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แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศึกษา               
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย           

เพ่ือจ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 



ความสามารถด้านภาษาไทย 2  ปีการศึกษา 2563 
   

   

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท า
แบบทดสอบ 90 นาที 
2. แบบทดสอบน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ : ในแต่ละข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด                
เพียงค าตอบเดียว ข้อสอบมีจ านวน 26 ข้อ คือ ข้อที่ 1 - 26 ข้อละ 3 คะแนน                   
รวมทั้งสิ้น 78 คะแนน 
 
ตัวอย่าง พิจารณาค าต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 0 
    
 
 
 
 
 0. ค าหมายเลขใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น 
            1) หมายเลข (1)  
            2) หมายเลข (2) 
            3) หมายเลข (3)  
            4) หมายเลข (4) 
 
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ค าตอบ โดยระบาย            
ทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า
ตัวเลือกที่ 1) เป็นค าตอบที่ถูกต้องให้ระบาย  ในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
 

ข้อ 0.               

 

(1) นิทรา 

(2) พุทรา 

(3) แทรกซึม 

(4) ทรุดโทรม  
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ : ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้องในกระดาษค าตอบ 
ข้อสอบ มีจ านวน 4 ข้อ คะแนนรวมทั้งสิ้น 22 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เขียนตอบสั้น : จ านวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 27 - 29 ข้อละ 5 คะแนน             
รวม 15 คะแนน 
 2.2 เขียนตอบอิสระ : จ านวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 30 คะแนน 7 คะแนน 
 
ตัวอย่าง อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 00 

00. จากข้อความให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มา 3 ข้อ               
 ตอบ 
 
 
 

วิธีตอบ ให้นักเรียนน าประเด็นส าคญัที่เป็นประโยชน์ของผักและผลไม้จากขอ้ความมาตอบ  
   

 ตอบ 1) ช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
      

     2) กระตุ้นการขับถ่าย 
 

      3) ลดความเครียด 

  
 
 
 
 
 
 

       ผักและผลไม้ นอกจากจะอร่อยแล้ว ยังช่วยบ ารุงผิวพรรณ กระตุ้น            
การขับถ่าย ท าให้ร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบาน สามารถลด
ความเครียดได้อีกด้วย 

ห้ามเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 1 

1. ค าที่ขีดเส้นใต้มคีวามหมายตรงกับข้อใด 
    1) ชี้แจง 
    2) แนะน า 
    3) ตักเตือน  
    4) สั่งสอน   
 
 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความทีอ่่าน 

เฉลย 1) ถูก เพราะ  ขานไข หมายถึง กลา่วชีแ้จง ซึง่สอดคลอ้งกับข้อความ           
ในบทรอ้ยกรอง 

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ แนะน า หมายถึง ชี้แนวทางใหท้ าหรือปฏิบัติ ซึ่งไมส่อดคล้อง
กับข้อความในบทร้อยกรอง 

 3) ผิด เพราะ ตักเตือน หมายถึง พูดให้รู้ตัวว่าอย่าท าผิด ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับข้อความในบทร้อยกรอง 

 4) ผิด เพราะ สั่งสอน หมายถึง ชี้แจงใหเ้ข้าใจและบอกให้ท า ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กับข้อความในบทร้อยกรอง 

 
 
 

   ฟังที่เธอเล่า  พอเข้าใจบ้าง 
  แต่มีบางอย่าง   ติดค้างในใจ 
   เล่าต่อเถิดหนา จะช้าอยู่ไย 
  โปรดจงขานไข  อย่าได้ปิดบัง 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 2 

2. ค าที่ขีดเส้นใต้มคีวามหมายตรงกับข้อใด 
1) คนที่คร่ าเคร่งในการงาน 
2) คนที่คิดเร็วท างานเรว็  
3) คนที่ขาดความยั้งคิด 
4) คนที่ท างานกลางแจง้  

 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความทีอ่่าน 

เฉลย 3) ถูก เพราะ คนหัวร้อน หมายถึง คนที่โมโห โกรธ หงุดหงิด ควบคุม
อารมณ์ตนเองไม่ได้ ซึ่งมีความหมายสอดคลอ้งกับ                  
“คนที่ขาดความยั้งคิด”  

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ  คนที่คร่ าเคร่งในการงาน หมายถึง คนที่หมกมุ่นในการท างาน 
 ซึง่ไม่สอดคล้องกับความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้ 

 2) ผิด เพราะ  คนที่คิดเร็วท างานเร็ว หมายถึง คนที่มีความคล่องแคล่ว         
ในการท างาน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้ 

 4) ผิด เพราะ คนที่ท างานกลางแจ้ง มีความหมายไม่สอดคล้องกับค า          
ที่ขีดเส้นใต้ 

 
 
 

       ในปัจจุบันจะมีข่าวของคนหัวร้อนก่อเหตุแทบทุกวัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
ความเครียดที่เกิดจากสภาพสังคม หรือเพราะนิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเอง 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 3  

3. จากข้อความ ค าถามข้อใดที่ต้องใช้เหตุและผลในการตอบ 
1) อะไรที่บอกถึงลักษณะของเสอืด า 
2) ลักษณะนสิัยของเสอืด าเป็นอย่างไร 
3) ท าไมเสือด าจึงมีสีด าตลอดทั้งล าตัว 
4) ภูมิประเทศแถบใดที่เสอืด าชอบอยู ่

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกีย่วกับเรือ่งที่อา่น 

เฉลย  3) ถูก เพราะ เป็นค าถามที่ต้องมีค าตอบที่เป็นเหตุเป็นผล 

ตัวลวง  1) 2) และ 4) ผิด เพราะ ไม่ใช่ค าถามเชิงเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 

   เสือด าเกิดจากความผิดปกติในเม็ดสี ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเสือหลายชนิด 
ส่งผลให้เสือที่เกิดมานั้นเป็นสีด าตลอดทั้งล าตัว โดยยังมีลายหรือลายจุดคงอยู่ 
แต่จะสังเกตเห็นได้ยาก จะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่ในแสงแดด ในประเทศไทย           
พบได้มากในป่าภาคใต้ มันมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่รวมกลุ่มหรือรวมฝูง  
และมีความดุร้าย 
 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 4 

4. จากข้อความ คนนิยมกินแก้วมังกรเพราะเหตุใด 
    1) หาซื้อได้ง่ายในตลาดผลไมท้ั่วไป 
    2) กินแล้วชื่นใจแก้กระหายน้ าได ้
    3) เป็นผลไม้ให้พลังงานต่ า 
    4) มีสีสันน่ารับประทาน 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกีย่วกับเรือ่งที่อา่น 

เฉลย   2) ถูก เพราะ เป็นค าตอบที่มีเหตุผลปรากฏในข้อความที่กลา่วถึง              
“รสชาติหวานอ่อน ๆ และฉ่ าน้ า ช่วยคลายรอ้นได้          
เป็นอย่างดี” 

ตัวลวง  1) 3) และ 4) ผิด เพราะ เป็นเหตุผลทีไ่ม่ได้ปรากฏในข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แก้วมังกรผลไม้รูปร่างแปลก เปลือกสีแดงอมม่วง เนื้อข้างในสีขาว            
มีเม็ดเล็ก ๆ สีด ากระจายไปทั่ว  แต่ด้วยรสชาติหวานอ่อน ๆ และฉ่ าน้ า               
ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี  ท าให้แก้วมังกรเป็นที่ถูกใจของใครหลายคน        
แถมยังขึ้นชื่อเรื่องของการลดน้ าหนักอีกด้วย 
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         วัวตัวหนึ่งก าลังเล็มหญ้ากินอย่างเอร็ดอร่อย บังเอิญเหลือบเห็นสิงโต               
ตัวใหญ่ก าลังเดินเข้ามาใกล้  ด้วยความตกใจกลัวถูกจับกินเป็นอาหาร                  
มันจึงหนีเข้าไปในคอกแพะ แพะเห็นเช่นนั้นจึงวิ่งเข้าขวิดและขับไล่ วัว             
แต่วัวนิ่งเฉยไม่โต้ตอบหรือขยับไปไหนเพราะมันยังกลัวสิงโตอยู่ มันจึงกล่าว              
กับแพะว่า “รอให้สิงโตไปเมื่อไร เราจะได้รู้กันว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะ
แข็งแรงกว่ากัน” 

 
 
 
 

อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 5 – 6  
 
 
 
 
 
 
 
5. จากนิทาน เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับที่  3  
    1) วัวกินหญ้า 
    2) สิงโตเดินมา 
    3) วัวตกใจที่เห็นสิงโต 
    4) สิงโตจับวัวกินเป็นอาหาร 
 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรือ่งที่อา่น  
โดยระบุเหตุผลประกอบ 

เฉลย   3) ถูก เพราะ ในเหตุการณ์วัวตกใจกลัวเป็นเหตุการณ์อันดับที่ 3 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ วัวกินหญา้เป็นเหตุการณ์แรก 
  2) ผิด เพราะ สิงโตเดินมาเป็นเหตุการณอ์ันดับที่ 2 
  4) ผิด เพราะ เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 
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6. จากนิทาน เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิงโตไปแล้ว 
    1) วัวยึดคอกแพะได ้
   2) วัวยอมเป็นเพือ่นกับแพะ 
   3) วัวขอบใจแพะแล้วจากไป 
 4) วัวกับแพะต่อสู้กัน 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรือ่งที่อา่น  
โดยระบุเหตุผลประกอบ 

เฉลย  4) ถูก เพราะ ในนิทาน วัวได้พูดกับแพะว่า “รอให้สิงโตไปเมื่อไร เราจะ
 ได้รู้ กันว่ าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะแข็งแรงกว่ากัน ”          
 ซึง่คาดคะเนได้ว่าน่าจะเกิดการต่อสู้กัน 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ  วัวแค่อาศยัคอกแพะเป็นที่หลบภัยเทา่นั้น 
 2) ผิด เพราะ  วัวกับแพะไมเ่ป็นเพื่อนกันแน่นอน เห็นได้จากการที่          

 แพะไล่ขวิดวัวไม่ให้อยู่ในคอก 
 3) ผิด เพราะ  วัวคงไม่กล่าวขอบใจแพะ เห็นได้จากการพูดทา้ทาย      

 เพื่อประลองความแข็งแรง 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 7  

7. จากข้อความใครปฏบิัติตนไม่เหมาะสม 
1) กิ๊ฟชวนเพื่อน ๆ มาจัดงานเลี้ยงที่บ้าน                                   
2) เกย๋กเลิกการเดินทางไปต่างประเทศ  
3) ก้องช่วยพ่อแม่ท างานบา้นไม่ออกไปไหน 
4) ก้อยสวมหน้ากากอนามยัเมื่อไปร้านขายของ              

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อา่นเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

เฉลย  1) ถูก เพราะ  การชวนเพื่อนมาจัดงานเลี้ยงที่บ้าน เป็นการมาสังสรรค์ที่มี
คนอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
เชื้อโรคได้ง่าย จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ  จากข้อความ “งดเดินทางไปยังพื้นที่เสีย่งต่อโรคระบาด” 
 ประเทศที่ไปอาจเป็นพื้นที่เสีย่งควรยกเลิกการเดนิทางไป
 ต่างประเทศ จึงเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสม 

 3) ผิด เพราะ  จากข้อความ “เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน” 
การช่วยพ่อแม่ท างานบ้านไม่ออกไปไหน เป็นการหลีกเลี่ยงกับ
การพบปะผู้คน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงเป็นการปฏิบัติ                 
ที่เหมาะสม 

 4) ผิด เพราะ จากข้อความ การสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน  
ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากผู้อื่น จึงเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสม 

         ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สามารถท าให้ผู้ป่วยมีอาการ             
ปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคน              
สู่คน จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับน้ ามูก น้ าลาย ของผู้ป่วย ดังนั้น เราจึงควร
ดูแลตนเองด้วยการหมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย                
ที่ไอ จาม  หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง           
ต่อโรคระบาด  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 8  
 
 
 
 
8. ข้อคิดจากข้อความนีต้รงกับส านวนใด 
    1) พูดไปสองไพเบี้ย 
    2) ปากหวานก้นเปรี้ยว 
 3) พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 
   4) ปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ 
 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/5  สรุปความรู้จากเรือ่งทีอ่า่นเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 3) ถูก เพราะ  พูดดีเป็นศรีแก่ปาก หมายถึง พูดจาดี ย่อมเป็นที่นิยมชมชอบ             
ซึ่ งตรงกับข้อคิดของข้อความที่กล่ าวว่า คนที่พูดจาดี            
ย่อมมีคนรักและมีเพื่อนมาก 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ  พูดไปสองไพเบี้ย หมายถึง ค าพูดที่พูดออกไปอาจไม่เกิด
ประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ข้อคิดของข้อความ 

 2) ผิด เพราะ ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ 
  ซึ่งไม่ใช่ข้อคิดของข้อความ 
 4) ผิด เพราะ ปากปราศรัยน้ าใจเชือดคอ หมายถึง ปากพูดดีแต่ใจคิดร้าย 
  ซึ่งไม่ใช่ข้อคิดของข้อความ  
 
 
 
 
 
 

      คนที่พูดจาด้วยถ้อยค าที่อ่อนหวาน อ่อนโยน ย่อมมีแต่คนรัก และ             
มีมิตรสหายมาก ส่วนคนที่เย่อหยิ่ง พูดจาไม่ไพเราะ ชอบตวาดและด่าทอ           
ย่อมน าความเสียหายมาให้แก่ตนเอง   
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  จากข้อความใครปฏิบัติตามค าแนะน าได้เหมาะสม 
1) ป๊อบอ่านหนังสือแล้วฝึกท าโจทย์พร้อมดูเฉลยไปด้วย 
2) ปุ้มอ่านหนังสอืโดยไมพ่กัเพราะกลัวจะไม่ทันในวันสอบ 
3) ปรางอ่านหนังสอืโดยไมจ่ดบันทึกเพราะไม่ชอบการเขียน 
4) เปรียวอา่นออกเสียงโดยพูดออกมาเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/7 อ่านขอ้ความเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง หรอืขอ้แนะน า 

เฉลย 4) ถูก เพราะ  จากข้อความแนะน าให้อ่านออกเสยีง  โดยพูดออกมา       
 เป็นภาษาพูดของเรา จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึน้ 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ  การฝึกท าโจทย์เป็นการเพิ่มความรู้ แต่ไม่ควรน าเฉลยมาดู 
 จนกว่าจะท าเสร็จเสียก่อน การกระท าของป๊อบจึงไม่เหมาะสม 

 2) ผิด เพราะ  การอ่านหนังสือที่ดีและได้ผลต้องเลือกช่วงเวลาในการอ่านที่
เหมาะสมกับตน ไม่ควรอ่านทั้ งวัน ควรได้มี เวลาพัก           
เพื่อผ่อนคลายด้วย การกระท าของปุ้มจึงไม่เหมาะสม 

 3) ผิด เพราะ  การอ่านหนังสือที่ดีควรท าสรุปสั้น ๆ เพราะท าให้จ าได้            
มากยิ่งขึ้น การกระท าของปรางจึงไม่เหมาะสม 

การอ่านหนังสือให้จ าได้ดีและเข้าใจมากขึ้น 

1. เลือกเวลาอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เช่น เวลาเช้า  กลางวัน 
หรือเย็น  เพื่อจะได้มีเวลาผ่อนคลาย 

2. อ่านออกเสียงหรืออ่านไปพร้อม ๆ กับพูดทบทวนข้อความที่อ่านไปด้วย            
จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

3. อ่านจบแล้วท าสรุปสั้น ๆ ไว้ จะท าให้จ าได้มากขึ้น 
4. อ่านอย่างเดียวไม่พอ ต้องฝึกท าแบบฝึกหัดด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และ

ไม่ควรน าเฉลยมาดูจนกว่าจะท าเสร็จ   
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 10 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

10. จากภาพต้องการแนะน าเกี่ยวกับเรือ่งใด 
1) ประโยชน์ของสารอาหาร 
2) วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ 
3) ช่วงเวลาในการออกก าลังกาย 
4) ขั้นตอนในการรักษาความสะอาด 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/7 อ่านข้อความเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง หรือข้อแนะน า 

เฉลย 2) ถูก เพราะ ขอ้มลูในภาพกล่าวถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสารอาหาร 
 3) ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาในการออกก าลังกาย 
 4) ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการรักษาความสะอาด 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีเราควรปฏิบัติทุกวัน 

 กินอาหารครบ 5 หมู่ 
 

 ดื่มนมทุกวัน 
 

 งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 

 รักษาความสะอาด 
 

 มีอารมณ์แจ่มใส 
 

 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
 

 ออกก าลังกายทุกวัน 
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พิจารณาแผนภูมิแล้วตอบค าถามข้อ 11  

 
 

11.  จากแผนภูมิ เจ้าของร้านควรสั่งปลาชนิดใดมาขายเพิม่ขึ้น 
  1) ปลากัด และ ปลาคราฟ 
  2) ปลากระเบน และ ปลาทอง 
  3) ปลามังกร และ ปลากระเบน 
  4) ปลาทอง และ ปลาคราฟ 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

เฉลย  4) ถูก เพราะ  จากแผนภูมิ การขายปลาทองได้ 29% และ ปลาคราฟ 27% 
ซึ่งเป็นจ านวนที่ขายปลาได้มาก แสดงว่าผู้ซื้อต้องการปลา           
ทั้ง 2 ชนิดนีม้ากกว่าปลาชนิดอื่น  

 

 

 

ปลาทอง
29%

ปลาคราฟ
27%

ปลามังกร
12%

ปลากระเบน
10%

ปลากัด
22%

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละการขายปลาของร้ านขายปลาสวยงาม
ในเดือนธันวาคมแผนภูมิแสดงจ ำนวนร้อยละกำรขำยปลำของร้ำนขำยปลำสวยงำม 
ในเดือนธันวำคม 
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ตัวลวง 1) ผิด เพราะ ปลาคราฟ ขายได้ 27% แต่ปลากัดขายได้เพียง 22%             
 ซึ่งแสดงว่าขายไม่ดีเท่าปลาคราฟและปลาทอง                

 2) ผิด เพราะ ปลาทอง ขายได้ 29% แต่ปลากระเบนขายได้เพียง 10% 
 ซึ่งแสดงว่าปลากระเบนมีคนต้องการน้อย   

 3) ผิด เพราะ ปลามังกร ขายได้ 12% และปลากระเบนขายได้ 10%              
 ซึง่แสดงว่ามีคนต้องการปลาทั้ง 2 ชนิดน้ีน้อย 
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พิจารณาแผนทีแ่ล้วตอบค าถามข้อ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. จากภาพ เพื่อน ๆ นัดเจอกันที่วัดเพื่อท ากิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรง           
ถ้าต้องเดินไปตามถนน  ใครจะใช้เวลาเดินทางมากที่สุด  

  1) ปรียาอยู่หมู่บ้านสุขใจ  
  2) สมศรีอยู่สถานีต ารวจ 
     3) เจนภพอยู่โรงพยาบาล 
     4) นิสาอยู่ร้านขายหนังสือ 
 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ 

เฉลย 1) ถูก เพราะ  หมู่บ้านสุขใจมีระยะทางห่างจากวัดมากเป็นล าดับแรก    
 จึงต้องใช้เวลาในการเดนิทางมากกว่าคนอื่น 

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ สถานีต ารวจมีระยะทางห่างจากวัดเป็นล าดับที่สาม 
  3) ผิด เพราะ โรงพยาบาลมีระยะทางห่างจากวดัเป็นล าดับที่สอง 
  4) ผิด เพราะ  ร้านขายหนังสือมีระยะทางใกล้วัดมากทีสุ่ด 
 
 

โรงพยาบาล 

ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ 

หมู่บ้านสขุใจ 

สนามกฬีา 

โรงเรียน 

วัด 

ตลาด 

สถานีต ารวจ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ข้อใดไม่ใช่สาระส าคัญทีไ่ด้จากภาพ  
     1) การรับประทานอาหารร่วมกัน 
     2) การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 
     3) การท าความสะอาดบ้าน 
     4) การดูแลช่วยเหลือน้อง 

 

ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟังและการพูด 

เฉลย 4) ถูก เพราะ ภาพไม่ไดส้ื่อถึงกิจกรรมทีแ่สดงถงึการดูแลช่วยเหลือนอ้ง 

ตัวลวง 1)  2) และ 3) ผิด เพราะ เป็นสาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในภาพ ซึ่งแสดงถึง 
การรับประทานอาหารร่วมกัน การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 
และการท าความสะอาดบ้าน    

 
 
 

 
นอกจากอ่านหนังสือแล้ว           
เราควรท าอะไรต่อดีนะ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 14 

 

14. พฤติกรรมที่ทุก ๆ คนปฏิบัติเก่ียวข้องกับเรื่องใด 
     1) การบ าเพ็ญประโยชน ์
     2) การท าความสะอาด 
     3) การป้องกันโรคตดิต่อ 
     4) การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรม 

  
ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามที่เกี่ยวกับเรือ่งทีฟ่ังและด ู

เฉลย 1) ถูก เพราะ ทุก ๆ คนมาช่วยกันท ากิจกรรมในชุมชนด้วยความสมัครใจ           
จึงสอดคล้องกับภาพที่แสดงถึงการบ าเพ็ญประโยชน์                     
ต่อส่วนรวม 

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ จากภาพ การท าความสะอาดเป็นเพียงกิจกรรมย่อย        
ของการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 3) ผิด เพราะ จากภาพ ไมไ่ด้แสดงถึงการป้องกันโรคติดต่อ 
 4) ผิด เพราะ จากภาพ ไม่ได้แสดงถึงการพัฒนาแหล่งเสือ่มโทรม 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 15 
 
 
 
 
 

15. ข้อความหมายเลขใดมีค าทีส่ะกดผดิ 
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4) 
 
ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/1  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  

เฉลย 4) ถูก เพราะ  ค าว่า สังสรร เขียนสะกดผิด ที่ถูกต้องคือ สังสรรค์ 

ตัวลวง 1) 2) และ 3)  ผิด เพราะ ทุกค าเขยีนถกูต้องตามหลักการเขียนสะกดค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) มานะขับรถยนต์พาเพื่อน ๆ ไปดูภาพยนตร ์
(2) เดชาขออนญุาตคณุครูไปเยีย่มญาติที่ต่างจังหวัด 
(3) วันนี้อากาศดีมากจึงท าให้เราได้มโีอกาสมาพบกัน    
(4) ในงานเลี้ยงสังสรรคนืนี้ ทุกคนสวมใส่เสือ้ผา้ที่มีสสีันสดใส 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 16 
     
      
 
 
 
 

 
16. ข้อความหมายเลขใดมีการใช้ค าที่เขยีนสะกดผิด  
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4) 

 

ตัวชี้วัด  ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

เฉลย 2) ถูก เพราะ  ค าว่า กล้วยบวดชี สะกดผิด ค าที่เขียนถูกต้องตามหลักการ
เขียนสะกดค า คือ กล้วยบวชชี 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ ค าว่า แกงจืดเต้าหู ้ไขท่อด สะกดถูกทุกค าตามหลักการ
เขียนสะกดค า 

 3) ผิด เพราะ ค าว่า น้ าพริกปลาทู กะหล่ าปลีต้ม สะกดถูกทุกค าตาม
หลักการเขียนสะกดค า 

 4) ผิด เพราะ ค าว่า ผัดกะเพรา หมทูอด สะกดถูกทุกค าตามหลักการ
 เขียนสะกดค า 

 

 
 

 

          วันนี้ (1) คุณแม่เตรียมอาหารเช้า แกงจืดเต้าหู้ ไข่ทอด ให้รับประทาน
ก่อนไปโรงเรียน (2) ที่โรงเรียนมีรายการอาหารกลางวัน คือ ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ                
และ กล้วยบวดชี (3) เมื่อกลับจากโรงเรียนคุณแม่เตรียมน้ าพริกปลาทู                   
กับ กะหล่ าปลีต้มเป็นอาหารเย็น (4) ก่อนนอนคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะท า                     
ผัดกะเพราและหมูทอด  
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อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 17 
 

 
17. ข้อใดมีการใช้ค าชนิดเดียวกับค าที่ขีดเส้นใต้ 
      1) ฉันจะไปพบเธอ  
      2) ผมก าลังจะไปเที่ยว 
      3) คุณจะมาวันไหน 
      4) พี่ร้องเพลงไพเราะมาก  
 
ตัวชี้วัด  ท 4.1 ป.3/2  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

เฉลย  4) ถูก เพราะ ค าว่า “พี่” ในประโยคเป็นค านามเช่นเดียวกับค าว่า “ยาย” 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ ค าว่า “ฉนั” “เธอ” ในประโยคเป็นค าสรรพนาม  
 2) ผิด เพราะ ค าว่า “ผม” ในประโยคเป็นค าสรรพนาม 
 3) ผิด เพราะ ค าว่า “คุณ” ในประโยคเป็นค าสรรพนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุ๋มและอ้อยชอบฟังนิทานจากยาย เพราะทา่นเล่าได้อย่างสนุกสนาน 
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อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 18 
 

 
 

18. ค าว่า “มัน” ข้อใดเป็นค าชนิดเดียวกับค าทีข่ีดเส้นใต้ 
     1) สีดาชอบกินมันเผา 
     2) สุดาชอบกินอาหารมัน ๆ 
     3) สมควรใช้สีชนิดมันทาผนังบ้าน 
     4) สมคิดเล่นเกมในโทรศัพทอ์ยา่งเมามัน 
 
ตัวชี้วัด  ท 4.1 ป.3/2  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

เฉลย 1) ถูก เพราะ  ค าว่า “มันเผา” เป็นค านามเช่นเดียวกับค าที่ขีดเส้นใต้ใน
ประโยคที่ก าหนด 

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ ค าว่า “มนั ๆ” ในประโยคเป็นค าวิเศษณ ์
 3) ผิด เพราะ ค าว่า “มัน” ในประโยคเป็นค าขยายนาม 
 4) ผิด เพราะ ค าว่า “เมามัน” ในประโยคเป็นค ากริยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปลูกมันส าปะหลังไวใ้นไร่ เพื่อเป็นอาหารสตัว์ 
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อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 19 
 
 

 
19. ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
       1) (1)  (4)  (2)  (3) 
       2) (2)  (3)  (4)  (1) 
       3) (3)  (4)  (1)  (2) 
       4) (4)  (3)  (2)  (1) 
 
ตัวชี้วัด  ท 4.1 ป.3/4  แต่งประโยคง่ายๆ 

เฉลย 1) ถูก เพราะ (1)  (4)  (2)  (3)  คือ “ลูกม้าลายตัวน้อยมีลายทั้งตัวสีด ากับ
ขาวมักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูง มันก าลังกินหญ้าที่ท้ายไร่”  
เป็นการเรียงประโยคถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค 

ตัวลวง 2) 3) และ 4) ผิด เพราะ เรียงประโยคไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (1) ลูกม้าลายตัวนอ้ย   (2) มักจะอาศัยอยู่กันเปน็ฝูง  
 (3) มันก าลังกินหญ้าที่ท้ายไร่  (4) มีลายทั้งตัวสีด ากับขาว  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 20 
 
 
 
 
 
20. ข้อความหมายเลขใดเป็นประโยคค าถาม 
     1) หมายเลข (1) 
     2) หมายเลข (2) 
     3) หมายเลข (3) 
     4) หมายเลข (4) 
 
ตัวชี้วัด  ท 4.1 ป.3/4  แต่งประโยคง่ายๆ 

เฉลย 2) ถูก เพราะ “เราจะรบัประทานอาหารประเภทใดจึงจะท าให้สุขภาพดี” 
เป็นประโยคค าถาม เนือ่งจากมีค าว่า “ประเภทใด” 

ตัวลวง 1) 3) และ 4) ผิด เพราะ เป็นประโยคบอกเล่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (1) ทุกคนควรดูแลสุขภาพให้ดีตลอดเวลาเพราะจะเป็นการป้องกันโรคที่
คุ้มค่าที่สุด (2) เราจะรับประทานอาหารประเภทใดจึงจะท าให้สุขภาพดี              
(3) เมื่อเราป่วย เราอาจจะเป็นมากกว่าคนที่มีพื้นฐานสุขภาพที่ดี (4) เพราะ
สุขภาพที่ดีในตอนอายุยังน้อยจะเป็นเกราะป้องกันโรคตอนอายุมากขึ้น 
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อ่านบทสนทนาต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 21 
 
 
 
 
 
 
21. ใครใช้ภาษาได้สุภาพเหมาะสมที่สุด 
     1) จุก 
     2) ก้อง 
     3) ป้อม 
     4) เปี๊ยก 
 
ตัวชี้วัด  ท 4.1 ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

เฉลย 2) ถูก เพราะ เป็นประโยคที่มีการใช้ภาษาได้สุภาพ เหมาะสม เนื่องจากใช้
สรรพนาม “เขา” แทนปรีชาได้เหมาะสม 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ ในประโยคมีค าว่า “มัน” ซึ่งเป็นการใช้สรรพนามที่ไม่สุภาพ 
 3) ผิด เพราะ ในประโยคมีค าว่า “ข้า” ซึ่งเป็นการใช้สรรพนามที่ไม่สุภาพ  
 4) ผิด เพราะ ในประโยคมีค าว่า “ไอ”้ ซึ่งเป็นการใช้สรรพนามที่ไมสุ่ภาพ 
 
 
 
 
 
 

(1) จุก :  เราว่าสมชายมันเป็นนักฟุตบอลที่เก่ง สมควรยกให้เป็นขวัญใจของ
โรงเรียนเลยนะ 

(2) ก้อง :  เราว่าปรีชา เตะฟุตบอลเก่ง เรียนหนังสือก็เก่ง เขาเก่งทุกอย่าง 
(3) ป้อม : แต่ข้าว่าเดชาเก่งที่สุด และยังเป็นหัวหน้าทีมอีกด้วย 
(4) เปี๊ยก : เราว่าเก่งทุกคนล่ะนะ ทั้งสมชาย ปรีชา และไอ้เดชา  
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 22 
 
 
 

 
 

22. ควรใช้ค าในข้อใดเติมในหมายเลข (1) (2) และ (3) จึงจะเหมาะสม 
     1) คณะ   เยีย่ม   หมุน  
     2) เหล่า   หา      แรง 
     3) กลุ่ม    พบ     พัด 
     4) พวก    ดู     กระหน่ า  
  
ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/6  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

เฉลย 1) ถูก เพราะ “คณะ  เยีย่ม  หมุน” เมื่อน าค ามาเติมแล้วท าให้ข้อความมี
ความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ  “เหล่า  หา  แรง” เมื่อน าค ามาเติมแล้วท าให้ข้อความ        
ไม่ถูกต้องและไม่ เหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน 

 3) ผิด เพราะ  “กลุ่ม  พบ  พัด” เมื่อน าค ามาเติมแล้วท าให้ข้อความ              
ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน 

 4) ผิด เพราะ  “พวก  ดู  กระหน่ า” เมื่อน าค ามาเติมแล้วท าให้ข้อความ           
ไม่ถูกต้องและไม่ เหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน 

 
 

          วันนี้….(1)….กรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ปกครองนักเรียน เดินทางมา…….(2)….โรงเรียน เพราะเมื่อวานนี้ ฝนตกหนัก
มากและมีลมพายุ……(3)…..ท าใหห้ลังคาอาคารเรียนพังเสียหาย 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 23 – 24  
 
 
 
 
 
 

23. ใครน าข้อคิดจากนทิานไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 1) วิภาเก็บเงินหยอดกระปุกออมสินทุกวัน 
 2) วันชัยเก็บผลไม้ในสวนไปขายที่ตลาดนัด 
 3) วันดีเก็บส้มไปฝากเพือ่นที่เคยช่วยสอนการบ้าน 
 4) ไวพจน์รดน้ าผักทุกวนัตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ตัวชี้วัด  ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคดิทีไ่ด้จากการอา่นวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 3) ถูก เพราะ ข้อคิดของนิทานคือ การไม่รู้จักบุญคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือตน 
จะน าความหายนะมาสู่ตนเองได้ ซึ่งการกระท าของวันดี             
เป็นการน าข้อคิดจากนิทานมาใช้โดยตอบแทนเพื่อนที่เคย
สอนการบ้านให้ 

ตัวลวง 1) 2) และ 4)  ผิด เพราะ เป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับข้อคิดของนิทาน  
 
 
 
 
 
 
 

   กวางป่าวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่าของนายพราน 
“ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยนะองุ่น” กวางป่ากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาต            
เมื่อนายพรานตามมาถึงบริเวณนั้น ไม่พบกวางป่า จึงวิ่งไปอีกทางหนึ่ง กวางป่า
เห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงกัดพวงองุ่นกินอย่างเอร็ดอร่อย ขณะที่กินพวงองุ่น 
นายพรานอีกคนหนึ่งผ่านมา จึงเล็งธนูยิงไปที่กวางป่าทันที 
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24.  ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรือ่งนี้คือขอ้ใด 
      1) ผู้ที่แข็งแรงย่อมท าให้ผู้อื่นเกรงกลัว 
      2) การพึ่งพาอาศัยผู้อื่นจะท าให้ปลอดภยั 
      3) ควรขยันท ามาหากินเพื่อเก็บไว้ในยามยาก 
      4) คนที่ไมรู่้จักบุญคุณคนมักเดือดร้อนภายหลัง 
  
 
ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/1  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 4) ถูก เพราะ สอดคล้องกับข้อคิดในนิทาน กวางป่าคิดว่าตนเองปลอดภัย            
จึงกินพวงองุ่นที่ให้อาศัยหลบภัย โดยไม่คิดว่าจะมีนายพรานคนอืน่
มองเห็นตน การกระท าของกวางป่าแสดงถึงการไม่รู้จักบุญคุณ
ของผู้ที่ช่วยชีวิตตนจนท าให้ตนเองเดือดร้อน 

ตัวลวง 1) 2) และ 3) ผิด เพราะ ไมใ่ช่ข้อคิดที่ได้จากนทิาน 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 25 
 
 
 
 
 
 

 
 
25. ข้อใดไม่ตรงกับการกระท าของตะกวด 
     1) รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง 
     2) รู้รักษาตัวรอดเปน็ยอดดี  
     3) รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม 
     4) รู้ทางหนีทีไล ่
 
ตัวชี้วัด  ท 5.1 ป.3/3  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีที่อ่าน 

เฉลย 3) ถูก เพราะ  “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” หมายถึง การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ            
ให้มากขึ้น  ความรู้ ที่ มี มากขึ้นมีแต่จะ เกิดประโยชน์                
แก่ตนเอง ซึ่งไม่ตรงกับการกระท าของตะกวดที่รู้จักสังเกต
และเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ฤๅษีจะจับกินเป็นอาหาร    

ตัวลวง 1) 2) และ 4) ผิด เพราะ ตรงกับการกระท าของตะกวดที่รู้จักสังเกตและ
เอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ฤๅษีจะจับกินเป็นอาหาร    

 
 
 
 

      กาลครั้งหนึ่ง มีฝูงตะกวดอาศัยอยู่ใกล้กับอาศรมของฤๅษี และชอบไปนอน
ผึ่ งแดดข้างที่ฤๅษีนั่ งท างาน วันหนึ่งตะกวดได้ไปนอนผึ่ งแดด และเห็น              
ท่าทางแปลก ๆ ของฤๅษี มันคิดว่า “วันนี้ฤๅษีนั่งหลับ ๆ ตื่น ๆ ท่าทีไม่เหมือน             
วันก่อน ช าเลืองมองเราบ่อย ๆ” จึงคลานไปอยู่ใต้ทิศทางลมและมันได้กลิ่นเนื้อ
พวกมันเอง ก็รู้ได้ทันทีว่าฤๅษีเจ้าเล่ห์นี้ คงกินเนื้อพวกเราไปแล้วเกิดติดใจ             
คราวนี้หวังจะตีเราเอาเนื้อไปท าเป็นอาหารแน่ ๆ  เมื่อคิดไดด้ังนั้น ก็ไม่ยอมเข้าไปใกล้ 
รีบถอยกลับแล้ววิ่งหนีไป 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 26 
 
 
 
 
 

26.  จากบทร้อยกรอง ให้คณุค่าในเรือ่งใดชัดเจนที่สุด  
      1) ให้มีความเมตตาต่อสัตว ์
      2) ให้รู้ว่าสัตว์ทุกตวักลัวตาย 
      3) ให้เห็นว่าสัตว์ทกุตัวรักชีวิตของตน 
      4) ให้เห็นว่าสัตว์มคีวามดุรา้ยอยู่ในตัว 
 
ตัวชี้วัด  ท 5.1 ป.3/3  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีที่อ่าน 

เฉลย 1) ถูก เพราะ บทร้อยกรองให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเมตตาต่อสัตว์ 

ตัวลวง 2) 3) และ 4) ผิด เพราะ เป็นสาระยอ่ยของบทร้อยกรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               คุณครูสอนว่า  บรรดาเหล่าสัตว ์
  ทุกตัวรู้ชัด   ล้วนกลัวความตาย 
  ไม่อยากโดนฆ่า  ชีวาวอดวาย 
  หนูหนูอย่าได้   คิดท าร้ายมัน   
 


