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ความสามารถด�านเหตุผล 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

โครงสร�างจํานวนข�อสอบ NT ป�การศึกษา 2556 – 2560 
จําแนกตามตัวช้ีวัด และป�การศึกษา 

 
ด�านเหตุผล 
 

1. มีความเข�าใจในข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศทางด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม ด�าน
สังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 
ป-การศึกษา 2556 4 ข�อ 
ป-การศึกษา 2557 4 ข�อ 
ป-การศึกษา 2558 4 ข�อ 
ป-การศึกษา 2559 4 ข�อ 
ป-การศึกษา 2560 4 ข�อ 

 
 

2.วิเคราะห�ข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศ โดยใช�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม ด�าน
สังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 
ป-การศึกษา 2556 9 ข�อ 
ป-การศึกษา 2557 8 ข�อ 
ป-การศึกษา 2558 7 ข�อ 
ป-การศึกษา 2559 8 ข�อ 
ป-การศึกษา 2560 7 ข�อ 

 
 

3.สามารถสร�างข�อสรุปใหม) ออกแบบ วางแผน บนพ้ืนฐานของข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศท่ี
ผ)านการวิเคราะห� โดยใช�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม ด�านสังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� 
และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 
ป-การศึกษา 2556 9 ข�อ 
ป-การศึกษา 2557 8 ข�อ 
ป-การศึกษา 2558 8 ข�อ 
ป-การศึกษา 2559 10 ข�อ 
ป-การศึกษา 25560 8 ข�อ 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ด�านเหตุผล (ต/อ) 
 

4.สามารถตัดสินใจและแก�ป<ญหาอย)างมีหลักการและเหตุผล หรือให�ข�อสนับสนุนข�อโต�แย�งท่ี
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค)านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ� ท่ี
ต�องการตัดสินใจหรือมีป<ญหา 
ป-การศึกษา 2556 8 ข�อ 
ป-การศึกษา 2557 10 ข�อ 
ป-การศึกษา 2558 11 ข�อ 
ป-การศึกษา 2559 8 ข�อ 
ป-การศึกษา 2560 11 ข�อ 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

สารบัญ 
 

ข�อสอบตามตัวช้ีวัด หน�าท่ี 
1. มีความเข�าใจในข�อมูล สถานการณ�  หรือสารสนเทศทางด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม          
ด�านสังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 

 
2 

2.วิเคราะห�ข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศ โดยใช�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม 
ด�านสังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 

 
14 

3.สามารถสร�างข�อสรุปใหม) ออกแบบ วางแผน บนพ้ืนฐานของข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศ
ท่ีผ)านการวิ เคราะห�  โดยใช�องค�ความรู�ด� านวิทยาศาสตร� สิ่ งแวดล�อม ด�านสังคมศาสตร� 
เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 

 
 

37 
4.สามารถตัดสินใจและแก�ป<ญหาอย)างมีหลักการและเหตุผล หรือให�ข�อสนับสนุนข�อโต�แย�งท่ี
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค)านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ�ท่ี
ต�องการตัดสินใจหรือมีป<ญหา 

 
 

60 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ตัวช้ีวัดความสามารถด�านเหตุผล 
 

1. มีความเข�าใจในข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศทางด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม ด�านสังคมศาสตร� 
เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 

2.วิเคราะห�ข�อมูล สถานการณ�  หรือสารสนเทศ โดยใช�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม                  
ด�านสังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนินชีวิตอย)างมีเหตุผล 

3.สามารถสร�างข�อสรุปใหม) ออกแบบ วางแผน บนพ้ืนฐานของข�อมูล สถานการณ� หรือสารสนเทศท่ีผ)าน
การวิเคราะห� โดยใช�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� สิ่งแวดล�อม ด�านสังคมศาสตร� เศรษฐศาสตร� และด�านการดําเนิน
ชีวิตอย)างมีเหตุผล 

4.สามารถตัดสินใจและแก�ป<ญหาอย)างมีหลักการและเหตุผล หรือให�ข�อสนับสนุนข�อโต�แย�งท่ีสมเหตุสมผล 
โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค)านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ�ท่ีต�องการตัดสินใจหรือมีป<ญหา 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ตัวช้ีวัดที่  1.มีความเข�าใจในข�อมูล สถานการณ9 หรือสารสนเทศทางด�านวิทยาศาสตร9 
สิ่ งแวดล�อม ด�านสังคมศาสตร9 เศรษฐศาสตร9 และด�านการดํารงชีวิตอย/างมี เหตุผล 
 
ป�การศึกษา 2556 
 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จากภาพ ประชาชนในชุมชนนี้มีป<ญหาเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจเป@นส)วนใหญ) ข�อใด

อธิบายสาเหตุของป<ญหาของคนในชุมชนนี้ได�เหมาะสมท่ีสุด 
 1) การเผาขยะทําให�สารพิษตกค�าง 
 2) การเผาขยะเป@นการกระจายมลพิษ 
 3) การเผาขยะในปริมาณท่ีมากเกินไป 
 4) การเผาขยะเพ่ิมความรุนแรงของกลิ่น 
 เฉลย 2) การเผาขยะเป@นการกระจายมลพิษ 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 2  
 

            ชิดปลูกพริกใส)กระถางไว�ใต�ต�นไม�ใหญ) พริกมีลําต�นเรียวสูง ใบมีสีเขียวอ)อน ออกดอกและ              
ให�ผลน�อย ท้ังๆ ท่ีดูแลบํารุงรักษาอย)างดี  เม่ือเขานํากระถางต�นพริกไปวางไว�กลางแดด และดูแลรักษา
เหมือนเดิม  จากนั้นพบว)าใบพริกค)อยๆ เปลี่ยนเป@นสีเขียวเข�ม  มีดอกและให�ผลมากข้ึน 

 
2. การท่ีต�นพริกเจริญงอกงามข้ึน  มีดอกและให�ผลเพ่ิมข้ึนเกิดจากป<จจัยใดมากท่ีสุด 
 1) มีการดูแลแต)งก่ิง 
 2) มีการบํารุงรักษาท่ีดี 
 3) ได�รับแสงท่ีพอเหมาะ 
 4) ได�รับสารอาหารจากดินมากข้ึน 
 เฉลย 3) ได�รับแสงท่ีพอเหมาะ 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 
3. บุคคลใดมีความเสี่ยงต)อการเป@นโรคอ�วนน�อยท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
 1) อ�อยชอบกินแครอท เพราะช)วยในการขับถ)าย 
 2) อันชอบกินทุเรียน เพราะเป@นผลไม�ท่ีให�พลังงานสูง 
 3) อ้ัมชอบกินมะม)วงสุก เพราะความหวานของมะม)วงทําให�สดชื่น 
 4) อ�อมชอบกินมันฝรั่งทอด  เพราะมีแปFงมากพอกับท่ีร)างกายต�องการ 
 เฉลย 1) อ�อยชอบกินแครอท เพราะช)วยในการขับถ)าย 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 4 

         
ร�าน  ก ขายอาหารจานด)วนประเภทไข)เจียว ปลาทอด และผัดผัก โดยใช�ผักท่ีมีใบสีเขียว ไม)เป@นรู ไม)มี   

หนอนกัดกิน ต)อมาพบว)ามีลูกค�าท่ีรับประทานอาหารร�านนี้ เป@นประจําหลายคนปGวยเป@นโรคมะเร็ง 
 

 
4. ข�อสรุปใดเป@นเหตุท่ีอาจจะทําให�ลูกค�าร�าน ก เป@นโรคมะเร็ง 
 1) ใช�ปลาท่ีไม)สดทําอาหาร 
 2) รับประทานอาหารเดิมซํ้าๆ 
 3) สารเคมีท่ีหลงเหลืออยู)ในผัก 
 4) วิธีการปรุงอาหารไม)เป@นไปตามหลักการ 
 เฉลย 3) สารเคมีท่ีหลงเหลืออยู)ในผัก 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ป�การศึกษา 2557 
 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 1 
 

เด็กชายแอJดสังเกตเห็นว)า หมีท่ีพบในปGาของประเทศไทยส)วนใหญ)จะมีขนสั้นติด   ผิวหนัง  ส)วนหมี
แพนด�าหรือหมีข้ัวโลกมีขนยาว  เด็กชายแอJดจึงคิดว)า  ถ�านําหมีท่ีพบในประเทศไทยไปเลี้ยงท่ีข้ัวโลกหรือ
เมืองหนาว  จะมีจนยาวข้ึน 

 
1. ข�อใดสนับสนุนความคิดเห็นของเด็กชายแอJดได�ดีท่ีสุด 
 1) สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อม 
 2) อาหารของสัตว�ทําให�สัตว�เปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต 
 3) การย�ายท่ีอยู)ของสัตว�ทําให�สัตว�เปลี่ยนสายพันธุ�ได� 
 4) สัตว�แต)ละชนิดถ�าเป@นสัตว�ประเภทเดียวกันก็จะมีลักษณะเหมือนกันได� 
 เฉลย ข�อ 1) สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อม 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 2 

           
    โรงพยาบาลระบุว)า  ในแต)ละป-มีเด็กบาดเจ็บจากเครื่องเล)นป-ละประมาณ 3-4 หม่ืนคน  โดย 

ส)วนใหญ)เกิดข้ึนกับเด็กอายุ 5-12 ป-  และยังพบว)าบาดเจ็บจากชิงช�าถึง  33% และส)วนใหญ)อาการท่ีพบคือ  
กระดูกแขนและข�อมือหัก ผิดกับสนามเด็กเล)นในบางประเทศท่ีสนามเด็กเล)นตามสวนสาธารณะปูพ้ืนสนาม
ด�วยวัสดุอ)อนนิ่มท้ังหมด 

 
2. จากข�อความนี้แสดงให�เห็นว)า “สนามเด็กเล)นส)วนใหญ)มีชิงช�า” ข�อความใดสนับสนุนคํา

กล)าวนี้ 
 1) เด็กบาดเจ็บจากชิงช�า 33% 
 2) เด็กบาดเจ็บท่ีกระดูกแขนและข�อมือ 
 3) เด็กอายุ 5-12 ป-  ได�รับบาดเจ็บมากท่ีสุด 
 4) สนามเด็กเล)นต)างประเทศใช�วัสดุปูพ้ืนท่ีอ)อนนิ่ม 
 เฉลย ข�อ 1) เด็กบาดเจ็บจากชิงช�า 33% 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 3 
 

การเชื่อฟ<งผู�ใหญ)  การแสดงความเคารพ และการทํากิจกรรมร)วมกันในครอบครัว  เป@นการปฏิบัติตน
ตามหน�าท่ีพลเมืองดีและเป@นการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงป<จจุบันเด็กไทยต�องปรับปรุง 

 
 

3. จากข�อความพฤติกรรมของเด็กไทยท่ีต�องปรับปรุงคือพฤติกรรมท่ีมีลักษณะตามภาพในข�อใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ภาพท่ี 4 

 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
  
 
 
 
 
 
                โอJด                                เอ                                       อ้ัม 
 
4.จากภาพ ใครมีโอกาสเป@นโรคอ�วนมากท่ีสุด เพราะเหตุใด (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ป�การศึกษา 2558 
 
พิจารณาภาพ  แล�วตอบคําถามข�อ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เหตุผลใดสนับสนุนเหตุการณ�ในภาพมากท่ีสุด 
 1) โคมลอยเป@นสิ่งสวยงามอยู)คู)กับคนไทย 
 2) โคมลอยควรปล)อยเฉพาะตอนกลางคืนเท)านั้น 
 3) โคมลอยควรปล)อยเฉพาะวันลอยกระทงเท)านั้น 
 4) โคมลอยเม่ือตกจะทําให�เกิดอันตรายแก)บ�านเรือนได� 
 เฉลย ข�อ 4)  โคมลอยเม่ือตกจะทําให�เกิดอันตรายแก)บ�านเรือนได� 

 
พิจารณาข�อความ  แล�วตอบคําถามข�อ 2  
 

        ไนโตรเจนในปุUยเป@นธาตุอาหารของพืช  ท่ีบํารุงยอด ก่ิงใบ  โพแทสเซียมบํารุงราก  ส)วนฟอสฟอรัส 
บํารุงดอกและผล 

 
2. การปลูกผักบุ�งจีนควรใช�ปุUยชนิดใดมากท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
 1) ปุUยฟอสฟอรัส  เพราะ จะทําให�ออกดอกเร็ว 
 2) ปุUยโพแทสเซียม เพราะ รากยึดดินได�ดีไม)ล�มง)าย 
 3) ปุUยไนโตรเจน  เพราะ จะทําให�มียอดอ)อนและใบเขียว 
 4) ปุUยโพแทสเซียม เพราะจะทําให�มีรากมาก ลําต�นใหญ) 
 เฉลย ข�อ 3)  ปุUยไนโตรเจน  เพราะ จะทําให�มียอดอ)อนและใบเขียว 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพ  แล�วตอบคําถามข�อ 3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. จากข�อมูลคนในหมู)บ�านนี้มีโอกาสปGวยเป@นโรคใดมากท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
 1) โรคระบบทางเดินหายใจเพราะฝุGนควันจากการเผาไหม� 
 2) โรคของระบบประสาททําให�คนในหมู)บ�านเกิดความเครียด 
 3) โรคระบบทางเดินอาหารเพราะข้ีเถ�าจากการเผาจะตกลงในแม)น้ํา 
 4) กล�ามเนื้ออักเสบเพราะคนในหมู)บ�านต�องหม่ันทําความสะอาดบ�านเรือน 
 เฉลย ข�อ 1)  โรคระบบทางเดินหายใจเพราะฝุGนควันจากการเผาไหม� 

 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
 
 

“คนสูบได�รับพิษ    คนใกล�ชิดได�รับภัย” 
  
 
 
4.  จากข�อความ นักเรียนเหตุด�วยหรือไม) เพราะเหตุใด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

หลังเลิกเรียน แก�วเห็นกล)องดินสอท่ีวางอยู)บนโตJะครู ซ่ึงครูเตรียมไว�สําหรับแจกนักเรียนทุกคน
ในงานวันเด็กพรุ)งนี้ แก�วจึงหยิบกล)องดินสอใส)กระเปUากลับบ�านไปหนึ่งกล)องโดยไม)มีใครเห็น 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข�อใดเป@นเหตุผลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีเด็กหญิงแปFงเสนอให�ย�ายต�นมะลิมาบริเวณหน�าบ�าน 
 1) มีพ้ืนท่ีกว�างขวางมากพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืช 
 2) ต�นมะลิจะได�รับแสงแดดเพ่ือเจริญเติบโตมากกว)า 
 3) มีดินดีมากกว)าจะทําให�มะลิออกดอกจํานวนมาก 
 4) เหมาะสําหรับการปลูกดอกไม�ประดับมากกว)า 
เฉลย 2) ต�นมะลิจะได�รับแสงแดดเพ่ือเจริญเติบโตมากกว)า 
 
 
 
 
 
2. การกระทําของแก�วถูกต�องหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) ถูกต�อง เพราะครูเตรียมไว�สําหรับแจกให�นักเรียนอยู)แล�ว 
 2) ถูกต�อง เพราะถ�ารอให�ครูแจกอาจจะไม)ได�กล)องดินสอท่ีมีสีตรงตามท่ีต�องการ 
 3) ไม)ถูกต�อง เพราะการหยิบขอบไปก)อนจัดเป@นการลักขโมย 
 4) ไม)ถูกต�อง เพราะการหยิบของไปก)อนจะเป@นการเอาเปรียบเพ่ือน 
เฉลย 3) ไม)ถูกต�อง เพราะการหยิบขอบไปก)อนจัดเป@นการลักขโมย 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จากภาพ วิธีการกําจัดขยะของนักเรียนในภาพใดดีกว)ากัน เพราะเหตุใด 
 1) ภาพท่ี 1 ดีกว)า เพราะไม)ต�องเสียเวลาขุดหลุม 
 2) ภาพท่ี 1 ดีกว)า เพราะกําจัดขยะได�รวดเร็วมีอันตรายน�อย 
 3) ภาพท่ี 2 ดีกว)า เพราะสามารถสร�างมูลค)าเพ่ิมได� 
 4) ภาพท่ี 2 ดีกว)า เพราะขยะย)อยสลายโดยธรรมชาติและเป@นปุUยให�ต�นไม� 
เฉลย 4) ภาพท่ี 2 ดีกว)า เพราะขยะย)อยสลายโดยธรรมชาติและเป@นปุUยให�ต�นไม� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จากภาพ การดํารงชีวิตของคนหมู)บ�านใดมีความเสี่ยงต)อการเป@นโรคระบบทางเดินอาหารมากท่ีสุด เพราะ
เหตุใด 
ตอบ ........................................................................................................................................................... 
เพราะ................................................................................................................................................. 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ป�การศึกษา 2560 
 

 
 
 
1.     การเล)นของใครไม)เหมาะสมกับเครื่องเล)น เพราะเหตุใด 
 1) ตุJกก้ี เพราะ เชือกอาจขาดได� 
 2) หมํ่า เพราะ เล)นกระดานหกผิดวิธ ี
 3) เท)ง เพราะ เล)นม�าหมุนจะทําให�เวียนศรีษะ 
 4) โหน)ง เพราะ ม�าโยกทําให�ปวดเอวและสะโพก 
เฉลย 2) หมํ่า เพราะ เล)นกระดานหกผิดวิธ ี
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 
 
2.     ถ�านักเรียนอยู)ในหมู)บ�าน A และต�องการให�หมู)บ�านตนเองมีสภาพเหมือนหมู)บ�าน B ควรทําอย)างไร

มากท่ีสุดจึงจะแก�ป<ญหาได�อย)างยั่งยืน เพราะเหตุใด 
 1) แยกประเภทขยะ เพราะจะมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
 2) ปลูกต�นไม� เพราะจะได�มีความร)มรื่นสวยงาม 
 3) ดูแลความสะอาดบ�าน เพราะจะทําให�น)าอยู)อาศัย 
 4) ให�ความรู�ในการรักษาสิ่งแวดล�อม เพราะเป@นการสร�างจิตสํานึกร)วมกัน 
เฉลย 4) ให�ความรู�ในการรักษาสิ่งแวดล�อม เพราะเป@นการสร�างจิตสํานึกร)วมกัน 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 
 
3.     ถ�าคุณตาของนักเรียนนอนกรน นักเรียนควรจัดอาหารชนิดใด ให�คุณตารับประทานเพราะเหตุใด 
 1) ปลาสลิดตากแห�ง เพราะ เป@นอาหารท่ีย)อยง)าย 
 2) มันฝรั่งทอดกรอบ เพราะ เป@นอาหารท่ีมีรสชาติหลากหลาย 
 3) บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เพราะ เป@นอาหารท่ีปรุงสุกพร�อมรับประทาน 
 4) แกงเลียงผักตําลึงกุ�งสด เพราะ เป@นอาหารท่ีสามารถปรุงรสชาติให�พอดีได� 
เฉลย 4) แกงเลียงผักตําลึงกุ�งสด เพราะ เป@นอาหารท่ีสามารถปรุงรสชาติให�พอดีได� 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 
 
28.จากเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในภาพ สุนัขเสียชีวิตน)าจะเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด และควรมีวิธีปFองกันอย)างไร 
 ตอบ  สาเหตุ................................................................................................................................ 
     .......................................................................................................................................... 
     วิธีปFองกัน.......................................................................................................................... 
 
แนวคําตอบ 
สาเหตุ 
- ถูกไฟฟูาดูดเสียชีวิต   - สุนัขป-นโตJะทาให�น�าหกลงพ้ืนมาโดนปลั๊กไฟแล�วถูกไฟดูด 
- เกิดไฟฟูาลัดวงจร   - ไฟช็อต   
- น�าไหลเข�าไปในปลั๊กไฟท่ีเปYดใช�งานไว�ทาให�เกิดไฟรั่วเม่ือสุนัขเดินมาเหยียบน�าจึงถูกไฟฟูาดูด 
- ไฟฟูาดูด    - เดินเหยียบพ้ืนท่ีมีไฟฟูารั่ว 

ฯลฯ 
 
วิธีการปGองกัน 
- เม่ือใช�ปลั๊กไฟแล�วควรเก็บให�เรียบร�อย - เม่ือใช�น�าแล�วควรเก็บเข�าท่ีให�เรียบร�อย 
- ถ�ามีสัตว�เลี้ยงในบ�านต�องดูแลให�ดี  - ไม)วางถังน�าท้ิงไว�ใกล�สายไฟ 
- ไม)ให�สุนัขเข�าไปในห�อง   - อย)าเสียบปลั๊กท้ิงไว� 
- ควรใช�อุปกรณ�ไฟฟูาทุกชนิดด�วยความระมัดระวัง 
- โต�งต�องรีบตัดกระแสไฟฟูาภายในบ�านก)อนท่ีจะเข�าไปเก็บอุปกรณ�ไฟฟูาและซากสุนัข 
   ฯลฯ 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ตัวช้ีวัดที่ 2 วิเคราะห9ข�อมูล สถานการณ9 หรือสารสนเทศ โดยใช�องค9ความรู�ด�านวิทยาศาสตร9 
สิ่งแวดล�อม ด�านสงัคมศาสตร9 เศรษฐศาสตร9 และด�านการดํารงชีวิตอย/างมีเหตุผล 
 
ป�การศึกษา 2556 
 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ถ�านักเรียนเป@นเพ่ือนกับแดงและดํา คําพูดใดควรใช�มากท่ีสุด 
 1) น)าจะเอามาแบ)งให�เพ่ือนๆ เล)นบ�าง 
 2) มีความสุขจริงนะ ขอเล)นบ�างได�ไหม 
 3) เด๋ียวฉันจะเก็บเงินเพ่ือมาซ้ือเล)นบ�าง 
 4) ท่ีบ�านของฉันก็มี แต)ฉันจะเล)นในเวลาว)าง 
 เฉลย 3) เด๋ียวฉันจะเก็บเงินเพ่ือมาซ้ือเล)นบ�าง 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถาม 
 

ป<จจุบันแกJสหุงต�มมีราคาสูงข้ึนมาก ชาวบ�านจึงกลับมาใช�ถ)านเป@นเชื้อเพลิงในการหุงต�ม 
และได�ปลูกปGาทดแทน 

 
 

2. เหตุผลใดท่ีสนับสนุนการกลับมาใช�ถ)านในการหุงต�มของชาวบ�านมากท่ีสุด 
 1) ทําได�เอง 
 2) ประหยัดเงิน 
 3) หาซ้ือได�ง)าย 
 4) ใช�สะดวก 
 เฉลย 2) ประหยัดเงิน 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากภาพ ถ�าท้ังสองครอบครัวมีฐานะใกล�เคียงกัน การปฏิบัติดังภาพข�างต�นเป@นประจําใน
อนาคตอาจเกิดเหตุการณ�ใดมากท่ีสุด 

 1) ครอบครัว ก มีสุขภาพดีกว)าครอบครัว ข 
 2) ครอบครัว ก มีความสุขมากกว)าครอบครัว ข 
 3) ครอบครัว ก มีป<ญหาทางการเงิน มากกว)าครอบครัว ข 
 4) ครอบครัว ก ได�รับการยอมรับจากเพ่ือนบ�านมากกว)าครอบครัว ข 
 เฉลย 1) ครอบครัว ก มีสุขภาพดีกว)าครอบครัว ข 

 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จากภาพดังกล)าว รัฐบาลควรเลือกพลังงานชนิดใดในการผลิตไฟฟFาในหมู)บ�านแห)งนี้ เพราะ
เหตุใด 

 1) พลังงานลม เพราะเป@นท่ีสูงมีลมแรงตลอดป- 
 2) พลังงานน้ํา เพราะเป@นหมู)บ�านท่ีมีขนาดเล็ก 
 3) พลังงานชีวภาพ เพราะใช�ประโยชน�จากมูลสัตว� 
 4) พลังงานแสง เพราะมีพ้ืนท่ีเหมาะสม  
 เฉลย 1) พลังงานลม เพราะเป@นท่ีสูงมีลมแรงตลอดป- 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 5 
 
 
 
 

5. การท่ีมอดหายไปจากถังข�าวสาร เกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
 1) ผลมะนาวมีน้ํามากซ่ึงมอดไม)ชอบ 
 2) มะนาวใช�เป@นยาได� ทําให�มอดตาย 
 3) น้ํามะนาวมีรสเปรี้ยว ท่ีมอดไม)ชอบ 
 4) เปลือกมะนาวมีน้ํามันและกลิ่นท่ีมอดไม)ชอบ 
 เฉลย 4) เปลือกมะนาวมีน้ํามันและกลิ่นท่ีมอดไม)ชอบ 
 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการสอบปลายภาคของสมชายได�ระดับดีแต)วิชิตได�ระดับดีเยี่ยม ข�อใดเป@นการอธิบายได�
อย)างสมเหตุสมผล  

 1) วิชิตสามารถเรียนรู�ได�ดีกว)าสมชาย 
 2) วิชิตบังเอิญอ)านหนังสือได�ตรงกับข�อสอบ 
 3) สมชายต�องการเวลาทบทวนมากกว)าวิชิต 
 4) วิชิตต้ังใจเรียนและอ)านหนังสืออย)างต)อเนื่อง 
 เฉลย 4) วิชิตต้ังใจเรียนและอ)านหนังสืออย)างต)อเนื่อง 

 

หมํ่าพบว)าในถังข�าวสารท่ีบ�านมีมอดข้ึนจานวนมาก ในตอนเย็นแม)ซ้ือมะนาวมา ปรุงอาหาร 
มะนาวท่ีเหลือแม)วางไว�ในถังข�าวสารปรากฏว)ามอดหายไป  
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ความสามารถด�านเหตุผล 

อ)านข�อความและพิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
  วันเปYดเทอมใหม) นารียิ้มและทักทายเพ่ือน ๆ ส)วนสุดาถือตุJกตาเล็กๆ สวยงาม มาอวดเพ่ือน โดยไม)
ทักทายใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จากรูป เหตุผลใดท่ีสนับสนุนให�เพ่ือนๆ เข�าไปทักทายนารีมากกว)าสุดา 
 1) สุดาเป@นคนพูดน�อยกว)า 
 2) นารีมีเรื่องเล)าท่ีน)าสนใจ 
 3) นารีมีความเป@นมิตรมากกว)า 
 4) เพ่ือนส)วนใหญ)ไม)สนใจตุJกตา 
 เฉลย 3) นารีมีความเป@นมิตรมากกว)า 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 8 
 
              วันหนึ่งในขณะท่ีนักเรียนกําลังเล)นกับเพ่ือนๆ ในชุมชน เกิดฝนตกฟFาคะนองและ ลมพัดแรง ทําให�
ต�นไม�ล�มทับเสาไฟฟFา นักเรียนจึงชวนเพ่ือนไปบอกผู�นําชุมชน และอาสาช)วย ในสิ่งท่ีพอจะช)วยได�  
 
 

8. เหตุใดท่ีสนับสนุนให�นักเรียนปฏิบัติตนเช)นนั้น 
 1) เม่ือไฟฟFาติดจะได�เล)นต)อ 
 2) การช)วยยกต�นไม�เป@นเรื่องน)าสนุก 
 3) การช)วยในสิ่งท่ีช)วยได�ทําให�มีความสุข 
 4) ได�รับการยกย)องว)าเป@นคนเก)งในชุมชน 
 เฉลย 3) การช)วยในสิ่งท่ีช)วยได�ทําให�มีความสุข 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. วิธีใดท่ีจะทําให�พืชผักผลไม�เจริญเติบโตได�ตามปกติดีท่ีสุด 
 1) ใส)ปุUยมากข้ึน  
 2) ฉีดพ)นน้ําทุกวัน  
 3) พรวนดินบ)อยๆ  
 4) นําถุงพลาสติกครอบต�นไม�  
 เฉลย 2) ฉีดพ)นน้ําทุกวัน 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ป�การศึกษา 2557 
 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การดัดฟ<นทําให�ฟ<นเข�ารูปสวยงามและแข็งแรงมากข้ึนจึงมีคนนิยมดัดฟ<นกันมาก จากภาพใคร
ควรจะไปดัดฟ<น  เพราะเหตุผลใด 

 1) เก)ง  เพราะ  ความไม)เข�ารูปของฟ<น 
 2) ก�อง เพราะ  ความไม)สวยงามของฟ<น 
 3) กล�า เพราะ  ความไม)แข็งแรงของฟ<น 
 4) แก�ว เพาระ  ความไม)สะอาดของฟ<น 
 เฉลย ข�อ 1) เก)ง  เพราะ  ความไม)เข�ารูปของฟ<น 

 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เด็กชายเจี๊ยบ  เดินไปพบสภาพสายไฟดังภาพ  เด็กชายเจี๊ยบควรคิดถึงสิ่งใดเป@นอันดับแรก 
 1) เกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟFา 
 2) เกิดพายุลมแรงมากจนเสาไฟหัก 
 3) อันตราย  กาจมีกระแสไฟฟFารั่วได� 
 4) ต�องบอกให�เพ่ือนรู�ว)ามีเสาไฟฟFาหัก 
 เฉลย ข�อ 3) อันตราย  กาจมีกระแสไฟฟFารั่วได� 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนจะปฏิบัติตนตามแบบใคร เพราะเหตุใด  
 1) ดารา เพราะเป@นคนท่ีเรียนเก)ง 
 2) ดารา เพราะเป@นมารยาทท่ีเหมาะสม  
 3) อารยา เพราะทําให�เกิดความรู�ท่ีหลากหลาย  
 4) อารยา เพราะการเล)นเกมเป@นการฝ\กทักษะหลายด�าน  
 เฉลย ข�อ 2) ดารา เพราะเป@นมารยาทท่ีเหมาะสม 
 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สภาพของแม)น้ําท่ีเห็นดังภาพ เป@นป<ญหาท่ีน)าจะเกิดจากข�อใดมากท่ีสุด 
 1) ขยะและคราบน้ํามันจากเรือโดยสาร 
 2) ขยะและน้ําเสียจากโรงงานและชุมชน 
 3) ขยะเน)าเสียจากการทําเกษตรของชุมชน 
 4) น้ําเสียจากชุมชนเมืองและน้ําปGาไหลหลาก 
 เฉลย ข�อ 2) ขยะและน้ําเสียจากโรงงานและชุมชน 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จากภาพ เป@นการกระทําท่ีเหมาะสมหรือไม) อย)างไร 
 1) ไม)เหมาะสม เพราะไม)ช)วยประหยัดพลังงาน 
 2) ไม)เหมาะสม เพราะทําให�สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา 
 3) เหมาะสม เพราะพลังงานไฟฟFาสามารถใช�เม่ือใดก็ได� 
 4) เหมาะสม เพราะรีดวันละตัวจะทําให�ไม)รู�สึกเหนื่อยล�า 
 เฉลย ข�อ 1) ไม)เหมาะสม เพราะไม)ช)วยประหยัดพลังงาน 

 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. คุณแม)ให�แดงพาน�องไปเล)นเครื่องเล)นในงานวัด แดงจึงพาน�องไปเล)นม�าหมุน เหตุผลใด 
อธิบายการกระทําของแดงได�เหมาะสมท่ีสุด 

 1) เป@นเครื่องเล)นท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงเบาท่ีสุด 
 2) เป@นเครื่องเล)นท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายน�อยท่ีสุด  
 3) เป@นเครื่องเล)นท่ีสร�างความต่ืนเต�นสําหรับเด็กมากท่ีสุด 
 4) เป@นเครื่องเล)นท่ีมีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจเด็กมากท่ีสุด 
 เฉลย ข�อ 2) เป@นเครื่องเล)นท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายน�อยท่ีสุด 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. โบราณสถานแห)งนี้จากสถิติพบว)า มีชาวต)างชาติเท่ียวชมสถานท่ีแห)งนี้มากกว)าคนไทย               

เม่ือพิจารณากําแพงตามภาพ การกระทําเช)นนี้บ)งบอกว)าคนไทยเป@นอย)างไร 
 1) ชอบจารึกชื่อบนกําแพง 
 2) มีอิสรเสรีในการขีดและเขียน 
 3) ชอบเปYดเผยชื่อเสียงของตนเอง 
 4) ขาดความรับผิดชอบในสมบัติส)วนรวม 
 เฉลย ข�อ 4) ขาดความรับผิดชอบในสมบัติส)วนรวม 

 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จากภาพ ใครมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนมากท่ีสุด เพราะเหตุ
ใด (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ป�การศึกษา 2558 
 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 1 

        
    ลุงมีบอกว)า ตนเองเป@นหมอเทวดาสามารถรักษาได�ทุกโรคด�วยสมุนไพร แต)ตัวเองก็ยังเป@น
โรคผิวหนัง เม่ือลุงมาบ)นปวดหลัง ลุงมีจึงอาสาจะทําการรักษาให�  แต)ลุงมาบอกว)าท)านจงรักษา
ตนเองก)อนเถอะ  

 
1. เพราะเหตุใดลุงมาจึงไม)ยอมรักษากับลุงมี 
 1) ลุงมา ไม)เชื่อถือคําพูดของลุงมี 
 2) ลุงมา กลัวเป@นโรคผิงหนังอย)างลุงมี 
 3) ลุงมา ไม)ชอบรักษาด�วยยาสมุนไพรของลุงมี 
 4) ลุงมา เป@นโรคประจําตัวจึงไม)ต�องให�ลุงมีรักษา 
 เฉลย ข�อ 1) ลุงมา ไม)เชื่อถือคําพูดของลุงมี 
 

พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 2 
 
 
 บ�างชอบสะสม        ระดมเก็บหา 
                                                  ไปเท่ียวไหนมา       เก็บเป@นเจ�าของ 
                                                  เป@นท่ีระลึก           บ�างคึกคะนอง 
                                                  เห็นสวยเป@นต�อง      หัก ดึง ลูบ คลํา 
 
 
 

2. ถ�ามะลิปฏิบัติตามข�อความข�างต�น เป@นการเหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะมะลิจะได�มีของท่ีระลึกไปฝากเพ่ือนๆ 
 2) เหมาะสม เพราะมะลิจะได�ดูแลของท่ีระลึกไม)ให�ถูกทําลาย 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะบ�านของมะลิจะเต็มไปด�วยของท่ีระลึก 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะมะลิทําให�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมถูกทําลาย 
 เฉลย ข�อ 4) ไม)เหมาะสม เพราะมะลิทําให�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมถูกทําลาย 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากข�อมูลจะเกิดเหตุการณ�ใด ถ�าในชุมชนนี้มีประชากรเพ่ิมข้ึน 
 1) ร�านกาแฟคุณโอ]ยังขายกาแฟได�เท)าเดิม 
 2) ร�านกาแฟคุณโอ]จะขายกาแฟได�มากข้ึน 
 3) ร�านกาแฟคุณโอ]จะมีคู)แข)งขายกาแฟมากข้ึน 
 4) ร�านกาแฟคุณโอ]จะปรับปรุงคุณภาพสินค�าให�ดีข้ึน 
 เฉลย ข�อ 2) ร�านกาแฟคุณโอ]จะขายกาแฟได�มากข้ึน 

 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
 
 
 
 
 

4. ตาแม�นใช�วิธีการนี้หาปลา เพราะเหตุใด 
 1) ปลากินปลวกเป@นอาหาร 
 2) ปลวกกับปลาดํารงชีวิตแบบพ่ึงพา 
 3) ปลวกมีสารกระตุ�นให�ปลามารวมตัวกัน 
 4) ปลาจะมารวมตัวกันโดยอาศัยดินจากรังปลวกในการหลบภัย 
 เฉลย ข�อ 4) ปลาจะมารวมตัวกันโดยอาศัยดินจากรังปลวกในการหลบภัย 

 

ตาแม�นเป@นนักทอดแหท่ีเก)ง สามารถจับปลาได�ครั้งละมากๆ จนเป@นท่ีรู�จักของคนท้ังหมู)บ�าน              
ในการหาปลา ตาแม�นจะใช�รังปลวกท่ีมีปลวกอาศัยอยู) โยนลงไปในแหล)งน้ําก)อนการทอดแหทุกครั้ง จึงทํา
ให�ได�ปลาจํานวนมาก 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพ เกษตรกรปลูกสตรอว�เบอร�รี โดยไม)ใช�ยาฆ)าแมลง แล�วตอบคําถามข�อ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลผลิตจากไร)ใดดีกว)ากัน เพราะเหตุใด 
 1) ไร)ท่ี 1 เพราะ มีแมลงเจาะผลน�อย 
 2) ไร)ท่ี 1 เพราะ สตรอว�เบอร�รีเป@นพันธุ�ท่ีทนต)อแมลง 
 3) ไร)ท่ี 2 เพราะ มีแมลงบินอยู)รอบๆ จํานวนมาก 
 4) ไร)ท่ี 2 เพราะ มีแมลงกัดกินผลจํานวนมาก 
 เฉลย ข�อ 1)  ไร)ท่ี 1 เพราะ มีแมลงเจาะผลน�อย 

 
 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 6 
 
 
 
 
 
 

6. เพราะเหตุใดในข)าวนี้ ต�องเตือนให�รักษาสุขภาพร)างกายให�แข็งแรง 
 1) จะได�มีแรงขนสิ่งของหนีพายุฝนฟFาคะนองได� 
 2) สามารถหลบหลีกจากบริเวณท่ีเกิดพายุได�ทัน 
 3) อาจทําให�เจ็บปGวยได�ง)าย จากอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
 4) เม่ือพบต�นไม�ล�มหรือสิ่งกีดขวางจะสามารถแก�ไขป<ญหาได� 
 เฉลย ข�อ 3)  อาจทําให�เจ็บปGวยได�ง)าย จากอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
 

ต้ังแต)วันท่ี 21 เมษายน ไปจนถึงสิ้นเดือน ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฝนฟFาคะนอง ลม
กรรโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพ้ืนท่ี จึงขอให�ประชาชนระวังอันตราย โดยอยู)ห)างจากต�นไม�ใหญ) และ
สิ่งก)อสร�างท่ีไม)แข็งแรง รวมท้ังรักษาสุขภาพร)างกายให�แข็งแรง 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.จากภาพ ใครมีโอกาสจะเป@นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจมากท่ีสุด เพราะเหตุใด  
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

เม่ือก)อนนี้ในหนองน้ําหลังบ�านมีปลาชุกชุม ลุงอ�นหาปลามาขายเป@นประจําทุกวันต)อมาชาวบ�าน
รอบๆ หนองน้ําปลูกพืชผักขายเป@นจํานวนมากโดยชาวบ�านใช�สายเคมีฉีดพ)นในการกําจัดศัตรูพืชทําให�พืช
งอกงามไม)มีแมลงกัดกิน แต)ลุงอ�นกลับหาปลาได�น�อยลงและบางวันหาปลาไม)ได�เลย 

เด็กหญิงกัลยาเล)นกีฬาท่ีโรงเรียนจนถึงเวลา 18.00 น. แล�วจึงเดินกลับบ�านซ่ึงอยู)ในซอยเปลี่ยว
หลังโรงเรียน ในขณะท่ีกัลยาเดินในซอย เธอได�โทรศัพท�คุยกับเพ่ือนอย)างสนุกสนานเพลิดเพลิน ปรากฏว)า
มีชายคนหนึ่งเดินมาข�างหลังกระชากโทรศัพท�ของเธอวิ่งหนีไป 

 

เม่ือ 2-3 ป-ท่ีผ)านมา แดงและแม)เข�าไปในปGาเพ่ือหาเห็ด แต)ละครั้งได�เห็ดจํานวนมากและเหลือ
พอท่ีจะนําไปขาย ในป-นี้ปGาไม�ถูกลักลอบตัดจนเหลือเฉพาะต�นไม�ท่ีมีขนาดเล็กและป-นี้แดงกับแม)หาเห็ดได�
น�อยลง 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
1. ข�อใดเป@นสาเหตุหลักท่ีทําให� ลุงอ�นหาปลาได�น�อยลง 
 1) หนองน้ําไม)มีอาหารให�ปลาในการเจริญเติบโต 
 2) การปลูกพืชผักของชาวบ�านทําให�ปลากลายพันธุ� 
 3) หนองน้ําขาดแหล)งวางไข)ในการขยายพันธุ�ของปลา 
 4) สภาพน้ําเปลี่ยนแปลงทําให�ปลาไม)ขยายพันธุ�หรือตาย 
เฉลย 4) สภาพน้ําเปลี่ยนแปลงทําให�ปลาไม)ขยายพันธุ�หรือตาย 
 
 
 
 
 
 
2. เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กหญิงกัลยา ให�ข�อคิดต)อการปฏิบัติตนของนักเรียนอย)างไร 
 1) คุยโทรศัพท�เฉพาะท่ีมีความจําเป@น 
 2) ไม)เล)นกีฬาท่ีโรงเรียนหลังเลิกเรียน 
 3) เดินบนถนนท่ีเป@นทางใหญ)ๆ เท)านั้น 
 4) หลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในท่ีเปลี่ยวเวลาพลบคํ่า 
เฉลย 4) หลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในท่ีเปลี่ยวเวลาพลบคํ่า 
 
 
 
 
 
 
3. การท่ีแดงและแม)หาเห็ดได�น�อยลง เกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
 1) การหาเห็ดเป@นระยะเวลานานทําให�เห็ดสูญพันธุ� 
 2) การตัดต�นไม�ทําให�สายพันธุ�ของเห็ดเปลี่ยนแปลง 
 3) การหาเห็ดเป@นระยะเวลานานทําให�เห็ดขาดธาตุอาหาร 
 4) การตัดต�นไม�ทําให�ปGาขาดความชุ)มชื้นเห็ดไม)เจริญเติบโต 
เฉลย 4) การตัดต�นไม�ทําให�ปGาขาดความชุ)มชื้นเห็ดไม)เจริญเติบโต 
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เด็กหญิงแปFง เลือกซ้ือครีมทาผิว ในร�าน ซ่ึงมีหลายยี่ห�อ ดังนี้ 
ครีมย่ีห�อ ก  ปFองกันแสงยูวี ได�ร�อยละ 30 เป@นครีมไม)เหนียวเหนอะหนะเม่ือใช� 
ครีมย่ีห�อ ข  ปFองกันแสงยูวี ได�ร�อยละ 50 เป@นครีมท่ีช)วยลดความเสี่ยงของการเป@นโรคผิวหนัง  

จากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง 
ครีมย่ีห�อ ค  ปFองกันแสงยูวีได�ดี เป@นครีมท่ีมีความเข�มข�นสูงช)วยให�ผิวมีความชุ)มชื้น 
ครีมย่ีห�อ ง  ปFองกันแสงยูวีได�ดี เป@นครีมท่ีทําให�ผิวขาว สดใสข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ถ�าเด็กหญิงแปFงต�องการเลือกซ้ือครีมไปฝากคุณปFาซ่ึงมีอาชีพทําสวน ควรเลือกซ้ือยี่ห�อใดจึงจะ

เหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) ครีมยี่ห�อ ก เพราะจะไม)เหนียมตัว และสามารถปFองกันแสงยูวีได�ถึงร�อยละ 30 
 2) ครีมยี่ห�อ ข เพราะจะทําให�ไม)เป@นโรคผิวหนังท่ีเกิดจากแสงแดดและปFองกันแสงยูวีได�ร�อยละ 

50 
 3) ครีมยี่ห�อ ค เพราะจะทําให�ผิวไม)แห�งไม)หยาบกร�านและปFองกันแสงยูวีได�ดี 
 4) ครีมยี่ห�อ ง เพราะจะทําให�ผิวไม)เหี่ยวย)นและมีผิวขาวสดใสข้ึน 
เฉลย 2) ครีมยี่ห�อ ข เพราะจะทําให�ไม)เป@นโรคผิวหนังท่ีเกิดจากแสงแดดและปFองกันแสงยูวีได�ร�อยละ 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การท่ีพลอยตัดสินใจซ้ือปลาจากร�านท่ี 1 ข�อใดเป@นเหตุผลใช�อธิบายได�สมเหตุสมผลท่ีสุด 
 1) มีปลาหลากหลายชนิด 
 2) มีความสนใจลูกค�าดีกว)า 
 3) มีการปฏิบัติท่ีถูกสุขลักษณะ 
 4) มีปลาสดกว)าและมีให�เลือกมากกว)า 
เฉลย 3) มีการปฏิบัติท่ีถูกสุขลักษณะ 
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 วันข้ึนป-ใหม)ป-นี้ นักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยครูแจ�งว)า “ของขวัญท่ีนํามาต�องมี
ราคา 50 บาทข้ึนไป” แต)เอกนําเงินท่ีแม)ให�มาเพ่ือซ้ือของขวัญไปซ้ือดินสอใหม)แทนอันท่ีทําหล)นหายไป  
ทําให�มีเงินเหลือเพียง 40 บาท จึงมีเงินไม)พอท่ีจะซ้ือของขวัญมาร)วมงานกับเพ่ือนๆ ในวันพรุ)งนี้ 

 

 ชุมชนของสุดาเป@นชุมชนแออัด มีการรณรงค�เพ่ือส)งเสริมความเป@นอยู)และสภาพแวดล�อมของคน
ในชุมชน จึงมีการประกวดคําขวัญ ได�คําขวัญท่ีชนะเลิศ ดังนี้  “ช)วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก�ป<ญหา          
รถติด ทุกชีวิตรื่นรมย�” 

 
6. ลักษณะพฤติกรรมของพ)อค�าร�านท่ี 2 จะมีแนวโน�มเป@นโรคในข�อใดมากท่ีสุด 
 1) โรคตาแดง 
 2) โรคผิวหนัง 
 3) โรคท�องร)วง 
 4) โรคหอบหืด 
เฉลย 2) โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
7. เอกควรทําอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) ไม)ไปร)วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ 
 2) ขอร�องครูให�ลดราคาของขวัญลงอีก 
 3) ซ้ือของขวัญในราคาเท)ากับเงินท่ีเหลืออยู)โดยไม)บอกใคร 
 4) บอกความจริงกับแม)และขอเงินเพ่ิมให�ครบ 50 บาท 
เฉลย 4) บอกความจริงกับแม)และขอเงินเพ่ิมให�ครบ 50 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
8. นักเรียนเห็นด�วยกับคําขวัญนี้หรือไม) เพราะเหตุใด (ระบุอย)างน�อย 2 ข�อ) 
ตอบ 1)........................................................................................................................................................... 

เพราะ.................................................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................................................... 
เพราะ................................................................................................................................................. 
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ป�การศึกษา 2560 
 

 
 
4.     จากตารางแสดงบัญชีรายรับ – รายจ)าย ถ�านักเรียนคนนี้ต�องการมีเงินออมควรตัดรายจ)ายใดออกจึง

จะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) ขนม เพราะ สามารถกินของเพ่ือนได� 
 2) สมุดวาดรูป เพราะ สามารถใช�สมุดอ่ืนวาดรูปแทนได� 
 3) รองเท�านักเรียน เพราะ เป@นรายจ)ายท่ีใช�จ)ายเงินมากท่ีสุด 
 4) ตุJกตา เพราะ เป@นของเล)นท่ีมีราคาแพงเล)นอย)างอ่ืนแทนได� 
เฉลย 4) ตุJกตา เพราะ เป@นของเล)นท่ีมีราคาแพงเล)นอย)างอ่ืนแทนได� 
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5.     การทํางานของช)างคนนี้ แสดงให�เห็นว)าเขาให�ความสําคัญกับการใช�วัตถุใดเป@นอันดับแรกในการ

ปFองกันอันตราย เพราะเหตุใด 
 1) หมวก เพราะประกายไฟอาจไหม�ผมได� 
 2) ถุงมือ เพราะเศษเหล็กอาจกระเด็นถูกมือ 
 3) รองเท�า เพราะไฟฟFาอาจรั่วและถูกไฟช็อตได� 
 4) แว)นตา เพราะแสงจากการเชื่อมเป@นอันตรายต)อดวงตา 
เฉลย 4) แว)นตา เพราะแสงจากการเชื่อมเป@นอันตรายต)อดวงตา 
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6.     สภาพของห�องเรียนใดท่ีสะอาดน)าอยู)กว)ากัน เพราะเหตุใด 
 1) ห�องเรียนท่ี 1 เพราะ นักเรียนแบ)งหน�าท่ีในการทํางานได�ดีกว)า 
 2) ห�องเรียนท่ี 1 เพราะ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทําความสะอาดห�องเรียนมากกกว)า 
 3) ห�องเรียนท่ี 2 เพราะ นักเรียนท่ีช)วยกันทําความสะอาดมีมากกว)าห�องเรียนท่ี 1 
 4) ห�องเรียนท่ี 2 เพราะ นักเรียนมีความสุขในการทํางานทําให�ห�องเรียนสะอาดกว)า 
เฉลย 4) ห�องเรียนท่ี 2 เพราะ นักเรียนมีความสุขในการทํางานทําให�ห�องเรียนสะอาดกว)า 
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7.     การท่ีเด็กชายเก)งเสนอวิธีการดังกล)าว เหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะการช)วยเหลือคนจมน้ําเป@นหน�าท่ีของผู�ใหญ) 
 2) เหมาะสม เพราะผู�ใหญ)มีวิธีการท่ีดีและมีความปลอดภัย 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะคนจมน้ําอาจเสียชีวิตได� 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะเด็กชายกล�าว)ายน้ําเก)งสามารถช)วยได�ทันที 
เฉลย 2) เหมาะสม เพราะผู�ใหญ)มีวิธีการท่ีดีและมีความปลอดภัย 
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8.     วิชัยต�องการให�พลังงานจากธรรมชาติมาผลิดกระแสไฟฟFา เพ่ือให�คุ�มค)ากับการลงทุน วิชัยควร

เลือกแหล)งพลังงานใดมากท่ีสุดเพ่ือมาผลิตกระแสไฟฟFา เพราะเหตุใด 
 1) พลังงานน้ํา เพราะ ใช�แรงดันน้ําจากลําธารเป@นผู�ผลิต 
 2) พลังงานลม เพราะ มีพ้ืนท่ีโล)งสามารถติดต้ังกังหันลมได� 
 3) พลังงานแสงอาทิตย� เพราะ มีแสงแดดในปริมาณมากพอท่ีจะใช�ได�ตลอด 
 4) พลังงานความร�อนใต�พิภพ เพราะ มีความร�อนสูงสามารถผลิตไฟฟFาได�ปริมาณมาก 
เฉลย 3) พลังงานแสงอาทิตย� เพราะ มีแสงแดดในปริมาณมากพอท่ีจะใช�ได�ตลอด 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 
 
9.     เด็กหญิงเก]ตักน้ําจากแหล)งน้ําธรรมชาติ 4 แหล)ง นํามาใส)ในแก�วท่ีมีรูปร)างและขนาดเท)าๆ กัน 

สังเกตผลได�ดังนี้ 
 1) แหล)งน้ํา A เพราะ น้ํามีกลิ่นและรสคล�ายนําหวาน 
 2) แหล)งน้ํา B เพราะ น้ําใสมีกลิ่นและรสคล�ายน้ําในลําธาร 
 3) แหล)งน้ํา C เพราะ น้ําใสไม)มีสี ไม)มีกลิ่น ไม)มีรส คล�ายน้ําฝน 
 4) แหล)งน้ํา D เพราะ น้ําใสไม)มีกลิ่น มีรสคล�ายน้ําแร) 
เฉลย 3) แหล)งน้ํา C เพราะ น้ําใสไม)มีสี ไม)มีกลิ่น ไม)มีรส คล�ายน้ําฝน 
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29.ครอบครัวของปรีชา ควรจะมีวิธีปFองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับท่ีดินได�อย)างไร เพราะเหตุใด 
ตอบวิธีปFองกัน............................................................................................................................ 
       ........................................................................................................................................... 
       เพราะ................................................................................................................................. 
       ........................................................................................................................................... 

 
แนวคําตอบ 
- ปลูกหญ�าแฝกริมตลิ่งเพราะหญ�าแฝกมีรากช)วยยึดหน�าดินไว� 
- ทาคันคอนกรีตชายตลิ่งเพราะคอนกรีตแข็งแรงปูองกันการกัดเซาะของน�า 
- ปลูกไม�ยืนต�นบริเวณริมตลิ่งเพราะรากช)วยยึดหน�าดิน 
- ทากาแพงก้ันเพราะปูองกันน�ากัดเซาะตลิ่งได� 
- ใช�หินขนาดใหญ)ท้ิงริมตลิ่งเพราะสามารถปูองกันน�ากัดเซาะตลิ่งได� 

 ฯลฯ 
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หมํ่าพบว)าในถังข�าวสารท่ีบ�านมีมอดข้ึนจํานวนมาก ในตอนเย็นแม)ซ้ือมะนาวมา ปรุงอาหาร 
มะนาวท่ีเหลือแม)วางไว�ในถังข�าวสารปรากฏว)ามอดหายไป  
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 สามารถสร�างข�อสรุปใหม/ ออกแบบ วางแผน บนพ้ืนฐานของข�อมูล สถานการณ9 
หรือสารสนเทศ ที่ผ/านการวิเคราะห9โดยใช�องค9ความรู� ด�านวิทยาศาสตร9 สิ่งแวดล�อม                    
ด�านสังคมศาสตร9 เศรษฐศาสตร9 และด�านการดํารงชีวิตอย/างมีเหตุผล 
 
ป�การศึกษา 2556  
 
พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จากภาพให�ข�อคิดในการดําเนินชีวิตอย)างไร 
 1) กินดีอยู)ดีชีวีมีสุข 
 2) กินอยู)อย)างพอดี 
 3) กินเป@นเรื่องสําคัญ 
 4) กินวันละนิดชีวิตยืนยาว 
 เฉลย 2) กินอยู)อย)างพอดี 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 2 
 
 
 
 
 

2. ถ�าหมํ่าพบมอดในถังข�าวสารอีกครั้ง และไม)มีมะนาว หมํ่าควรใช�สิ่งใดแทน 
 1) ใช�ใบมะกรูดเพราะมีกลิ่น 
 2) ใช�แตงกวาเพราะมีสีเขียว 
 3) ใช�มะขามเพราะมีรสเปรี้ยว 
 4) ใช�มะเขือเพราะผลมีลักษณะกลม 
 เฉลย 1) ใช�ใบมะกรูดเพราะมีกลิ่น 
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พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนจะนําสถานการณ�นี้ไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได�อย)างไร 
 1) เรียนอย)างต้ังใจจัดวินัยตนเองให�ดี 
 2) เรียนกวดวิชาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 
 3) เลือกอ)านหนังสือท่ีออกตรงกับข�อสอบ 
 4) ลดความเครียดด�วยการทําตัวให�สบายก)อนสอบ 
 เฉลย 1)  เรียนอย)างต้ังใจจัดวินัยตนเองให�ดี 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

ใช�ข�อมูลต)อไปนี้แล�วตอบคําถามข�อ 4 - 6 
 

ตารางแสดงข�อมูลคุณสมบัติของพืชบางชนิด 
ชอบแสงแดด  ชอบท่ีร/ม  ปลูกร/วมกับ  

พืชชนิดอ่ืนไม/ได�  
ปลูกร/วมกับพืชชนิดอ่ืนได�  
ช/วยปGองกันหนอนผีเส้ือ  

แตงกวา ถ่ัวต)างๆ 
มะเขือเทศ มะเขือยาว 

หอมหัวใหญ) 

สะระแหน) ชะพลู 
ใบบัวบก 

แตงโม ฟ<กทอง ข้ึนฉ)าย 

แผนผังการปลูกผัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. การออกแบบปลูกพืชในข�อใด พืชจะเจริญเติบโตได�ดีท่ีสุด 
 1) ปลูกชะพลูในแปลงท่ี 2 และแตงโมในแปลงท่ี 3 
 2) ปลูกมะเขือเทศในแปลงท่ี 1 และสะระแหน)ในแปลงท่ี 3 
 3) ปลูกถ่ัวฝ<กยาวในแปลงท่ี 2 และแตงกวาในแปลงท่ี 4 
 4) ปลูกใบบัวบกในแปลงท่ี 1 และหอมหัวใหญ)ในแปลงท่ี 4 
 เฉลย 2)  ปลูกมะเขือเทศในแปลงท่ี 1 และสะระแหน)ในแปลงท่ี 3 

 
 

5. ถ�าต�องการตรวจสอบว)าข้ึนฉ)ายช)วยปFองกันหนอนผีเสื้อกับพืชชนิดอ่ืนได� ควรทดลองปลูกรวม
กับพืชใดในชนิดแปลงใด 

 1) ถ่ัวในแปลงท่ี 1 
 2) ชะพลูในแปลงท่ี 2 
 3) มะเขือยาวในแปลงท่ี 3 
 4) ปลูกใบบัวบกในแปลงท่ี 1 และหอมหัวใหญ)ในแปลงท่ี 4 
 เฉลย 1) ถ่ัวในแปลงท่ี 1 
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6. บุคคลในข�อใดจัดบ�านได�ดีต)อสุขภาพมากท่ีสุด 
 1) สมศรีใช�พรมปูพ้ืนทุกห�องในบ�าน 
 2) สมใจติดต้ังเครื่องปรับอากาศท้ังบ�าน 
 3) สมชายจัดห�องนอนในทิศท่ีแดดส)องไม)ถึง 
 4) สมศักด์ิทําช)องระบายอากาศในห�องครัว 
 เฉลย 4) สมศักด์ิทําช)องระบายอากาศในห�องครัว 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 7 
 

      สมาชิกในครอบครัวของปFามาลัยชอบรับประทานเนื้อย)าง ไก)ทอด และไม)ชอบรับประทานผัก
ผลไม� ต)อมาสังเกต พบว)าทุกคนมีเลือดออกขณะแปรงฟ<น  

 
 

7. แนวทางใดช)วยแก�ป<ญหาท่ีเหมาะสมและยั่งยืนท่ีสุด 
 1) แปรงฟ<นให�ถูกวิธี 
 2) รับประทานผักและผลไม� 
 3) เลิกรับประทานอาหารปYdงย)าง 
 4) เปลี่ยนแปรงสีฟ<นและยาสีฟ<น 
 เฉลย  2) รับประทานผักและผลไม� 
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พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 8 
  
                                                                                  ชุมชนของต]อมอยู)ใกล�แม)น้ํา ซ่ึงมีเรือ 
                                                                                  สัญจร  ไปมาจํานวนมาก จากนั้นไม)นาน  
                                                                                  ต]อมสังเกตเห็นปลาตายลอยอยู)บริเวณ 
                                                                                  ผิวนน้ําจํานวนมาก ผู�นําชุมชนจึงปYดการ 
                                                                                  สัญจรของเรือ 
 
 
 

8. ข�อใดเป@นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�เกิดป<ญหานี้มากท่ีสุด 
 1) คราบน้ํามันจากเรือทาให�น้ําเน)าเสีย 
 2) เสียงของเรือสัญจรกระทบกระเทือนต)อปลา 
 3) คลื่นท่ีเกิดจากการแล)นของเรือทําให�ปลาตาย 
 4) คราบน้ํามันเคลือบตัวปลาทําให�ปลาเคลื่อนท่ีไม)ได� 
 เฉลย 1) คราบน้ํามันจากเรือทาให�น้ําเน)าเสีย 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 9 
 
    ชุมชนบ�านปลายคลอง มีลําธารเล็ก ๆ  เป@นแหล)งน้ําของชุมชนสําหรับใช�ในการบริโภค ประกอบอาหาร 
ชําระร)างกายและซักเสื้อผ�า ซ่ึงในฤดูแล�วมักจะประสบป<ญหาน้ําในลําธารลดลง ทําให�มีน้ําไม)พอใช� 

 
9. แนวคิดใดท่ีปFองกันการขาดแคลนน้ําใช�ในฤดูแล�ง ได�คุ�มค)าและเกิดประโยชน�สูงสุด 
 1) เจาะบ)อบาดาล  
 2) จัดทําประปาหมู)บ�าน  
 3) จัดหาถังเก็บน้ําไว�ทุกบ�าน  
 4) สร�างฝายหรือทํานบก้ันน้ํา 
 เฉลย 3) จัดหาถังเก็บน้ําไว�ทุกบ�าน 
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ป�การศึกษา 2557 
 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เม่ือนักเรียนไปทําบุญท่ีวัดพบเด็กสองคนแต)งกายดังภาพ ข�อสรุปในการแต)งกายท่ีเหมาะสม

กับสถานท่ี ข�อใดกล)าวได�ถูกต�อง 
 1) การแต)งกายควรเน�นความเรียบร�อย ไม)รัดรูป ตามภาพท่ี 2 
 2) การไปทําบุญท่ีวัดต�องแต)งกายเน�นความคล)องตัว ตามภาพท่ี 1 
 3) การไปทําบุญท่ีวัด สามารถแต)งกายได�ท้ังสองแบบ 
 4) การแต)งกายควรเน�นความหลากหลายและสวยงาม 
 เฉลย 3) การไปทําบุญท่ีวัด สามารถแต)งกายได�ท้ังสองแบบ 
 

อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 2  
 
 
 
 
 
 
2. กุ�งควรจัดจานแก�ว ชามกระเบ้ือง ช�อน ถ�วย แก�ว ตามข�อใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) นําของท้ังหมดมาใส)รวมกันในลังพลาสติก เพ่ือเป@นการแยกให�เห็นเด)นชัด 
 2) นําของท้ังหมดมารวมกันแล�วใส)ถุงพลาสติก เพ่ือไม)ให�ของกระจัดกระจาย 
 3) นําของมาแยกประเภทก)อนแล�วจึงค)อยใส)ถุงพลาสติก เพ่ือให�ของอยู)เป@นหมวดหมู) 
 4) นําของแต)ละชิ้นไปห)อกระดาษหนังสือพิมพ�แล�วใส)ลังพลาสติก เพ่ือปFองกันการแตก

เสียหาย 
 เฉลย 4) นําของแต)ละชิ้นไปห)อกระดาษหนังสือพิมพ�แล�วใส)ลังพลาสติก เพ่ือปFองกันการแตก

เสียหาย 
 

ครอบครัวของกุ�งกําลังเก็บของไปเท่ียวชายทะเลกัน คุณแม)ของกุ�งจึงเรียกกุ�งไปช)วย เตรียมของ 
โดยคุณแม)ของกุ�งบอกว)าเราจะเตรียมของเครื่องครัวไปทําอาหารรับประทานเอง จึงบอกให�กุ�งจัดจานแก�ว 
ชามกระเบ้ือง ช�อน ถ�วย แก�ว ให�เรียบร�อย 
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อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 

 
3. ถ�าต�องการเลี้ยงไก)ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับไก)เบตงท่ีจังหวัดเพชรบุรีให�ดํารงชีวิตอยู)ได� ควรปฏิบัติ

อย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) นําน้ําและอาหารจากเบตงมาเลี้ยงไก)ท่ีเพชรบุรี 
 2) ให�อาหารชนิดและปริมาณเดียวกันกับไก)เบตง 
 3) จัดสภาพอากาศท่ีเพชรบุรีให�เหมือนกับท่ีเบตง 
 4) นําไก)พันธุ�กวางใสมาผสมพันธุ�กับไก)พันธุ�พ้ืนบ�านของเพชรบุรี 
 เฉลย ข�อ 4) นําไก)พันธุ�กวางใสมาผสมพันธุ�กับไก)พันธุ�พ้ืนบ�านของเพชรบุรี 

 
อ)านข�อความและพิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
 
 
 
 
 
 

4. การออกแบบบ�านตามภาพแสดงให�เห็นว)าช)างคํานึงถึงสิ่งใดมากท่ีสุด 
 1) ลดแรงปะทะท่ีอาจเกิดจากลมพายุ 
 2) ปFองกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากน�าท)วม 
 3) เพ่ือต�องการมีพ้ืนท่ีใช�สอยให�มากท่ีสุด 
 4) ลดการใช�พลังงานโดยให�หลังคาบ�านเอียงสะท�อนแสงได�ดี 
 เฉลย 3) เพ่ือต�องการมีพ้ืนท่ีใช�สอยให�มากท่ีสุด 

 
 

ไก)เบตง อาหารท่ีมีชื่อเสียงเลื่องลือของอําเภอเบตง เป@นไก)พันธุ�กวางใสประเทศจีน ท่ีถูกนํามา
เลี้ยงท่ีอําเภอเบตง แล�วผสมพันธุ�กับไก)พันธุ�พ้ืนบ�าน จนกลายเป@นไก)เบตง ซ่ึงเลี้ยงได�เฉพาะในอําเภอเบตง
เท)านั้น หากเอาไปเลี้ยงนอกอําเภอเบตง ไก)จะตายหมด 
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อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 5 
 

     ผีเสื้อเป@นแมลงชนิดหนึ่งท่ีมีป-กสวยงาม หลากหลายสีสัน ตัวเต็มวัยกินน้ําหวานจากดอกไม�เป@น
อาหารและมีอายุอยู)ได�เพียง 3 –4 สัปดาห�เท)านั้นก็จะตายลง 
 
5. ถ�าต�องการเห็นผีเสื้อบินวนเวียนไปมาให�ชมความสวยงามตลอดป- ควรปฏิบัติอย)างไร 
 1) สร�างกรงเลี้ยงผีเสื้อเพ่ือไม)ให�ผีเสื้อบินไปท่ีอ่ืน 
 2) ซ้ือผีเสื้อสตJาฟมาไว�ท่ีบ�าน เพ่ือจะได�ดูผีเสื้อได�ตลอดเวลา 
 3) ปลูกไม�ดอกท่ีออกดอกไม)พร�อมกัน เพ่ือดึงดูดผีเสื้อมากินน้ําหวาน 
 4) บันทึกภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) เพ่ือจะได�เปYดดูทางคอมพิวเตอร�หรือโทรทัศน� 
 เฉลย 3) ปลูกไม�ดอกท่ีออกดอกไม)พร�อมกัน เพ่ือดึงดูดผีเสื้อมากินน้ําหวาน 

 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. เพราะเหตุใดจึงสามารถเก็บเมล็ดในแปลงท่ี 1 ได�มากกว)า 
 1) แปลงท่ี 1 มีเกสรตัวเมียมากกว)าแปลงท่ี 2 
 2) แปลงท่ี 1 มีสายพันธุ�ของพืชดีกว)าแปลงท่ี 2 
 3) แปลงท่ี 1 มีผีเสื้อช)วยผสมพันธุ�มากกว)าแปลงท่ี 2 
 4) แปลงท่ี 1 ต�นพืชมีความอุดมสมบูรณ�กว)าแปลงท่ี 2 
 เฉลย 3) แปลงท่ี 1 มีผีเสื้อช)วยผสมพันธุ�มากกว)าแปลงท่ี 2 
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พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
  
 
 
 
 
 
 

ครูมีวัสดุให�นักเรียนเลือก 1 ชิน้ แล�วไปศึกษาวางแผนนําวัสดุท่ีเลือกมาประดิษฐ�เป@นของใช� ท่ีสวยงาม
และคงทน  
 

7. นักเรียนควรเลือกวัสดุชนิดใดเพราะเหตุใด 
 1) เชือกฟาง นามาสานเป@นแจกัน เพราะจัดรูปง)าย 
 2) กระดาษ นามาตัดเป@นดอกกุหลาบ เพราะดัดกลีบง)าย 
 3) ถุงขนม นามาตัดเป@นดอกไม� เพราะตัดเป@นดอกได�ง)าย 
 4) ขวดน้ําพลาสติก นํามาประดิษฐ�เป@นดอกไม� เพราะเสื่อมสลายได�ช�า 
 เฉลย 4) ขวดน้ําพลาสติก นํามาประดิษฐ�เป@นดอกไม� เพราะเสื่อมสลายได�ช�า 
 

อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 8 
 
              โชคชัยเป@นคนช)างพูด ช)างคิด เรียนเก)ง มีไหวพริบดี คุณครูจึงเลือกให�โชคชัยไปพูด หน�าชั้นเรียน 
อยู)เสมอ 
 

8. ถ�านักเรียนเป@นโชคชัยจะมีวิธีการพูดกับเพ่ือนอย)างไร จึงจะไม)ทําให�เพ่ือน ๆ เสียใจ 
 1) เราพูดจนเบ่ือแล�ว ครูน)าจะให�พวกเธอพูดบ�าง 
 2) เราจะหาเรื่องดี ๆ มาพูดให�พวกเธอฟ<งอีกนะ 
 3) เราเป@นคนพูดเก)ง ทําให�ต�องพูดหน�าชั้นบ)อย ๆ 
 4) เรามีเพ่ือน ๆ พูดเก)งหลายคนน)าจะให�เพ่ือนพูดบ�าง 
 เฉลย 2) เราจะหาเรื่องดี ๆ มาพูดให�พวกเธอฟ<งอีกนะ 
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ป�การศึกษา 2558 
 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
กานดา จันทรา และเพ่ือนๆ ต�องทํารายงานเรื่องประวัติชุมชนของเราโดยทํางานเป@นกลุ)ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การกระทําของกานดาและเพ่ือนๆ เหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะได�ข�อมูลท่ีน)าเชื่อถือ 
 2) เหมาะสม เพราะทุกคนร)วมกันทํางาน 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะทําให�เสียเวลามาก 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะได�ข�อมูลท่ีมากเกินไป 
 เฉลย 1) เหมาะสม เพราะได�ข�อมูลท่ีน)าเชื่อถือ 

 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 2 
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นักเรียนกลุ)มหนึ่งช)วยกันเก็บกล)องนมแล�วนํามาทําความสะอาด ประดิษฐ�เป@นของใช�เพ่ือขายในงาน
นิทรรศการของโรงเรียน 
 

2. นักเรียนกลุ)มนี้ดําเนินการโดยใช�หลักการใด 
 1) ลดขยะให�หมดไป 
 2) ฝ\กการทางานประดิษฐ� 
 3) ต�องการสร�างรายได�เพ่ิมข้ึน 
 4) นําของเหลือใช�มาทําให�เกิดประโยชน� 
 เฉลย 4) นําของเหลือใช�มาทําให�เกิดประโยชน� 

 
 พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
               พ)อค�าขายลูกชิ้นปYdง เม่ือไม)มีลูกค�ามาซ้ือก็จะปล)อยให�ถ)านในเตามอดหมด เม่ือลูกค�า มาซ้ือจึงจุด
เตาใหม)ทําให�ลูกค�าต�องรอนาน ลูกค�าบางคนก็หมดความอดทนท่ีจะรอ 
 

3. ถ�านักเรียนเป@นพ)อค�าลูกชิ้นปYdงจะทําอย)างไร เพราะเหตุผลใด 
 1) จุดไฟข้ึนใหม)ใส)ถ)านน�อยๆ เพ่ือประหยัดต�นทุน 
 2) จุดไฟข้ึนใหม)ใส)ถ)านมากๆ เพ่ือให�ลูกชิ้นสุกเร็วข้ึน 
 3) ใส)ถ)านไว�สมํ่าเสมอให�ไฟอ)อนๆ เพราะจะทําให�ขายลูกชิ้นได�เร็วข้ึน 
 4) ใส)ถ)านไว�สมํ่าเสมอให�ไฟแรงๆ เพราะลูกชิ้นจะได�สุกเร็วทันใจลูกค�า 
 เฉลย 3) ใส)ถ)านไว�สมํ่าเสมอให�ไฟอ)อนๆ เพราะจะทําให�ขายลูกชิ้นได�เร็วข้ึน 

 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
        แดงปลูกพริก และสังเกตเห็นว)าต�นพริกท่ีตัวเพลี้ยติดอยู)ท่ีใบจะทําให�ใบหงิกงอ ยอดแห�ง แต)ต�นพริกท่ีมี
แมลงเต)าทอง    เกาะอยู)จะมีความสมบูรณ� แดงจึงนําแมลงเต)าทองมาปล)อยไว�ท่ีต�นพริก ท่ีมีใบหงิกงอ ผ)านไป 
2 สัปดาห� พบว)า ต�นพริกมีสภาพดีข้ึน 
 

4. การกระทําของแดงมีเหตุผลอย)างไร 
 1) เพ่ือปFองกันหนอนมากินใบพริก 
 2) เพ่ือทําให�พริกมีขนาดเม็ดใหญ)ข้ึน 
 3) เพ่ือช)วยให�แมลงเต)าทองช)วยกําจัดเพลี้ย 
 4) เพ่ือช)วยให�ต�นพริกแตกยอดอ)อนมากข้ึน 
 เฉลย 3) เพ่ือช)วยให�แมลงเต)าทองช)วยกําจัดเพลี้ย 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 5 
 
                ครอบครัวของเด็กชายรักชาติมีอาชีพเลี้ยงเป@ดและไก) เด็กชายรักชาติต�องต่ืนแต)เช�า ต�องช)วยพ)อ
แม)เก็บไข)เป@ดและไข)ไก)เป@นเวลา 1 ชั่วโมงก)อนไปโรงเรียนทุกวัน ซ่ึงบ�านของเขาอยู)ห)างจากโรงเรียน 3 
กิโลเมตร 
 

5. เด็กชายรักชาติต�องวางแผนช)วยพ)อแม)ทํางาน และไปโรงเรียนอย)างไร จึงจะไปได�ทันเวลาและ 
เหมาะสมท่ีสุด 

 1) ต่ืนนอน 05.30 น. อาบน้ํา เก็บไข) แต)งตัวไปโรงเรียน 
 2) ต่ืนนอน 06.00 น. เก็บไข) อาบน้ํา แต)งตัวไปโรงเรียน 
 3) ต่ืนนอน 06.30 น. อาบน้ํา เก็บไข) แต)งตัวไปโรงเรียน 
 4) ต่ืนนอน 07.00 น. เก็บไข) อาบน้ํา แต)งตัวไปโรงเรียน 
 เฉลย 2) ต่ืนนอน 06.00 น. เก็บไข) อาบน้ํา แต)งตัวไปโรงเรียน 

 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 6 
   
          นักเรียนกลุ)มหนึ่งต�องการศึกษาประวัติความเป@นมาของสถานท่ีสําคัญในชุมชน และต�องการสัมภาษณ�
บุคคลต)างๆ ซ่ึงแต)คนมีเวลาว)าง ดังนี้ 
 

บุคคล วันว/างของบุคคล 
ครู 

ผู�ใหญ)บ�าน 
ผู�นําศาสนา 

จันทร�  พุธ  ศุกร� 
จันทร�  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร� 
อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร� 

 
6. การวางแผนเพ่ือไปสัมภาษณ� นักเรียนควรนักคณะทํางานในวันตามข�อใดจึงจะได�ข�อมูล

ครบถ�วน 
 1) วันจันทร� วันอังคาร 
 2) วันอังคาร วันพุธ 
 3) วันพุธ  วันศุกร� 
 4) วันพฤหัสบดี  วันศุกร� 
 เฉลย 3) วันพุธ  วันศุกร� 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
7. ถ�านักเรียนเป@นมาลีจะเลือกปฏิบัติตามข�อใด เพราะเหตุใด 
 1) เรียกคนแปลกหน�าเข�ามาในบ�าน เพราะฝนตกหนักเขาจะเป-ยก 
 2) เรียกคนแปลกหน�าเข�ามาในบ�าน เพราะสงสารกลัวเขาจะปGวย 
 3) ไม)เรียกคนแปลกหน�าเข�ามาในบ�าน เพราะมีท่ีหลบฝนท่ีหน�าบ�านแล�ว 
 4) ไม)เรียกคนแปลกหน�าเข�ามาในบ�าน เพราะไม)รู�จกอาจเกิดอันตรายได� 
 เฉลย 4) ไม)เรียกคนแปลกหน�าเข�ามาในบ�าน เพราะไม)รู�จกอาจเกิดอันตรายได� 

 
พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แก�วจะมีส)วนร)วมในการรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียนอย)างไร 
 1) บอกพ)อค�าแม)ค�าให�ช)วยกันรักษาความสะอาด 
 2) แจ�งเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือแก�ป<ญหา 
 3) ขอร�องให�ภารโรงขุดบ)อสําหรับท้ิงขยะรอบๆ โรงเรียน 
 4) ติดปFายเชิญชวนรักษาความสะอาดรอบๆ โรงเรียน 
 เฉลย 4) ติดปFายเชิญชวนรักษาความสะอาดรอบๆ โรงเรียน 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 นิดหน)อยทําข�าวต�มกุ�งใส)ปYeนโตท่ีทําจากโลหะไปเยี่ยมคุณตาซ่ึงปGวยอยู)ท่ีโรงพยาบาลใช�เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เม่ือไปถึงปรากฏว)าข�าวต�มกุ�งไม)ร�อนและไม)น)ารับประทาน คุณตาจึง
รับประทานได�น�อย นิดหน)อยจึงคิดว)าครั้งต)อไปจะทําอาหารใส)หม�อกระเบ้ืองมาเยี่ยมคุณตา 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โฆษณาใดท่ีเป@นการให�ข�อมูลเกินความเป@นจริง 
 1) น้ําด่ืม 
 2) ผงซักผ�า 
 3) แปFงเด็ก 
 4) ครีมทาผิว 
เฉลย 1) น้ําด่ืม 
 
 
 
 
 
 
2. เหตุผลใดสนับสนุนแนวคิดของนิดหน)อยท่ีจะทําอาหารใส)หม�อกระเบ้ือง 
 1) หม�อกระเบ้ืองมีคุณภาพดี 
 2) หม�อกระเบ้ืองมีความสวยงาม 
 3) หม�อกระเบ้ืองมีความแข็งแรงทนทาน 
 4) หม�อกระเบ้ืองสามารถเก็บความร�อนได�นาน 
เฉลย 4) หม�อกระเบ้ืองสามารถเก็บความร�อนได�นาน 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 “ในฤดูแล�งตามชนบทจะมีฝุGนละอองเกิดข้ึนมากตามท�องถนน ซ่ึงเกิดจากการจราจรบนถนนลูกรัง 
มีบ�านติดกับถนนในหมู)บ�าน เป@นจํานวนมากท่ีได�รับผลกระทบจากฝุGนละอองนี้” 

 

 ครอบครัวของสุดามีฐานะยากจน หลังเลิกเรียนสุดาจะช)วยแม)ขายผักท่ีตลาดสดขณะเดินในตลาด
ได�พบโทรศัพท�รุ)นใหม)ตกอยู)บนทางเดิน จึงเก็บโทรศัพท�ไว�และตัดสินใจว)าจะทําอย)างไรกับโทรศัพท�เครื่อง
นี้ ท้ังท่ีตนเองไม)เคยมีโทรศัพท� 

 

แดง:  คุณแม)คะ ทําไมใบผักท่ีคุณแม)ซ้ือ มีรอยแมลงกัดกินเป@นรูเยอะมากค)ะ 
แม): แม)เลือกซ้ือผักแบบนี้ เพราะแม)ต�องการให�สุขภาพของเราดี ค)ะลูก 

 
 
 
 
 
3. คนท่ีอยู)ในหมู)บ�านนี้น)าจะได�รับผลกระทบจากฝุGนละอองด�านใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) รถยนต�ไม)สามารถวิ่งได�สะดวก เพราะมองเห็นผิวถนนได�ไม)ชัดเจน 
 2) หมู)บ�านมีต�นไม�ตายจํานวนมาก เพราะใบพืชไม)สามารถสังเคราะห�แสงได� 
 3) คนในหมู)บ�านปGวยเป@นโรคทางเดินหายใจ เพราะฝุGนละอองเป@นมลพิษทางอากาศ 
 4) สัตว�เลี้ยงมีจํานวนลดลงอย)างรวดเร็ว เพราะฝุGนละอองปนเปgdอนในอาหารของสัตว� 
เฉลย 3) คนในหมู)บ�านปGวยเป@นโรคทางเดินหายใจ เพราะฝุGนละอองเป@นมลพิษทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
4. สุดาควรตัดสินใจอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) เก็บไว�เพ่ือรอให�เจ�าของมาขอรับคืน 
 2) ให�แม)ประกาศหาเจ�าของเพ่ือให�มารับคืน 
 3) รออยู)ท่ีจุดพบโทรศัพท�จนกว)าจะมีเจ�าของมาถามหาเพ่ือขอรับคืน 
 4) ศึกษาวิธีการใช�โทรศัพท�และเก็บไว�ใช�จนกว)าจะมีเจ�าของมาขอรับคืน 
เฉลย 2) ให�แม)ประกาศหาเจ�าของเพ่ือให�มารับคืน 
 
 
 
 
 
5. การท่ีแม)ของแดงเลือกซ้ือผักตามข�อมูล เป@นการเลือกซ้ือทีเหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู มีรสชาติอร)อย 
 2) เหมาะสม เพราะผัดท่ีใบมีรู มักจะปลอดภัยจากสารพิษ 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู ใช�บํารุงสุขภาพไม)ได� 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะผักท่ีใบมีรู จะมีเฉพาะท�องถ่ินท่ีหาได�ยาก 
เฉลย 2) เหมาะสม เพราะผัดท่ีใบมีรู มักจะปลอดภัยจากสารพิษ 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 หนูดีเล)าเรื่องของเพ่ือนชื่อแตงโมให�คุณแม)ฟ<งเสมอว)า เธอมีฐานะยากจน ขยันเรียนมากแต)ผลการ
เรียนยังไม)น)าพอใจ หนูดีอยากช)วยให�แตงโมมีผลการเรียนดีข้ึน 

 

 ในหมู)บ�านแห)งหนึ่งต�องการลดปริมาณขยะของชุมชน โดยในแต)ละครอบครัวท่ีมีขยะเป@นจํานวน
มากและมีหลายประเภท มีวิธีการกําจัดขยะท่ีแตกต)างกันผู�ใหญ)บ�านจึงรณรงค�ในเรื่องการท้ิงขยะอย)างถูก
วิธี 

 

 เด็กชายมานะชวนเพ่ือน 5 คน ไปหารายได�พิเศษระหว)างปYดภาคเรียน โดยไปรับจ�างลุงดํารดน้ํา
ต�นไม� ช)วยปFาแมวล�างจานท่ีร�านอาหาร ช)วยลุงไก)ให�อาหารปลาและช)วยปFามะลิสานพัดรายได�รวมกันเป@น
เงินจํานวน 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
6. หนูดีควรช)วยเหลือเพ่ือนอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) หนูดีช)วยอธิบายการบ�านท่ีแตงโมไม)เข�าใจ 
 2) หนูดีชวนแตงโมมาทําการบ�านท่ีบ�านทุกวัน 
 3) หนูดีแบ)งเงินค)าขนมให�แตงโมเก็บสะสมเป@นทุนในการเรียนพิเศษ 
 4) หนูดีให�แตงโมลอกการบ�านพร�อมกับแนะนําให�เรียนพิเศษตอนเย็น 
เฉลย 1) หนูดีช)วยอธิบายการบ�านท่ีแตงโมไม)เข�าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผู�ใหญ)บ�านควรวางแผนดําเนินการอย)างไรเพ่ือให�ทุกครอบครัวท้ิงขยะได�ถูกวิธีมากท่ีสุด 
 1) ให�รางวัลสําหรับครอบครัวท่ีมีปริมาณขยะน�อยท่ีสุด 
 2) กําหนดบทลงโทษสําหรับครอบครัวท่ีไม)แยกประเภทขยะ 
 3) ให�ความรู�ทุกครอบครัวในการกําจัดขยะและแยกประเภทขยะ 
 4) ให�ครอบครัวท่ีมีขยะมากเข�าร)วมประชุมเพ่ือหาทางดําเนินการร)วมกัน 
เฉลย 3) ให�ความรู�ทุกครอบครัวในการกําจัดขยะและแยกประเภทขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
8. เด็กชายมานะและเพ่ือนควรแบ)งเงินกันอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) ทุกคนได�รับเงินเท)ากัน เพราะช)วยกันทํางานทุกงาน 
 2) ทุกคนได�รับเงินเท)ากัน เพราะมีความสามารถเหมือนกัน 
 3) เด็กชายมานะได�รับเงินมากท่ีสุดส)วนเพ่ือนคนอ่ืนได�เท)าๆกัน เพราะเป@นคนชักชวนเพ่ือน 
 4) เด็กชายมานะได�รับเงินมากท่ีสุดส)วนเพ่ือนคนอ่ืนได�เท)าๆกัน เพราะเป@นคนติดต)อหางาน 
เฉลย 1) ทุกคนได�รับเงินเท)ากัน เพราะช)วยกันทํางานทุกงาน 
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 สมชาย ชอบอมลูกอมและกินขนมขบเค้ียวเป@นประจํา ทําให�สมหมายมีอาการปวดฟ<นบ)อยๆ แต)
ไม)ต�องการไปหาหมอฟ<นเพราะกลัว สมหมายจึงแก�ป<ญหาโดยไปค�นหาข�อมูลทางอินเทอร�เน็ตซ่ึง ได�ข�อมูล
คําแนะนํามากมาย สมหมายจึงลองทําตามแต)ก็ยังไม)หายปวดฟ<น 

 

 หมู)บ�านแห)งหนึ่งน้ําท)วม ทําให�ได�รับความเสียหายเป@นอย)างมาก ชาวบ�านไม)มีท่ีอยู)อาศัย จึงเกิด
อาการเครียด ชาวบ�านจึงพากันเข�าไปนั่งสมาธิในศาสนสถานท่ีตนเองนับถือ และปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผู�นําทางศาสนา ทําให�ความเครียดลดลง 

 
 
 
 
 
 
9. วิธีการแก�ป<ญหาของสมหมายเหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะข�อมูลทางอินเทอร�เน็ตมีความเชื่อถือได� 
 2) เหมาะสม เพราะกลัวหมอฟ<นจึงหาความรู�ในการปฏิบัติท่ีถูกต�อง 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะการพบหมอทําให�รู�ป<ญหาและรักษาได�อย)างถูกวิธี 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะข�อมูลทางอินเทอร�เน็ตเหมาะสําหรับคนบางคนเท)านั้น 
เฉลย 3) ไม)เหมาะสม เพราะการพบหมอทําให�รู�ป<ญหาและรักษาได�อย)างถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
10. การปฏิบัติของชาวบ�านเหมาะสมหรือไม)เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช)วยแก�ป<ญหาในช)วงระยะแรก 
 2) เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช)วยให�เกิดสติในการแก�ป<ญหา 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะหลักศาสนาไม)ได�ช)วยแก�ป<ญหาความเดือดร�อน 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช)วยแก�ป<ญหาได�เฉพาะทางจิตใจเท)านั้น 
เฉลย 2) เหมาะสม เพราะหลักศาสนาช)วยให�เกิดสติในการแก�ป<ญหา 
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ป�การศึกษา 2560 
 

 
 
10.    เด็กชายเป-ยวควรวางแผนการนําขยะเพ่ือมาประดิษฐ�เป@นอุปกรณ�ชูชีพได�อย)างไร เพราะเหตุใด 
 1) นําแก�วน้ําพลาสติกมาเชื่อมกันโดยใช�กาวให�เป@นทุ)น เพราะสามารถลอยน้ําได� 
 2) นําขวดน้ําพลาสติกมาผูกติดกันเป@นแพ เพราะมีช)องว)างของอากาศทําให�ลอยน้ําได� 
 3) นําถุงพลาสติกมาเย็บติดกันหลายๆชั้นเป@นท่ีรองนั่ง เพราะทําให�นั่งได�ไม)เป-ยกและลอยน้ําได� 
 4) นําไม�ไอศกรีมมาเรียงซ�อนกันหลายๆชั้น แล�วรัดให�แน)นเป@นแพ เพราะเบาสามารถลอยน้ําได� 
เฉลย 2) นําขวดน้ําพลาสติกมาผูกติดกันเป@นแพ เพราะมีช)องว)างของอากาศทําให�ลอยน้ําได� 
 

 
 
11.    ดนัยควรวางแผนดําเนินการอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) ท�าพนันแข)งขันว)ายน้ํากับสมชาย เพ่ือนําเงินท่ีได�ไปช)วยเหลือผู�ประสบภัย 
 2) ชวนสมชายไปสอนว)ายน้ําให�แก)เพ่ือนๆ เพ่ือนําเงินท่ีได�ไปช)วยเหลือผู�ประสบภัย 
 3) ชวนสมชายแสดงดนตรีในวันหยุด เพ่ือขอรับเงินบริจาคไปช)วยเหลือผู�ประสบภัย 
 4) รับจ�างสอนการบ�านภาษาอังกฤษให�เพ่ือน เพ่ือนําเงินท่ีได�ไปช)วยเหลือผู�ประสบภัย 
เฉลย 3) ชวนสมชายแสดงดนตรีในวันหยุด เพ่ือขอรับเงินบริจาคไปช)วยเหลือผู�ประสบภัย 
 



55 

 

ความสามารถด�านเหตุผล 

 
 
12.    กล�าควรเลือกใช�วิธีทําเส�นปอกระเจาตามแบบใดจึงจะเกิดประโยชน�คุ�มค)าและเหมาะสมมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 
 1) แบบท่ี 1 เพราะประหยัดค)าใช�จ)ายในการซ้ืออ)างพลาสติก 
 2) แบบท่ี 1 เพราะได�เส�นใยปอกระเจาเพ่ือนําไปสานตะกร�าได�เร็ว 
 3) แบบท่ี 2 เพราะสามารถนําเส�นใยข้ึนมาจากน้ําสะดวก 
 4) แบบท่ี 2 เพราะหลังจากได�เส�นใยแล�วยังได�น้ํารดต�นไม�ทําให�ต�นไม�โตเร็ว 
เฉลย 4) แบบท่ี 2 เพราะหลังจากได�เส�นใยแล�วยังได�น้ํารดต�นไม�ทําให�ต�นไม�โตเร็ว 
 

 
 
13.    ปYติควรทําอย)างไรเป@นลําดับแรกจึงจะถูกต�องและเหมาะสม เพราะเหตุใด 
 1) ลองต�มกินเอง เพ่ือทดสอบข�อมูลว)าเป@นไปได�หรือไม) 
 2) ต�มให�คุณพ)อกิน เพ่ือจะทําให�คุณพ)อมีน้ําตาลในเลือดลดลง 
 3) บอกคุณน�าท่ีเป@นพยาบาล เพ่ือช)วยตรวจสอบข�อมูลว)าเป@นไปได�หรือไม) 
 4) บอกคุณครูให�สอนนักเรียน เพ่ือเป@นการขยายความรู�ให�ผู�อ่ืนทราบ 
เฉลย 3) บอกคุณน�าท่ีเป@นพยาบาล เพ่ือช)วยตรวจสอบข�อมูลว)าเป@นไปได�หรือไม) 
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เฉลยข�อ 3 
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15.    จากภาพ เด็กชายวุฒิควรจัดการอย)างไรกับใบไม�ท่ีร)วงจึงจะเกิดผลดีท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) กวาด เก็บ และเผาทุกวัน เพราะบริเวณบ�านจะสะอาด เรียบร�อย 
 2) กวาด เก็บ และนําไปทําปุUยหมัก เพ่ือนําไปใช�บํารุงพืชผักอ่ืนๆ ได� 
 3) กวาด เก็บ แล�วตัดส)วนท่ียื่นเข�ามาในบ�าน เพราะ จะได�ไม)มีใบไม�ร)วงในบ�านอีก 
 4) กวาด เก็บ แล�วนําไปคืนเพ่ือนบ�าน เพราะ เขาจะได�นําไปทําปุUยใส)ต�นไม�บ�านเขาต)อไป 
เฉลย 2) กวาด เก็บ และนําไปทําปุUยหมัก เพ่ือนําไปใช�บํารุงพืชผักอ่ืนๆ ได� 
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16.    การท่ีนักเรียนกลุ)มนี้สามารถทําขนมประสบความสําเร็จเพราะมีกระบวนการดําเนินการอย)างไร 
 1) ปฏิบัติแนวคิดของเพ่ือนๆ ท่ีรู�มา 
 2) ศึกษาวิธีการทํา ทดลองทําก)อนและปรับวิธีการทํา 
 3) ศึกษาและปฏิบัติตามวิธีจากสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีทันสมัย 
 4) สอบถามผู�รู�ท่ีมีประสบการณ� แล�วปฏิบัติตามเฉพาะส)วนท่ีทําได� 
เฉลย 2) ศึกษาวิธีการทํา ทดลองทําก)อนและปรับวิธีการทํา 
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17.    ถ�าท้ังสองคนปฏิบัติเป@นประจําจะส)งผลต)อปUองและแปFงอย)างไร 
 1) ท้ังสองคนจะอยู)ในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยต)อสุขภาพ 
 2) ท้ังสองคนมีโอกาสได�รับสารเคมี ท่ีเป@นอันตรายต)อสุขภาพ 
 3) ท้ังสองคนได�รับประทานข�าวท่ีมีคุณภาพ โดยไม)มีแมลงรบกวน 
 4) ท้ังสองคนร)างกายแข็งแรง เนื่องจากไม)มีแมลงท่ีเป@นพาหะนําเชื้อโรค 
เฉลย 2) ท้ังสองคนมีโอกาสได�รับสารเคมี ท่ีเป@นอันตรายต)อสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 สามารถตัดสินใจและแก�ปIญหาอย/างมีหลักการและเหตุผล หรือให�ข�อสนับสนุนข�อ
โต�แย�งที่สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค/านิยม ความเช่ือ ในกรณีที่มี
สถานการณ9ที่ต�องตัดสินใจหรือมีปIญหา 
 
ป�การศึกษา 2556  
 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 1 
 

แมนสังเกตโคมไฟท่ีบ�าน 2 อัน เห็นความแตกต)าง คือ อันท่ี 1 เม่ือเปYดไฟเป@นเวลานาน รูปทรงของ
โคมไฟบิดเบ้ียวไปจากเดิม อันท่ี 2 เม่ือเปYดไฟเป@นเวลานานแต)รูปทรงของโคมไฟยังเหมือนเดิม แมนจึงบอกว)า 
โคมไฟอันท่ี 2 มีคุณภาพดีกว)าอันท่ี 1  

 
1. จากสถานการณ�ข�างต�น เหตุผลใดท่ีสนับสนุนแนวคิดของแมนได�ถูกต�องท่ีสุด 
 1) วัสดุท่ีใช�ทําโคมไฟต�องทนต)อแสง 
 2) วัสดุท่ีใช�ทําโคมไฟต�องทนความร�อน 
 3) วัสดุท่ีนํามาทําโคมไฟต�องมีคุณสมบัติท่ีเหนียว 
 4) วัสดุท่ีใช�ทําโคมไฟต�องยืดหยุ)นกลับคืนสู)สภาพเดิมได� 
 เฉลย 2) วัสดุท่ีใช�ทําโคมไฟต�องทนความร�อน 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 2 

 
บ�านของก่ิงและแก�วเป@นห�องแถวเล็กๆ ท้ังสองคนนอนและทําการบ�านในห�องเดียวกันก่ิงทําการบ�าน        
เสร็จแล�วปYดไฟนอนก)อนเสมอ ทําให�แก�วซ่ึงทํางานเสร็จช�ากว)าต�องนอนและ ทําให�ไม)มีโอกาสได� 
ทบทวนบทเรียน  

 
2. แก�วควรทําตามข�อเสนอใดจึงจะได�ทบทวนบทเรียน 
 1) พยายามทํางานให�เร็วข้ึนกว)าเดิม 
 2) บอกพ)อแม)บังคับให�ก่ิงเปYดไฟนอน 
 3) ให�พ)อสร�างห�องนอนใหม)คนละห�อง 
 4) ให�ก่ิงช)วยทํางานเพ่ือปYดไฟนอนพร�อมกัน 
 เฉลย 1) พยายามทํางานให�เร็วข้ึนกว)าเดิม 
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พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โรงเรียนแห)งนี้ควรจัดการกับป<ญหานี้อย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) ขอความร)วมมือจาก อบต. 
 2) จัดบริการรถรับส)งนักเรียน 
 3) หาหน�ากากให�ตํารวจใส)เพ่ือปFองกันควันพิษ 
 4) ขอตํารวจจําหนวนหลายนายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
 เฉลย 3) หาหน�ากากให�ตํารวจใส)เพ่ือปFองกันควันพิษ 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 4 
 

ฝนตกหนักติดต)อกันหลายวันทําให�เกิดน้ําปGาไหลหลาก ดินถล)ม อาคารบ�านเรือนของ ชาวบ�านท่ีตั้งอยู)
เชิงเขาพังทลาย ซ่ึงในอดีตไม)เคยเกิดเหตุการณ�เช)นนี้มาก)อน  

 
4. ชาวบ�านควรทําตามข�อใด จึงจะแก�ป<ญหาได�อย)างยั่งยืน 
 1) ขุดสระไว�รองรับน้ําปGา 
 2) สร�างกาแพงก้ันทางน้ํา 
 3) ปลูกต�นไม�และพืชคลุมดิน 
 4) ปลูกบ�านให�แข็งแรงทนทาน 
 เฉลย 3) ปลูกต�นไม�และพืชคลุมดิน 
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อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 5 
 
        นิดขอเงินแม)มา   50  บาท เพ่ือซ้ือสมุดท่ีต�องการใช�จํานวน   5 เล)ม แต)บังเอิญเห็นขนมท่ีชอบนิดจึง
ตัดสินใจซ้ือสมุดเพียง  3  เล)ม และซ้ือขนมกิน 

 
5. การท่ีนิดตัดสินใจเช)นนี้เหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะสามารถใช�เงินได�คุ�มค)า  
 2) เหมาะสม เพราะได�ท้ังสมุดและได�กินขนมด�วย  
 3) ไม)เหมาะสม เพราะต�องยืมสมุดเพ่ือนมาใช�  
 4) ไม)เหมาะสม เพราะไม)เป@นไปตามท่ีบอกกับแม)  
 เฉลย 4) ไม)เหมาะสม เพราะไม)เป@นไปตามท่ีบอกกับแม) 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 6 
 

 

โต�งไปช)วยพ)อตัดหญ�าในสวนผลไม� เพราะไม)ต�องการให�พ)อใช�ยาฆ)าหญ�าฉีดพ)นบ)อย ๆ 

 
6. เหตุผลใดท่ีสนับสนุนแนวคิดของโต�งมากท่ีสุด 
 1) สารพิษจากยาฆ)าหญ�าสะสมในดิน  
 2) สารพิษจากยาฆ)าหญ�าทาให�ผลไม�มีขนาดเล็กลง  
 3) การใช�ยาฆ)าหญ�าทาให�แมลงย�ายไปอยู)ท่ีต�นไม�แทน  
 4) การใช�ยาฆ)าหญ�าจะทําลายแมลงท่ีช)วยผสมเกสรดอกไม�  
 เฉลย 1) สารพิษจากยาฆ)าหญ�าสะสมในดิน 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
      แก�มและเพ่ือนๆ ร)วมกันศึกษาประวัติของสถานท่ีสําคัญของชุมชน โดยอ)านจากเอกสารของโรงเรียนและ
ในห�องสมุด สอบถามผู�อํานวยการโรงเรียน ครู ผู�นําชุมชนและผู�สูงอายุในชุมชน แล�วเขียนสรุปพร�อมวาดภาพ
ทําหนังสือเล)มเล็ก  

 
7. วิธีการทํางานของแก�มทําให�เกิดผลดีอย)างไรมากท่ีสุด 
 1) ชุมชนมีส)วนร)วมในการศึกษา  
 2) เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน  
 3) ได�รับการชื่นชมจากคนในชุมชน  
 4) ได�หนังสือท่ีมีข�อมูลครบถ�วนชัดเจน  
 เฉลย 4) ได�หนังสือท่ีมีข�อมูลครบถ�วนชัดเจน 
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พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 8 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

8. ชาวบ�านควรแก�ป<ญหานี้อย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) เลิกเลี้ยงปลา 
 2) ประท�วงให�ปYดโรงงาน  
 3) ส)งตัวแทนเจรจากับเจ�าของโรงงาน  
 4) หาสารเคมีท่ีสามารถกําจัดสารพิษจากโรงงาน  
 เฉลย 3) ส)งตัวแทนเจรจากับเจ�าของโรงงาน 
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ป�การศึกษา 2557 
 
พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ถ�านักเรียนเป@นหัวหน�าห�องนี้ นักเรียนจะแก�ไขป<ญหาอย)างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) บอกเพ่ือนให�ตั้งใจเรียน 
 2) บอกผู�อํานวยการให�ลงโทษ 
 3) บอกพ)อแม)เพ่ือให�ช)วยตักเตือน 
 4) บอกครูประจําชั้นให�รายงานผู�ปกครอง 
 เฉลย 1) บอกเพ่ือนให�ตั้งใจเรียน 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 2 
 
 

         อารีย�เป@นนักเรียนชั้น ป.3 เรียนเก)ง ชอบสอนการบ�านเพ่ือน อารีย�อยู)กับยายซ่ึงมีฐานะยากจน 
ยายให�ค)าขนมไปโรงเรียนวันละ 15 บาท อารีย�มีเงินเหลือออมทุกวัน วันหนึ่งอารีย�อยากได�ชุดกระโปรง           
สวย ๆ เพ่ือเอาไว�ใส)ไปงานเลี้ยง 1 ชุด 

 
 
2. ถ�านักเรียนเป@นอารีย� นักเรียนจะทําอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) ขอทุนการศึกษา เพราะเป@นเด็กเรียนดี 
 2) ขอยืมเงินเพ่ือน เพราะเป@นท่ีรักของเพ่ือน 
 3) สะสมเงินท่ีเหลือในแต)ละวัน เพราะเป@นเงินของเรา 
 4) รับจ�างทํางานนอกเวลาเรียน เพราะมีเวลาว)างและเรียนเก)งแล�ว 
 เฉลย 3) สะสมเงินท่ีเหลือในแต)ละวัน เพราะเป@นเงินของเรา 
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พิจารณาการดํารงชีวิตของชุมชมริมลาคลองสายหนึ่งดังภาพแล�วตอบคําถามข�อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ถ�านักเรียนอยู)ในชุมชนนี้ จะมีวิธีแก�ป<ญหาการท้ิงขยะลงน้ําอย)างยั่งยื่นได�อย)างไร 
 1) เข�าไปกล)าวตักเตือนสมชาย และชื่นชมสมคิด 
 2) รณรงค�ชี้แจงให�คนในชุมชนเห็นโทษของการท้ิงขยะลงน้ํา 
 3) บังคับใช�กฎหมาย โดยแจ�งเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องดําเนินการกับสมชาย 
 4) ชักชวนเพ่ือนในชุมชน ให�เลิกคบกับสมชายเพ่ือเป@นแบบอย)างสําหรับผู�กระทําผิด 
 เฉลย 2) รณรงค�ชี้แจงให�คนในชุมชนเห็นโทษของการท้ิงขยะลงน้ํา 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 4 
 

“กะรัตชอบด่ืมชานมเย็น ทุกครั้งท่ีกะรัตไปซ้ือชานมเย็น เธอมันจะพบหยดน้ํารอบๆ แก�วน้ําทําให�หยุด
เลอะเทอะ  และมีความเย็น จับแก�วลําบาก” 

 
 
4. กะรัตควรเลือกใช�วัสดุใดห)อหุ�มแก�วน้ํา เพราะเหตุใด 
 1) กระดาษชําระ เพราะซึมซับน้ําได�ดี 
 2) ใบตอง เพราะซึมซับน้ําได�ดี และรักษาความเย็นได�นาน 
 3) กระดาษหนังสือพิมพ� เพราะมีสารห�องกันการหยดของน้ํา 
 4) ถุงพลาสติก เพราะพลาสติกมีความเหนียว ปFองกันการเกาะของหยดน้ํา 
 เฉลย 1) กระดาษชําระ เพราะซึมซับน้ําได�ดี 

 
 
 



66 

 

ความสามารถด�านเหตุผล 

อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 5 
 
 

“พอใจ เป@นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 3 อยากได�แท็บเล็ตมาใช�ในการศึกษาค�นคว�า” 
 
5. จากข�อความข�างต�น พอใจควรใช�วิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) รับจ�างล�างจาน เพราะมีร�านขายก]วยเต๋ียวใกล�บ�าน 
 2) เก็บของเก)าในบ�านขาย เพราะของในบ�านมีมาก 
 3) ปลูกผักขาย เพราะมีท่ีว)างอยู)ในบริเวณบ�านมาก 
 4) สะสมเงินท่ีเหลือจากค)าขนม เพราะยังอยู)ในวัยเรียน 
 เฉลย 4) สะสมเงินท่ีเหลือจากค)าขนม เพราะยังอยู)ในวัยเรียน 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 6 
 

“นมวัวและนมความมีปริมาณสารอาหารต)างๆ ไม)แตกต)างกัน แต)นมควายมีจุดเด)นคือ มีปริมาณ
คอเลสเตอรอลตํ่ากว)านมวัว และมีแคลเซียมกับโปรตีนสูงกว)านมวัวเล็กน�อย” 

 
6. ถ�านักเรียนเป@นคนอ�วนนักเรียนควรเลือกด่ืมนมประเภทใด เพราะเหตุใด 
 1) นมวัว เพราะมีโปรตีนตํ่า 
 2) นมวัว เพราะมีคอเลสเตอรอลสูง 
 3) นมควาย เพราะมีไขมันตํ่า 
 4) นมควาย เพราะมีแคลเซียมสูง 
 เฉลย 3) นมควาย เพราะมีไขมันตํ่า 
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พิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จากภาพ ถ�าครอบครัวของนักเรียนมีรายได�น�อย นักเรียนควรเลือกสถานท่ีรับประทานอาหาร
กับครอบครัวสถานท่ีใด เพราะเหตุใด 

 1) บ�าน เพราะสะอาดปลอดภัย ประหยัด 
 2) ร�านอาหาร เพราะสะดวกสบาย รวดเร็ว 
 3) บ�าน เพราะเกรงใจพ)อแม)กลัวท)านจะเสียใจ 
 4) ร�านอาหาร เพราะมีพ)อครัวมืออาชีพทําอาหารให� 
 เฉลย 1) บ�าน เพราะสะอาดปลอดภัย ประหยัด 

 
อ)านข�อความและพิจารณาภาพแล�วตอบคําถามข�อ 8 
 

แม)ให�เก)งล�างจาน และเก)งล�างโดยเปYดน้ําใส)อ)างจนเต็มทุกครั้ง แม)จึงกล)าวว)า เก)งทําให�  
แม)ต�องเสียค)าใช�จ)ายมากเกินความจําเป@น  

 
 
 
 
 
 
 

8. จากข�อความและภาพข�างต�น เก)งควรปรับปรุงตนเองอย)างไร เพราะเหตุใด 
 1) ใช�น้ําตามท่ีแม)กําหนด เพราะจะทําให�แม)รักและเอ็นดูเก)งไปตลอด 
 2) ใช�น้ําเท)าท่ีจําเป@นต�องใช�เท)านั้น เพราะจะได�ช)วยแม)ประหยัดค)าใช�จ)าย 
 3) รวบรวมจานไว�มาก ๆ 2 – 3 วัน ล�างครั้งหนึ่ง เพราะแม)จะได�เสียค)าใช�จ)ายน�อยลง 
 4) เลิกล�างจานโดยรับอาสาแม)ไปทํางานอย)างอ่ืนแทน เพราะไม)ถนัดใช�น้ําน�อย ๆ ล�างจาน 
 เฉลย 2) ใช�น้ําเท)าท่ีจําเป@นต�องใช�เท)านั้น เพราะจะได�ช)วยแม)ประหยัดค)าใช�จ)าย 
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9. โรงเรียนแห)งหนึ่งมีป<ญหาในเรื่องขยะ มีท้ังขยะท่ีเป@นขวดน้ํา กระดาษ ถุงนม ควรทําอย)างไร 
จึงจะแก�ป<ญหาระยะยาวได� 

 1) ห�ามนักเรียนท้ิงขยะภายในโรงเรียน 
 2) หาแหล)งท้ิงขยะภายนอกโรงเรียน 
 3) จัดท่ีท้ิงขยะแยกประเภทขยะให�นักเรียนท้ิง เพ่ือนําขยะกลับมาใช�ใหม) 
 4) ห�ามแม)ค�านําของท่ีบรรจุด�วยภาชนะทําลายยากเข�ามาขายภายในโรงเรียน 
 เฉลย 3) จัดท่ีท้ิงขยะแยกประเภทขยะให�นักเรียนท้ิง เพ่ือนําขยะกลับมาใช�ใหม) 

 
อ)านข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 10 
 

ถึงแม�ว)าชีวิตในเมืองจะค)อนข�างลําบาก ผู�คนก็ยังชอบท่ีจะอยู)ในเมือง เพราะในเมือง มีโอกาสทางด�าน
การศึกษาสูง และงานดี ๆ มากกว)าในชนบท ทุก ๆ ป-ชาวชนบทเข�ามาในเมืองด�วยเปFาหมายท่ีหวังจะประสบ
ความสําเร็จ ในขณะท่ีบางคนก็ล�มเหลว บางทีก็เป@นความจริง ถ�าจะพูดว)าชีวิตในเมืองอาจจะเหมาะกับบาง
คน แต)อาจจะไม)เหมาะสําหรับคนอ่ืน ๆ 

 
 
10.จากข�อความ ถ�านักเรียนอยู)ชนบทแล�วต�องการเข�ามาศึกษาต)อท่ีในเมือง นักเรียนจะมีวิธีการ อย)างไรท่ีจะ
ทําให�ประสบผลสําเร็จในการศึกษา (ตอบอย)างน�อย 4 วิธี) (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  
 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ป�การศึกษา 2558 
 
พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธีการคิดแก�ป<ญหาของร�านกาแฟคุณโอ]เหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะเป@นการตอบแทนลูกค�า 
 2) เหมาะสม เพราะเป@นการปรับปรุงคุณภาพสินค�า 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะจะเป@นการเพ่ิมต�นทุนโดยไม)จําเป@น 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะอาจจะสร�างความแตกแยกในกลุ)มแม)ค�าได� 
 เฉลย 2) เหมาะสม เพราะเป@นการปรับปรุงคุณภาพสินค�า 

 
พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 2 

 
 
 
 
 
2. การกระทําของวีรยาเหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะจะได�มีเงินออม 
 2) เหมาะสม เพราะได�ซ้ือของท่ีตนชอบ 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะสัปดาห�ต)อไปแม)ก็ให�อีก 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะเป@นเงินท่ีต�องใช�ภายในสัปดาห� 
 เฉลย 1)  เหมาะสม เพราะจะได�มีเงินออม 

 
 

วีรยาได�รับเงินค)าใช�จ)ายสัปดาห�ละ 120 บาท วีรยาเก็บเงินไว�สัปดาห�ละ 20 บาท  
ส)วนเงินท่ีเหลือแบ)งไว�ใช�เป@นค)าอาหาร ค)าขนม และค)าใช�จ)ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป@น 
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พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 3 
 

“มะลิขับรถเพ่ือไปรับลูกท่ีโรงเรียน รถของสมปองเสียกะทันหัน รถของมะลิจึงชนกับรถของสมปอง 
สมปองโมโหมากจึงลงจากรถมาต)อว)ามะลิ” 
 

3. การกระทําของสมปอง เหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะรถสมปองถูกชน 
 2) เหมาะสม เพราะสมปองกําลังโมโห 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะสมปองเป@นฝGายผิด 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะเป@นอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถเสียกะทันหัน 
 เฉลย 4)  ไม)เหมาะสม เพราะเป@นอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถเสียกะทันหัน 

 
พิจารณาภาพและข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 4 
 
 

คุณแม)ทําลูกกุญแจขนาดเล็กตกลงไปในโอ)งน้ําขนาด
ใหญ)มาก และมีน้ําเกือบเต็มโอ)ง เด็กชายโกJะคิดวิธีการ
ในการนํา ลูกกุญแจมาให�คุณแม)ได� 2 วิธี คือ  
วิธีท่ี 1 ตักน้ําออกจากโอ)งให�หมด  
วิธีท่ี 2 ใช�เชือกผูกแม)เหล็กหย)อนลงไปในโอ)ง โดยยังมี
น้ําอยู)ในโอ)ง 

 
 
 
 

4. เด็กชายโกJะควรเลือกใช�วิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) วิธีท่ี 1 เพราะจะได�หยิบลูกกุญแจง)ายๆ 
 2) วิธีท่ี 1 เพราะน้ําประปาท่ีบ�านไหลดี เติมน้ําใหม)ได� 
 3) วิธีท่ี 2 เพราะลูกกุญแจเป@นโลหะแม)เหล็กสามารถดูดข้ึนมาได� 
 4) วิธีท่ี 2 เพราะแม)เหล็กจะดันลูกกุญแจมาข�าง ๆ โอ)ง แล�วใช�มือหยิบได� 
 เฉลย 3) วิธีท่ี 2 เพราะลูกกุญแจเป@นโลหะแม)เหล็กสามารถดูดข้ึนมาได� 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 5 
 

บุญมียินดีท่ีจะปลูกผัก โดยไม)ใช�ยาฆ)าแมลง แม�จะได�ผลผลิตท่ีมีตําหนิและได�จํานวนน�อย 
 
 

5. เหตุผลใดสนับสนุนความคิดของบุญมีได�เหมาะสมท่ีสุด 
 1) ตลาดไม)ต�องการ 
 2) ผู�บริโภคมีสุขภาพท่ีดี 
 3) ธาตุอาหารในดินจะลดลง 
 4) เพียงพอต)อความต�องการ 
 เฉลย 2) ผู�บริโภคมีสุขภาพท่ีดี 

 
พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. นักเรียน ป.3/1 ใช�แนวคิดใดในการแก�ป<ญหา 
 1) นักเรียนตักอาหารให�เหมาะสม 
 2) นักเรียนไม)กินเกินความต�องการ 
 3) นักเรียนบอกผู�ตักว)าต�องการเท)าใด 
 4) นักเรียนบางคนคิดว)าอาหารเหลือดีกว)ากินไม)อ่ิม 
 เฉลย 1) นักเรียนตักอาหารให�เหมาะสม 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาข�อความ แล�วตอบคําถามข�อ 7 
 
   เทียนปลูกข�าวโพดเพ่ือขายเป@นรายได�ของครอบครัว แต)ป-นี้ไม)มีพ)อค�ามารับซ้ือ เทียนจึงนําข�าวโพด
ไปเทท้ิงบนถนนเพ่ือเรียกร�องพ)อค�าและผู�นําชุมชนให�มาช)วยแก�ป<ญหา 

 
 

7. การกระทําของเทียนเหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะพ)อค�าจะช)วยแก�ป<ญหาได� 
 2) เหมาะสม เพราะผู�นําชุมชนจะได�หาทางช)วยเหลือ 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะทําลายสิ่งแวดล�อมในชุมชน 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะจะทําให�เกิดป<ญหาจราจรต)อส)วนรวม 
 เฉลย 4) ไม)เหมาะสม เพราะจะทําให�เกิดป<ญหาจราจรต)อส)วนรวม 

 
พิจารณาข�อความแล�วตอบคําถามข�อ 8 
 
             หลังเลิกเรียนเอ�กับเอกเดินทางกลับบ�านพบกระเปUาสตางค�ตกอยู)หน�าโรงเรียนในกระเปUามีเงินอยู) 
500  บาท ท้ังสองคนจึงพร�อมใจกันนํากระเปUาสตางค�ไปมอบให�คุณครู 

 
8. การกระทําของเอ�กับเอก ถูกต�องหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) ถูก เพราะจะได�รับคําชมเชยจากครู 
 2) ถูก เพราะครูจะได�ตามหาและส)งคืนเจ�าของ 
 3) ไม)ถูก เพราะครูต�องไปเสียเวลาตามหาเจ�าของกระเปUา 
 4) ไม)ถูก เพราะกระเปUาตกนอกโรงเรียนควรมอบให�ผู�ปกครอง 
 เฉลย 2) ถูก เพราะครูจะได�ตามหาและส)งคืนเจ�าของ 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพแล�วตอบคําถาม ข�อ 9 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. จากภาพ คําพูดของยายถูกต�องหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) ถูกต�อง เพราะจะทําให�สมาธิในการทาการบ�านลดลง 
 2) ถูกต�อง เพราะทําอะไรหลายอย)างเวลาเดียวกันทําให�งานออกมาดี 
 3) ไม)ถูกต�อง เพราะการดู TV ช)วยให�ทําการบ�านอย)างมีความสุข 
 4) ไม)ถูกต�อง เพราะการดู TV ช)วยให�เกิดความคิดในการทาการบ�านได�ดี 
 เฉลย 1) ถูกต�อง เพราะจะทําให�สมาธิในการทาการบ�านลดลง 

 
10. จากภาพ ถ�าแนนมีผลการเรียนลดลง แนนควรแก�ป<ญหาอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) ทําการบ�านโดยฟ<งแต)เสียงทีวี 
 2) ทําการบ�านและดูทีวีเหมือนเดิมแต)อ)านหนังสือเพ่ิมข้ึน 
 3) ทําการบ�านให�เสร็จท่ีโรงเรียนแล�วดูทีวีท่ีบ�านอย)างเต็มที 
 4) ทําการบ�านอ)านหนังสือและพักผ)อนอย)างเต็มท่ีโดยไม)ดูทีวี 
 เฉลย 4) ทําการบ�านอ)านหนังสือและพักผ)อนอย)างเต็มท่ีโดยไม)ดูทีวี 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

พิจารณาภาพ แล�วตอบคําถามข�อ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. โรงเรียนแห)งหนึ่งมีนักเรียนท้ิงขยะไม)เป@นท่ี และท้ิงไม)ลงถังขยะ ทําให�โรงเรียนสกปรกไม)สวยงาม ให�
นักเรียนหาวิธีการแก�ป<ญหาเรื่องการท้ิงขยะของโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต)อสภาพแวดล�อมน�อยท่ีสุด พร�อม
อธิบายเหตุผลประกอบ (ตอบจํานวน 4 วิธ)ี  
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 นักเรียน 4 คน เดินทางไปโรงเรียน โดยนักเรียนแต)ละคนใช�กระเปUาใส)อุปกรณ�การเรียนมา
โรงเรียนท่ีต)างกัน ดังนี้ 
 มะลิ ใช�กระเปUาผ�า 
 มาลี ใช�กระเปUาพลาสติก 
 มาลัย ใช�กระเปUาหนัง 
 มานพ ใช�ถุงพลาสติกใส 
 เช�าวันหนึ่งขณะท่ีนักเรียนท้ัง 4 คน เดินทางมาโรงเรียนด�วยกัน ฝนกําลังจะตกมะลิจึงรีบนํา
อุปกรณ�การเรียนของตนไปฝากกับเพ่ือน 

 

 สมพรไปทําบุญท่ีวัดกับคุณแม) เห็นเด็กผู�หญิงคนหนึ่งสวมกระโปรงสั้นมากกําลังข้ึนศาลาเพ่ือร)วม
ทําบุญ สมพรเห็นว)าการแต)งกายของเด็กคนนี้ไม)เหมาะสม 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากข�อมูล เพราะเหตุใด มะลิจึงนําอุปกรณ�การเรียนของตนไปฝากเพ่ือน 
 1) กระเปUาใส)อุปกรณ�ของเพ่ือนมีขนาดใหญ)กว)า 
 2) มะลิไม)อยากให�กระเปUาใส)อุปกรณ�ของตัวเองสกปรก 
 3) มะลิใช�กระเปUาใส)อุปกรณ�ท่ีไม)สามารถปFองกันน้ําฝนได� 
 4) กระเปUาใส)อุปกรณ�ของเพ่ือนทําจากวัสดุท่ีมีความยืดหยุ)นมากกว)า 
เฉลย 3) มะลิใช�กระเปUาใส)อุปกรณ�ท่ีไม)สามารถปFองกันน้ําฝนได� 
 
 
 
 
 
2. สมพรควรทําอย)างไรจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด 
 1) เขาไปขัดขวางไม)ให�ก�าวข้ึนศาลา เพราะแต)งกายไม)เหมาะสม 
 2) เข�าไปตักเตือนด�วยตนเองให�เปลี่ยนกระโปรง เพราะเด็กคนนี้จะเชื่อฟ<ง 
 3) บอกคุณแม)ให�ไปช)วยแนะนําการแต)งกายท่ีเหมาะสม เพราะคุณแม)เป@นผู�ใหญ) 
 4) นั่งดูเฉยๆ ไม)ไปยุ)งเก่ียวปล)อยให�ผู�ใหญ)บอกกล)าวตักเตือนดีกว)า เพราะไม)ได�รู�จักกัน 
เฉลย 3) บอกคุณแม)ให�ไปช)วยแนะนําการแต)งกายท่ีเหมาะสม เพราะคุณแม)เป@นผู�ใหญ) 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 บุญชม ชอบกินไก)ทอด เนื้อย)าง และของทอดต)างๆ เป@นประจํา ถ�าในอาหารมีผักบุญชมก็จะเข่ีย
เอาผักออก ไม)ยอมกินผักและผลไม� ต)อมาบุญชมสังเกตว)าตนเองมองสิ่งต)างๆ ไม)ชัดในเวลากลางคืน 

 

 ลุงแดงมีอาชีพทํานา ป-นี้ในนาข�าวมีหอยเชอรี่มากและกัดกินต�นข�าว ลุงแดงคิดว)าหากใช�สารเคมี
กําจัดหอยเชอรี่ จะทําให�เกิดมลพิษต)อสิ่งแวดล�อม จึงตัดสินใจใช�สมุนไพรตามธรรมชาติแทน 

 

 นิดาต�องการถอดแหวนจากนิ้วท่ีได�รับอุบัติเหตุ ซ่ึงมีอาการบวมและเจ็บมากแต)ถอดแหวนออก
จากนิ้วไม)ได� 

 
 
 
 
 
3. นักเรียนควรแนะนําบุญชมให�แก�ป<ญหานี้อย)างไร เพราะเหตุใด 
 1) กินผลิตภัณฑ�เสริมวิตามิน เพราะจะได�บํารุงสายตา 
 2) กินผักใบเขียวและผลไม� เพราะได�รับวิตามินท่ีบํารุงสายตาเพ่ิมข้ึน 
 3) กินอาหารเพ่ิมอีก 1 ม้ือ เพราะจะได�สารอาหารท่ีบํารุงสายตาเพ่ิมข้ึน 
 4) กินเฉพาะอาหารท่ีทอดเท)านั้น เพราะจะได�สารอาหารชนิดอ่ืนมาทดแทน 
เฉลย 2) กินผักใบเขียวและผลไม� เพราะได�รับวิตามินท่ีบํารุงสายตาเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
4. ข�อใดสนับสนุนการตัดสินใจของลุงแดงมากท่ีสุด 
 1) สมุนไพรทําให�หอยเชอรี่สูญพันธ� 
 2) สมุนไพรไม)มีสารพิษตกค�างในนาข�าว 
 3) สมุนไพรทําให�ต�นข�าวงอกงามผลผลิตดี 
 4) สมุนไพรทําให�หอยเชอรี่อ่ิมและไม)กัดกินต�นข�าว 
เฉลย 2) สมุนไพรไม)มีสารพิษตกค�างในนาข�าว 
 
 
 
 
 
5. นิดาควรจะแก�ป<ญหานี้อย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) ใช�ยาทาบรรเทาอาการบวมก)อนและใช�น้ําสบู)ฟองแล�วดึงออก 
 2) ใช�ความร�อนทําให�วงแหวนขยายตัวและใช�น้ําสบู)ฟอกแล�วดึงออก 
 3) รอให�นิ้วหายบวมเองแล�วค)อยถอดแหวน เนื่องจากอาการไม)อันตรายมาก 
 4) ใช�คีมจับแหวนให�แน)นแล�วดึงแหวนออก เนื่องจากคีมมีความแข็งแรงพอท่ีจะดึงออกได� 
เฉลย 1) ใช�ยาทาบรรเทาอาการบวมก)อนและใช�น้ําสบู)ฟองแล�วดึงออก 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ป<ญหาท่ีเกิดกับคนในชุมชนนี้น)าจะมาจากสาเหตุใดมากท่ีสุด และมีวิธีการแก�ป<ญหาท่ีสมเหตุสมผลใน

เบ้ืองต�นอย)างไร 
 1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แก�ป<ญหาโดยชักชวนให�คนในชุมชนใช�หน�ากากอนามัย 
 2) น้ําเสียในลําคลองข�างโรงงาน แก�ป<ญหาโดยการแจ�งเจ�าของโรงงานให�แก�ไข 
 3) สวนสาธารณะมีขนาดเล็กเกินไป แก�ป<ญหาโดยปลูกต�นไม�ใหญ)ให�มากข้ึน 
 4) ชุมชนหนาแน)นเกินไป แก�ป<ญหาโดยจัดระเบียบชุมชน 
เฉลย 1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แก�ป<ญหาโดยชักชวนให�คนในชุมชนใช�หน�ากากอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ถ�านักเรียนเป@นพ่ีชายของสมใจจะปฏิบัติอย)างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 1) นั่งเล)นโทรศัพท�ไปก)อนเพ่ือรอสัญญาณไฟเขียว เพราะจะได�ไม)เบ่ือ 
 2) ขับผ)านไปเลยไม)ต�องรอสัญญาณไฟเขียว เพราะถนนว)างในทุกด�าน 
 3) ต�องรอสัญญาณไฟเขียวก)อน เพราะเราจะต�องปฏิบัติตามกฎจราจร 
 4) ขับผ)านไปเลยไม)ต�องรอสัญญาณไฟเขียว เพราะไม)มีตํารวจจราจรอยู) 
เฉลย 3) ต�องรอสัญญาณไฟเขียวก)อน เพราะเราจะต�องปฏิบัติตามกฎจราจร 
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ความสามารถด�านเหตุผล 

 

 ครูให�นักเรียนเตรียมอุปกรณ�สําหรับใช�ในการเข�าค)ายให�พร�อมและเหมาะสมกับสภาพอากาศท่ีจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงก)อนวันท่ีนักเรียนจะเดินทางไปเข�าค)าย กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว)าใน 2 – 3 วันนี้ จะมี
อากาศแปรปรวน อาจเกิดพายุฤดูร�อน ลูกเห็บตก 

 
 
 
 
 
 
8.ถ�านักเรียนต�องเดินทางไปเข�าค)ายทํากิจกรรมดังกล)าว นักเรียนควรจัดเตรียม อะไรบ�าง (ระบุมา 2 ชนิด 
พร�อมให�เหตุผลประกอบ) 
ตอบ 1)........................................................................................................................................................... 

เพราะ.................................................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................................................... 
เพราะ.................................................................................................................................................... 
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ป�การศึกษา 2560 
 

 
 
18.    ข�อใดเป@นเหตุผลสนับสนุนคําพูดของอู]ได�ถูกต�องและเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) สตาร�ทเตอร�มีสีซีดจางไม)เหมือนใหม) 
 2) สตาร�ทเตอร�เป@นอุปกรณ�ท่ีปFองกันหลอดไฟกระพริบ 
 3) เปลี่ยนหลอดไฟแล�วไฟไม)ติดจึงน)าจะเสียท่ีอุปกรณ�อ่ืน 
 4) สตาร�ทเตอร�ท่ีใช�อยู)เป@นอุปกรณ�ท่ีล�าสมัยตกรุ)นไปแล�ว 
เฉลย 3) เปลี่ยนหลอดไฟแล�วไฟไม)ติดจึงน)าจะเสียท่ีอุปกรณ�อ่ืน 
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19.    จากภาพ ถ�านักเรียนเป@นก�องซ่ึงอยู)ในเหตุการณ�ดังกล)าวควรแก�ป<ญหาด�วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 
 1) ชักชวนเพ่ือนช)วยกันห�าม เพราะมีจํานวนมากกว)า 
 2) เข�าไปแยกเพ่ือนออกจากกัน เพราะไม)อยากให�เพ่ือนบาดเจ็บ 
 3) รีบวิ่งไปบอกครู เพราะครูจะได�มาระงับการทะเลาะของเพ่ือน 
 4) ตะโกนบอกเพ่ือนว)า “ครูมา” เพราะเพ่ือนจะได�หยุดทะเลาะกัน 
เฉลย 3) รีบวิ่งไปบอกครู เพราะครูจะได�มาระงับการทะเลาะของเพ่ือน 
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20.    แดงควรจะมีวิธีการแก�ป<ญหาอย)างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) ไม)ใช�ห�องน้ําท่ีโรงเรียนแต)ไปใช�ท่ีบ�าน เพราะสะอาดกว)า 
 2) ทําความสะอาดห�องน้ําคนเดียว เพราะจะได�รับคําชมจากผู�พบเห็น 
 3) ไปแจ�งภารโรงให�มาทําความสะอาด เพราะเป@นหน�าท่ีของภารโรง 
 4) ชักชวนเพ่ือนให�ช)วยกันทําความสะอาด เพราะทุกคนมีส)วนในการใช�ร)วมกัน 
เฉลย 4) ชักชวนเพ่ือนให�ช)วยกันทําความสะอาด เพราะทุกคนมีส)วนในการใช�ร)วมกัน 
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21.    จากสถานการณ� ถ�านักเรียนเป@นเพ่ือนของปราณีจะแนะนําให�ปราณีทําอย)างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 
 1) เล)นเกม เพราะได�สนุกสนานคลายเครียด 
 2) เล)นกีฬากับเพ่ือน เพราะได�ออกกําลังกาย 
 3) ชวนคุณตาคุณยายเล)นเป@นเพ่ือน เพราะจะได�ไม)เหงา 
 4) ดูการ�ตูน เพราะทําให�เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เฉลย 2) เล)นกีฬากับเพ่ือน เพราะได�ออกกําลังกาย 
 
 

 
 
22.    ถ�านักท)องเท่ียวเข�ามาเท่ียวเมืองไทยส)วนใหญ)ปฏิบัติตนตามภาพข�างต�นจะส)งผลกระทบอย)างไรมาก

ท่ีสุด และควรมีวิธีการปFองกันแก�ไขป<ญหาท่ียั่งยืนตามข�อใด 
 1) ศาสนสถานสกปรก ต�องทําความสะอาดและทาสีใหม) 
 2) สมบัติของชาติจะสูญหาย ต�องเร)งสร�างหรือผลิตข้ึนมาทดแทน 
 3) นักท)องเท่ียวลดลง ต�องเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ให�นักท)องเท่ียวกลับมา 
 4) ศาสนสถานถูกทําลาย ต�องสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�กับนักท)องเท่ียวใหม) 
เฉลย 4) ศาสนสถานถูกทําลาย ต�องสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�กับนักท)องเท่ียวใหม) 
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23.    ลุงพร ควรจะเลือกวิธีเพ่ิมรายได�ให�กับครอบครัวอย)างไรจึงเหมาะสมท่ีสุด 
 1) แบ)งพ้ืนท่ีปลูกพืชผักผลไม�และเลี้ยงสัตว� เพ่ือให�ได�ผลผลิตท่ีหลากหลายและมีปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 
 2) ปลูกข�าวตลอดท้ังป- เพ่ือให�ได�ผลผลิตคุณภาพดีในปริมาณท่ีมาก 
 3) ปลูกข�าวสายพันธุ�ใหม)ท่ีเป@นท่ีนิยมของตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได� 
 4) ใช�ปุUยเคมีเพ่ิมข้ึนเพ่ือต�องการเพ่ิมผลผลิต 
เฉลย 1) แบ)งพ้ืนท่ีปลูกพืชผักผลไม�และเลี้ยงสัตว� เพ่ือให�ได�ผลผลิตท่ีหลากหลายและมีปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 
 

 
 
24.    ถ�านักเรียนเป@นเด็กชายระวีควรปฏิบัติอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 1) ยืนอยู)กับท่ี เพราะครูและเพ่ือนๆ จะได�ตามหาถูก 
 2) เดินดูสัตว�ไปเรื่อยๆ เพราะไม)นานก็พบครูและเพ่ือนๆ 
 3) ไปท่ีฝGายประชาสัมพันธ� เพราะจะได�ช)วยประกาศตามหา 
 4) ชวนคนท่ีอยู)ใกล�ๆ ให�ช)วย เพราะจะได�หาครูและเพ่ือนๆ ได�รวดเร็ว 
เฉลย 3) ไปท่ีฝGายประชาสัมพันธ� เพราะจะได�ช)วยประกาศตามหา 
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25.    การกระทําของลุงสมควรเหมาะสมหรือไม) เพราะเหตุใด 
 1) เหมาะสม เพราะ เป@ดและห)านเป@นสัตว�ท่ีเลี้ยงง)าย 
 2) เหมาะสม เพราะ การเลี้ยงเป@ดและห)านเป@นการลดรายจ)ายเพ่ิมรายได� 
 3) ไม)เหมาะสม เพราะ เป@นการเพ่ิมภาระในการดูแลเป@ดและห)าน 
 4) ไม)เหมาะสม เพราะ เป@ดและห)านทําให�เกิดเสียงดังก)อความรําคาญ 
เฉลย 2) เหมาะสม เพราะ การเลี้ยงเป@ดและห)านเป@นการลดรายจ)ายเพ่ิมรายได� 
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26.    ข�อใดเป@นเหตุผลสําคัญท่ีสุดต)อการตัดสินใจทําโครงงานประดิษฐ�ดอกไม�จากเศษวัสดุ 
 1) สร�างมูลค)าเพ่ิมจากขยะพลาสติกท่ีมีอยู) 
 2) ลดปริมาณขยะและช)วยลดภาวะป<ญหาสิ่งแวดล�อม 
 3) ลดค)าใช�จ)ายในการกําจัดพลาสติก เพ่ือให�มีพลาสติกน�อยลง 
 4) สร�างรายได�จากการทําดอกไม�ประดิษฐ�จากขวดและถุงพลาสติก 
เฉลย 2) ลดปริมาณขยะและช)วยลดภาวะป<ญหาสิ่งแวดล�อม 
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27.    จากข�อความ เด็กชายบุญมีควรแก�ป<ญหาอย)างไร เพราะเหตุใด 
 1) บอกครู เพราะครูจะได�จัดกลุ)มให� 
 2) ออกจากห�อง เพราะเพ่ือนไม)เอาเข�ากลุ)ม 
 3) ทําคนเดียว เพราะสามารถทําได�ด�วยตนเอง 
 4) หาข�อบกพร)องของตน เพราะจะได�ปรับปรุงตนเองให�เข�ากับเพ่ือนได� 
เฉลย 4) หาข�อบกพร)องของตน เพราะจะได�ปรับปรุงตนเองให�เข�ากับเพ่ือนได� 
 

 
 

30.เด็กชายทอมและเด็กชายบอยควรหาวิธีการแก�ป<ญหาอย)างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุดเพราะเหตุใด 
 ตอบ วิธีการ..................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 เพราะ.............................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
แนวคําตอบ 
- ใช�เชือกเป@นหูรองเท�าเพราะอยู)ใกล�ตัวและแข็งแรง- ใช�เถาวัลย�เป@นหูรองเท�าเพราะมีอยู)ในปGาสามารถหาได� 
- ใช�ถุงหูหิ้วพลาสติกเพราะเป@นวัสดุท่ีใส)อุปกรณ�ติดตัวมา 
- ใช�วัสดุอ่ืนๆอัดหูรองเท�าให�มีความแน)นหรือระบุวัสดุอ่ืนๆท่ีเหนียวพอสําหรับทาหูรองเท�าหรือใช�วัสดุอ่ืนมัด
รองเท�ากับเท�าพร�อมท้ังบอกเหตุผลท่ีเหมาะสมฯลฯ 
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