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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 

1. เด็กหญิงอ้อย สะสมลูกอมเพื่อไว้แจกเพื่อนเป็นเวลา 10 วัน โดยมีจ านวนสะสมแต่ละวัน 
ดังนี้ 

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จ านวนสะสม (เม็ด) 5 9 13 ..... 21 ..... ..... 33 ..... 41 

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.1 ป 3/1)) 
1) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมในวันท่ี 9 เท่ากับ 36 เม็ด 
2) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมในวันท่ี 6 และวันท่ี 7 รวมกันได้ 54 เม็ด 
3) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมตั้งแต่วันที ่1 ถึงวันท่ี 5 รวมกันได้ท้ังสิ้น 64 เม็ด 
4) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมในวันท่ี 4, วันท่ี 6, วันท่ี 7 และวันท่ี 9 รวมกันได้ 110 เม็ด 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะวันท่ี 6 ได้ 25 และวันท่ี 7 ได้ 29 รวมเป็น 25+29 = 54 

นักเรียนวิเคราะห์ออกว่าเป็นการนับเพิ่มทีละ 4 
ตัวลวง 
ถ้านักเรียนตอบ ข้อ 1, 3 และ 4 อาจเป็นเพราะวิเคราะห์ไม่ออกว่าเป็นการนับเพิ่มทีละ 4 
หรือเกิดจากการบวกเลขผิด หรือใช้การเดา 

1) ผิด เพราะนับเพิ่มผิด ความจริงคือ 37 
3) ผิด เพราะวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 5 รวมจ านวนลูกอมรสนมได้ 5+9+13+17+21 = 65 เม็ด

แต่บวกผิดเป็น 64 
4) ผิด เพราะบวกจ านวนลูกอมรสนมผิด ความจริงคือ 17+25+29+37 = 108 เม็ด แต่บวก

ผิดเป็น 110 
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2. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.1 ป 3/2)) 
1) แจ๋ว ได้รับเงินค่าตอบแทนมากกว่าจอย 
2) เจ๊ียบ ได้รับเงินค่าตอบแทนน้อยกว่าจ๋า 
3) จอย เจ๊ียบ แจ๋ว และจ๋า ได้รับเงินค่าตอบแทนจากมากไปน้อยตามล าดับ 
4) จ๋า เจี๊ยบ แจ๋ว และจอย ได้รับเงินค่าตอบแทนจากน้อยไปมากตามล าดับ 

 
ตัวถูก 

4) ถูก เพราะนักเรียนเข้าใจเรื่องเรื่องค่าประจ าต าแหน่งของตัวเลขในแต่ละหลัก  
หรือสามารถคูณจ านวนนับกับจ านวน 10, 100, 1000 ได้ และบวกจ านวนนับได้ 
สามารถบอกได้ว่าจ านวนนับใดมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันจึงเรียงล าดับได้ถูกต้อง 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะเข้าใจผิดระหว่างค่าตอบแทนของแจ๋วกับจอย ซึ่ง แจ๋ว = 7,857 

จอย = 8,763 ใช้ค าว่ามากกว่าผิด ต้องใช้ค าว่าน้อยกว่า หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะเข้าใจผิด เจ๊ียบ =5,786  จ๋า = 4,235   ต้องตอบว่าเจ๊ียบได้เงินค่าตอบแทน

มากกว่าจ๋าหรือใช้การเดา 
3) ผิด เพราะเรียงล าดับผิด หรือใช้การเดา 

  

พนักงาน 4 คน ได้รับเงินค่าตอบแทนประจ าปีจากบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นดงันี้ 
 
 
 

 
 
 

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 

เจ๊ียบ: (5 × 1,000) + (7 × 100) + (8 × 10) + (6 × 1) บาท 
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3. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.1 ป 3/2)) 
1) ด าเดินช้าท่ีสุด 
2) ขาวเดินเร็วกว่าเขียวและเดินเร็วกว่าแดง 
3) แดงเดินได้ระยะทางมากกว่าขาวแต่เดินได้ระยะทางน้อยกว่าด า 
4) เขียวเดินได้ระยะทางมากกว่าด า และเดินได้ระยะทางมากกว่าขาว 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะ เขียว 4529 มากกว่าของด า 3947 และมากกว่าของขาว 3699 

นักเรียนเข้าใจค่าประจ าหลักของจ านวนนับ สามารถเปรียบเทียบจ านวนนับ 
หลักพันได้ถูกต้อง 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะสับสนตัวเลขระหว่าง 3,947 กับ 3,699 คนท่ีได้ระยะทางน้อยท่ีสุด 

จะเป็นคนท่ีเดินช้าท่ีสดุ คือ ขาว ซึ่งได้ระยะทาง 3,699 หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะในเวลาท่ีเท่ากัน ขาวได้ระยะทาง 3699 ซึ่งน้อยกว่า เขียว 4529 

และน้อยกว่าแดง 4371 ต้องสรุปว่าขาวเดินช้ากว่าเขียว และแดง หรือใช้การเดา 
3) ผิด เพราะแดง 4371 เดินได้ระยะทางมากกว่าขาว 3699 และมากว่าด า 3947 

แต่คิดแค่แดงเดินได้ระยะทางมากกว่าขาว ไม่ทันดูว่าน้อยหรือมากกว่าด า 
หรือใช้การเดา 

  

3 

ในการเดินออกก าลังกายของเขียว แดง ด า และขาว ในเวลา 50 นาที เป็นดังนี้ 
เขียว เดินได้ระยะทาง  4,529 เมตร 
แดง เดินได้ระยะทาง  4,371 เมตร 
ด า เดินได้ระยะทาง  3,947 เมตร 
ขาว เดินได้ระยะทาง  3,699 เมตร 
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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 

และพลอยออมเงินได ้1550 ดังนั้นกล้าออมเงินได้มากกว่าพลอย = 3470 – 1550 = 1920 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเงินออมของกล้าต้องคิดจาก 3350 + 120 = 3470 แต่นักเรียนเข้าใจผิด คิด
ว่าต้องน ามาลบกันเป็น 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 

สุดา กล้า พลอย 

ฉันออมเงินได้

3,350 บาท 

ฉันออมเงินได้มากกวา่

สุดา 120 บาท ฉันออมเงินได้ 

1,550 บาท 
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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 น ามาบวกกัน 110+140 = 250 บาท 
หรือใช้การเดา 

  

ราคาคู่ละ 15 บาท 

ราคาผืนละ 20 บาท 
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6. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าลุงชมน ามะนาวไปขายแล้วยังเหลือมะนาวอยู่ 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 คิดหาจ านวนถุงก่อนจาก 510  3 = 170 ถุง แล้วหักออก 5 ถุง 

เหลือ 165 ถุง หาเงินท่ีขายได้ทั้งหมด 165 ถุงได้โดย 165 × 10 = 1,650 บาท 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะน า 510 คูณกับ 3 = 1,530 บาท  หรือใช้การเดา 

3) ผิด เพราะคิดหาจ านวนถุงก่อนจาก 510  3 = 170 แต่ลืมหักออก 5 ถุง 

โดยน า 170 คูณกับ 10 ได้ 170 × 10  =  1,700  บาท  หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะ น า 3 คูณกับ 10 ก่อน ได้ 30 แล้วน า 30 คูณกับ 510 ได้ 30 × 510 = 15,300 บาท 

หรือใช้การเดา 
  

ลุงชมเก็บมะนาวจากสวนได้ 510 ผล แบ่งใส่ถ ุง ถ ุงละ 3 ผล น าไปขาย 
ราคาถุงละ10 บาท 
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7. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2)) 
1) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้ทั้งหมด จะได้เงิน 2,400 บาท 
2) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้เพียง 100 ก า จะได้เงินน้อยกว่าเงินท่ีซื้อมา 
3) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวแล้วมีดอกบัวเหลือ 5 ก า จะได้เงิน 2,200 บาท 
4) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้ทั้งหมด จะได้เงินมากกว่าเงินท่ีซื้อมา 300 บาท 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะคิดจาก 120 ก า × 20 บาท = 2,400 บาท 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะ ดอกบัว 100 ก า ขายก าละ 20 บาท ได้เงิน 100 × 20 = 2000 บาท 

แต่เข้าใจผิดคิดว่าน้อยกว่า 2400  ค าตอบท่ีถูกต้องเท่ากัน  หรือคิดว่าขายไม่หมด 
จึงต้องได้เงินน้อยกว่าท่ีซื้อมา หรือใช้การเดา 

3) ผิด ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวเหลือ 5 ก า คิดขายได้ 115 × 20 = 2,300 แต่ค านวณผิด 
ลืมทดเลยได้ 2200 หรือใช้การเดา 

4) ผิด ถ้าแม่ค้าขายหมด จะได้เงิน 2400 บาท แต่ค านวณผิดได้ 120 × 20 = 2,300 
เลยได้ก าไรผิด 2,300 – 2,000 = 300 บาท หรือใช้การเดา 

  

แม่ค้าซื้อดอกบัวมาเป็นเงิน 2,000 บาท แล้วน าดอกบัวมาจัดเป็นก าได้ 120 ก า  
น าไปขายราคาก าละ 20 บาท 
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8. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าคุณยายมีเงิน 5,000 บาท คุณยายสามารถซื้อเครื่องประดับได้  
ดังข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2)) 
1) สร้อยคอ นาฬิกา และก าไล 
2) สร้อยคอ นาฬิกา และแหวน 
3) นาฬิกา แหวน ต่างหู และก าไล 
4) สร้อยคอ นาฬิกา ต่างหู และก าไล 

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 
  

เครื่องประดับของร้านแห่งหนึ่งมีราคา ดังนี้ 

สร้อยคอ 2,390 บาท ก าไล 690 บาท แหวน 900 บาท นาฬิกา 1,950 บาท ต่างหู 590 บาท 
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9. จากข้อมูลข้างต้น การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มของใครเหลือเงินมากท่ีสุด  
(ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2)) 
1) ส้มเช้ง ซื้ออาหาร A จ านวน 2 ชิ้น และเคร่ืองดื่ม D จ านวน 1 แก้ว 
2) หม่ า ซื้ออาหาร B จ านวน 2 ชิ้น และเครื่องดื่ม E จ านวน 1 แก้ว 
3) เท่ง ซื้ออาหาร B จ านวน 3 ชิ้น และเคร่ืองดื่ม D จ านวน 1 แก้ว 
4) โหน่ง ซื้ออาหาร C จ านวน 3 ชิ้น และเครื่องดื่ม E จ านวน 1 แก้ว 

ตัวถูก 

2) ถูก เพราะหม่ าซื้อราคา (2  45) + 45 = 90 + 45  = 135 ซึ่งน้อยท่ีสุด 
จึงเหลือเงินมากที่สุด 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะส้มเช้งซื้อราคา (2  59) + 30  = 118 + 30 = 148 แต่ค านวณผิด 
หรือใช้การเดา 

3) ผิด เพราะเท่งซื้อ ราคา (3  45) + 30  = 165 แต่ค านวณผิด หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะโหน่งซื้อ ราคา (3  40) + 45 = 165 แต่ค านวณผิด หรือใช้การเดา 

A 

 

B 

 

C 

 

D E 

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

ส้มเช้ง หม่ า เทง่ และโหนง่ ได้รบับตัรแลกซื้ออาหารและเครือ่งดืม่คนละ 180 บาท 
และทั้ง 4 คน น าบตัรทีไ่ดม้าซื้ออาหารและเครือ่งดื่มของร้านอิ่มอร่อยซึง่มีรายการ ดังนี้ 
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10. ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการลบ (ตัวชี้วัดที ่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 ท่ีเหลือน าไปใส่ถุง ถุงละ 50 ผล จะได้กี่ถุง 
3) แม่ขายฝรั่ง 2,500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 50 บาท ท าบุญไป 500 บาท แม่ขายฝรั่ง 

ได้เงินกี่บาท 
4) พ่อซื้อรองเท้า 2 คู่  ราคาคู่ละ 500 บาท และซื้อผลไม้ เป็นเงิน 4,000 บาท  

พ่อจ่ายเงินรวมกี่บาท 
ตัวถูก 

1) ถูก เพราะวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องว่าต้องหาโดย (50  80) – 40 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะหาค าตอบได้จาก (4000 – 250)  50 แต่วิเคราะห์โจทยว์่าต้องหาโดย 

(4000  50) – 250 หรือใช้การเดา 

3) ผิด เพราะหาค าตอบได้จาก 2500  50 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย 

(2500  50) – 500  หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะหาค าตอบได้จาก (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 จ านวน 5 เล่ม เหลือเงิน 23 บาท เดิมติ๋มมีเงิน 

กี่บาท 
3) นิดต้องการซื้อหนังสือ 4 เล่ม ราคาเล่มละ 20 บาท แต่ยังขาดเงิน 38 บาท เดิมนิด 

มีเงินกี่บาท 
4) แดงซื้อหนังสือ 3 เล่ม ราคาเล่มละ 42 บาท ร้านลดราคาให้ 12 บาท แดงต้อง

จ่ายเงินท้ังหมดกี่บาท 
ตัวถูก 

2) ถูก เพราะวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องว่าต้องหาโดย (37  5) + 23 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะหาค าตอบได้จาก 50 – ( 17+ 18) แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย 

(50  17) + 18 หรือใช้การเดา 

3) ผิด เพราะหาค าตอบได้จาก (4  20) – 38 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย 

(4  20) + 38 หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะหาค าตอบได้จาก (3  42) – 12 แต่วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องหาโดย 

(3  42) + 12 หรือใช้การเดา 
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12. อายขุองพนักงาน 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 เพราะแป้นอาย ุ29 ปี 2 เดือน และแพรวอาย ุ27 ปี 8 เดือน 

ดังนั้น แป้นอายุมากกว่าแพรว  คิดจาก 29 ปี 2 เดือน – 27 ปี 8 เดือน =  1 ปี 6 เดือน 
จอยอาย ุ24 ปี 8 เดือน และปองอาย ุ25 ปี 3 เดือน 
ดังนั้น จอยอายุน้อยกว่าปอง คิดจาก 25 ปี 3 เดือน – 24 ปี 8 เดือน = 0 ปี 7 เดือน 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะแป้นอาย ุ29 ปี 2 เดือน และแพรวอาย ุ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 
จอยอาย ุ24 ปี 8 เดือน และปองอาย ุ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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2) ผิด เพราะแป้นอาย ุ29 ปี 2 เดือน และแพรวอาย ุ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 
จอยอาย ุ24 ปี 8 เดือน และปองอาย ุ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 เพราะแป้นอาย ุ29 ปี 2 เดือน และแพรวอาย ุ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 ป ี
จอยอาย ุ24 ปี 8 เดือน และปองอาย ุ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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13. จากข้อมูลข้างต้น ปริมาตรน้ าล าไยรวมกับปริมาตรน้ ากระเจ๊ียบน้อยกว่าหรือมากกว่า
ปริมาตรน้ าองุ่นอยู่เท่าใด (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 

ปริมาตรน้ าล าไย 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร รวมกับปริมาตรน้ ากระเจี๊ยบ 500 มิลลิลิตร 
เท่ากับ 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร + 500 มิลลิลิตร = 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
ปริมาตรน้ าองุ่น 3 ลิตรครึ่ง ซึ่งรู้ว่า เท่ากับ 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร 
ดังนั้น ปริมาตรน้ าล าไยรวมกับปริมาตรน้ ากระเจี๊ยบ น้อยกว่า ปริมาตรน้ าองุ่นอยู ่
= 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร – 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร = 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร 

  

ในกิจกรรมวันเด็ก ครูแหวนน าน้ าผลไม้มาเลี้ยงนักเรียนชั้น ป.3 ดังนี ้

 

 

น้ ากระเจ๊ียบ 

ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 

น้ าองุ่น 

ปริมาตร 3 ลิตรคร่ึง 

น้ าล าไย 

ปริมาตร 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร 
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ตัวลวง 
2) ผิด เพราะปริมาตรน้ าล าไยรวมกับปริมาตรน้ ากระเจี๊ยบต้องน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่า

ปริมาตรน้ าองุ่นอยู่ = 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร – 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร = 1 ลิตร  
200 มิลลิลิตร หรือใช้การเดา 

3) ผิด เพราะ ปริมาตรน้ าองุ่น 3 ลิตรครึ่ง แต่ไม่รู้ว่าเท่ากับ 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร  
คิดว่าครึ่งลิตร เท่ากับ 1000 มิลลิลิตร จึงหาจาก 4 ลิตร – 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร  
= 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร และต้องตอบว่าน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่า หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะ ปริมาตรน้ าองุ่น 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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14. จากข้อมูลข้างต้น น้ าหนักของนมสด 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 

  

ป้อมใช้เครื่องชั่งสองแขนชั่งสิ่งของ ดังภาพ 

เนย 1 ก้อน มีน้ าหนกัเท่ากับ 2 ขีดครึ่ง 

ลูกเหล็ก 1 ลูก มีน้ าหนักเท่ากับ 600 กรัม 
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ตัวถูก 
1) ถูก เพราะน้ าหนักเนย 1ก้อน = 2 ขีดครึ่ง ดังนั้น เนย 2 ก้อนหนัก 5 ขีด ซึ่งทางขวามือ

มีก้อนน้ าหนัก 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) แต่ไม่ได้น าน้ าหนักของเนย 2 ก้อน คือ 5 ขีด ลบออก 

จึงตอบ 18 ขีด หรือ 1 กิโลกรัม 8 ขีด หรือใช้การเดา 
3) ผิด เพราะ คิดเหมือนข้อ 1) แต่น าน้ าหนักของเนย 1 ก้อน คือ 2 ขีดครึ่งหรือ 250 กรัม 

ลบออกเท่านั้น จึงเหลือ 1550 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม 550 กรัม หรือใช้การเดา 
4) ผิด เพราะ คิดจากน้ าหนักของตุ้มน้ าหนักท้ัง 3 ลูก คือ 1800 กรัม รวมกับน้ าหนัก

ของเนย 2 ก้อน คือ  500 กรัม = 2,300 กรัม และแปลงหน่วยเป็น 2 กิโลกรัม  
300 กรัม หรือใช้การเดา 
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15. คุณลุงมีท่อนไม้จ านวน 4 ท่อน เมื่อวัดความยาวแล้วมีขนาด ดังนี้ 

ท่อนไม ้ ท่อนท่ี 1 ท่อนท่ี 2 ท่อนท่ี 3 ท่อนท่ี 4 

ความยาว 215 เซนติเมตร 150 เซนติเมตร 1 เมตร 70 เซนติเมตร 2 เมตรครึ่ง 

จากข้อมูลข้างต้น ความยาวของไม้ท่อนท่ี 1 รวมกับท่อนท่ี 2 ต่างกับความยาวของ 
ไม้ท่อนท่ี 3 รวมกับท่อนท่ี 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 เพราะน าความยาวของไม้ท่อนท่ี 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนท่ี 2 ยาว 

150 เซนติเมตร ได้ 365 เซนติเมตร และน าความยาวของไม้ท่อนท่ี 3 ยาว 1 เมตร 
70 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนท่ี 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง ได้ 4 เมตร 20 เซนติเมตร หรือ 
420 เซนติเมตร น ามาลบกัน 420 เซนติเมตร – 365 เซนติเมตร =  55 เซนติเมตร 
(นักเรียนรู้ว่า 2 เมตรครึ่ง คือ 2 เมตร 50 เซนติเมตร  และ 1 เมตร = 100 เซนติเมตร) 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะน าความยาวของไม้ท่อนท่ี 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนท่ี 2 ยาว 

150 เซนติเมตร ได้ 365 เซนติเมตร และน าความยาวของไม้ท่อนท่ี 3 ยาว 1 เมตร 
70 เซนติเมตร รวมกับ ไม้ท่อนท่ี 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง แต่ไม่เข้าใจค าว่าครึ่ง จึงใช้  
1 เมตร 70 เซนติเมตร + 2 เมตร ได้ 3 เมตร 70 เซนติเมตร หรือ 370 เซนติเมตร 
แล้วน ามาลบกัน 370 เซนติเมตร – 365 เซนติเมตร ได้ = 5 เซนติเมตร หรือใช้การเดา 
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2) ผิด เพราะน าความยาวของไม้ท่อนท่ี 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนท่ี 2 ยาว 
150 เซนติเมตร แต่รวมผิด ได้ 375 เซนติเมตร(ท่ีถูกคือ 365 ) และน าความยาว 
ของไม้ท่อนท่ี 3 ยาว 1 เมตร 70 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนท่ี 4 ยาว 2 เมตรครึ่ง  
ได้ 4 เมตร 20 เซนติเมตร หรือ 420 เซนติเมตร แล้วน ามาลบกัน 420 เซนติเมตร  
– 375 เซนติเมตร ได ้= 45 เซนติเมตร หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะ น าความยาวของไม้ท่อนท่ี 1 ยาว 215 เซนติเมตร รวมกับไม้ท่อนท่ี 2 
ยาว 150 เซนติเมตร ได้ 365 เซนติเมตร และน าความยาวของไม้ท่อนท่ี 3  
ยาว 1 เมตร 70 เซนติเมตร รวมกับ ไม้ท่อนท่ี  4 ยาว 2 เมตรครึ่ง ได้ 4 เมตร  
20 เซนติ เมตร หรือ 420 เซนติ เมตร  แล้วน ามาลบกัน 420 เซนติ เมตร  
– 365 เซนติเมตร ซึ่งลบผิดลืมว่า 2 ถูกยืมไปแล้ว ได้ = 65 เซนติเมตร หรือใช้การเดา 

  

19 



เฉลยความสามารถดา้นค านวณ ป.3   ปีการศึกษา 2559 

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บันทึกกิจกรรมของ ด.ญ.ดวงดาว ในวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายน 2559 

เวลา กิจกรรม 

6.00 – 6.30 น. ตื่นนอน อาบน้ า แต่งตัว 

6.30 – 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

8.00 – 8.15 น. ล้างจาน 

9.00 – 11.00 น. ดูรายการโทรทัศน์ 

11.00 – 11.30 น. เดินทางไปบ้านคุณย่า 

11.30 – 16.30 น. ดูแลคุณย่า 

16.30 – 17.00 น. เดินทางกลับบ้าน 

17.45 – 19.00 น. ท าการบ้าน 

16. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/3)) 
1) ดวงดาวใช้เวลาดูรายการโทรทัศน์น้อยกว่าท าการบ้าน 
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 
  

20 



เฉลยความสามารถดา้นค านวณ ป.3   ปีการศึกษา 2559 

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ ดวงดาวใช้เวลาดูโทรทัศน์ตั้งแต่ 09.00 – 11.00 น. คิดเป็นเวลา 2 ชม.

(120 นาที) ดวงดาวใช้เวลาท าการบ้าน 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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17. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2 (ค 2.2 ป 3/1)) 
1) ป้าทองขายผลไม้ได้เงินท้ังหมด 655 บาท 
2) ป้าทองมีธนบัตรฉบับห้าสิบบาท คิดเป็นเงิน 400 บาท 
3) ป้าทองมีธนบัตรฉบับย่ีสิบบาทรวมกับเหรียญสิบบาท คิดเป็นเงิน 200 บาท 
4) ป้าทองแบ่งเงินท่ีขายผลไม้ได้ทั้งหมดให้หลาน 5 คน โดยแต่ละคนได้เงินเท่ากันพอดี 

ตัวถูก 

4) ถูก เพราะรวมเงินท่ีขายได้ท้ังหมด (9  50) +(8  20) + (5  10) + (5  1)  
= 450 + 160 + 50 + 5  = 665 บาท แล้วน า 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 เพราะธนบัตรฉบับย่ีสิบบาทมี 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 
  

ป้าทองได้เงินจากการขายผลไม้ ดังนี ้

 
ชนิด 

 
 

   

จ านวน 9 ฉบับ 8 ฉบับ 5 เหรียญ 5 เหรียญ 

๑๐ บาท ๑ บาท 
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18. จากข้อมูลข้างต้น ขณะที่เด็กหญิงแอนพูด คือเวลาใด (ตัวชี้วัดที่ 2  (ค. 2.2 ป. 3/1)) 
 

1)   2) 
 
 
 

 
3) 4) 

 
 
ตัวถูก 

3) ใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที  และเมื่อหมดเวลาเรียน
คณิตศาสตร์เป็นเวลา 12.00 น. และอีก 30 นาที จึงจะถึงเวลาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์
ดังนั้น ขณะที่เด็กหญิงแอนพูด คือ เวลาท่ีต้องย้อนกลับไปจากเวลา 12.00 น. เท่ากับ 
30 นาที + 60 นาที ซึ่งคือเวลา 10.30 น. 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะความเข้าใจและการค านวณผิด อาจจะใช้เวลา 12.00 หักออกด้วย 30 นาที 

หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะความเข้าใจและการค านวณผิด อาจจะใช้ 12.00 หักออกด้วย 1 ชั่วโมง หรือใช้การเดา 
4) ผิด เพราะนักเรียนเข้าใจผิด อาจจะใช้เวลา 12.00 หักออกด้วย 2 ชั่วโมง หรือใช้การเดา 
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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 
  

 ไทย                                จีน                               ญี่ปุ่น 

ณ เวลาเดียวกันของโลก เวลาในประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น เป็นดังนี้ 
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20. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าไม่พิจารณาด้ามของพัด ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 3 (ค 3.1 ป 3/2)) 
1) มีพัดของนักเรียน 1 คน ท่ีไม่มีแกนสมมาตร 
2) พัดของวิชัยมีจ านวนแกนสมมาตรมากกว่าพัดของสาลี่ 
3) พัดของเอมอรมีจ านวนแกนสมมาตรเท่ากับพัดของวิชัย 
4) มีพัดของนักเรียน 2 คน ท่ีมีจ านวนแกนสมมาตรมากกว่า 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 

  

ในชั่วโมงวิชางานประดษิฐ์ นักเรียนห้องหนึ่งท ากิจกรรมประดิษฐ์พัดเป็นรูปต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

 

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

  

ค 

ง ง 

ข 

ก 

ก ก 

บ้านจอย 

สวนหย่อม สวนหย่อม 

สวนหย่อม 

อาคาร 1 

ไปโรงพยาบาล ถนนจิตภักด ีไปชายหาด 

บ้านกล้า 

นักเรียนชั้น ป.5 จัดท าแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านของจอย และบ้านของกล้า ดงันี้ 
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ตัวถูก 
1) ถูก เพราะ เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี  

ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ก มีลักษณะเป็นมุม 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ข เป็นการแสดงด้วยส่วนของเส้นตรง 

3) ผิด เพราะไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ค เป็นการแสดงด้วยรังสี 

4) ผิด เพราะไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายของ เส้นตรง รังส ี
ส่วนของเส้นตรง และมุม ซึ่ง ง เป็นการแสดงด้วยเส้นตรง 
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22. จากข้อมูลข้างต้น รูปในข้อใดท่ีประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติ 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 
รูปหกเหล่ียม 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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23. จากข้อมูลข้างต้น ในการปูพื้นคร้ังท่ี 7 ช่างแดงต้องใช้กระเบ้ือง        น้อยกว่า        
จ านวนกี่แผ่น (ตัวชี้วัดที่ 4 (ค 4.1 ป 3/2)) 
1) 49 แผ่น 
2) 42 แผ่น 
3) 35 แผ่น 
4) 29 แผ่น 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง         ท้ังหมด 7 แผ่น  

ซึ่งอยู่ในแนวทแยง และในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบ้ือง        ท้ังหมด 

7แถว  6 แผ่น ได้ 42 แผ่น 
ดังนั้น ในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบื้อง        น้อยกว่า        ท้ังหมด 
= 42 – 7 แผ่น ได้เท่ากับ 35 แผ่น 

  

ช่างแดงท าการปูพื้นด้วยกระเบื้อง 2 ชนิด คือ       และ        โดยปูพื้นในแต่ละครั้ง
ตามลักษณะ ดังนี้ 

… 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 … 
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ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ คิดว่าในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบ้ือง        ท้ังหมด 7 แถว  

แถวละ 7 แผ่น  ได้เท่ากับ 7  7  = 49 แผ่น แล้วตอบเลย หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะคิดว่าในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบ้ือง        ท้ังหมด 7 แผ่น  

ซึ่งอยู่ในแนวทแยง และต้องใช้กระเบ้ือง        ท้ังหมด 7 แถว  7 แผ่น ได้ 49 แผ่น 
ดังนั้น ในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบ้ือง        น้อยกว่า        ท้ังหมด 
= 49 – 7 แผ่น = 42 แผ่น  หรือใช้การเดา 

4) ผิด เพราะคิดว่าในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบ้ือง        ท้ังหมด 7 แผ่น  

ซึ่งอยู่ในแนวทแยง  และต้องใช้กระเบ้ือง        ท้ังหมด 6 แผ่น  6 แถว (ลืมว่าต้อง
เป็น 7 แถว) ได้ 36 แผ่น 
ดังนั้น ในการปูกระเบื้องครั้งท่ี 7 ช่างต้องใช้กระเบ้ือง        น้อยกว่า        ท้ังหมด  
= 36 – 7 แผ่น = 29 แผ่น หรือใช้การเดา 
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24. จากข้อมูลข้างต้น นักเรียนเลขที่ 19 จะได้หมวกแฟนซีที่ครูวางในลักษณะตรงกับข้อใด 
(ตัวชี้วัดที่ 4 (ค 4.1 ป 3/2)) 

 
 1) 2) 
 
 
 3) 4) 
 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะเป็นการวางเป็นแบบรูปซ้ าชุดละ 4 ใบ ดังนั้น ล าดับที่ 19 จะเป็นรูปท่ี 3 

 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะนับผิด โดยนับคนท่ี 18 เป็นคนท่ี 19 หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะนับผิด โดยเริ่มนับชุดละ 3 ใบ หรือใช้การเดา 
3) ผิด เพราะนับผิด โดยนับคนท่ี 20 เป็นคนท่ี 19 หรือใช้การเดา 

  

ในการจัดงานปีใหม่ของนักเรียนชั้น ป.3 ครูแจกหมวกแฟนซีให้นักเรียนทุกคน  
โดยวางหมวกแฟนซีให้นักเรียนเลขที่ 1 ถึงเลขท่ี 41 ในลักษณะ ดังนี้ 

 

นักเรียนเลขที่      1     2      3     4    5     6     7     8 

… 

… 
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25. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 4 (ค 4.1 ป 3/1)) 
1) ในวันท่ี 10 มานะต้องออมเงิน 10 บาท 
2) เมื่อออมเงินครบ 15 วัน มานะจะมีเงินออมท้ังหมด 200 บาท 
3) จ านวนเงินท่ีออมในวันท่ี 10 กับวันท่ี 15 มีค่าต่างกัน 10 บาท 
4) ถ้ามานะต้องการซื้อเสื้อให้แม่ราคา 240 บาท ต้องออมเงินเป็นเวลา 20 วัน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเป็นการออมเงินเป็นแบบรูปซ้ าชุดละ 3 วัน คือ 5 10 15 ... 

ดังนั้น ในวันท่ี 10 จะออมเงินไว้ 5 บาท และในวันท่ี 15 จะออมเงินไว้ 15 บาท 
ซึ่งมีค่าต่างกัน 10 บาท 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะนับผิด ซึ่งในวันท่ี 10 ต้องออมเงิน 5 บาท หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะบวกเลขผิด ซึ่งผลรวมต้องเท่ากับ 150 บาท หรือใช้การเดา 
4) ผิด เพราะบวกเลขผิดหรือไล่วันผิด ซึ่งต้องใช้เวลาออมเงิน 24 วัน หรือใช้การเดา 

  

การออมเงินในแต่ละวันของเด็กชายมานะในเดือนธันวาคม 2559 เป็นดังนี ้

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 … 

จ านวนเงิน (บาท) 5 10 15 5 10 15 5 … 
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26. จากข้อมูลข้างต้น การน าเสนอข้อมูลจ านวนสัตว์เล้ียงของลุงจันในข้อใดถูกต้อง 
(ตัวชี้วัดที ่5 (ค 5.1 ป 3/1)) 

 

 1)                                                2) 

 

 

 3)                                               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 โดยท่ี     แทนจ านวน สัตว์ 1 ตัว 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ จ านวนสัตว์ผิดทุกชนิด 
2) ผิด เพราะ จ านวนไก่ผิด 
3) ผิด เพราะ จ านวน เป็ด และไก่ ผิด 

ชนิด จ านวน (ตัว) 
วัว  

ห่าน  
เป็ด  
ไก่  

 

ชนิด จ านวน (ตัว) 
เป็ด  
ห่าน  
ไก่  
วัว  

 

ชนิด จ านวน (ตัว) 
ห่าน  
ไก่  
วัว  
เป็ด  

 

เด็กหญิงแหวนใจไปเยี่ยมลุงจันท่ีบ้าน พบว่าลุงจันเลี้ยงสัตว์ไว้ ดังนี้ 
ไก่ 12 ตัว เป็ดน้อยกว่าไก่ 4 ตัว ห่านน้อยกว่าเป็ด 5 ตัว และวัวมากกว่าห่าน 1 ตัว 

ชนิด จ านวน (ตัว) 
ไก่  
วัว  

ห่าน  
เป็ด  
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จ านวนเงินท่ีได้มาโรงเรียนในเวลา 1 สัปดาห์ ของนักเรียน ชั้น ป.3 จ านวน 5 คน 

ก าหนดให้          แทนจ านวนเงิน 20 บาท 
27. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 5 (ค 5.1 ป 3/2)) 

1) เกตุได้เงินน้อยท่ีสุด ซึ่งเท่ากับ 180 บาท 
2) แก้วได้เงิน 220 บาท ซึ่งมากกว่าเงินของกิ่ง 40 บาท 
3) จ านวนเงินของไก่กับกิ่งรวมกัน มากกว่าจ านวนเงินของก้อง 220 บาท 
4) จ านวนเงินของเกตุกับกิ่งรวมกัน น้อยกว่าจ านวนเงินของก้องกับไก่รวมกัน 80 บาท 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะจ านวนเงินของเกตุ 200 บาท รวมกับจ านวนเงินของกิ่ง 200 บาท ได้ 400 บาท 

จ านวนเงินของก้อง 220 บาท รวมกับจ านวนเงินของไก่ 260 บาท ได้ 480 บาท  
ซึ่ง 400 บาท น้อยกว่า 480 บาท อยู่ 80 บาท 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะเกตุได้เงิน 200 บาท ซึ่งเท่ากับกิ่งและเป็นจ านวนเงินท่ีน้อยท่ีสุด  แต่นับ

หรือรวมผิดเป็น 180 หรือใช้การเดา 
2) ผิด เพราะแก้วได้เงิน 220 บาท แต่มากกว่ากิ่งเพียง 20 บาท  แต่นับหรือรวมผิด 

หรือใช้การเดา 
3) ผิด เพราะจ านวนเงินของไก่ 260 บาท รวมกับจ านวนเงินของกิ่ง 200 บาท ได้ 460 บาท

และมีค่ามากกว่าจ านวนเงินของก้อง 220 บาท อยู่  240 บาท แต่นับหรือรวมผิด 
หรือใช้การเดา 

แก้ว  

เกตุ  

ก้อง  

ไก ่  

กิ่ง  
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 29 

จ านวนเงินออมของนักเรียน 4 คน ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2559 

 
28. จากข้อมูลข้างต้น จ านวนเงินออมของติ๋มรวมกับของต้อย ต่างกับ จ านวนเงินออม 

ของแต๋วรวมกับของตุ๊กอยู่กี่บาท  

ตัวชี้วัดที่ 5 (ค 5.1 ป 3/2) 

ค าตอบ คือ 100 
เฉลย จ านวนเงินออมของติ๋ม 150 บาท รวมกับจ านวนเงินออมของต้อย 100 บาท ได้ 250 บาท 
จ านวนเงินออมของแต๋ว 50 บาท รวมกับจ านวนเงินออมของตุ๊ก 100 บาท ได้ 150 บาท 
ดังนั้น จ านวนเงินออมของติ๋มรวมกับของต้อยต่างกับจ านวนเงินออมของแต๋วรวมกับของตุ๊ก 
อยู่ 100 บาท 
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29. แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550 กล่อง ลิ้นจี่มีน้ าหนักกล่องละ 10 กิโลกรัม ปรากฏว่ามีลิ้นจี่เน่า
ท้ังหมด 48 กิโลกรัม แม่ค้าเหลือลิ้นจี่ท่ีสามารถน าไปขายได้กี่กิโลกรัม 

ตัวชี้วัดที่ 1 (ค 1.2 ป 3/2) 

ค าตอบ คือ 5452 
เฉลย แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550 กล่อง ลิ้นจี่มีน้ าหนักกล่องละ 10 กิโลกรัม 

ดังนั้น แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550  10 = 5500 กิโลกรัม 
ปรากฏว่ามีลิ้นจี่เน่าท้ังหมด 48 กิโลกรัม 

ดังนั้น แม่ค้าเหลือลิ้นจี่ท่ีสามารถน าไปขายได้ 5500 – 48 = 5452 กิโลกรัม 
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ตอนที่ 3 แบบแสดงวธิีท า 

30. ให้นักเรียนเขียนค าตอบพร้อมแสดงวิธีท าอย่างละเอียด 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 (ค.2.2ป.3/1) 

1. โจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้าง (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. คิดหาค าตอบได้โดยวิธีใด (0.25 คะแนน) 

ตอบ วิธีการลบ หรือ ลบ หรือ น ามาลบกัน หรือ – 
ให้ข้อละ 0.25 คะแนน (อาจตอบเป็นข้อความอื่นที่ได้ความหมายเดียวกัน) 

  

เสาธงชาติสูง 10 เมตร 50 เซนติเมตร ประตูโรงเรียนสูง 2 เมตร 80 เซนติเมตร  
เสาธงชาติกับประตูโรงเรียนสูงต่างกันกี่เมตร กี่เซนติเมตร 
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4. จงแสดงวิธีท าอย่างละเอียด (5 คะแนน) 
แสดงวิธีท า ( 5 คะแนน ) 

วิธีที่ 1 เมตร เซนติเมตร 

เสาธงชาติสูง 10 50 

ประตูโรงเรียนสูง 2 80 

เสาธงชาติและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน 7 70 

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 1,050 เซนติเมตร 
– 

ประตูโรงเรียนสูง 280 เซนติเมตร 
เสาธงและประตูโรงเรียนสูงต่างกัน 770 เซนติเมตร 
หรือ 7 เมตร 70 เซนติเมตร  

ตอบ เสาธงชาตแิละประตโูรงเรียนสูงต่างกัน ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร หรือ ๗ เมตร ๗๐ เซนติเมตร 
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เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 4 (5 คะแนน) 

 
เมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 ข้อ แล้วถ้าคะแนนที่ไดม้ีเศษ 0.25 ให้ปัดทิ้ง 

ถ้าคะแนนท่ีได้มีเศษ 0.5 หรือ 0.75 ให้ปัดขึ้นเป็น 1 คะแนน 

39

8 



เฉลย 
แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาต ิ 

(National Test: NT) 

ความสามารถด้านภาษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 2 

 

 

1. จากข้อความ ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 1) 
1) น้อยใจเพื่อน 
2) เอาแต่ใจตนเอง 
3) มีเร่ืองขัดแย้งกัน 
4) อารมณ์แปรปรวน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะค าว่า เกาเหลาเป็นส านวน มีความโดยนัยว่า ไม่ถูกกัน หรือมีเรื่องขัดแย้งกัน 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะค าว่าน้อยใจ คือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งไม่ใช่การขัดแย้ง 
2) ผิด เพราะค าว่าเอาแต่ใจ คือการไม่รับฟังผู้อ่ืน 
4) ผิด เพราะค าว่าอารมณ์แปรปรวน คือความไม่ปกติของอารมณ์ตนเองซึ่งไม่ใช่การขัดแย้ง 

  

1 

การท างานย่อมเป็นเรื่องธรรมดาท่ีเพื่อนร่วมงานอาจเกาเหลากัน ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม 
ท่ีรู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิด ควรรีบขอโทษอีกฝ่ายทันที อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเน่ินนานไป 
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2. ข้อคิดท่ีได้จากข้อความข้างต้นข้อใดควรน าไปปฏิบัติมากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 3) 
1) ท าผิดแล้วยอมรับผิด 
2) แสดงออกโดยเกรงใจผู้อื่น 
3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อื่น 
4) ท างานเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะเป็นสิ่งท่ีควรเกิดขึ้นในการท างาน หากเรารู้ตัวว่าเป็นฝ่ายผิด แล้วยอมรับผิด

และขอโทษ จะส่งผลให้การขัดแย้งกันลดน้อยลง รวมถึงปัญหาเกาเหลากันในท่ีท างาน
จะไม่เกิดขึ้น 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะจะท าให้ท างานได้ไม่เต็มท่ี เนื่องจากเกรงใจผู้อื่น 
3) ผิด เพราะเป็นสิ่งท่ีไม่ควรเกิดขึ้น ในการท างานควรมีการพูดคุยและประสานงานกัน

งานจึงจะส าเร็จ 
4) ผิด เพราะแสดงถึงความเห็นแก่ตัวน าไปสู่การขัดแย้งได้ 

  

2 
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3. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 
 

 
 

 
บทร้อยกรองนี้มีความหมายสอดคล้องกับส านวนใด (ตัวชี้วัดที่ 1) 
1) รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี 
2) คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย 
3) คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเส่ือ 
4) เพ่ือนกินหาง่าย เพ่ือนตายหายาก 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะความหมายโดยสรุปของบทร้อยกรองท่ียกมา กล่าวถึง ความรักและการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับส านวน คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเป็นส านวนท่ีหมายถึง ความรักของพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกได้ดี 
3) ผิด เพราะเป็นส านวนท่ีหมายถึงการหาเพื่อนแท้นั้นหายาก หรือมีคนรักเราน้อยกว่าคน

ท่ีไม่รักเรา 
4) ผิด เพราะเป็นส านวนท่ีหมายถึง การหาเพ่ือนท่ีมีความจริงใจกับตัวเรานั้นจะหาได้ยาก

กว่าเพ่ือนท่ีมีแต่ความหลอกลวงเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
  

โลกนี้งดงามด้วยความรัก ท่ีเป็นหลักหลอมใจไว้ยึดเหนี่ยว 
เราไม่อาจอยู่ได้โดยคนเดียว ต้องข้องเกี่ยวพ่ึงพาอาศัยกัน 

3 
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4. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 

 

จากข้อความ ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 1) 
1) สิ่งท่ีท าให้ดูอ่อนกว่าวัย 
2) สิ่งท่ีท าให้มีชีวิตยืนยาว 
3) สิ่งท่ีท าให้ใบหน้าสวยงาม 
4) สิ่งท่ีท าให้ร่างกายไม่มีโรค 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะ วัฒนะ หมายความว่า ความเจริญงอกงาม ดังนั้นค าว่า ยาอายุวัฒนะ 

ตามข้อความ กล่าวว่ากินแล้วไม่ตายง่าย จึงหมายถึง ยา ท่ีท าให้อายุยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับตัวเลือกว่า สิ่งท่ีท าให้มีชีวิตยืนยาว 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะไม่มีข้อความบ่งถึงว่ากินงาแล้วท าให้ดูอ่อนกว่าวัย 
3) ผิด เพราะไม่มีข้อความบ่งถึงว่ากินงาแล้วท าให้ใบหน้าสวยงาม 
4) ผิด เพราะค าว่า ต้านทานโรค ไม่ได้หมายถึงร่างกายไม่มีโรค 

  

คนโบราณถือว่างาเป็นยาอายุวัฒนะท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ท าให้แข็งแรง 
ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่บางคนว่า “ถ้าเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วจะไม่ตายง่าย” 

4 
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5. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 

 

การกระท าของใครสอดคล้องกับข้อความข้างต้น (ตัวชี้วัดที่ 1) 
1) เจ๊ียบขอผัดผ่อนการส่งการบ้าน 
2) อ้อยรีบท างานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 
3) ดาวท าการบ้านให้เสร็จ เพ่ือจะได้ท างานอย่างอื่นต่อ 
4) ตุ๊กใช้เวลาในการท างานนานมากจนเลยเวลาท่ีก าหนด 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะดาวใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์ หากท าการบ้านเสร็จ 

ก็จะท างานอย่างอื่นต่อ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเจ๊ียบผัดผ่อนการส่งการบ้านเป็นการปล่อยเวลาใหเ้สียไปโดยไร้ประโยชน์ 
จึงไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น   

2) ผิด เพราะการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจท าให้งานท่ีได้ผิดพลาด เสียหายได้ 
และไม่ได้อะไรซึ่งเหมือนกับการใช้เวลาไปโดยไร้ประโยชน์ 

4) ผิด เพราะตุ๊กใช้เวลาท างานนานมากจนเกินก าหนด ถือว่าเป็นการใช้ เวลาท่ี 
ไม่เหมาะสม ตามท่ีควรจะเป็นเพื่อจะได้ใช้เวลาท่ีเกินไปท าให้เกิดประโยชน์อื่นได้ 
มากขึ้นอีก 
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เวลาเป็นของมีค่า ถ้าปล่อยให้ผ่านไปแล้วไม่อาจหวนคืน จึงไม่ควรปล่อยเวลา  
ให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ 
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6. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ตัวชี้วดัที่ 2) 
1) ปิ่นปั่นจักรยานเข้าไปเมื่อไม่มีใครเห็น 
2) ป๋องใชเ้ส้นทางอื่นในการป่ันจักรยาน 
3) ปุ้ยเดินจูงจักรยานแทนการป่ัน 
4) ป้อมปั่นจักรยานชิดด้านขวามือ 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  

ซึ่งป๋องใชเ้ส้นทางอื่นในการป่ันจักรยานแทน 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  
แต่ปิ่นแอบปั่นจักรยานเข้าไป ถือว่าฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรท่ีก าหนด 

3) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  
แต่ปุ้ยเดินจูงจักรยานเข้าไป ถือว่าฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรท่ีก าหนด 

4) ผิด เพราะในภาพมีเครื่องหมายแสดงว่า ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนด  
แต่ป้อมปั่นจักรยานชิดด้านขวามือ แม้ทางขวามือไม่มีเครื่องหมายห้าม แต่เป็น
การกระท าท่ีผิดกฎจราจร 

6 
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7. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
เด็กชายเก่ง ได้เลือกซื้อสินค้ามา 4 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินค้าท่ี เด็กชายเก่ง เลือกซือ้ ชิ้นใดท่ีมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพถูกตอ้งท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 2) 
1) ชิ้นท่ี 1 
2) ชิ้นท่ี 2 
3) ชิ้นท่ี 3 
4) ชิ้นท่ี 4 

05011

ชิ้นท่ี 1 ชิ้นท่ี 2 

ชิ้นท่ี 3  ชิ้นท่ี 4 

ผก. 115/2588 
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ตัวถูก 
4) ถูก เพราะปลากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) 

ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะครีมทาผิวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) 
2) ผิด เพราะยาสระผมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)  
3) ผิด เพราะน้ ายาล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) ท่ีไม่

สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีเลขทะเบียนรับรอง 
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8. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

ถ้าเด็กชายป้อมต้องการยาแก้ปวดศีรษะ เขาควรไปติดต่อนักเรียนห้องใด (ตัวชีว้ัดที่ 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 

  

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการปรับปรุงอาคารหลังใหม่ให้ทันสมัย โดยมีห้องต่าง ๆ หลายห้อง 
และมอบหมายให้นักเรียนชั้น ป. 3 แต่ละห้องดูแลรับผิดชอบห้องต่าง ๆ ดังนี้ 

ห้อง 
    

นักเรียนห้อง ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 
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9. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

ข้อความนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดมากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 3) 
1) การเลือกอาหารท่ีชอบ 
2) การเลือกรับประทานอาหาร 
3) การเลือกดื่มน้ าผลไม้แทนน้ าอัดลม 
4) การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือลดน้ าหนัก 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะจากข้อความได้แนะน าอาหารท่ีต้องลด งด และหลีกเลี่ยงไม่ควรกิน 

เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดในการเลือกรับประทานอาหารมากท่ีสุด 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกอาหารท่ีชอบ 
3) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกดื่มน้ าผลไม้แทนน้ าอัดลม 
4) ผิด เพราะจากข้อความมิได้กล่าวถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน้ าหนัก 

แต่เน้นให้หลีกเล่ียงอาหารบางประเภทเพียงอย่างเดียว 
  

อาหารท่ีให้พลังงานสูง อาหารรสจัด และเครื่องดื่มจ าพวกน้ าอัดลม แอลกอฮอล์ 
น้ าหวาน ควรจัดอยู่ในหมวดอาหารท่ีต้องลดและงด ไม่ใช่อาหารท่ีต้องกินเป็นประจ า 
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10. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 
ข้อความนี้ ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่องใด (ตัวชี้วัดที่ 3) 
1) ชนิดของสมุนไพร 
2) คุณค่าท่ีได้จากสมุนไพร 
3) สารอาหารจากสมุนไพร 
4) ผลดีของการดื่มสมุนไพร 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะข้อความกล่าวถึงสรรพคุณหรือคุณค่าของสมุนไพร, วิตามินหรือสารอาหาร

ในสมุนไพร และประโยชน์จากการดื่มน้ าสมุนไพร แต่ไม่ได้กล่าวถึงชนิด 
ของสมุนไพรแต่อย่างใด 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงสรรพคุณหรือคุณค่าท่ีได้จากสมุนไพร 
3) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงวิตามินหรือสารอาหารจากสมุนไพร 
4) ผิด เพราะข้อความกล่าวถึงผลดีของการดื่มน้ าสมุนไพร 

  

น้ าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย นอกจากจะมีรสอร่อยตามธรรมชาติแล้ว  
ยังช่วยระบบขับถ่าย ช่วยเจริญอาหาร ท าให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย และยังอุดมไปด้วย
วิตามินนานาชนิด ท้ังวิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี ท่ีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
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11. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใครน าความรูจ้ากข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ได้เหมาะสมท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 3) 
1) จิ๋มรับประทานข้าวขาหมู 
2) เจ๊ียบรับประทานเนื้อย่าง 
3) ตุ๊กรับประทานข้าวมันไก่ทอด 
4) เอมรับประทานก๋วยเตี๋ยวปลา 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่ในกลุ่มอาหารท่ีเป็นมิตรต่อระบบย่อย

อาหาร 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้าวขาหมูเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเล่ียง/ลด 
2) ผิด เพราะเนื้อย่างเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเล่ียง/ลด 
3) ผิด เพราะข้าวมันไก่ทอดเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูงและย่อยยาก ควรเล่ียง/ลด 
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12. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 

 

บทร้อยกรองนี้ สะท้อนคุณลักษณะของเด็กในด้านใดมากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 3) 
1) ความขยัน 
2) ความเข้มแข็ง 
3) ความมีน้ าใจ 
4) ความสนุกสนาน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะค าว่า “ขออาสา” แสดงถึงความมีน้ าใจท่ีจะช่วยเหลือครู 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะเข้าใจว่า “มาช่วยกัน” คือความขยัน ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็กใน

สถานการณ์นี้ 
2) ผิด เพราะเข้าใจว่า “หวังแน่แน่ว” คือความเข้มแข็ง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็กใน

สถานการณ์นี้ 
4) ผิด เพราะเข้าใจว่า “ขออาสามาเป็นแถว” คือความสนุก ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเด็ก 

ในสถานการณ์นี ้
  

รถของครูตกหลุมทรายทรายท่วมล้อ เด็กเด็กขออาสามาเป็นแถว 
มาช่วยกันดันไปให้ไกลแนว หวังแน่แน่วให้รถพ้นจากโคลนทราย 
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13. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในบทร้อยกรองนี้ ตรงกับวันใด (ตัวชี้วัดที ่4) 
1) วันคริสต์มาส 
2) วันขึ้นปีใหม่ 
3) วันสงกรานต์ 
4) วันลอยกระทง 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะมีค าว่า “เดือนแรก” และ “ลงท้ายด้วยคม” ซึ่งหมายถึงเดือนมกราคม  

ซึ่งมีแจกของขวัญและงานสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะวันคริสต์มาสจัดในเดือนสุดท้ายของปี คือเดือนธันวาคม 
3) ผิด เพราะวันสงกรานต์จัดในเดือนเมษายน 
4) ผิด เพราะวันลอยกระทงจัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ประมาณเดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี 
  

เร่ิมต้นเดือนแรก มีแจกของขวัญ 
จัดงานสังสรรค์ มากันเร็วไว 

ลงท้ายด้วยคม รื่นรมย์หัวใจ 
สดชื่นแจ่มใส ท่ัวไทยส าราญ 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 14 – 15 
 
 
 
 
 
 

 

14. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ (ตัวชี้วัดที่ 4) 
1) ความหมายของรถเจ๊ก 
2) ลักษณะส าคัญของรถเจ๊ก 
3) ท่ีมาของชื่อรถเจ๊ก 
4) ประโยชน์ของรถเจ๊ก 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะข้อความนี้ให้ความรู้ถึงท่ีมาของชื่อรถเจ๊ก 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะไม่ได้อธิบายความหมายของรถเจ๊ก 
2) ผิด เพราะไม่ได้อธิบายลักษณะของรถเจ๊ก 
4) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรถเจ๊ก 

  

ความจริงแล้ว“รถเจ๊ก” ควรเรียกว่า “รถลาก” เนื่องจากเป็นพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีไปได้ 
โดยใช้ก าลังคน 1 คน ลากจูงไปโดยการวิ่งเหยาะ ๆ แต่เนื่องจากผู้ท่ีรับจ้าง “ลากรถ”  
ส่วนใหญ่เป็นคนจีนท่ีเข้ามาท ามาหากินในเมืองไทย ต้องอาศัยแรงกายหาเลี้ยงชีพ 
ด้วยความยากล าบาก ชื่อของรถจึงกลายเป็น “รถเจ๊ก” ตามค าเรียกขานท่ีคนไทย 
ใช้เรียกคนจีนที่ลากรถนั่นเอง 

15 
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15. จากข้อความสะท้อนถึงคุณลักษณะใดของคนจีนท่ีเด่นชัดท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 4) 
1) อยู่อย่างพอเพียง 
2) ซื่อสัตย ์
3) ประหยัด 
4) อดทน 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะจากค าว่า “ต้องอาศัยแรงกายลากรถในการหาเลี้ยงชีพด้วยความ

ยากล าบาก” ซึ่งแสดงถึงความอดทน 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงการเป็นอยู่อย่างพอเพียงของคนจีน 
2) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงความซื่อสัตย์ของคนจีนท่ีมีอาชีพลากรถ 
3) ผิด เพราะไม่มีข้อความสะท้อนถึงความประหยัดของคนจีนที่มีอาชีพลากรถ 

  

16 
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16. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากข้อความ ผู้สูงอายุควรทาโลชั่นด้วยเหตุผลในข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 4) 
1) บ ารุงผิว 
2) ลดไขมัน 
3) ป้องกันเหงื่อ 
4) แก้อาการแพ้ 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังคือการบ ารุงผิว 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะไขมันของผู้สูงอายุมีน้อยกว่าปกติอยู่แล้ว การทาโลชั่นจึงไม่ใช่การลดไขมัน 
3) ผิด เพราะต่อมเหงื่อของผู้สูงอายุมีน้อยกว่าปกติอยู่แล้ว การทาโลชั่นจึงไม่ใช่ 

การป้องกันเหงื่อ 
4) ผิด เพราะในข้อความไม่ระบุว่าการทาโลชั่นเพ่ือแก้อาการแพ้ 

  

17 

ผิวหนังของผู้สูงอายุมักเหี่ยวย่น แห้ง เนื่องจากต่อมเหงื่อและไขมันของผู้สูงอายุ  
น้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดความแห้ง และคันตามผิวหนัง จึงควรทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น  
ให้ผิวหนัง 
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17. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด (ตัวชี้วัดที่ 4) 
1) ข้อห้ามขณะที่เปียกฝน 
2) ข้อปฏิบัติเพื่อเลี่ยงการเปียกฝน 
3) ข้อควรระวังขณะเดินตากฝน 
4) ข้อแนะน าหลังจากเดินตากฝน 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะมีค าว่า “ควร” ท าหลังจากเปียกฝน เช่น ควรสระผม ควรใช้ผ้าขนหนูซับ

เส้นผมให้แห้ง 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้อความไม่ได้กล่าวถึงข้อห้ามในขณะเปียกฝน 
2) ผิด เพราะข้อความไม่ได้บอกข้อปฏิบัติเพื่อใหเ้ล่ียงการเปียกฝน 
3) ผิด เพราะข้อความไม่ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในขณะท่ีเดินตากฝน 

  

เมื่อเปียกฝนทุกครั้ง ควรสระผมให้เร็วท่ีสุด เพราะน้ าฝนท่ีตกลงมาชะล้าง 
สิ่งสกปรกและเชื้อโรคในอากาศลงมาด้วย นอกจากท าให้ไม่สบายแล้ว เส้นผม 
และหนังศีรษะยังเกิดความชื้นสะสม กลิ่นอับ และโรคหนังศีรษะ หากไม่สะดวกท่ีจะสระผม
ควรใช้ผ้าขนหนูซับเส้นผมให้แห้ง 

18 
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18. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

จากข้อความ เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) แมวกระโจนจับปลาในตู้ปลา 
2) แมวกินปลาตัวอ้วนเป็นอาหาร 
3) แมวถูกเจ้าของตีเพราะท าตู้ปลาแตก 
4) แมวเดินจากตู้ปลาไปด้วยความเสียดาย 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะจากข้อความท่ีว่า “เฮ้อ ! แต่มันก็เป็นเพียงความฝัน” แสดงถึงแมวไม่ได้

จับปลาหรือกระโจนจับปลาในตู้ปลา 
ตัวลวง 
1) ผิด เพราะแมวจะไม่กระโจนจับปลาในตู้ เนื่องจากมันรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นความคิดฝันเฟื่อง

เท่านั้น 
2) ผิด เพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นและแมวไม่ได้ท าจริง ๆ เนื่องจากมันรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นความคิด

ฝันเฟื่องเท่านั้น 
3) ผิด เพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นและแมวไม่ได้ท าจริง ๆ เนื่องจากเป็นความคิดฝันเฟื่องท่ีไม่

เกิดขึ้นจริง จึงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ 
  

แมวตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่เพียงล าพัง มันจ้องมองเขม็ง ท่ีปลาตัวอ้วน ซึ่งแหวกว่าย 
ในตู้ปลา ในความคิดของมันก าลังฝันถึงปลาตัวอ้วนท่ีจะเป็นอาหารอันโอชะ และแมวตัวนั้น
กพ็ูดว่า “เฮ้อ! แต่มันก็เป็นเพียงความฝัน” 

19 
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19. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ เด็กท้ังสองคนน่าจะน าลูกยางไปท าอะไรมากท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) น าไปเล่นกับเพื่อน 
2) น าไปเพาะพันธุ์ขาย 
3) น าไปเป็นของที่ระลึก 
4) น าไปท างานประดิษฐ์ 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะจากค าพูดท่ีว่า “เพ่ือน ๆ เราคงชอบ” สื่อถึงการน าไปเล่นกับเพื่อน 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะไม่มีค าท่ีสื่อถึงความคิดที่จะน าไปเพาะพันธุ์ขาย 
3) ผิด เพราะไม่มีค าท่ีสื่อถึงความคิดที่จะน าไปเป็นของที่ระลึก 
4) ผิด เพราะไม่มีค าท่ีสื่อถึงความคิดที่จะน าไปท างานประดิษฐ์ 

  

เราช่วยกันเก็บ 

ไปเยอะ ๆ เลยนะ 

เพ่ือน ๆ เราคงชอบ 
ลูกยางนี ้

ลอยแล้ว

เหมือนนกบนิ 

ดูสวยจังเลย 

20 
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20. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

จากข้อความ หลังจากท่ีเต่าตะโกนต่อว่าเด็กแล้วน่าจะเกิดเหตุการณ์ใด (ตัวชี้วดัที่ 5) 
1) ลูกหงส์โกรธท่ีเต่าไม่เชื่อฟัง 
2) ลูกหงส์พาเต่าไปให้ไกลจากเด็ก ๆ 
3) เต่าตกลงมาตาย 
เต่าได้ไปเท่ียวท่ีถ้ าสีทอง 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเมื่อเต่าอ้าปากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นคือ เต่ามันจะหลุดจากกิ่งไม้ท่ีคาบอยู่

ทันทีจึงตกลงมาตาย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเด็กเข้าใจว่าการท่ีเต่าอ้าปากพูดไม่คาบกิ่งไม้เป็นการไม่เชื่อฟังหงส์ท าให้
ลูกหงส์โกรธเต่า 

2) ผิด เพราะลูกหงส์ไม่มีโอกาสจะพาเต่าไปได้อีก เนื่องจากเมื่อเต่าอ้าปากตะโกนแล้ว
เต่าตกลงมาตาย 

4) ผิด เพราะเต่าไม่มีโอกาสได้ไปเท่ียวถ้ าสีทองเพราะความโกรธท าให้พลาดตกลงมาตาย 

  

เต่าตัวหนึ่งอยากไปเท่ียวท่ีถ้ าสีทอง จึงขอร้องให้ลูกหงส์ 2 ตัวพาไป ลูกหงส์จึงให้
เต่าคาบกิ่งไม้ โดยห้ามอ้าปาก มิฉะนั้นจะตกลงมาตาย ขณะท่ีลูกหงส์บินผ่านทุ่งนา  
เด็ก ๆ เห็นแล้วใช้ก้อนหินขว้างปา ท าให้เต่าโกรธมากจึงตะโกนว่า “เจ้าเด็กใจร้าย” 

21 
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21. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

จากข้อความ ใครมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฉี่หนูมากที่สุด (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) คนงานในโรงงานผลิตน้ าแข็ง 
2) เด็กท่ีฝึกหัดว่ายน้ าในสระว่ายน้ าหมู่บ้าน 
3) ชาวบ้านเดินลุยน้ าบนถนนในซอยไปท างานเป็นประจ า 
4) พ่อค้าขายของในตลาดนัดซึ่งน้ าเคยท่วมในปีท่ีผ่านมา 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะน้ าท่ีขังในถนนของชุมชนจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคจากท่ีต่าง ๆ ซึ่งอาจ

รวมถึงโรคฉี่หนูด้วย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะคนงานในโรงงานผลิตน้ าแข็งไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับน้ าท่ีท่วมขังในชุมชน 
2) ผิด เพราะสระว่ายน้ าหมู่บ้านมีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค 
4) ผิด เพราะพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน้ าท่วมผ่านมาเป็นปีโอกาสท่ีจะเกิดน้ าท่วมขังอาจจะ

ไม่มี 
  

โรคฉี่หนู เป็นโรคท่ีระบาดมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะชะล้างเอาเช้ือโรคต่าง ๆ 
จากสภาพแวดล้อม ไหลมารวมกันอยู่ ในบริเวณน้ าท่วมขัง ซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจาก 
เชื้อแบคทีเรียท่ีอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ท่ีเป็นพาหะ โดยไม่แสดงอาการ แต่มีการติดเชื้อ 
ท่ีท่อไต และปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ ซึ่งจะแฝงอยู่ในจุดท่ีน้ าท่วมขัง และสามารถ 
มีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน 

22 
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22. อ่านนิทานต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากนิทาน น่าจะเกิดเหตุการณใ์ดขึ้น (ตัวชี้วัดที่ 5) 
1) สิงโตถูกวัวรุมท าร้าย 
2) สิงโตหนีฝูงวัวเข้าป่า 
3) วัวท้ังสีต่ัวตายหมด 
4) วัวท้ังสี่กลับมาคืนดีกัน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเป็นโอกาส ท่ีสิงโตรอคอยอยู่มาถึง การท่ีวัวแยกกันอยู่จึงท าให้ถูกล่าได้ง่าย 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะวัวทะเลาะและแยกกันอยู่จึงไม่มีโอกาสมารุมท าร้ายสิงโต 
2) ผิด เพราะสิงโตต้องถือโอกาสท่ีวัวแยกกันอยู่เข้าไปล่าวัวเป็นอาหารไม่ใช่หนีวัวเข้าป่า 
4) ผิด เพราะโอกาสท่ีจะรอดจากการล่าของสิงโตไม่มี จึงจะมาคืนดีกันไม่ได้ 

  

23 

วัวสี่ตัวออกหากินในทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง มันไม่เคยเกรงกลัวสิงโตท่ีอยู่แถวนั้นเลย  
เพราะพวกมันมีความรักใคร่และคอยช่วยกันป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กันเสมอ วันหนึ่งวัว 
ท้ังสี่ทะเลาะกัน และพวกมันต่างแยกกันอยู่ ในขณะท่ีสิงโตเห็นเหตุการณ์โดยตลอด  
และคิดว่าเป็นโอกาสดีของสิงโตที่จะได้อาหารอันโอชะ 
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23. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

จากข้อความ ครอบครัวนี้ควรท าอย่างไรจึงจะเป็นการแก้ปัญหาท่ียั่งยืนท่ีสุด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) ต้องพึ่งพาตนเอง 
2) ต้องหาผู้ใจบุญคนอื่น 
3) ต้องมีความอดทน 
4) ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะ การรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ี

ยั่งยืน 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะการหาผู้ใจบุญคนอื่น เป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีไม่ยั่งยืนถูกต้อง 
3) ผิด เพราะครอบครัวนี้อดทนรอคอยแต่ผู้ใจบุญ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง 

ไม่ยั่งยืน 
4) ผิด เพราะจากข้อความกล่าวถึงความเจ็บป่วยของผู้ใจบุญเท่านั้น 

  

“ครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมาก เคยค้าขายแล้วขาดทุนจึงไม่กล้าท่ีจะท างานใด ๆ 
อีกเลย วันหนึ่งมีผู้ใจบุญน าอาหารมาแจกครอบครัวนี้ดีใจมาก และวันต่อ ๆ มา ผู้ใจบุญ 
ก็น ามาให้อีก หลังจากนั้นครอบครัวนี้จึงรอคอยอาหารจากผู้ใจบุญทุกวัน ต่อมาผู้ใจบุญ
เจ็บป่วยมากจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แต่ทุกคนในครอบครัวนี้ เฝ้ารอคอยผู้ใจบุญ 
ด้วยความหวัง 

24 
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24. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้านักเรียนออกก าลังกายโดยการวิ่งแล้ว หลังจากออกก าลังกายพบว่ากล้ามเนื้อแขน
อักเสบแสดงว่านักเรียนมีความผิดพลาด ในข้อใด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) การใชลู้่วิ่งท่ีไม่ราบเรียบ 
2) การเกร็งแขน คอ ไหล่มากเกินไป 
3) การใช้รองเท้าท่ีไม่เหมาะสม 
4) การแกว่งแขนตรงไปและก ามือหลวม ๆ 

 

ตัวตรง ไหล่ แขน  
และคอต้องผ่อนคลาย 

 

ข้อศอกงอระหว่าง 
๙๐ - ๑๐๐ องศา 

แขนแกว่งตรงไป 
ขนานกับแนวว่ิง 

เสื้อผ้า 

มือก าหลวม ๆ 
 

รองเท้าต้องเหมาะสม 
กับการวิ่ง 

ว่ิงลงส้นเท้า 

ลู่ว่ิงราบเรียบ ได้ระดับ 
ไม่เทเอียง ไม่แข็งไม่นุ่ม 
เกินไปและความแน่น 
ของพื้นเท่ากัน 

เสื้อผ้า 
ใช้ผ้ายืดกระชับพอดีตัว 
ไม่หลวมจนเกินไป 

ท่าวิ่งที่ถูกวิธี 

25 
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ตัวถูก 
2) ถูก เพราะในข้อความมีข้อมูลว่าการวิ่งท่ีถูกต้องต้องวิ่งตัวตรง ไหล่ แขน และคอ  

ต้องผ่อนคลาย หากเกร็งแขน คอ ไหล่มากเกินไปจะท าให้กล้ามเนื้อแขนอักเสบได้ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเน้ือแขนอักเสบ 
3) ผิด เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเน้ือแขนอักเสบ 
4) ผิด เพราะแกว่งแขนตรงไปและก ามือหลวมๆ เป็นท่าว่ิงท่ีถูกต้อง 
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25. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

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 เพราะมีค าว่า “หมอกมัวซัว” “ละอองหมอก” เกิดขึ้นในช่วงเช้า 

ตัวลวง 
2) และ 3) ผิด เพราะเวลาช่วงนี้แดดร้อนจัดจะมองไม่ เห็นละอองหมอกหรือ 

หมอกมัวซัวแน่นอนและจะไม่มีโอกาสเกิดละอองหมอกไหลตามร่องใบ
หยดลงดังเปาะแปะ 

4) ผิด เพราะเวลาช่วงนี้ผ่านระยะแดดร้อนจัดมาแล้วจึงไม่มีโอกาสเกิดละอองหมอก 
  

หมอกมัวซัวท่ัวทุกแห่งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจนสั่นสะท้าน ต้นไม้ใบหญ้าท่ีพอมี 
อยู่บ้างตามริมทางสัมผัสละอองหมอก จนใบกลายเป็นสีขาวหม่น แล้วไหลตามร่องใบ 
หยดลงดังเปาะแปะ 

27 
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26. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

บทร้อยกรองนี้ ให้ข้อคิดในเร่ืองใด (ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) การเลือกใช้สมุนไพร 
2) การรักษามรดกไทย 
3) การเช่ือฟังปู่ย่าตายาย 
4) การอนุรักษ์สมุนไพรไทย 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะค าว่า “สมุนไพรมีคุณค่าและลูกหลานรู้รักษา” เป็นการสื่อถึงการอนุรักษ์ 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการเลือกใช้ 
2) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการรักษามรดกไทย 
3) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการเช่ือปู่ย่าตายาย 

  

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา 
แต่ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้กันมา ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป 
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27. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

จากข้อความ ควรตั ้งชื ่อเรื ่องว่าอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับข้อความนี ้มากที่สุด 
(ตัวชี้วัดที่ 6) 
1) คุณค่าของข้าวกล้อง 
2) วิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง 
3) ลักษณะของข้าวกล้อง 
การรับประทานข้าวกล้อง 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะข้อความกล่าวถึงประโยชน์ของข้าวกล้องซึ่งมีวิตามินต่าง ๆ รวมท้ังมี 

ใยอาหาร 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงวิธีเลือกซื้อข้าวกล้อง 
3) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของข้าวกล้อง 
4) ผิด เพราะไม่ได้กล่าวถึงการรับประทานข้าวกล้องโดยตรง ซึ่งไม่ใช่สาระหลักของ

ข้อความนี ้
  

ข้าวกล้องเป็นข้าวท่ีดีท่ีสุด ตรงท่ีว่ามันมีใยอาหารเหลืออยู่ โดยไม่ได้ขัดสีท้ิงไป 
ใยอาหารก็จะมีส่วนท่ีเป็นใยคล้ายร า ในร านี้จะมีพวกวิตามินต่าง  ๆ เบต้าแคโรทีน  
และสารท่ีเป็นประโยชน์อีกหลายชนิด เพราะฉะนั้น เราจะได้รับประโยชน์ในข้าวกล้อง
มากกว่าข้าวขาว 
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ 
28. อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

บทร้อยกรองนี้ สะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยคนไทย อย่างไรบ้าง (ตอบมา 2 ข้อ) 
ตอบ 1).................................................................................................................................... 

 2).................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดที่ 3 
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบส้ัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนลักษณะนิสัยคนไทยท่ีสอดคล้องกับบทร้อยกรอง 

ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล ท้ัง 2 ค าตอบ 
แนวค าตอบ - คนไทยมีนิสัย เช่น มีน้ าใจเมื่อมีใครมาบ้านก็ยินดีต้อนรับ 
 - เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
 - ชอบทักทายพูดคุย/ยิ้มง่าย 
 - มีจิตใจดีงาม 
 - เป็นเจ้าบ้านท่ีดี ต้อนรับด้วยความยินดี 
 - มีมิตรสัมพันธ์ท่ีดี 
 - หรือค าตอบอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับบทร้อยกรองข้างต้น 

- ฯลฯ 
  

นิสัยคนไทยทุกบ้าน ใครมาเรือนชานอาศัย 
ต้อนรับขับสู้ใส่ใจ น้ าดื่มส่งให้ทักทาย 
น้ าใสในขันที่ยื่น ชุ่มชื่นดับร้อนผ่อนหาย 
ซาบซึ้งตรึงใจไม่วาย เป็นสายสัมพันธ์มั่นคง 
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คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนลักษณะนิสัยคนไทยท่ีสอดคล้องกับบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล ได้ 1 ค าตอบ 

แนวค าตอบ - คนไทยมีน้ าใจ 
- คนไทยใจดี 
- ฯลฯ 

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบท่ีไม่สอดคล้องกับบทร้อยกรอง 
หรือไม่เขียนค าตอบ 

แนวค าตอบ - นิสัยคนไทย 
- คนมาเยี่ยมบ้าน 
- ฯลฯ 
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29. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

จากข้อความ เมื่อคุณแม่ซื้อยากันยุงมาใช้ท่ีบ้าน และนักเรียนต้องเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีคุณแม่
ซื้อมา นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร พรอ้มให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ......................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................... 

ตัวชี้วัดที่ 6 
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบส้ัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนข้อควรปฏิบัติในการใช้ยากันยุงได้ถูกต้อง  

และอธิบายเหตุผลประกอบท่ีสมเหตุสมผลสอดคล้องกับ
ข้อความท่ีก าหนด 

แนวค าตอบ - อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้ เพราะจะได้ใช้
อย่างถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง 

- ปฏิบัติ/ท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เพราะจะท าให้เกิด
ความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว 

- ฉีดยากันยุงแล้วไม่ควรอยู่ในบ้าน เพราะสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกาย 
- ฉีดยากันยุงก่อนออกไปท าธุระนอกบ้าน เพราะยาออกฤทธิ์
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

- หรือค าตอบอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับข้อความ 
- ฯลฯ 

วิธีเลือกซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุง 
ชนิดท่ีใช้สารเคมี บนฉลากจะระบุเลขทะเบียน และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ผู้ใช้
ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์ไล่ยุงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
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คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนข้อควรปฏิบัติในการใช้ยากันยุงได้
ถูกต้อง แต่ไม่อธิบายเหตุผลประกอบ หรืออธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีไม่สมเหตุสมผล 

แนวค าตอบ - อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ 
- ปฏิบัติ/ท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 
- ฯลฯ 

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่ อนัก เรียนเขียนวิธีการปฏิบัติ ในการใช้ยากันยุ ง 
ไม่ถูกต้องและหรือให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียนตอบ 

แนวค าตอบ - การซื้อยากันยุง 
- ยุงกัด 
- ฯลฯ 
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30. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 

 
 
จากข้อความนี้ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด เราควรเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีมันส าปะหลัง 
เป็นส่วนผสมหลัก ตอบมา 2 ข้อ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ 1)................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................ 

2)..................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................ 

ถุงพลาสติกส่วนใหญ่ก าจัดยากและใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม จึงได้มีการคิดค้นถุงพลาสติกท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นส่วนผสมหลัก 
ซึ่งถุงพลาสติกนี้จะมีเน้ือเนียนเรียบ เหนียว ย่อยสลายได้สมบูรณ์ภายในเวลา 3 เดือน 
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ตัวชี้วัดที่ 5 (ข้อ 30) 
รูปแบบข้อสอบ เขียนตอบอิสระ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (4 คะแนน) เมื่ อนัก เรียนเขียนแสดงความคิด เห็น ท่ีควรเลือกใช้

ถุงพลาสติกจากข้อความได้ถูกต้อง และอธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีสมเหตุสมผลท้ัง 2 ค าตอบ 

แนวค าตอบ - ถุงพลาสติกท่ีท าจากมันส าปะหลังมีเนื้อเนียนเรียบและมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติเพราะเป็นการใช้วัสดุท่ีท าให้
ย่อยสลายได้เร็วภายในเวลา 3 เดือน 

 - เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังมีรายได้
เพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรน ามันส าปะหลังมาเป็นวัตถุดิบ 
ในการท าถุงพลาสติก 

- ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม และส่งผลดีต่อสุขภาพ เพราะมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย 

- หรือค าตอบอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
- ฯลฯ 

คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) เมื่ อนัก เรียนเขียนแสดงความคิด เห็น ท่ีควรเลือกใช้
ถุงพลาสติกจากข้อความได้ถูกต้อง และอธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีสมเหตุสมผลเพียง 1 ค าตอบ 

แนวค าตอบ - ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมเพราะเป็นวัสดุตามธรรมชาติ 
- ฯลฯ 

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนไม่ เขียนหรือเขียนแสดงความคิด เห็น ท่ี
สนับสนุนการเลือกใช้ถุงพลาสติกจากข้อความไม่ถูกต้อง
และไม่สมเหตุสมผล 

แนวค าตอบ - เป็นขยะล้นโลก 
- ฯลฯ 
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เฉลย 
แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาต ิ 

(National Test: NT) 

ความสามารถด้านเหตุผล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 

1. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อใดเป็นเหตุผลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีเด็กหญิงแป้งเสนอให้ย้ายต้นมะลิมาบริเวณหน้าบ้าน 
(ตัวชี้วัด 1) 

1) มีพื้นท่ีกว้างขวางมากพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 

2) ต้นมะลิจะได้รับแสงแดดเพื่อเจริญเติบโตมากกว่า 

3) มีดินดีมากกว่าจะท าให้มะลิออกดอกจ านวนมาก 

4) เหมาะส าหรับการปลูกดอกไม้ประดับมากกว่า 

1 

เด็กหญิงแป้งเสนอใหคุ้ณแม่ย้ายต้นมะลิท่ีอยู่หลังบ้าน (หมายเลข 1) 

มาไว้บริเวณหน้าบ้าน (หมายเลข 2) ดังภาพ 
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ตัวถูก 
2) ถูก เพราะบริเวณหน้าบ้านเป็นท่ีโล่งไม่มีต้นไม้ใหญ่บังแสงท่ีต้นมะลิต้องใช้เพื่อ 

การเจริญเติบโต 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะต้นมะลิเป็นไม้ประดับเจริญเติบโตเป็นพุ่มไม่มีความจ าเป็นต้องใช้พื้นท่ี
กว้างขวาง 

3) ผดิ เพราะข้อมูลข้างต้นไม่แสดงถึงความแตกต่างของดินทั้งสองบริเวณ 
4) ผิด เพราะการปลูกไม้ประดับสามารถปลูกบริเวณใดก็ได้ที่มีแสงแดดเพียงพอ 

2 
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2. พิจารณารูปภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 

 
 
 
 

 

 

จากภาพ วิธีการก าจัดขยะของนักเรียนในภาพใดดีกว่ากัน เพราะเหตุใด (ตัวชี้วดั 1) 
1) ภาพท่ี 1 ดีกว่า เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาขุดหลุม 
2) ภาพท่ี 1 ดีกว่า เพราะก าจัดขยะได้รวดเร็วมีอันตรายน้อย 
3) ภาพท่ี 2 ดีกว่า เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4) ภาพท่ี 2 ดีกว่า เพราะขยะย่อยสลายโดยธรรมชาติและเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะวิธีการฝังกลบขยะเป็นการย่อยสลายขยะโดยวิธีธรรมชาติและยังเป็นปุ๋ย 

ให้พืชได้ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะการเผาท าได้รวดเร็วก็จริงแต่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
2) ผิด เพราะการเผาท าได้รวดเร็ว แต่มีอันตรายมากจากความร้อนและท าให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ 
3) ผิด เพราะการก าจัดขยะโดยการฝังดินไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ ขยะท่ีฝังยังไม่มีค่า

เหมือนเดิม 

 ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 

3 
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3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 

 
 

 

การกระท าของแก้วถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 1) 
1) ถูกต้อง เพราะครูเตรียมไว้ส าหรับแจกให้นักเรียนอยู่แล้ว 
2) ถูกต้อง เพราะถ้ารอให้ครูแจกอาจจะไม่ได้กล่องดินสอท่ีมีสีตรงตามท่ีต้องการ 
3) ไม่ถูกต้อง เพราะการหยิบของไปก่อนจัดเป็นการลักขโมย 
4) ไม่ถูกต้อง เพราะการหยิบของไปก่อนจะเป็นการเอาเปรียบเพ่ือน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง การหยิบของก่อนได้รับอนุญาต และข้อมูล

กล่าวถึง “โดยไม่มีใครเห็น” ส่อเจตนาการลักขโมย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การหยิบของโดยพละการเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง แม้ของจะเตรียมไว้
ส าหรับแจกนักเรียนก็ตาม 

2) ผิด เพราะ การหยิบของโดยพละการเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง และการรับของแจก
ควรได้รับตามท่ีผู้ให้มีความประสงค์จะให้ 

4) ผิด เพราะการหยิบของไปโดยท่ีไม่มีใครเห็นเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง แต่เหตุผลไม่ใช่
การกระท าท่ีแสดงถึงการเอาเปรียบแต่เป็นการลักขโมย 

  

หลังเลิกเรียน แก้วเห็นกล่องดินสอท่ีวางอยู่บนโต๊ะครู ซึ่งครูเตรียมไว้ส าหรับแจก
นักเรียนทุกคนในงานวันเด็กพรุ่งนี้ แก้วจึงหยิบกล่องดินสอใส่กระเป๋ากลับบ้านไป     
หนึ่งกล่องโดยไม่มีใครเห็น 

4 
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4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

 

ข้อใดเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ ลุงอ้นหาปลาได้น้อยลง (ตัวชี้วัด 2) 
1) หนองน้ าไม่มีอาหารให้ปลาในการเจริญเติบโต 
2) การปลูกพืชผักของชาวบ้านท าให้ปลากลายพันธุ์ 
3) หนองน้ าขาดแหล่งวางไขใ่นการขยายพันธ์ุของปลา 
4) สภาพน้ าเปลี่ยนแปลงท าให้ปลาไม่ขยายพันธ์ุหรือตาย 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะข้อมูลกล่าวถึงการใช้สารเคมีรอบหนองน้ าซึ่งมีโอกาสไหลมากับน้ าท าให้

สภาพของน้ าเป็นปัญหาต่อการด ารงชีวิตของปลา 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้อมูลกล่าวถึงสารเคมีซึ่งไม่ไม่ได้กล่าวถึงอาหารปลา 
2) ผิด เพราะการปลูกผักไม่สามารถท าให้ปลากลายพันธุ์ได้ 
3) ผิด เพราะแหล่งวางไข่ปลาเป็นหนองน้ าแหล่งเดิมที่เคยวางได้จ านวนมาก 

  

5 

เมื่อก่อนนี้ ในหนองน้ าหลังบ้านมีปลาชุกชุม ลุงอ้นหาปลามาขายเป็นประจ าทุกวัน
ต่อมาชาวบ้านรอบๆ หนองน้ าปลูกพืชผักขายเป็นจ านวนมากโดยชาวบ้านใช้สารเคมีฉีดพ่น 
ในการก าจัดศัตรูพืชท าให้พืชงอกงามไม่มีแมลงกัดกิน แต่ลุงอ้นกลับหาปลาได้น้อยลง  
และบางวันหาปลาไม่ได้เลย 
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5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กหญิงกัลยา ให้ข้อคิดต่อการปฏิบัติตนของนักเรียนอย่างไร 
(ตัวชี้วัด 2) 

1) คุยโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีความจ าเป็น 
2) ไม่เล่นกีฬาท่ีโรงเรียนหลังเลิกเรียน 
3) เดินบนถนนท่ีเป็นทางใหญ่ ๆ เท่านั้น 
4) หลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในท่ีเปลี่ยวเวลาพลบค่ า 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะข้อมูลกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการเดินเวลาพลบค่ าในซอยเปลี่ยว  

ซึ่งเป็นเวลาและสถานท่ี ท่ีเกิดการชิงทรัพย์อยู่บ่อยคร้ัง 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะจากเหตุการณ์การคุยโทรศัพท์ในขณะเดินไม่ใช่เหตุผลหลักท่ีท าให้เกิด  
การชิงทรัพย์ 

2) ผิด เพราะเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนสามารถท าได้ แต่นักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังตัวเอง 
3) ผิด เพราะการเดินทางกลับบ้านบางคนไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะทางใหญ่ 

จ าเป็นต้องผ่านเส้นทางเล็ก ๆ ในซอยเข้าบ้าน 
  

6 

เด็กหญิงกัลยาเล่นกีฬาท่ีโรงเรียนจนถึงเวลา 18.00 น. แล้วจึงเดินกลับบ้านซึ่งอยู่
ในซอยเปลี่ยวหลังโรงเรียน ในขณะท่ีกัลยาเดินในซอย เธอได้โทรศัพท์คุยกับเพื่อน 
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ปรากฎว่ามีชายคนหนึ่งเดินมาข้างหลังกระชากโทรศัพท์ของ
เธอวิ่งหนีไป 
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6. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

การท่ีแดงและแม่หาเห็ดได้น้อยลง เกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด (ตัวชี้วัด 2) 
1) การหาเห็ดเป็นระยะเวลานานท าให้เห็ดสูญพันธุ์ 
2) การตัดต้นไม้ท าให้สายพันธุ์ของเห็ดเปล่ียนแปลง 
3) การหาเห็ดเป็นระยะเวลานานท าให้เห็ดขาดธาตุอาหาร 
4) การตัดต้นไม้ท าให้ป่าขาดความชุ่มชื้นเห็ดไม่เจริญเติบโต 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะเห็ดจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยความชุ่มชื้นของผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เมื่อตัด

ต้นไม้ ป่าจึงขาดความชุ่มชื้นท าให้เห็ดไม่เจริญเติบโต 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะการหาเห็ดเป็นเวลานานไม่เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของเห็ด เนื่องจากเห็ด
สามารถเกิดขึ้นได้อีกถ้าแร่ธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความชื้น แสง เหมาะสม 

2) ผิด เพราะการตัดต้นไม้ไม่สามารถท าให้สายพันธ์ุของเห็ดเปลี่ยนแปลงได้ 
3) ผิด เพราะการขาดธาตุอาหารของเห็ดเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวกับระยะเวลา  

ในการหาเห็ด 
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  เมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมา แดงและแม่เข้าไปในป่าเพื่อหาเห็ด แต่ละครั้งได้เห็ดเป็นจ านวนมาก
และเหลือพอท่ีจะน าไปขาย ในปีนี้ป่าไม้ถูกลักลอบตัดจนเหลือเฉพาะต้นไม้ท่ีมีขนาดเล็ก 
และปีนี้แดงกับแม่หาเห็ดได้น้อยลง 
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7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 

 
ถ้าเด็กหญิงแป้งต้องการเลือกซื้อครีมไปฝากคุณป้าซึ่งมีอาชีพท าสวน ควรเลือกซื้อยี่ห้อใดจึง
จะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 2) 
1) ครีมยี่ห้อ ก เพราะจะไม่เหนียวตัว และสามารถป้องกันแสงยูวีได้ถึงร้อยละ 30 
2) ครีมยี่ห้อ ข เพราะจะท าให้ไม่เป็นโรคผิวหนังท่ีเกิดจากแสงแดดและป้องกันแสงยูวีได้ร้อยละ 50 
3) ครีมยี่ห้อ ค เพราะจะท าให้ผิวไม่แห้งไม่หยาบกร้านและป้องกันแสงยูวีได้ดี 
4) ครีมยี่ห้อ ง เพราะจะท าให้ผิวไม่เหี่ยวย่นและมีผิวขาวสดใสขึ้น 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะมีข้อมูลท่ีชัดเจนและอ้างอิงได้มากท่ีสุดท่ีเหมาะสมส าหรับอาชีพท าสวน  

ท่ีต้องสัมผัสแดดโดยตรง 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะอาชีพท าสวนควรใช้ครีม ท่ีสามารถป้องกันแสงยูวีได้มาก แต่ตัวเลือก  
1) ถึงแม้จะมีข้อมูลท่ีชัดเจนว่าป้องกันได้ร้อยละ 30 แต่ยังน้อยกว่าตัวเลือก  
2) ซึ่งป้องกันได้ร้อยละ 50 

3) ผิด เพราะข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันแสงยูวีไม่ชัดเจนเพียงพอส าหรับคนท างาน
กลางแจ้ง 

เด็กหญิงแป้ง เลือกซื้อครีมทาผิว ในร้าน ซึ่งมีหลายย่ีห้อ ดังนี้ 
ครีมยี่ห้อ ก ป้องกันแสงยูวี ได้ร้อยละ 30 เป็นครีมไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อใช้ 
ครีมยี่ห้อ ข ป้องกันแสงยูวี ได้ร้อยละ 50 เป็นครีมท่ีช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรค

ผิวหนัง จากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง 
ครีมยี่ห้อ ค ป้องกันแสงยูวีได้ดี เป็นครีมท่ีมีความเข้มข้นสูงช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น 
ครีมยี่ห้อ ง ป้องกันแสงยูวีได้ดี เป็นครีมท่ีท าให้ผิวขาว สดใสขึ้น 

8 
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4) ผิด เพราะข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันแสงยูวีไม่ชัดเจนเพียงพอส าหรับคนท างาน
กลางแจ้ง 

พิจารณาภาพและข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 8 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. การท่ีพลอยตัดสินใจซื้อปลาจากร้านท่ี 1 ข้อใดเป็นเหตุผลใช้อธิบายได้สมเหตุสมผลท่ีสุด 

(ตัวชี้วัด 3) 
1) มีปลาหลากหลายชนิด 
2) มีความสนใจลูกค้าดีกว่า 
3) มีการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ 
4) มีปลาสดกว่าและมีให้เลือกมากกว่า 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะลักษณะการแต่งกายของคนขายปลาในร้านท่ี 1 สวมรองเท้าบูท 

มีเส้ือกันเป้ือน แสดงถึงความสะอาดและสุขอนามัยท่ีดี 
ตัวลวง 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลอยต้องการซื้อปลา จากการสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่เลือกซื้อปลาจากร้านท่ี 1 
พลอยจึงตัดสินใจเลือกซื้อปลาร้านท่ี 1 เหมือนกับคนส่วนใหญ่ 

ที่ร้านพ้ืนเฉอะแฉะ 

ดีนะที่เราสวมรองเท้าบูท ร้านที่ 1 ร้านที่ 2 
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1) ผิด เพราะท้ังสองร้านมีปลาหลายชนิดเหมือนกัน 
2) ผิด เพราะคนขายปลาท้ังสองร้านย้ิมแย้มแจ่มใสเหมือนกัน 
4) ผิด เพราะท้ังสองร้านมีปลาสด และจ านวนปลาใกล้เคียงกัน 

9. ลักษณะพฤติกรรมของพ่อค้าร้านท่ี 2 จะมีแนวโน้มเป็นโรคในข้อใดมากท่ีสุด (ตัวชี้วัด 2) 
1) โรคตาแดง 
2) โรคผิวหนัง 
3) โรคท้องร่วง 
4) โรคหอบหืด 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะพ่อค้าร้านท่ี 2 ไม่สวมรองเท้าบูทท าให้ผิวหนังสัมผัสกับน้ าท่ีเฉอะแฉะ

ตลอดเวลาท าให้ เกิดการติดเชื้อของชั้นหนังก าพร้าได้ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะโรคตาแดงพบมากในเด็กใช้มือไม่สะอาดขยี้ตาและระบาดในฤดูฝน 
3) ผิด เพราะโรคทางเดินอาหารมีปัจจัยเสี่ยงจากการขาดสาธารณสุขที่ดีโดยเฉพาะน้ าดื่ม

น้ าใช้ การกินอาหารท่ีไม่สะอาด 
4) ผิด เพราะโรคทางเดินหายใจเกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่าง ๆ  

ในระบบทางเดินหายใจ และมลพิษทางอากาศ 
  

10 
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10. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 

 

เอกควรท าอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด (ตัวชี้วัด 3) 
1) ไม่ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ 
2) ขอร้องครูให้ลดราคาของขวัญลงอีก 
3) ซื้อของขวัญในราคาเท่ากับเงินท่ีเหลืออยู่โดยไม่บอกใคร 
4) บอกความจริงกับแม่และขอเงินเพิ่มให้ครบ 50 บาท 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะการพูดความจริงเป็นสิ่งท่ีควรท าและต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะต้องร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
2) ผิด เพราะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และการแก้ปัญหาต้องแก้ที่บุคคล ไม่ใช่การแก้ปัญหา

ท่ีส่วนรวม 
3) ผิด เพราะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกติกาและเอาเปรียบเพื่อน 
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วันขึ้นปีใหม่ปีนี้ นักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยครูแจ้งว่า “ของขวัญ 
ท่ีน ามาต้องมีราคา 50 บาทขึ้นไป” แต่เอกน าเงินท่ีแม่ให้มาเพื่อซื้อของขวัญไปซื้อดินสอใหม่ 
แทนอันท่ีท าหล่นหายไป ท าให้มีเงินเหลือเพียง 40 บาท จึงมีเงินไม่พอท่ีจะซื้อของขวัญ
มาร่วมงานกับเพื่อน ๆ ในวันพรุ่งนี้ 
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11. พิจารณาภาพและข้อความโฆษณาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 

โฆษณาใดท่ีเป็นการให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง (ตัวชี้วัด 2) 
1) น้ าดื่ม 
2) ผงซักผ้า 
3) แป้งเด็ก 
4) ครีมทาผิว 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะข้อมูลที่ได้จากภาพโฆษณา น้ าดื่มผสมเกลือแร่ไม่สามารถรักษามะเร็งได้ 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะผงซักผ้ามีสมบัติตามโฆษณาท่ีสามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้ 
3) ผิด เพราะแป้งเด็กมีคุณสมบัติตามโฆษณาท่ีสามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้ 
4) ผิด เพราะครีมทาผิวมีคุณสมบัติตามโฆษณาท่ีสามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้ 
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12. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 

 

เหตุผลใดสนับสนุนแนวคิดของนิดหน่อยท่ีจะท าอาหารใส่หม้อกระเบื้อง (ตัวชี้วัด 3) 
1) หม้อกระเบ้ืองมีคุณภาพดี 
2) หม้อกระเบ้ืองมีความสวยงาม 
3) หม้อกระเบ้ืองมีความแข็งแรงทนทาน 
4) หม้อกระเบ้ืองสามารถเก็บความร้อนได้นาน 

ตัวถูก 
4) ถูก เพราะคุณสมบัติของหม้อกระเบื้องเป็นฉนวนกันความร้อนจึงเก็บความร้อนได้

ดีกว่าภาชนะที่ท าจากวัสดุอื่น 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะคุณภาพของกระเบื้องไม่ระบุในข้อมูล 
2) ผิด เพราะความสวยงามของภาชนะไม่ใช่เหตุผลท่ีท าให้คุณตารับประทานได้น้อย 
3) ผิด เพราะความแข็งแรงทนทานของภาชนะไม่ใช่เหตุผลท่ีท าให้คุณตารับประทานได้น้อย 
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นิดหน่อยท าข้าวต้มกุ้งใส่ปิ่นโตท่ีท าจากโลหะไปเยี่ยมคุณตาซึ่งป่วยอยู่ท่ีโรงพยาบาล  
ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อไปถึงปรากฏว่าข้าวต้มกุ้งไม่ร้อน 
และไม่น่ารับประทาน คุณตาจึงรับประทานได้ น้อย นิดหน่อยจึงคิดว่าครั้ งต่อไป 
จะท าอาหารใส่หม้อกระเบ้ืองมาเยี่ยมคุณตา 
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13. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 

คนท่ีอยู่ในหมู่บ้านนี้น่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองด้านใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
(ตัวชี้วัด 3) 

1) รถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้สะดวก เพราะมองเห็นผิวถนนได้ไม่ชัดเจน 
2) หมู่บ้านมีต้นไม้ตายจ านวนมาก เพราะใบพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ 
3) คนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เพราะฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศ 
4) สัตว์เลี้ยงมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะฝุ่นละอองปนเปื้อนในอาหารของสัตว์ 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศ ถ้าสูดหายใจเข้าไปจะเป็นปัญหาต่อระบบ

ทางเดินหายใจ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะรถยนต์สามารถวิ่งได้แต่ต้องระมัดระวังในการวิ่ง 
2) ผิด เพราะใบพืชยังสามารถสังเคราะห์แสงได้ 
4) ผิด เพราะการปนเปื้อนฝุ่นในอาหารสัตว์ไม่มีผลต่อการลดลงของจ านวนสัตว์เลี้ยง 

  

14 

“ในฤดูแล้งตามชนบทจะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นมากตามท้องถนน ซึ่งเกิดจาก
การจราจรบนถนนลูกรัง มีบ้านติดกับถนนในหมู่บ้าน เป็นจ านวนมากท่ีได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองนี”้ 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

สุดาควรตัดสินใจอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด (ตัวชี้วดั 3) 
1) เก็บไว้เพื่อรอให้เจ้าของมาขอรับคืน 
2) ให้แม่ประกาศหาเจ้าของเพื่อให้มารับคืน 
3) รออยู่ท่ีจุดพบโทรศัพท์จนกว่าจะมีเจ้าของมาถามหาเพ่ือขอรับคืน 
4) ศึกษาวิธีการใช้โทรศัพท์และเก็บไว้ใช้จนกว่าจะมีเจ้าของมาขอรับคืน 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะเป็นวิธีท่ีท าให้เจ้าของสามารถติดต่อได้รับของคืนได้ และไม่ควรเอาของ  

คนอื่นมาเป็นของตน 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเก็บไว้เพื่อรอให้เจ้าของมาขอรับคืนแต่ไม่ได้ประกาศแจ้ง เป็นการแสดง
เจตนาไม่บริสุทธิ ์

3) ผิด เพราะการรอท่ีจุดพบโทรศัพท์ใช้เวลานานและอาจไม่พบเจ้าของ 
4) ผิด เพราะไม่สมควรเก็บของผู้อื่นไว้ใช้เอง 
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ครอบครัวของสุดามีฐานะยากจน หลังเลิกเรียนสุดาจะช่วยแม่ขายผักท่ีตลาดสด 
ขณะเดิน ในตลาดได้พบโทรศัพท์รุ่นใหม่ตกอยู่บนทางเดิน จึงเก็บโทรศัพท์ไว้ 
และตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรกับโทรศัพท์เคร่ืองนี้ ท้ังท่ีตนเองไม่เคยมีโทรศัพท์ 
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15. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 

การท่ีแม่ของแดงเลือกซื้อผักตามข้อมูล เป็นการเลือกซื้อท่ีเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ตัวชี้วัด 3) 

1) เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู มีรสชาติอร่อย 
2) เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู มักจะปลอดภัยจากสารพิษ 
3) ไม่เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู ใช้บ ารุงสุขภาพไม่ได้ 
4) ไม่เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู จะมีเฉพาะท้องถิ่นที่หาได้ยาก 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะผักท่ีมีรูเกิดจากแมลงกัดกินเนื่องจากไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จึงปลอดภัยจาก

สารพิษ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะถึงแม้จะเหมาะสม แต่เหตุผลผิดเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิดว่าผักท่ีมีรู
รสชาติอร่อย 

3) ผิด เพราะเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าผักที่ใบมีรูใช้บ ารุงสุขภาพได้ 
4) ผิด เพราะผักมีรูมีอยู่ท่ัวไปถ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลง 
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แดง: คุณแม่คะ ท าไมใบผักท่ีคุณแม่ซื้อ มีรอยแมลงกัดกินเป็นรูเยอะมากค่ะ 
แม่: แม่เลือกซื้อผักแบบนี้ เพราะแม่ต้องการให้สุขภาพของเราดี ค่ะลูก 
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16. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 

หนูดีควรช่วยเหลือเพ่ือนอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด (ตัวชี้วัด 3) 
1) หนูดีช่วยอธิบายการบ้านท่ีแตงโมไม่เข้าใจ 
2) หนูดีชวนแตงโมมาท าการบ้านท่ีบ้านทุกวัน 
3) หนูดีแบ่งเงินค่าขนมให้แตงโมเก็บสะสมเป็นทุนในการเรียนพิเศษ 
4) หนูดีให้แตงโมลอกการบ้านพร้อมกับแนะน าให้เรียนพิเศษตอนเย็น 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะการอธิบายการบ้านท าให้แตงโมเข้าใจ และสามารถท าการบ้านได้ด้วย

ตนเอง 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะการชวนมาท าการบ้านท่ีบ้านทุกวันอาจไม่สะดวกและปลอดภัย 
3) ผิด เพราะเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
4) ผิด เพราะไม่ควรลอกการบ้านเพราะจะท าให้ไม่เข้าใจบทเรียน 

  

หนูดีเล่าเรือ่งของเพื่อนชื่อแตงโมให้คุณแม่ฟังเสมอว่า เธอมีฐานะยากจน ขยันเรียนมาก
แต่ผลการเรียนยังไม่น่าพอใจ หนูดีอยากช่วยให้แตงโมมีผลการเรียนดีขึ้น 

17 
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17. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 

 

ผู้ใหญ่บ้านควรวางแผนด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ทุกครอบครัวท้ิงขยะได้ถูกวิธีมากท่ีสุด 
(ตัวชี้วัด 3) 

1) ให้รางวัลส าหรับครอบครัวท่ีมีปริมาณขยะน้อยท่ีสุด 
2) ก าหนดบทลงโทษส าหรับครอบครัวท่ีไม่แยกประเภทขยะ 
3) ให้ความรู้ทุกครอบครัวในการก าจัดขยะและแยกประเภทขยะ 
4) ให้ครอบครัวท่ีมีขยะมากเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางด าเนินการร่วมกัน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะการให้ความรู้สามารถท าให้ทุกครอบครัวตระหนักถึงปัญหาขยะ และ

สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะการท้ิงขยะปริมาณน้อยไม่เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ 
2) ผิด เพราะการก าหนดบทลงโทษไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ และอาจท าให้เกิด 

ความแตกแยกได้ 
4) ผิด เพราะการประชุมเพื่อให้ด าเนินการร่วมกันควรกระท ากับทุกครอบครัว 

  

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งต้องการลดปริมาณขยะของชุมชน โดยในแต่ละครอบครัวท่ีมีขยะ 
เป็นจ านวนมากและมีหลายประเภท มีวิธีการก าจัดขยะท่ีแตกต่างกันผู้ใหญ่บ้านจึง
รณรงคใ์นเรื่องการท้ิงขยะอย่างถูกวิธี 
 

18 
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18. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

เด็กชายมานะและเพ่ือนควรแบ่งเงินกันอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
(ตัวชี้วัด 4) 

1) ทุกคนได้รับเงินเท่ากัน เพราะช่วยกันท างานทุกงาน 
2) ทุกคนได้รับเงินเท่ากัน เพราะมีความสามารถเหมือนกัน 
3) เด็กชายมานะได้รับเงินมากท่ีสุดส่วนเพื่อนคนอื่นได้เท่าๆกัน เพราะเป็นคนชักชวนเพื่อน 
4) เด็กชายมานะได้รับเงินมากท่ีสุดส่วนเพื่อนคนอื่นได้เท่าๆกัน เพราะเป็นคนติดต่อหางาน 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะทุกคนช่วยกันท างานจึงควรได้รับเท่ากัน 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะทุกคนมีความสามารถต่างกัน 
3) ผิด เพราะถ้ามานะได้รับมากกว่าจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อน 
4) ผิด เพราะถ้ามานะได้รับมากกว่าจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อน 

  

เด็กชายมานะชวนเพื่อน 5 คน ไปหารายได้พิเศษระหว่างปิดภาคเรียน โดยไปรับจ้าง
ลุงด ารดน้ าต้นไม้ ช่วยป้าแมวล้างจานท่ีร้านอาหาร ช่วยลุงไก่ให้อาหารปลาและช่วย 
ป้ามะลิสานพัดรายได้รวมกันเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท 
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19. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

วิธีการแก้ปัญหาของสมหมายเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4) 
1) เหมาะสม เพราะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเช่ือถือได ้
2) เหมาะสม เพราะกลัวหมอฟันจึงหาความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3) ไม่เหมาะสม เพราะการพบหมอท าให้รู้ปัญหาและรักษาได้อย่างถูกวิธี 
4) ไม่เหมาะสม เพราะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหมาะส าหรับคนบางคนเท่านั้น 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม เนื่องจากการพบทันตแพทย์จะท าให้รู้

สาเหตุของการปวดฟัน และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีมากมาย ดังนั้นผู้รับจ าเป็นต้องมีความรู้ในการ
เลือกรับข้อมูลที่ถูกต้อง 

2) ผิด เพราะความรู้ท่ีหามาได้อาจไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
4) ผิด เพราะถึงแม้จะตอบไม่เหมาะสม แต่เหตุผลยังไม่ถูก เนื่องจากการรักษาอาการ

ปวดฟัน ต้องผ่านตรวจรักษาจากหมอท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่การศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเอง 

  

สมหมาย ชอบอมลูกอมและกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า ท าให้สมหมายมีอาการ 
ปวดฟันบ่อย ๆ แต่ไม่ต้องการไปหาหมอฟันเพราะกลัว สมหมายจึงแก้ปัญหาโดยไป
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง ได้ข้อมูลค าแนะน ามากมาย สมหมายจึงลองท าตามแต่ก็ยัง 
ไม่หายปวดฟัน 

20 
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20. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

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 เพราะหลักศาสนาช่วยน าทางด้านจิตใจและการปฏิบัติซึ่งเมื่อจิตใจดีก็สามารถ

ด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง 
  

หมู่บ้านแห่งหนึ่งน้ าท่วม ท าให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ชาวบ้านไม่มี 
ท่ีอยู่อาศัย จึงเกิดอาการเครียด ชาวบ้านจึงพากันเข้าไปนั่งสมาธิ ในศาสนสถานท่ีตนเอง
นับถือ และปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้น าทางศาสนา ท าให้ความเครียดลดลง 
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21. พิจารณาเหตุการณต์่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากข้อมูล เพราะเหตุใด มะลิจึงน าอุปกรณก์ารเรียนของตนไปฝากเพื่อน (ตัวชีว้ัด 4) 
1) กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของเพื่อนมีขนาดใหญ่กว่า 
2) มะลิไม่อยากให้กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของตัวเองสกปรก 
3) มะลิใช้กระเป๋าใส่อุปกรณท่ี์ไม่สามารถป้องกันน้ าฝนได้ 
4) กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของเพื่อนท าจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะกระเป๋าอุปกรณ์ของมะลิท าด้วยผ้า เมื่อฝนตกจะเปียกและท าให้อุปกรณ์

เปียกด้วย 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะข้อมูลไม่มีระบุขนาดของกระเป๋า 
2) ผิด เพราะมะลิน าอุปกรณ์การเรียนฝากเพื่อน เนื่องจากไม่ต้องการให้อุปกรณ์ 

เปียกน้ า ไม่ได้ฝากกระเป๋า 
4) ผิด เพราะความยืดหยุ่นของกระเป๋าไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้ า 

  

นักเรียน 4 คน เดินทางไปโรงเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนใช้กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 
การเรียนมาโรงเรียนท่ีต่างกัน ดังนี้ 

มะลิ ใช้กระเป๋าผ้า 
มาลี ใช้กระเป๋าพลาสติก 
มาลัย ใช้กระเป๋าหนัง 
มานพ ใช้ถุงพลาสติกใส 
เช้าวันหนึ่งขณะท่ีนักเรียนท้ัง 4 คน เดินทางมาโรงเรียนด้วยกัน ฝนก าลังจะตก 

มะลิจึงรีบน าอุปกรณ์การเรียนของตนไปฝากกับเพื่อน 

22 
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22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 
 
สมพรควรท าอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4) 
1) เข้าไปขัดขวางไม่ให้ก้าวขึ้นศาลา เพราะแต่งกายไม่เหมาะสม 
2) เข้าไปตักเตือนด้วยตนเองให้เปลี่ยนกระโปรง เพราะเด็กคนนี้จะเชื่อฟัง 
3) บอกคุณแม่ให้ไปช่วยแนะน าการแต่งกายท่ีเหมาะสม เพราะคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ 
4) นั่งดูเฉย ๆ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวปล่อยให้ผู้ใหญ่บอกกล่าวตักเตือนดีกว่า เพราะไม่ได้รู้จักกัน 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะคุณแม่เป็นผู้ใหญ่การว่ากล่าวตักเตือนเด็กท่ีแต่งกายไม่เหมาะสม เด็กจะ

เช่ือมากกว่าเด็กด้วยกันตักเตือน 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะเป็นการกระท าไม่เหมาะสมกับ และอาจท าให้เกิดการทะเลาะกันได้ 
2) ผิด เพราะในท่ีสาธารณะการตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กท่ีไม่รู้จักควรเป็นหน้าท่ีผู้ใหญ่ 

ซึ่งให้เหตุผลท่ีเหมาะสมกว่า 
4) ผิด เพราะการรักษาวัฒนธรรมเป็นหน้าท่ีของทุกคน 

  

สมพรไปท าบุญท่ีวัดกับคุณแม่ เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมกระโปรงสั้นมาก  
ก าลังก้าวขึ้นศาลาเพ่ือร่วมท าบุญ สมพรเห็นว่าการแต่งกายของเด็กคนนี้ไม่เหมาะสม 
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23. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 

นักเรียนควรแนะน าบุญชมให้แก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเหตุใด (ตัวชี้วัด 4) 
1) กินผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน เพราะจะได้บ ารุงสายตา 
2) กินผักใบเขียวและผลไม้ เพราะได้รับวิตามินท่ีบ ารุงสายตาเพ่ิมขึ้น 
3) กินอาหารเพ่ิมอีก 1 มื้อ เพราะจะได้สารอาหารท่ีบ ารุงสายตาเพ่ิมขึ้น 
4) กินเฉพาะอาหารท่ีทอดเท่านั้น เพราะจะได้สารอาหารชนิดอื่นมาทดแทน 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะผักใบเขียวและผลไม้มีวิตามินท่ีช่วยบ ารุงสายตา 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะการกินวิตามินเสริมควรได้รับค าแนะน าจากแพทย์ 
3) ผิด เพราะการกินอาหารเพิ่มอีก 1 มื้อไม่ช่วยให้ได้รับสารอาหารประเภทวิตามิน 

มาบ ารุงสายตา ถ้ายังมีพฤติกรรมการกินเหมือนเดิม และอาจท าให้เป็น 
โรคอ้วนได้ 

4) ผิด เพราะการกินอาหารประเภททอดหรือย่างไม่ได้ช่วยให้ได้สารอาหารบ ารุงสายตา
มาทดแทน 
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บุญชม ชอบกินไก่ทอด เนื้อย่าง และของทอดต่าง ๆ เป็นประจ า ถ้าในอาหารมีผัก 
บุญชมก็จะเขี่ยเอาผักออก ไม่ยอมกินผักและผลไม้ ต่อมาบุญชมสังเกตว่าตนเอง 
มองสิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดในเวลากลางคืน 
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24. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 
 
ข้อใดสนับสนนุการตัดสินใจของลุงแดงมากที่สุด (ตัวชี้วัด 4) 
1) สมุนไพรท าให้หอยเชอรี่สูญพันธุ์ 
2) สมุนไพรไม่มีสารพิษตกค้างในนาข้าว 
3) สมนุไพรท าให้ต้นข้าวงอกงามผลผลิตดี 
4) สมุนไพรท าให้หอยเชอรี่อิ่มและไม่กดักินต้นข้าว 

ตัวถูก 
2) ถูก เพราะการใช้สมุนไพรไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในนาข้าว 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะในข้อมูลไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสมุนไพรท่ีจะท าให้หอยเชอรี่สูญพันธุ์ 
3) ผิด เพราะในข้อมูลระบุว่าเป็นการใช้สมุนไพรเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ไม่ใช่ให้ต้นข้าวงอก

งามดี 
4) ผิด เพราะในข้อมูลระบุว่าเป็นการใช้สมุนไพรเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ไม่ใช่ให้เป็นอาหาร

ของหอยเชอรี ่
  

ลุงแดงมีอาชีพท านา ปีนี้ในนาข้าวมีหอยเชอรี่มากและกัดกินต้นข้าว ลุงแดงคิดว่า  
หากใช้สารเคมีก าจัดหอยเชอรี่ จะท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงตัดสินใจใช้สมุนไพร  
ตามธรรมชาติแทน 
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25. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 

นิดาควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด (ตัวชี้วัด 4) 
1) ใช้ยาทาบรรเทาอาการบวมก่อนและใช้น้ าสบู่ฟอกแล้วดึงออก 
2) ใช้ความร้อนท าให้วงแหวนขยายตัวและใช้น้ าสบู่ฟอกแล้วดึงออก 
3) รอให้นิ้วหายบวมเองแล้วค่อยถอดแหวน เนื่องจากอาการไม่อันตรายมาก 
4) ใช้คีมจับแหวนให้แน่นแล้วดึงแหวนออก เนื่องจากคีมมีความแข็งพอท่ีจะดึงออกได้ 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะเมื่ออาการบวมลดลงและใชน้้ าสบู่ท าให้ลื่นจึงถอดแหวนได้ 

ตัวลวง 
2) ผิด เพราะความร้อนจะเป็นอันตรายต่อนิ้ว 
3) ผิด เพราะต้องใช้ระยะเวลานานท าให้เลือดบริเวณดังกล่าวไหลเวียนไม่สะดวก 

ซึ่งมีผลท าให้นิ้วบวมยิ่งกว่าเดิม 
4) ผิด เพราะการใช้คีมดึงออกจะท าให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้ว 

  

นิดาต้องการถอดแหวนจากนิ้วท่ีได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งมีอาการบวมและเจ็บมาก  
แต่ถอดแหวนออกจากนิ้วไม่ได้ 
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26. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาท่ีเกิดกับคนในชุมชนนี้น่าจะมาจากสาเหตุใดมากท่ีสุด และมีวิธีการแก้ปัญหา 
ท่ีสมเหตุสมผลในเบื้องต้นอย่างไร (ตัวชี้วัด 4) 
1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แก้ปัญหาโดยชักชวนให้คนในชุมชนใช้หน้ากาก

อนามัย 
2) น้ าเสียในล าคลองข้างโรงงาน แก้ปัญหาโดยการแจ้งเจ้าของโรงงานให้แก้ไข 
3) สวนสาธารณะมีขนาดเล็กเกินไป แก้ปัญหาโดยปลูกต้นไม้ใหญ่ให้มากขึ้น 
4) ชุมชนหนาแน่นเกินไป แก้ปัญหาโดยจัดระเบียบชุมชน 

ตัวถูก 
1) ถูก เพราะควันพิษจากโรงงานท าให้อากาศเป็นพิษส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ 

จึงแก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยการสวมหน้ากากอนามัย 
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะจากรูปภาพไม่มีข้อบ่งชี้ว่าโรงงานปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
3) ผิด เพราะการท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะเป็นไปได้ยาก 
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4) ผิด เพราะไม่สามารถรื้อชุมชนเพื่อจัดระเบียบใหม่ได้ 
27. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้านักเรียนเป็นพี่ชายของสมใจจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด (ตัวชี้วดั 4) 
1) นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนเพื่อรอสัญญาณไฟเขียว เพราะจะไดไ้ม่เบื่อ 
2) ขับผ่านไปเลยไม่ต้องรอสัญญาณไฟเขียว เพราะถนนว่างในทุกด้าน 
3) ต้องรอสัญญาณไฟเขียวก่อน เพราะเราจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร 
4) ขับผ่านไปเลยไม่ต้องรอสัญญาณไฟเขียว เพราะไม่มีต ารวจจราจรอยู่ 

ตัวถูก 
3) ถูก เพราะทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นการท าผิดกฎจราจร 
2) ผิด เพราะการขับรถไม่เคารพสัญญาณจราจรเป็นการท าผิดกฎจราจรและอาจท าให้

เกิดอุบัติเหตุได้ 
4) ผิด เพราะการขับรถไม่เคารพสัญญาจราจรเป็นการท าผิดกฎจราจร ถึงแม้ไม่มีต ารวจ

อยูเ่ราต้องมีจิตส านึกในการรักษากฎจราจร 
  

 

 สมใจตื่นสาย รีบไปโรงเรียนเพ่ือให้ทัน 
เข้าแถวหน้าเสาธง จึงให้พี่ชายขับรถไปส่ง 
ในขณะที่ขับรถไปถึงสี่แยก พบว่า ไฟแดง
พอดี และสัญญาณบอกเวลาที่ต้องรอ   
ไฟเขียวอีก 180 วินาที ในขณะที่ถนนโล่ง 
ดังภาพ 

อีกตั้ง 180 วินาที 

เราจะไปไม่ทันอยู่แล้วนะนี่ 

เอายังไงดีนะ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 30 ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 
28. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากภาพ การด ารงชีวิตของคนหมู่บ้านใดมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร 
มากที่สุด เพราะเหตุใด 

ตอบ.........................................................................................................................................
เพราะ............................................................................................................................... 

  

นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน พบข้อมูล ดังภาพ 

หมู่บ้าน ก หมู่บ้าน ข 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 1 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 28 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 

เมื่อระบุชุมชนท่ีมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหารได้ถกูต้อง โดยให้เหตุผลประกอบ
ท่ีสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภาพท่ีก าหนด 
แนวค าตอบ 
- หมู่บ้าน ก 
เหตุผล เช่น 
- มีเชื้อโรคจากกองขยะไหลลงสู่ล าคลอง 
- มีขยะมากท าให้มีโอกาสเป็นโรคระบบ

ทางเดินอาหารมากท่ีสุด 
- ท าให้มีมลพิษ 
- น้ าเน่าเสีย 
- ท้ิงขยะในล าคลองเส่ียงต่อการเป็นโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 
- มีขยะมูลฝอยมากมายและมีน้ าท่ีเน่าเสีย 
- มีขยะสกปรกมากท าให้หมู่บ้านมีมลพิษ 
- น้ าไม่สะอาดมีโอกาสเป็นโรคได ้
- ท้ิงขยะไม่เป็นท่ีท าให้น้ าเน่าเสีย 
- ไม่ช่วยกันเก็บขยะ 
- ไม่ท าตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน 
- ไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดท าให้เป็นโรคได้ 
- ฯลฯ 

เมื่อระบุชุมชนท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหารได้ถูกต้อง
โดยไม่มีเหตุผลประกอบ 
หรือบอกเหตุผลประกอบ
สอดคล้องกับภาพ 
ท่ีก าหนด มีความ
สมเหตุสมผลแต่ไม่ระบุ
ชุมชนท่ีมีความเส่ียง 
แนวค าตอบ 
- หมู่บ้าน ก หรือ 
- น้ าสกปรกท่ีหมู่บ้าน ก 
- ฯลฯ 

เมื่อระบุชุมชนท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร
ได้ไม่ถกูต้องและหรือมีเหตุผล 
ท่ีเป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล 
หรือไม่ตอบ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

29. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

        
 
 

นักเรียนเห็นด้วยกับค าขวัญนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ระบุอย่างน้อย 2 ข้อ) 
ตอบ 1).................................................................................................................................... 

เพราะ............................................................................................................................ 
 2)………………..…………………………………………………………………………………………………… 
เพราะ............................................................................................................................ 

ชุมชนของสุดาเป็นชุมชนแออัด มีการรณรงค์ เพื่อส่ง เสริมความเป็นอยู่ 
และสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน จึงมีการประกวดค าขวัญ ได้ค าขวัญท่ีชนะเลิศ ดังนี้ 

“ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์” 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 2 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 29 

คะแนนเต็ม (2 คะแนน) คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
เมื่อแสดงความเห็นว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นด้วย 
โดยให้เหตุผลประกอบท่ีสอดคล้องกับ
ข้อความและสมเหตุสมผล จ านวน 2 ค าตอบ 
แนวค าตอบ 
เห็นด้วย เพราะ 
- เป็นปัญหาของประชาชนชุมชนจะไดไ้ม่

เดือดร้อน 
- เป็นปัญหาด้านสุขภาพ อนามัย 
- เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
- ถ้าแก้ปัญหาได้ทุกคนในชมุชนจะมีความสุข 
- ท าให้อากาศสดชื่น 
- ชุมชนน่าอยู่ 
- คนในชุมชนช่วยกันแก้ปัญหา 
- ทุกคนจะได้ท าตาม 
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ช่วยแก้ปัญหารถติด 
- ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกท าความดี 
- ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
- ช่วยลดโรคทางเดินหายใจ 
- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
- ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
- ฯลฯ 

เมื่อแสดงความเห็นว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผล
ประกอบท่ีสอดคล้องกับ
ข้อความและสมเหตุสมผล 
จ านวน 1 ค าตอบ 

เมื่อแสดงความเห็นว่า เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยโดยไม่ให้เหตุผล
หรือให้เหตุผลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
การแก้บัญหาของชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม หรือไม่ตอบ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คะแนนเต็ม (2 คะแนน) คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
ไม่เห็นด้วย เพราะ 
- ถ้าคนในชุมชนแออัดมีวินัยจะไม่เกิด

ปัญหาตามค าขวัญ 
- ชุมชนแออัดมีเส้นทางผ่านท่ีไม่ใช่ถนน

หลักจึงไม่มีปัญหารถติด 
- คนในชุมชนรักษาความสะอาดจึงไม่เกิด

ปัญหามลพิษ 
- ฯลฯ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

30. พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 

 

ถ้านักเรียนต้องเดินทางไปเข้าค่ายท ากิจกรรมดังกล่าว นักเรียนควรจัดเตรียม อะไรบ้าง 
(ระบุมา 2 ชนิด พร้อมให้เหตุผลประกอบ) 

ตอบ 1).................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................ 

 2).................................................................................................................................... 
เพราะ............................................................................................................................ 

ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเข้าค่ายให้พร้อมและเหมาะสมกับ  
สภาพอากาศท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งก่อนวันท่ีนักเรียนจะเดินทางไปเข้าค่าย กรมอุตุนิยมวิทยา  
ประกาศเตือนว่าใน 2 - 3 วันนี้ จะมีอากาศแปรปรวน อาจเกิดพายุฤดูร้อน ลูกเห็บตก 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 4 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 30 

คะแนนเต็ม (4 คะแนน) คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
ระบุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมหรือ 
มีความจ าเป็นในการเข้าค่าย 2 ชนิด 
พร้อมให้เหตุผลประกอบสอดคล้องกับ
ข้อความหรือเหตุผลท่ีมีความเป็นไปได้  
โดยระบุอุปกรณด์ังนี้ 
- เส้ือกันฝน/กันหนาว 
- ร่ม/หมวก 
- ยาแก้ไข้/ยาสามัญประจ าบ้าน 
- เส้ือแขนยาว เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม 

ผ้าพันคอ 
- หน้ากากอนามัย ผ้าปิดปาก 
- รองเท้าบูท 
- ผ้าเช็ดน้ ามูก 
- ฯลฯ 
โดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้ 
- สภาพอากาศแปรปรวน อาจท าให้ฝนตก 
- สภาพอากาศแปรปรวนท าให้เกิด

ลูกเห็บ 
- สภาพอากาศแปรปรวนท าให้เกิด

อากาศหนาวเย็น 
- ป้องกันฝนเปียก 
- ป้องกันแดด หรือฝนตก หรือ ลูกเห็บ 

ระบอุุปกรณ์ท่ีเหมาะสมหรือ มีความ
จ าเป็นในการเข้าค่าย เพียง 1 ชนิด 
พร้อมให้เหตุผลประกอบสอดคล้องกับ
ข้อความหรือเหตุผลท่ีมีความเป็นไปได้ 
 

ค าตอบอื่นท่ีไม่ถูกต้องหรือ
บอกแค่เหตุผลแต่ไม่ระบุ
อุปกรณห์รือระบุอุปกรณ์แต่
ไม่ระบุเหตุผลหรือไม่ตอบ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คะแนนเต็ม (4 คะแนน) คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
- จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพ

อากาศท่ีแปรปรวน 
- จะช่วยแก้ไขปัญหาจากการเจ็บป่วย

จากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
- ท าให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อป้องกัน 

อากาศหนาว 
- ป้องกันฝุ่นการติดต่อหวัดและเช้ือโรค 
- ฝนตกจะเดินได้สะดวกและป้องกัน

อันตรายจากสัตว์มีพิษ 
- เป็นหวัดจะได้หายใจสะดวก 
- ถ้าเป็นหวัดจะได้ไว้เช็ดน้ ามูก 
- ฯลฯ 

  

 


