทาการบ้าน
2) ดวงดาวใช้เวลาเดินทางไปบ้านคุณย่ามากกว่าเดินทางกลับบ้าน
3) ดวงดาวใช้เวลาดูแลคุณย่ามากกว่าดูรายการโทรทัศน์ 4 ชั่วโมง
4) ดวงดาวใช้เวลาล้างจานน้อยกว่ารับประทานอาหารเช้า 15 นาที
ตัวถูก
4) ถูก เพราะใช้เวลาล้างจาน 15 นาที ใช้เวลารับประทานอาหารเช้า 30 นาที
ซึ่ง 15 นาที น้อยกว่า 30 นาที เท่ากับ 15 นาที
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ตัวลวง
1) ผิด เพราะ ดวงดาวใช้เวลาดูโทรทัศน์ตั้งแต่ 09.00 – 11.00 น. คิดเป็นเวลา 2 ชม.
(120 นาที) ดวงดาวใช้เวลาทาการบ้าน 17.45 – 19.00 น. คิดเป็นเวลา 75 นาที
ซึ่ง 120 นาที มากกว่า 75 นาที หรืออาจเป็นเพราะคิดเวลาผิด หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะ ดวงดาวใช้เวลาเดินทางไปบ้านคุณย่า 11.00 – 11.30 น. คิดเป็นเวลา 30 นาที
ดวงดาวใช้เวลาเดินทางกลับบ้าน 16.30 – 17.00 น. คิดเป็นเวลา 30 นาที
ซึ่งใช้เวลาเท่ากัน แต่อาจคิดเวลาที่ใช้แต่ละอย่างผิด หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะ ใช้เวลาดูแลย่า 11.30 – 16.30 น. คิดเป็นเวลา 5 ชม.
ใช้เวลาดูรายการโทรทัศน์ 9.00 – 11.00 น. คิดเป็นเวลา 2 ชม. ซึ่งต่างกัน 3 ชม.
แต่คิดเวลาดูแลย่าผิดเป็น 6 ชม. จึงตอบ 4 ชม. หรือใช้การเดา
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ป้าทองได้เงินจากการขายผลไม้ ดังนี้
ชนิด
จานวน

9 ฉบับ

8 ฉบับ

๑๐ บาท

๑ บาท

5 เหรียญ

5 เหรียญ

17. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/1))
1) ป้าทองขายผลไม้ได้เงินทั้งหมด 655 บาท
2) ป้าทองมีธนบัตรฉบับห้าสิบบาท คิดเป็นเงิน 400 บาท
3) ป้าทองมีธนบัตรฉบับยี่สิบบาทรวมกับเหรียญสิบบาท คิดเป็นเงิน 200 บาท
4) ป้าทองแบ่งเงินที่ขายผลไม้ได้ทั้งหมดให้หลาน 5 คน โดยแต่ละคนได้เงินเท่ากันพอดี
ตัวถูก
4) ถูก เพราะรวมเงินที่ขายได้ทั้งหมด (9  50) +(8  20) + (5  10) + (5  1)
= 450 + 160 + 50 + 5 = 665 บาท แล้วนา 5 มาหาร 665 ได้ลงตัวพอดี เท่ากับ 133 บาท
ตัวลวง
1) ผิด เพราะ (9  50) +(8  20) + (5  10) + (5  1) = 450 + 160 + 50 + 5
= 665 บาท แต่บวกผิดได้ 655 หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะธนบัตรฉบับห้าสิบบาท มี 9 ฉบับ = 9 × 50 = 450 แต่คูณผิดเป็น 400
หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะธนบัตรฉบับยี่สิบบาทมี 8 ฉบับ เหรียญสิบบาทมี 5 เหรียญ คิดเป็นเงิน
(8  20) + (5  10) = 160 + 50 = 210 บาท แต่เผลอบวกผิดเป็น 200
หรือ เผลอคูณผิด (8  20) + (5  10) = 150 + 50 = 200 หรือใช้การเดา
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เด็กหญิงแอนพูดว่า“อีก 30 นาที จะถึงเวลาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งใช้เวลาเรียน
1 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาเรียนคณิตศาสตร์จะเป็นเวลา 12.00 น.”
18. จากข้อมูลข้างต้น ขณะที่เด็กหญิงแอนพูด คือเวลาใด (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค. 2.2 ป. 3/1))
1)

2)

3)

4)

ตัวถูก
3) ใช้ เวลาเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ 1 ชั่ ว โมง เท่ า กั บ 60 นาที และเมื่ อ หมดเวลาเรี ย น
คณิตศาสตร์เป็นเวลา 12.00 น. และอีก 30 นาที จึงจะถึงเวลาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์
ดังนั้น ขณะที่เด็กหญิงแอนพูด คือ เวลาที่ต้องย้อนกลับไปจากเวลา 12.00 น. เท่ากับ
30 นาที + 60 นาที ซึ่งคือเวลา 10.30 น.
ตัวลวง
1) ผิด เพราะความเข้าใจและการคานวณผิด อาจจะใช้เวลา 12.00 หักออกด้วย 30 นาที
หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะความเข้าใจและการคานวณผิด อาจจะใช้ 12.00 หักออกด้วย 1 ชั่วโมง หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะนักเรียนเข้าใจผิด อาจจะใช้เวลา 12.00 หักออกด้วย 2 ชั่วโมง หรือใช้การเดา
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ณ เวลาเดียวกันของโลก เวลาในประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น เป็นดังนี้
ไทย

จีน

ญี่ปุ่น

19. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าเวลาของประเทศจีนเป็น 14.30 น. ข้อใดถูกต้อง
(ตัวชี้วัดที่ 2 (ค. 2.2 ป. 3/1))
1) ไทยเวลา 9.00 น. ญี่ปุ่นเวลา 11.00 น.
2) ไทยเวลา 13.30 น. ญี่ปุ่นเวลา 15.30 น.
3) ไทยเวลา 12.30 น. ญี่ปุ่นเวลา 16.30 น.
4) ไทยเวลา 15.30 น. ญี่ปุ่นเวลา 13.30 น.
ตัวถูก
2) ถูก เพราะดูเวลาจีน 14.30 น. เป็นหลัก เวลาไทยจะลดลง 1 ชม. เป็น 13.30 น.
เวลาจีนจะเพิ่มขึ้น 1 ชม. เป็น 15.30 น.
ตัวลวง
1) ผิด เพราะไม่ได้ดูเวลาของจีนเป็น 14.30 แต่ดูจากรูปนาฬิกาเวลาไทยเป็น 9.00 น.
และเวลาญี่ปุ่น 11.00 น.หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะนับเวลาคลาดเคลื่อนว่าไทยช้ากว่าจีน 2 ชม. และญี่ปุ่นช้ากว่าจีน 2 ชม.
หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะตอบสลับกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น หรือใช้การเดา
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ในชั่วโมงวิชางานประดิษฐ์ นักเรียนห้องหนึ่งทากิจกรรมประดิษฐ์พัดเป็นรูปต่าง ๆ ดังนี้

พัดของเอมอร

พัดของวิชัย

พัดของสาลี่

พัดของมีนา

20. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าไม่พิจารณาด้ามของพัด ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 3 (ค 3.1 ป 3/2))
1) มีพัดของนักเรียน 1 คน ที่ไม่มีแกนสมมาตร
2) พัดของวิชัยมีจานวนแกนสมมาตรมากกว่าพัดของสาลี่
3) พัดของเอมอรมีจานวนแกนสมมาตรเท่ากับพัดของวิชัย
4) มีพัดของนักเรียน 2 คน ที่มีจานวนแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน
ตัวถูก
2) พัดของวิชัยเป็นรูปวงกลมมีแกนสมมาตรมากมายนับไม่ถ้วน
พัดของสาลี่มีแกนสมมาตรเพียงแกนเดียว
ตัวลวง
1) ผิด เพราะพัดของเอมอร สาลี่ และมีนา มีแกนสมมาตร เพียง 1 แกน แต่พัดของวิชัย
มีแกนสมมาตรมากมายนับไม่ถ้วน นักเรียนมองภาพแล้วไม่สามารถระบุแกน
สมมาตรได้ หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะพัดของเอมอรมีแกนสมมาตร เพียง 1 แกน แต่พัดของวิชัยมีแกนสมมาตร
มากมายนับไม่ถ้วน นักเรียนมองภาพแล้วไม่สามารถระบุแกนสมมาตรได้ หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะพัดของเอมอร สาลี่ และมีนา มีแกนสมมาตร เพียง 1 แกน แต่พัดของวิชัย
มีแกนสมมาตรมากมายนับไม่ถ้วน นักเรียนมองภาพแล้วไม่สามารถระบุ
แกนสมมาตรได้หรือใช้การเดา
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นักเรียนชั้น ป.5 จัดทาแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านของจอย และบ้านของกล้า ดังนี้
บ้านกล้า

ค
อาคาร 1

ข
บ้านจอย
ไปชายหาด

ง

สวนหย่อม

ก

ถนนจิตภักดี

ก

สวนหย่อม

ง

ไปโรงพยาบาล

ก

สวนหย่อม

21. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 3 (ค 3.1 ป 3/3))
1) ก เป็นการแสดงด้วยมุม
2) ข เป็นการแสดงด้วยรังสี
3) ค เป็นการแสดงด้วยเส้นตรง
4) ง เป็นการแสดงด้วยส่วนของเส้นตรง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวถูก
1) ถูก เพราะ เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ก มีลักษณะเป็นมุม
ตัวลวง
2) ผิด เพราะไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่ ใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ข เป็นการแสดงด้วยส่วนของเส้นตรง
3) ผิด เพราะไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ค เป็นการแสดงด้วยรังสี
4) ผิด เพราะไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ง เป็นการแสดงด้วยเส้นตรง
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รูป ข

รูป ค

รูป ง

22. จากข้อมูลข้างต้น รูปในข้อใดที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติ มากกว่า 2 ชนิด
(ตัวชี้วัดที่ 3 (ค 3.1 ป 3/1))
1) รูป ก และ รูป ข
2) รูป ข และ รูป ค
3) รูป ก และ รูป ค
4) รูป ค และ รูป ง
ตัวถูก
3) ถูก เพราะ รูป ก มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 4 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสามเหลี่ยม และรูปวงรี รูป ค มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปหกเหลี่ยม และรูปวงกลม
ตัวลวง
1) ผิด เพราะ รูป ก มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 4 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสามเหลี่ยม และรูปวงรี รูป ข มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 2 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
และ รูปสามเหลี่ยม
2) ผิด เพราะ รูป ข มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 2 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ รูปสามเหลี่ยม
รูป ค มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหกเหลี่ยม และรูปวงกลม
4) ผิด เพราะ รูป ค มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหกเหลี่ยม
และรูปวงกลม รูป ง มีรูปเรขาคณิต 2 มิติ 2 ชนิด คือ คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
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ครั้งที่ 2

และ

ครั้งที่ 3

โดยปูพื้นในแต่ละครั้ง

…
…

23. จากข้อมูลข้างต้น ในการปูพื้นครั้งที่ 7 ช่างแดงต้องใช้กระเบื้อง
น้อยกว่า
จานวนกี่แผ่น (ตัวชี้วัดที่ 4 (ค 4.1 ป 3/2))
1) 49 แผ่น
2) 42 แผ่น
3) 35 แผ่น
4) 29 แผ่น
ตัวถูก
3) ถูก เพราะในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด 7 แผ่น
ซึ่งอยู่ในแนวทแยง และในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด
7แถว  6 แผ่น ได้ 42 แผ่น
ดังนั้น ในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
น้อยกว่า
ทั้งหมด
= 42 – 7 แผ่น ได้เท่ากับ 35 แผ่น
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ตัวลวง
1) ผิด เพราะ คิดว่าในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด 7 แถว
แถวละ 7 แผ่น ได้เท่ากับ 7  7 = 49 แผ่น แล้วตอบเลย หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะคิดว่าในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด 7 แผ่น
ซึ่งอยู่ในแนวทแยง และต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด 7 แถว  7 แผ่น ได้ 49 แผ่น
ดังนั้น ในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
น้อยกว่า
ทั้งหมด
= 49 – 7 แผ่น = 42 แผ่น หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะคิดว่าในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด 7 แผ่น
ซึ่งอยู่ในแนวทแยง และต้องใช้กระเบื้อง
ทั้งหมด 6 แผ่น  6 แถว (ลืมว่าต้อง
เป็น 7 แถว) ได้ 36 แผ่น
ดังนั้น ในการปูกระเบื้องครั้งที่ 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง
น้อยกว่า
ทั้งหมด
= 36 – 7 แผ่น = 29 แผ่น หรือใช้การเดา
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ในการจัดงานปีใหม่ของนักเรียนชั้น ป.3 ครูแจกหมวกแฟนซีให้นักเรียนทุกคน
โดยวางหมวกแฟนซีให้นักเรียนเลขที่ 1 ถึงเลขที่ 41 ในลักษณะ ดังนี้

นักเรียนเลขที่

1

2

3

4 5

6

7

8

…
…

24. จากข้อมูลข้างต้น นักเรียนเลขที่ 19 จะได้หมวกแฟนซีที่ครูวางในลักษณะตรงกับข้อใด
(ตัวชี้วัดที่ 4 (ค 4.1 ป 3/2))
1)

2)

3)

4)

ตัวถูก
4) ถูก เพราะเป็นการวางเป็นแบบรูปซ้าชุดละ 4 ใบ ดังนั้น ลาดับที่ 19 จะเป็นรูปที่ 3
ตัวลวง
1) ผิด เพราะนับผิด โดยนับคนที่ 18 เป็นคนที่ 19 หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะนับผิด โดยเริ่มนับชุดละ 3 ใบ หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะนับผิด โดยนับคนที่ 20 เป็นคนที่ 19 หรือใช้การเดา
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การออมเงินในแต่ละวันของเด็กชายมานะในเดือนธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
วันที่

1

2

3

4

5

6

7

…

จานวนเงิน (บาท)

5

10

15

5

10

15

5

…

25. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 4 (ค 4.1 ป 3/1))
1) ในวันที่ 10 มานะต้องออมเงิน 10 บาท
2) เมื่อออมเงินครบ 15 วัน มานะจะมีเงินออมทั้งหมด 200 บาท
3) จานวนเงินที่ออมในวันที่ 10 กับวันที่ 15 มีค่าต่างกัน 10 บาท
4) ถ้ามานะต้องการซื้อเสื้อให้แม่ราคา 240 บาท ต้องออมเงินเป็นเวลา 20 วัน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะเป็นการออมเงินเป็นแบบรูปซ้าชุดละ 3 วัน คือ 5 10 15 ...
ดังนั้น ในวันที่ 10 จะออมเงินไว้ 5 บาท และในวันที่ 15 จะออมเงินไว้ 15 บาท
ซึ่งมีค่าต่างกัน 10 บาท
ตัวลวง
1) ผิด เพราะนับผิด ซึ่งในวันที่ 10 ต้องออมเงิน 5 บาท หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะบวกเลขผิด ซึ่งผลรวมต้องเท่ากับ 150 บาท หรือใช้การเดา
4) ผิด เพราะบวกเลขผิดหรือไล่วันผิด ซึ่งต้องใช้เวลาออมเงิน 24 วัน หรือใช้การเดา
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เด็กหญิงแหวนใจไปเยี่ยมลุงจันที่บ้าน พบว่าลุงจันเลี้ยงสัตว์ไว้ ดังนี้
ไก่ 12 ตัว เป็ดน้อยกว่าไก่ 4 ตัว ห่านน้อยกว่าเป็ด 5 ตัว และวัวมากกว่าห่าน 1 ตัว
26. จากข้อมูลข้างต้น การนาเสนอข้อมูลจานวนสัตว์เลี้ยงของลุงจันในข้อใดถูกต้อง
(ตัวชี้วัดที่ 5 (ค 5.1 ป 3/1))
1)

3)

ชนิด
วัว
ห่าน
เป็ด
ไก่

จานวน (ตัว)

ชนิด
ห่าน
ไก่
วัว
เป็ด

จานวน (ตัว)

2)

4)

ตัวถูก
4) ถูก เพราะลุงจันมีไก่ 12 ตัว
เป็ดน้อยกว่าไก่ 4 ตัว = 12 – 4 = 8 ตัว
ห่านน้อยกว่าเป็ด 5 ตัว = 8 – 5 = 3 ตัว
และวัวมากกว่าห่าน 1 ตัว = 3 + 1 = 4 ตัว โดยที่
ตัวลวง
1) ผิด เพราะ จานวนสัตว์ผิดทุกชนิด
2) ผิด เพราะ จานวนไก่ผิด
3) ผิด เพราะ จานวน เป็ด และไก่ ผิด

ชนิด
เป็ด
ห่าน
ไก่
วัว

จานวน (ตัว)

ชนิด
ไก่
วัว
ห่าน
เป็ด

จานวน (ตัว)

แทนจานวน สัตว์ 1 ตัว
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จานวนเงินที่ได้มาโรงเรียนในเวลา 1 สัปดาห์ ของนักเรียน ชั้น ป.3 จานวน 5 คน
แก้ว
เกตุ
ก้อง
ไก่
กิ่ง
กาหนดให้
แทนจานวนเงิน 20 บาท
27. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 5 (ค 5.1 ป 3/2))
1) เกตุได้เงินน้อยที่สุด ซึ่งเท่ากับ 180 บาท
2) แก้วได้เงิน 220 บาท ซึ่งมากกว่าเงินของกิ่ง 40 บาท
3) จานวนเงินของไก่กับกิ่งรวมกัน มากกว่าจานวนเงินของก้อง 220 บาท
4) จานวนเงินของเกตุกับกิ่งรวมกัน น้อยกว่าจานวนเงินของก้องกับไก่รวมกัน 80 บาท
ตัวถูก
4) ถูก เพราะจานวนเงินของเกตุ 200 บาท รวมกับจานวนเงินของกิ่ง 200 บาท ได้ 400 บาท
จานวนเงินของก้อง 220 บาท รวมกับจานวนเงินของไก่ 260 บาท ได้ 480 บาท
ซึ่ง 400 บาท น้อยกว่า 480 บาท อยู่ 80 บาท
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเกตุได้เงิน 200 บาท ซึ่งเท่ากับกิ่งและเป็นจานวนเงินที่น้อยที่สุด แต่นับ
หรือรวมผิดเป็น 180 หรือใช้การเดา
2) ผิด เพราะแก้วได้เงิน 220 บาท แต่มากกว่ากิ่งเพียง 20 บาท แต่นับหรือรวมผิด
หรือใช้การเดา
3) ผิด เพราะจานวนเงินของไก่ 260 บาท รวมกับจานวนเงินของกิ่ง 200 บาท ได้ 460 บาท
และมีค่ามากกว่าจานวนเงินของก้อง 220 บาท อยู่ 240 บาท แต่นับหรือรวมผิด
หรือใช้การเดา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 29
จานวนเงินออมของนักเรียน 4 คน ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2559
150

160

จานวนเงิน (บาท)

140
120

100

100

100

80

50

60
40
20
0

ตุ๊ก

ติ๋ม

แต๋ว

ต้อย

นักเรียน
28. จากข้อมูลข้างต้น จานวนเงินออมของติ๋มรวมกับของต้อย ต่างกับ จานวนเงินออม
ของแต๋วรวมกับของตุ๊กอยู่กี่บาท
ตัวชี้วัดที่ 5 (ค 5.1 ป 3/2)
คาตอบ คือ 100
เฉลย จานวนเงินออมของติ๋ม 150 บาท รวมกับจานวนเงินออมของต้อย 100 บาท ได้ 250 บาท
จานวนเงินออมของแต๋ว 50 บาท รวมกับจานวนเงินออมของตุ๊ก 100 บาท ได้ 150 บาท
ดังนั้น จานวนเงินออมของติ๋มรวมกับของต้อยต่างกับจานวนเงินออมของแต๋วรวมกับของตุ๊ก
อยู่ 100 บาท
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29. แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550 กล่อง ลิ้นจี่มีน้าหนักกล่องละ 10 กิโลกรัม ปรากฏว่ามีลิ้นจี่ เน่ า
ทั้งหมด 48 กิโลกรัม แม่ค้าเหลือลิ้นจี่ที่สามารถนาไปขายได้กี่กิโลกรัม
ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2)
คาตอบ คือ 5452
เฉลย แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550 กล่อง ลิ้นจี่มีน้าหนักกล่องละ 10 กิโลกรัม
ดังนั้น แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550  10 = 5500 กิโลกรัม
ปรากฏว่ามีลิ้นจี่เน่าทั้งหมด 48 กิโลกรัม
ดังนั้น แม่ค้าเหลือลิ้นจี่ที่สามารถนาไปขายได้ 5500 – 48 = 5452 กิโลกรัม
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ตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีทา
30. ให้นักเรียนเขียนคาตอบพร้อมแสดงวิธีทาอย่างละเอียด
เสาธงชาติสูง 10 เมตร 50 เซนติเมตร ประตูโรงเรียนสูง 2 เมตร 80 เซนติเมตร
เสาธงชาติกับประตูโรงเรียนสูงต่างกันกี่เมตร กี่เซนติเมตร
ตัวชี้วัดที่ 2 (ค.2.2ป.3/1)
1. โจทย์กาหนดอะไรมาให้บ้าง (0.5 คะแนน)
ตอบ 1.1 เสาธงชาติสูง 10 เมตร 50 เซนติเมตร (0.25 คะแนน)
1.2 ประตูโรงเรียนสูง 2 เมตร 80 เซนติเมตร (0.25 คะแนน)
ให้ข้อละ 0.25 คะแนน (อาจตอบเป็นข้อความอื่นที่ได้ความหมายเดียวกัน)
2. โจทย์ถามอะไร (0.25 คะแนน)
ตอบ เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกันกี่เมตร กี่เซนติเมตร
ให้ข้อละ 0.25 คะแนน (อาจตอบเป็นข้อความอื่นที่ได้ความหมายเดียวกัน)
3. คิดหาคาตอบได้โดยวิธีใด (0.25 คะแนน)
ตอบ วิธีการลบ หรือ ลบ หรือ นามาลบกัน หรือ –
ให้ข้อละ 0.25 คะแนน (อาจตอบเป็นข้อความอื่นที่ได้ความหมายเดียวกัน)
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4. จงแสดงวิธีทาอย่างละเอียด (5 คะแนน)
แสดงวิธีทา ( 5 คะแนน )
วิธีที่ 1

เมตร

เซนติเมตร

10

50

ประตูโรงเรียนสูง

2

80

เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน

7

70

เสาธงชาติสูง

-

ตอบ เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร หรือ ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร
หรือนักเรียนอาจเขียนหน่วยไว้หลังตัวเลข ดังนี้
เสาธงชาติสูง

10 เมตร

50 เซนติเมตร

ประตูโรงเรียนสูง

2 เมตร

80 เซนติเมตร

เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน 7 เมตร

70 เซนติเมตร

-

ตอบ เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร หรือ ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร
วิธีที่ 2 นักเรียนเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรก่อน
เสาธงชาติสูง
ประตูโรงเรียนสูง
เสาธงและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน
หรือ

1,050 เซนติเมตร
–
280 เซนติเมตร
770 เซนติเมตร
7 เมตร 70 เซนติเมตร

ตอบ เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร หรือ ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร
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เมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 ข้อ แล้วถ้าคะแนนที่ได้มีเศษ 0.25 ให้ปัดทิ้ง
ถ้าคะแนนที่ได้มีเศษ 0.5 หรือ 0.75 ให้ปัดขึ้นเป็น 1 คะแนน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลย
แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)

ความสามารถด้านภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 1 – 2
การทางานย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เพื่อนร่วมงานอาจเกาเหลากัน ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม
ที่รู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิด ควรรีบขอโทษอีกฝ่ายทันที อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเนิ่นนานไป
1. จากข้อความ คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 1)
1) น้อยใจเพื่อน
2) เอาแต่ใจตนเอง
3) มีเรื่องขัดแย้งกัน
4) อารมณ์แปรปรวน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะคาว่า เกาเหลาเป็นสานวน มีความโดยนัยว่า ไม่ถูกกัน หรือมีเรื่องขัดแย้งกัน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะคาว่าน้อยใจ คือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งไม่ใช่การขัดแย้ง
2) ผิด เพราะคาว่าเอาแต่ใจ คือการไม่รับฟังผู้อื่น
4) ผิด เพราะคาว่าอารมณ์แปรปรวน คือความไม่ปกติของอารมณ์ตนเองซึ่งไม่ใช่การขัดแย้ง
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2. ข้อคิดที่ได้จากข้อความข้างต้นข้อใดควรนาไปปฏิบัติมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 3)
1) ทาผิดแล้วยอมรับผิด
2) แสดงออกโดยเกรงใจผู้อื่น
3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อื่น
4) ทางานเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น
ตัวถูก
1) ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในการทางาน หากเรารู้ตัวว่าเป็นฝ่ายผิด แล้วยอมรับผิด
และขอโทษ จะส่งผลให้การขัดแย้งกันลดน้อยลง รวมถึงปัญหาเกาเหลากันในที่ทางาน
จะไม่เกิดขึ้น
ตัวลวง
2) ผิด เพราะจะทาให้ทางานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเกรงใจผู้อื่น
3) ผิด เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ในการทางานควรมีการพูดคุยและประสานงานกัน
งานจึงจะสาเร็จ
4) ผิด เพราะแสดงถึงความเห็นแก่ตัวนาไปสู่การขัดแย้งได้
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3. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

โลกนี้งดงามด้วยความรัก ที่เป็นหลักหลอมใจไว้ยึดเหนี่ยว
เราไม่อาจอยู่ได้โดยคนเดียว
ต้องข้องเกี่ยวพึ่งพาอาศัยกัน
บทร้อยกรองนี้มีความหมายสอดคล้องกับสานวนใด (ตัวชี้วัดที่ 1)
1) รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
2) คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
3) คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
4) เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
ตัวถูก
2) ถูก เพราะความหมายโดยสรุปของบทร้อยกรองที่ยกมา กล่าวถึง ความรักและการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับสานวน คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเป็นสานวนที่หมายถึง ความรักของพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกได้ดี
3) ผิด เพราะเป็นสานวนที่หมายถึงการหาเพื่อนแท้นั้นหายาก หรือมีคนรักเราน้อยกว่าคน
ที่ไม่รักเรา
4) ผิด เพราะเป็นสานวนที่หมายถึง การหาเพื่อนที่มีความจริงใจกับตัวเรานั้นจะหาได้ยาก
กว่าเพื่อนที่มีแต่ความหลอกลวงเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
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4. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
คนโบราณถือว่างาเป็นยาอายุวัฒนะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ทาให้แข็งแรง
ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่บางคนว่า “ถ้าเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วจะไม่ตายง่าย”
จากข้อความ คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 1)
1) สิ่งทีท่ าให้ดูอ่อนกว่าวัย
2) สิ่งทีท่ าให้มีชีวิตยืนยาว
3) สิ่งทีท่ าให้ใบหน้าสวยงาม
4) สิ่งทีท่ าให้ร่างกายไม่มีโรค
ตัวถูก
2) ถูก เพราะ วัฒนะ หมายความว่ า ความเจริญงอกงาม ดังนั้นคาว่า ยาอายุวั ฒ นะ
ตามข้อความ กล่าวว่ากินแล้วไม่ตายง่าย จึงหมายถึง ยา ที่ทาให้อายุยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับตัวเลือกว่า สิ่งที่ทาให้มีชีวิตยืนยาว
ตัวลวง
1) ผิด เพราะไม่มีข้อความบ่งถึงว่ากินงาแล้วทาให้ดูอ่อนกว่าวัย
3) ผิด เพราะไม่มีข้อความบ่งถึงว่ากินงาแล้วทาให้ใบหน้าสวยงาม
4) ผิด เพราะคาว่า ต้านทานโรค ไม่ได้หมายถึงร่างกายไม่มีโรค
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5. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เวลาเป็นของมีค่า ถ้าปล่อยให้ผ่านไปแล้วไม่อาจหวนคืน จึงไม่ควรปล่อยเวลา
ให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์
การกระทาของใครสอดคล้องกับข้อความข้างต้น (ตัวชี้วัดที่ 1)
1) เจี๊ยบขอผัดผ่อนการส่งการบ้าน
2) อ้อยรีบทางานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
3) ดาวทาการบ้านให้เสร็จ เพื่อจะได้ทางานอย่างอื่นต่อ
4) ตุ๊กใช้เวลาในการทางานนานมากจนเลยเวลาที่กาหนด
ตัวถูก
3) ถูก เพราะดาวใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์ หากทาการบ้านเสร็จ
ก็จะทางานอย่างอื่นต่อ
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเจี๊ยบผัดผ่อนการส่งการบ้านเป็นการปล่อยเวลาให้เสียไปโดยไร้ประโยชน์
จึงไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
2) ผิด เพราะการทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจทาให้งานที่ได้ผิดพลาด เสียหายได้
และไม่ได้อะไรซึ่งเหมือนกับการใช้เวลาไปโดยไร้ประโยชน์
4) ผิ ด เพราะตุ๊ ก ใช้ เ วลาท างานนานมากจนเกิ น ก าหนด ถื อ ว่ า เป็ น การใช้ เ วลาที่
ไม่เหมาะสม ตามที่ควรจะเป็นเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เกินไปทาให้เกิดประโยชน์อื่นได้
มากขึ้นอีก
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6. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

จากภาพ ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ตัวชี้วดั ที่ 2)
1) ปิ่นปั่นจักรยานเข้าไปเมื่อไม่มีใครเห็น
2) ป๋องใช้เส้นทางอื่นในการปั่นจักรยาน
3) ปุ้ยเดินจูงจักรยานแทนการปั่น
4) ป้อมปั่นจักรยานชิดด้านขวามือ
ตัวถูก
2) ถูก เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณที่กาหนด
ซึ่งป๋องใช้เส้นทางอื่นในการปั่นจักรยานแทน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณที่กาหนด
แต่ปิ่นแอบปั่นจักรยานเข้าไป ถือว่าฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่กาหนด
3) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณที่กาหนด
แต่ปุ้ยเดินจูงจักรยานเข้าไป ถือว่าฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่กาหนด
4) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณที่กาหนด
แต่ป้อมปั่นจักรยานชิดด้านขวามือ แม้ทางขวามือไม่มีเครื่องหมายห้าม แต่เป็น
การกระทาที่ผิดกฎจราจร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เด็กชายเก่ง ได้เลือกซื้อสินค้ามา 4 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้

05011

ชิ้นที่ 1

ชิ้นที่ 2

ผก. 115/2588

ชิ้นที่ 3

ชิ้นที่ 4

สินค้าที่ เด็กชายเก่ง เลือกซือ้ ชิ้นใดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพถูกต้องที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 2)
1) ชิ้นที่ 1
2) ชิ้นที่ 2
3) ชิ้นที่ 3
4) ชิ้นที่ 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวถูก
4) ถูก เพราะปลากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)
ที่ถูกต้องสมบูรณ์
ตัวลวง
1) ผิด เพราะครีมทาผิวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)
2) ผิด เพราะยาสระผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)
3) ผิด เพราะน้ายาล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.) ที่ไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีเลขทะเบียนรับรอง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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8. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการปรับปรุงอาคารหลังใหม่ให้ทันสมัย โดยมีห้องต่าง ๆ หลายห้อง
และมอบหมายให้นักเรียนชั้น ป. 3 แต่ละห้องดูแลรับผิดชอบห้องต่าง ๆ ดังนี้
ห้อง
นักเรียนห้อง

ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

ป.3/4

ถ้าเด็กชายป้อมต้องการยาแก้ปวดศีรษะ เขาควรไปติดต่อนักเรียนห้องใด (ตัวชีว้ ัดที่ 2)
1) ป.3/1
2) ป.3/2
3) ป.3/3
4) ป.3/4
ตัวถูก
1) ถูก เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/1 เกี่ยวกับการดูแลการพยาบาล
ตัวลวง
2) ผิด เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/2 เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ
3) ผิด เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/3 เกี่ยวกับการดูแลห้องสุขา
4) ผิด เพราะสัญลักษณ์ห้อง 3/4 เกี่ยวกับการดูแลโรงอาหาร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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9. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
อาหารที่ให้พลังงานสูง อาหารรสจัด และเครื่องดื่มจาพวกน้าอัดลม แอลกอฮอล์
น้าหวาน ควรจัดอยู่ในหมวดอาหารที่ต้องลดและงด ไม่ใช่อาหารที่ต้องกินเป็นประจา
ข้อความนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 3)
1) การเลือกอาหารที่ชอบ
2) การเลือกรับประทานอาหาร
3) การเลือกดื่มน้าผลไม้แทนน้าอัดลม
4) การเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน้าหนัก
ตัวถูก
2) ถู ก เพราะจากข้ อ ความได้ แ นะน าอาหารที่ ต้ อ งลด งด และหลี ก เลี่ ย งไม่ ค วรกิ น
เป็นประจา ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดในการเลือกรับประทานอาหารมากที่สุด
ตัวลวง
1) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกอาหารที่ชอบ
3) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกดื่มน้าผลไม้แทนน้าอัดลม
4) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน้าหนัก
แต่เน้นให้หลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทเพียงอย่างเดียว

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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10. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
น้าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย นอกจากจะมีรสอร่อยตามธรรมชาติแล้ว
ยังช่วยระบบขับถ่าย ช่วยเจริญอาหาร ทาให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย และยังอุดมไปด้วย
วิตามินนานาชนิด ทั้งวิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
ข้อความนี้ ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่องใด (ตัวชี้วัดที่ 3)
1) ชนิดของสมุนไพร
2) คุณค่าที่ได้จากสมุนไพร
3) สารอาหารจากสมุนไพร
4) ผลดีของการดื่มสมุนไพร
ตัวถูก
1) ถูก เพราะข้อความกล่าวถึงสรรพคุณหรือคุณค่าของสมุนไพร, วิตามินหรือสารอาหาร
ในสมุ น ไพร และประโยชน์ จ ากการดื่ ม น้ าสมุ น ไพร แต่ ไม่ ได้ กล่ าวถึ งชนิ ด
ของสมุนไพรแต่อย่างใด
ตัวลวง
2) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงสรรพคุณหรือคุณค่าที่ได้จากสมุนไพร
3) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงวิตามินหรือสารอาหารจากสมุนไพร
4) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงผลดีของการดื่มน้าสมุนไพร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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11. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

ใครนาความรูจ้ ากข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 3)
1) จิ๋มรับประทานข้าวขาหมู
2) เจี๊ยบรับประทานเนื้อย่าง
3) ตุ๊กรับประทานข้าวมันไก่ทอด
4) เอมรับประทานก๋วยเตี๋ยวปลา
ตัวถูก
4) ถูก เพราะส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่ในกลุ่มอาหารที่เป็นมิตรต่อระบบย่อย
อาหาร
ตัวลวง
1) ผิด เพราะข้าวขาหมูเป็นอาหารที่มีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเลี่ยง/ลด
2) ผิด เพราะเนื้อย่างเป็นอาหารที่มีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเลี่ยง/ลด
3) ผิด เพราะข้าวมันไก่ทอดเป็นอาหารที่มีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเลี่ยง/ลด

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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12. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
รถของครูตกหลุมทรายทรายท่วมล้อ
มาช่วยกันดันไปให้ไกลแนว

เด็กเด็กขออาสามาเป็นแถว
หวังแน่แน่วให้รถพ้นจากโคลนทราย

บทร้อยกรองนี้ สะท้อนคุณลักษณะของเด็กในด้านใดมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 3)
1) ความขยัน
2) ความเข้มแข็ง
3) ความมีน้าใจ
4) ความสนุกสนาน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะคาว่า “ขออาสา” แสดงถึงความมีน้าใจที่จะช่วยเหลือครู
ตัวลวง
1) ผิ ด เพราะเข้ า ใจว่ า “มาช่ ว ยกั น ” คื อ ความขยั น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ลั ก ษณะของเด็ ก ใน
สถานการณ์นี้
2) ผิด เพราะเข้าใจว่า “หวังแน่แน่ว” คือความเข้มแข็ง ซึ่งไม่ใช่ ลักษณะของเด็ก ใน
สถานการณ์นี้
4) ผิด เพราะเข้าใจว่า “ขออาสามาเป็นแถว” คือความสนุก ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็ก
ในสถานการณ์นี้

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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13. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เริ่มต้นเดือนแรก
จัดงานสังสรรค์
ลงท้ายด้วยคม
สดชื่นแจ่มใส

มีแจกของขวัญ
มากันเร็วไว
รื่นรมย์หัวใจ
ทั่วไทยสาราญ

กิจกรรมในบทร้อยกรองนี้ ตรงกับวันใด (ตัวชี้วัดที่ 4)
1) วันคริสต์มาส
2) วันขึ้นปีใหม่
3) วันสงกรานต์
4) วันลอยกระทง
ตัวถูก
2) ถูก เพราะมีคาว่า “เดือนแรก” และ “ลงท้ายด้วยคม” ซึ่งหมายถึงเดือนมกราคม
ซึ่งมีแจกของขวัญและงานสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่
ตัวลวง
1) ผิด เพราะวันคริสต์มาสจัดในเดือนสุดท้ายของปี คือเดือนธันวาคม
3) ผิด เพราะวันสงกรานต์จัดในเดือนเมษายน
4) ผิด เพราะวันลอยกระทงจัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 14 – 15
ความจริงแล้ว“รถเจ๊ก” ควรเรียกว่า “รถลาก” เนื่องจากเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ไปได้
โดยใช้กาลังคน 1 คน ลากจูงไปโดยการวิ่งเหยาะ ๆ แต่เนื่องจากผู้ที่รับจ้าง “ลากรถ”
ส่ ว นใหญ่ เป็ น คนจี น ที่ เข้ ามาทามาหากิ น ในเมื อ งไทย ต้ อ งอาศั ย แรงกายหาเลี้ ยงชี พ
ด้วยความยากลาบาก ชื่อของรถจึงกลายเป็ น “รถเจ๊ก ” ตามคาเรีย กขานที่ ค นไทย
ใช้เรียกคนจีนที่ลากรถนั่นเอง
14. ข้อความนีก้ ล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ (ตัวชี้วัดที่ 4)
1) ความหมายของรถเจ๊ก
2) ลักษณะสาคัญของรถเจ๊ก
3) ที่มาของชื่อรถเจ๊ก
4) ประโยชน์ของรถเจ๊ก
ตัวถูก
3) ถูก เพราะข้อความนี้ให้ความรู้ถึงที่มาของชื่อรถเจ๊ก
ตัวลวง
1) ผิด เพราะไม่ได้อธิบายความหมายของรถเจ๊ก
2) ผิด เพราะไม่ได้อธิบายลักษณะของรถเจ๊ก
4) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรถเจ๊ก

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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15. จากข้อความสะท้อนถึงคุณลักษณะใดของคนจีนที่เด่นชัดที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 4)
1) อยู่อย่างพอเพียง
2) ซื่อสัตย์
3) ประหยัด
4) อดทน
ตัวถูก
4) ถู ก เพราะจากค าว่ า “ต้ อ งอาศั ย แรงกายลากรถในการหาเลี้ ย งชี พ ด้ ว ยความ
ยากลาบาก” ซึ่งแสดงถึงความอดทน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงการเป็นอยู่อย่างพอเพียงของคนจีน
2) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงความซื่อสัตย์ของคนจีนที่มีอาชีพลากรถ
3) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงความประหยัดของคนจีนที่มีอาชีพลากรถ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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16. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ผิวหนังของผู้สูงอายุมักเหี่ยวย่น แห้ง เนื่องจากต่อมเหงื่อและไขมันของผู้สูงอายุ
น้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดความแห้ง และคันตามผิวหนัง จึงควรทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้ผิวหนัง
จากข้อความ ผู้สูงอายุควรทาโลชั่นด้วยเหตุผลในข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 4)
1) บารุงผิว
2) ลดไขมัน
3) ป้องกันเหงื่อ
4) แก้อาการแพ้
ตัวถูก
1) ถูก เพราะการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังคือการบารุงผิว
ตัวลวง
2) ผิด เพราะไขมันของผู้สูงอายุมีน้อยกว่าปกติอยู่แล้ว การทาโลชั่นจึงไม่ใช่การลดไขมัน
3) ผิ ด เพราะต่ อ มเหงื่ อ ของผู้ สู ง อายุ มี น้ อ ยกว่ า ปกติ อ ยู่ แ ล้ ว การทาโลชั่ น จึ ง ไม่ ใ ช่
การป้องกันเหงื่อ
4) ผิด เพราะในข้อความไม่ระบุว่าการทาโลชั่นเพื่อแก้อาการแพ้
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17. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เมื่ อ เปี ย กฝนทุ ก ครั้ ง ควรสระผมให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด เพราะน้ าฝนที่ ต กลงมาชะล้ า ง
สิ่ งสกปรกและเชื้ อ โรคในอากาศลงมาด้ ว ย นอกจากท าให้ ไ ม่ ส บายแล้ ว เส้ น ผม
และหนังศีรษะยังเกิดความชื้นสะสม กลิ่นอับ และโรคหนังศีรษะ หากไม่สะดวกที่จะสระผม
ควรใช้ผ้าขนหนูซับเส้นผมให้แห้ง
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด (ตัวชี้วัดที่ 4)
1) ข้อห้ามขณะที่เปียกฝน
2) ข้อปฏิบัติเพื่อเลี่ยงการเปียกฝน
3) ข้อควรระวังขณะเดินตากฝน
4) ข้อแนะนาหลังจากเดินตากฝน
ตัวถูก
4) ถูก เพราะมีคาว่า “ควร” ทาหลังจากเปียกฝน เช่น ควรสระผม ควรใช้ผ้าขนหนูซับ
เส้นผมให้แห้ง
ตัวลวง
1) ผิด เพราะข้อความไม่ได้กล่าวถึงข้อห้ามในขณะเปียกฝน
2) ผิด เพราะข้อความไม่ได้บอกข้อปฏิบัติเพื่อให้เลี่ยงการเปียกฝน
3) ผิด เพราะข้อความไม่ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในขณะทีเ่ ดินตากฝน
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18. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
แมวตั ว หนึ่ ง นั่ ง นิ่ งอยู่ เพี ย งลาพั ง มั น จ้ อ งมองเขม็ ง ที่ ป ลาตัว อ้ ว น ซึ่ ง แหวกว่ าย
ในตู้ปลา ในความคิดของมันกาลังฝันถึงปลาตัวอ้วนที่จะเป็นอาหารอันโอชะ และแมวตัวนั้น
ก็พูดว่า “เฮ้อ! แต่มันก็เป็นเพียงความฝัน”
จากข้อความ เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้มากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 5)
1) แมวกระโจนจับปลาในตู้ปลา
2) แมวกินปลาตัวอ้วนเป็นอาหาร
3) แมวถูกเจ้าของตีเพราะทาตู้ปลาแตก
4) แมวเดินจากตู้ปลาไปด้วยความเสียดาย
ตัวถูก
4) ถูก เพราะจากข้อความที่ว่า “เฮ้อ ! แต่มันก็เป็นเพียงความฝัน ” แสดงถึงแมวไม่ได้
จับปลาหรือกระโจนจับปลาในตู้ปลา
ตัวลวง
1) ผิด เพราะแมวจะไม่กระโจนจับปลาในตู้ เนื่องจากมันรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความคิดฝันเฟื่อง
เท่านั้น
2) ผิด เพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นและแมวไม่ได้ทาจริง ๆ เนื่องจากมันรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความคิด
ฝันเฟื่องเท่านั้น
3) ผิด เพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นและแมวไม่ได้ทาจริง ๆ เนื่องจากเป็นความคิดฝันเฟื่องที่ไม่
เกิดขึ้นจริง จึงไม่เกิดเหตุการณ์นี้
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19. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

ลูกยางนี้
ลอยแล้ว
เหมือนนกบิน
ดูสวยจังเลย

เราช่วยกันเก็บ
ไปเยอะ ๆ เลยนะ
เพื่อน ๆ เราคงชอบ

จากภาพ เด็กทั้งสองคนน่าจะนาลูกยางไปทาอะไรมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 5)
1) นาไปเล่นกับเพื่อน
2) นาไปเพาะพันธุ์ขาย
3) นาไปเป็นของที่ระลึก
4) นาไปทางานประดิษฐ์
ตัวถูก
1) ถูก เพราะจากคาพูดที่ว่า “เพื่อน ๆ เราคงชอบ” สื่อถึงการนาไปเล่นกับเพื่อน
ตัวลวง
2) ผิด เพราะไม่มีคาที่สื่อถึงความคิดที่จะนาไปเพาะพันธุ์ขาย
3) ผิด เพราะไม่มีคาที่สื่อถึงความคิดที่จะนาไปเป็นของที่ระลึก
4) ผิด เพราะไม่มีคาที่สื่อถึงความคิดที่จะนาไปทางานประดิษฐ์
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20. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เต่าตัวหนึ่งอยากไปเที่ยวที่ถ้าสีทอง จึงขอร้องให้ลูกหงส์ 2 ตัวพาไป ลูกหงส์จึงให้
เต่าคาบกิ่งไม้ โดยห้ามอ้าปาก มิฉะนั้นจะตกลงมาตาย ขณะที่ลูกหงส์บินผ่านทุ่งนา
เด็ก ๆ เห็นแล้วใช้ก้อนหินขว้างปา ทาให้เต่าโกรธมากจึงตะโกนว่า “เจ้าเด็กใจร้าย”
จากข้อความ หลังจากที่เต่าตะโกนต่อว่าเด็กแล้วน่าจะเกิดเหตุการณ์ใด (ตัวชี้วดั ที่ 5)
1) ลูกหงส์โกรธที่เต่าไม่เชื่อฟัง
2) ลูกหงส์พาเต่าไปให้ไกลจากเด็ก ๆ
3) เต่าตกลงมาตาย
เต่าได้ไปเที่ยวที่ถ้าสีทอง
ตัวถูก
3) ถูก เพราะเมื่อเต่าอ้าปากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ เต่า มันจะหลุดจากกิ่งไม้ที่คาบอยู่
ทันทีจึงตกลงมาตาย
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเด็กเข้าใจว่าการที่เต่าอ้าปากพูดไม่คาบกิ่งไม้เป็นการไม่เชื่อฟังหงส์ทาให้
ลูกหงส์โกรธเต่า
2) ผิด เพราะลูกหงส์ไม่มีโอกาสจะพาเต่าไปได้อีก เนื่องจากเมื่อเต่าอ้าปากตะโกนแล้ว
เต่าตกลงมาตาย
4) ผิด เพราะเต่าไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวถ้าสีทองเพราะความโกรธทาให้พลาดตกลงมาตาย
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21. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
โรคฉี่หนู เป็นโรคที่ระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝน น้าฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่าง ๆ
จากสภาพแวดล้ อ ม ไหลมารวมกั น อยู่ ใ นบริ เ วณน้ าท่ ว มขั ง ซึ่ ง โรคฉี่ ห นู เ กิ ด จาก
เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะ โดยไม่แสดงอาการ แต่มีการติดเชื้อ
ที่ท่อไต และปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ ซึ่งจะแฝงอยู่ในจุดที่น้าท่วมขัง และสามารถ
มีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน
จากข้อความ ใครมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฉี่หนูมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 5)
1) คนงานในโรงงานผลิตน้าแข็ง
2) เด็กที่ฝึกหัดว่ายน้าในสระว่ายน้าหมู่บ้าน
3) ชาวบ้านเดินลุยน้าบนถนนในซอยไปทางานเป็นประจา
4) พ่อค้าขายของในตลาดนัดซึ่งน้าเคยท่วมในปีที่ผ่านมา
ตัวถูก
3) ถูก เพราะน้าที่ขังในถนนของชุมชนจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคจากที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจ
รวมถึงโรคฉี่หนูด้วย
ตัวลวง
1) ผิด เพราะคนงานในโรงงานผลิตน้าแข็งไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับน้าที่ท่วมขังในชุมชน
2) ผิด เพราะสระว่ายน้าหมู่บ้านมีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค
4) ผิด เพราะพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้าท่วมผ่านมาเป็นปีโอกาสที่จะเกิดน้าท่วมขังอาจจะ
ไม่มี
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22. อ่านนิทานต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
วัวสี่ตัวออกหากินในทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง มันไม่เคยเกรงกลัวสิงโตที่อยู่แถวนั้นเลย
เพราะพวกมันมีความรักใคร่และคอยช่วยกันป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กันเสมอ วันหนึ่งวัว
ทั้งสี่ทะเลาะกัน และพวกมันต่างแยกกันอยู่ ในขณะที่ สิงโตเห็นเหตุการณ์โดยตลอด
และคิดว่าเป็นโอกาสดีของสิงโตที่จะได้อาหารอันโอชะ
จากนิทาน น่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น (ตัวชี้วัดที่ 5)
1) สิงโตถูกวัวรุมทาร้าย
2) สิงโตหนีฝูงวัวเข้าป่า
3) วัวทั้งสีต่ ัวตายหมด
4) วัวทั้งสี่กลับมาคืนดีกัน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะเป็นโอกาส ที่สิงโตรอคอยอยู่มาถึง การที่วัวแยกกันอยู่จึงทาให้ถูกล่าได้ง่าย
ตัวลวง
1) ผิด เพราะวัวทะเลาะและแยกกันอยู่จึงไม่มีโอกาสมารุมทาร้ายสิงโต
2) ผิด เพราะสิงโตต้องถือโอกาสที่วัวแยกกันอยู่เข้าไปล่าวัวเป็นอาหารไม่ใช่หนีวัวเข้าป่า
4) ผิด เพราะโอกาสที่จะรอดจากการล่าของสิงโตไม่มี จึงจะมาคืนดีกันไม่ได้
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23. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
“ครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมาก เคยค้าขายแล้วขาดทุนจึงไม่กล้าที่จะทางานใด ๆ
อีกเลย วันหนึ่งมีผู้ใจบุญนาอาหารมาแจกครอบครัวนี้ดีใจมาก และวันต่อ ๆ มา ผู้ใจบุญ
ก็นามาให้อีก หลังจากนั้นครอบครัวนี้จึงรอคอยอาหารจากผู้ใจบุญทุกวัน ต่อมาผู้ใจบุญ
เจ็ บ ป่ ว ยมากจนช่ ว ยเหลื อ ตนเองไม่ ไ ด้ แต่ ทุก คนในครอบครั ว นี้ เฝ้ า รอคอยผู้ ใ จบุ ญ
ด้วยความหวัง
จากข้อความ ครอบครัวนี้ควรทาอย่างไรจึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 6)
1) ต้องพึ่งพาตนเอง
2) ต้องหาผู้ใจบุญคนอื่น
3) ต้องมีความอดทน
4) ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย
ตัวถูก
1) ถูก เพราะ การรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาที่
ยั่งยืน
ตัวลวง
2) ผิด เพราะการหาผู้ใจบุญคนอื่น เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนถูกต้อง
3) ผิด เพราะครอบครัวนี้อดทนรอคอยแต่ผู้ใจบุญ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ยั่งยืน
4) ผิด เพราะจากข้อความกล่าวถึงความเจ็บป่วยของผู้ใจบุญเท่านั้น
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24. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

ท่าวิ่งที่ถูกวิธี
ตัวตรง ไหล่ แขน
และคอต้องผ่อนคลาย
ข้อศอกงอระหว่าง
๙๐ - ๑๐๐ องศา

เสื้อผ้า
ใช้ผเสื้า้อยืผ้ดา กระชับพอดีตัว
ไม่หลวมจนเกินไป

มือกาหลวม ๆ

แขนแกว่งตรงไป
ขนานกับแนววิ่ง
รองเท้าต้องเหมาะสม
กับการวิ่ง

ลู่วิ่งราบเรียบ ได้ระดับ
ไม่เทเอียง ไม่แข็งไม่นุ่ม
เกินไปและความแน่น
ของพื้นเท่ากัน

วิ่งลงส้นเท้า

ถ้านักเรียนออกกาลังกายโดยการวิ่งแล้ว หลังจากออกกาลังกายพบว่ากล้ามเนื้อแขน
อักเสบแสดงว่านักเรียนมีความผิดพลาด ในข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 6)
1) การใช้ลู่วิ่งที่ไม่ราบเรียบ
2) การเกร็งแขน คอ ไหล่มากเกินไป
3) การใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสม
4) การแกว่งแขนตรงไปและกามือหลวม ๆ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านภาษา ป.3
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ตัวถูก
2) ถูก เพราะในข้อความมีข้อมูลว่าการวิ่งที่ถูกต้องต้องวิ่ง ตัวตรง ไหล่ แขน และคอ
ต้องผ่อนคลาย หากเกร็งแขน คอ ไหล่มากเกินไปจะทาให้กล้ามเนื้อแขนอักเสบได้
ตัวลวง
1) ผิด เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแขนอักเสบ
3) ผิด เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแขนอักเสบ
4) ผิด เพราะแกว่งแขนตรงไปและกามือหลวมๆ เป็นท่าวิ่งที่ถูกต้อง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านภาษา ป.3
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25. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
หมอกมัวซัวทั่วทุกแห่งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจนสั่นสะท้าน ต้นไม้ใบหญ้าที่พอมี
อยู่บ้างตามริมทางสัมผัสละอองหมอก จนใบกลายเป็นสีขาวหม่น แล้วไหลตามร่องใบ
หยดลงดังเปาะแปะ
เหตุการณ์ในข้อความนี้น่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใด (ตัวชี้วัดที่ 6)
1) 07.00 – 08.00 น.
2) 11.00 – 12.00 น.
3) 14.00 – 15.00 น.
4) 17.00 – 18.00 น.
ตัวถูก
1) ถูก เพราะมีคาว่า “หมอกมัวซัว” “ละอองหมอก” เกิดขึ้นในช่วงเช้า
ตัวลวง
2) และ 3) ผิ ด เพราะเวลาช่ ว งนี้ แ ดดร้ อ นจั ด จะมองไม่ เ ห็ น ละอองหมอกหรื อ
หมอกมัวซัวแน่นอนและจะไม่มีโอกาสเกิดละอองหมอกไหลตามร่องใบ
หยดลงดังเปาะแปะ
4) ผิด เพราะเวลาช่วงนี้ผ่านระยะแดดร้อนจัดมาแล้วจึงไม่มีโอกาสเกิดละอองหมอก

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านภาษา ป.3
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26. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก
แต่ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้กันมา

พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา
ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป

บทร้อยกรองนี้ ให้ข้อคิดในเรื่องใด (ตัวชี้วัดที่ 6)
1) การเลือกใช้สมุนไพร
2) การรักษามรดกไทย
3) การเชื่อฟังปู่ย่าตายาย
4) การอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ตัวถูก
4) ถูก เพราะคาว่า “สมุนไพรมีคุณค่าและลูกหลานรู้รักษา” เป็นการสื่อถึงการอนุรักษ์
ตัวลวง
1) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการเลือกใช้
2) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการรักษามรดกไทย
3) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการเชื่อปู่ย่าตายาย

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านภาษา ป.3
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27. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ข้าวกล้องเป็นข้าวที่ดีที่สุด ตรงที่ว่ามันมีใยอาหารเหลืออยู่ โดยไม่ได้ขัดสีทิ้งไป
ใยอาหารก็ จ ะมีส่ ว นที่ เป็ นใยคล้ ายร า ในร านี้ จ ะมี พ วกวิ ตามิ นต่า ง ๆ เบต้ า แคโรทีน
และสารที่เป็นประโยชน์อีกหลายชนิด เพราะฉะนั้น เราจะได้รับประโยชน์ในข้าวกล้อง
มากกว่าข้าวขาว
จากข้อ ความ ควรตั ้ง ชื ่อ เรื่อ งว่า อย่า งไรจึง จะสอดคล้อ งกับ ข้อ ความนี ้ม ากที่สุด
(ตัวชี้วัดที่ 6)
1) คุณค่าของข้าวกล้อง
2) วิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง
3) ลักษณะของข้าวกล้อง
การรับประทานข้าวกล้อง
ตัวถูก
1) ถูก เพราะข้อความกล่าวถึงประโยชน์ ของข้าวกล้องซึ่งมีวิตามิ นต่าง ๆ รวมทั้งมี
ใยอาหาร
ตัวลวง
2) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงวิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง
3) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของข้าวกล้อง
4) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการรับประทานข้าวกล้องโดยตรง ซึ่งไม่ใช่สาระหลักของ
ข้อความนี้

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ
28. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
นิสัยคนไทยทุกบ้าน
ต้อนรับขับสู้ใส่ใจ
น้าใสในขันที่ยื่น
ซาบซึ้งตรึงใจไม่วาย

ใครมาเรือนชานอาศัย
น้าดื่มส่งให้ทักทาย
ชุ่มชื่นดับร้อนผ่อนหาย
เป็นสายสัมพันธ์มั่นคง

บทร้อยกรองนี้ สะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยคนไทย อย่างไรบ้าง (ตอบมา 2 ข้อ)
ตอบ 1)....................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 3
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบสั้น
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนลักษณะนิสัยคนไทยที่สอดคล้องกับบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล ทั้ง 2 คาตอบ
แนวคาตอบ
- คนไทยมีนิสัย เช่น มีน้าใจเมื่อมีใครมาบ้านก็ยินดีต้อนรับ
- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ชอบทักทายพูดคุย/ยิ้มง่าย
- มีจิตใจดีงาม
- เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับด้วยความยินดี
- มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี
- หรือคาตอบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับบทร้อยกรองข้างต้น
- ฯลฯ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านภาษา ป.3
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แนวคาตอบ
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เมื่อนักเรียนเขียนลักษณะนิสัยคนไทยที่สอดคล้องกับบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล ได้ 1 คาตอบ
- คนไทยมีน้าใจ
- คนไทยใจดี
- ฯลฯ
เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทร้อยกรอง
หรือไม่เขียนคาตอบ
- นิสัยคนไทย
- คนมาเยี่ยมบ้าน
- ฯลฯ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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29. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
วิธีเลือกซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
ชนิดที่ใช้สารเคมี บนฉลากจะระบุเลขทะเบียน และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ผู้ใช้
ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์ไล่ยุงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
จากข้อความ เมื่อคุณแม่ซื้อยากันยุงมาใช้ที่บ้าน และนักเรียนต้องเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่
ซื้อมา นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ตอบ.........................................................................................................................................
เพราะ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 6
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบสั้น
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่ อ นั ก เรี ย นเขี ย นข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ย ากั น ยุ ง ได้ ถู ก ต้ อ ง
และอธิ บ ายเหตุ ผ ลประกอบที่ ส มเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกั บ
ข้อความที่กาหนด
แนวคาตอบ
- อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้ เพราะจะได้ใช้
อย่างถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง
- ปฏิบัติ/ทาตามคาแนะนาอย่างเคร่งครั ด เพราะจะทาให้เกิด
ความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว
- ฉีดยากันยุงแล้วไม่ควรอยู่ในบ้าน เพราะสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกาย
- ฉีดยากันยุงก่อนออกไปทาธุระนอกบ้าน เพราะยาออกฤทธิ์
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- หรือคาตอบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อความ
- ฯลฯ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เมื่ อ นั ก เรี ย นเขี ย นข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ย ากั น ยุ ง ได้
ถูกต้อง แต่ไม่อธิบายเหตุผลประกอบ หรืออธิบายเหตุผล
ประกอบที่ไม่สมเหตุสมผล
- อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
- ปฏิบัติ/ทาตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
- ฯลฯ
เมื่ อ นั ก เรี ย นเขี ย นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ย ากั น ยุ ง
ไม่ถูกต้องและหรือให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียนตอบ
- การซื้อยากันยุง
- ยุงกัด
- ฯลฯ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านภาษา ป.3
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30. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ถุงพลาสติกส่วนใหญ่กาจัดยากและใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้ อ ม จึ ง ได้ มี ก ารคิ ด ค้ น ถุ ง พลาสติ ก ที่ ใ ช้ มั น ส าปะหลั ง เป็ น ส่ ว นผสมหลั ก
ซึ่งถุงพลาสติกนี้จะมีเนื้อเนียนเรียบ เหนียว ย่อยสลายได้สมบูรณ์ภายในเวลา 3 เดือน
จากข้อความนี้ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด เราควรเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีมันสาปะหลัง
เป็นส่วนผสมหลัก ตอบมา 2 ข้อ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ตอบ 1)...................................................................................................................................
เพราะ............................................................................................................................
2).....................................................................................................................................
เพราะ............................................................................................................................

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัดที่ 5 (ข้อ 30)
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบอิสระ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม (4 คะแนน)
เมื่ อ นั ก เรี ย นเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ค วรเลื อ กใช้
ถุ ง พลาสติ ก จากข้ อ ความได้ ถู ก ต้ อ ง และอธิ บ ายเหตุ ผ ล
ประกอบที่สมเหตุสมผลทั้ง 2 คาตอบ
แนวคาตอบ
- ถุงพลาสติกที่ทาจากมันสาปะหลังมี เนื้อเนียนเรียบและมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติเพราะเป็นการใช้วัสดุที่ทาให้
ย่อยสลายได้เร็วภายในเวลา 3 เดือน
- เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังมีรายได้
เพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรนามันสาปะหลังมาเป็นวัตถุดิบ
ในการทาถุงพลาสติก
- ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม และส่งผลดีต่อสุขภาพ เพราะมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย
- หรือคาตอบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
- ฯลฯ
คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) เมื่ อ นั ก เรี ย นเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ค วรเลื อ กใช้
ถุ ง พลาสติ ก จากข้ อ ความได้ ถู ก ต้ อ ง และอธิ บ ายเหตุ ผ ล
ประกอบที่สมเหตุสมผลเพียง 1 คาตอบ
แนวคาตอบ
- ไม่ทาลายสภาพแวดล้อมเพราะเป็นวัสดุตามธรรมชาติ
- ฯลฯ
ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน)
เมื่ อ นั ก เรี ย นไม่ เ ขี ย นหรื อ เขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ที่
สนับสนุนการเลือกใช้ถุงพลาสติก จากข้อความไม่ถูกต้อ ง
และไม่สมเหตุสมผล
แนวคาตอบ
- เป็นขยะล้นโลก
- ฯลฯ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลย
แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)

ความสามารถด้านเหตุผล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27
1. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เด็กหญิงแป้งเสนอให้คุณแม่ย้ายต้นมะลิที่อยู่หลังบ้าน (หมายเลข 1)
มาไว้บริเวณหน้าบ้าน (หมายเลข 2) ดังภาพ

ข้อใดเป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดที่เด็กหญิงแป้งเสนอให้ย้ายต้นมะลิมาบริเวณหน้าบ้าน
(ตัวชี้วัด 1)
1) มีพื้นที่กว้างขวางมากพอสาหรับการเจริญเติบโตของพืช
2) ต้นมะลิจะได้รับแสงแดดเพื่อเจริญเติบโตมากกว่า
3) มีดินดีมากกว่าจะทาให้มะลิออกดอกจานวนมาก
4) เหมาะสาหรับการปลูกดอกไม้ประดับมากกว่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวถูก
2) ถู ก เพราะบริ เ วณหน้ า บ้ า นเป็ น ที่ โ ล่ ง ไม่ มี ต้ น ไม้ ใ หญ่ บั ง แสงที่ ต้ น มะลิ ต้ อ งใช้ เพื่ อ
การเจริญเติบโต
ตัวลวง
1) ผิด เพราะต้นมะลิเป็นไม้ประดับเจริญเติบโตเป็นพุ่มไม่มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่
กว้างขวาง
3) ผิด เพราะข้อมูลข้างต้นไม่แสดงถึงความแตกต่างของดินทั้งสองบริเวณ
4) ผิด เพราะการปลูกไม้ประดับสามารถปลูกบริเวณใดก็ได้ที่มีแสงแดดเพียงพอ
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2. พิจารณารูปภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

จากภาพ วิธีการกาจัดขยะของนักเรียนในภาพใดดีกว่ากัน เพราะเหตุใด (ตัวชี้วดั 1)
1) ภาพที่ 1 ดีกว่า เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาขุดหลุม
2) ภาพที่ 1 ดีกว่า เพราะกาจัดขยะได้รวดเร็วมีอันตรายน้อย
3) ภาพที่ 2 ดีกว่า เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
4) ภาพที่ 2 ดีกว่า เพราะขยะย่อยสลายโดยธรรมชาติและเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้
ตัวถูก
4) ถูก เพราะวิธีการฝังกลบขยะเป็นการย่อยสลายขยะโดยวิธีธรรมชาติ และยังเป็นปุ๋ย
ให้พืชได้
ตัวลวง
1) ผิด เพราะการเผาทาได้รวดเร็วก็จริงแต่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
2) ผิด เพราะการเผาทาได้รวดเร็ว แต่มีอันตรายมากจากความร้อนและทาให้เกิด มลพิษ
ทางอากาศ
3) ผิด เพราะการกาจัดขยะโดยการฝังดินไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ขยะ ขยะที่ฝังยังไม่มีค่า
เหมือนเดิม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
หลังเลิกเรียน แก้วเห็นกล่องดินสอที่ วางอยู่บนโต๊ะครู ซึ่งครูเตรียมไว้สาหรับแจก
นั ก เรี ย นทุ ก คนในงานวั น เด็ ก พรุ่ ง นี้ แก้ ว จึ ง หยิ บ กล่ อ งดิ น สอใส่ ก ระเป๋ า กลั บ บ้ า นไป
หนึ่งกล่องโดยไม่มีใครเห็น
การกระทาของแก้วถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 1)
1) ถูกต้อง เพราะครูเตรียมไว้สาหรับแจกให้นักเรียนอยู่แล้ว
2) ถูกต้อง เพราะถ้ารอให้ครูแจกอาจจะไม่ได้กล่องดินสอที่มีสีตรงตามที่ต้องการ
3) ไม่ถูกต้อง เพราะการหยิบของไปก่อนจัดเป็นการลักขโมย
4) ไม่ถูกต้อง เพราะการหยิบของไปก่อนจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง การหยิบของก่อนได้รับอนุญาต และข้อมูล
กล่าวถึง “โดยไม่มีใครเห็น” ส่อเจตนาการลักขโมย
ตัวลวง
1) ผิด เพราะ การหยิบของโดยพละการเป็นการกระทาที่ไม่ ถูกต้อง แม้ของจะเตรียมไว้
สาหรับแจกนักเรียนก็ตาม
2) ผิด เพราะ การหยิบของโดยพละการเป็นการกระทาที่ไม่ ถูกต้อง และการรับของแจก
ควรได้รับตามที่ผู้ให้มีความประสงค์จะให้
4) ผิด เพราะการหยิบของไปโดยที่ไม่มีใครเห็นเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง แต่เหตุผลไม่ใช่
การกระทาที่แสดงถึงการเอาเปรียบแต่เป็นการลักขโมย

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3

5

ปีการศึกษา 2559

4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เมื่อก่อนนี้ ในหนองน้าหลังบ้านมีปลาชุกชุม ลุงอ้นหาปลามาขายเป็นประจาทุกวัน
ต่อมาชาวบ้านรอบๆ หนองน้าปลูกพืชผักขายเป็นจานวนมากโดยชาวบ้านใช้สารเคมีฉีดพ่น
ในการก าจัดศัตรูพื ชทาให้พื ชงอกงามไม่ มีแมลงกัดกิ น แต่ลุงอ้นกลับหาปลาได้น้ อยลง
และบางวันหาปลาไม่ได้เลย
ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ ลุงอ้นหาปลาได้น้อยลง (ตัวชี้วัด 2)
1) หนองน้าไม่มอี าหารให้ปลาในการเจริญเติบโต
2) การปลูกพืชผักของชาวบ้านทาให้ปลากลายพันธุ์
3) หนองน้าขาดแหล่งวางไข่ในการขยายพันธุข์ องปลา
4) สภาพน้าเปลี่ยนแปลงทาให้ปลาไม่ขยายพันธุ์หรือตาย
ตัวถูก
4) ถูก เพราะข้อมูลกล่าวถึงการใช้สารเคมีรอบหนองน้าซึ่งมีโอกาสไหลมากับน้าทาให้
สภาพของน้าเป็นปัญหาต่อการดารงชีวิตของปลา
ตัวลวง
1) ผิด เพราะข้อมูลกล่าวถึงสารเคมีซึ่งไม่ไม่ได้กล่าวถึงอาหารปลา
2) ผิด เพราะการปลูกผักไม่สามารถทาให้ปลากลายพันธุ์ได้
3) ผิด เพราะแหล่งวางไข่ปลาเป็นหนองน้าแหล่งเดิมที่เคยวางได้จานวนมาก

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เด็กหญิงกัลยาเล่นกีฬาที่โรงเรียนจนถึงเวลา 18.00 น. แล้วจึงเดินกลับบ้านซึ่งอยู่
ในซอยเปลี่ย วหลังโรงเรียน ในขณะที่กัลยาเดิน ในซอย เธอได้โทรศัพ ท์คุ ยกั บ เพื่ อ น
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ปรากฎว่ามีชายคนหนึ่งเดินมาข้างหลังกระชากโทรศัพท์ของ
เธอวิ่งหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงกัลยา ให้ข้อคิดต่อการปฏิบัติตนของนักเรียนอย่างไร
(ตัวชี้วัด 2)
1) คุยโทรศัพท์เฉพาะที่มีความจาเป็น
2) ไม่เล่นกีฬาที่โรงเรียนหลังเลิกเรียน
3) เดินบนถนนที่เป็นทางใหญ่ ๆ เท่านั้น
4) หลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในที่เปลี่ยวเวลาพลบค่า
ตัวถูก
4) ถู ก เพราะข้ อ มู ล กล่ าวถึง เหตุก ารณ์ที่เกิ ดจากการเดิ น เวลาพลบค่ าในซอยเปลี่ยว
ซึ่งเป็นเวลาและสถานที่ ที่เกิดการชิงทรัพย์อยู่บ่อยครั้ง
ตัวลวง
1) ผิด เพราะจากเหตุการณ์การคุยโทรศัพท์ในขณะเดินไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทาให้เกิ ด
การชิงทรัพย์
2) ผิด เพราะเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนสามารถทาได้ แต่นักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังตัวเอง
3) ผิ ด เพราะการเดิ น ทางกลั บ บ้ า นบางคนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ เ ฉพาะทางใหญ่
จาเป็นต้องผ่านเส้นทางเล็ก ๆ ในซอยเข้าบ้าน
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เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3

7

ปีการศึกษา 2559

6. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แดงและแม่เข้าไปในป่าเพื่อหาเห็ด แต่ละครั้งได้เห็ดเป็นจานวนมาก
และเหลือพอที่จะนาไปขาย ในปีนี้ป่าไม้ถูกลักลอบตัดจนเหลือเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก
และปีนี้แดงกับแม่หาเห็ดได้น้อยลง
การที่แดงและแม่หาเห็ดได้น้อยลง เกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด (ตัวชี้วัด 2)
1) การหาเห็ดเป็นระยะเวลานานทาให้เห็ดสูญพันธุ์
2) การตัดต้นไม้ทาให้สายพันธุ์ของเห็ดเปลี่ยนแปลง
3) การหาเห็ดเป็นระยะเวลานานทาให้เห็ดขาดธาตุอาหาร
4) การตัดต้นไม้ทาให้ป่าขาดความชุ่มชื้นเห็ดไม่เจริญเติบโต
ตัวถูก
4) ถูก เพราะเห็ดจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยความชุ่มชื้นของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อตัด
ต้นไม้ ป่าจึงขาดความชุ่มชื้นทาให้เห็ดไม่เจริญเติบโต
ตัวลวง
1) ผิด เพราะการหาเห็ดเป็นเวลานานไม่เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของเห็ด เนื่องจากเห็ด
สามารถเกิดขึ้นได้อีกถ้าแร่ธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความชื้น แสง เหมาะสม
2) ผิด เพราะการตัดต้นไม้ไม่สามารถทาให้สายพันธุ์ของเห็ดเปลี่ยนแปลงได้
3) ผิด เพราะการขาดธาตุอาหารของเห็ดเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการหาเห็ด
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7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เด็กหญิงแป้ง เลือกซื้อครีมทาผิว ในร้าน ซึ่งมีหลายยี่ห้อ ดังนี้
ครีมยี่ห้อ ก ป้องกันแสงยูวี ได้ร้อยละ 30 เป็นครีมไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อใช้
ครีมยี่ห้อ ข ป้องกันแสงยูวี ได้ร้อยละ 50 เป็นครีมที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรค
ผิวหนัง จากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง
ครีมยี่ห้อ ค ป้องกันแสงยูวีได้ดี เป็นครีมที่มีความเข้มข้นสูงช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น
ครีมยี่ห้อ ง ป้องกันแสงยูวีได้ดี เป็นครีมที่ทาให้ผิวขาว สดใสขึ้น
ถ้าเด็กหญิงแป้งต้องการเลือกซื้อครีมไปฝากคุณป้าซึ่งมีอาชีพทาสวน ควรเลือกซื้อยี่ห้อใดจึง
จะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 2)
1) ครีมยี่ห้อ ก เพราะจะไม่เหนียวตัว และสามารถป้องกันแสงยูวีได้ถึงร้อยละ 30
2) ครีมยี่ห้อ ข เพราะจะทาให้ไม่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดดและป้องกันแสงยูวีได้ร้อยละ 50
3) ครีมยี่ห้อ ค เพราะจะทาให้ผิวไม่แห้งไม่หยาบกร้านและป้องกันแสงยูวีได้ดี
4) ครีมยี่ห้อ ง เพราะจะทาให้ผิวไม่เหี่ยวย่นและมีผิวขาวสดใสขึ้น
ตัวถูก
2) ถูก เพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนและอ้างอิงได้มากที่สุดที่เหมาะสมสาหรับอาชีพทาสวน
ที่ต้องสัมผัสแดดโดยตรง
ตัวลวง
1) ผิ ด เพราะอาชี พ ท าสวนควรใช้ ค รี ม ที่ ส ามารถป้ อ งกั น แสงยู วี ไ ด้ ม าก แต่ ตั ว เลื อ ก
1) ถึ ง แม้ จ ะมี ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนว่ า ป้ อ งกั นได้ร้ อ ยละ 30 แต่ ยั ง น้ อ ยกว่ า ตั ว เลือก
2) ซึ่งป้องกันได้ร้อยละ 50
3) ผิ ด เพราะข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น แสงยู วี ไ ม่ ชั ด เจนเพี ย งพอส าหรั บ คนทางาน
กลางแจ้ง
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4) ผิ ด เพราะข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น แสงยู วี ไ ม่ ชั ด เจนเพี ย งพอส าหรั บ คนทางาน
9
กลางแจ้ง
พิจารณาภาพและข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 8 - 9
ร้านที่ 1

ที่ร้านพื้นเฉอะแฉะ
ดีนะที่เราสวมรองเท้าบูท

ร้านที่ 2

พลอยต้องการซื้อปลา จากการสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่เลือกซื้อปลาจากร้านที่ 1
พลอยจึงตัดสินใจเลือกซื้อปลาร้านที่ 1 เหมือนกับคนส่วนใหญ่
8. การที่พลอยตัดสินใจซื้อปลาจากร้านที่ 1 ข้อใดเป็นเหตุผลใช้อธิบายได้สมเหตุสมผลที่สุด
(ตัวชี้วัด 3)
1) มีปลาหลากหลายชนิด
2) มีความสนใจลูกค้าดีกว่า
3) มีการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ
4) มีปลาสดกว่าและมีให้เลือกมากกว่า
ตัวถูก
3) ถูก เพราะลักษณะการแต่งกายของคนขายปลาในร้านที่ 1 สวมรองเท้าบูท
มีเสื้อกันเปื้อน แสดงถึงความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี
ตัวลวง
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1) ผิด เพราะทั้งสองร้านมีปลาหลายชนิดเหมือนกัน
2) ผิด เพราะคนขายปลาทั้งสองร้านยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกัน
10
4) ผิด เพราะทั้งสองร้านมีปลาสด และจานวนปลาใกล้เคียงกัน
9. ลักษณะพฤติกรรมของพ่อค้าร้านที่ 2 จะมีแนวโน้มเป็นโรคในข้อใดมากที่สุด (ตัวชี้วัด 2)
1) โรคตาแดง
2) โรคผิวหนัง
3) โรคท้องร่วง
4) โรคหอบหืด
ตัวถูก
2) ถูก เพราะพ่อค้าร้านที่ 2 ไม่สวมรองเท้าบูททาให้ผิ วหนั งสัม ผัสกั บน้าที่ เฉอะแฉะ
ตลอดเวลาทาให้ เกิดการติดเชื้อของชั้นหนังกาพร้าได้
ตัวลวง
1) ผิด เพราะโรคตาแดงพบมากในเด็กใช้มือไม่สะอาดขยี้ตาและระบาดในฤดูฝน
3) ผิด เพราะโรคทางเดินอาหารมีปัจจัยเสี่ยงจากการขาดสาธารณสุขที่ดีโดยเฉพาะน้าดื่ม
น้าใช้ การกินอาหารที่ไม่สะอาด
4) ผิด เพราะโรคทางเดินหายใจเกิดจากความผิดปกติข องเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่าง ๆ
ในระบบทางเดินหายใจ และมลพิษทางอากาศ
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10. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
วันขึ้นปีใหม่ปีนี้ นักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยครูแจ้งว่า “ของขวัญ
ที่นามาต้องมีราคา 50 บาทขึ้นไป” แต่เอกนาเงินที่แม่ให้มาเพื่อซื้อของขวัญไปซื้อดินสอใหม่
แทนอันที่ทาหล่นหายไป ทาให้มีเงินเหลือเพียง 40 บาท จึงมีเงิน ไม่พอที่จะซื้อของขวัญ
มาร่วมงานกับเพื่อน ๆ ในวันพรุ่งนี้
เอกควรทาอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด 3)
1) ไม่ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ
2) ขอร้องครูให้ลดราคาของขวัญลงอีก
3) ซื้อของขวัญในราคาเท่ากับเงินที่เหลืออยู่โดยไม่บอกใคร
4) บอกความจริงกับแม่และขอเงินเพิ่มให้ครบ 50 บาท
ตัวถูก
4) ถูก เพราะการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ควรทาและต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะต้องร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
2) ผิด เพราะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และการแก้ปัญหาต้องแก้ที่บุคคล ไม่ใช่การแก้ปัญหา
ที่ส่วนรวม
3) ผิด เพราะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกติกาและเอาเปรียบเพื่อน
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11. พิจารณาภาพและข้อความโฆษณาต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

โฆษณาใดที่เป็นการให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง (ตัวชี้วัด 2)
1) น้าดื่ม
2) ผงซักผ้า
3) แป้งเด็ก
4) ครีมทาผิว
ตัวถูก
1) ถูก เพราะข้อมูลที่ได้จากภาพโฆษณา น้าดื่มผสมเกลือแร่ไม่สามารถรักษามะเร็งได้
ตัวลวง
2) ผิด เพราะผงซักผ้ามีสมบัติตามโฆษณาที่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้
3) ผิด เพราะแป้งเด็กมีคุณสมบัติตามโฆษณาที่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้
4) ผิด เพราะครีมทาผิวมีคุณสมบัติตามโฆษณาที่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้
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12. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
นิดหน่อยทาข้าวต้มกุ้งใส่ปิ่นโตที่ทาจากโลหะไปเยี่ยมคุณตาซึ่งป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
ใช้ เ วลาในการเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่ ว โมง เมื่ อ ไปถึ ง ปรากฏว่ า ข้ า วต้ ม กุ้ ง ไม่ ร้ อ น
และไม่ น่ า รั บ ประทาน คุ ณ ตาจึ ง รั บ ประทานได้ น้ อ ย นิ ด หน่ อ ยจึ ง คิ ด ว่ า ครั้ ง ต่ อ ไป
จะทาอาหารใส่หม้อกระเบื้องมาเยี่ยมคุณตา
เหตุผลใดสนับสนุนแนวคิดของนิดหน่อยที่จะทาอาหารใส่หม้อกระเบื้อง (ตัวชี้วัด 3)
1) หม้อกระเบื้องมีคุณภาพดี
2) หม้อกระเบื้องมีความสวยงาม
3) หม้อกระเบื้องมีความแข็งแรงทนทาน
4) หม้อกระเบื้องสามารถเก็บความร้อนได้นาน
ตัวถูก
4) ถูก เพราะคุณสมบัติของหม้อกระเบื้องเป็นฉนวนกันความร้อนจึงเก็บความร้อนได้
ดีกว่าภาชนะที่ทาจากวัสดุอื่น
ตัวลวง
1) ผิด เพราะคุณภาพของกระเบื้องไม่ระบุในข้อมูล
2) ผิด เพราะความสวยงามของภาชนะไม่ใช่เหตุผลที่ทาให้คุณตารับประทานได้น้อย
3) ผิด เพราะความแข็งแรงทนทานของภาชนะไม่ใช่เหตุผลที่ทาให้คุณตารับประทานได้น้อย
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13. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
“ในฤดู แ ล้ ง ตามชนบทจะมี ฝุ่ น ละอองเกิ ด ขึ้ น มากตามท้ อ งถนน ซึ่ ง เกิ ด จาก
การจราจรบนถนนลูกรัง มีบ้านติดกับถนนในหมู่บ้าน เป็นจานวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองนี”้
คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้น่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองด้านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
(ตัวชี้วัด 3)
1) รถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้สะดวก เพราะมองเห็นผิวถนนได้ไม่ชัดเจน
2) หมู่บ้านมีต้นไม้ตายจานวนมาก เพราะใบพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้
3) คนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เพราะฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศ
4) สัตว์เลี้ยงมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะฝุ่นละอองปนเปื้อนในอาหารของสัตว์
ตัวถูก
3) ถูก เพราะฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศ ถ้าสูดหายใจเข้าไปจะเป็ นปัญหาต่อระบบ
ทางเดินหายใจ
ตัวลวง
1) ผิด เพราะรถยนต์สามารถวิ่งได้แต่ต้องระมัดระวังในการวิ่ง
2) ผิด เพราะใบพืชยังสามารถสังเคราะห์แสงได้
4) ผิด เพราะการปนเปื้อนฝุ่นในอาหารสัตว์ไม่มีผลต่อการลดลงของจานวนสัตว์เลี้ยง
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14. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ครอบครัวของสุดามีฐานะยากจน หลั งเลิกเรียนสุดาจะช่วยแม่ขายผักที่ตลาดสด
ขณะเดิ น ในตลาดได้ พ บโทรศั พ ท์ รุ่ น ใหม่ ต กอยู่ บ นทางเดิ น จึ ง เก็ บ โทรศั พ ท์ ไ ว้
และตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรกับโทรศัพท์เครื่องนี้ ทั้งที่ตนเองไม่เคยมีโทรศัพท์
สุดาควรตัดสินใจอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วดั 3)
1) เก็บไว้เพื่อรอให้เจ้าของมาขอรับคืน
2) ให้แม่ประกาศหาเจ้าของเพื่อให้มารับคืน
3) รออยู่ที่จุดพบโทรศัพท์จนกว่าจะมีเจ้าของมาถามหาเพื่อขอรับคืน
4) ศึกษาวิธีการใช้โทรศัพท์และเก็บไว้ใช้จนกว่าจะมีเจ้าของมาขอรับคืน
ตัวถูก
2) ถูก เพราะเป็นวิธีที่ทาให้เจ้าของสามารถติดต่อได้รับของคืนได้ และไม่ควรเอาของ
คนอื่นมาเป็นของตน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเก็บไว้เพื่อรอให้เจ้าของมาขอรับคืนแต่ไม่ได้ประกาศแจ้ง เป็นการแสดง
เจตนาไม่บริสุทธิ์
3) ผิด เพราะการรอที่จุดพบโทรศัพท์ใช้เวลานานและอาจไม่พบเจ้าของ
4) ผิด เพราะไม่สมควรเก็บของผู้อื่นไว้ใช้เอง
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15. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
แดง: คุณแม่คะ ทาไมใบผักที่คุณแม่ซื้อ มีรอยแมลงกัดกินเป็นรูเยอะมากค่ะ
แม่: แม่เลือกซื้อผักแบบนี้ เพราะแม่ต้องการให้สุขภาพของเราดี ค่ะลูก
การทีแ่ ม่ของแดงเลือกซื้อผักตามข้อมูล เป็นการเลือกซื้อที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
(ตัวชี้วัด 3)
1) เหมาะสม เพราะผักที่ใบมีรู มีรสชาติอร่อย
2) เหมาะสม เพราะผักที่ใบมีรู มักจะปลอดภัยจากสารพิษ
3) ไม่เหมาะสม เพราะผักที่ใบมีรู ใช้บารุงสุขภาพไม่ได้
4) ไม่เหมาะสม เพราะผักที่ใบมีรู จะมีเฉพาะท้องถิ่นที่หาได้ยาก
ตัวถูก
2) ถูก เพราะผักที่มีรูเกิดจากแมลงกัดกินเนื่องจากไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จึงปลอดภัยจาก
สารพิษ
ตัวลวง
1) ผิด เพราะถึงแม้จะเหมาะสม แต่เหตุผลผิดเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิดว่าผักที่มีรู
รสชาติอร่อย
3) ผิด เพราะเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าผักที่ใบมีรูใช้บารุงสุขภาพได้
4) ผิด เพราะผักมีรูมีอยู่ทั่วไปถ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
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16. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
หนูดีเล่าเรือ่ งของเพื่อนชื่อแตงโมให้คุณแม่ฟังเสมอว่า เธอมีฐานะยากจน ขยันเรียนมาก
แต่ผลการเรียนยังไม่น่าพอใจ หนูดีอยากช่วยให้แตงโมมีผลการเรียนดีขึ้น
หนูดีควรช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด 3)
1) หนูดีช่วยอธิบายการบ้านที่แตงโมไม่เข้าใจ
2) หนูดีชวนแตงโมมาทาการบ้านที่บ้านทุกวัน
3) หนูดีแบ่งเงินค่าขนมให้แตงโมเก็บสะสมเป็นทุนในการเรียนพิเศษ
4) หนูดีให้แตงโมลอกการบ้านพร้อมกับแนะนาให้เรียนพิเศษตอนเย็น
ตัวถูก
1) ถูก เพราะการอธิบายการบ้านทาให้แตงโมเข้าใจ และสามารถทาการบ้านได้ด้วย
ตนเอง
ตัวลวง
2) ผิด เพราะการชวนมาทาการบ้านที่บ้านทุกวันอาจไม่สะดวกและปลอดภัย
3) ผิด เพราะเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
4) ผิด เพราะไม่ควรลอกการบ้านเพราะจะทาให้ไม่เข้าใจบทเรียน
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17. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งต้องการลดปริมาณขยะของชุมชน โดยในแต่ละครอบครัวที่มีขยะ
เป็นจานวนมากและมีห ลายประเภท มีวิธีการกาจัด ขยะที่แตกต่ างกัน ผู้ ใ หญ่บ้ า นจึ ง
รณรงค์ในเรื่องการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี
ผู้ใหญ่บ้านควรวางแผนดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกครอบครัวทิ้งขยะได้ถูกวิธีมากที่สุด
(ตัวชี้วัด 3)
1) ให้รางวัลสาหรับครอบครัวที่มีปริมาณขยะน้อยที่สุด
2) กาหนดบทลงโทษสาหรับครอบครัวที่ไม่แยกประเภทขยะ
3) ให้ความรู้ทุกครอบครัวในการกาจัดขยะและแยกประเภทขยะ
4) ให้ครอบครัวที่มีขยะมากเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางดาเนินการร่วมกัน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะการให้ความรู้สามารถทาให้ทุกครอบครัวตระหนักถึงปัญหาขยะ และ
สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
ตัวลวง
1) ผิด เพราะการทิ้งขยะปริมาณน้อยไม่เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ
2) ผิด เพราะการกาหนดบทลงโทษไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และอาจทาให้เกิด
ความแตกแยกได้
4) ผิด เพราะการประชุมเพื่อให้ดาเนินการร่วมกันควรกระทากับทุกครอบครัว

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3

19

ปีการศึกษา 2559

18. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
เด็กชายมานะชวนเพื่อน 5 คน ไปหารายได้พิเศษระหว่างปิดภาคเรียน โดยไปรับจ้าง
ลุงดารดน้าต้นไม้ ช่วยป้าแมวล้างจานที่ร้านอาหาร ช่วยลุงไก่ให้อาหารปลาและช่ว ย
ป้ามะลิสานพัดรายได้รวมกันเป็นเงินจานวน 5,000 บาท
เด็กชายมานะและเพื่อนควรแบ่งเงินกันอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด
(ตัวชี้วัด 4)
1) ทุกคนได้รับเงินเท่ากัน เพราะช่วยกันทางานทุกงาน
2) ทุกคนได้รับเงินเท่ากัน เพราะมีความสามารถเหมือนกัน
3) เด็กชายมานะได้รับเงินมากที่สุดส่วนเพื่อนคนอื่นได้เท่าๆกัน เพราะเป็นคนชักชวนเพื่อน
4) เด็กชายมานะได้รับเงินมากที่สุดส่วนเพื่อนคนอื่นได้เท่าๆกัน เพราะเป็นคนติดต่อหางาน
ตัวถูก
1) ถูก เพราะทุกคนช่วยกันทางานจึงควรได้รับเท่ากัน
ตัวลวง
2) ผิด เพราะทุกคนมีความสามารถต่างกัน
3) ผิด เพราะถ้ามานะได้รับมากกว่าจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อน
4) ผิด เพราะถ้ามานะได้รับมากกว่าจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อน
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19. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
สมหมาย ชอบอมลูกอมและกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจา ทาให้สมหมายมีอาการ
ปวดฟันบ่อย ๆ แต่ไม่ต้องการไปหาหมอฟันเพราะกลัว สมหมายจึงแก้ปัญหาโดยไป
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง ได้ข้อมูลคาแนะนามากมาย สมหมายจึงลองทาตามแต่ก็ยัง
ไม่หายปวดฟัน
วิธีการแก้ปัญหาของสมหมายเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4)
1) เหมาะสม เพราะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเชื่อถือได้
2) เหมาะสม เพราะกลัวหมอฟันจึงหาความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3) ไม่เหมาะสม เพราะการพบหมอทาให้รู้ปัญหาและรักษาได้อย่างถูกวิธี
4) ไม่เหมาะสม เพราะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหมาะสาหรับคนบางคนเท่านั้น
ตัวถูก
3) ถูก เพราะเป็นการกระทาที่ไม่ เหมาะสม เนื่องจากการพบทันตแพทย์จะทาให้ รู้
สาเหตุของการปวดฟัน และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
ตัวลวง
1) ผิด เพราะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีมากมาย ดังนั้นผู้รับจาเป็นต้องมีความรู้ในการ
เลือกรับข้อมูลที่ถูกต้อง
2) ผิด เพราะความรู้ที่หามาได้อาจไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
4) ผิด เพราะถึงแม้จะตอบไม่เหมาะสม แต่เหตุผลยังไม่ถูก เนื่องจากการรักษาอาการ
ปวดฟัน ต้องผ่านตรวจรักษาจากหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่การศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง
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20. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
หมู่ บ้ านแห่ งหนึ่ งน้ าท่ วม ทาให้ ได้ รั บความเสี ยหายเป็ นอย่ างมาก ชาวบ้ านไม่ มี
ที่อยู่อาศัย จึงเกิดอาการเครียด ชาวบ้านจึงพากันเข้าไปนั่งสมาธิ ในศาสนสถานที่ตนเอง
นับถือ และปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้นาทางศาสนา ทาให้ความเครียดลดลง
การปฏิบัติของชาวบ้านเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4)
1) เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะแรก
2) เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช่วยให้เกิดสติในการแก้ปัญหา
3) ไม่เหมาะสม เพราะหลักศาสนาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน
4) ไม่เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช่วยแก้ปัญหาได้เฉพาะทางจิตใจเท่านั้น
ตัวถูก
2) ถูก เพราะการนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจเกิดความสงบและมีสติในการคิดแก้ไขปัญหา
ตัวลวง
1) ผิด เพราะหลักศาสนาช่วยให้คนมีสติ สามารถแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา
3) ผิด เพราะการปฏิบัติตามหลักศาสนาช่วยให้มีสติในการแก้ปัญหา
4) ผิด เพราะหลักศาสนาช่วยนาทางด้านจิตใจและการปฏิบัติซึ่งเมื่อจิตใจดีก็สามารถ
ดาเนินชีวิตได้ถูกต้อง
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21. พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
นักเรียน 4 คน เดินทางไปโรงเรียน โดยนักเรี ยนแต่ละคนใช้กระเป๋าใส่อุปกรณ์
การเรียนมาโรงเรียนที่ต่างกัน ดังนี้
มะลิ ใช้กระเป๋าผ้า
มาลี ใช้กระเป๋าพลาสติก
มาลัย ใช้กระเป๋าหนัง
มานพ ใช้ถุงพลาสติกใส
เช้าวันหนึ่งขณะที่ นักเรียนทั้ง 4 คน เดินทางมาโรงเรียนด้วยกัน ฝนกาลังจะตก
มะลิจึงรีบนาอุปกรณ์การเรียนของตนไปฝากกับเพื่อน
จากข้อมูล เพราะเหตุใด มะลิจึงนาอุปกรณ์การเรียนของตนไปฝากเพื่อน (ตัวชีว้ ัด 4)
1) กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของเพื่อนมีขนาดใหญ่กว่า
2) มะลิไม่อยากให้กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของตัวเองสกปรก
3) มะลิใช้กระเป๋าใส่อุปกรณ์ทไี่ ม่สามารถป้องกันน้าฝนได้
4) กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของเพื่อนทาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
ตัวถูก
3) ถูก เพราะกระเป๋าอุปกรณ์ของมะลิทาด้วยผ้า เมื่อฝนตกจะเปียกและทาให้อุปกรณ์
เปียกด้วย
ตัวลวง
1) ผิด เพราะข้อมูลไม่มีระบุขนาดของกระเป๋า
2) ผิ ด เพราะมะลิ น าอุ ป กรณ์ก ารเรี ย นฝากเพื่ อ น เนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งการให้ อุ ป กรณ์
เปียกน้า ไม่ได้ฝากกระเป๋า
4) ผิด เพราะความยืดหยุ่นของกระเป๋าไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้า
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22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
สมพรไปท าบุ ญ ที่ วั ด กั บ คุ ณ แม่ เห็ น เด็ ก ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง สวมกระโปรงสั้ น มาก
กาลังก้าวขึ้นศาลาเพื่อร่วมทาบุญ สมพรเห็นว่าการแต่งกายของเด็กคนนี้ไม่เหมาะสม
สมพรควรทาอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4)
1) เข้าไปขัดขวางไม่ให้ก้าวขึ้นศาลา เพราะแต่งกายไม่เหมาะสม
2) เข้าไปตักเตือนด้วยตนเองให้เปลี่ยนกระโปรง เพราะเด็กคนนี้จะเชื่อฟัง
3) บอกคุณแม่ให้ไปช่วยแนะนาการแต่งกายที่เหมาะสม เพราะคุณแม่เป็นผู้ใหญ่
4) นั่งดูเฉย ๆ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวปล่อยให้ผู้ใหญ่บอกกล่าวตักเตือนดีกว่า เพราะไม่ได้รู้จักกัน
ตัวถูก
3) ถูก เพราะคุณแม่เป็นผู้ใหญ่การว่ากล่าวตักเตือนเด็กที่แต่งกายไม่เหมาะสม เด็กจะ
เชื่อมากกว่าเด็กด้วยกันตักเตือน
ตัวลวง
1) ผิด เพราะเป็นการกระทาไม่เหมาะสมกับ และอาจทาให้เกิดการทะเลาะกันได้
2) ผิด เพราะในที่สาธารณะการตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กที่ไม่รู้จักควรเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่
ซึ่งให้เหตุผลที่เหมาะสมกว่า
4) ผิด เพราะการรักษาวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของทุกคน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บุญชม ชอบกินไก่ทอด เนื้อย่าง และของทอดต่าง ๆ เป็นประจา ถ้าในอาหารมีผัก
บุ ญ ชมก็ จ ะเขี่ ย เอาผั ก ออก ไม่ ย อมกิ น ผั ก และผลไม้ ต่ อ มาบุ ญ ชมสั ง เกตว่ า ตนเอง
มองสิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดในเวลากลางคืน
นักเรียนควรแนะนาบุญชมให้แก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4)
1) กินผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน เพราะจะได้บารุงสายตา
2) กินผักใบเขียวและผลไม้ เพราะได้รับวิตามินที่บารุงสายตาเพิ่มขึ้น
3) กินอาหารเพิ่มอีก 1 มื้อ เพราะจะได้สารอาหารที่บารุงสายตาเพิ่มขึ้น
4) กินเฉพาะอาหารทีท่ อดเท่านั้น เพราะจะได้สารอาหารชนิดอื่นมาทดแทน
ตัวถูก
2) ถูก เพราะผักใบเขียวและผลไม้มีวิตามินที่ช่วยบารุงสายตา
ตัวลวง
1) ผิด เพราะการกินวิตามินเสริมควรได้รับคาแนะนาจากแพทย์
3) ผิด เพราะการกินอาหารเพิ่มอีก 1 มื้อไม่ช่วยให้ได้รับสารอาหารประเภทวิตามิน
มาบ ารุ ง สายตา ถ้ า ยั ง มี พ ฤติ ก รรมการกิ น เหมื อ นเดิ ม และอาจท าให้ เ ป็ น
โรคอ้วนได้
4) ผิด เพราะการกินอาหารประเภททอดหรือย่างไม่ได้ช่วยให้ได้ สารอาหารบารุงสายตา
มาทดแทน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลุงแดงมีอาชีพทานา ปีนี้ในนาข้าวมีหอยเชอรี่มากและกัดกินต้นข้าว ลุงแดงคิดว่า
หากใช้สารเคมีกาจัดหอยเชอรี่ จะทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงตัดสินใจใช้สมุนไพร
ตามธรรมชาติแทน
ข้อใดสนับสนุนการตัดสินใจของลุงแดงมากที่สุด (ตัวชี้วัด 4)
1) สมุนไพรทาให้หอยเชอรี่สูญพันธุ์
2) สมุนไพรไม่มีสารพิษตกค้างในนาข้าว
3) สมุนไพรทาให้ต้นข้าวงอกงามผลผลิตดี
4) สมุนไพรทาให้หอยเชอรี่อิ่มและไม่กดั กินต้นข้าว
ตัวถูก
2) ถูก เพราะการใช้สมุนไพรไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในนาข้าว
ตัวลวง
1) ผิด เพราะในข้อมูลไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสมุนไพรที่จะทาให้หอยเชอรี่สูญพันธุ์
3) ผิด เพราะในข้อมูลระบุว่าเป็นการใช้สมุนไพรเพื่อกาจัดหอยเชอรี่ไม่ใช่ให้ต้นข้าวงอก
งามดี
4) ผิด เพราะในข้อมูลระบุว่าเป็นการใช้สมุนไพรเพื่อกาจัดหอยเชอรี่ ไม่ใช่ให้เป็นอาหาร
ของหอยเชอรี่

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3
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นิ ด าต้ อ งการถอดแหวนจากนิ้ ว ที่ ไ ด้ รั บ อุ บั ติเหตุ ซึ่ ง มี อ าการบวมและเจ็ บ มาก
แต่ถอดแหวนออกจากนิ้วไม่ได้
นิดาควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด 4)
1) ใช้ยาทาบรรเทาอาการบวมก่อนและใช้น้าสบู่ฟอกแล้วดึงออก
2) ใช้ความร้อนทาให้วงแหวนขยายตัวและใช้น้าสบู่ฟอกแล้วดึงออก
3) รอให้นิ้วหายบวมเองแล้วค่อยถอดแหวน เนื่องจากอาการไม่อันตรายมาก
4) ใช้คีมจับแหวนให้แน่นแล้วดึงแหวนออก เนื่องจากคีมมีความแข็งพอที่จะดึงออกได้
ตัวถูก
1) ถูก เพราะเมื่ออาการบวมลดลงและใช้น้าสบู่ทาให้ลื่นจึงถอดแหวนได้
ตัวลวง
2) ผิด เพราะความร้อนจะเป็นอันตรายต่อนิ้ว
3) ผิ ด เพราะต้ อ งใช้ระยะเวลานานทาให้เลื อ ดบริ เวณดั งกล่า วไหลเวี ยนไม่สะดวก
ซึ่งมีผลทาให้นิ้วบวมยิ่งกว่าเดิม
4) ผิด เพราะการใช้คีมดึงออกจะทาให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้ว

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปัญหาที่เกิดกับคนในชุมชนนี้น่าจะมาจากสาเหตุใดมากที่สุด และมีวิธีการแก้ปัญหา
ที่สมเหตุสมผลในเบื้องต้นอย่างไร (ตัวชี้วัด 4)
1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แก้ปัญหาโดยชักชวนให้คนในชุมชนใช้หน้ากาก
อนามัย
2) น้าเสียในลาคลองข้างโรงงาน แก้ปัญหาโดยการแจ้งเจ้าของโรงงานให้แก้ไข
3) สวนสาธารณะมีขนาดเล็กเกินไป แก้ปัญหาโดยปลูกต้นไม้ใหญ่ให้มากขึ้น
4) ชุมชนหนาแน่นเกินไป แก้ปัญหาโดยจัดระเบียบชุมชน
ตัวถูก
1) ถูก เพราะควันพิษจากโรงงานทาให้อากาศเป็นพิษส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ
จึงแก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยการสวมหน้ากากอนามัย
ตัวลวง
2) ผิด เพราะจากรูปภาพไม่มีข้อบ่งชี้ว่าโรงงานปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้าลาคลอง
3) ผิด เพราะการที่จะเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะเป็นไปได้ยาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4) ผิด เพราะไม่สามารถรื้อชุมชนเพื่อจัดระเบียบใหม่ได้
27. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

สมใจตื่ น สาย รี บ ไปโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ ทั น
เข้าแถวหน้าเสาธง จึงให้พี่ชายขับรถไปส่ง
ในขณะที่ขับรถไปถึงสี่แยก พบว่า ไฟแดง
พอดี และสั ญ ญาณบอกเวลาที่ ต้ อ งรอ
ไฟเขียวอีก 180 วินาที ในขณะที่ถนนโล่ง
ดังภาพ

อีกตั้ง 180 วินาที
เราจะไปไม่ทันอยู่แล้วนะนี่
เอายังไงดีนะ

ถ้านักเรียนเป็นพี่ชายของสมใจจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วดั 4)
1) นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนเพื่อรอสัญญาณไฟเขียว เพราะจะได้ไม่เบื่อ
2) ขับผ่านไปเลยไม่ต้องรอสัญญาณไฟเขียว เพราะถนนว่างในทุกด้าน
3) ต้องรอสัญญาณไฟเขียวก่อน เพราะเราจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
4) ขับผ่านไปเลยไม่ต้องรอสัญญาณไฟเขียว เพราะไม่มีตารวจจราจรอยู่
ตัวถูก
3) ถูก เพราะทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
ตัวลวง
1) ผิด เพราะการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นการทาผิดกฎจราจร
2) ผิด เพราะการขับรถไม่เคารพสัญญาณจราจรเป็นการทาผิดกฎจราจรและอาจทาให้
เกิดอุบัติเหตุได้
4) ผิด เพราะการขับรถไม่เคารพสัญญาจราจรเป็นการทาผิดกฎจราจร ถึงแม้ไม่มีตารวจ
อยูเ่ ราต้องมีจิตสานึกในการรักษากฎจราจร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 30 ให้นักเรียนเขียนเติมคาตอบให้ถูกต้อง
28. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน พบข้อมูล ดังภาพ

หมู่บ้าน ก

หมู่บ้าน ข

จากภาพ การดารงชีวิตของคนหมู่บ้านใดมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร
มากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ.........................................................................................................................................
เพราะ...............................................................................................................................

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัด 1
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 28
คะแนนเต็ม (2 คะแนน)
เมื่อระบุชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหารได้ถกู ต้อง โดยให้เหตุผลประกอบ
ที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภาพที่กาหนด
แนวคาตอบ
- หมู่บ้าน ก
เหตุผล เช่น
- มีเชื้อโรคจากกองขยะไหลลงสู่ลาคลอง
- มีขยะมากทาให้มีโอกาสเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหารมากที่สุด
- ทาให้มีมลพิษ
- น้าเน่าเสีย
- ทิ้งขยะในลาคลองเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
- มีขยะมูลฝอยมากมายและมีน้าที่เน่าเสีย
- มีขยะสกปรกมากทาให้หมู่บ้านมีมลพิษ
- น้าไม่สะอาดมีโอกาสเป็นโรคได้
- ทิ้งขยะไม่เป็นที่ทาให้น้าเน่าเสีย
- ไม่ช่วยกันเก็บขยะ
- ไม่ทาตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน
- ไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทาให้เป็นโรคได้
- ฯลฯ
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คะแนนบางส่วน (1 คะแนน)

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)

เมื่อระบุชุมชนที่มีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหารได้ถูกต้อง
โดยไม่มีเหตุผลประกอบ
หรือบอกเหตุผลประกอบ
สอดคล้องกับภาพ
ที่กาหนด มีความ
สมเหตุสมผลแต่ไม่ระบุ
ชุมชนที่มีความเสี่ยง
แนวคาตอบ
- หมู่บ้าน ก หรือ
- น้าสกปรกที่หมู่บ้าน ก
- ฯลฯ

เมื่อระบุชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร
ได้ไม่ถกู ต้องและหรือมีเหตุผล
ที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล
หรือไม่ตอบ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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29. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ชุ ม ชนของสุ ด าเป็ น ชุ ม ชนแออั ด มี ก ารรณรงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่
และสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน จึงมีการประกวดคาขวัญ ได้คาขวัญที่ชนะเลิศ ดังนี้
“ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์”
นักเรียนเห็นด้วยกับคาขวัญนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ระบุอย่างน้อย 2 ข้อ)
ตอบ 1)....................................................................................................................................
เพราะ............................................................................................................................
2)………………..……………………………………………………………………………………………………
เพราะ............................................................................................................................

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3

ตัวชี้วัด 2
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 29
คะแนนเต็ม (2 คะแนน)
เมื่อแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
โดยให้เหตุผลประกอบที่สอดคล้องกับ
ข้อความและสมเหตุสมผล จานวน 2 คาตอบ
แนวคาตอบ
เห็นด้วย เพราะ
- เป็นปัญหาของประชาชนชุมชนจะได้ไม่
เดือดร้อน
- เป็นปัญหาด้านสุขภาพ อนามัย
- เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ถ้าแก้ปัญหาได้ทุกคนในชุมชนจะมีความสุข
- ทาให้อากาศสดชื่น
- ชุมชนน่าอยู่
- คนในชุมชนช่วยกันแก้ปัญหา
- ทุกคนจะได้ทาตาม
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ช่วยแก้ปัญหารถติด
- ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกทาความดี
- ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
- ช่วยลดโรคทางเดินหายใจ
- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
- ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
- ฯลฯ
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คะแนนบางส่วน (1 คะแนน)
เมื่อแสดงความเห็นว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผล
ประกอบที่สอดคล้องกับ
ข้อความและสมเหตุสมผล
จานวน 1 คาตอบ

ปีการศึกษา 2559

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)
เมื่อแสดงความเห็นว่า เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยโดยไม่ให้เหตุผล
หรือให้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การแก้บัญหาของชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม หรือไม่ตอบ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3

คะแนนเต็ม (2 คะแนน)
ไม่เห็นด้วย เพราะ
- ถ้าคนในชุมชนแออัดมีวินัยจะไม่เกิด
ปัญหาตามคาขวัญ
- ชุมชนแออัดมีเส้นทางผ่านที่ไม่ใช่ถนน
หลักจึงไม่มีปัญหารถติด
- คนในชุมชนรักษาความสะอาดจึงไม่เกิด
ปัญหามลพิษ
- ฯลฯ
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คะแนนบางส่วน (1 คะแนน)

ปีการศึกษา 2559

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลยความสามารถด้านเหตุผล ป.3
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30. พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเข้าค่ายให้พร้อมและเหมาะสมกับ
สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น ซึ่งก่อนวันที่นักเรียนจะเดินทางไปเข้าค่าย กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนว่าใน 2 - 3 วันนี้ จะมีอากาศแปรปรวน อาจเกิดพายุฤดูร้อน ลูกเห็บตก
ถ้านักเรียนต้องเดินทางไปเข้าค่ายทากิจกรรมดังกล่าว นักเรียนควรจัดเตรียม อะไรบ้าง
(ระบุมา 2 ชนิด พร้อมให้เหตุผลประกอบ)
ตอบ 1)....................................................................................................................................
เพราะ............................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
เพราะ............................................................................................................................

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัด 4
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 30
คะแนนเต็ม (4 คะแนน)
ระบุอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือ
มีความจาเป็นในการเข้าค่าย 2 ชนิด
พร้อมให้เหตุผลประกอบสอดคล้องกับ
ข้อความหรือเหตุผลที่มีความเป็นไปได้
โดยระบุอุปกรณ์ดังนี้
- เสื้อกันฝน/กันหนาว
- ร่ม/หมวก
- ยาแก้ไข้/ยาสามัญประจาบ้าน
- เสื้อแขนยาว เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม
ผ้าพันคอ
- หน้ากากอนามัย ผ้าปิดปาก
- รองเท้าบูท
- ผ้าเช็ดน้ามูก
- ฯลฯ
โดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้
- สภาพอากาศแปรปรวน อาจทาให้ฝนตก
- สภาพอากาศแปรปรวนทาให้เกิด
ลูกเห็บ
- สภาพอากาศแปรปรวนทาให้เกิด
อากาศหนาวเย็น
- ป้องกันฝนเปียก
- ป้องกันแดด หรือฝนตก หรือ ลูกเห็บ
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คะแนนบางส่วน (2 คะแนน)
ระบุอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือ มีความ
จาเป็นในการเข้าค่าย เพียง 1 ชนิด
พร้อมให้เหตุผลประกอบสอดคล้องกับ
ข้อความหรือเหตุผลที่มีความเป็นไปได้

ปีการศึกษา 2559

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)
คาตอบอื่นที่ไม่ถูกต้องหรือ
บอกแค่เหตุผลแต่ไม่ระบุ
อุปกรณ์หรือระบุอุปกรณ์แต่
ไม่ระบุเหตุผลหรือไม่ตอบ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คะแนนเต็ม (4 คะแนน)
- จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน
- จะช่วยแก้ไขปัญหาจากการเจ็บป่วย
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน
- ทาให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อป้องกัน
อากาศหนาว
- ป้องกันฝุ่นการติดต่อหวัดและเชื้อโรค
- ฝนตกจะเดินได้สะดวกและป้องกัน
อันตรายจากสัตว์มีพิษ
- เป็นหวัดจะได้หายใจสะดวก
- ถ้าเป็นหวัดจะได้ไว้เช็ดน้ามูก
- ฯลฯ

ปีการศึกษา 2559

คะแนนบางส่วน (2 คะแนน)

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)
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