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ค าช้ีแจงแบบทดสอบ 

ความสามารถด้านเหตุผล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวจ านวน 27 ข้อ 
  (ข้อ 1 – 27) ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน 
ตัวอย่าง ข้อ 0. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 

 ถ้าต้องการเห็นผีเสื้อบินวนเวียนไปมาให้ชมความสวยงามตลอดปี ควรปฏิบัติอย่างไร 
 1) สร้างกรงเลี้ยงผีเสื้อ เพ่ือไม่ให้ผีเสื้อบินไปที่อ่ืน 
 2) ซ้ือผีเสื้อสต๊าฟมาไว้ท่ีบ้าน เพ่ือจะได้ดูผีเสื้อได้ตลอดเวลา 
 3) ปลูกไม้ดอกที่ออกดอกไม่พร้อมกัน เพ่ือดึงดูดผีเสื้อมากินน้ าหวาน 
 4) บันทึกภาพเคลื่อนไหว เพ่ือจะได้เปิดดูทางคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ 
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือก  
          ที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลข 3) เป็นค าตอบที่ถูกต้องให้ระบายทับ 
          ตัวเลขในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

ข้อ 0.     
 
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในแบบทดสอบจ านวน 3 ข้อ (ข้อ 28 - 30) 
 โดยข้อที่ 28 – 29 ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  และข้อ 30 ให้คะแนนข้อละ 4 คะแนน 
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
 
 
จากสถานการณ์ดังกล่าว การกระท าของเด็กชายเก่ง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ตอบ.................................................................................................................................................. 
วิธีตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 ข้อ 00. ตอบ ไม่เหมาะสม เพราะผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 
 
 

 ผีเสื้อเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีปีกสวยงาม หลากหลายสีสัน ตัวเต็มวัยกินน้ าหวานจากดอกไม้
เป็นอาหาร และมีอายุอยู่ได้เพียง 3 – 4 สัปดาห์เท่านั้นก็จะตายลง 

 เด็กชายเก่ง เห็นเพ่ือน ๆ แอบไปซื้อขนมนอกบริเวณโรงเรียนอยู่บ่อย ๆ  โดยที่คุณครูจับไม่ได้ 
เด็กชายเก่ง จึงแอบออกไปซื้อขนมนอกโรงเรียนบ้าง 

อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

 

 



แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

 

    

    

 

 
 

 

 

     

    การเล่นของใครไม่เหมาะสมกับเครื่องเล่น เพราะเหตุใด 

     1) ตุ๊กก้ี เพราะ เชือกอาจขาดได้  
     2) หม่ า เพราะ เล่นกระดานหกผิดวิธี 
     3) เท่ง เพราะ เล่นม้าหมุนจะท าให้เวียนศีรษะ 
     4) โหน่ง เพราะ ม้าโยกท าให้ปวดเอวและสะโพก 
 

ตัวชี้วัด 1 มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม       

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

2) ถูก เพราะ หม่ าน่ังหันหลังเล่นกระดานหกเป็นการเล่นท่ีผิดวิธี จะเกิดอันตรายได้  
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ ตุ๊กก้ีมีอายุ 14 ปี เล่นชิงช้าโดยใช้มือจับชิงช้าท้ังสองมือ เป็นเล่นอย่างระมัดระวัง   

         ซ่ึงดูแลตัวเองได้  

3) ผิด เพราะ เท่งเล่นม้าหมุนโดยมีการจับเครื่องเล่น จึงมีความเส่ียงน้อยกว่าและเหมาะกับวัยน้ี 

4) ผิด เพราะ โหน่งเล่นม้าโยกโดยมีการจับเครื่องเล่น จึงมีความเส่ียงน้อยกว่าและเหมาะสม 

กับวัยน้ี 

  โหน่งอายุ 10 ปี  ตุ๊กก้ีอายุ 14 ปี หม่ าอายุ 4 ปี และเท่งอายุ 10 ปี เล่นในสนามเด็กเล่น  

ดังภาพ 

 
ตุ๊กก้ี 

โหน่ง 

หม่ า 

เท่ง 
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 2. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

  

 

 

 

 

 
     ถ้านักเรียนอยู่ในหมู่บ้าน A และต้องการให้หมู่บ้านตนเองมีสภาพเหมือนหมู่บ้าน B  

     ควรท าอย่างไรมากท่ีสุดจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน เพราะเหตุใด 

1) แยกประเภทขยะ เพราะจะมีรายได้เพิ่มข้ึน 

 2) ปลูกต้นไม้ เพราะจะได้มีความร่มรื่นสวยงาม 

 3) ดูแลความสะอาดบ้าน เพราะจะท าให้น่าอยู่อาศัย 

 4) ให้ความรู้ในการรักษาส่ิงแวดล้อม เพราะเป็นการสร้างจิตส านึกร่วมกัน 

 

ตัวชี้วัด 1 มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม       

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

     4) ถูก เพราะ เมื่อทุกคนมีความรู้และจิตส านึกท่ีดีจะไม่สร้างปัญหาและท าลายส่ิงแวดล้อม  

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การแยกขยะเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี แต่ไม่ได้ท าให้คน 

   ในหมู่บ้านเลิกท้ิงขยะ 
2) ผิด เพราะ การปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

แต่ไม่ได้ช่วยให้แหล่งน้ าในหมู่บ้าน A สะอาดข้ึน 

3) ผิด เพราะ การดูแลความสะอาดบ้านเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาส่ิงแวดล้อม  

แต่ยังไม่ส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาของแหล่งน้ าในหมู่บ้าน และปุาไม้ถูกท าลาย 

 

 

หมู่บ้าน A 

ล าคลอง 

 เฮ้อ!! น้้ำในคลอง
บ้ำนเรำสกปรกจัง 

หมู่บ้าน B 

ล าคลอง 
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3. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม 

 

 
 

 
 

      

    ถ้าคุณตาของนักเรียนนอนกรน นักเรียนควรจัดอาหารชนิดใด ให้คุณตารับประทาน เพราะเหตุใด 

1) ปลาสลิดตากแห้ง เพราะ เป็นอาหารท่ีย่อยง่าย 

2) มันฝรั่งทอดกรอบ เพราะ เป็นอาหารท่ีมีรสชาติหลากหลาย 

3) บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป เพราะ เป็นอาหารท่ีปรุงสุกพร้อมรับประทาน 
4) แกงเลียงผักต าลึงกุ้งสด เพราะ เป็นอาหารท่ีสามารถปรุงรสชาติให้พอดีได้   

 

ตัวชี้วัด 1 มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม       

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล   

เฉลย 

 4) ถูก เพราะ แกงเลียงผักต าลึงกุ้งสด สามารถปรุงรสและควบคุมระดับ 

               ความเค็มได้ตามความต้องการของผู้รับประทาน 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ ปลาสลิดตากแห้งใช้เกลือในการหมักก่อนน าไปตากแห้ง จึงเป็นอาหารท่ีมี 

ความเค็ม ซ่ึงไม่ได้ช่วยลดอาการนอนกรน   

2) ผิด เพราะ มันฝรั่งทอดกรอบมีส่วนประกอบของเกลือและสารปรุงรสในปริมาณท่ีมาก 

                  จึงมีความเค็มมาก ซ่ึงไม่ได้ช่วยลดอาการนอนกรน   

3) ผิด เพราะ บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูปแม้จะรับประทานได้ง่ายแต่มีส่วนประกอบของเกลือ 

                  ในปริมาณมาก จึงเป็นอาหารท่ีไม่ช่วยลดอาการนอนกรน   
 
 
 
  

ลดเค็ม  ลดกรน 

     การนอนกรน เป็นภัยเงียบท่ีแฝงไปด้วยความน่ากลัว ผู้นอนกรนแบบมีการหยุดหายใจร่วมด้วย

ยิ่งอันตราย นักวิจัยจากโรงพยาบาลบราซิล พบว่า การรับประทานอาหารท่ีไมเ่ค็ม จะลดอาการกรน 

และหยุดหายใจช่ัวขณะระหว่างนอนหลับได้ 
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4.  พิจารณาบัญชีแสดงรายรับ – รายจ่าย ของนักเรียนคนหน่ึง ดังน้ี 

วัน  เดือน  ปี รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สตางค์ บาท สตางค์ บาท สตางค์ 
11  มี.ค.  60 - พ่อให้เงิน 

- แม่ให้เงิน 
- ซ้ือรองเท้านักเรียน 
- ซ้ือตุ๊กตา 
- ซ้ือสมุดวาดรูป 
- ซ้ือขนม 

300 
200 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

220 
200 
50 
30 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

300 
500 
280 
80 
30 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 500 - 500 - - - 

    จากตารางแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย  ถ้านักเรียนคนน้ีต้องการมีเงินออม ควรแนะน าให้ตัด   
    รายจ่ายใดออกจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 

1) ขนม เพราะ สามารถกินของเพื่อนได้ 

2) สมุดวาดรูป เพราะ สามารถใช้สมุดอ่ืนวาดรูปแทนได้ 

3) รองเท้านักเรียน เพราะ เป็นรายจ่ายท่ีใช้จ่ายเงินมากท่ีสุด 

4) ตุ๊กตา เพราะ เป็นของเล่นท่ีมีราคาแพงเล่นอย่างอ่ืนแทนได้  
 

ตัวชี้วัด 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

เฉลย 

4) ถูก เพราะ เป็นของเล่นและแสดงถึงความฟุุมเฟือยจึงสมควรตัดออก 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การกินขนมของเพื่อน เป็นการลดรายจ่ายของตนเองแต่เป็นการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

และเป็นรายจ่ายท่ีจัดว่าไม่ฟุุมเฟือยจึงไม่ควรตัดออก 

2) ผิด เพราะ สมุดวาดรูปเป็นส่ิงจ าเป็นนักเรียนได้ใช้ฝึกทักษะ เหมาะสมกับช่วงวัยไม่ควรตัดออก 

3) ผิด เพราะ รองเท้านักเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีนักเรียนต้องใช้ประจ าวัน จึงไม่ควรตัดออก 
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5. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

 

ช่างคนหน่ึงประกอบอาชีพซ่ึงต้องใช้   

เครื่องมือในการท างาน ดังภาพ 

 

 

    การท างานของช่างคนน้ี แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความส าคัญกับการใช้วัตถุใดเป็นอันดับแรก  

    ในการปูองกันอันตราย เพราะเหตุใด 

     1) หมวก เพราะประกายไฟอาจไหม้ผมได้ 

     2) ถุงมือ เพราะเศษเหล็กอาจกระเด็นถูกมือ 

    3) รองเท้า เพราะไฟฟูาอาจรั่วและถูกไฟฟูาช็อตได้ 

     4) แว่นตา เพราะแสงจากการเช่ือมเป็นอันตรายต่อดวงตา 

ตัวชี้วัด 2  วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

4) ถูก เพราะ ในการท างานของช่างเช่ือมจะเกิดประกายไฟและเศษวัสดุจากการเช่ือมจึงต้อง 
             ให้ความส าคัญของการสวมแว่นตาปูองกันเป็นอันดับแรก  

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ ประกายไฟฟูาท่ีเกิดขณะท างานไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ไหม้ผมได้ 

2) ผิด เพราะ อันตรายจากเศษวัสดุ และแสงจากการเช่ือมโลหะท่ีส าคัญท่ีสุดคือ 

อันตรายท่ีเกิดกับดวงตามากกว่าอันตรายท่ีเกิดกับมือ 

3) ผิด เพราะ ในการเช่ือมโลหะโดยใช้ไฟฟูาซ่ึงอาจเกิดไฟฟูารั่วได้  ซ่ึงในการท างานของช่าง 

มีการสวมรองเท้าในการท างานแต่ยังมีบางส่วนของเท้าสัมผัสกับพื้นอยู่  

จึงเป็นอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากไฟดูดได้ 
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นักเรียนช้ัน ป.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่ละห้องนักเรียนต้องท าเวรรักษา   

ความสะอาดของห้องเรียนเอง เวรในแต่ละห้องมีพฤติกรรม ดังภาพ   

 ห้องเรียนท่ี 1                 ห้องเรียนท่ี 2 

 

        

6. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

   

 

 

           

 

    สภาพของห้องเรียนห้องใดท่ีสะอาดน่าอยู่กว่ากัน เพราะเหตุใด 

     1)  ห้องเรียนท่ี 1 เพราะ นักเรียนแบ่งหน้าท่ีในการท างานได้ดีกว่า 

2)  ห้องเรียนท่ี 1 เพราะ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท าความสะอาดห้องเรียนมากกว่า  

3)  ห้องเรียนท่ี 2 เพราะ นักเรียนท่ีช่วยกันท าความสะอาดมีมากกว่าห้องเรียนท่ี 1 

     4)  ห้องเรียนท่ี 2 เพราะ นักเรียนมีความสุขในการท างานท าให้ห้องเรียนสะอาดกว่า 

 

ตัวชี้วัด 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

เฉลย 

  4) ถูก เพราะ นักเรียนมีความสุข และต้ังใจในการท าความสะอาดจึงท าให้ห้องเรียนสะอาด 

น่าอยู่มากกว่า  

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ มีนักเรียนบางคนท่ีไม่ได้ท าความสะอาด 

2) ผิด เพราะ ห้องเรียนยังสกปรกอยู่ และนักเรียนแต่ละคนมีสีหน้าท่ีแสดงให้เห็นว่าท างาน 

              ด้วยความไม่เต็มใจ 

3) ผิด เพราะ มีนักเรียนท าเวรเท่ากันท้ังสองห้อง แต่ห้องเรียนห้องท่ี 2 สะอาดมากกว่า 
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7. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    การท่ีเด็กชายเก่งเสนอวิธีการดังกล่าว เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) เหมาะสม เพราะการช่วยเหลือคนจมน้ าเป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่ 

 2) เหมาะสม เพราะผู้ใหญ่มีวิธีการท่ีดีและมีความปลอดภัย 

 3) ไม่เหมาะสม เพราะคนจมน้ าอาจเสียชีวิตได้ 

 4) ไม่เหมาะสม เพราะเด็กชายกล้าว่ายน้ าเก่งสามารถช่วยได้ทันที 

ตัวชี้วัด 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 
ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

2) ถูก เพราะ ผู้ใหญ่แข็งแรงกว่า และรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ าท่ีถูกต้องและเหมาะสม  

จึงช่วยได้ดีกว่าเด็กท่ีจะช่วยเหลือกันเอง        

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การช่วยเหลือคนจมน้ าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีสามารถช่วยให้ได้รับความปลอดภัย 

           ตามความเหมาะสม    

3) ผิด เพราะ การช่วยคนจมน้ าถ้าผู้ช่วยไม่มีทักษะอาจท าให้คนจมน้ า และผู้ช่วยเหลือได้รับ 

อันตราย 

4) ผิด เพราะ เด็กชายกล้าท่ีลงไปช่วยอาจไม่แข็งแรงพอ หรือขาดทักษะการช่วยคนจมน้ า 

จะท าให้จมน้ าไปด้วยกัน 

   วันหนึ่งท่ีล าคลองท้ายหมู่บ้าน เกิดเหตุการณ์ ดังน้ี 

 
อย่าลงไป!!  
เราวิ่งไปตามผู้ใหญ่ 
มาช่วยกันเถอะ 

      เราว่ายน้ าเป็น  
กระโดดลงไปช่วยดีกว่า 

กล้า เก่ง 
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8. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

    วิชัยต้องการใช้พลังงานจากธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟูา เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน  

    วิชัยควรเลือกแหล่งพลังงานใดมากท่ีสุดเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟูา เพราะเหตุใด 

1) พลังงานน้ า เพราะ ใช้แรงดันน้ าจากล าธารเป็นผู้ผลิต 

2) พลังงานลม เพราะ มีพื้นท่ีโล่งสามารถติดต้ังกังหันลมได้ 

3) พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะ มีแสงแดดในปริมาณมากพอท่ีจะใช้ได้ตลอด 

4) พลังงานความร้อนใต้พิภพ เพราะ มีความร้อนสูงสามารถผลิตไฟฟูาได้ปริมาณมาก 

 

ตัวชี้วัด  2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

3)  ถูก เพราะ บริเวณบ้านของวิชัยสามารถรับแสงแดดได้ตลอดท้ังปี จึงสามารถเอาพลังงานจาก   

   แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟูาได้คุ้มทุนมากท่ีสุด  

ตัวลวง 

1)  ผิด เพราะ ในฤดูแล้งล าธารมีน้ าน้อย แรงดันน้ าจึงไม่มากพอส าหรับหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟูา 

2)  ผิด เพราะ กระแสไฟฟูาจะสามารถผลิตได้มากในช่วงฤดูหนาวท่ีมีลมแรงเท่าน้ัน 

4)  ผิด เพราะ การผลิตกระแสไฟฟูาท่ีใช้ความร้อนใต้พิภพจะใช้ต้นทุนสูง กระบวนการซับซ้อน  

และผลิตไฟฟูาได้มากเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่าน้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บ้านของวิชัยอยู่กลางทุ่งโล่ง มีแสงแดดตลอดท้ังปี มีลมพัดผ่านอ่อนๆ แต่ในฤดูหนาว      

ลมจะแรงมาก ด้านหน้าบ้านมีล าธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน ซ่ึงในฤดูน้ าหลากจะมีปริมาณน้ ามากและ    

ไหลแรง ส่วนด้านหลังของบ้านมีบ่อน้ าพุร้อน โดยอุณหภูมิของน้ าจะร้อนมากท่ีสุดในช่วงหน้าแล้ง                
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9. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

 

 

 

 
 

    
    เด็กหญิงเก๋ควรเลือกน้ าจากแหล่งใดมาใช้ในการบริโภค เพราะเหตุใด  
     1) แหล่งน้ า A เพราะ น้ ามีกล่ินและรสคล้ายน้ าหวาน  
     2) แหล่งน้ า B เพราะ น้ าใสมีกล่ินและรสคล้ายน้ าในล าธาร 
     3) แหล่งน้ า C เพราะ น้ าใสไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส คล้ายน้ าฝน 
     4) แหล่งน้ า D เพราะ น้ าใสไม่มีกล่ิน มีรสคล้ายน้ าแร่ 
 
ตัวชี้วัด 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

3)  ถูก เพราะ น้ าสะอาดท่ีเหมาะแก่การบริโภค ควรเป็นน้ าท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส มีความใส

   สะอาด และไม่มีตะกอนเจือปนในน้ า 

ตัวลวง 

1)  ผิด เพราะ น้ ามีกล่ินและมีตะกอน จัดเป็นน้ าท่ีมีสารเจือปน ซ่ึงอาจเป็นอันตราย  

ใช้บริโภคไม่ได้ 

2)  ผิด เพราะ น้ ามีกล่ินจัด เป็นน้ าท่ีมีสารเจือปน อาจเป็นอันตราย ใช้บริโภคไม่ได้ 
4)  ผิด เพราะ น้ ามีรสเฝ่ือน จัดเป็นน้ าท่ีมีสารเจือปน อาจเป็นอันตราย ใช้บริโภคไม่ได้ 

 

 

   เด็กหญิงเก๋ตักน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 4 แหล่ง น ามาใส่ในแก้วท่ีมีรูปร่างและขนาดเท่า ๆ  กัน 
สังเกตผลได้ดังน้ี 

แหล่ง
น้ า 

ผลท่ีได้จากการสังเกต 

กลิ่น ส ี รส 
วางแก้วทับข้อความใน
หนังสือแล้วมองผ่านปากแก้ว 

A 
มีกล่ินหอม
ดอกไม้ 

ใส มีตะกอน
เล็กน้อยท่ีก้นแก้ว 

รสหวานนิด ๆ มองเห็นตัวอักษรได้บ้าง 

B มีกล่ินรากไม้ ใส รสจืด มองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนดี 
C ไม่มีกล่ิน ใสไม่มีสี ไม่มีรส มองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนดี 
D ไม่มีกล่ิน ใสไม่มีสี รสเฝ่ือน มองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนดี 
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10.  พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม  

 

 
 

 

 เด็กชายเปียวควรวางแผนการน าขยะเพื่อมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ชูชีพได้อย่างไร เพราะเหตุใด  

1) น าแก้วน้ าพลาสติกมาเช่ือมกันโดยใช้กาวให้เป็นทุ่น เพราะสามารถลอยน้ าได้ 

2) น าขวดน้ าพลาสติกมาผูกติดกันเป็นแพ เพราะมีช่องว่างของอากาศท าให้ลอยน้ าได้  

3) น าถุงพลาสติกมาเย็บติดกันหลายๆช้ันเป็นท่ีรองน่ัง เพราะท าให้น่ังได้ไม่เปียกและลอยน้ าได้ 

4) น าไม้ไอศกรีมมาเรียงซ้อนกันหลายๆช้ัน แล้วรัดให้แน่นเป็นแพ เพราะเบาสามารถลอยน้ าได้ 

 

ตัวชี้วัด 3 สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม               

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล   
เฉลย 

2) ถูก เพราะ ขวดน้ าพลาสติกมีน้ าหนักเบาและมีช่องว่างของอากาศด้านใน  

ท าให้ขวดน้ าลอยน้ าและรองรับน้ าหนักได้ดี 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ แก้วน้ าพลาสติกมีความบาง  มีโอกาสฉีกขาดได้ง่าย 

3) ผิด เพราะ ถุงพลาสติกลอยน้ าได้ แต่รับน้ าหนักได้น้อย และไม่คงทน  

4) ผิด เพราะ ไม้ไอศกรีมลอยน้ าได้ แต่รับน้ าหนักได้น้อย 

 

 

 

  

เด็กชายเปียวสังเกตเห็นว่า บริเวณโรงเรียนมีขยะจ าพวกถุงพลาสติก ขวดพลาสติก      

แก้วพลาสติก ไม้ไอศกรีม เป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันมีเหตุการณ์น้ าท่วมในจังหวัด

ใกล้เคียง เด็กชายเปียวชวนเพื่อนน าขยะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ชูชีพเพื่อบริจาค 
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11. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

     ดนัยควรวางแผนด าเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

1) ท้าพนันแข่งขันว่ายน้ ากับสมชาย เพื่อน าเงินท่ีได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2) ชวนสมชายไปสอนว่ายน้ าให้แก่เพื่อนๆ เพื่อน าเงินท่ีได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3) ชวนสมชายแสดงดนตรีในวันหยุด เพื่อขอรับเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

4) รับจ้างสอนการบ้านภาษาอังกฤษให้เพื่อน เพื่อน าเงินท่ีได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

ตัวชี้วัด 3 สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม               

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

เฉลย 

     3) ถูก เพราะ เป็นการใช้ความสามารถท่ีถนัดของท้ังสองคน เพื่อดึงดูดหรือสร้างจุดเด่น  

        ให้มีผู้ร่วมบริจาคเงิน และไม่เกิดอันตรายจากการว่ายน้ า จึงเหมาะสมท่ีสุด 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การแข่งขันโดยการพนันเป็นส่ิงไม่ควรท า จึงไม่เหมาะสม 

2) ผิด เพราะ ท้ังสองคนแม้จะว่ายน้ าเก่งแต่ยังขาดทักษะในการสอนว่ายน้ า จึงไม่เหมาะสม 

4) ผิด เพราะ การรับจ้างสอนการบ้านให้เพื่อน เป็นการแสดงถึงการไม่มีน้ าใจ จึงไม่เหมาะสม 
 

 
  

 ดนัยมีความสามารถในการเล่นดนตรี ว่ายน้ าเก่ง และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก  

ส่วนสมชายเล่นดนตรีเก่ง และเป็นนักกีฬาว่ายน้ าของโรงเรียน 

 ขณะท่ีดนัยพักผ่อนดูโทรทัศน์มีผู้ประกาศข่าวเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วย

ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  ดนัยจึงต้องการหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
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12. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

   

 

 

 
 

กล้าควรเลือกใช้วิธีท าเส้นปอกระเจาตามแบบใดจึงจะเกิดประโยชน์คุ้มค่าและเหมาะสมมากท่ีสุด 
เพราะเหตุใด 

     1) แบบท่ี 1 เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ืออ่างพลาสติก 

     2) แบบท่ี 1 เพราะได้เส้นใยปอกระเจาเพื่อน าไปสานตะกร้าได้เร็ว 

     3) แบบท่ี 2 เพราะสามารถน าเส้นใยข้ึนมาจากน้ าสะดวก 

     4) แบบท่ี 2 เพราะหลังจากได้เส้นใยแล้วยังได้น้ ารดต้นไม้ท าให้ต้นไม้โตเร็ว   

 

ตัวชี้วัด 3 สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม               

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

4) ถูก เพราะ สามารถน าน้ าท่ีแช่ไปรดน้ าต้นไม้ ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีซ่ึงเป็นผลดี 

ต่อส่ิงแวดล้อมเป็นการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 

ตัวลวง 

1 และ 2) ผิด เพราะ แบบท่ี 1 เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมอาจท าให้น้ าในล าคลองเน่าเสีย 

 ซ่ึงเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 
3) ผิด เพราะ อ้างเหตุผลท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและเหมาะสมมากท่ีสุด 

 

 
 
 
 

      กล้าต้องการสานตะกร้าจากเส้นปอกระเจา จึงน าล าต้นของปอกระเจาไปแช่น้ า 2 แบบ ดังน้ี 

แบบท่ี 1 น าต้นปอกระเจาแช่ไว้ในคลอง ผลปรากฏว่า ล าต้นเป่ือยเป็นเส้นใยได้เร็ว เมื่อสังเกต      

           น้ าในคลอง พบว่าน้ าเปล่ียนสีและมีกล่ิน 

แบบท่ี 2 น าไปแช่ในอ่างพลาสติกท่ีซ้ือมาใหม่ ผลปรากฏว่า ล าต้นเป่ือยเป็นเส้นใยได้ช้า แต่เมื่อ   

           น าน้ าท่ีแช่ไปท้ิง โดยรดท่ีโคนต้นไม้ พบว่าต้นไม้มีความเจริญเติบโตได้ดี 
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13. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

     ปีติควรท าอย่างไรเป็นล าดับแรกจึงจะถูกต้องและเหมาะสม เพราะเหตุใด 

1) ลองต้มกินเอง เพื่อทดสอบข้อมูลว่าเป็นไปได้หรือไม่ 

2) ต้มให้คุณพ่อกิน เพื่อจะท าให้คุณพ่อมีน้ าตาลในเลือดลดลง 

3) บอกคุณน้าท่ีเป็นพยาบาล เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปได้หรือไม่  

4) บอกคุณครูให้สอนนักเรียน เพื่อเป็นการขยายความรู้ให้ผู้อ่ืนทราบ 
 

ตัวชี้วัด 3 สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม               

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

3) ถูก เพราะ การตรวจสอบข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องศึกษา จากผู้มีความรู้เฉพาะทางก่อนเป็น 

ล าดับแรกเพื่อให้ได้ข้อมูล ท่ีถูกต้องเช่ือถือได้และปลอดภัยต่อการน าไปใช้ 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ การต้มกินเอง โดยท่ีตนเองไม่มีความรู้ท่ีถูกต้องเป็นการกระท าท่ีเส่ียงอันตราย  

ต่อตัวนักเรียนเองและผู้ปุวยด้วย 

2) ผิด เพราะ เป็นการกระท าท่ีใช้ข้อมูลโดยไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อน 

   ซ่ึงเป็นอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู้ปุวย 

4) ผิด เพราะ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเช่ือถือได้จากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือก่อนท่ีจะเผยแพร่ 

ความรู้ให้ผู้อ่ืน 

 

 
 
 
 
 

      คุณพ่อมีอาการหน้ามืดเป็นลม ปีติจึงพาคุณพ่อไปโรงพยาบาล คุณหมอตรวจพบว่าคุณพ่อ      

มีน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ปีติอยากให้คุณพ่อหายปุวยจึงไปศึกษา

ข้อมูลพบว่า ปลีกล้วยและชะพลูช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
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14. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

 

 

 

     กลุ่มของมานพควรวางแผนการเข้าชมกิจกรรมอย่างไร จึงจะเข้าชมได้ครบทุกกิจกรรม  

 1) การแสดงของ
จระเข้รอบท่ี 1 

การแสดงมายากล
รอบท่ี 1 

การแสดงของช้าง
รอบท่ี 2 

การแสดงของนก
รอบท่ี 1 

 2) การแสดงของช้าง
รอบท่ี 1 

การแสดงของ
จระเข้รอบท่ี 2 

การแสดงของนก
รอบท่ี 1 

การแสดงมายากล
รอบท่ี 2 

 3) การแสดงของ
จระเข้รอบท่ี 1 

การแสดงของช้าง
รอบท่ี 1 

การแสดงมายากล
รอบท่ี 2 

การแสดงของนก
รอบท่ี 2 

 4) การแสดงมายากล
รอบท่ี 1 

การแสดงของนก
รอบท่ี 1 

การแสดงของช้าง
รอบท่ี 1 

การแสดงของ
จระเข้รอบท่ี 2 

 

ตัวชี้วัด 3 สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ
สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม               

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

เฉลย 

3) ถูก เพราะ กลุ่มของมานพได้เข้าชมทุกกิจกรรมโดยใช้เวลาท่ีไม่ทับซ้อนกัน 

ตัวลวง 

1) 2) และ 4) ผิด เพราะ มีบางกิจกรรมท่ีใช้เวลาทับซ้อน 
 

ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาท่ีสวนสัตว์แห่งหน่ึง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  

และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาการเข้าชมตามตารางกิจกรรมของสวนสัตว์ ดังน้ี 

ตารางกิจกรรม รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
การแสดงของจระเข้ 09.00 – 10.00 น. 13.00 – 14.00 น. 
การแสดงมายากล 09.00 – 10.00 น. 11.00 – 12.00 น. 
การแสดงของช้าง 10.00 – 11.00 น. 14.00 – 15.00 น. 
การแสดงของนก 10.00 – 11.00 น. 14.00 – 15.00 น. 
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 บริเวณบ้านของเด็กชายวุฒิมีต้นไม้ของเพื่อนบ้านยื่นเข้ามา ดังภาพ 

 

15.  พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม  

          

      

จากภาพ เด็กชายวุฒิควรจัดการอย่างไรกับใบไม้ท่ีร่วงจึงจะเกิดผลดีท่ีสุด เพราะเหตุใด 

1) กวาด เก็บ และเผาทุกวัน เพราะบริเวณบ้านจะสะอาด เรียบร้อย 

2) กวาด เก็บ และน าไปท าปุ๋ยหมัก เพื่อน าไปใช้บ ารุงพืชผักอ่ืน ๆ ได้  

3) กวาด เก็บ แล้วตัดส่วนท่ียื่นเข้ามาในบ้าน เพราะจะได้ไม่มีใบไมร้่วงในบ้านอีก 

4) กวาด เก็บ แล้วน าไปคืนเพื่อนบ้าน เพราะ เขาจะได้น าไปท าปุ๋ยใส่ต้นไม้บ้านเขาต่อไป 

 

ตัวชี้วัด 3  สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม             

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล    

เฉลย 

2) ถูก เพราะ ใบไม้ร่วงน าไปท าปุ๋ยหมักเป็นการใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าของขยะ 

ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ การเผาเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

3) ผิด เพราะ การตัดก่ิงไม้ เป็นการท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน และเป็นการสร้างความขัดแย้ง 

ในการอยู่ร่วมกัน 

4) ผิด เพราะ การน าขยะใบไม้ไปคืนอาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน 

 

  

บ้ำนเด็กชำยวุฒิ 

 ? 

เด็กชายวุฒิ 
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16. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

     

 

 

   การท่ีนักเรียนกลุ่มน้ีสามารถท าขนมประสบความส าเร็จเพราะมีกระบวนการด าเนินการอย่างไร 

1) ปฏิบัติตามแนวคิดของเพื่อนๆ ท่ีรู้มา 

2) ศึกษาวิธีการท า ทดลองท าก่อนและปรับวิธีการท า 

3) ศึกษาและปฏิบัติตามวิธีจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย  
4) สอบถามผู้รู้ท่ีมีประสบการณ์ แล้วปฏิบัติตามเฉพาะส่วนท่ีท าได้ 

 

ตัวชี้วัด 3   สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม             

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล   

เฉลย 

2) ถูก เพราะ การลงมือปฏิบัติในเรื่องใดๆ ควรต้องศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ ก่อน 

แล้วปรับปรุงให้ดีข้ึน 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ ลงมือท าโดยขาดการวางแผน ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามแนวคิดของเพื่อนๆ  

3) ผิด เพราะ ลงมือท าโดยขาดการวางแผน  ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

4) ผิด เพราะ ไม่ได้ท าตามล าดับข้ันตอนเป็นเพียงการศึกษาจากผู้รู้แล้วเลือกท าในส่วนท่ีท าได้ 

  ซ่ึงอาจจะมีผลท าให้การท าอาหารไม่ส าเร็จ 

 

 

นักเรียนกลุ่มหน่ึง ต้องการท าขนมเพื่อน า ไปเล้ียงเพื่อนๆ ในวันสงกรานต์ท่ีจะถึง น้ี             

จึงได้อภิปรายถึงวิธีการท า เด็กชายแดงจึงเสนอว่าเราดูวิธีการท าขนมจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ท าได้    

ส่วนเด็กหญิงเอ้บอกว่าแค่เรารู้ว่าขนมน้ีต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างและใช้เท่าไหร่เราก็เอามาผสมเข้า

ด้วยกันแล้วท าได้เลย ในขณะท่ีเด็กหญิงน้ าบอกว่าข้ันตอนของการนวดแปูงและการผสมวัตถุดิบก็มี

ผลต่อความอร่อยของขนม นักเรียนกลุ่มน้ีจึงตัดสินใจไปสอบถามคุณยายถึงวิธีการท าขนม 

หลังจากคุณยายบอกวิธีการและข้ันตอนแล้ว นักเรียนกลุ่มน้ีได้ปรึกษาและวางแผนกัน โดยทดลอง

และฝึกท าตามท่ีคุณยายบอก  

แต่เมื่อท าขนมแล้วรสชาติไม่ดีจึงทดลองปรับวิธีการท าใหม่ พร้อมท้ังจดบันทึกทุกครั้งท่ีใส่ส่วนผสม
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17. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

 

   

 

 

 

      
 
 

     ถ้าท้ังสองคนปฏิบัติเป็นประจ าจะส่งผลต่อป๋องและแปูงอย่างไร  

     1) ท้ังสองคนจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ  

     2) ท้ังสองคนมีโอกาสได้รับสารเคมี ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

     3) ท้ังสองคนได้รับประทานข้าวท่ีมีคุณภาพ โดยไม่มีแมลงรบกวน 

     4) ท้ังสองคนร่างกายแข็งแรง เน่ืองจากไม่มีแมลงท่ีเป็นพาหะน าเช้ือโรค 

 

ตัวชี้วัด 3   สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม             

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล   
เฉลย 

2) ถูก เพราะ เมื่อมีการใช้สารเคมีเป็นประจ าจะท าให้ร่างกายมโีอกาสได้รับสารเคมี  

ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ สารเคมีท าให้แมลงและยุงลดจ านวนลง แต่อาจท าให้สุขภาพของท้ังสองคน 

ไม่ปลอดภัยจากพิษของสารเคมี 

3) ผิด เพราะ แม้เป็นข้าวท่ีเราปลูกเองแม้ไม่มีแมลงรบกวนแต่มีสารเคมีสะสมในเมล็ดข้าว 

ยากต่อการช าระล้างให้หมดไป จึงไม่ถือว่าเป็นข้าวท่ีมีคุณภาพ 

4) ผิด เพราะ แม้จะไม่มีแมลงท่ีเป็นพาหะน าเช้ือโรค แต่สารเคมีท่ีใช้มีพิษต่อร่างกายท าให้ 

ร่างกายไม่แข็งแรง  

  

ป๋องและแปูงเป็นพี่น้องกัน ท้ังสองคนไม่ชอบให้สัตว์และแมลงมารบกวน โดยป๋องอาสา

พ่อไปฉีดพ่นยาในนาข้าว ส่วนแปูงฉีดยากันยุงในห้อง เพื่อไล่ยุงไปไม่ให้กัด 
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18. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

    

 

 

 

 

 

   

 

     ข้อใดเป็นเหตุผลสนับสนุนค าพูดของอู๋ได้ถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 

     1) สตาร์ทเตอร์มีสีซีดจางไม่เหมือนใหม่ 

     2) สตาร์ทเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีปูองกันหลอดไฟกระพริบ 

     3) เปล่ียนหลอดไฟแล้วไฟไม่ติดจึงน่าจะเสียท่ีอุปกรณ์อ่ืน  

    4) สตาร์ทเตอร์ท่ีใช้อยู่เป็นอุปกรณ์ท่ีล้าสมัยตกรุ่นไปแล้ว 

 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี 

             สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์     

             ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

3) ถูก เพราะ แม้จะเปล่ียนหลอดไฟแล้วยังคงมีอาการเช่นเดิม แสดงว่าปัญหาไม่เก่ียวข้องกับ 

หลอดไฟจึงน่าจะเกิดจากอุปกรณ์ส่วนอ่ืน ๆ 
ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ สีของสตาร์ทเตอร์ไม่เก่ียวข้องกับความสามารถในการจุดหลอดไฟให้สว่างได้ 

หรือตัดต่อวงจรสตาร์ท 

2) ผิด เพราะ สตาร์ทเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีหน้าท่ีจุดหลอดไฟให้สว่าง หรือตัดและต่อวงจรสตาร์ท 

4) ผิด เพราะ สตาร์ทเตอร์ไม่ว่าจะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าหรือล้าสมัย ก็เป็นอุปกรณ์ท่ีมีหน้าท่ีจุด 

หลอดไฟให้สว่าง 

 

ยี่ห้อ A 

ยี่ห้อ B 

โอ๋ 

อู๋ 

 ใช่อู๋ เมื่อวานก็เปล่ียนไปแล้ว

ไฟก็ยังติด ๆ ดับ ๆ อีก วันน้ี

ต้องเปล่ียนหลอดใหม่อีกแล้ว 

 โอ๋! เธอเปล่ียนหลอดอีกแล้วเหรอ 

ลองเปล่ียนสตาร์ทเตอร์ดูสิ 
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19.  พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

     จากภาพ ถ้านักเรียนเป็นก้องซ่ึงอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด      
     เพราะเหตุใด 

1) ชักชวนเพื่อนช่วยกันห้าม เพราะมีจ านวนมากกว่า 

2) เข้าไปแยกเพื่อนออกจากกัน เพราะไม่อยากให้เพื่อนบาดเจ็บ 

3) รีบวิ่งไปบอกครู เพราะครูจะได้มาระงับการทะเลาะของเพื่อน 

4) ตะโกนบอกเพื่อนว่า “ครูมา” เพราะเพื่อนจะได้หยุดทะเลาะกัน 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์    

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย   

3) ถูก เพราะ ครูสามารถหยุดการทะเลาะของเพื่อนได้ และสืบสวนหาสาเหตุการทะเลาะ   

         แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การท่ีเข้าไปห้ามโดยไม่ระมัดระวังอาจถูกลูกหลงซ่ึงจะท าให้เกิดความวุ่นวายมากข้ึน         

      หรือได้รับบาดเจ็บได้ 
2) ผิด เพราะ การเข้าไปในขณะท่ีเพื่อนทะเลาะกันท าให้ถูกลูกหลงและเกิดการบาดเจ็บได้ 

4) ผิด เพราะ ถ้าครูไม่มาจริงเพื่อนท้ังสองคนอาจจะทะเลาะกับก้องและอาจจะทะเลาะกันรุนแรง 

มากข้ึนได้ 

เมื่อเพื่อนของก้องเกิดความไม่เข้าใจกันและมีความขัดแย้งกันในเรื่องการท างานอย่าง
รุนแรงจึงทะเลาะกัน ดังภาพ 

 
 
     

ก้อง  ? 
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แดงย้ายไปเรียนในโรงเรียนแห่งหน่ึง เมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ า พบห้องน้ ามีสภาพ ดังน้ี 

20. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม   

 

 

 

 

 

 

    

    แดงควรจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 

1) ไม่ใช้ห้องน้ าท่ีโรงเรียนแต่ไปใช้ท่ีบ้าน เพราะสะอาดกว่า 

2) ท าความสะอาดห้องน้ าคนเดียว เพราะจะได้รับค าชมจากผู้พบเห็น 

3) ไปแจ้งภารโรงให้มาท าความสะอาด เพราะเป็นหน้าท่ีของภารโรง 

4) ชักชวนเพื่อนให้ช่วยกันท าความสะอาด เพราะทุกคนมีส่วนในการใช้ร่วมกัน  
 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์    

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา   

เฉลย 

4) ถูก เพราะ แสดงถึงการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้น า 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัว ไม่ช่วยแก้ปัญหาส่วนรวม 

2) ผิด เพราะ เป็นการท าดีเพื่อหวังผลตอบแทน 

3) ผิด เพราะ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นคนท่ีขาดความรับผิดชอบและไม่มีจิตสาธารณะ 
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21. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

   

 

      จากสถานการณ์ ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของปราณีจะแนะน าให้ปราณีท าอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  

      เพราะเหตุใด 

     1) เล่นเกม เพราะได้สนุกสนานคลายเครียด 

     2) เล่นกีฬากับเพื่อน เพราะได้ออกก าลังกาย 

     3) ชวนคุณตาคุณยายเล่นเป็นเพื่อน เพราะจะได้ไม่เหงา 

     4) ดูการ์ตูน เพราะท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์    
ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

2) ถูก เพราะ เป็นกิจกรรมท่ีได้ออกก าลังกายร่วมกับเพื่อน และมีโอกาสได้พูดคุยสนุกสนาน 

กับเพื่อน 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ ท าให้ติดเกมและไม่มีประโยชน์ 

3) ผิด เพราะ คุณตาคุณยายต้องท างานอ่ืน ไม่เหมาะสมกับวัย 

4) ผิด เพราะ ท าให้ติดการ์ตูน และเสียงานอ่ืนๆ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ปราณีเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ อาศัยอยู่กับตายายท่ีต่างจังหวัด พ่อแม่ต้องไปท างาน

ในกรุงเทพมหานคร ท าให้ปราณีเป็นคนเงียบขรึม  เข้ากับเพื่อนไม่ได้ 
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22. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

 

   

 

 

     

    

    ถ้านักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวเมืองไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตนตามภาพข้างต้นจะส่งผลกระทบอย่างไรมากท่ีสุด   
    และควรมีวิธีการปูองกัน แก้ไขปัญหาท่ียั่งยืนตามข้อใด 

     1) ศาสนสถานสกปรก ต้องท าความสะอาดและทาสีใหม่ 

     2) สมบัติของชาติจะสูญหาย ต้องเร่งสร้างหรือผลิตข้ึนมาทดแทน 

     3) นักท่องเท่ียวลดลง ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวกลับมา 

     4) ศาสนสถานถูกท าลาย ต้องสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับนักท่องเท่ียวใหม่ 

 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์   

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

4) ถูก เพราะ การปฏิบัติของนักท่องเท่ียวตามภาพจะส่งผลให้ศาสนสถานถูกท าลายเพิ่มข้ึน  

วิธีสร้างความเข้าใจหรือสร้างความตระหนักให้แก่นักท่องเท่ียว จึงเป็นวิธีการปูองกัน 

และแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืน  

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ การท าความสะอาดและทาสีใหม่ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่ยั่งยืน 

2) ผิด เพราะ การผลิตข้ึนมาทดแทน เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่ยั่งยืน 

3) ผิด เพราะ การเพิ่มปริมาณของนักท่องเท่ียวโดยไม่ให้ความรู้จะยิ่งท าให้ศาสนสถานถูกท าลาย 

              มากข้ึน 

  

นักท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงไปเท่ียวในสถำนท่ีต่ำงๆ แล้วมีพฤติกรรม ดังภำพ 
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23. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม  

 

 

     ลุงพร ควรจะเลือกวิธีเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอย่างไรจึงเหมาะสมท่ีสุด  

 1) แบ่งพื้นท่ีปลูกพืชผักผลไม้และเล้ียงสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีหลากหลายและมีปริมาณท่ีมากข้ึน 

 2) ปลูกข้าวตลอดท้ังปี เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีในปริมาณท่ีมาก 

 3) ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ 

 4) ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มข้ึนเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิต 

 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์   

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

1) ถูก เพราะเป็นการท าเกษตรแบบผสมผสานมีพืชผักผลไม้หลายชนิดขายเพื่อเพิ่มรายได้ 

ตัวลวง 

2) ผิด เพราะ ปลูกข้าวตลอดปี จะท าให้ได้ผลผลิตน้อย เน่ืองจากข้าวเป็นพืชต้องการน้ ามาก  

              และปลูกพืชซ้ า ๆ ท าให้คุณภาพดินลดลง 

3) ผิด เพราะ การใช้พันธุ์ข้าวท่ีนิยม แต่ไม่ได้เพิ่มปริมาณของข้าวท่ีจะขาย จึงไม่มีรายได้เพิ่ม 

4) ผิด เพราะ ปุ๋ยเคมีท าให้ดินเสียและมีราคาแพง ปลูกพืชผักผลไม้ได้ผลผลิตน้อย  

หรืออาจไม่ได้เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลุงพรมีอาชีพท านา แต่มีพื้นท่ีในการท านาน้อย ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย         

จึงคิดหาวิธีท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
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24. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

 

 

     ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายระวีควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 1) ยืนอยู่กับท่ี เพราะครูและเพื่อน ๆ  จะได้ตามหาถูก 

 2) เดินดูสัตว์ไปเรื่อย ๆ เพราะไม่นานก็พบครูและเพื่อน ๆ   

 3) ไปท่ีฝุายประชาสัมพันธ์ เพราะจะได้ช่วยประกาศตามหา 

 4) ชวนคนท่ีอยู่ใกล้ ๆ ให้ช่วย เพราะจะได้หาครูและเพื่อนๆ ได้รวดเร็ว 

 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์   

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

3) ถูก เพราะ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จะได้ประกาศเสียงตามสาย ซ่ึงสามารถส่ือสารได้ท่ัว 

     ท้ังบริเวณสวนสัตว์ในเวลาท่ีรวดเร็ว 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การยืนอยู่กับท่ีไม่สามารถหาครูและเพื่อนได้หรืออาจจะใช้เวลานานในการพบกัน 

2) ผิด เพราะ เดินไปเรื่อยๆ อาจไม่พบครูและเพื่อน อีกท้ังยังท าให้พลัดหลงย่ิงกว่าเดิม 

4) ผิด เพราะ ไปกับคนแปลกหน้าอาจได้รับอันตราย หรือถูกหลอกลวงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 โรงเรียนบ้านดอนข้ีเหล็กน านักเรียนไปทัศนศึกษาท่ีสวนสัตว์แห่งหน่ึง   

เด็กชายระวีซ่ึงเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้พลัดหลงกับคุณครูและเพื่อนๆ  
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25. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

     การกระท าของลุงสมควรเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 1) เหมาะสม เพราะ เป็ดและห่านเป็นสัตว์ท่ีเล้ียงง่าย 

 2) เหมาะสม เพราะ การเล้ียงเป็ดและห่านเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

 3) ไม่เหมาะสม เพราะ เป็นการเพิ่มภาระในการดูแลเป็ดและห่าน 

 4) ไม่เหมาะสม เพราะ เป็ดและห่านท าให้เกิดเสียงดังก่อความร าคาญ 

 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์   

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

2) ถูก เพราะวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ปราบวัชพืชโดยวิธีทางธรรมชาติและยังเป็นการลด 

รายจ่าย เก่ียวกับยาปราบวัชพืชและเพิ่มรายได้อีกทางหน่ึง 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะให้เหตุผลประกอบไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักท่ีต้องการลดรายจ่ายในการก าจัด 

วัชพืช 

3) ผิด เพราะการเล้ียงเป็ดและห่านไม่ก่อให้เกิดภาระในการให้อาหาร และเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม  

4) ผิด เพราะการเล้ียงเป็ดและห่านเพื่อก าจัดวัชพืชเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม แต่ท าให้เกิด 

ความร าคาญเท่าน้ัน 

 

  

 ท่ีนาของลุงสมควรมีวัชพืชข้ึนมากมาย ในแต่ละปีลุงสมควรต้องเสียเงินซ้ือยาปราบวัชพืช

เป็นจ านวนมาก ต่อมาลุงสมควรจึงเล้ียงเป็ดและห่านในท่ีนา เพราะเห็นว่าเป็ดและห่านชอบกิน
วัชพืชอ่อนๆ ท าให้ลุงสมควรไม่ต้องเสียเงินจ านวนมากในการซ้ือยาปราบวัชพืช 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีเขตรับผิดชอบ บริเวณด้านหลังอาคารเรียน  
สุดา แก้วตา และเพื่อน ๆ เมื่อมาถึงโรงเรียนในตอนเช้าจึงชวนกันไปเก็บขยะ สังเกตเห็น 
กองขยะกองหน่ึงมีขวดและถุงพลาสติกจ านวนมาก สุดา แก้วตา และเพื่อน ๆ จึงสนทนากัน  
ดังภาพ 

26. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

 

 

  

 

 

 

 

   

   

     

 
    ข้อใดเป็นเหตุผลส าคัญท่ีสุดต่อการตัดสินใจท าโครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ 

 1) สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติกท่ีมีอยู่  

 2) ลดปริมาณขยะและช่วยลดภาวะปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 3) ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดพลาสติก เพื่อให้มีพลาสติกน้อยลง 

 4) สร้างรายได้จากการท าดอกไม้ประดิษฐ์จากขวดและถุงพลาสติก 

ตัวชี้วัด 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์   

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย  

2) ถูก เพราะพลาสติกมีมากท าให้ลดปริมาณขยะ และช่วยลดภาวะปัญหาส่ิงแวดล้อม  

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ ไม่ใช่เหตุผลในการท าโครงงานครั้งน้ี 

3) ผิด เพราะ เป็นการตัดสินใจในการท าโครงงานจากเศษวัสดุเท่าน้ัน 

4) ผิด เพราะ การสร้างรายได้จากการท าดอกไม้เป็นผลพลอยได้ ไม่ใช้วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
ก าจัดขยะ 

 

ขวดและถุงพลาสติก
เหล่าน้ีน่าจะน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

สุดา 

แก้วตา 

 

เราเอามาท าดอกไม้ดีไหม 
เป็นโครงงานประดิษฐ์
ดอกไม้จากเศษวัสดุ 
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27. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม    

   

 

     จากข้อความ เด็กชายบุญมีควรแก้ปัญหาอย่างไร  เพราะเหตุใด 

     1) บอกครู เพราะครูจะได้จัดกลุ่มให้ 

     2) ออกจากห้อง เพราะเพื่อนไม่เอาเข้ากลุ่ม 

     3) ท าคนเดียว เพราะสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
     4) หาข้อบกพร่องของตน  เพราะจะได้ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับเพื่อนได้  

 

ตัวชี้วัด  4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์  

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เฉลย 

4) ถูก เพราะ การรู้ข้อบกพร่องของตนเองจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงตัวเองท าให้เพื่อน 

ยอมรับและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ตัวลวง 

1) ผิด เพราะ การบอกครูไม่ได้แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ 

2) ผิด เพราะ การออกนอกห้องเรียนท าให้ไม่ได้ท ากิจกรรม 

3) ผิด เพราะ การท างานคนเดียวไม่ใช่กระบวนการกลุ่มท่ีครูต้องการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ในการท ากิจกรรมของห้องเรียน ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  

แต่เพื่อนทุกกลุ่มไม่ยอมให้เด็กชายบุญมีเข้าร่วมกลุ่ม ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า  
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โต้งท าความสะอาดห้องรับแขก นึกได้ว่าแม่ให้ไปเอาของท่ีบ้านของน้าซ่ึงต้องใช้เวลา

เดินไปและเดินกลับประมาณ 30 นาที  แต่เมื่อเดินกลับเข้ามาในห้องรับแขก พบว่าถังน้ าล้ม 

น้ าหกนองพื้น และสุนัขท่ีเล้ียงไว้นอนเสียชีวิตอยู่ท่ีพื้นห้อง ดังภาพ 
 

ตอนท่ี 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 30 ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 

28.  พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม 
 

 
     

 

 

 

 

 
        จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาพ สุนัขเสียชีวิตน่าจะเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด  
        และควรมีวิธีปูองกันอย่างไร 
  ตอบ สาเหตุ..............................................................................................................................      
         วิธีปูองกัน........................................................................................................ .............  
ตัวชี้วัด 1 มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม       

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม (2 คะแนน) คะแนนบางส่วน (1คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
เมื่อบอกสาเหตุของการเสียชีวิตของ 
สุนัขท่ีแสดงถึงผลท่ีเกิดจากการไฟฟูา
ลัดวงจร หรือไฟฟูาช็อตได้อย่าง
สมเหตุสมผล พร้อมท้ังบอกวิธีการ
ปูองกันท่ีสมเหตุสมผล 
แนวค าตอบ 
สาเหตุ 
- ถูกไฟฟูาดูดเสียชีวิต 
- สุนัขปีนโต๊ะท าให้น้ าหกลงพื้นมา
โดนปล๊ักไฟแล้วถูกไฟดูด 
- เกิดไฟฟูาลัดวงจร 

เมื่อบอกเพียงสาเหตุท่ี
สมเหตุสมผล หรือบอกวิธีการ
ปูองกันท่ีสมเหตุสมผลเพียง
อย่างใดอย่างหน่ึง 

เมื่อบอกสาเหตุ และวิธีปูองกัน
ไม่ถูกต้อง 
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คะแนนเต็ม (2 คะแนน) คะแนนบางส่วน (1คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
- น้ าไหลเข้าไปในปล๊ักไฟท่ีเปิดใช้งาน
ไว้ท าให้เกิดไฟรั่ว เมื่อสุนัขเดินมา
เหยียบน้ า จึงถูกไฟฟูาดูด 

- ไฟช็อต 
- ไฟฟูาดูด 
- เดินเหยียบพื้นท่ีมีไฟฟูารั่ว  
ฯลฯ  
วิธีการป้องกัน 
- เมื่อใช้ปล๊ักไฟแล้วควรเก็บให้

เรียบร้อย 
- เมื่อใช้น้ าแล้วควรเก็บเข้าท่ีให้

เรียบร้อย 
- ถ้ามีสัตว์เล้ียงในบ้านต้องดูแลให้ดี 
- ไม่วางถังน้ าท้ิงไว้ใกล้สายไฟ 
- ไม่ให้สุนัขเข้าไปในห้อง 
- อย่าเสียบปล๊ักท้ิงไว้ 
- ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดด้วย
ความระมัดระวัง 

- โต้งต้องรีบตัดกระแสไฟฟูาภายใน
บ้านก่อนท่ีจะเข้าไปเก็บอุปกรณ์
ไฟฟูาและซากสุนัข 

ฯลฯ 
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 บ้านของปรีชาต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ า ในแต่ละปีหลังจากน้ าท่วม ปรีชาเห็นว่าตล่ิงบริเวณ 

หลังบ้านได้พังทลาย พื้นดินหายไป และแม่น้ ากว้างมากขึ้น 
 

29. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 

 
 
 
    ครอบครัวของปรีชา ควรจะมีวิธีปูองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับท่ีดินได้อย่างไร เพราะเหตุใด 

   ตอบ วิธีปูองกัน.............................................................................................................................      
      เพราะ.............................................................................................................. ...................... 
 

ตัวชี้วัด 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 

ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม (2 คะแนน) คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
เมื่อบอกวิธีปูองกันการพังทลายของ
ตล่ิงและให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 
เช่น 
- ปลูกหญ้าแฝกริมตล่ิง เพราะหญ้า
แฝกมีรากช่วยยึดหน้าดินไว้ 
- ท าคันคอนกรีตชายตล่ิง เพราะ
คอนกรีตแข็งแรงปูองกันการกัด
เซาะของน้ า 
- ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมตล่ิง 
เพราะรากช่วยยึดหน้าดิน 
- ท าก าแพงก้ัน เพราะปูองกันน้ ากัด
เซาะตล่ิงได้ 
- ใช้หินขนาดใหญ่ท้ิงริมตล่ิง เพราะ
สามารถปูองกันน้ ากัดเซาะตล่ิงได้
ฯลฯ 

เมื่อบอกวิธีปูองกันการพังทลาย
ของตล่ิงแต่ไม่ให้เหตุผล หรือให้
เหตุผลไม่สมเหตุสมผล  
เช่น 
- ปลูกหญ้าแฝก 
- ท าคันคอนกรีต 
- ปลูกไม้ยืนต้น 
- ท้ิงหินขนาดใหญ่ 

เมื่อบอกวิธีปูองกันการ
พังทลายของตล่ิงและให้
เหตุผลไม่ถูกต้องหรือไม่
สมเหตุสมผล  
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ในวันหยุด ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส ารวจพืชในปุาชุมชน

เกิดเหตุการณ์ ดังภาพ 

 

 

 

 

30. พิจารณาข้อมูลแล้วตอบค าถาม 

  

 

 

 

 

 

        เด็กชายทอมและเด็กชายบอยควรหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด  

      ตอบ วิธีการ.............................................................................................................................  

         เพราะ.............................................................................................................................   

ตัวชี้วัด 4  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ี

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์  

ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม (4 คะแนน) คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
เมื่อบอกวิธีการแก้ปัญหาท่ีสมเหตุสมผล
และให้เหตุผลประกอบท่ีถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  
แนวค าตอบ 
- ใช้เชือกเป็นหูรองเท้า เพราะอยู่ใกล้ตัว

และแข็งแรง 

- ใช้เถาวัลย์เป็นหูรองเท้า เพราะมีอยู่ใน

ปุาสามารถหาได้ 

- ใช้ถุงหูห้ิวพลาสติกเพราะเป็นวัสดุท่ีใส่

อุปกรณ์ติดตัวมา 

- ใช้วัสดุอ่ืนๆ อัดหูรองเท้าให้มีความ

แน่น หรือระบุวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเหนียวพอ

ส าหรับท าหูรองเท้า หรือใช้วัสดุอ่ืนมัด

เมื่อบอกวิธีการแก้ปัญหาท่ี
สมเหตุสมผลแต่ไม่บอกเหตุผลท่ี
เหมาะสม 

เมื่อบอกวิธีการแก้ปัญหา
และให้เหตุผลประกอบไม่
ถูกต้อง หรือไม่
สมเหตุสมผล 

ทอม 

หูรองเท้าเราขาด  

จะท าอย่างไรดี 

 

ไม่เป็นไร เรามา

ช่วยกันหาวิธีการ

แก้ปัญหากัน 

 

เด็กชายทอม 
เด็กชายบอย 
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คะแนนเต็ม (4 คะแนน) คะแนนบางส่วน (2 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
รองเท้ากับเท้า พร้อมท้ังบอกเหตุผลท่ี

เหมาะสม 

ฯลฯ 
     

 


