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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 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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 
  

7 

  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 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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 

  

11 

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 
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“ในฤดูแล้งตามชนบทจะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นมากตามท้องถนน ซึ่งเกิดจาก
การจราจรบนถนนลูกรัง มีบ้านติดกับถนนในหมู่บ้าน เป็นจ านวนมากท่ีได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองนี”้ 
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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 

  

16 

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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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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 
 

19 
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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 

21 
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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 

  

24
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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 

28

4 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
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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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 

 

30 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
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” 

31 

3 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
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 

  

33 



เฉลยความสามารถดา้นเหตุผล ป.3                                                                           ปีการศึกษา 2559  

  
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 

  

 


