
แบบฝกทักษะ

การบูรณาการการอาน การคิดเลข

สูการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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6 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





กลุ่มพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้

สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

แบบฝึกทักษะ

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข

สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6



แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข 

สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สงวนลิขสิทธิ์	 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

	 สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์	 พ.ศ.	2557	 	

จำ�นวนพิมพ์	 29,000	เล่ม

ผู้จัดพิมพ์	 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

	 สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ที่	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด	  

	 79	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	

	 โทร.	0-2561-4567	โทรสาร	0-2579-5101	

	 นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา



คํานํา

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะด้านการอ่าน

และการคิดเลขในช ่วงชั้นประถมศึกษา	 และสร ้างโอกาสในการเพิ่มพูนและฝ ึกฝนทักษะ

ให้นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตในโลกที่เป็นจริงและเรียนรู้ด้วยการทำากิจกรรม	 (Activity-based	

Learning)	 ในการนี้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้พัฒนาสื่อแบบฝึกทักษะ

การบูรณาการการอ่าน	 การคิดเลข	 สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เพื่อมุ่งสนองการพัฒนา

ผู้เรียนตามนโยบายดังกล่าวในชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	จำานวน	3	เล่ม	ต่อเนื่องจากชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 1-3	 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์	 เพื่อมุ่งสร้างผู้เรียน

ให้มีรากฐานที่เข้มแข็งด้านความสามารถและทักษะการอ่าน	 ด้วยการฝึกอ่านจับใจความ	 ตีความ	

แปลความ	 โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ	 Brain-based	 Learning	 (BBL)	 และเชื่อมโยงสู่

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการทางคณิตศาสตร์	สำาหรับเป็นสื่อฝึกทักษะการบูรณาการ

การอ่าน	 การคิดเลข	 สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการ

นำาไปใช้พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางดังกล่าว	 และใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแบบฝึกทักษะ

การบูรณาการการอ่าน	 การคิดเลข	 สู ่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้	 จะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

  (น�ยชินภัทร ภูมิรัตน)

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





สารบัญ

คำ�นำ�
คำ�ชี้แจงก�รนำ�แบบฝึกทักษะก�รบูรณ�ก�รก�รอ่�น ก�รคิดเลข
สู่ก�รแก้โจทย์ปัญห�ท�งคณิตศ�สตร์ สู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 1
		 กรอบแนวคิดการพัฒนาแบบฝึกฯ	 1	
		 เนื้อหาสาระของแบบฝึกฯ		 3
		 การใช้แบบฝึกฯ		 4
		 แนวทางในการตรวจคำาตอบของแบบฝึกฯ		 5
	 ตัวอย่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้ 7
เรื่อง จำ�นวนนับ (โจทย์ปัญห�ก�รบวก) 17
	 ชุดที่	1	 18
	 ชุดที่	2	 22
	 ชุดที่	3	 26
	 ชุดที่	4	 30
	 ชุดที่	5	 34
	 ชุดที่	6	 38
เรื่อง จำ�นวนนับ (โจทย์ปัญห�ก�รลบ) 42
	 ชุดที่	1	 43
	 ชุดที่	2	 47
	 ชุดที่	3	 51
	 ชุดที่	4	 55
	 ชุดที่	5		 59
	 ชุดที่	6	 63
	 ชุดที่	7	 67
เรื่อง จำ�นวนนับ (โจทย์ปัญห�ก�รคูณ) 71
	 ชุดที่	1	 72
	 ชุดที่	2	 76
	 ชุดที่	3	 80
	 ชุดที่	4	 84

หน้�



หน้�

เรื่อง จำ�นวนนับ (โจทย์ปัญห�ก�รห�ร) 88
	 ชุดที่	1	 89
	 ชุดที่	2	 93
	 ชุดที่	3	 97
	 ชุดที่	4	 101
	 ชุดที่	5	 105
เรื่อง จำ�นวนนับ (โจทย์ปัญห�ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน) 109
	 ชุดที่	1	 110
	 ชุดที่	2	 114
	 ชุดที่	3	 118
	 ชุดที่	4	 122
	 ชุดที่	5	 126
	 ชุดที่	6	 130
เรื่อง เศษส่วน และจำ�นวนคละ (โจทย์ปัญห�ก�รบวก) 134
	 ชุดที่	1	 135
	 ชุดที่	2	 139
	 ชุดที่	3	 143
	 ชุดที่	4	 147
	 ชุดที่	5	 151
	 ชุดที่	6	 155
	 ชุดที่	7	 159
	 ชุดที่	8	 163
	 ชุดที่	9	 167
	 ชุดที่	10	 171
เรื่อง เศษส่วน และจำ�นวนคละ (โจทย์ปัญห�ก�รลบ) 175
	 ชุดที่	1	 176
	 ชุดที่	2	 180
	 ชุดที่	3	 184
	 ชุดที่	4	 188
	 ชุดที่	5	 192

สารบัญ (ต่อ)



หน้�

	 ชุดที่	6	 196
	 ชุดที่	7	 200
	 ชุดที่	8	 204
	 ชุดที่	9	 208
เรื่อง เศษส่วน และจำ�นวนคละ (โจทย์ปัญห�ก�รคูณ) 212
	 ชุดที่	1	 213
	 ชุดที่	2	 217
	 ชุดที่	3	 221
	 ชุดที่	4	 225
	 ชุดที่	5	 229
	 ชุดที่	6	 233
	 ชุดที่	7	 237
เรื่อง เศษส่วน และจำ�นวนคละ (โจทย์ปัญห�ก�รห�ร) 241
	 ชุดที่	1	 242
	 ชุดที่	2	 246
	 ชุดที่	3	 250
	 ชุดที่	4	 254
	 ชุดที่	5	 258
เรื่อง เศษส่วน และจำ�นวนคละ (โจทย์ปัญห�ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน) 262
	 ชุดที่	1	 263
	 ชุดที่	2	 267
	 ชุดที่	3	 271
	 ชุดที่	4	 275
	 ชุดที่	5	 279
	 ชุดที่	6	 283
	 ชุดที่	7	 287

สารบัญ (ต่อ)



เรื่อง ทศนิยม (โจทย์ปัญห�ก�รบวก) 291
	 ชุดที่	1	 292
	 ชุดที่	2	 296
	 ชุดที่	3	 300
	 ชุดที่	4	 304
	 ชุดที่	5	 308
เรื่อง ทศนิยม (โจทย์ปัญห�ก�รลบ) 312
	 ชุดที่	1	 313
	 ชุดที่	2	 317
	 ชุดที่	3	 321
	 ชุดที่	4	 325
	 ชุดที่	5	 329
เรื่อง ทศนิยม (โจทย์ปัญห�ก�รคูณ) 333
	 ชุดที่	1	 334
	 ชุดที่	2	 338
	 ชุดที่	3	 342
	 ชุดที่	4	 346
	 ชุดที่	5	 350
เรื่อง ทศนิยม (โจทย์ปัญห�ก�รห�ร) 354
	 ชุดที่	1	 355
	 ชุดที่	2	 359
	 ชุดที่	3	 363
	 ชุดที่	4	 367
	 ชุดที่	5	 371
เรื่อง ทศนิยม (โจทย์ปัญห�ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน) 375
	 ชุดที่	1	 376
	 ชุดที่	2	 380
	 ชุดที่	3	 384
	 ชุดที่	4	 388
	 ชุดที่	5	 392
	 ชุดที่	6	 396

หน้�

สารบัญ (ต่อ)



หน้�

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง รูปวงกลม (โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม) 400
	 ชุดที่	1	 401
	 ชุดที่	2	 405
	 ชุดที่	3	 409
	 ชุดที่	4	 413
	 ชุดที่	5	 417
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม (โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม) 421
	 ชุดที่	1	 422
	 ชุดที่	2	 426
	 ชุดที่	3	 430
	 ชุดที่	4	 434
	 ชุดที่	5	 438
	 ชุดที่	6	 442
เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก (โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับปริม�ตรและคว�มจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก) 446
	 ชุดที่	1	 447
	 ชุดที่	2	 451
	 ชุดที่	3	 455
	 ชุดที่	4	 459
	 ชุดที่	5	 463
	 ชุดที่	6	 467
	 ชุดที่	7	 471
	 ชุดที่	8	 475
เรื่อง ร้อยละ (โจทย์ปัญห�ร้อยละในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ) 479
	 ชุดที่	1	 480
	 ชุดที่	2	 484
	 ชุดที่	3	 488
	 ชุดที่	4	 492
	 ชุดที่	5	 496
	 ชุดที่	6	 500



เรื่อง ร้อยละ (โจทย์ปัญห�ร้อยละกับก�รซื้อข�ย) 504
	 ชุดที่	1	 505
	 ชุดที่	2	 509
	 ชุดที่	3	 513
	 ชุดที่	4	 517
	 ชุดที่	5	 521
	 ชุดที่	6	 525
	 ชุดที่	7	 529
	 ชุดที่	8	 533
	 ชุดที่	9	 537
	 ชุดที่	10	 541
	 ชุดที่	11	 545
	 ชุดที่	12	 549
		 ชุดที่	13	 553
	 ชุดที่	14	 557
เรื่อง ร้อยละ (โจทย์ปัญห�ร้อยละกับดอกเบี้ย) 561
	 ชุดที่	1	 562
	 ชุดที่	2	 566
	 ชุดที่	3	 570
	 ชุดที่	4	 574
	 ชุดที่	5	 578
เรื่อง สมก�รและก�รแก้สมก�ร (โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รบวก) 582
	 ชุดที่	1	 583
	 ชุดที่	2	 587
	 ชุดที่	3	 591
	 ชุดที่	4	 595
	 ชุดที่	5	 599
	 ชุดที่	6	 603
	 ชุดที่	7	 607

หน้�

สารบัญ (ต่อ)



เรื่อง สมก�รและก�รแก้สมก�ร (โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รลบ) 611
	 ชุดที่	1	 612
	 ชุดที่	2	 616
	 ชุดที่	3	 620
	 ชุดที่	4	 624
	 ชุดที่	5	 628
	 ชุดที่	6	 632
	 ชุดที่	7	 636
เรื่อง สมก�รและก�รแก้สมก�ร (โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รคูณ) 640
	 ชุดที่	1	 641
	 ชุดที่	2	 645
	 ชุดที่	3	 649
	 ชุดที่	4	 653
	 ชุดที่	5	 657
	 ชุดที่	6	 661
	 ชุดที่	7	 665
เรื่อง สมก�รและก�รแก้สมก�ร (โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รห�ร) 669
	 ชุดที่	1	 670
	 ชุดที่	2	 674
	 ชุดที่	3	 678
	 ชุดที่	4	 682
	 ชุดที่	5	 686
	 ชุดที่	6	 690
	 ชุดที่	7	 694
คณะทำ�ง�น  698

สารบัญ (ต่อ)





แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ได้พัฒนาส่ือแบบฝึกทักษะการบูรณาการ

การอ่าน	 การคิดเลข	 สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 ซ่ึงเป็นสื่อที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีรากฐาน

ท่ีเข้มแข็งด้านความสามารถและทักษะในการอ่าน	 ด้วยการฝึกอ่านจับใจความ	 ตีความ	 แปลความ	

โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ	 Brain-based	 Learning	 (BBL)	 และเชื่อมโยงไปสู่การแก้โจทย์

ปญัหาทางคณติศาสตรต์ามหลกัการทางคณิตศาสตร	์โดยมรีปูแบบสือ่การบรูณาการการอา่น	การคดิเลข	

สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	ดังนี้

กรอบแนวคิดก�รพัฒน�แบบฝึกทักษะก�รบูรณ�ก�รก�รอ่�น ก�รคิดเลข สู่ก�รแก้โจทย์ปัญห�

ท�งคณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

ฝึกอ่าน	แปลความ	ตีความ

ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

ฝึกแสดงวิธีทำาแล้วตรวจสอบคำาตอบ

การอ่าน

การคิดเลข

ทักษะการคิด

กำาหนดข้อความ/สถานการณ์/
บทร้อยกรอง

กำาหนดรูปภาพให้สัมพันธ์/เชื่อมโยงกับ
ข้อความ/สถานการณ์/บทร้อยกรอง

กำาหนดโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเชื่อมโยง
จากข้อความ/สถานการณ์/บทร้อยกรอง

และจากรูปภาพ

กำาหนดให้เขียนประโยคสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์และแสดงวิธีทำา

คําชี้แจง

การนําแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข

สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.	 ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

 l	 สิ่งที่โจทย์กำาหนด

 l	 สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

 l	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

 l	 หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

4.	 ฝึกแสดงวิธีทำาแล้วตรวจสอบคำาตอบ

 l	 จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 l	 แสดงวิธีทำา

 l	 ตรวจสอบคำาตอบ	(คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผล)

	 จากรูปแบบที่กำาหนดข้างต้น	 ได้นำามาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยจัดทำา 

เป็นแบบฝึก	ดังนี้	

ขั้นตอนที่ 1	 ฝึกอ่าน	 แปลความ	 ตีความ	 เป็นการนำาเสนอข้อความ	 สถานการณ์	 หรือบทร้อยกรอง	 

ให้ผูเ้รยีนได้สงัเกต	ได้สมัผสัด้วยสายตา	แล้วเปล่งเสยีงอ่านข้อความดงั	ๆ 	เพือ่กระตุน้สมอง	 

ให้เกิดการรับรู้และพร้อมที่จะแปลความ	ตีความจากข้อความ	สถานการณ์	หรือ	บทร้อย

กรองที่กำาหนดให้

2.	 ฝึกการวิเคราะห์														และ

 l	 ศึกษาข้อมูล

 l	 แยกแยะข้อมูล

 l	 หาองค์ประกอบของข้อมูล

 l	 หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

 l	 วิเคราะห์และสรุปผล

เขียน
l	 เขียน/คัดตามคำาบอก
l	 เขียนจับใจความ	(มีข้อความให้)
l	 เขียนสิ่งที่คิด	(จากภาพ	การเล่าเรื่อง)
l	 เขียนอิสระ	(ตามจินตนาการ)

แนวท�งก�รพัฒน�ผู้เรียนต�มรูปแบบดังกล่�ว ดังนี้

1.		 ฝึกอ่าน

	 BBL	

l	 อ่านให้ฟัง	(ครูอ่าน)
l	 อ่านเป็นกลุ่ม
l	 อ่านเป็นคู่
l	 อ่านเดี่ยว

แปลความ

ทำาความเข้าใจ

เรียบเรียงและ

ถ่ายทอดข้อมูล

ตีความ

ตีความให้เข้าใจ

เชื่อมโยงข้อมูล

อธิบายโดยใช้เหตุผล
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ขั้นตอนที่ 2	 ฝึกการวิเคราะห์และเขียน	 เป็นการนำาเสนอด้วยรูปภาพที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความ/

สถานการณ์/บทร้อยกรองตามขั้นตอนที่	1	 เพื่อให้ผู้เรียนได้สังเกตรายละเอียดพร้อมทั้ง

เก็บข้อมูลต่าง	ๆ	จากภาพที่ปรากฏ	แล้วเขียนเป็นประโยคสัมพันธ์กับภาพที่กำาหนดให้	

ขั้นตอนที่ 3	 ฝึกการวิเคราะห์โจทย์	 เป็นการนำาเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	 โดยการเชื่อมโยงจาก

ข้อความ	 สถานการณ์	 หรือบทร้อยกรองในข้ันตอนท่ี	 1	 หรือจากภาพในข้ันตอนท่ี	 2	 

เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ใน	4	ประเด็นที่สำาคัญ	ได้แก่	1)	โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง	 

2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร	3)	มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร	และ	4)	หาคำาตอบ

ได้โดยวิธีใด

ขั้นตอนที่ 4	 ฝึกแสดงวิธีทำาแล้วตรวจสอบคำาตอบ	 เป็นการนำาเสนอโจทย์ปัญหาโดยการเชื่อมโยง	 

จากขัน้ตอนที	่3	เพือ่ให้ผูเ้รยีนฝึกเขยีนประโยคสญัลกัษณ์	และแสดงวธิทีำาพร้อมทัง้ตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำาตอบ	

เนื้อห�ส�ระของแบบฝึกทักษะก�รบูรณ�ก�รก�รอ่�น ก�รคิดเลข สู ่ก�รแก้โจทย์ปัญห� 

ท�งคณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 

	 เนื้อหาสาระในแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน	 การคิดเลข	 สู่การแก้โจทย์ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีจำานวน	8	เรื่อง	164	ชุด	ดังนี้	

 เรื่อง จำ�นวนนับ จำ�นวน 28 ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการบวก		 		 	 	 	 จำานวน	6	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการลบ				 	 	 	 	 จำานวน	7	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการคูณ			 	 	 	 	 จำานวน	4	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการหาร		 	 	 	 	 จำานวน	5	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการบวก	ลบ	คูณ	หารระคน		 	 จำานวน	6	ชุด	 		 	

 เรื่อง เศษส่วน และจำ�นวนคละ จำ�นวน 38 ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการบวก		 		 	 	 	 จำานวน	10	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการลบ				 	 	 	 	 จำานวน	9	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการคูณ			 	 	 	 	 จำานวน	7	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการหาร		 	 	 	 	 จำานวน	5	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการบวก	ลบ	คูณ	หารระคน		 	 จำานวน	7	ชุด

 เรื่อง ทศนิยม จำ�นวน 26 ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการบวก		 		 	 	 	 จำานวน	5	ชุด

	 	 	 โจทย์ปัญหาการลบ				 	 	 	 	 จำานวน	5	ชุด
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	 	 	 โจทย์ปัญหาการคูณ			 	 	 	 	 จำานวน	5	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาการหาร		 	 	 	 	 จำานวน	5	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาการบวก	ลบ	คูณ	หารระคน		 	 จำานวน	6	ชุด	 	 	
 เรื่อง รูปวงกลม จำ�นวน 5 ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม	จำานวน	5	ชุด
 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จำ�นวน 6 ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม	จำานวน	6	ชุด
 เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก  จำ�นวน 8 ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก	จำานวน	8	ชุด
 เรื่อง ร้อยละ จำ�นวน 25 ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง	ๆ	 	 จำานวน	6	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย	 	 	 จำานวน	14	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย	 	 	 จำานวน	5	ชุด
 เรื่อง สมก�รและก�รแก้สมก�ร  จำ�นวน 28 ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก	 	 จำานวน	7	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ		 	 จำานวน	7	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ		 	 จำานวน	7	ชุด
	 	 	 โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร		 	 จำานวน	7	ชุด

ก�รใช้แบบฝึกทักษะก�รบูรณ�ก�รก�รอ่�น ก�รคิดเลข สู่ก�รแก้โจทย์ปัญห�ท�งคณิตศ�สตร ์

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6
	 เนือ่งจากแบบฝึกฯ	นี	้มุง่พฒันาทกัษะการบรูณาการการอ่าน	การคดิเลข	สู่การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์	ดังนั้นการนำาแบบฝึกฯ	ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ	ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้	
	 1.	 ศึกษาแบบฝึกฯ	ให้ละเอียดก่อนนำาไปใช้
	 2.	 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาพื้นฐานในแต่ละเรื่อง	ก่อนทำาแบบฝึกฯ	ตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้
	 3.	 เตรียมแบบฝึกฯ	ให้เพียงพอกับผู้เรียน	
	 4.	 นำาแบบฝึกฯ	ไปใช้ฝึกกับผู้เรียนอย่างสมำ่าเสมอครั้งละ	1-2	ชุด	ให้ครบทุกชุด	โดยใช้เวลา
ตามความเหมาะสม	แต่ไม่ควรเกินชุดละ	15	นาที
	 5.	 ตรวจผลการทำาแบบฝึกฯ	 ของผู้เรียนโดยศึกษาเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบฝึกฯ	 
ให้เข้าใจ
	 6.	 นำาคะแนนที่ได้จากการทำาแบบฝึกฯ	 ของผู้เรียนแต่ละคน	 และเวลาที่ใช้บันทึกลงใน 
แบบบันทึกผลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล	เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน
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แนวท�งในก�รตรวจคำ�ตอบของแบบฝึกทักษะก�รบูรณ�ก�รก�รอ่�น ก�รคิดเลข 

สู่ก�รแก้โจทย์ปัญห�ท�งคณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

	 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน	 การคิดเลข	 สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 

มี	4	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่	1	 ฝึกอ่าน	แปลความ	ตีความ	

	 ขั้นตอนที่	2	 ฝึกการวิเคราะห์และเขียน	

	 ขั้นตอนที่	3	 ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

	 ขั้นตอนที่	4	 ฝึกแสดงวิธีทำาแล้วตรวจสอบคำาตอบ	

 1) ก�รตรวจให้คะแนนขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

	 	 การตรวจให้คะแนนในขั้นตอนที่	 1	 และขั้นตอนที่	 2	 คำาตอบของผู้เรียนจะเป็นไปตาม

สถานการณ์ที่กำาหนดให้	ซึ่งคำาตอบอยู่ในดุลพินิจของครู	และอาจใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนต่อไปนี้	

 เกณฑ์ก�รตรวจให้คะแนน 

 

 

 2) ก�รตรวจให้คะแนนขั้นตอนที่ 3

	 	 การตรวจให้คะแนนในขั้นตอนที่	3	มีองค์ประกอบที่ต้องการวัด	คือ	สิ่งที่โจทย์กำาหนดให้ 

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ	การวางแผนในการหาคำาตอบและวิธีการหาคำาตอบ	ซึ่งอาจใช้เกณฑ์การตรวจ

ให้คะแนนต่อไปนี้

 เกณฑ์ก�รตรวจให้คะแนน

 คะแนน  เกณฑ์ก�รตรวจ

	 3	 ระบุสิ่งที่โจทย์กำาหนดให้	สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ	การวางแผนในการหาคำาตอบ

	 	 และวิธีการหาคำาตอบได้ถูกต้องครบถ้วน 

	 2	 ตอบคำาถามได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน	ขาด	1	ข้อ

	 1	 ตอบคำาถามได้ถูกต้อง	เพียง	1	ข้อ	

	 0	 ไม่ตอบคำาถาม	หรือ	ตอบผิดทุกข้อ

 คะแนน  เกณฑ์ก�รตรวจ

	 3	 ตอบคำาถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อคำาถาม

	 2	 ตอบคำาถามได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน	ขาด	1	ข้อ	

	 1	 ตอบคำาถามได้ถูกต้อง	เพียง	1	ข้อ	

	 0	 ไม่ตอบคำาถาม	หรือ	ตอบผิดทุกข้อ
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 3) ก�รตรวจให้คะแนนขั้นตอนที่ 4

	 	 การตรวจให้คะแนนในข้ันตอนท่ี	 4	 มีองค์ประกอบที่ต้องการวัด	 คือ	 การเขียนประโยค

สัญลักษณ์	ขั้นตอนการแสดงวิธีทำา	คำาตอบ	และการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำาตอบ	ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของครู	ซึ่งอาจใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนต่อไปนี้

 เกณฑ์ก�รตรวจให้คะแนน 

 คะแนน   เกณฑ์ก�รตรวจ

	 5	 เขียนประโยคสัญลักษณ์	แสดงวิธีทำา	และคำาตอบถูกต้อง	ทุกขั้นตอน	

	 	 มีการอธิบายความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้อย่างเหมาะสม

	 4	 กรณีที่	1	 เขียนประโยคสัญลักษณ์	แสดงวิธีทำาถูกต้อง	คำาตอบถูกต้อง	

	 	 	 แต่ไม่ทวนคำาถาม/ไม่มีหน่วย	มีการอธิบายความสมเหตุสมผล

	 	 	 ของคำาตอบที่ได้อย่างเหมาะสม

	 	 กรณีที่	2	 เขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องหรือไม่เขียน	แต่แสดงวิธีทำา

	 	 	 ถูกต้องทุกขั้นตอน	มีการอธิบายความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้

	 	 	 อย่างเหมาะสม

	 	 กรณีที่	3	 เขียนประโยคสัญลักษณ์	แสดงวิธีทำาและคำาตอบถูกต้อง	

	 	 	 แต่การเขียนอธิบายสรุปความไม่ชัดเจน	

	 	 	 มีการอธิบายความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้อย่างเหมาะสม

	 3	 เขียนประโยคสัญลักษณ์	และแสดงวิธีทำาถูกต้อง	ตอบทวนคำาถาม	แต่คำาตอบไม่ถูกต้อง

	 	 มีการอธิบายความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้อย่างเหมาะสม

	 2	 กรณีที่	1	 เขียนประโยคสัญลักษณ์	แสดงวิธีทำาถูกต้อง	คำาตอบไม่ทวน

		 	 	 คำาถามและไม่ถูกต้อง	มีการอธิบายความสมเหตุสมผลของ	

		 	 	 คำาตอบที่ได้ไม่เหมาะสม

	 	 กรณีที่	2	 เขียนประโยคสัญลักษณ์	แสดงวิธีทำา	แต่ไม่มีการอธิบายและ

	 	 	 คำาตอบถูกต้อง	มีการอธิบายความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้	

	 	 	 ไม่เหมาะสม

	 1	 เขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง	มีร่องรอยการแสดงวิธีทำาและหาคำาตอบ

	 0	 ไม่แสดงวิธีทำา/ไม่มีร่องรอย
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ตัวอย่�งก�รตรวจสอบคว�มสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้

เรื่องจำ�นวนนับ
โจทย์ปัญห�ก�รบวก 

	 คุณแม่ขายข้าวเปลือกได้เงิน	 245,600	 บาท	 ขายมันสำาปะหลังได้เงิน	 164,365	 บาท	 

คุณแม่ขายข้าวเปลือกและมันสำาปะหลังได้เงินเท่าไร	(409,965	บาท)

กรณีที่	1			 409,965	บาท	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 245,600	มีค่าประมาณ	250,000	

	 	 164,365	มีค่าประมาณ	160,000	

	 	 250,000	+	160,000	=	410,000

	 	 409,965	มีค่าประมาณ	410,000	

กรณีที่	2			 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ	ดังนี้

	 	 409,965	-	164,365	=	245,600	ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำาหนด

	 	 ดังนั้น	409,965	บาท	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รลบ 

		 ปานซื้อเครื่องปรับอากาศราคา	29,890	บาท	จ่ายเงินไป	30,000	บาท	ปานได้รับเงินทอน 

กี่บาท	(110	บาท)	

กรณีที่	1	 	 110	บาท	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 29,890	มีค่าประมาณ	29,900	

	 	 30,000	-	29,900	=	100

	 	 100	มีค่าใกล้เคียง	110	

กรณีที่	2	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ	ดังนี้

	 	 29,890	+	110	=	30,000	ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำาหนด

	 	 ดังนั้น	110	บาท	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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โจทย์ปัญห�ก�รคูณ 

	 ครอบครัวของจุกทำาดอกไม้จันทน์เป็นช่อ	ช่อละ	3	ดอก	ทำาได้วันละ	1,650	ช่อ	นำาไปขาย 

ช่อละ	4	บาท	ครอบครัวของจุกจะมีรายได้วันละเท่าไร	(6,600	บาท)

	 	 ข้อมูล	ช่อละ	3	ดอก	ไม่ต้องนำามาคำานวณ

	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการตรวจสอบคำาตอบ	ดังนี้

	 	 6,600	÷	4	=	1,650	ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำาหนด

	 	 ดังนั้น	6,600	บาทเป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รห�ร

	 สภากาชาดไทยจัดสรรงบประมาณ	 288,750	 บาท	 เพื่อซ้ือผ้าห่มแจกประชาชน 

ผู้ประสบภัยหนาว	ผ้าห่มราคาผืนละ	275	บาท	จะจัดซื้อผ้าห่มได้ทั้งหมดกี่ผืน	(1,050	ผืน)

	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการตรวจสอบคำาตอบ	ดังนี้

	 	 275	×	1,050	=	288,750	ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำาหนด

	 	 ดังนั้น	1,050	ผืน	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน

	 นัยนาขายดอกบัวได้	70	กำา	ราคากำาละ	20	บาท	และขายดอกกุหลาบได้	60	กำา	ราคากำาละ	

30	บาท	นัยนาขายดอกไม้ชนิดใดได้เงินมากกว่าและมากกว่ากันเท่าไร

	 	 (นัยนาขายดอกบัวได้เงิน	70	×	20	=	1,400	บาท	

	 	 นัยนาขายดอกกุหลาบได้เงิน	60	×	30	=	1,800	บาท	

	 	 นัยนาขายดอกกุหลาบได้เงินมากกว่าขายดอกบัว	1,800	-	1,400	=	400	บาท)	

		 400	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	400	+	1,400	=	1,800	

	 	 1,800	÷	30	=	60	ตรงกับจำานวนกำาของดอกกุหลาบที่โจทย์กำาหนด

	 	 1,400	÷	20	=	70	ตรงกับจำานวนกำาของดอกบัวที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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เรื่องเศษส่วน และจำ�นวนคละ
โจทย์ปัญห�ก�รบวก 

	 เด็กหญิงนับดาวขายแอปเปิลครั้งแรกได้					ของแอปเปิลทั้งหมด	ขายครั้งที่สองได้				ของ

แอปเปิลทั้งหมด	เด็กหญิงนับดาวขายแอปเปิลได้เท่าไร	(				ของแอปเปิลทั้งหมด)

กรณีที่	1	 	 					ของแอปเปิลทั้งหมด	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 					<							และ						+						ควรน้อยกว่า	1	

	 	 ดังนั้น	คำาตอบที่ได้ควรน้อยกว่า	1	

	 	 					<	1	

กรณีที่	2	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ	ดังนี้

	 	 					-							 =									-		

	 	 	 	 	 =	

	 	 	 	 	 =	

	 	 ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำาหนดให้

  ดังนั้น	เด็กหญิงนับดาวขายแอปเปิลได้					ของแอปเปิลทั้งหมด	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รลบ 

	 มะละกอสองผลหนัก	 1	 	 	 กิโลกรัม	 มะละกอผลแรกหนัก	 	 	 	 กิโลกรัม	 มะละกออีกผล 

หนักเท่าไร	(					กิโลกรัม)

กรณีที่	1	 	 						กิโลกรัม	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 					>							และ						>	

	 	 ดังนั้น	นำ้าหนักของมะละกอสองผลควรหนักมากกว่า	1	

	 	 1						>	1	

กรณีที่	2	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ	ดังนี้

	 	 					+						 =								+

	 	 	 	 	 =	 	

	 	 	 	 	 =	 								=			1

	 	 ซึ่งตรงกับนำ้าหนักของมะละกอสองผลที่โจทย์กำาหนดให้

	 	 ดังนั้น						กิโลกรัม	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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โจทย์ปัญห�ก�รคูณ

 ลุงไกรสรมีที่ดินทั้งหมด	20	ไร่	ปลูกแครอท					ของที่ดินทั้งหมด	ลุงไกรสรปลูกแครอทกี่ไร่	(12	ไร่)

กรณีที่	1	 	 12	ไร่	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 5	ส่วน	คิดเป็น	20	ไร่

	 	 ดังนั้น	3	ส่วน	คิดเป็น	3	×	20	=	12	ไร่

กรณีที่	2	 	 12	ไร่	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 5	ส่วน	คิดเป็น	20	ไร่

	 	 1	ส่วน	คิดเป็น	20	÷	5	=	4	ไร่

	 	 ดังนั้น	3	ส่วน	คิดเป็น	3	×	4	=	12	ไร่

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รห�ร

	 ไพลินซื้อข้าวสารหอมมะลิ	 30	 กิโลกรัม	 นำามาแบ่งใส่ถุง	 ถุงละ	 	 	 	 กิโลกรัม	 เพ่ือนำาไป 

ตักบาตร	จะได้ข้าวสารทั้งหมดกี่ถุง	(100	ถุง)

		 	 100	ถุง	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	

	 	 					×	100	=	30	

	 	 ซึ่งตรงกับนำ้าหนักของข้าวสารหอมมะลิที่โจทย์กำาหนดให้

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน

	 แม่ประนอมขายข้าวเหนียวมูล	 ห่อละ	 	 	 	 กิโลกรัม	 ขายได้	 170	 ห่อ	 และยังเหลืออีก	 

13	กิโลกรัม	แม่ประนอมเตรียมข้าวเหนียวมูลไว้ขายกี่กิโลกรัม	(30	กิโลกรัม)	

กรณีที่	1	 	 30	กิโลกรัม	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ

	 	 				×	170		 =	 17

	 	 17	+	13	 	 =	 30	จริง

กรณีที่	2	 	 30	–	13			 =	 17

	 	 17	÷			 	 =	 17	×	10	 =	170

	 	 ซึ่งตรงกับจำานวนห่อที่โจทย์กำาหนดให้

	 	 ดังนั้น	30	กิโลกรัม	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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เรื่องทศนิยม
โจทย์ปัญห�ก�รบวก 

	 แท็งก์นำ้าใบที่หนึ่งมีนำ้า	750.125	ลิตร	แท็งก์นำ้าใบที่สองมีนำ้า	862.325	ลิตร	แท็งก์นำ้าทั้งสอง

ใบมีนำ้าทั้งหมดเท่าไร	(1,612.45	ลิตร)

กรณีที่	1	 	 1,612.45	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	750	+	862	=	1,612

	 	 และ	1,612.45	>	1,612

กรณีที่	2	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการตรวจสอบคำาตอบ	ดังนี้	

	 	 1,612.45	-	862.325	=	750.125	

	 	 ซึ่งตรงกับปริมาณนำ้าในแท็งก์นำ้าใบที่หนึ่งตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รลบ 

	 หมู่บ้านของกานดาและมานีประสบอุทกภัย	 บ้านของกานดานำ้าท่วมสูง	 139.5	 เซนติเมตร	

บ้านของมานีนำ้าท่วมสูง	 164.25	 เซนติเมตร	 บ้านของมานีนำ้าท่วมสูงกว่าบ้านของกานดากี่เซนติเมตร	

(24.75	เซนติเมตร)

กรณีที่	1	 	 24.75	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	164	-	139	=	25

	 	 และ	24.75	<	25

กรณีที่	2	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการตรวจสอบคำาตอบ	ดังนี้	

	 	 139.5	+	24.75	=	164.25	

	 	 ซึ่งตรงกับความสูงของนำ้าที่ท่วมบ้านของมานีตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รคูณ

	 นำ้าเต็มปีบมีปริมาตร	19.965	ลิตร	ศิริพรใส่นำ้าเต็มปีบไว้	36	ใบ	นำ้าทั้งหมดมีปริมาตรเท่าไร	

(718.74	ลิตร)

กรณีที่	1	 	 718.74	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	19.965	มีค่าประมาณ	20	

	 	 36	×	20	=	720	และ	718.74	<	720

กรณีที่	2	 	 ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการตรวจสอบคำาตอบ	ดังนี้	

	 	 718.74	÷	36	=	19.965	ซึ่งตรงกับปริมาตรนำ้าเต็มปีบตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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โจทย์ปัญห�ก�รห�ร

	 ชบาคั้นนำ้าส้มได้	 11.7	 ลิตร	 บรรจุใส่ขวด	 ขวดละ	 0.325	 ลิตร	 จะต้องเตรียมขวดกี่ใบ 

จึงจะใส่นำ้าส้มได้หมด	(11.7	÷	0.325	=	11,700	÷	325	=	36,	ตอบ	36	ขวด)

	 	 36	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	36	×	0.325	=	11.7	

	 	 ซึ่งตรงกับปริมาณนำ้าส้มคั้นที่ชบาคั้นได้ตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน

	 ขมิมีทีด่นิเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้ากว้าง	18	เมตร	ยาว	22.50	เมตร	ถ้าขมิต้องการแบ่งทีด่นิปลกู

ผักเป็นแปลงเล็ก	ๆ	กว้าง	1	เมตร	ยาว	2.5	เมตร	จะแบ่งได้กี่แปลง	(162	แปลง)

	 	 162	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	162	×	2.5	×	1	=	40.5	

	 	 และ	40.5	÷	18	=	22.50	ซึ่งตรงกับความยาวของที่ดินตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

เรื่องรูปวงกลม
โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม 

	 ชิงช้าสวรรค์เป็นรูปวงกลมวัดความยาวโดยรอบได้	 62.8	 เมตร	 ระยะทางจากจุดศูนย์กลาง

ของชิงช้าสวรรค์ถึงขอบด้านนอกมีความยาวเท่าใด	(กำาหนดให้	π =	3.14)
	 	 2	π r    =		62.8

	 	 2	x	3.14	r =		62.8

     r =					62.8					=	10

	 	 ดังนั้น	ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของชิงช้าสวรรค์ถึงขอบด้านนอกมีความยาว	10	เมตร

	 	 10	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	2	x	3.14	x	10	=	62.8

	 	 ซึ่งตรงกับความยาวโดยรอบของชิงช้าสวรรค์ตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

2	x	3.14
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เรื่องรูปสี่เหลี่ยม
โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

	 สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีความกว้าง	 60	 เมตร	 ยาว	 120	 เมตร	 

ถ้าต้องการปูหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ซึ่งมีความยาวด้านละ	30	เซนติเมตร	ปูให้เต็มสนามจะต้องใช้หญ้า

กี่แผ่น	(80,000	แผ่น)	

	 	 80,000	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ

	 	 พื้นที่สนามหญ้าทั้งหมด	30	x	30	x	80,000	 =	 72,000,000	ตารางเซนติเมตร

	 	 ด้านยาว	ยาว		 	 	 	 	 =	 72,000,000	÷	6,000

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 12,000	เซนติเมตร

	 	 ถ้าเป็นหน่วยเมตร	จะได้	12,000	÷	100			 =		120	เมตร	

	 	 ซึ่งตรงกับด้านยาวตามที่โจทย์กำาหนด

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

เรื่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับปริม�ตรและคว�มจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก

	 กนกสร้างถนนคอนกรีต	กว้าง	6	 เมตร	ยาว	1,500	เมตร	เทคอนกรีตหนา	15	เซนติเมตร	 

ถ้าคอนกรีตราคาลูกบาศก์เมตรละ	200	บาท	กนกจะต้องจ่ายเงินค่าคอนกรีตเท่าไร	

(0.15	x	6	x	1,500	x	200	=	270,000	บาท)

	 	 270,000	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ

	 	 270,000	÷	800	=	 1,350

	 	 1,350	÷	1,500	 =	 0.9

	 	 0.15	x	6			 	 =	 0.9		พอดี

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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เรื่องร้อยละ
โจทย์ปัญห�ร้อยละในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ 

	 ลงุพรขายปุ๋ยไปร้อยละ	45	ของปุ๋ยทัง้หมด	ถ้าลงุพรผลติปุย๋ได้ทัง้หมด	480	ถงุ	ลงุพรจะเหลอื

ปุ๋ยกี่ถุง	(264	ถุง)

	 	 264	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	55	×	480	=	264	

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ร้อยละกับก�รซื้อข�ย 

	 มาลีซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งราคา	 650,000	 บาท	 ต้องการขายให้ได้กำาไร	 ร้อยละ	 15	 

มาลีจะขายรถยนต์คันนี้ราคาเท่าไร

	 (ได้กำาไร	ร้อยละ	15	หมายถึง	ถ้าทุน	100	บาท	ขายในราคา	115	บาท

	 	 ดังนั้น	ต้องขายรถยนต์ในราคา	650,000	×	115	=	747,500	บาท)

	 	 747,500	บาท	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	ทุน	650,000	บาท	กำาไร	ร้อยละ	15	

คิดเป็นกำาไร	97,500	บาท	ราคาขาย	=	ราคาทุน	+	กำาไร

	 	 ดังนั้น	ราคาขาย	=	650,000	+	97,500	=	747,500	บาท

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�ร้อยละกับดอกเบี้ย

	 สนธยาขายที่ดินแปลงหนึ่งราคา	300,000	บาท	เขานำาเงินไปฝากธนาคาร	ธนาคารให้อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	3.5	ต่อปี	เมื่อครบ	1	ปี	สนธยาจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร	(10,500	บาท)

	 10,500	บาท	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.5	ต่อปี	

หมายถึงเมื่อครบกำาหนด	1	ปี	ถ้าฝาก	100	บาท	ได้ดอกเบี้ย	3.5	บาท	แต่สนธยาฝาก	300,000	บาท	

จะได้ดอกเบี้ย	

  3.5	×	300,000	 =	 10,500	บาท

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

100

100

100
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เรื่องสมก�รและก�รแก้สมก�ร
โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รบวก

	 สุดารัตน์ซื้อกะหลำ่าปลี	ก	บาท	และซื้อคะน้าอีก	55	บาท	สุดารัตน์จ่ายเงินทั้งหมด	100	บาท	

สุดารัตน์ซื้อกะหลำ่าปลีกี่บาท	(สุดารัตน์ซื้อกะหลำ่าปลี	45	บาท)

	 45	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	เมื่อนำา	45	ไปแทนค่า	ก	ในสมการ	ก	+	55	=	100

	 	 จะได้	ก	+	55	 =	 45	+	55	

	 	 	 	 	 	 	 =	 100	จริง

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รลบ

	 แม่ค้ามีทับทิม	 ข	 ผล	 ขายไป	 21	 ผล	 ยังเหลือทับทิมอีก	 129	 ผล	 เดิมแม่ค้ามีทับทิมกี่ผล	 

(เดิมแม่ค้ามีทับทิม	150	ผล)

	 150	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	เมื่อนำา	150	ไปแทนค่า	ข	ในสมการ	ข	-	21	=	129

	 	 จะได้	ข	-	21		 =	 150	-	21	

	 	 	 	 	 	 	 =	 129	จริง

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู

โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รคูณ

	 นิ่มนวลซื้อปลา	 น	 กิโลกรัม	 ราคากิโลกรัมละ	 145	 บาท	 จ่ายเงินทั้งหมด	 2,610	 บาท	 

นิ่มนวลซื้อปลากี่กิโลกรัม	(นิ่มนวลซื้อปลา	18	กิโลกรัม)

	 18	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	เมื่อนำา	18	ไปแทนค่า	น	ในสมการ	น	×	145	=	2,610

	 	 จะได้	น	×	145		=	 18	×	145	

	 	 	 	 	 	 	 =	 2,610	จริง

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
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โจทย์ปัญห�สมก�รที่อยู่ในรูปก�รห�ร

	 นักท่องเท่ียวรอน่ังเรือชมทะเล	 45	 คน	 มีเรือ	 A	 ลำา	 บรรทุกนักท่องเที่ยวได้ลำาละ	 15	 คน	 

มีเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวกี่ลำา	(มีเรือบรรทุกนักท่องเที่ยว	3	ลำา)

	 3	เป็นคำาตอบที่สมเหตุสมผล	เพราะ	เมื่อนำา	3	ไปแทนค่า	A	ในสมการ	45	÷	A	=	15

	 	 จะได้	45	÷	A	 =	 45	÷	3	

														 	 	 	 	 	 =	 15	จริง

	 ✸	นักเรียนอาจเขียนความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้แตกต่างไปจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครู



เรื่อง จํานวนนับ

(โจทย์ปัญหาการบวก)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)
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1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

    จ�มรครอบครัวใหญ่ อยู่อ�ศัยกันหล�ยคน
 ทุกคนต่�งสุขล้น ประพฤติตนเปนคนดี
  ค่�ไฟนำ้�ประป� ถึงเวล�ไม่รอรี 
 ใบเสร็จทุกเดือนมี จ่�ยทันทีคิดเร็วพลัน   

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 1

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)		จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)		คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

20 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เดอืนมกร�คมจ�มรต้องจ่�ยค่�ไฟฟ� 2,538 บ�ท ค่�นำ�้ประป� 1,432 บ�ท  
จ�มรต้องจ่�ยค่�ไฟฟ�และค่�นำ้�ประป�รวมทั้งหมดกี่บ�ท

 
2.		ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)		โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)		โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)		มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)		หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21

เดอืนมกร�คมจ�มรต้องจ่�ยค่�ไฟฟ� 2,538 บ�ท ค่�นำ�้ประป� 1,432 บ�ท  
จ�มรต้องจ่�ยค่�ไฟฟ�และค่�นำ้�ประป�รวมทั้งหมดกี่บ�ท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

22 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

  แม่ค้�คนสวยชื่อจรรย� ลงทุนเปดร้�นข�ยกวยเตี๋ยว
เธอแสนเก่งปรุงสูตรเด็ดเพียงคนเดียว นักท่องเที่ยวและลูกค้�ม�ลิ้มลอง
 กวยเตี๋ยวไก่ใส่น่องแสนอร่อย ลูกค้�คอยหน้�ร้�นไม่ไปไหน
ทั้งฝรั่งแขกจีนและคนไทย ล้วนติดใจกวยเตี๋ยวของจรรย�

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 2

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 23

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม		
            

                
	 1)		จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)		คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

24 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

จรรย�ลงทุนเปดร้�นข�ยกวยเตี๋ยว ซื้ออุปกรณ์ต่�ง ๆ 25,000 บ�ท  
และซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง 3,400 บ�ท จรรย�ใช้เงินลงทุนเท่�ไร

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 25

จรรย�ลงทุนเปดร้�นข�ยกวยเตี๋ยว ซื้ออุปกรณ์ต่�ง ๆ 25,000 บ�ท  
และซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง 3,400 บ�ท จรรย�ใช้เงินลงทุนเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

26 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

   แม่ของผมเปนช�วน�ที่ขยัน แต่ละวันลงไร่น�สวนผสม
ทั้งปลูกข้�วมันสำ�ปะหลังคนชื่นชม ล้วนนิยมแบบอย่�งที่พอเพียง
 ข�ยข้�วเปลือกเสร็จสรรพขุดมันต่อ ได้ม�กพอนำ�ไปข�ยไม่ต้องเสี่ยง
รัฐประกันร�ค�ให้ไม่ลำ�เอียง มเีงนิเลีย้งครอบครวัเหลอืเกบ็ออม

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 27

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม
                      

	 1)		จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)		คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

28 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แม่ข�ยข้�วเปลือกได้เงิน 245,600 บ�ท ข�ยมันสำ�ปะหลังได้เงิน  
164,365 บ�ท แม่ข�ยข้�วเปลือกและมันสำ�ปะหลังได้เงินเท่�ไร

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แม่ข�ยข้�วเปลือกได้เงิน 245,600 บ�ท ข�ยมันสำ�ปะหลังได้เงิน  
164,365 บ�ท แม่ข�ยข้�วเปลือกและมันสำ�ปะหลังได้เงินเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

30 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 น�ยเจริญเกษตรกรไทยก้�วไกลลำ้� เข�ได้นำ�เคร่ืองทุน่แรงเปลีย่นแปลงใหม่
รถแทรกเตอร์ที่ซื้อม�แสนถูกใจ อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ต่อพ่วงกัน
 รวมร�ค�ที่ซื้อม�ก็ม�กอยู่ ลองคิดดูก็แสนคุ้มเสียจริงนั่น
ได้ใช้ง�นคุ้มค่�ร�ค�มัน ใช้ทุกวันแสนถูกใจน�ยเจริญ

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 

ชุดที่ 4

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 31

  
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

               

	 1)		จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)		คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

32 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

น�ยเจริญซื้อรถแทรกเตอร์ร�ค� 865,000 บ�ท และซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม 
ร�ค� 48,700 บ�ท น�ยเจริญต้องจ่�ยเงินทั้งหมดเท่�ไร

         
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 33

 

น�ยเจริญซื้อรถแทรกเตอร์ร�ค� 865,000 บ�ท และซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม 
ร�ค� 48,700 บ�ท น�ยเจริญต้องจ่�ยเงินทั้งหมดเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)		คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

34 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เงินร�ยได้ส่วนใหญ่ของรัฐบ�ลม�จ�กเงินภ�ษีของประช�ชนซึ่งจัดเก็บ
โดยกรมสรรพ�กร เงินภ�ษีของประช�ชนส่วนหนึ่งจะนำ�ไปพัฒน�ประเทศ
ในด้�นก�รคมน�คม ส�ธ�รณสุข และส�ธ�รณูปโภคในด้�นต่�งๆ ดังนั้น
ประช�ชนผู้มีร�ยได้ทุกคนควรไปยื่นแบบแสดงร�ยก�รเพื่อชำ�ระภ�ษีประจำ�ปี
        

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)		ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 

ชุดที่ 5

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 35

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

               

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

36 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.		ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บริษัทของกำ�ธรชำ�ระภ�ษี 1,440,000 บ�ท และบริษัทของเดชช�ติ
ชำ�ระภ�ษีม�กกว่�บริษัทของกำ�ธร 780,000 บ�ท บริษัทของเดชช�ติ
ชำ�ระภ�ษีเท่�ไร

 
2.		ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)		โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)		โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)		มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)		หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 37

บริษัทของกำ�ธรชำ�ระภ�ษี 1,440,000 บ�ท และบริษัทของเดชช�ติ
ชำ�ระภ�ษีม�กกว่�บริษัทของกำ�ธร 780,000 บ�ท บริษัทของเดชช�ติ
ชำ�ระภ�ษีเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

38 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

  ก�รสร้�งบ้�นทรงไทยของไกรสร ทกุขัน้ตอนล้วนคดิอย่�งสร้�งสรรค์
เลือกแบบได้ถูกใจถ้วนหน้�กัน ต่อจ�กนั้นจึงกำ�หนดจดร�ยก�ร
 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อ พร้อมห�รือเรื่องคนง�นที่ต้องใช้
คิดคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในทันใด จนได้ง�นต�มประสงค์ทุกร�ยก�ร

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 

ชุดที่ 6

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 39

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)		คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

40 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ไกรสรปลูกบ้�นโดยซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่�ง ๆ คิดเปนเงิน 1,543,000 บ�ท  
จ่�ยค่�แรงคนง�นเปนเงิน 136,500 บ�ท ไกรสรต้องจ่�ยเงินทั้งสิ้นเท่�ไร

2.		ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 41

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ไกรสรปลูกบ้�นโดยซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่�ง ๆ คิดเปนเงิน 1,543,000 บ�ท  
จ่�ยค่�แรงคนง�นเปนเงิน 136,500 บ�ท ไกรสรต้องจ่�ยเงินทั้งสิ้นเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เร� อง จํานวนนับ

(โจทย์ปัญหาการลบ)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 43

ชุดที่ 1

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)		

 ช่วงฤดหูน�วย�มกล�งคนือ�ก�ศเย็นสบ�ย คว�มต้องก�รใช้เครือ่งปรบั
อ�ก�ศมีน้อย ร้�นค้�ข�ยเครื่องปรับอ�ก�ศจะมีก�รลดร�ค�ลงเพื่อเชิญชวน
ให้ผู้สนใจเลือกซื้อไปใช้ เปรมและป�นสองพี่น้องชอบใช้เครื่องปรับอ�ก�ศ 
และซื้อเครื่องใหม่ม�ติดตั้ง เครื่องปรับอ�ก�ศเย็นจัดต้องนอนห่มผ้� ป�นจึง
บอกกับเปรมว่� “อ�ก�ศกำ�ลังเย็นสบ�ย ไม่ควรเปดเครื่องปรับอ�ก�ศ 
จะทำ�ให้ไม่สบ�ยและประหยัดค่�ไฟด้วย”

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)		ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

44 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 45

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ป�นซื้อเครื่องปรับอ�ก�ศร�ค� 29,890 บ�ท จ่�ยเงินไป 30,000 บ�ท 
ป�นได้รับเงินทอนกี่บ�ท

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

 
	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

46 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ป�นซื้อเครื่องปรับอ�ก�ศร�ค� 29,890 บ�ท จ่�ยเงินไป 30,000 บ�ท 
ป�นได้รับเงินทอนกี่บ�ท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

  
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 47

ชุดที่ 2

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัซปุเปอร์ทอยได้ให้คว�มสำ�คญักบัก�รโฆษณ�
ผ่�นสื่อต่�ง ๆ  เปนอย่�งม�ก ทั้งนี้อ�จเนื่องม�จ�กก�รโฆษณ�จะช่วยกระตุ้น
ตลอดจนผลกัดนัให้เกดิก�รซือ้ผลติภณัฑ์ หรอืมคีว�มต้องก�รใช้สนิค้�ม�กขึน้
กว่�เดิม โดยยึดหลักก�รไม่โฆษณ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มเข้�ใจผิด หรือหลงผิด 
และไม่ทุม่เงนิงบประม�ณเพือ่ก�รโฆษณ�ม�กจนเปนเหตุให้สนิค้�ร�ค�สงูข้ึน

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

48 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 49

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บริษัทซุปเปอร์ทอยจ่�ยค่�โฆษณ�ท�งหนังสือพิมพ์ 127,000 บ�ท 
ค่�โฆษณ�ท�งโทรทัศน์ 528,000 บ�ท บริษัทแห่งนี้จ่�ยค่�โฆษณ�
ท�งสื่อใดม�กกว่�กัน และเปนจำ�นวนเงินเท่�ไร

        
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

50 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

บริษัทซุปเปอร์ทอยจ่�ยค่�โฆษณ�ท�งหนังสือพิมพ์ 127,000 บ�ท 
ค่�โฆษณ�ท�งโทรทัศน์ 528,000 บ�ท บริษัทแห่งนี้จ่�ยค่�โฆษณ�
ท�งสื่อใดม�กกว่�กัน และเปนจำ�นวนเงินเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 51

ชุดที่ 3

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ 

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	 

   ครอบครัวของปัทม�ซื้อบ้�นพร้อมที่ดินหลังใหม่แถบช�นเมือง ตัวบ้�น
ที่อยู่อ�ศัยหลังกะทัดรัดสวยง�ม มีบริเวณสำ�หรับปลูกต้นไม้ ดอกไม้หน้�บ้�น 
ทุกคนในครอบครัวชอบม�นั่งรับประท�นอ�ห�รเช้�ร่วมกันที่สน�มหน้�บ้�น
ในวันหยุด

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

52 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม
 

1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 53

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บ้�นพร้อมท่ีดินร�ค� 5,808,000 บ�ท เปนร�ค�ที่ดิน 2,849,500 บ�ท
บ้�นร�ค�เท่�ไร    

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง
 

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

54 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

บ้�นพร้อมท่ีดินร�ค� 5,808,000 บ�ท เปนร�ค�ที่ดิน 2,849,500 บ�ท 
บ้�นร�ค�เท่�ไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 55

ชุดที่ 4

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)
 

 กระทรวงส�ธ�รณสุขให้ข้อมูลว่�คนไทยใช้ย�เฉลี่ยวันละ 128 ล้�นเม็ด 
ในรอบ 8 ปี มูลค่�ก�รใช้ย�เพิ่มขึ้นกว่� 6 หมื่นล้�นบ�ท คนไทยควรใช้ย�
อย่�งสมเหตุสมผล และควรดูแลสุขภ�พปองกันไม่ให้ตนเองปวย เน้นก�ร
รับประท�นอ�ห�รที่มีประโยชน์ ควบคู่กับก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมำ่�เสมอ

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

56 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 57

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีมูลค่�ก�รใช้ย� 36,506 ล้�นบ�ท และ
ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีมูลค่�ก�รใช้ย� 98,375 ล้�นบ�ท ปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยมีมูลค่�ก�รใช้ย�ม�กกว่� ปี พ.ศ. 2543 กี่ล้�นบ�ท 

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

58 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีมูลค่�ก�รใช้ย� 36,506 ล้�นบ�ท และ
ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีมูลค่�ก�รใช้ย� 98,375 ล้�นบ�ท ปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยมีมูลค่�ก�รใช้ย�ม�กกว่� ปี พ.ศ. 2543 กี่ล้�นบ�ท 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

	 2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 59

ชุดที่ 5

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คอมพิวเตอร์สมัยนี้มีหล�ยอย่�ง เลือกขน�ดต่�ง ๆ ให้เหม�ะสม
แบบตั้งโตะแบบพกพ�น่�นิยม เชิญเลือกชมเลือกใช้ให้เหม�ะง�น
 มีโปรแกรมม�กม�ยให้เลือกใช้ ทำ�ง�นได้เล่นอย่�งสนุกสน�น
จงเลือกใช้ให้เหม�ะกับก�ล จะเชี่ยวช�ญและเกิดผลต่อตนเอง 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

60 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 61

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ 1 ชุด ร�ค� 14,670 บ�ท และคอมพิวเตอร์
แบบพกพ�ร�ค�เครื่องละ 17,850 บ�ท ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ใช้เงินน้อยกว่�และน้อยกว่�กี่บ�ท

        
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

62 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ 1 ชุด ร�ค� 14,670 บ�ท และคอมพิวเตอร์
แบบพกพ�ร�ค�เครื่องละ 17,850 บ�ท ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ใช้เงินน้อยกว่�และน้อยกว่�กี่บ�ท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 63

ชุดที่ 6

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ก�รสื่อส�รปัจจุบันทันสมัย ไม่ว่�ใครก็คุยได้แม้นไกลแสน
คุยกันได้ใกล้ไกลไปต่�งแดน ไม่ข�ดแคลนอยู่แห่งใดใช้ทุกคน
 โทรศัพท์ม�กมีที่รุ่นใหม่ เล็กหรือใหญ่พกพ�ไปได้ทุกหน
ติดตั้งเส�รับคลื่นไว้ไร้กังวล ทุกตำ�บลทั่วไทยได้ใช้กัน

2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

64 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม	

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 65

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

คุณพ่อได้รับใบแจ้งเก็บเงินค่�ใช้บริก�รโทรศัพท์พื้นฐ�น 790 บ�ท 
และใบแจ้งเก็บเงินค่�ใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1,830 บ�ท 
คุณพ่อต้องจ่�ยค่�บริก�รโทรศัพท์พื้นฐ�น น้อยกว่�หรือม�กกว่�
ค่�บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่�ไร

2.	ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

66 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

คุณพ่อได้รับใบแจ้งเก็บเงินค่�ใช้บริก�รโทรศัพท์พื้นฐ�น 790 บ�ท 
และใบแจ้งเก็บเงินค่�ใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1,830 บ�ท 
คุณพ่อต้องจ่�ยค่�บริก�รโทรศัพท์พื้นฐ�น น้อยกว่�หรือม�กกว่�
ค่�บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 67

ชุดที่ 7

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ลุงบุญมีช�วน�ผู้ย�กไร้ เช่�ที่น�ผืนใหญ่ของเศรษฐี
แกทำ�น�เช่นนี้ม�หล�ยปี ทุนไม่มีผลกำ�ไรไม่ได้ม�
 กู้หนี้ยืมสินม�ใช้จ่�ย รอได้ข�ยข้�วดีที่มีค่�
ที่ลงแรงหว่�นไถได้ร�ค� เหลือเงินม�พอใช้ในครอบครัว

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

68 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 69

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงบุญมีทำ�น�ข�ยข้�วได้เงิน 48,560 บ�ท จ่�ยค่�เช่�ที่น� 15,000 บ�ท
ลุงบุญมีเหลือเงินเท่�ใด

        
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

70 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงบุญมีทำ�น�ข�ยข้�วได้เงิน 48,560 บ�ท จ่�ยค่�เช่�ที่น� 15,000 บ�ท
ลุงบุญมีเหลือเงินเท่�ใด

 
1)	จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

	2)	คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เร� อง จํานวนนับ

(โจทย์ปัญหาการคูณ)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

72 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว) 

 ก�รจัดทำ�พิธีฌ�ปนกิจศพมีธรรมเนียมก�รใช้ดอกไม้จันทน์ควบคู ่กับ
ธปูทองและเทยีนทอง เพร�ะเชือ่ว่�กลิน่หอมของดอกไม้จนัทน์จะนำ�ดวงวญิญ�ณ
ของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์
 ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นในยุคปัจจุบันสร้�งสีสันและรูปแบบของดอกไม้จันทน์
หล�กหล�ยรูปแบบ รวมทั้งทัศนคติของคนที่นำ�ไปใช้ก็เปลี่ยนไป เปนก�รใช้
ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงคว�มเค�รพและไว้อ�ลัยให้กับผู้ล่วงลับเปนครั้งสุดท้�ย
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากข้อความที่อ่าน	แล้วตอบคำาถามต่อไปนี ้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 73

 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม	

 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

74 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ครอบครัวของจุกทำ�ดอกไม้จันทน์เปนช่อ ช่อละ 3 ดอก ทำ�ได้วันละ 
1,650 ช่อ นำ�ไปข�ยช่อละ 4 บ�ท ครอบครัวของจุกจะมีร�ยได้วันละเท่�ไร 

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 75

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ครอบครัวของจุกทำ�ดอกไม้จันทน์เปนช่อ ช่อละ 3 ดอก ทำ�ได้วันละ 
1,650 ช่อ นำ�ไปข�ยช่อละ 4 บ�ท ครอบครัวของจุกจะมีร�ยได้วันละเท่�ไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

76 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว) 

 ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังก�รสัมมน�เรื่อง “แพทย์เตือนภัยหยุดภ�วะโรคอ้วน
กรณีศึกษ� จ�กประสบก�รณ์จริง” พร้อมตรวจภ�วะโรคอ้วนและปรึกษ�ปัญห�
เกี่ยวกับนำ้�หนักฟรี ในวันที่ 27 มี.ค. เวล� 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
สดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 ตึก ภปร. โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ 
 ในง�นมีกิจกรรมที่น่�สนใจ อ�ทิ รับฟังคว�มรู้เกี่ยวกับส�เหตุของโรคอ้วน  
ทำ�ไมโรคอ้วนจึงน่�กลัว แนวท�งก�รรักษ�โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญร่วมบรรย�ย 
รบัฟังประสบก�รณ์จรงิจ�กผู้ปวยโรคอ้วน และรบัถงุหนงัสอืเปนของทีร่ะลกึหน้�ง�น

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากข้อความที่อ่าน	แล้วตอบคำาถามต่อไปนี ้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร
 

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 77

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

78 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พลอยจัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้เข้�ร่วมฟังก�รสัมมน� 250 ชิ้น 
ของที่ระลึกร�ค�ชิ้นละ 35 บ�ท พลอยต้องใช้เงินซื้อของที่ระลึกเท่�ไร

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 79

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

พลอยจัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้เข้�ร่วมฟังก�รสัมมน� 250 ชิ้น 
ของที่ระลึกร�ค�ชิ้นละ 35 บ�ท พลอยต้องใช้เงินซื้อของที่ระลึกเท่�ไร

1)	 จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

  
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

80 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 นโยบ�ยเรียนฟรี 15 ปีอย่�งมีคุณภ�พ เปนสวัสดิก�รที่รัฐบ�ล
จัดให้เพื่อสร้�งคว�มเสมอภ�คและโอก�สท�งก�รศึกษ�ในก�รพัฒน�คน
ของประเทศ โดยจัดสรรเปนค่�เล่�เรียน หนังสือเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์
ก�รเรียนและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ซึ่งเปนก�รสร้�งม�ตรฐ�นในก�รบริห�ร
จัดก�รเพื่อให้ก�รศึกษ�ครอบคลุมปวงชนทั้งหมด

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 81

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม	

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

82 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6 รวม 1,135 คน 
นักเรียนได้รับเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ก�รเรียนคนละ 195 บ�ท 
คิดเปนเงินค่�อุปกรณ์ก�รเรียนของนักเรียนทั้งหมดกี่บ�ท

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 	4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 83

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6 รวม 1,135 คน 
นักเรียนได้รับเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ก�รเรียนคนละ 195 บ�ท 
คิดเปนเงินค่�อุปกรณ์ก�รเรียนของนักเรียนทั้งหมดกี่บ�ท

1)	 จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

  
2)	 	คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

84 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ทำ�ง�นได้ส�มปีอย�กมีรถ ประช�คิดกำ�หนดสดหรือผ่อน
เข�จึงได้ไต่ถ�มต�มขั้นตอน ให้แน่นอนก่อนคิดตัดสินใจ
 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ถี่ถ้วน คิดทบทวนหล�ยทีที่สงสัย
สวยประหยัดสมัยนิยมเหม�ะสมวัย เฉิดไฉไลสมประสงค์ต�มต้องก�ร

         
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาที่มีในบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 85

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 	ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 

ศูนย์รวมรถยนต์



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

86 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บริษัทข�ยรถยนต์แห่งหนึ่งสั่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งม�ข�ย 12 คัน 
ร�ค�คันละ 849,000 บ�ท บริษัทแห่งนี้จะต้องจ่�ยเงินทั้งสิ้นกี่บ�ท

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 87

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

บริษัทข�ยรถยนต์แห่งหนึ่งสั่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งม�ข�ย 12 คัน 
ร�ค�คันละ 849,000 บ�ท บริษัทแห่งนี้จะต้องจ่�ยเงินทั้งสิ้นกี่บ�ท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จํานวนนับ

(โจทย์ปัญหาการหาร)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 89

ชุดที่ 1

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

 

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คณุป�ละไมมีอ�ชพีทำ�ขนมไทยข�ย เช่น ขนมช้ัน ขนมสอดไส้ ขนมต�ล 
ขนมเปียกปนู เปนต้น ขนมทีค่ณุป�ละไมทำ�จะมรีสช�ตอิร่อย มกีลิน่หอม สสีนั
สวยง�ม เพร�ะคุณป�ละไมใช้สจี�กธรรมช�ต ิขนมของป�ละไมจงึเปนทีช่ืน่ชอบ
ของคนทั่วไปเมื่อนำ�ไปข�ยที่ตล�ด ขนมจะข�ยหมดภ�ยในเวล�อันรวดเร็ว

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

90 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 91

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ป�ละไมลงทุนทำ�ขนมต�ล 840 บ�ท ทำ�ขนมต�ลได้ 140 ห่อ 
ป�ละไมลงทุนทำ�ขนมต�ลห่อละกี่บ�ท

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

92 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ป�ละไมลงทุนทำ�ขนมต�ล 840 บ�ท ทำ�ขนมต�ลได้ 140 ห่อ 
ป�ละไมลงทุนทำ�ขนมต�ลห่อละกี่บ�ท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 93

ชุดที่ 2

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ปล�ยธันว�หน้�หน�วปอมเงียบขรึม นั่งหน้�ซึมกอดเข่�ดูเศร้�หมอง
ข้�งกองไฟกับน้องส�วชื่อใบตอง คืนนี้ต้องทนหน�วอีกต่อไป
 ขอผ้�ห่มสักผืนให้ก�ยอุ่น ท่�นใจบญุช่วยหนหูน่อยจะได้ไหม
ทั้งภัยหน�วภัยแล้งรุมเร้�ใจ ผ้�ห่มใหญ่ม�ห่มใจพวกหนูที         

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาที่มีในบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

94 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 95

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ 

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สภ�ก�ช�ดไทยจัดสรรงบประม�ณ 288,750 บ�ท เพื่อซื้อผ้�ห่มแจก
ประช�ชนผู้ประสบภัยหน�ว ผ้�ห่มร�ค�ผืนละ 275 บ�ท จะจัดซื้อผ้�ห่มได้
ทั้งหมดกี่ผืน

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

 

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

96 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สภ�ก�ช�ดไทยจัดสรรงบประม�ณ 288,750 บ�ท เพื่อซื้อผ้�ห่มแจก
ประช�ชนผู้ประสบภัยหน�ว ผ้�ห่มร�ค�ผืนละ 275 บ�ท จะจัดซื้อผ้�ห่มได้
ทั้งหมดกี่ผืน

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 97

ชุดที่ 3

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ศิริวรรณอยู่หมู่บ้�นสุขสำ�ร�ญ ไม่เบิกบ�นทุกข์ใจใครจะเหมือน
พ่อแม่บอกต้องทำ�บุญอย่�แชเชือน อย่�ลืมเลือนไถ่ชีวิตโคกระบือ
 ช่วยชีวิตพวกเข�เร�ปลื้มจิต ห�กตรองคิดเข�ผิดอะไรหรือ 
ช่วยไถน�เหนื่อยล้�ยังทนมือ ทำ�บุญคือปลดปล่อยชีวิตเข�

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

98 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 
	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คน/สัตว์ในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 99

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

หมู่บ้�นสุขสำ�ร�ญได้ร่วมกันบริจ�คเงินกองทุนไถ่ชีวิตโคกระบือเปนเงิน 
1,000,000 บ�ท นำ�เงินจำ�นวนนี้ไปไถ่ชีวิตโคกระบือจ�กโรงฆ่�สัตว์ 
ร�ค�เฉลี่ยตัวละ 13,000 บ�ท จะไถ่ชีวิตโคกระบือได้กี่ตัว และเหลือเงินเท่�ไร

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

100 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

หมู่บ้�นสุขสำ�ร�ญได้ร่วมกันบริจ�คเงินกองทุนไถ่ชีวิตโคกระบือเปนเงิน 
1,000,000 บ�ท นำ�เงินจำ�นวนนี้ไปไถ่ชีวิตโคกระบือจ�กโรงฆ่�สัตว์ 
ร�ค�เฉลี่ยตัวละ 13,000 บ�ท จะไถ่ชีวิตโคกระบือได้กี่ตัว และเหลือเงินเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 101

ชุดที่ 4

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เหนื่อยจ�กง�นยิ่งนักต้องพักบ้�ง ม�ปล่อยว�งคว�มวุน่ว�ยคว�มสับสน
ทัศน�จรชมทิวทัศน์คล�ยกังวล สุขทุกคนห�กได้ม�กับเร�
 ทัวร์เร�มีแต่สุขสนุกสน�น แสนเบิกบ�นชมทะเลและขุนเข�
ไปนำ้�ตกถำ้�หินย้อยเพริศพริ้งเพร� ท่องลำ�เน�เพลินต�พ�สุขใจ        
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

102 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 103

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ทอรุ้งไปติดต่อบริษัทท่องเที่ยวยิ้มละไม บริษัทคิดค่�เช่�รถบัส
ขน�ด 40 ที่นั่ง วันละ 15,000 บ�ท ถ้�มีผู้ร่วมเดินท�งเต็มรถพอดี 
ทอรุ้งต้องเก็บเงินค่�รถคนละเท่�ไร

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

104 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ทอรุ้งไปติดต่อบริษัทท่องเที่ยวยิ้มละไม บริษัทคิดค่�เช่�รถบัส
ขน�ด 40 ที่นั่ง วันละ 15,000 บ�ท ถ้�มีผู้ร่วมเดินท�งเต็มรถพอดี 
ทอรุ้งต้องเก็บเงินค่�รถคนละเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 	คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 105

ชุดที่ 5

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ก�รจ่�ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุให้แก่ผู้มีสิทธิ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่�ยเปนเงนิสดในอตัร�เดอืนละห้�ร้อยบ�ท หรอืโอนเข้�บญัชเีงนิฝ�กธน�ค�ร
ในน�มผูม้สีทิธิไ์ด้รับเบีย้ยงัชพีผูส้งูอ�ย ุหรอืในน�มบคุคลทีร่บัมอบอำ�น�จเปน
หนงัสอืจ�กผูมี้สทิธิไ์ด้รับเบ้ียยงัชพีผูส้งูอ�ยุ เปนร�ยเดอืนภ�ยในวนัทีส่บิของ
ทุกเดือน

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

106 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 107

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองหิน ได้รับจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ
จำ�นวน 255,000 บ�ท ผู้สูงอ�ยุจะได้รับคนละ 500 บ�ท อย�กทร�บว่�
ตำ�บลนี้มีผู้สูงอ�ยุกี่คน

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

108 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองหิน ได้รับจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ
จำ�นวน 255,000 บ�ท ผู้สูงอ�ยุจะได้รับคนละ 500 บ�ท อย�กทร�บว่�
ตำ�บลนี้มีผู้สูงอ�ยุกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เร� อง จํานวนนับ

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

110 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)

        รสช�ติแสนถูกใจ ผลไม้สดจ�กสวน
 คุณต�ร้องเชิญชวน มีม�กล้วนเลือกซื้อไป
  น้อยหน่�และมังคุด อร่อยสุดกว่�สวนไหน
 ทุเรียนเง�ะลำ�ไย ถ้�ถูกใจแถมให้อีก

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 111

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

112 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

คุณต�เก็บเง�ะจ�กสวนได้ 150 กิโลกรัม นำ�ม�แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม    
ข�ยร�ค�ถุงละ 100 บ�ท ถ้�คุณต�ข�ยเง�ะหมดจะได้เงินเท่�ไร

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 113

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

คุณต�เก็บเง�ะจ�กสวนได้ 150 กิโลกรัม นำ�ม�แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม    
ข�ยร�ค�ถุงละ 100 บ�ท ถ้�คุณต�ข�ยเง�ะหมดจะได้เงินเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

  
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

114 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)

   ดอกกุหล�บสีแดงแทนคว�มรัก แจ้งประจักษ์สองเร�เปนคู่หม�ย
จะพันผูกรักมั่นมิเสื่อมคล�ย ว�เลนไทน์มีได้ทุกทุกวัน
 ดอกบัวข�วแทนใจกร�บไหว้พระ วันม�ฆบูช�พ�สุขสันต์
พุทธศ�สนิกชนเวียนเทียนพร้อมหน้�กัน ใช้ธรรมผูกพันด้วยคว�มดี
 ใช้คว�มรักนำ�ท�งว�งชีวิต ให้รู้คิดรู้ธรรมนำ�วิถี
คิดและทำ�แต่สิ่งที่ดีดี สันติมีเกิดขึ้นได้ด้วยใจเร�

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 115

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

116 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นำ้�ต�ลข�ยดอกบัวได้ 70 กำ� ร�ค�กำ�ละ 20 บ�ท และข�ยดอกกุหล�บ
ได้ 60 กำ� ร�ค�กำ�ละ 30 บ�ท นำ้�ต�ลข�ยดอกไม้ชนิดใดได้เงินม�กกว่�
และม�กกว่�กันเท่�ไร

 
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 117

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นำ้�ต�ลข�ยดอกบัวได้ 70 กำ� ร�ค�กำ�ละ 20 บ�ท และข�ยดอกกุหล�บ
ได้ 60 กำ� ร�ค�กำ�ละ 30 บ�ท นำ้�ต�ลข�ยดอกไม้ชนิดใดได้เงินม�กกว่�
และม�กกว่�กันเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

118 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)

   ด�รก�ออมเงินไว้จำ�นวนหนึ่ง ม�กแล้วจึงนำ�ไปใช้ซื้อของ
คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่หม�ยปอง จะจับจองสักเครื่องอย่�งตั้งใจ
 ไปที่ร้�นสอบถ�มกับคนข�ย ซีพียู (CPU) ม�กม�ยสีสวยใส
แปนคีย์บอร์ดมีให้เลือกอย่�งถูกใจ มอนิเตอร์จอใหม่ล้วนล�นต�
 แผ่นรองเม้�ท์กับตัวเม้�ท์ต้องเหม�ะสม คนนิยมแบบใดกันละหน�
ซื้อทุกอย่�งได้สมใจด�รก� แล้วกลับม�ถึงบ้�นอย่�งปลอดภัย

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 119

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	
 

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

120 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ด�รก�ต้องก�รซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ 1 ชุด ประกอบด้วย 
ซีพียู ร�ค� 15,000 บ�ท จอมอนิเตอร์ขน�ด 17 นิ้ว ร�ค� 3,050 บ�ท 
คีย์บอร์ด ร�ค� 250 บ�ท และเม้�ท์ ร�ค� 180 บ�ท 
ด�รก�จะต้องจ่�ยเงินทั้งหมดเท่�ไร

2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 121

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ด�รก�ต้องก�รซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ 1 ชุด ประกอบด้วย 
ซีพียู ร�ค� 15,000 บ�ท จอมอนิเตอร์ขน�ด 17 นิ้ว ร�ค� 3,050 บ�ท 
คีย์บอร์ด ร�ค� 250 บ�ท และเม้�ท์ ร�ค� 180 บ�ท 
ด�รก�จะต้องจ่�ยเงินทั้งหมดเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

  
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

122 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)

 โอ้เมืองไทยเปนเมืองเรืองธรรมะ เปนเมืองพุทธเมืองธรรมนำ�วิถี
คิดและทำ�แต่สิ่งที่ดีดี ไทยล้วนมีคนใจบุญเกื้อหนุนกัน
 บุญผะเหวดไปฟังเทศน์เมืองอีส�น พุทธก�ลมีม�น�นมิแปรผัน
ตักบ�ตรเทโวบุญกฐินพร้อมใจพลัน บุญอนันต์ทำ�คว�มดีล้วนสุขใจ

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 123

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม
  
 

 
	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

124 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วัดแห่งหนึ่งได้รับเงินบริจ�คในง�นวันตักบ�ตรเทโว 135,235 บ�ท 
ง�นบุญผะเหวด 245,679 บ�ท และง�นบุญกฐิน 2,500,309 บ�ท 
รวมได้รับเงินบริจ�คทั้งสิ้นกี่บ�ท

        
2.	 ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 125

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

วัดแห่งหนึ่งได้รับเงินบริจ�คในง�นวันตักบ�ตรเทโว 135,235 บ�ท 
ง�นบุญผะเหวด 245,679 บ�ท และง�นบุญกฐิน 2,500,309 บ�ท 
รวมได้รับเงินบริจ�คทั้งสิ้นกี่บ�ท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

126 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)

 สมัยนี้เก�หลีม�แรงเหลือ ไม่น่�เชื่อวัยรุ่นต่�งหลงใหล
ศิลปนเปดคอนเสิร์ตแห่งหนใด พบเด็กไทยใจเก�หลีอยู่เต็มง�น
 ห�กหันม�ภ�คภูมิใจไทยเร�บ้�ง ต�มแบบอย่�งไทยแท้เพื่อสืบส�น
ประเพณีวัฒนธรรมอลังก�ร ให้ลูกหล�นได้ภูมิใจในแผ่นดิน

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 127

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
  

คอนเสิร์ตรักเมืองไทย



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

128 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บัตรชมก�รแสดงคอนเสิร์ตร�ค�ใบละ 5,000 บ�ท จำ�หน่�ยรอบละ 3,000 ใบ 
ถ้�จดัแสดงคอนเสร์ิต 10 รอบและข�ยบตัรหมดทกุรอบ จะได้เงนิทัง้หมดเท่�ไร

 
2.	ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 129

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

 
บัตรชมก�รแสดงคอนเสิร์ตร�ค�ใบละ 5,000 บ�ท จำ�หน่�ยรอบละ 3,000 ใบ 
ถ้�จดัแสดงคอนเสร์ิต 10 รอบและข�ยบตัรหมดทกุรอบ จะได้เงนิทัง้หมดเท่�ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

130 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอ่าน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเป็นคู่/อ่านเดี่ยว)

 ลุงสมปองช�วน�ผู้เหนื่อยย�ก      แสนลำ�บ�กตร�กตรำ�ทนทุกข์เข็ญ
กระดูกสันหลังของช�ติแสนลำ�เค็ญ จะย�กเย็นเช่นไรต้องหยัดยืน
 แม่โพสพดูแลข้�วลุงเถิด วัชพืชอย่�ให้เกิดทุกแผ่นผืน
วิถีชีวิตช�วน�สุดกลำ้�กลืน ได้เงินคืนเมื่อข�ยข้�วกำ�ไรดี
 ไม่ต้องรวยล้นฟ�อย่�งใครเข� ไม่ต้องเช่�ที่น�ของเศรษฐี
แค่พออยู่พอกินเลี้ยงชีวี เพียงเท่�นี้ลุงสมปองก็สุขใจ

        
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบคำาถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	นำาคำาจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 131

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำาถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพกำาลังทำาอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

132 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงสมปองลงทุนทำ�น�เปนเงินทั้งสิ้น 124,500 บ�ท เก็บผลผลิต
เปนข้�วเปลือกได้ 20 ตัน นำ�ข้�วเปลือกไปข�ยได้ร�ค�ตันละ 15,000 บ�ท 
ลุงสมปองได้กำ�ไรหรือข�ดทุนเปนเงินเท่�ไร   

 
2.	ให้นักเรียนทำาความเข้าใจโจทย์และตอบคำาถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์กำาหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาคำาตอบอย่างไร

	 4)	หาคำาตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง จ�ำนวนนับ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 133

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงสมปองลงทุนทำ�น�เปนเงินทั้งสิ้น 124,500 บ�ท เก็บผลผลิต
เปนข้�วเปลือกได้ 20 ตัน นำ�ข้�วเปลือกไปข�ยได้ร�ค�ตันละ 15,000 บ�ท 
ลุงสมปองได้กำ�ไรหรือข�ดทุนเปนเงินเท่�ไร   

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิทีำาได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ์ 

วิธีทำ�
 

ตอบ

 
2)	 คำาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง เศษสวน และจํานวนคละ 

(โจทย์ปญหาการบวก)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 135

1.	ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ครอบครัวของเด็กหญิงดวงดาวอาศัยอยู ในสวนผลไมบนภูเขา 
ครอบครวัของเธอนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชวิีตประจาํวัน 
ทุก ๆ วันเด็กหญิงดวงดาวจะชวยพอแมเก็บผลไมตาง ๆ เชน องุน แอปเปล 
และสตรอวเบอรรี่ ไปขายในตลาด

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

136 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 137

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เด็กหญิงดวงดาวขายแอปเปลครั้งแรกได    ของแอปเปลทั้งหมด 
ขายครั้งที่สองได    ของแอปเปลทั้งหมด เด็กหญิงดวงดาวขายแอปเปล
ไดเทาไร   

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
5

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

138 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เด็กหญิงดวงดาวขายแอปเปลครั้งแรกได    ของแอปเปลทั้งหมด 
ขายครั้งที่สองได    ของแอปเปลทั้งหมด เด็กหญิงดวงดาวขายแอปเปล
ไดเทาไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
5

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 139

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เด็กชายทรงวุฒิเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความสนใจและมี
ความรูเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนอยางดี ในชั่วโมงเรียน
คอมพิวเตอรเขาใหความชวยเหลือเพื่อน ๆ ในการใชคอมพิวเตอรกับเพื่อน
ที่ไมเขาใจ ทําใหเขาไดรับคําชมเชยจากครูอยูเปนประจํา

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

140 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 141

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ทรงวุฒิติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร ใชเวลา    ชั่วโมง  
และใชเวลาสแกนไวรัสอีก    ชั่วโมง ทรงวุฒิใชเวลาในการติดตั้ง
โปรแกรมสแกนไวรัสและสแกนไวรัสนานเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	

1
6

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

142 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทรงวุฒิติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร ใชเวลา    ชั่วโมง  
และใชเวลาสแกนไวรัสอีก    ชั่วโมง ทรงวุฒิใชเวลาในการติดตั้ง
โปรแกรมสแกนไวรัสและสแกนไวรัสนานเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

1
6

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 143

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ครอบครัวของปติมีสมาชิก 5 คน ทุกคนในเปนครอบครัวมีความรัก
สามคัคกัีน ทัง้พอและแมมอีาชพีตดัเยบ็เสือ้ผา ลกู ๆ  ทัง้สามคนตางต้ังใจเรียน
หนงัสือและชวยทํางานบาน เมือ่วางจากงานรบัจางตดัเยบ็เสือ้ผา พอและแม
จะตัดเย็บเสื้อผาใหสมาชิกทุกคนในบานเพื่อประหยัดคาใชจาย

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

144 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 145

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมตัดกางเกงขาสั้นใหลูกชายสามคน ลูกชายคนโตใชผา 1   เมตร 
ลูกชายคนกลางใชผา 1    เมตร ลูกชายคนเล็กใชผา 1    เมตร 
แมตองซื้อผาตัดกางเกงใหลูกชายทั้งสามคนกี่เมตร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด
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4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

146 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แมตัดกางเกงขาสั้นใหลูกชายสามคน ลูกชายคนโตใชผา 1   เมตร 
ลูกชายคนกลางใชผา 1    เมตร ลูกชายคนเล็กใชผา 1    เมตร 
แมตองซื้อผาตัดกางเกงใหลูกชายทั้งสามคนกี่เมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	
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2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 147

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ลุงพรมีอาชีพเลี้ยงปลานิล ส งขายในตลาดสดของเทศบาล 
ลุงพรขุดบอเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในที่ดินของตน และศึกษา
หาความรู วิธีการเลี้ยงปลาโดยขอขอมูลจากกรมประมงเปนประจํา 
ลุงพรจะใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนชวยกันเลี้ยงปลานิลตามขั้นตอน
ที่ถูกตอง ตั้งแตการเพาะพันธุ การใหอาหาร และการจําหนาย

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าที่มีในข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

148 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 149

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บอเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีนํ้า    ของบอ เติมนํ้าอีก    ของบอ 
ในบอเลี้ยงปลาจะมีนํ้าคิดเปนเศษสวนเทาใด

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด
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3



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

150 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บอเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีนํ้า    ของบอ เติมนํ้าอีก    ของบอ 
ในบอเลี้ยงปลาจะมีนํ้าคิดเปนเศษสวนเทาใด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ
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3



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 151

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

      ผักสวนครัวของพาฝนนั้นงามเหลือ มีมะเขือโหระพาขากอใหญ
พริกขี้หนูมะเขือยาวลวนถูกใจ กอตะไครถั่วพูปลูกคูกัน
      กะหลํ่าปลีกะหลํ่าปมผักคะนา พริกชี้ฟาถั่วฝกยาวลวนเลือกสรร
หมั่นรดนํ้าพรวนดินอยูทุกวัน ผักเธอนั้นปลอดสารพิษคนติดใจ

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

152 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 153

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พาฝนปลูกผักสวนครัว    ไร ปลูกผลไม    ไร 
พาฝนใชที่ดินปลูกผักสวนครัวและผลไมกี่ไร  

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์
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2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

154 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

พาฝนปลูกผักสวนครัว    ไร ปลูกผลไม    ไร 
พาฝนใชที่ดินปลูกผักสวนครัวและผลไมกี่ไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4
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2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 155

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 “ดอยเสมอดาว” อยูในอาณาบรเิวณของ “อทุยานแหงชาตศิรนีาน” เขตจงัหวดันาน
เปนจุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตยขึ้นยามเชาและพระอาทิตยตกในตอนเย็น 
นอกจากนีย้งัสามารถชมทะเลหมอกในยามเชา ชมดาวและแสงไฟจากตัวอาํเภอนานอย
ในยามคํา่คนืไดอยางสวยงาม ซ่ึงสามารถเหน็ไดรอบทศิทาง เหน็ววิทวิทศันของแมนํา้นาน
ที่ทอดยาวในหุบเขาและเห็นยอดผาชูที่ตั้งตระหงานอยูขางหนา รวมทั้งมองเห็นบานพัก
และที่ทําการอุทยานฯ รวมทั้งสามารถมองเห็นตัวเมืองนานอย ไร นา ของชาวบาน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

156 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 157

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นิภาเดินทางไปเที่ยวดอยเสมอดาว โดยเดินเทาเปนระยะทาง 11   กิโลเมตร 
จึงหยุดพัก ยังเหลือระยะทางอีก 18 กิโลเมตร นิภาตองเดินเทา
เปนระยะทางทั้งหมดเทาใด

2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

3
7



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

158 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นิภาเดินทางไปเที่ยวดอยเสมอดาว โดยเดินเทาเปนระยะทาง 11   กิโลเมตร 
จึงหยุดพัก ยังเหลือระยะทางอีก 18 กิโลเมตร นิภาตองเดินเทา
เปนระยะทางทั้งหมดเทาใด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
7



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 159

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ยุคปจจุบันเปนยุคแหงสังคมความรู ขอมูลขาวสารมีความรวดเร็ว
และสามารถแสวงหาไดผานชองทางตาง ๆ ไดมากมาย อินเทอรเน็ต
เปนชองทางหน่ึงของการสงขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลก 
ขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้นสามารถนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่น ๆ ซึ่งตองอาศัยความรู 
ดานการจัดการ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาครูผู สอนและนักเรียน
สามารถเรียนรูสื่อสารถึงกันแบบออนไลน ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกตาง
จากการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากข้อความที่อ่าน	แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

160 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

		 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 161

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ครูสอนการใชอินเทอรเน็ตในวิชาคอมพิวเตอรไปแลว     ชั่วโมง 
เหลือเวลาอีก      ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอรใชเวลาเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมง

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

2
33

4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

162 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ครูสอนการใชอินเทอรเน็ตในวิชาคอมพิวเตอรไปแลว     ชั่วโมง 
เหลือเวลาอีก     ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอรใชเวลาเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมง

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

2
3

3
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 163

ชุดที่ 8

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ฝนตกหนักนํ้าไหลแรงสีหมนหมอง ลนจากคลองสองฝงหลั่งรินไหล
ทวมบานเรือนญาติเพื่อนพองระกําใจ เราชาวไทยลวนชวยกันดวยไมตรี
 นํ้าทวมสะพานขาดมาสามวัน ตางชวยกันแกไขอยางเต็มที่
ชัยและพงษหาทอนไมไมรอรี ซอมทางดีเดินสบายสุขใจเอย

2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

 
	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

164 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 165

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ชัยมีทอนไมยาว 2    เมตร พงษมีทอนไมยาว 3    เมตร นํามาวางตอกัน
จะไดไมยาวกี่เมตร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

2
5

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

166 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ชัยมีทอนไมยาว 2    เมตร พงษมีทอนไมยาว 3    เมตร นํามาวางตอกัน
จะไดไมยาวกี่เมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

2
5

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 167

ชุดที่ 9

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 เชอืก ทํามาจากเสนใยธรรมชาตหิรอืเสนใยสงัเคราะห ทีน่าํมาถกัเกลยีว
รวมเปนเสนเชือก เชือกถูกนํามาใชในการเคลื่อนยายวัสดุตั้งแตยุคแรกๆ 
โดยทั่วไปเชือกมักใชในงานเคลื่อนยายวัสดุชั่วคราว เชน ในงานกอสราง 
งานทาสี งานประมง เปนตน คุณสมบัติของเชือก จะเหนียว ยืดหยุนไดดี 
โคงงอไดมาก ทาํใหยดึเกาะกบัวสัดทุีจ่ะเคลือ่นยายไดดแีละไมทาํใหผิวของวัสดุ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากข้อความที่อ่าน	แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

168 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	ภาพที่นักเรียนเห็น	คืออะไร

	 3)	 สิ่งที่เห็นในภาพเกิดขึ้นที่ใดได้บ้าง

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 169

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เชือกสองเสนนํามาผูกตอกันเพื่อทําราวสะพาน เชือกที่ผูกตอกันสั้นลง
เสนละ    เมตร เชือกเสนแรกเหลือความยาว 15    เมตร เชือกเสนที่สอง
เหลือความยาว 9    เมตร เดิมเชือกแตละเสนมีความยาวเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

2
5

3
4

1
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

170 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เชือกสองเสนนํามาผูกตอกันเพื่อทําราวสะพาน เชือกที่ผูกตอกันสั้นลง
เสนละ    เมตร เชือกเสนแรกเหลือความยาว 15    เมตร เชือกเสนที่สอง
เหลือความยาว 9    เมตร เดิมเชือกแตละเสนมีความยาวเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

2
5

3
4

1
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 171

ชุดที่ 10

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 การคมนาคมขนสง เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศที่สําคัญอีกทั้งเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญชวยใหเกิดการเดินทางไดอยางกวางขวาง ตั้งแตการไปมา
ติดตอกันระหวางทองถิ่นตาง ๆ เริ่มจากระหวาง หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
และประเทศ การคมนาคมขนสงแบงเปนประเภทตาง ๆ  คือ การคมนาคมทางบก 
ไดแก ทางรถไฟ และทางรถยนต การคมนาคมทางนํ้า ไดแก ทางแมนํ้า ลําคลอง 
และทางทะเล การคมนาคมทางอากาศ ไดแก ทางเครื่องบินท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากข้อความที่อ่าน	แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

172 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 173

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงสุชาติเดินทางจากบานไปเยี่ยมลูกชายที่ตางจังหวัด เขาเดินทาง
ดวยการเดินเทาเปนระยะทาง 1    กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนตเปน
ระยะทาง 5    กิโลเมตร ระยะทางที่เหลือ 18 กิโลเมตร เดินทางโดยเรือ 
รวมเปนระยะทางทั้งหมดเทาใด

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
7

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ

(โจทย์ปัญหำกำรบวก)

174 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงสุชาติเดินทางจากบานไปเยี่ยมลูกชายที่ตางจังหวัด เขาเดินทาง
ดวยการเดินเทาเปนระยะทาง 1    กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนตเปน
ระยะทาง 5    กิโลเมตร ระยะทางที่เหลือ 18 กิโลเมตร เดินทางโดยเรือ 
รวมเปนระยะทางทั้งหมดเทาใด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
7

3
5



เรื่อง เศษสวน และจํานวนคละ

(โจทย์ปญหาการลบ)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

176 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 มะละกอเป นพืชมหัศจรรย   ทุกส วนของมะละกอล วนมีประโยชน ทั้ งสิ้น
มะละกอมีคุณคาทางโภชนาการสูง ผลนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิดซึ่งอุดมไปดวย 
วิตามินเอและสารเบตาเคโรทีน วิตามินเอชวยบํารุงสายตา ผม ฟน เหงือก สารเบตาแคโรทีน 
ชวยตานโรคมะเร็ง ชวยใหผิวพรรณสดใสลบริ้วรอยสิวฝา สวนผลสุกและดิบมีวิตามินซี 
แคลเซียม ฟอสฟอรัสและเหล็ก วิตามินซีชวยปองกันและรักษาโรคหวัด โรคมะเร็ง 
โรคลักปดลักเปด เลือดออกตามไรฟนและใตผิวหนัง ชวยไมใหแกกอนวัย แคลเซ่ียม
ทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง ปองกันโรคกระดูกพรุน ฟอสฟอรัสชวยสรางกระดูกและฟน 
เหล็กชวยบํารุงเลือดและปองกันการเปนโรคโลหิตจาง 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 177

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

มะละกอ

พืชมหัศจรรย์



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

178 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

มะละกอสองผลหนัก 1     กิโลกรัม มะละกอผลแรก หนัก     กิโลกรัม 
มะละกออีกผลหนักเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

7
10

7
8



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 179

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

มะละกอสองผลหนัก 1     กิโลกรัม มะละกอผลแรก หนัก     กิโลกรัม 
มะละกออีกผลหนักเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

7
10

3
8



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

180 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 วันเกิดของคุณปูในปนี้   ณิชามีขนมเคกมาถาดใหญ
จากฝมือทําดวยรักประจักษใจ วางมอบใหปูเปาเทยีนหลานอวยชยั
 อายุมั่นขวัญยืนสักหมื่นป แข็งแรงดีสุขภาพจิตแจมใส
ปราศจากทุกขมีสุขปลอดโรคภัย เปนรมโพธิ์รมไทรนิรันดร

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 181

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

182 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ณิชาทําขนมเคกในงานวันเกิดของคุณปู ใชแปง     กิโลกรัม 
ใชนํ้าตาลทราย      กิโลกรัม ณิชาใชนํ้าตาลทรายนอยกวาแปงกี่กิโลกรัม

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
2

3
10



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 183

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ณิชาทําขนมเคกในงานวันเกิดของคุณปู ใชแปง     กิโลกรัม 
ใชนํ้าตาลทราย      กิโลกรัม ณิชาใชนํ้าตาลทรายนอยกวาแปงกี่กิโลกรัม

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
2

3
10



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

184 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 การปลูกขาวและการดูแลรักษาตนขาวในนา ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
ในแตละทองถิ่นแตกตางกันตามสภาพของดินฟาอากาศ และสังคมของ
ทองถิ่นนั้น ๆ พื้นที่ที่อาศัยนํ้าฝนเพียงอยางเดียว ตองกําหนดเวลาปลูกขาว
ใหเหมาะสมกบัชวงทีม่ฝีนตกสมํา่เสมอ และเกบ็เกีย่วในชวงทีห่มดฤดฝูนพอดี 

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 185

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

186 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วันเสารชาวนา 4 คนชวยกันดํานาได 5     ไร วันอาทิตยดํานาได 5     ไร 
วันไหนที่ชาวนาดํานาไดมากกวาและมากกวาอยูเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
5

2
3



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 187

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

วันเสารชาวนา 4 คนชวยกันดํานาได 5     ไร วันอาทิตยดํานาได 5     ไร 
วันไหนที่ชาวนาดํานาไดมากกวาและมากกวาอยูเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
5

2
3



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

188 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)
 

 คุณยายสรอย อายุ 85 ป ชอบสวมเสื้อคอกระเชาสีแดง นุงผาถุงกลางเกา
กลางใหมสีนํ้าตาลเขม เปนคนสูชีวิต ไมมีญาติ ไมมีลูกหลาน ไมมีทะเบียนบาน 
บตัรประชาชนหาย หมดโอกาสรบัสทิธสิงเคราะหทกุอยาง ตองดิน้รนเพือ่เอาชวีติ
รอดไปวันๆ คุณยายหาเลี้ยงชีพโดยการขายเศษไมกอไฟมัดละบาท ดวงตา
เปนตอกระจกเริ่มมองไมเห็น หูตึงไมไดยิน มีคนใจบุญพาสงโรงพยาบาล 
คุณหมอผาตอกระจกให คุณยายอาการดีขึ้นกลับมาพักฟนที่บาน แมคุณยาย
จะยังไมหายดีนัก แตตองฝนลุกนั่งผาไม มัดไวเตรียมไปขายเพื่อเลี้ยงชีพตอไป   

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าที่มีในข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 189

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

190 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ผาสีแดงยาว 1     เมตร นําไปตัดเสื้อคอกระเชาใหคุณยายสรอย     เมตร 
เหลือผาสีแดงที่ตัดเสื้อไปแลวกี่เมตร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

5
6

5
8



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 191

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ผาสีแดงยาว 1     เมตร นําไปตัดเสื้อคอกระเชาใหคุณยายสรอย     เมตร 
เหลือผาสีแดงที่ตัดเสื้อไปแลวกี่เมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

5
6

5
8



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

192 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 เมื่อยามดึกสงัดลมพัดผาน หนุมชาวบานมุงทาํงานเพือ่สานฝน
ชวงเวลาตีหนึ่งของทุกวัน จิตมุงมั่นกาวเทาเขาสวนยาง
 พรอมถือมีดไฟฉายหมายตาไว แสงสองไปกรีดยางรวมฟาสาง
ไดหลายถังโชคดีมีหนทาง สมหวังสรางฐานะจะสบาย

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	 	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 193

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

194 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ถังใบหนึ่งมีความจุ 20 ลิตร เทนํ้ายางลงถังไป 17    ลิตร จะเทนํ้ายาง
ไดอีกกี่ลิตรจึงเต็มถังพอดี  

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

2
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 195

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ถังใบหนึ่งมีความจุ 20 ลิตร เทนํ้ายางลงถังไป 17    ลิตร จะเทนํ้ายาง
ไดอีกกี่ลิตรจึงเต็มถังพอดี  

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

2
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

196 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ชาดีชงใสกามาวางไว   เทลงไปกรองในถวยกลิน่หอมหวน
ดับกระหายคลายรอนขอเชิญชวน ดีทุกสวนปลอดภัยไรโรคา
 ชาดีนั้นมีคุณคามากมาย ใหรางกายผอนคลายไดรักษา
ความเหนื่อยลาที่มีตามกายา ดื่มนํ้าชาเพื่อรักษาชีวีเอย

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 197

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

198 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

กาใบหนึ่งมีนํ้าชาอยู 1    ลิตร เทใสถวยสี่ใบ     ลิตร จะเหลือนํ้าชาในกากี่ลิตร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
4
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15



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 199

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

กาใบหนึ่งมีนํ้าชาอยู 1    ลิตร เทใสถวยสี่ใบ     ลิตร จะเหลือนํ้าชาในกากี่ลิตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
4

13
15



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

200 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 วันปใหมขออวยชัยใหนองพี่ พบสิ่งดีสดใสใจสุขสันต
หอของขวัญสีสันสวยสานสัมพันธ มอบแกกันสุขเกษมเปรมปรีดา
 ดวยอํานาจพุทธอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตใหทุกทานสุขหรรษา
ประสบโชคปลอดภัยไรโรคา ถอยวาจาเปนที่รักนิรันดร

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 201

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

202 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ริบบิ้นหอของขวัญยาว 3    เมตร นําไปผูกของขวัญ 1    เมตร 
เหลือริบบิ้นยาวเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

7
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5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 203

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ริบบิ้นหอของขวัญยาว 3    เมตร นําไปผูกของขวัญ 1    เมตร 
เหลือริบบิ้นยาวเทาไร

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

7
9

2
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

204 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 8

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ไฟฟาแรงสงูเปนระบบไฟฟาทีม่แีรงดนัไฟฟาระหวางสายไฟฟาสูงเกนิกวา 1,000 โวลต
ขึน้ไป และมแีรงดนัไฟสงูมาก เมือ่เทยีบกบัไฟฟาแรงตํา่ทีใ่ชกบัเคร่ืองใชไฟฟาตามบานทัว่ไป 
(220 โวลต) ไฟฟาแรงสูงจึงสามารถกระโดดขามอากาศหรือฉนวนไฟฟาเขาหาวัตถุหรือ
สิ่งมีชีวิตได จึงตองมีการจับยึดสายไฟฟาดวยวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาในจํานวนที่พอเหมาะ
กบัไฟฟาแรงสงูนัน้ ฉนวนไฟฟาทีใ่ชกนัสวนใหญจะทาํดวยกระเบ้ืองเคลอืบเปนช้ัน ๆ  มีรูปราง
เหมือนชามควํ่าที่เรียกวา ลูกถวย เราจึงสามารถรูไดวาเปนสายไฟฟาแรงสูงหรือไม
โดยสังเกตไดจากการยึดสายไฟฟาดวยลูกถวยเปนชั้น ๆ ซึ่งจํานวนชั้นของลูกถวยจะ
บงบอกถงึระดบัแรงดนัไฟฟาของไฟฟาแรงสงูนัน้ วิธสีงัเกตวาเปนไฟฟาแรงสงูอกีวิธหีนึง่คอื 
ระดับความสูงของสายไฟ สายไฟฟาแรงสูงสวนใหญจะอยูสูงจากพื้นดินตั้งแต 9 เมตรขึ้นไป 
สายไฟฟาที่อยูสูงกวาจะมีแรงดันไฟฟามากกวาสายไฟฟาที่อยูตํ่ากวา

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 205

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 3)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

206 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เสาไฟฟาแรงสูงตนหนึ่งตอกลงดินลึก 2    เมตร
ถาเสาไฟมีความสูงทั้งหมด 10 เมตร สวนที่พนพื้นดินมีความสูงเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

6
7



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 207

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เสาไฟฟาแรงสูงตนหนึ่งตอกลงดินลึก 2    เมตร
ถาเสาไฟมีความสูงทั้งหมด 10 เมตร สวนที่พนพื้นดินมีความสูงเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

6
7



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

208 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 9

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 สักวาผลไมไทยโอชารส  สมโอสดจากสวนลิ้นจี่หวาน
มะมวงมะปริงมะปรางอรอยนาน ชมพูตาลฝรั่งเงาะและทุเรียน
 ละมุดขนุนนอยหนานาลองลิ้ม ใครไดชิมลวนติดใจไมแปรเปลี่ยน
ตางหลงใหลติดใจหวนแวะเวียน คิดหมั่นเพียรปลูกกินเองแสนสุขเอย

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 209

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

210 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมซื้อสม มะมวง และเงาะ มีนํ้าหนักรวมกัน 12    กิโลกรัม สมและมะมวง
หนักรวมกัน 5     กิโลกรัม เงาะหนักเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
21

4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แมซื้อสม มะมวง และเงาะ มีนํ้าหนักรวมกัน 12    กิโลกรัม สมและมะมวง
หนักรวมกัน 5     กิโลกรัม เงาะหนักเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
21

4



เรื่อง เศษสวน และจํานวนคละ

(โจทย์ปญหาการคูณ)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 213

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ลงุไกรสรรวมโครงการปลกูผกัปลอดสารพษิ คณุลงุไดทดลองปลกูแครอท
และกะหล่ําปล ีโดยการใชปุยชวีภาพแทนปุยเคมี  ชาวบานในละแวกใกลเคียง
นยิมซือ้ผกัของเขาไปบรโิภค เมือ่ไดเงนิจากการจาํหนายผัก เขาจะนาํเงนิดงักลาว
ไปฝากกับสหกรณเพ่ือออมไวสําหรับใชจายในยามจําเปนโดยนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

214 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

.. 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 215

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงไกรสรมีที่ดินทั้งหมด 20 ไร ปลูกแครอท      ของที่ดินทั้งหมด 
ลุงไกรสรปลูกแครอทกี่ไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

216 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงไกรสรมีที่ดินทั้งหมด 20 ไร ปลูกแครอท      ของที่ดินทั้งหมด 
ลุงไกรสรปลูกแครอทกี่ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 217

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เพลินตาไปรวมงานสังสรรควันสตรีสากล ในงานดังกลาวจัดอาหาร
นานาชาติ ทั้งอาหารไทย ญี่ปุน เวียดนาม จีน และอาหารชาติอื่น ๆ อีก
หลายประเทศ เพลินตาตองการควบคุมนํ้าหนัก เธอจึงตักอาหารดวยปริมาณ
พอเหมาะ ดื่มนํ้าบลูเบอรรี่และนํ้าสตรอวเบอรร่ี ไมรับประทานเคกซึ่งมี
สวนประกอบของแปง  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

218 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 219

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

งานเลี้ยงสังสรรค มีการจัดเตรียมนํ้าบลูเบอรรี่ไว 140 ลิตร และ
นํ้าสตรอวเบอรรี่     ของปริมาณนํ้าบลูเบอรรี่ จะมีนํ้าสตรอวเบอรรี่กี่ลิตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

220 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

งานเลี้ยงสังสรรค มีการจัดเตรียมนํ้าบลูเบอรรี่ไว 140 ลิตร และ
นํ้าสตรอวเบอรรี่     ของปริมาณนํ้าบลูเบอรรี่ จะมีนํ้าสตรอวเบอรรี่กี่ลิตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 221

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ครอบครัวของปญญามีฐานะยากจน เขาตองการออมเงินไวสําหรับ
การเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น จึงตองการทํางานพิเศษระหวางปดภาคเรียน 
และไดไปสมัครงานที่ปมนํ้ามันแหงหนึ่ง มีหนาที่เติมนํ้ามัน ตองเฝาหัวจาย
ทั้งเบนซิน ดีเซล และแกสโซฮอล เขามุงมั่นและตั้งใจทํางานจึงเปนที่รักของ
นายจางและผูรวมงาน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

222 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม	

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 223

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปมนํ้ามัน มียอดขายนํ้ามันเบนซิน 180,000 บาท 
ขายนํ้ามันแกสโซฮอล ไดเงินเปน    ของยอดขายนํ้ามันเบนซิน 
ปมนํ้ามันแหงนี้ขายนํ้ามันแกสโซฮอลไดเงินเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

5
6



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

224 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ปมนํ้ามัน มียอดขายนํ้ามันเบนซิน 180,000 บาท 
ขายนํ้ามันแกสโซฮอล ไดเงินเปน    ของยอดขายนํ้ามันเบนซิน 
ปมนํ้ามันแหงนี้ขายนํ้ามันแกสโซฮอลไดเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

5
6



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 225

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 วนันีข้องชัว่โมงคณติศาสตร ชัน้ประถมศกึษาปที ่6 เปนการเรยีนเกีย่วกบั
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เชน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
พืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มผนืผา พ้ืนท่ีของรปูสีเ่หลีย่มรปูวาว เปนตน และมกีจิกรรม
แบงกลุมชวยกันทําวาวปกเปาจากกระดาษสา นักเรียนทุกคนมีความสุข และ
สนุกสนานจากการลงมือปฏิบัติงาน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

226 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 227

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

การทําวาวปกเปาแตละตัวจะตองใชกระดาษ     ตารางเมตร 
ถาทําวาว 36 ตัว จะตองใชกระดาษกี่ตารางเมตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

5
9



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

228 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

การทําวาวปกเปาแตละตัวจะตองใชกระดาษ     ตารางเมตร 
ถาทําวาว 36 ตัว จะตองใชกระดาษกี่ตารางเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

5
9



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 229

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ทุเรียน เปนผลไมซึ่งไดชื่อวาเปนราชาของผลไม นอกจากเนื้อของผลทุเรียน
จะใชในการบรโิภคแลว ยงัมสีรรพคณุทางยา ในตาํราสมนุไพรไดกลาวไววา เนือ้ทเุรียน
มีรสหวาน มีสรรพคุณใหความรอน ใชแกโรคผิวหนัง ทําใหฝแหง มีฤทธิ์ขับพยาธิ 
เปลอืกทเุรยีน มรีสฝาดเฝอน นํามาสับแชในนํา้ปนูใส ใชชะลางแผลทีเ่กดิจากนํา้เหลอืงเสยี 
แผลพุพอง หรือนํามาเผาทําถาน บดจนเปนผง คลุกในนํ้ามันมะพราว หรือนํ้ามันงา 
ลดความบวมพองจากคางทูม และเผาเอาควันไลยุงและแมลง ใบทุเรียนมีรสขมและ
เฝอน ใชตมนํา้อาบแกไข แกดซีาน และเปนสวนผสมในยาขบัพยาธ ิรากจากตนทเุรียน
มีรสฝาดขม ตัดเปนขอ ๆ ตมใหเดือด ดื่มบรรเทาอาการไข และรักษาอาการทองรวงได 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

230 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 231

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมคาซื้อทุเรียนมา 157     กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 35 บาท 
แมคาจายเงินเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

232 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แมคาซื้อทุเรียนมา 157     กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 35 บาท 
แมคาจายเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 233

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ถั่วลิสงตมเปนอาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน และเสนใยที่เปนประโยชน
ตอรางกายมนษุย นอกจากนีถ้ัว่ลสิงตมยงัมวีติามนิ และเกลอืแรอกีหลายอยาง 
เชน วิตามินบีคอมเพล็กซ วิตามินอี และแรธาตุหลายอยาง เชน แคลเซียม 
แมกนเีซยีม ฟอสฟอรัส โปแตสเซยีม โซเดยีม และไขมนัทีม่ปีระโยชนและไมมี
คอเลสเตอรอล    

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

234 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 235

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พอคาขายถั่วตมไดวันละ 18    กิโลกรัม ในเดือนเมษายนพอคาขายถั่วตม
หมดทุกวัน คิดเปนถั่วตมทั้งหมดกี่กิโลกรัม

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

236 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

พอคาขายถั่วตมไดวันละ 18    กิโลกรัม ในเดือนเมษายนพอคาขายถั่วตม
หมดทุกวัน คิดเปนถั่วตมทั้งหมดกี่กิโลกรัม

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 237

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ทรายเปนตัวอยางหนึ่งของวัสดุจําพวกสสารแบบเม็ด ซึ่งเกิดจากหินที่ถูกยอย
เปนเมด็ละเอยีด ทีเ่ราพบเหน็ตามชายหาดโดยทัว่ไป แตในทางวทิยาศาสตร (โดยเฉพาะ
ทางธรณีวิทยา) หมายถึงชื่อขนาดของอนุภาคขนาดเม็ด “ทราย” ท่ีมีขนาดอนุภาค
หรือเม็ดตะกอนระหวาง 0.0625 ถึง 2 มิลลิเมตร อนุภาคหนึ่ง ๆ  ของทรายนั้น เรียกวา 
“เมด็ทราย” ขนาดของอนภุาคทีเ่ลก็ถดัลงไป เรยีกวา ทรายแปง เปนอนภุาคท่ีมีขนาด
เล็กกวา 0.0625 มิลลิเมตร จนถึง 0.004 มิลลิเมตร สวนขนาดของอนุภาคที่ใหญกวา
ขนาดอนุภาคของทราย เรียกวา กรวด ทรายมีหลายประเภท และสามารถนําไปใช
ประโยชนแตกตางกัน เชน ทรายหยาบใชเปนสวนผสมของคอนกรีตในงานกอสราง 
ทรายแกวใชในอุตสาหกรรมแกว กระจก เครื่องปนดินเผา เปนตน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

238 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 3)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 239

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ทราย 4    ลูกบาศกเมตร สรางหองนํ้าได 1 หลัง ถาตองการสรางหองนํ้า 
14 หลัง จะตองใชทรายทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร   

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรคูณ)

240 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ทราย 4    ลูกบาศกเมตร สรางหองนํ้าได 1 หลัง ถาตองการสรางหองนํ้า 
14 หลัง จะตองใชทรายทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร  

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
2



เรื่อง เศษสวน และจํานวนคละ 

(โจทย์ปญหาการหาร)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

242 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)				

 เด็กหญิงไพลินเปนคนใจบุญ ในวันสําคัญทางศาสนาเธอจะตองเตรียมขาวสาร
อาหารแหงเพื่อไปใสบาตร ขาวสารท่ีเธอเลือกเปนขาวสารหอมมะลิอยางดี 
เมื่อเธอซ้ือขาวสารหอมมะลิมาแลว ก็จะตักแบงใสถุงขนาดพอเหมาะไวใสบาตร 
หลังจากใสบาตร เธอจะกรวดนํ้าอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร ดวยความศรัทธา
และยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ทําใหเด็กหญิงไพลินประพฤติตน
เปนคนดี มีนํ้าใจ เธอจึงเปนที่รักใครของทุกคน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 243

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

					ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

244 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ไพลินซื้อขาวสารหอมมะลิ 30 กิโลกรัม นํามาแบงใสถุง ถุงละ      กิโลกรัม 
เพื่อนําไปใสบาตร จะไดขาวสารทั้งหมดกี่ถุง
 

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
10



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 245

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ไพลินซื้อขาวสารหอมมะลิ 30 กิโลกรัม นํามาแบงใสถุง ถุงละ      กิโลกรัม 
เพื่อนําไปใสบาตร จะไดขาวสารทั้งหมดกี่ถุง

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

3
10



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

246 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)    

 นํ้าผลไม คือของเหลวท่ีอยูในเนื้อเยื่อของผลไมตามธรรมชาติ อาจรวมถึง
ของเหลวจากผลของผักบางชนิดดวย เชน มะเขือเทศ นํ้าผลไมไดมาจากการคั้นหรือ
การปนผักผลไมเหลานั้นโดยไมตองใชความรอนหรือตัวทําละลาย ตัวอยางเชน 
นํ้าสมเปนของเหลวที่สกัดจากผลสม นํ้ามะนาวเปนของเหลวท่ีสกัดจากผลมะนาว 
นํ้าผลไมสําเร็จที่วางขายในทองตลาดหลายยี่หอถูกกรองเอาเสนใย เนื้อ หรือกากออก 
แตนํ้าผลไมที่มีเนื้อก็ยังคงเปนเครื่องดื่มที่นิยม นํ้าผลไมอาจขายในรูปแบบเขมขน 
ซ่ึงจาํเปนจะตองเตมินํา้เพือ่ลดความเขมขนจนกระท่ังอยูในสถานะปกติ อยางไรกต็าม 
นํ้าผลไมแบบเขมขนมักจะมีรสชาติท่ีผิดแปลกไปจากนํ้าผลไมคั้นสดอยางชัดเจน 
นํ้าผลไมบางชนิดอาจมีการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารกอนวางจําหนาย อาทิ 
พาสเจอรไรซ การแชแข็ง การระเหย หรือการอบใหเปนผงแหง 

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร			

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 247

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม			

              

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

248 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

โรงงานผลิตนํ้าผลไมไดวันละ 16,000 ลิตร บรรจุใสขวด
ขวดละ     ลิตร โรงงานผลิตนํ้าผลไมไดวันละกี่ขวด

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

4
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 249

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

โรงงานผลิตนํ้าผลไมไดวันละ 16,000 ลิตร บรรจุใสขวด
ขวดละ     ลิตร โรงงานผลิตนํ้าผลไมไดวันละกี่ขวด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

4
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

250 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)					

      นองตุกตาแวะรานขายเครื่องเขียน เดินวนเวียนมองหาพลาสติกใส
หอหนังสือซื้อมาแสนดีใจ เตรียมการใหญวัดตัดจัดพอดี 
 วางทาบลงปกสวยมีสีสัน ชวยปองกันถนอมใชใหสุขี
เสริมปญญาหาความรูอยูมากมี อยารอรีรีบมาอานหนังสือกัน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 251

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

252 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ตุกตาซื้อพลาสติกขนาด 3 ตารางเมตร นํามาตัดเปนแผน
ขนาด     ตารางเมตร จะไดทั้งหมดกี่แผน

2.		ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	
 

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 253

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ตุกตาซื้อพลาสติกขนาด 3 ตารางเมตร นํามาตัดเปนแผน
ขนาด     ตารางเมตร จะไดทั้งหมดกี่แผน

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

254 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ลุงบอกวาขานี้ตีเหล็กแทง ใชเรี่ยวแรงหนักหนากวาแบกหาม
เปนมีดดีที่มีความสวยงาม ใหเหมาะตามรูปลวนควรแกงาน
 การตีเหล็กใหดีนั้นตียาก ใชแรงมากลําบากขึ้นรูปขวาน
ใหแข็งแรงใชดีและทนทาน ควรแกงานการกิจที่คิดทํา

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 255

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)		คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)		เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)		แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

256 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เหล็กเสนยาว 7    เมตร แบงเปน 12 ทอนเทา ๆ กัน เพื่อตีมีด 
จะไดเหล็กแตละทอนยาวเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 257

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เหล็กเสนยาว 7    เมตร แบงเปน 12 ทอนเทา ๆ กัน เพื่อตีมีด 
จะไดเหล็กแตละทอนยาวเทาไร

1)	จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
2



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

258 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

   วสันตฤดู ชาวนารูรีบทําการ
  เตรียมกลาปลูกไถหวาน ทํางานกันสามัคคี
   ไมตองใชเงินตรา เต็มใจมาปกดําดี
  ชวยกันเสร็จทันที ตามวิถีชาวนาไทย       

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 259

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

260 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ชาวนามีเมล็ดพันธุขาว หนัก 97     กิโลกรัม ใชหวานในนาขาว
ไรละ     กิโลกรัม จะใชหวานไดทั้งหมดกี่ไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
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4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรหำร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 261

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ชาวนามีเมล็ดพันธุขาว หนัก 97     กิโลกรัม ใชหวานในนาขาว
ไรละ     กิโลกรัม จะใชหวานไดทั้งหมดกี่ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด

3
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4



เรื่อง เศษสวน และจํานวนคละ

(โจทย์ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 263

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ขาวเหนียวมูลแมประนอมอรอยยิ่ง สะอาดจริงไถถามทําสูตรไหน
มีชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล ทําดวยใจคือสูตรเด็ดเคล็ดลับดี
 บรรจงตักใสใบตองสด หวานมันรสถูกใจไมใสสี
สิ่งแปลกปลอมสารกันบูดนั้นไมมี อยารอรีรีบซื้อหามาทานกัน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

264 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 265

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมประนอมขายขาวเหนียวมูล หอละ     กิโลกรัม ขายได 170 หอ 
และยังเหลืออีก 13 กิโลกรัม แมประนอมเตรียมขาวเหนียวมูลไวขายกี่กิโลกรัม

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
10



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

266 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

 
แมประนอมขายขาวเหนียวมูล หอละ     กิโลกรัม ขายได 170 หอ 
และยังเหลืออีก 13 กิโลกรัม แมประนอมเตรียมขาวเหนียวมูลไวขายกี่กิโลกรัม

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
10



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 267

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 วาสนาไปจับจายซื้ออาหาร เตรียมจัดงานวันเกิดใหลูกสาว
เขาตลาดหาอาหารหวานคาว เพื่อหนูดาวตั้งใจไมประวิง
 เลือกกุงสดหมึกหอยปลาปูมา ดวยราคายอมเยาคุณคายิ่ง
ลวนของดีทําตมยําเผายางปง มีทุกสิ่งแสนอรอยทยอยยกมา

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

268 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 269

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วาสนาซื้อกุง 2    กิโลกรัม ปลาหมึก 1    กิโลกรัม ซื้อปูมานอยกวา
กุงและปลาหมึกรวมกัน     กิโลกรัม วาสนาซื้อปูมาหนักกี่กิโลกรัม

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
2

3
4

1
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

270 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

 
วาสนาซื้อกุง 2    กิโลกรัม ปลาหมึก 1    กิโลกรัม ซื้อปูมานอยกวา
กุงและปลาหมึกรวมกัน     กิโลกรัม วาสนาซื้อปูมาหนักกี่กิโลกรัม

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
2

3
4

1
4



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 271

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

   วันหยุดเสารอาทิตย ลุงพินิจแสนสุขสันต
  พาหลานไปเที่ยวกัน ถึงเมืองจันทบุรี
   จอดรถลงซื้อเงาะ เลือกเฉพาะเขงที่ดี
  ใสถุงชั่งทันที ราคานี้แสนยอมเยา

2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

272 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 273

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เงาะหนึ่งเขงหนัก 50 กิโลกรัม ขายใหลุงพินิจไป 20 กิโลกรัม 
ที่เหลือจัดใสถุง ถุงละ     กิโลกรัม จัดเงาะไดทั้งหมดกี่ถุง

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

274 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เงาะหนึ่งเขงหนัก 50 กิโลกรัม ขายใหลุงพินิจไป 20 กิโลกรัม 
ที่เหลือจัดใสถุง ถุงละ     กิโลกรัม จัดเงาะไดทั้งหมดกี่ถุง

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 275

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ปาสายใจปรึกษาปาลิ้นจี่ วาวันนี้ทําขนมกันดีไหม
ปาลิ้นจี่ตอบรับในทันใด ทําก็ไดแตกะทินั้นไมมี
 มะพราวขูดตองรีบลงมือคั้น    กะทิมันเต็มหมอขนไดที่
แบงเปนสองเทที่กรองในทันที รีบเร็วรี่ผสมขนมหวานมัน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

 
	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

276 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 277

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปาสายใจคั้นมะพราวไดนํ้ากะทิ     ลิตร ปาลิ้นจี่คั้นมะพราวไดนํ้ากะทิ  
    ลิตร แลวนํามารวมกัน เพื่อแบงทําขนม 2 อยาง อยางละเทา ๆ กัน  
จะใชนํ้ากะทิอยางละกี่ลิตร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

4
9

2
3



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

278 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

 
ปาสายใจคั้นมะพราวไดนํ้ากะทิ     ลิตร ปาลิ้นจี่คั้นมะพราวไดนํ้ากะทิ  
    ลิตร แลวนํามารวมกัน เพื่อแบงทําขนม 2 อยาง อยางละเทา ๆ กัน  
จะใชนํ้ากะทิอยางละกี่ลิตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4
9

2
3



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 279

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 ผาทอมือยกดอกเปนภูมิปญญาพ้ืนบานที่สืบทอดกันมาในรูปแบบ “พอแม 
พาทํา” มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตการดํารงชีพแบบพึ่งพาตนเอง สะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิตความเปนอยู  และความเปนชุมชน ผาทอมือยกดอกนํามาทอบนผืนผา 
เนนการทอใหแนนและเรยีบ ลงสีใหกลมกลนืตกแตงลวดลายสวยงาม มกีารอนรุกัษไว
เปนผาทอยกดอกลายโบราณ เปนท่ีนิยมในการสวมใสของคนภาคเหนือ เหมาะกับ
ทุกเพศทุกวัย ใชสวมใสในงานพิธีสําคัญตาง ๆ และสวมใสเปนชุดสุภาพ ชุดทํางาน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

280 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 281

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ผาทอมือยกดอกมวนหนึ่งยาว 45    เมตร เปนผามีตําหนิ 1     เมตร 
จึงขายราคาเมตรละ 250 บาท สวนผาที่เหลือขายในราคาเมตรละ 320 บาท  
ถาขายผาหมดจะไดเงินเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
6

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

282 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ผาทอมือยกดอกมวนหนึ่งยาว 45    เมตร เปนผามีตําหนิ 1     เมตร 
จึงขายราคาเมตรละ 250 บาท สวนผาที่เหลือขายในราคาเมตรละ 320 บาท  
ถาขายผาหมดจะไดเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
6

3
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 283

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 การทาํใหขาวเปลือกหลุดจากรวงขาวซึง่เรยีกวา “การยํา่ขาว” หรอื “บบุขาว” 
หรือ “ฟาดขาว” หรือ “ตีขาว” หรือ “นวดขาว” ซึ่งการทําใหขาวเปลือกหลุดออก
จากรวงขาว แลวทําความสะอาดเพื่อแยกเมล็ดขาวลีบและเศษฟางขาวออก เหลือไว
เฉพาะเมล็ดขาวเปลือกท่ีตองการเทานั้น โดยทั่วไปชาวนามักจะนวดขาวหลังจาก
ที่ตากขาวใหแหงเปนเวลา 5-7 วัน เพื่อใหความชื้นจากเมล็ดขาวหมดไป

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

284 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 285

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วันแรกชาวนาชวยกันนวดขาวไดขาวเปลือก 134      กิโลกรัม วันที่สอง
นวดได 122     กิโลกรัม แลวนําขาวเปลือกทั้งหมดแบงใสกระสอบ 7 ใบ 
ใบละเทา ๆ กัน จะไดขาวเปลือกกระสอบละกี่กิโลกรัม

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

3
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5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

286 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

วันแรกชาวนาชวยกันนวดขาวไดขาวเปลือก 134      กิโลกรัม วันที่สอง
นวดได 122     กิโลกรัม แลวนําขาวเปลือกทั้งหมดแบงใสกระสอบ 7 ใบ 
ใบละเทา ๆ กัน จะไดขาวเปลือกกระสอบละกี่กิโลกรัม

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

3
10

2
5



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 287

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 มนษุยรูจกัใชเกวยีนเปนพาหนะในการเดินทางและบรรทุกพชืผลทางการเกษตร 
หรอืสนิคามานาน โดยใชแรงววัและควายลากเกวยีน เกวยีนในแตละทองถิน่มีลักษณะ
ทีแ่ตกตางกนั ขึน้อยูกบัวฒันธรรมของทองถิน่นัน้ ๆ  นอกจากนี ้เรายงัใชคาํวา “เกวยีน” 
เปนหนวยสําหรับตวงขาวเปลือกโดยกําหนดให 1 เกวียนเทากับ 100 ถัง

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	 	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

288 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คน/สัตว์ในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน	

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 289

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงอํานวยทํานา 3 แปลงไดขาว 107    , 53    และ 29    เกวียน 
ตามลําดับ แบงขาวทั้งหมดใหลูก 4 คน คนละเทา ๆ กัน ลูกจะไดขาว
คนละเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด
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8



เรื่อง เศษส่วน และจ�ำนวนคละ 

(โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน)

290 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงอํานวยทํานา 3 แปลงไดขาว 107    , 53    และ 29    เกวียน 
ตามลําดับ แบงขาวทั้งหมดใหลูก 4 คน คนละเทา ๆ กัน ลูกจะไดขาว
คนละเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
2
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8



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปญหาการบวก)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

292 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ประชาชนชาวไทยที่มีรายได มีหนาที่ตองเสียภาษีรายไดใหกับรัฐบาล
โดยสามารถเสยีภาษรีายไดทีส่าํนกังานสรรพากรอาํเภอหรอืสรรพากรจงัหวดั 
และทางอินเทอรเน็ต เพื่อรัฐบาลจะไดนําเงินภาษีรายไดดังกลาวไปใช
ในการพัฒนาประเทศ 

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 293

.

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
  

 
	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

294 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปที่แลวสมใจเสียภาษีรายไดเปนเงิน 22,510.25 บาท ปนี้สมใจเสียภาษีรายได
มากกวาปที่แลว 7,456.50 บาท ปนี้สมใจเสียภาษีรายไดเทาไร   

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 295

ปที่แลวสมใจเสียภาษีรายไดเปนเงิน 22,510.25 บาท ปนี้สมใจเสียภาษีรายได
มากกวาปที่แลว 7,456.50 บาท ปนี้สมใจเสียภาษีรายไดเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

296 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 วันนี้นารีเรียนเรื่องทิศและแผนผัง นารีจึงเขียนแผนผังการเดินทาง
จากบานไปสถานท่ีสําคัญในหมูบาน ไดแก โรงเรียน ตลาด วัด พรอมทั้ง
บอกระยะทางจากบานของนารีไปยังสถานที่สําคัญในหมูบาน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 297

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 จากภาพแผนผังสถานที่ใดอยู่ใกล้บ้านนารีที่สุด

	 3)	 ถ้านารีเดินทางไปวัด	นารีต้องผ่านสถานที่ใดบ้าง

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

298 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ระยะทางจากบานของนารีถึงโรงเรียน 8.650 กิโลเมตร 
ซึ่งนอยกวาระยะทางจากบานของนารีถึงตลาดอยู 2.350 กิโลเมตร 
บานของนารีอยูหางจากตลาดกี่กิโลเมตร 

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 299

ระยะทางจากบานของนารีถึงโรงเรียน 8.650 กิโลเมตร 
ซึ่งนอยกวาระยะทางจากบานของนารีถึงตลาดอยู 2.350 กิโลเมตร 
บานของนารีอยูหางจากตลาดกี่กิโลเมตร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

300 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 แมชมพูบอกวาคาใชจาย   มีมากมายคาโทรศัพทคาไฟฟา
บานของเรายังมีคานํ้าประปา หนึ่งพันกวาคงแยแนแทเอย
 ไมประหยัดเลยจายแพงนักหนา ทั้งไฟฟาประปายังนิ่งเฉย
ควรประหยัดสักนิดอยาละเลย อยาเฉยเมยชวยกันทุกทุกคน  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 301

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

302 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

คาสาธารณูปโภคที่บานของชมพู เดือนมีนาคม เปนดังนี้     
  คาไฟฟา   736.25 บาท
  คานํ้าประปา 126.50 บาท
  คาโทรศัพทบาน 247.75 บาท
ชมพูตองเสียคาสาธารณูปโภคเดือนมีนาคมทั้งหมดเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 303

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

คาสาธารณูปโภคที่บานของชมพู เดือนมีนาคม เปนดังนี้     
  คาไฟฟา   736.25 บาท
  คานํ้าประปา 126.50 บาท
  คาโทรศัพทบาน 247.75 บาท
ชมพูตองเสียคาสาธารณูปโภคเดือนมีนาคมทั้งหมดเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

304 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 บานของแปงอยูในชนบทที่หางไกล ขาดแคลนนํ้าดื่มและนํ้าใชมาก 
แตละบานจึงตองมีแท็งกนํ้าหลายใบสําหรับเก็บนํ้าไวใชใหพอเพียง แท็งกนํ้า
แตละใบสามารถบรรจุนํ้าไดเปนจํานวนมากตามขนาด       

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 305

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

306 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แท็งกนํ้าใบที่หนึ่งมีนํ้า 750.125 ลิตร แท็งกนํ้าใบที่สองมีนํ้า 862.325 ลิตร 
แท็งกนํ้าทั้งสองใบมีนํ้าทั้งหมดเทาไร    

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง
 

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 307

แท็งกนํ้าใบที่หนึ่งมีนํ้า 750.125 ลิตร แท็งกนํ้าใบที่สองมีนํ้า 862.325 ลิตร 
แท็งกนํ้าทั้งสองใบมีนํ้าทั้งหมดเทาไร  

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

308 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ป จจุบันที่ดินในประเทศไทยมีราคาสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะที่ ดิน
บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของไทย เสรีมีที่ดิน
ทีค่ณุพอยกใหอยูในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ทีด่นิของเสรมีผีูสนใจมาขอซือ้
หลายราย  แตเขาไมขาย เพราะเขาสามารถทํานาเก็บเงินซื้อที่ดินเพิ่มไดอีก

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 309

.

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการบวก)

310 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เสรีมีที่ดิน 1,318.75 ตารางวา ซื้อเพิ่มอีก 450.25  ตารางวา  
เสรีมีที่ดินทั้งหมดเทาไร
  

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 311

เสรีมีที่ดิน 1,318.75 ตารางวา ซื้อเพิ่มอีก 450.25  ตารางวา  
เสรีมีที่ดินทั้งหมดเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เร� อง ทศนิยม

(โจทย์ปญหาการลบ)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 313

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ป พ.ศ. 2554 เปนปที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด  
บานเรอืนของประชาชนไดรบัความเสยีหายมาก บางรายไมสามารถอาศยัอยูได
ตองอพยพไปอาศัยอยูที่ศูนยอพยพหรือตางจังหวัดที่ไมประสบอุทกภัย

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

314 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 315

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

หมูบานของกานดาและมานีประสบอุทกภัย บานของกานดานํ้าทวมสูง 
139.5 เซนติเมตร บานของมานีนํ้าทวมสูง 164.25 เซนติเมตร 
บานของมานีนํ้าทวมสูงกวาบานของกานดากี่เซนติเมตร  

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

316 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

หมูบานของกานดาและมานีประสบอุทกภัย บานของกานดานํ้าทวมสูง 
139.5 เซนติเมตร บานของมานีนํ้าทวมสูง 164.25 เซนติเมตร 
บานของมานีนํ้าทวมสูงกวาบานของกานดากี่เซนติเมตร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 317

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 หลังจากไดเก็บเกี่ยว เปนขาวเหนียวและขาวเจา
ชาวนาจึงสงเขา โรงสีขาวตามวิถี
 เปนเพียงผูผลิต เศรษฐกิจไทยโชคดี
พอคาแสนเปรมปรีดิ์ ขายขาวดีมีกําไร

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

318 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 319

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

โรงสีแหงหนึ่ง สีขาวเจาได 52.125 ตัน สีขาวเหนียวได 36.750 ตัน 
โรงสีแหงนี้ สีขาวเจาไดมากกวาขาวเหนียวกี่ตัน  

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

320 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

โรงสีแหงหนึ่ง สีขาวเจาได 52.125 ตัน สีขาวเหนียวได 36.750 ตัน 
โรงสีแหงนี้ สีขาวเจาไดมากกวาขาวเหนียวกี่ตัน  

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 321

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

    มาดื่มนมกันไหม เติบโตไวและแข็งแรง
รางกายจะเปลี่ยนแปลง แสดงอารมณเหมาะสมวัย
 นมดีมีคุณคา ทุกชีวาสวยสดใส
ทั้งเด็กและผูใหญ ดื่มนมกันทุกวันเอย

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

322 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

   

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 323

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นมขวดเล็กมีปริมาตร 0.375 ลิตร นมขวดใหญมีปริมาตร 0.850 ลิตร  
นมขวดใหญมีปริมาตรมากกวานมขวดเล็กเทาไร 

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

324 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นมขวดเล็กมีปริมาตร 0.375 ลิตร นมขวดใหญมีปริมาตร 0.850 ลิตร  
นมขวดใหญมีปริมาตรมากกวานมขวดเล็กเทาไร 

 
1)	 จากโจทย์เขียนเปนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีท�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 325

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 การแขงขันกรีฑานักเรียนของอําเภอสุขสันตจัดขึ้นเปนประจําทุกป 
เพือ่สรางความรกัความสามคัคใีหกบัเดก็และเยาวชน สาํหรบัปนีจ้ดัอยางยิง่ใหญ 
มีทั้งประเภทลูและลาน ประเภทลูมีการแขงขันวิ่ง 100 เมตร ชาย หญิง 
ประเภทลานมีการแขงขัน กระโดดสูง ขวางจักร และพุงแหลน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

326 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 327

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สุธีพุงแหลนไดไกล 35.18 เมตร สมศักดิ์พุงแหลนไดไกล 39.50 เมตร 
สมศักดิ์พุงแหลนไดไกลกวาสุธีกี่เมตร      

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

328 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สุธีพุงแหลนไดไกล 35.18 เมตร สมศักดิ์พุงแหลนไดไกล 39.50 เมตร 
สมศักดิ์พุงแหลนไดไกลกวาสุธีกี่เมตร      

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 329

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 รับประทานอาหารดี นั้นตองมีคุณประโยชน
หากมากจะใหโทษ โปรดเลือกดูใหพอดี   
 หมั่นออกกําลังกาย มีมากมายหลายวิธี
ไรโรคภัยสุขภาพดี แสนสุขขีชีพยืนยาว

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

330 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

    

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 331

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วินัยหนัก 98.45 กิโลกรัม วิภาหนัก 52.65 กิโลกรัม 
วินัยหนักกวาวิภากี่กิโลกรัม

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการลบ)

332 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

วินัยหนัก 98.45 กิโลกรัม วิภาหนัก 52.65 กิโลกรัม 
วินัยหนักกวาวิภากี่กิโลกรัม

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปญหาการคูณ)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

334 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว) 

 ชวงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน บางหมูบานประสบภัยแลง แหลงนํ้า
ธรรมชาติและนํ้าในแมนํ้าแหงขอด ระบบประปาหมูบานไมสามารถจายนํ้าให
ประชาชนได หนวยงานทางราชการและองคกรสวนทองถิ่นจัดตั้งศูนยกลาง
ประสานการใหความชวยเหลือประชาชน นํารถบรรทุกนํ้าไปบริการประชาชน 
ตลอดจนรณรงคใหประชาชนจดัภาชนะกกัเกบ็นํา้และใชนํา้อยางประหยดั เพือ่ให
มีนํ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 335

 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 
   
  
   

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

336 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นํ้าเต็มปบมีปริมาตร 19.965 ลิตร ศิริพรใสนํ้าเต็มปบไว 36 ใบ 
นํ้าทั้งหมดมีปริมาตรเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 337

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นํ้าเต็มปบมีปริมาตร 19.965 ลิตร ศิริพรใสนํ้าเต็มปบไว 36 ใบ 
นํ้าทั้งหมดมีปริมาตรเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร	

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

338 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 รูจักใชอยางประหยัดจัดเก็บออม จะถึงพรอมนําสุขสูจุดหมาย
ใชชีวิตราบเรียบสบายสบาย ไมอดตายมีเงินใชทุกเวลา
 ใสกระปุกทุกวันหมั่นตรวจสอบ ใหรอบคอบคิดสิ่งใดไดหรรษา
ไรกังวลอยูพอเพียงเลี้ยงชีวา ภายภาคหนามั่งมีสุขขีเอย

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 339

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 
   

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

340 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ถาจินตหราเก็บเงินใสกระปุกออมสินวันละ 15.50 บาท 
เมื่อครบ 1 ป  จินตหราจะมีเงินเก็บเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 341

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ถาจินตหราเก็บเงินใสกระปุกออมสินวันละ 15.50 บาท 
เมื่อครบ 1 ป  จินตหราจะมีเงินเก็บเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

342 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)

 บานของแสงดาวเปดเปนรานขายตนไม ทุกวันในเวลาเย็นและชวงปด
ภาคเรียน แสงดาวจะชวยคุณพอขายตนไม ปุยอินทรีย และอุปกรณเกี่ยวกับ
การจัดสวน วันนี้พี่สมใจมาซื้อปุยใสตนไม และตนไมดอกเปนจํานวนมาก 
พี่ขุนทองมาซื้อตนไมดอกและไมประดับไปจัดสวนที่บาน แสงดาวดีใจมาก
ที่ไดชวยคุณพอขายตนไมและปุยอินทรีย

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 343

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

344 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปุยอินทรียกระสอบเล็กติดปายไวขางกระสอบหนัก 5 กิโลกรัม  
สมใจซื้อปุยอินทรียจํานวน 4,560 กระสอบ เมื่อนําไปชั่งนํ้าหนัก 
พบวาปุยหนักกระสอบละ 4.985 กิโลกรัม สมใจจะไดปุยทั้งหมดกี่กิโลกรัม   

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 345

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ 

ปุยอินทรียกระสอบเล็กติดปายไวขางกระสอบหนัก 5 กิโลกรัม  
สมใจซื้อปุยอินทรียจํานวน 4,560 กระสอบ เมื่อนําไปชั่งนํ้าหนัก 
พบวาปุยหนักกระสอบละ 4.985 กิโลกรัม สมใจจะไดปุยทั้งหมดกี่กิโลกรัม 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

346 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ที่สนามใกล ๆ โรงเรียนมีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ มีตลาดนัดสินคา
นานาชนดิ ทัง้สนิคาอปุโภคบรโิภค และผลติภณัฑจากชมุชนตาง ๆ  มาจาํหนาย 
ในราคาประหยดั แตละรานจัดวางสนิคาเปนระเบยีบ นาด ูนาชม นาซือ้ คุณครู
อนุญาตใหนักเรียนทุกคนไปเที่ยวชมงานครั้งนี้ นักเรียนแตละคนเลือกชม 
เลือกซื้อสินคาตามความตองการอยางเพลิดเพลิน สนุกสนาน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

348 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ขุนทองซื้อลูกชิ้นปลา 3.5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 45.75 บาท 
ขุนทองจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 349

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ขุนทองซื้อลูกชิ้นปลา 3.5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 45.75 บาท 
ขุนทองจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

350 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 พัดชาเปนเด็กผู หญิงสุภาพนารัก บานของเธอเปนบานเรือนไทย
ขนาดกะทัดรัด อยูหางจากโรงเรียนเกือบสี่กิโลเมตร ขางบานของพัดชา
ดานหนึง่เปนหมูบานจัดสรรขนาดใหญ บานแตละหลงัปลกูสรางอยางสวยงาม 
เปนระเบียบ เพื่อนของพัดชาหลายคนอยูในหมูบานแหงนี้         

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 351

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

    

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

352 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บริเวณบานของพัดชาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 17.36 เมตร 
ยาว 29.45 เมตร บริเวณบานของพัดชามีพื้นที่กี่ตารางเมตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปัญหาการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 353

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

บริเวณบานของพัดชาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 17.36 เมตร 
ยาว 29.45 เมตร บริเวณบานของพัดชามีพื้นที่กี่ตารางเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เร� อง ทศนิยม

(โจทย์ปญหาการหาร)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 355

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

   นํ้าผลไม ติดใจกันหนา
  มีไวซื้อหา ชบาชอบใจ
   นํ้าสมสาลี่  ลิ้นจี่ลําไย
  เลือกดื่มกันไป ไวไวตามสบาย  

2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

356 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
   

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	
 

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 357

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ชบาคั้นนํ้าสมได 11.7 ลิตร บรรจุใสขวด ขวดละ 0.325 ลิตร  
จะตองเตรียมขวดกี่ใบจึงจะใสนํ้าสมไดหมด

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

358 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ชบาคั้นนํ้าสมได 11.7 ลิตร บรรจุใสขวด ขวดละ 0.325 ลิตร  
จะตองเตรียมขวดกี่ใบจึงจะใสนํ้าสมไดหมด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร	

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 359

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 วันนี้เปนชวงวันหยุดติดตอกันหลายวันแปงรํ่าและไพลิน เดินทางไปเที่ยว
จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนเมืองชายทะเลที่สวยงามจังหวัดหนึ่งทางภาคใตของ
ประเทศไทย มีสภาพแวดลอม ทิวทัศน ทองทะเลสวยงาม มีหาดทรายขาว
ยาวตลอดแนว มีผูคนขับรถยนตไปทองเที่ยว ไดพบเห็นผูคน ยานพาหนะ
ชนิดตาง ๆ และรานจําหนายผลิตภัณฑมากมาย ทั้งสองคนเที่ยวอยาง
สนุกสนานและเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกจากร านจําหนายผลิตภัณฑ
ไปฝากเพื่อน ๆ อยางมีความสุข

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

360 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

 
   

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 361

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

รถยนตของแปงรํ่าและไพลิน ใชนํ้ามัน 1 ลิตร แลนไดระยะทาง 
11.75 กิโลเมตร ถาแปงรํ่าและไพลินเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกระบี่ 
ระยะทาง 916.50 กิโลเมตร จะตองใชนํ้ามันกี่ลิตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

362 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

รถยนตของแปงรํ่าและไพลิน ใชนํ้ามัน 1 ลิตร แลนไดระยะทาง 
11.75 กิโลเมตร ถาแปงรํ่าและไพลินเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกระบี่ 
ระยะทาง 916.50 กิโลเมตร จะตองใชนํ้ามันกี่ลิตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 363

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เศรษฐกิจพอเพียงหลอเลี้ยงชน ความยากจนทรงขจดัและแกไข
ธ ศึกษาทดลองมองการณไกล พระราชทานไวทฤษฎทีีท่รงคณุ
 การเกษตรแผนใหมใหแนวคิด เปลีย่นชวีติเกษตรไทยใหอบอุน
แบงพื้นที่นาไรใหสมดุล ชวยเกื้อหนุนผองไทยไมลําเค็ญ
 ชลประทานเขาถึงถิ่นดินกันดาร ไดไถหวานพืชไรไรทุกขเข็ญ
ดวยนํ้าพระทัยที่ใสเย็น แผนดินไทยจึงเปนแผนดินทอง

  
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

364 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

   

 

   

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 365

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ไมตรีมีที่นา 35.75 ไร แบงเปนแปลงเล็ก แปลงละ 0.25 ไร 
จะแบงไดทั้งหมดกี่แปลง 

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

366 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ไมตรีมีที่นา 35.75 ไร แบงเปนแปลงเล็ก แปลงละ 0.25 ไร 
จะแบงไดทั้งหมดกี่แปลง 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 367

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

  ตัวเราจะสุขสันต ตองขยันออกกําลัง
 อาหารตองระวัง ควรจริงจังใครควรคิด
  พักผอนใหพอเพียง และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
 อารมณไมหงุดหงิด ชีวิตเรายืนยาวเอย

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

368 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
  
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 369

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สมใจวิ่งออกกําลังกาย ไดระยะทาง 36.375 กิโลเมตร ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
เฉลี่ยแลวสมใจวิ่งออกกําลังกายไดชั่วโมงละกี่กิโลเมตร     

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

370 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สมใจวิ่งออกกําลังกาย ไดระยะทาง 36.375 กิโลเมตร ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
เฉลี่ยแลวสมใจวิ่งออกกําลังกายไดชั่วโมงละกี่กิโลเมตร     

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 371

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 โรงเรียนแหงหนึ่งมีโครงการใหนักเรียนทําแชมพูเปนผลิตภัณฑของ
โรงเรยีน  เพือ่จําหนายแกบุคคลท่ัวไป นาํเงนิรายไดมาเปนทนุอาหารกลางวนั
สําหรับนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

372 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

  

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 373

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นักเรียนผลิตแชมพูไดทั้งหมด 50.140 ลิตร 
ตักใสขวด ขวดละ 0.545 ลิตร จะไดกี่ขวด       

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการหาร)

374 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นักเรียนผลิตแชมพูไดทั้งหมด 50.140 ลิตร 
ตักใสขวด ขวดละ 0.545 ลิตร จะไดกี่ขวด       

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม

(โจทย์ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

376 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

     เกษตรทฤษฎีใหมในหลวงนี้ ไทยโชคดีตระหนักรักษสืบสาน
แบงพื้นที่สี่สวนตามหลักการ   ปลูกสรางบานทํานาหาเลี้ยงตน
 กักเก็บนํ้าบอใหญไวรดผัก  แจงประจักษอยูสบายหายขัดสน 
แกปญหาคาใชจายไมยากจน สูอดทนมีวินัยใฝพอเพียง

2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 377

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

378 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ขิมมีที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 18 เมตร ยาว 22.50 เมตร 
ถาขิมตองการแบงที่ดินปลูกผักเปนแปลงเล็ก ๆ กวาง 1 เมตร 
ยาว 2.5 เมตร จะแบงไดกี่แปลง   

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 379

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ขิมมีที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 18 เมตร ยาว 22.50 เมตร 
ถาขิมตองการแบงที่ดินปลูกผักเปนแปลงเล็ก ๆ กวาง 1 เมตร 
ยาว 2.5 เมตร จะแบงไดกี่แปลง   

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

380 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เด็กทุกคนนั้นยอมมีหนาที่ ทําความดีคิดดีใจมุงมั่น
สูตั้งใจหมั่นเพียรใฝเรียนพลัน ทําทุกวันไมลบหลูดูถูกใคร
 ตนหอมเด็กขยันหมั่นอานเขียน สูพากเพียรเพื่อฝนอันสดใส
คบตนขาวเพื่อนคนดีมีนํ้าใจ คิดสิ่งใหมสรางสรรคมุงมั่นทํา

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 381

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

382 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ตนหอมมีเงิน 75.50 บาท ตนขาวใหมาอีก 43.50 บาท ตนหอมนําเงินไปซื้อ
สมุดวาดเขียน เลมละ 8.50 บาท ตนหอมซื้อสมุดวาดเขียนไดมากที่สุดกี่เลม  

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 383

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ตนหอมมีเงิน 75.50 บาท ตนขาวใหมาอีก 43.50 บาท ตนหอมนําเงินไปซื้อ
สมุดวาดเขียน เลมละ 8.50 บาท ตนหอมซื้อสมุดวาดเขียนไดมากที่สุดกี่เลม    

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

384 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ผลไมวันนี้มีรสอรอย แลวจะคอยเลาไปใหรับรู
ใหเด็กเด็กทั้งหลายลองอานดู ครูแนะนํามะยงชิดติดใจมา
 มะยงชิดหวานนิดติดเปรี้ยวหนอย รสอรอยถูกใจเปนหนักหนา
มะยงชิดลอยแกวจัดวางมา เชิญซื้อหาตามใจชอบขอขอบคุณ

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 385

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

386 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วิภาซื้อมะยงชิดไปทํามะยงชิดลอยแกวขาย 15.50 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ 48.50 บาท ซื้อนํ้าตาลทราย 2 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ 32.75 บาท วิภาตองจายเงินทั้งหมดเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 387

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

วิภาซื้อมะยงชิดไปทํามะยงชิดลอยแกวขาย 15.50 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ 48.50 บาท ซื้อนํ้าตาลทราย 2 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ 32.75 บาท วิภาตองจายเงินทั้งหมดเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

388 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

     แปงรํ่าคนทองถิ่น มอบที่ดินใหวัดวา
สรางโบสถสรางศาลา   เพื่อชีวาสุขสมบูรณ
 คิดดีใฝรักษา        ถือศีลหาสุขเพิ่มพูน
เอื้อเฟอหมั่นเกื้อกูล ทวีคูณคุณความดี

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 389

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

390 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แปงรํ่ามีที่ดิน 3.45 ไร ลุงสิงหแบงที่ดินใหแปงรํ่าอีก 3.15 ไร 
แปงรํ่าบริจาคที่ดินใหวัด 4.25 ไร สวนที่เหลือ แปงรํ่าขายที่ดินได
ไรละ 120,000 บาท แปงรํ่าไดเงินทั้งหมดเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	 ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 391

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แปงรํ่ามีที่ดิน 3.45 ไร ลุงสิงหแบงที่ดินใหแปงรํ่าอีก 3.15 ไร 
แปงรํ่าบริจาคที่ดินใหวัด 4.25 ไร สวนที่เหลือ แปงรํ่าขายที่ดินได
ไรละ 120,000 บาท แปงรํ่าไดเงินทั้งหมดเทาไร

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

392 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ไหมไทย ตาย ตั๊กแตน รักเหนียวแนนกันนานมา
ตั้งแตเริ่มศึกษา   ตางพากันคิดทําดี
 ชวนกันเริ่มเก็บออม มีเงินพรอมไมรอรี
เลือกสรรกันถึงที่ ซื้อสิ่งดีที่จําเปน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 393

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

394 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ไหมไทย ตาย และตั๊กแตนชวยกันออมเงิน เดือนนี้ไหมไทยออมได 
196.25 บาท ตายออมได 210.75 บาท ตั๊กแตนออมได 218.50 บาท 
นําเงินออมไปซื้อของที่จําเปนตองใชรวมกันเปนเงิน 314.25 บาท 
โดยเฉลี่ยจายคนละเทา ๆ กัน แตละคนจะเหลือเงินออมคนละกี่บาท

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 395

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ไหมไทย ตาย และตั๊กแตนชวยกันออมเงิน เดือนนี้ไหมไทยออมได 
196.25 บาท ตายออมได 210.75 บาท ตั๊กแตนออมได 218.50 บาท 
นําเงินออมไปซื้อของที่จําเปนตองใชรวมกันเปนเงิน 314.25 บาท 
โดยเฉลี่ยจายคนละเทา ๆ กัน แตละคนจะเหลือเงินออมคนละกี่บาท

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

396 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เมืองกระบี่ ดุจแผนดินถิ่นสวรรค สุดเสกสรรงามตานาหลงใหล
เกาะทะเลเลิศลํ้างามกวาใคร ถาแมนไปเยี่ยมเยือนเหมือนตองมนต
 นํ้าตกรอนไหลพรั่งพรูแวะดูเกาะ เที่ยวลัดเลาะลองเรือไปอีกหลายหน
ถํ้าพระนางแสนงามยามไดยล ตรึงกมลฝงใจอยูไมรูคลาย
 มรกตสระนํ้างามเลิศลํ้า เที่ยวลอดถํ้าสุขเหลือเมื่อยามสาย
หาดนพรัตนธาราพาสบาย แลหาดทรายพอเหมาะเกาะลันตา 
 ลอดถํ้าลอดตื่นเตนเห็นหินแหลม ดูวับแวม ผีหัวโต โอกังขา
เลนนํ้าตก หวยโต ลางกายา ชมธาราโบกขรณีแสนดีใจ
 บอนํ้าพุเค็มรอน รอนพอเหมาะ แลวลัดเลาะเกาะหองมองนํ้าใส
เขาขนาบนํ้า สัญลักษณ รวมดวงใจ งามวิไลเกาะพีพีที่งามตา
 ขอทุกคนรักษาไวใหคงอยู แหลงเชิดชูเอกลักษณสวยหนักหนา
ธรรมชาติที่ดีมีราคา โปรดรักษาคงอยูคูเมืองไทย

2. ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้ 

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้าง	ของจังหวัดใด

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยค	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 397

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

398 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เพลินตากับอุษา อยูจังหวัดนครสวรรคตองการเดินทางไปจังหวัดกระบี่ 
ซึ่งหางกัน 1070.50 กิโลเมตร เพื่อไปเที่ยวเกาะพีพีซึ่งหางจากที่พัก 
50.20 กิโลเมตร และตอไปที่สระมรกตซึ่งอยูหางจากเกาะพีพี 43.30 กิโลเมตร 
และกลับที่พัก ระยะทางจากสระมรกตถึงที่พักประมาณ 45.80 กิโลเมตร 
เพลินตากับอุษาเดินทางไปกลับ คิดเปนระยะทางทั้งหมดเทาไร   

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	ใช้วิธีการใดในการหาค�าตอบ



เรื่อง ทศนิยม 

(โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 399

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เพลินตากับอุษา อยูจังหวัดนครสวรรคตองการเดินทางไปจังหวัดกระบี่ 
ซึ่งหางกัน 1070.50 กิโลเมตร เพื่อไปเที่ยวเกาะพีพีซึ่งหางจากที่พัก 
50.20 กิโลเมตร และตอไปที่สระมรกตซึ่งอยูหางจากเกาะพีพี 43.30 กิโลเมตร 
และกลับที่พัก ระยะทางจากสระมรกตถึงที่พักประมาณ 45.80 กิโลเมตร 
เพลินตากับอุษาเดินทางไปกลับ คิดเปนระยะทางทั้งหมดเทาไร   

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รูปวงกลม

(โจทย์ปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปวงกลม)



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 401

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ทุกทองถิ่นชื่นชมนิยมใช  มอเตอรไซคฉับไวไปไดทั่ว
เรงความเร็วเกินไปใหนากลัว  หมวกกันน็อกสวมหัวไวปองกัน
 ควรขับขี่เคารพกฎตามบทบาท  ไมประมาทแซงทกุอยางทางคบัขนั 
ทั้งวงเวียนสี่แยกก็สําคัญ  รูแบงปนนํ้าใจใหกันเอย
  

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

402 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 403

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลอรถจักรยานยนตมีเสนผานศูนยกลางยาว 70 เซนติเมตร 
ถาขับรถจากบานไปโรงเรียนระยะทาง 2,800 เมตร ลอรถจักรยานยนตคันนี้ 
จะหมุนประมาณกี่รอบ (กําหนดให π =    )

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	

 

22
7



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

404 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลอรถจักรยานยนตมีเสนผานศูนยกลางยาว 70 เซนติเมตร 
ถาขับรถจากบานไปโรงเรียนระยะทาง 2,800 เมตร ลอรถจักรยานยนตคันนี้ 
จะหมุนประมาณกี่รอบ (กําหนดให π =    )

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

22
7



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 405

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

   ฉันมีนาฬกา บอกเวลาเราทุกวัน
  เที่ยงตรงไมแปรผัน ทั้งกลางวันและกลางคืน
   วันนี้ที่ไดเห็น  ตกกระเด็นลงที่พื้น
  หนาปดไมหวนคืน พอรื้อฟนการซอมแซม

   
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

406 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 407

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พอตัดกระจกหนาปดนาฬการูปวงกลมวัดความยาวเสนผานศูนยกลาง
ของกระจกได 42 เซนติเมตร กระจกนาฬกามีพื้นที่เทาใด (กําหนดให π =    )
 

2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

22
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เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

408 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ 

พอตัดกระจกหนาปดนาฬการูปวงกลมวัดความยาวเสนผานศูนยกลาง
ของกระจกได 42 เซนติเมตร กระจกนาฬกามีพื้นที่เทาใด (กําหนดให π =     )

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

22
7



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 409

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

        เที่ยวงานสวนสนุก คลายจากทุกขสุขหรรษา
  ตื่นเตนทุกเวลา นั่งชิงชาสวรรคกัน
   จากตํ่าสูงสุดกู เหลือบตาดูใหหวาดหวั่น
  แสงไฟหลากสีสัน มีครบครันสนุกจริง 

   
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

410 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 411

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ชิงชาสวรรคเปนรูปวงกลมวัดความยาวโดยรอบได 62.8 เมตร 
ระยะทางจากจุดศูนยกลางของชิงชาสวรรคถึงขอบดานนอก
มีความยาวเทาใด (กําหนดให π = 3.14)

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

412 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ชิงชาสวรรคเปนรูปวงกลมวัดความยาวโดยรอบได 62.8 เมตร 
ระยะทางจากจุดศูนยกลางของชิงชาสวรรคถึงขอบดานนอก
มีความยาวเทาใด (กําหนดให π = 3.14)

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 413

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

       สวนหยอมรูปวงกลม ชางนาชมสวยสมใจ
  ไมใบจัดเรียงไป จิตแจมใสยามไดดู
   ไมดัดไมตัดดอก ชูชอออกชางงามหรู
  นํ้าตกหลั่งพรั่งพรู    สาดซูซูสูพื้นดิน   

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

414 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 สิ่งที่เห็นในภาพมีขึ้นที่ไหนบ้าง

	 3)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 415

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สวนหยอมหนาอาคารเรียนเปนรูปวงกลมมีรัศมียาว 1.25 เมตร 
สวนหยอมแหงนี้มีพื้นที่เทาใด (กําหนดให π = 3.14)

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

416 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สวนหยอมหนาอาคารเรียนเปนรูปวงกลมมีรัศมียาว 1.25 เมตร 
สวนหยอมแหงนี้มีพื้นที่เทาใด (กําหนดให π = 3.14)

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 417

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	
 

 โรงเรียนแหงหน่ึงจัดงานวันเด็กแหงชาติ มีผูใหญใจดีจากหนวยงาน
ตาง ๆ ใหการสนับสนุน เชน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน ทุกคนมา
พรอมเพรียงกันในหอประชุม เพื่อชมการแสดงของนักเรียนบนเวทีและ
เตรยีมมอบรางวลัใหแกนกัเรียน  นบัวาเปนกจิกรรมหนึง่ทีน่กัเรยีนไดแสดงออก
อยางมีความสุข
   

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

418 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 419

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พื้นเวทีในหอประชุมของโรงเรียนแหงหนึ่งเปนรูปครึ่งวงกลมมีเสนผานศูนยกลาง
ยาว 4.2 วา เวทีแหงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา (กําหนดให π =    )

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 

22
7



เรื่อง รูปวงกลม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม)

420 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

พื้นเวทีในหอประชุมของโรงเรียนแหงหนึ่งเปนรูปครึ่งวงกลมมีเสนผานศูนยกลาง
ยาว 4.2 วา เวทีแหงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา (กําหนดให π =    )

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

22
7



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

422 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 กีฬาฟุตบอลตามมาตรฐานสากลเปนกีฬาที่เลนบนพื้นหญา สนามเปนรูป
สีเ่หลีย่มผนืผาความกวางอยูระหวาง 45-90 เมตร ความยาวอยูระหวาง 90-120 เมตร 
ในการแขงขันมีผูเลนทั้งหมด 22 คน โดยแบงเปนผูเลน 2 ทีม ทีมละ 11 คน มีผูตัดสิน
ในสนาม 1 คน และผูชวยผูตัดสินขางสนาม ขางละ 1 คน ปจจุบันมีการประยุกต
เปนทีม ทีมละ 5-9 คน ดังนั้นขนาดของสนามที่ใชเลนก็จะเล็กลงตามจํานวนผูเลน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความจากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 423

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 3)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

424 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผาของโรงเรียนแหงหนึ่งมีความกวาง 60 เมตร 
ยาว 120 เมตร ถาตองการปูหญารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีความยาว
ดานละ 30 เซนติเมตร ปูใหเต็มสนามจะตองใชหญากี่แผน    

        
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 425

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผาของโรงเรียนแหงหนึ่งมีความกวาง 60 เมตร 
ยาว 120 เมตร ถาตองการปูหญารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีความยาว
ดานละ 30 เซนติเมตร ปูใหเต็มสนามจะตองใชหญากี่แผน    

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

426 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ครูพิทักษพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูที่อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางทางสาครช้ีใหสมบัติดูปายตาง ๆ ขางทาง มีทั้ง
ปายที่ใหความรู ปายประชาสัมพันธ ปายบอกทาง ปายโฆษณาเชิญชวน 
สาครบอกสมบัติวา “เมื่อเราพบปายตาง ๆ  แลวควรอานเพราะจะไดประโยชน
และไดความรูที่ดี”  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้

	 1)	 ข้อความนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 427

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

428 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปายเชิญชวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีพื้นที่ 2,128 ตารางเซนติเมตร 
มีความกวาง 38 เซนติเมตร จงหาความยาวรอบแผนปายนี้

 
2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 429

ปายเชิญชวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีพื้นที่ 2,128 ตารางเซนติเมตร 
มีความกวาง 38 เซนติเมตร จงหาความยาวรอบแผนปายนี้

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

430 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)
 

 กระดาษมีมากมายหลายชนิด ฝกประดิษฐขีดเขียนเรียนหนังสือ
พับเปนสัตวหรือดอกไมใชฝมือ             สําคัญคือตองรูคาอยาฟุมเฟอย
 ลองฝกพับสรางสรรคตามใจอยาก ไมยุงยากอยางที่คิดพับไปเรื่อย
ใชความคิดสักนิดไมเรื่อยเปอย ไมนั่งเมื่อยปลอยเวลาใหสูญไป

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 431

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

432 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร 
มาแบงเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดดานละ 3 เซนติเมตร จะไดกระดาษ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่แผน

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 433

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร 
มาแบงเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดดานละ 3 เซนติเมตร จะไดกระดาษ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่แผน

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

434 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ลุงทองดีเปนเกษตรกรตนแบบของชุมชนที่ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม
ในการจัดการที่ดินของตนเอง มีการจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชอยางเหมาะสม เชน 
แบงพื้นที่ปลูกขาวและปลูกพืชชนิดอื่น ๆ  ไดแก พืชไร ไมผล พืชผัก สมุนไพร 
และไมใชสอย รวมทั้งมีการจัดแบงพื้นที่สําหรับเปนที่อยูอาศัย สามารถปลูก
พืชสวนครัว และเลี้ยงสัตวไวบริโภคไดตลอดทั้งป

   
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

 
	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 435

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

436 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงทองดีมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมดานขนานอยูริมถนน ลอมรั้วรอบที่ดิน 
วัดความยาวของที่ดินดานหนาถนนได 28 วา วัดความยาวแนวดิ่งจากรั้ว 
ดานในสุดออกมาริมถนนได 9 วา ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตร

  
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 437

ลุงทองดีมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมดานขนานอยูริมถนน ลอมรั้วรอบที่ดิน 
วัดความยาวของที่ดินดานหนาถนนได 28 วา วัดความยาวแนวดิ่งจากรั้ว 
ดานในสุดออกมาริมถนนได 9 วา ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

438 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ประเทศไทยไดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ
ในป 2554 ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง ตําบลแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม บนพื้นที่ 470 ไร 
งานนี้ไดรับความสนใจจากผูเขาชมเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนงานที่รวมสุดยอด
ความมหัศจรรยแหงพันธุไมในพ้ืนท่ีเขตรอนชื้นที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของพันธุไมกวา 2,200 ชนิด และนํามาจัด
เปนสวนรูปตาง ๆ เชน สวนดอกลิลลี่  สวนดอกทิวลิป และสวนดอกกลวยไม เปนตน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 439

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 3)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

440 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ในงานพืชสวนโลกมีสวนดอกลิลลี่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู วัดความยาวดานที่คูขนานกันได 
18 เมตร และ 36 เมตร และวัดระยะหางของดานคูขนานได 9 เมตร 
อยากทราบวาใชพื้นที่ในการจัดสวนดอกลิลลี่กี่ตารางเมตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 441

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ในงานพืชสวนโลกมีสวนดอกลิลลี่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู วัดความยาวดานที่คูขนานกันได 
18 เมตร และ 36 เมตร และวัดระยะหางของดานคูขนานได 9 เมตร 
อยากทราบวาใชพื้นที่ในการจัดสวนดอกลิลลี่กี่ตารางเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

442 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

  ปกเปาวาวจุฬา ลอยขึ้นฟาเลนลมบน 
 ดุยดุยดูชอบกล ลอยสับสนบนเมฆา
  วาวไทยมีหลายอยาง ตามแตชางออกแบบมา 
 คนเลนรูเวลา ถูกที่ทางอยางปลอดภัย

         
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 443

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

444 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พอของสรศักดิ์ประดิษฐวาวตัวใหญใหเขาเลน วัดความยาวของ
เสนทแยงมุมได 60 เซนติเมตร และ 126 เซนติเมตร พอจะตองใช
กระดาษประดิษฐวาวอยางนอยกี่ตารางเซนติเมตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 445

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

พอของสรศักดิ์ประดิษฐวาวตัวใหญใหเขาเลน วัดความยาวของ
เสนทแยงมุมได 60 เซนติเมตร และ 126 เซนติเมตร พอจะตองใช
กระดาษประดิษฐวาวอยางนอยกี่ตารางเซนติเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 447

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

   ญาญามีบานใหญ    จัดหองไวใชเก็บของ
  แตตองบรรจุกลอง ใสในหองที่เตรียมไว
   บานดูมีระเบียบ สวยหรูเรียบสบายใจ
  สวนของที่ไมใช ลงกลองไวเก็บทันที

    
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

448 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 449

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บานของญาญามีหองเก็บของกวาง 10 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 3.3 เมตร ตองการเก็บกลองกระดาษขนาดกวาง 20 เซนติเมตร 
ยาว 30 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ถาญาญาตองการเก็บกลองกระดาษ
ขนาดเดียวกันครึ่งหอง ญาญาเก็บไดมากที่สุดกี่กลอง

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

450 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

บานของญาญามีหองเก็บของกวาง 10 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 3.3 เมตร ตองการเก็บกลองกระดาษขนาดกวาง 20 เซนติเมตร 
ยาว 30 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ถาญาญาตองการเก็บกลองกระดาษ
ขนาดเดียวกันครึ่งหอง ญาญาเก็บไดมากที่สุดกี่กลอง

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 451

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

   เรามาประดิษฐกลอง เพื่อใสของที่หลากหลาย
  ทําใชกันงายงาย ออกแบบไดตามตองการ
   เอาไวเก็บเครื่องมือ ใสหนังสือที่ไมอาน
  เลือกใหเหมาะกับงาน จัดมุมบานใหสวยงาม

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

452 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 453

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

การตูนตองการนํากลองดินสอไปบริจาค จํานวน 360 กลอง 
ซึ่งแตละกลองกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร 
การตูนตองทํากลองกระดาษ ที่สามารถบรรจุกลองดินสอทั้งหมดไดพอดี 
กลองตองมีปริมาตรเทาไร  

 
2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

454 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การตูนตองการนํากลองดินสอไปบริจาค จํานวน 360 กลอง 
ซึ่งแตละกลองกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร 
การตูนตองทํากลองกระดาษ ที่สามารถบรรจุกลองดินสอทั้งหมดไดพอดี 
กลองตองมีปริมาตรเทาไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 455

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 กวาจะเปนถนนรถยนตแลน ดินตองแนนใหนําทรายมาผสม
ทั้งหินคลุกปูนไวไมใหจม เอามาถมปรับใหเรียบเสมอกัน
 นอกจากนี้ยังตองราดยางมะตอย และตองคอยตรวจสอบใหเรว็พลนั
เพื่อใหรถแลนไดทุกทุกวัน การสรางนั้นลําบากมากมายเอย

   
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

456 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 457

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

กนกสรางถนนคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร เทคอนกรีต 
หนา 15 เซนติเมตร ถาคอนกรีตราคาลูกบาศกเมตรละ 200 บาท 
กนกจะตองจายเงินคาคอนกรีตเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

458 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

กนกสรางถนนคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร เทคอนกรีต 
หนา 15 เซนติเมตร ถาคอนกรีตราคาลูกบาศกเมตรละ 200 บาท 
กนกจะตองจายเงินคาคอนกรีตเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 459

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 แมคาซื้อนํ้ามันพืชสําหรับทอดอาหารจําหนาย มีอาหารประเภทลูกชิ้น 
ไสกรอก แฮม เตาหู  มันฝรั่ง ฯลฯ แมคามีความปรารถนาดีหวงใย
ในสุขภาพอนามัยของลูกคา จึงใชนํ้ามันใหมในการทอดอาหารขาย
เปนประจําทุกวัน ทําใหลูกคารูสึกปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพของอาหาร
ที่ซื้อ จึงมาอุดหนุนเปนประจํา

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

460 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 461

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมคาซื้อนํ้ามันพืชปบหนึ่งซึ่งกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร 
สูง 50 เซนติเมตร ใชไปแลว     ของปบ เหลือนํ้ามันพืชกี่ลิตร

                                           
2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 

1
3



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

462 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แมคาซื้อนํ้ามันพืชปบหนึ่งซึ่งกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร 
สูง 50 เซนติเมตร ใชไปแลว     ของปบ เหลือนํ้ามันพืชกี่ลิตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

1
3



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 463

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

   ครูเอกเดินยิ้มแฉง คิดสรางแท็งกเก็บนํ้าไว
  หนาที่แบงกันไป สําเร็จไดดวยพลัง
   มีนํ้าใชอาบดื่ม            ตางปลาบปลื้มมีความหวัง
  ภัยแลงพนอีกครั้ง สมดั่งใจที่ตองการ       

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

464 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 465

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ครูเอกสรางแท็งกนํ้าคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร 2 ใบ แท็งกนํ้าทั้ง 2 ใบ 
สามารถเก็บนํ้าไดทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

466 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ครูเอกสรางแท็งกนํ้าคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร 2 ใบ แท็งกนํ้าทั้ง 2 ใบ 
สามารถเก็บนํ้าไดทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 467

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ปยฉตัรไปซือ้ของทีต่ลาดนดักบัคณุแม เธอมองเหน็ปลาสวยงามในตูปลา 
จึงชวนคุณแมไปดู มีปลาการตูน ปลาหางนกยูง ปลาหมอสี ปลากัด จึงขอ
อนุญาตคุณแมซื้อตูปลาและปลาการตูนดวยเงินที่เธอเก็บออมไว ซึ่งคุณแม
ก็อนุญาต ปยฉัตรมีความสุขมากที่ไดซื้อปลามาเลี้ยงดวยเงินของตนเอง และ
ดูแลปลาเปนอยางดี  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

468 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 469

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ตูปลาของปยฉัตร กวาง 24 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร 
สูง 50 เซนติเมตร ใสนํ้าตํ่ากวาขอบตูปลา 15 เซนติเมตร 
มีนํ้ากี่ลูกบาศกเซนติเมตร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

470 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ตูปลาของปยฉัตร กวาง 24 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร 
สูง 50 เซนติเมตร ใสนํ้าตํ่ากวาขอบตูปลา 15 เซนติเมตร 
มีนํ้ากี่ลูกบาศกเซนติเมตร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 471

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คุณพอของพินิจทราบขาววา นํ้าอาจทวมจังหวัดนครสวรรคเนื่องจาก
ฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน และกลัววานํ้าจะทวมบาน จึงเตรียมการกอ
กาํแพงกนันํา้เขาบาน ดวยการใชอิฐแดงกอเปนกาํแพงสงูรอบบาน ซึง่จะทาํให
บานของพินิจพนจากการถูกนํ้าทวมในครั้งนี้ได
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

472 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 473

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

คุณพอของพินิจซื้ออิฐแดงมากอกําแพงกันนํ้าทวม จํานวน 500 กอน 
อิฐกอนหนึ่งกวาง 8 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร 
อิฐแดงทั้งหมดมีปริมาตรเทาไร    

 
2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

474 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

คุณพอของพินิจซื้ออิฐแดงมากอกําแพงกันนํ้าทวม จํานวน 500 กอน 
อิฐกอนหนึ่งกวาง 8 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร 
อิฐแดงทั้งหมดมีปริมาตรเทาไร    

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 475

ชุดที่ 8

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คุณครูสมรซื้อกระดาษเพื่อนํามาใหนักเรียนทําโครงงานคณิตศาสตร
การจัดทําโครงงานจะประกอบดวยหัวขอสําคัญ ไดแก ที่มาและความสําคัญ
ของโครงงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของการทําโครงงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
ขั้นตอนดําเนินการ ผลสรุปการดําเนินการ และเอกสารอางอิง โครงงาน
จึงจะเสร็จสมบูรณ

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร
 

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

476 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 477

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ครูสมรซื้อกระดาษหอหนึ่งใหนักเรียนทําโครงงาน มีปริมาตร 
3,349.5 ลูกบาศกเซนติเมตร กระดาษหอนี้กวาง 21 เซนติเมตร 
ยาว 29 เซนติเมตร กระดาษหอนี้สูงเทาไร 

  
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

478 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ครูสมรซื้อกระดาษหอหนึ่งใหนักเรียนทําโครงงาน มีปริมาตร 
3,349.5 ลูกบาศกเซนติเมตร กระดาษหอนี้กวาง 21 เซนติเมตร 
ยาว 29 เซนติเมตร กระดาษหอนี้สูงเทาไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง รอยละ

(โจทย์ปญหารอยละในสถานการณ์ตาง ๆ)                                                                                       



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

480 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ลงุพรเปนเจาของฟารมเลีย้งสตัว ในฟารมของลงุพรเลีย้งสตัวหลายชนดิ  
มีทั้งวัว ควาย เปด ไก ลุงพรนํามูลสัตวแตละชนิดมาทําปุย เพราะปุยจาก
มลูสัตวทาํใหดนิไมเสือ่มสภาพ จงึมคีนใหความสนใจมาดูการทาํปุยของลงุพร
เปนจํานวนมาก

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 481

 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

482 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงพรขายปุยไปรอยละ 45 ของปุยทั้งหมด ถาลุงพรผลิตปุยไดทั้งหมด 
480 ถุง ลุงพรจะเหลือปุยกี่ถุง

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 483

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงพรขายปุยไปรอยละ 45 ของปุยทั้งหมด ถาลุงพรผลิตปุยไดทั้งหมด 
480 ถุง ลุงพรจะเหลือปุยกี่ถุง

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

484 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 วันนี้เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประชาชนในหมูบาน
สันติสุขตางพากันไปใชสิทธิ์ของตน ณ หนวยเลือกตั้งในหมูบาน พวกเขาหวังวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาเลือกจะเปนคนดี มีคุณธรรม

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 485

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 
 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

486 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

หมูบานสันติสุขมีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 2,500 คน 
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งรอยละ 85 ของจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ประชากรหมูบานสันติสุขไปใชสิทธิ์เลือกตั้งกี่คน

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 487

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

หมูบานสันติสุขมีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 2,500 คน 
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งรอยละ 85 ของจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ประชากรหมูบานสันติสุขไปใชสิทธิ์เลือกตั้งกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

488 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 แกวตาเปนแมคาขายมะมวงที่ตลาดบานคลอง มะมวงที่นํามาขาย
มีทั้งมะมวงดิบและมะมวงสุก วันไหนที่ขายมะมวงสุกไมหมด แกวตาจะเลือก
มะมวงที่สุกงอมมาทําเปนมะมวงกวนขาย ซึ่งเปนที่ช่ืนชอบของลูกคา
เปนจํานวนมาก

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 489

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

490 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แกวตากวนมะมวงสุกจํานวน 840 ผล จากมะมวงสุกทั้งหมด 1,200 ผล   
แกวตากวนมะมวงสุกคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของมะมวงสุกทั้งหมด

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 491

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แกวตากวนมะมวงสุกจํานวน 840 ผล จากมะมวงสุกทั้งหมด 1,200 ผล   
แกวตากวนมะมวงสุกคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของมะมวงสุกทั้งหมด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

492 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 นิดหนอยเปนคนที่มีสุขภาพดี และชอบวิ่งออกกําลังกายทุกเชา 
การว่ิงออกกําลังกายทําใหสูญเสียเหงื่อและกระหายนํ้า การดื่มนํ้าทําให
รางกายสดชื่น หลังจากวิ่งออกกําลังกายแลวนิดหนอยจะพักโดยการเดิน 
หรือออกกําลังกายเบา ๆ เพื่อใหรางกายไดผอนคลาย
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 493

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร
 

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

494 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นิดหนอยมีนํ้าเต็มขวด เธอดื่มนํ้าจนเหลือนํ้าอยู     ของขวด อยากทราบวา
นํ้าที่เหลือคิดเปนรอยละเทาไรของนํ้าเต็มขวด

2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

1
5



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 495

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นิดหนอยมีนํ้าเต็มขวด เธอดื่มนํ้าจนเหลือนํ้าอยู     ของขวด อยากทราบวา
นํ้าที่เหลือคิดเปนรอยละเทาไรของนํ้าเต็มขวด

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

1
5



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

496 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

  ครั้งหนึ่งนั้นยังมี เศรษฐีเฒาเจาปญญา
 เรี่ยวแรงออนโรยรา จึงอยากหาทายาทแทน
  ไรนามีมากมาย ปลูกขาวขายไดหลายแสน
 เงินทองไมขาดแคลน เพราะมีแผนการทํางาน
  สมบัติที่มีไว จักหาใครมาสืบสาน
 เลือกอยางปรีชาชาญ ใหแตกฉานดวยปญญา

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 497

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

498 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เศรษฐีคนหนึ่งมีที่นา 980 ไร แบงใหทายาท 55% ของที่นาทั้งหมด 
เศรษฐีแบงที่นาใหทายาทกี่ไร และเหลือที่นากี่ไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 499

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เศรษฐีคนหนึ่งมีที่นา 980 ไร แบงใหทายาท 55% ของที่นาทั้งหมด 
เศรษฐีแบงที่นาใหทายาทกี่ไร และเหลือที่นากี่ไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

500 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

  เรามาเลนกีฬาพาสุขสันต แบตมินตันฟุตบอลสนุกโข
 เลนเปนทีมเลนเดี่ยวแบบยูโด เราเติบโตแข็งแรงสมบูรณดี
  อีกกีฬาสรางคนรูจักคิด กระชบัมติรสรางเพือ่นสรางศกัดิศ์รี
 กีฬายังสรางความสามัคคี ใหเรามีนํ้าใจเปนนักกีฬา

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 501

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

502 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

จากการสํารวจกีฬาที่นักเรียนชอบในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปรากฏวา
นักเรียนชอบเลนแบดมินตัน 18 คน ชอบเลนฟุตบอล 6 คน ชอบเลนยูโด 
9 คน และชอบเลนปงปอง 12 คน นักเรียนที่ชอบเลนแบดมินตันกับยูโด
คิดเปนกี่เปอรเซ็นตของนักเรียนทั้งหมด

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ)                                                                                       

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 503

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

จากการสํารวจกีฬาที่นักเรียนชอบในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปรากฏวา
นักเรียนชอบเลนแบดมินตัน 18 คน ชอบเลนฟุตบอล 6 คน ชอบเลนยูโด 
9 คน และชอบเลนปงปอง 12 คน นักเรียนที่ชอบเลนแบดมินตันกับยูโด
คิดเปนกี่เปอรเซ็นตของนักเรียนทั้งหมด

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รอยละ

(โจทย์ปญหารอยละกับการซื้อขาย)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 505

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ครอบครัวของมาลีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนตมือสอง 
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ในแตละปจะมีกําไรมากมาย เปนเพราะยึดหลัก
ที่วา “ซื่อสัตย ยึดมั่นคุณธรรม”

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 

 

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

506 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 507

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

มาลีซื้อรถยนตมาคันหนึ่งราคา 650,000 บาท ตองการขายใหไดกําไร 
รอยละ 15 มาลีจะขายรถยนตคันนี้ราคาเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

508 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

มาลีซื้อรถยนตมาคันหนึ่งราคา 650,000 บาท ตองการขายใหไดกําไร 
รอยละ 15 มาลีจะขายรถยนตคันนี้ราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 509

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 นั่นขาวผัดราดหนาอาหารอรอย ใสพริกหนอยนํ้าสมผสมผสาน
อีกกวยจั๊บกับผัดไทยไดสําราญ ตักใสจานจัดวางอยางนาดู
 ขนมจีนแกงเขียวหวานอาหารดี ผัดเสนหมี่ไมนาเบื่อกับเนื้อปู
มีนํ้าพริกผักจิ้มกับปลาทู รสเลิศหรูเร็วไวไปชิมกัน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

510 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม	

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 511

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ 

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมคาขายอาหารจานดวน ราคาจานละ 40 บาท ไดกําไร 25% 
จงหาราคาทุน 

 
2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

512 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แมคาขายอาหารจานดวน ราคาจานละ 40 บาท ไดกําไร 25% 
จงหาราคาทุน 

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 513

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 รานสุพจนขายเคร่ืองใชไฟฟาหลากหลายชนิด ทั้งโทรทัศน พัดลม 
หมอหุงข าว เตารีด ตู  เย็น ฯลฯ คนนิยมซื้อสินคาที่ร านของสุพจน
เพราะขายของดีมีคุณภาพ ไมคากําไรเกินควร 

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากข้อความที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
	 ต่อไปนี้	

1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

514 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม	
 
 

1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 515

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สุพจนขายโทรทัศนราคาเครื่องละ 12,000 บาท ไดกําไร 10%  
สุพจนซื้อโทรทัศนมาราคาเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

516 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สุพจนขายโทรทัศนราคาเครื่องละ 12,000 บาท ไดกําไร 10%  
สุพจนซื้อโทรทัศนมาราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 517

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ในงานมอเตอรโชวปนี ้มบีรษิทัรถยนตหลายยีห่อนาํรถรุนใหมมาจดัแสดง
ใหผูเขาชมเลือกชมเลือกซื้อ ในงานมีผูสนใจเขาชมจํานวนมาก บรรยากาศ
ในงานคึกคัก สนุกสนาน มีการลดแลก แจกแถมหลายรายการที่นาสนใจ 
และมีเกมใหเลนเพื่อชิงรางวัลมากมาย

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)	

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

518 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม	

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 519

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บริษัทรถยนตยี่หอหนึ่ง ขายรถยนตรุนใหมคันหนึ่งราคา 2,300,000 บาท 
ไดกําไร 15% รถยนตคันนี้มีราคาตนทุนเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

520 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริษัทรถยนตยี่หอหนึ่ง ขายรถยนตรุนใหมคันหนึ่งราคา 2,300,000 บาท 
ไดกําไร 15% รถยนตคันนี้มีราคาตนทุนเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 521

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ตึกคอนโดบานชั้นเดียวอีกทาวนเฮาส ความฝนเราอยากไดเปนเจาของ
บานหลังเดี่ยวราคานาครอบครอง เก็บเงินจองถึงมือสองไมเปนไร
 เรานั่งดูรูปบานที่วาดฝน มาแบงมนัเปนหองเลก็และหองใหญ
ความฝนเราจะไดครองคงไมไกล ไมเกนิไปตามจดุหมายทีต่องการ

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

 
	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

522 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 523

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

โชคชัยซื้อบานตอจากอุดมราคา 2,280,000 บาท อุดมยอมขายขาดทุน 5% 
อุดมซื้อบานมาราคาเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	

 
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

524 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

โชคชัยซื้อบานตอจากอุดมราคา 2,280,000 บาท อุดมยอมขายขาดทุน 5% 
อุดมซื้อบานมาราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 525

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 สมชายซือ้ท่ีดินแปลงหน่ึงอยูริมแมนํา้เจาพระยา ซึง่ทีด่นิผนืดงักลาวเปน
ที่ดินที่อุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม ในฤดูฝนที่ผานมาเกิด
นํ้าทวมทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย  เขาจึงตัดสินใจขายที่ดินแปลงนี้
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

526 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 527

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สมชายขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 1,620,000 บาท ซึ่งขาดทุน 10%  
สมชายซื้อที่ดินมาราคาเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

528 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สมชายขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 1,620,000 บาท ซึ่งขาดทุน 10%  
สมชายซื้อที่ดินมาราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 529

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ปเตอรชอบปนจักรยานออกกําลังกายตอนเชาทุกวัน วันหนึ่งเขาได
ปนจกัรยานผานหนารานขายจกัรยานเสอืภเูขา เหน็รานคาตดิปายลดราคา 10-15% 
เขาสนใจมาก จึงปรึกษาครอบครัวเพื่อซื้อจักรยานคันใหมแทนคันเดิม
ที่เกามากแลว

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

530 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 531

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

รานคาติดราคาขายจักรยานเสือภูเขาไว 7,500 บาท ลดราคารอยละ 12  
รานคาขายจักรยานเสือภูเขาราคาเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

532 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

รานคาติดราคาขายจักรยานเสือภูเขาไว 7,500 บาท ลดราคารอยละ 12  
รานคาขายจักรยานเสือภูเขาราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 533

ชุดที่ 8

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เดือนเมษายนปนี้อากาศรอนมากกวาทุกปที่ผานมา สมศรีจึงตัดสินใจ
ซือ้เครือ่งปรบัอากาศท่ีหางสรรพสนิคาใกลบาน โดยเลอืกซือ้เครือ่งปรบัอากาศ
เบอร 5 ซึ่งเปนการประหยัดคาไฟฟาและลดภาวะโลกรอน  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

534 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 

ร้านจ�าหน่ายเครื่องปรับอากาศ



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 535

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เครื่องปรับอากาศติดราคาไว 25,000 บาท ถาซื้อเงินสดลดให 15% 
จากราคาที่ติดไว อยากทราบวาถาซื้อเงินสดตองจายเงินเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

536 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เครื่องปรับอากาศติดราคาไว 25,000 บาท ถาซื้อเงินสดลดให 15% 
จากราคาที่ติดไว อยากทราบวาถาซื้อเงินสดตองจายเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 537

ชุดที่ 9

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 แมคาขายผักและผลไม ลวนถูกใจลูกคาเปนหนักหนา
นั่นผักสดปลอดสารไรโรคา มีคุณคารสอรอยราคาเยา
 ทั้งคะนามะเขือผักกาดขาว ถั่วฝกยาวกวางตุงไมเหี่ยวเฉา
ผักปลอดสารลูกคาตางเลือกเอา หนึ่งในเรารีบควากลับบานเอย

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

538 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 539

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมคาซื้อผักคะนา 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 16 บาท 
ขายไปราคากิโลกรัมละ 22 บาท แมคาไดกําไรรอยละเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

540 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แมคาซื้อผักคะนา 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 16 บาท 
ขายไปราคากิโลกรัมละ 22 บาท แมคาไดกําไรรอยละเทาไร

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 541

ชุดที่ 10

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ชาวนาไทยหลังสูฟาหนาสูดิน ทุกทั่วถิ่นแดนไทยไดกินขาว
กวาจะไดผลผลิตเวลายาว ทุกยางกาวชาวนาทําบํารุงดี
 เมื่อฝนตกลงมากลาเริ่มออก คอยคอยงอกแตกใบใหเต็มที่
จะออกรวงตอมาไมชาที แลวทีนี้ก็จะขายไดราคา

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

542 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 543

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ชาวนาปลูกขาว 45 ไร ลงทุนไรละ 7,500 บาท เพลี้ยกระโดดกัดกิน
เสียหายไป 15 ไร ที่เหลือขายขาวไดไรละ 10,000 บาท 
ชาวนาขายขาวขาดทุนรอยละเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

544 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ชาวนาปลูกขาว 45 ไร ลงทุนไรละ 7,500 บาท เพลี้ยกระโดดกัดกิน
เสียหายไป 15 ไร ที่เหลือขายขาวไดไรละ 10,000 บาท 
ชาวนาขายขาวขาดทุนรอยละเทาไร

 
1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 545

ชุดที่ 11

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 การคาขายในปจจุบันตองใชหลาย ๆ  วิธี เพื่อเชิญชวนลูกคาใหสนใจ อยารอแต
ใหลูกคาเดินมาหาอยางเดียว เพราะการคาขายแบบเปดรานแลวรอใหลูกคาเดินเขามา
ซื้อสินคาอยางเดียวนั้น ในปจจุบันอาจไมเพียงพอเพราะมีคูแขงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
ควรหาวิธีการกระตุนยอดขายดวยวธิกีารตาง ๆ  เชน มีของแถมหรือสวนลดใหกบัลูกคา

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

546 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม	

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 547

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมคาซื้อสมมา 100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 30 บาท 
ขายไปกิโลกรัมละ 50 บาท ขายไมหมด สมเนาไป 20 กิโลกรัม 
แมคาขายไดกําไรหรือขาดทุน คิดเปนกี่เปอรเซ็นต

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

548 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แมคาซื้อสมมา 100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 30 บาท 
ขายไปกิโลกรัมละ 50 บาท ขายไมหมด สมเนาไป 20 กิโลกรัม 
แมคาขายไดกําไรหรือขาดทุน คิดเปนกี่เปอรเซ็นต

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 549

ชุดที่ 12

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 จังหวัดจันทบุรีจัดเทศกาลผลไมไทยเพื่อใหชาวสวนผลไมไดขายสินคา
ใหกับผูบริโภคโดยตรง มีชาวสวนมาเปดรานขายผลไม เปนจํานวนมาก
หลากหลายชนดิเปนผลไมสด ๆ  รสชาตอิรอย ราคายอมเยา ชาวสวนจงึมโีอกาส
ไดขายสินคาในราคาที่ดี และผูบริโภคก็ไดซื้อสินคาดีราคาถูก

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

550 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 551

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

มานิตขายทุเรียนไดเงินทั้งหมด 27,500 บาท ถาเขานําเงินไปฝากธนาคาร 
30% ของเงินที่ขายได และแบงใหแม 20% ของเงินที่เหลือ 
เขาจะเหลือเงินเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

552 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

 
มานิตขายทุเรียนไดเงินทั้งหมด 27,500 บาท ถาเขานําเงินไปฝากธนาคาร 
30% ของเงินที่ขายได และแบงใหแม 20% ของเงินที่เหลือ 
เขาจะเหลือเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 553

ชุดที่ 13

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 สินสมุทรไปเที่ยวงานประจําปของอําเภอ ในงานมีการจําหนายสินคา
หลายชนดิ ทัง้ของใชในบาน ของตกแตงบาน ของใชสวนตวั แตสิง่ทีเ่ขาสนใจ
เปนพเิศษ คอื รานทาํรองเทา ซึง่ทางรานมกีารบรกิารทาํรองเทาใหไดตามแบบ
และขนาดที่ตองการ

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

554 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 555

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ตนทุนในการผลิตรองเทาคูหนึ่ง 400 บาท ถาเจาของรานติดราคาสูงกวาทุน 
20% และลดราคาใหผูซื้อเงินสด 10% ผูซื้อเงินสดตองจายเงินเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

556 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ตนทุนในการผลิตรองเทาคูหนึ่ง 400 บาท ถาเจาของรานติดราคาสูงกวาทุน 
20% และลดราคาใหผูซื้อเงินสด 10% ผูซื้อเงินสดตองจายเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 557

ชุดที่ 14

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ดวงกมลเปดรานขายรถจักรยานยนต มีรถจักรยานยนตหลายแบบ
หลายสใีหเลอืกซือ้ ท้ังแบบเกยีรธรรมดา  และเกยีรออโตเมตกิ  ในชวงเทศกาล
ตาง ๆ  ดวงกมลจะจดัสนิคาไปรวมรายการและไดจดัลดราคาและจดัของสมนาคณุ
ใหแกผูซื้อมากมาย

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

558 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

ใหม
่ล่าส

ุด



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 559

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ดวงกมลขายจักรยานยนตใหสมพล 34,200 บาท ขายขาดทุน 10% 
ถาตองการขายใหไดกําไร 10% ดวงกมลจะตองขายจักรยานยนตราคาเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	



เรื่อง ร้อยละ 

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)

560 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ดวงกมลขายจักรยานยนตใหสมพล 34,200 บาท ขายขาดทุน 10% 
ถาตองการขายใหไดกําไร 10% ดวงกมลจะตองขายจักรยานยนตราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 	ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง รอยละ

(โจทย์ปญหารอยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

562 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 สนธยามีลูกสาวซึ่งกําลังอยู ในวัยเรียนหนังสือ ตองการวางแผน
เพื่ออนาคตของลูก จึงตัดสินใจขายที่ดินแปลงหนึ่ง แลวนําเงินที่ไดไปฝาก
ไวที่ธนาคาร เพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกลูก ๆ 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 563

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
 

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

564 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สนธยาขายที่ดินแปลงหนึ่งราคา 300,000 บาท 
เขานําเงินไปฝากธนาคาร ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป 
เมื่อครบ 1 ป สนธยาจะไดดอกเบี้ยเทาไร 

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 565

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ 

สนธยาขายที่ดินแปลงหนึ่งราคา 300,000 บาท 
เขานําเงินไปฝากธนาคาร ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป 
เมื่อครบ 1 ป สนธยาจะไดดอกเบี้ยเทาไร 

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

566 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 สมใจเรียนจบดานเกษตรกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมแหงหนึ่ง
วางแผนจะประกอบอาชพีดานการเกษตร โดยใชความรูทีเ่รยีนมาประยกุตใช
ใหเต็มตามความสามารถ แตไมมีเงินทุน สมใจจึงหาขอมูลจากแหลงเงินทุน
ตาง ๆ เพื่อจะขอกูเงินมาลงทุน 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 567

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 
 

ธนาคารไทยเสรี



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

568 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สมใจกูเงินจากธนาคาร 28,800 บาท โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 8.5 ตอป สมใจกูเงินเปนเวลา 1 ป สมใจจะตองจายดอกเบี้ยเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 569

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สมใจกูเงินจากธนาคาร 28,800 บาท โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 8.5 ตอป สมใจกูเงินเปนเวลา 1 ป สมใจจะตองจายดอกเบี้ยเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

570 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ยุทธนาไดรับมรดกเปนท่ีดินแปลงหนึ่งจากบิดา เขาตองการ
สรางบานใหแกลกู ๆ  บนท่ีดินแปลงนี ้แตเขามเีงนิไมพอ จงึตองกูเงนิ
จากธนาคารแหงหนึ่งโดยนําที่ดินไปจํานอง

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 571

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

 
	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม	
 
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

572 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ยุทธนาตองการกูเงินจากธนาคารไปสรางบานจํานวน 1,000,000 บาท 
ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.5 ตอป อยากทราบวาเมื่อครบป 
ยุทธนาตองจายเงินคืนธนาคารรวมทั้งหมดเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 573

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ยุทธนาตองการกูเงินจากธนาคารไปสรางบานจํานวน 1,000,000 บาท 
ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.5 ตอป อยากทราบวาเมื่อครบป 
ยุทธนาตองจายเงินคืนธนาคารรวมทั้งหมดเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

574 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

  ในวันเด็กของทุก ๆ ป แกวนําเงินที่เก็บสะสมไวไปฝากธนาคาร ในปนี้
ธนาคารไดแจกของท่ีระลึกใหกับผูที่นําเงินมาฝาก แกวไดรับของที่ระลึก
เปนกระเปาใบใหญ ภายในบรรจุกระปุกออมสิน กลองดินสอ และ
แกวนํ้า แกวมีความสุขมากกับวันเด็กในปนี้

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 575

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 
 
	ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 
 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

576 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แกวนําเงินไปฝากธนาคาร 9,200 บาท ไดรับอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.75 ตอป ถาแกวฝาก 92 วัน แกวจะไดดอกเบี้ยเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 577

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แกวนําเงินไปฝากธนาคาร 9,200 บาท ไดรับอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.75 ตอป ถาแกวฝาก 92 วัน แกวจะไดดอกเบี้ยเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

578 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนกลุ่ม/อ่านเปนคู่)	

 บานของวิไลเปนฟารมเลี้ยงสัตวขนาดใหญ มีสัตวหลากหลายชนิด 
ทั้งเปด ไก วัว มา นกกระจอกเทศ และนกกระทา ในแตละเดือนวิไล
ตองหาเงินมาซื้ออาหารสัตวเปนจํานวนมาก เพื่อนําไปเลี้ยงสัตวในฟารม 
ในบางครั้งจึงจําเปนตองกูเงินจากธนาคารเพื่อใหเพียงพอกับคาใชจาย  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 579

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง

	 2)	 คน/สัตว์ในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)                                                                                       

580 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

วิไลกูเงินมา 730,000 บาท เปนเวลา 100 วัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 6 ตอป เมื่อครบกําหนดวิไลตองจายเงินคืนทั้งหมดเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร	

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด

 



เรื่อง ร้อยละ

(โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย) 

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 581

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

 
วิไลกูเงินมา 730,000 บาท เปนเวลา 100 วัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 6 ตอป เมื่อครบกําหนดวิไลตองจายเงินคืนทั้งหมดเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรยีนเขยีนเปนประโยคสญัลกัษณ์และแสดงวธิที�าได้อย่างไร

 ประโยคสัญลักษณ 

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแกสมการ

(โจทย์ปญหาสมการที่อยูในรูปการบวก)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 583

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เชานี้อากาศแจมใส สุดารัตนชวนเพื่อน ๆ ไปเที่ยวตลาดในหมูบาน 
พอคาแมคานําสินคามาขายมากมาย มีทั้งผักผลไม และอาหารหลากหลายชนิด 
ผูคนมากมายกําลังเลือกซื้อ สุดารัตนและเพื่อน ๆ เดินชมสินคากันอยาง
เพลิดเพลิน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

584 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 585

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สุดารัตนซื้อกะหลํ่าปลี ก บาท และซื้อคะนาอีก 55 บาท สุดารัตนจายเงิน
ทั้งหมด 100 บาท สุดารัตนซื้อกะหลํ่าปลีกี่บาท         

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)
 

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

586 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สุดารัตนซื้อกะหลํ่าปลี ก บาท และซื้อคะนาอีก 55 บาท สุดารัตนจายเงิน
ทั้งหมด 100 บาท สุดารัตนซื้อกะหลํ่าปลีกี่บาท   

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 587

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คณะครโูรงเรยีนแหงหนึง่นาํนกัเรียนไปทศันศึกษาแหลงเรียนรูทีส่วนสตัว  
นักเรียนแตละคนสนุกสนานเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจกับการไดชมสัตวตาง ๆ 
ทั้งที่เคยเห็นและไมเคยเห็น เชน กวาง ยีราฟ นกโพระดก หมีควาย เสือดาว 
นกเพนกวิน ฯลฯ       

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

588 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คน/สัตว์ในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 589

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ในการแสดงนกเพนกวิน มีผูเขาชมเปนนักเรียนชาย 240 คน 
เปนนักเรียนหญิง จ คน รวมนักเรียนที่เขาชมทั้งหมด 500 คน 
ในการแสดงครั้งนี้มีนักเรียนหญิงเขาชมกี่คน

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

590 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในการแสดงนกเพนกวิน มีผูเขาชมเปนนักเรียนชาย 240 คน 
เปนนักเรียนหญิง จ คน รวมนักเรียนที่เขาชมทั้งหมด 500 คน 
ในการแสดงครั้งนี้มีนักเรียนหญิงเขาชมกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 591

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ครอบครัวของบุญชูพาลูก ๆ ไปเที่ยวอุทยานแหงชาติ ภายในอุทยาน
มีพรรณพฤกษานานาชนิด มีนํ้าตก ภูเขา และสัตวตาง ๆ หลากหลายชนิด
แตละคนตื่นตาตื่นใจกับประสบการณแปลกใหมที่ไดพบ

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

592 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 593

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

บุญชูซื้ออาหารเลี้ยงสัตวในอุทยาน 500 บาท แมซื้อมาเพิ่มอีก ก บาท 
รวมเปนเงิน 822 บาท แมซื้ออาหารมาเลี้ยงสัตวเปนเงินเทาไร

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

594 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

บุญชูซื้ออาหารเลี้ยงสัตวในอุทยาน 500 บาท แมซื้อมาเพิ่มอีก ก บาท 
รวมเปนเงิน 822 บาท แมซื้ออาหารมาเลี้ยงสัตวเปนเงินเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 595

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 แนนปลูกไมดอกไวบริเวณบานมากมาย บางตนปลูกแลวตาย จึงตอง
ปลูกตนใหมทดแทนตนเดิม และคอยหมั่นรดนํ้า ใสปุยจนตนไมเจริญเติบโต 
ผลิดอกสวยงาม ไมดอกที่ปลูกมีทั้งดอกเบญจมาศ กุหลาบ พุทธรักษา ฯลฯ 
ทําใหบริเวณบานของแนนรมรื่นนาอยูและดูสวยงาม

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

596 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 597

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แนนปลูกดอกกุหลาบไว 15 ตน ปลูกพุทธรักษาไว ก ตน รวมมีดอกไม
ทั้งสองชนิด 50 ตน แนนปลูกดอกพุทธรักษาไวกี่ตน      

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

598 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แนนปลูกดอกกุหลาบไว 15 ตน ปลูกพุทธรักษาไว ก ตน รวมมีดอกไม
ทั้งสองชนิด 50 ตน แนนปลูกดอกพุทธรักษาไวกี่ตน      

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 	ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 599

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 สวนสมเด็จยามีดอกไมหลายหลากสี ทั้งจําปาจําปและยี่สุน
อีกพุดซอนหงอนไกและพิกุล กระดังงาหอมกรุนคูทองอุไร  
 ทั้งปอบป รักเร คารเนชั่น เยอบีรา ทิวลิปนั้นสวยสดใส
เบญจมาศ กลวยไม ลิลลี่ไง ลวนดอกใหญอกีดอกเทยีนทีง่ดงาม
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

600 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 601

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สวนแหงหนึ่งมีไมเมืองรอน ช ชนิด ไมเมืองหนาว 408 ชนิด 
รวมทั้งหมด 732 ชนิด สวนแหงนี้มีไมเมืองรอนกี่ชนิด

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

602 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สวนแหงหนึ่งมีไมเมืองรอน ช ชนิด ไมเมืองหนาว 408 ชนิด 
รวมทั้งหมด 732 ชนิด สวนแหงนี้มีไมเมืองรอนกี่ชนิด

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

 
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 603

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 กลวยเปนพรรณไมลมลุก ใบแบนยาวใหญ กานใบตอนลางเปนกาบยาวหุมหอ
ซอนกันเปนลําตน ออกดอกที่ปลายลําตนเปนปลี และมักยาวเปนงวง มีลูกเปนหวี ๆ 
รวมเรียกวาเครือ กลวยเปนพืชที่ใชประโยชนไดหลากหลาย ใบตองใชหออาหารและ
ทํางานฝมือหลายชนิด ลําตนใชทําเชือกกลวย กระทง สวนตาง ๆ ของกลวยนํามาทํา
อาหารไดหลายสวน ท้ังหัวปลี หยวกกลวย ผลทั้งสุกและดิบ เชน ทํากลวยทอด 
กลวยบวชชี กลวยปง กลวยตาก กลวยกวน เปนตน

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร	

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

604 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 605

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สมหมายปลูกกลวยแถวแรกได 75 ตน แถวที่สองปลูกอีกจํานวนหนึ่ง
สมหมายปลูกกลวยสองแถวรวมกัน 135 ตน กลวยแถวที่สองมีกี่ตน

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

606 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สมหมายปลูกกลวยแถวแรกได 75 ตน แถวที่สองปลูกอีกจํานวนหนึ่ง
สมหมายปลูกกลวยสองแถวรวมกัน 135 ตน กลวยแถวที่สองมีกี่ตน

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 607

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

  มะละกอมีประโยชน    ไมมีโทษตอรางกาย
 ผลสุกอรอยหลาย            ลวนมากมายวิตามิน
  แรธาตุใยอาหาร         รสฉํ่าหวานอรอยลิ้น
 หากใครนิยมกิน        ทั้งชีวินสุขภาพดี         

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

608 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 609

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

โชคชัยเก็บมะละกอได 19 ผล เก็บมาเพิ่มอีกจํานวนหนึ่ง มีมะละกอ
ทั้งหมด 65 ผล โชคชัยเก็บมะละกอมาเพิ่มอีกเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)

610 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

โชคชัยเก็บมะละกอได 19 ผล เก็บมาเพิ่มอีกจํานวนหนึ่ง มีมะละกอ
ทั้งหมด 65 ผล โชคชัยเก็บมะละกอมาเพิ่มอีกเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแกสมการ 

(โจทย์ปญหาสมการที่อยูในรูปการลบ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

612 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ผลไมเมืองไทยหลากหลายนานา ขนุนนอยหนาพุทราลําไย
มะปริงมะปรางมะเฟองมะไฟ ทุเรียนลูกใหญแตงไทยมากมี
 มะมวงบานฉันหวานกวาบานเธอ ทับทิมนะเออมีใหเลือกทุกที่
ขนุนนอยหนาผลไมเหลานี้ รสชาติดีมีใหเลือกรับประทาน

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 613

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

614 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แมคามีทับทิม ข ผล ขายไป 21 ผล ยังเหลือทับทิมอีก 129 ผล 
เดิมแมคามีทับทิมกี่ผล

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 615

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แมคามีทับทิม ข ผล ขายไป 21 ผล ยังเหลือทับทิมอีก 129 ผล 
เดิมแมคามีทับทิมกี่ผล

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

616 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ไปสวนสัตวเขาดินถิ่นนาเที่ยว ทางลดเลี้ยวมีลิงคางตางหอยหัว
อีกเสือดาวสิงโตโอนากลัว เดินไปทั่วนกนานาชางนาดู
 อีกฮิปโปตัวใหญแตใจดี หยิบอาหารใหทีพวกหนูหนู
กระตายวิ่งลิงโดดเลนเห็นกันอยู กระรอกวิ่งเขารูดูราเริง  

 
2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 617

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คน/สัตว์ในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

618 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สวนสัตวเขาดินมีสัตวทั้งหมด 450 ตัว เจาหนาที่นําไปปลอยคืนสูปา 
จ ตัว คงเหลือสัตว 395 ตัว เจาหนาที่ปลอยสัตวคืนสูปากี่ตัว 

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 619

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สวนสัตวเขาดินมีสัตวทั้งหมด 450 ตัว เจาหนาที่นําไปปลอยคืนสูปา 
จ ตัว คงเหลือสัตว 395 ตัว เจาหนาที่ปลอยสัตวคืนสูปากี่ตัว 

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

620 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คณะครู  ผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนหรรษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ในวันหยุดนักขัตฤกษ โดยไดเขาชมสวนสัตวเปด หลังจากนัดหมาย
กําหนดเวลา แตละคนตางจับกลุมตามชอบใจ พากันเดินชมสัตวชนิดตาง ๆ 
มีทั้งสัตวกินพืช กินเนื้อสัตว และสัตวที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว  
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 621

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

     

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คน/สัตว์ในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

622 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

มีผูเขาชมสวนสัตว 1,250 คน เปนเด็ก น คน เปนผูใหญ 300 คน 
มีเด็กเขาชมสวนสัตวจํานวนกี่คน 

	2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 623

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

มีผูเขาชมสวนสัตว 1,250 คน เปนเด็ก น คน เปนผูใหญ 300 คน 
มีเด็กเขาชมสวนสัตวจํานวนกี่คน 

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

624 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 นํา้มะพราวและกะทสิดสามารถรกัษาโรคทีเ่กดิจากรางกายมคีวามเปนกรด
มากเกินไปได คนไทยถือกันวามะพราวเปนยาบํารุงกําลัง บํารุงเสนเอ็น  
ใชรกัษาโรคกระดูก เพราะนํา้มะพราวเปนเครือ่งดืม่จากธรรมชาต ิ มปีระโยชน 
ทําใหรางกายสดชื่น ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ     

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความจากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 625

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

626 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลุงกระจายมีนํ้ามะพราว 35 ขวด ขายได พ ขวด เหลือนํ้ามะพราว 22 ขวด 
ลุงกระจายขายนํ้ามะพราวไดกี่ขวด 

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 627

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลุงกระจายมีนํ้ามะพราว 35 ขวด ขายได พ ขวด เหลือนํ้ามะพราว 22 ขวด 
ลุงกระจายขายนํ้ามะพราวไดกี่ขวด

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

628 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม เปนแหลง
โอบอุมความชุมชื้น จึงกอใหเกิดตนนํ้าลําธารที่ไหลหลอเลี้ยงใหความอุดมสมบูรณ
แกผืนแผนดิน นอกจากนี้ปาไมยังเปนแหลงรวบรวมพันธุกรรมชีวภาพ ทั้งพรรณไม 
สัตวปา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหฝนตกตามฤดูกาล อีกทั้งสรางความสมดุลใหกับ
สภาพแวดลอม

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 629

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 
	 1)	จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	สัตว์ในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

 
	 4)	แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

630 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม ข ลานไร ซึ่งมากกวา 
ป พ.ศ. 2549 อยู 8.45 ลานไร ถาในป พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ปาไม 107.61 ลานไร 
ป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมเทาไร    
 

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 631

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม ข ลานไร ซึ่งมากกวา 
ป พ.ศ. 2549 อยู 8.45 ลานไร ถาในป พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ปาไม 107.61 ลานไร 
ป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมเทาไร       

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

     
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

632 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 แจวซื้อของใชในครัวและหองนํ้า ลวนงามลํ้าเครื่องนอนนี้มีใหเห็น
อีกผักปลาเนื้อไกของจําเปน ทั้งของเลนของประดับนับอนันต
 ที่ระลึกของเก็บของสะสม เอาไวชมไวแจกเปนของขวัญ
ยามตองการไปตลาดไดโดยพลัน ลวนคัดสรรแตของดีมาขายกัน

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความจากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร
 

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
  
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 633

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

  
	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

634 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

แจวซื้อของเลนราคา ข บาท ใหธนบัตรฉบับละหารอยบาท 1 ฉบับ 
แมคาทอนเงินให 120 บาท ของเลนราคาเทาไร

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 635

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

แจวซื้อของเลนราคา ข บาท ใหธนบัตรฉบับละหารอยบาท 1 ฉบับ 
แมคาทอนเงินให 120 บาท ของเลนราคาเทาไร

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

     
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

636 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 สนามบินของไทยอยูแนวหนา ชาวตางชาตเิดนิทางมากนัหลากหลาย
สถานที่กวางใหญคนมากมาย ทั้งคาขายทองเที่ยว ไปทํางาน
 มาจองตั๋วรอญาติขนกระเปา ตางเดินเขาเดินออกรานอาหาร
มีบางคนนั่งรออยูตั้งนาน คนพลุกพลานหลากหลายอยูทั่วไป

2.	ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 637

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

638 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ในแตละวันมีผูมาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ 35,000 คน 
เปนชาวไทย ก คน เปนชาวตางชาติ 22,000 คน อยากทราบวาแตละวัน
มีชาวไทยมาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิกี่คน 

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 639

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ในแตละวันมีผูมาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ 35,000 คน 
เปนชาวไทย ก คน เปนชาวตางชาติ 22,000 คน อยากทราบวาแตละวัน
มีชาวไทยมาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

     
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแกสมการ  

(โจทย์ปญหาสมการที่อยูในรูปการคูณ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 641

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)				

 ครัวโลก คือครัวไทย ใครก็รู ยกใหเปน เชนครู ดานอาหาร
ของความสด คุณคา นารับประทาน แตละจาน ถูกหลัก อนามัย
 สรรพคุณ ทางยา สารพัด สามารถจัด และรักษา คุณคาไว
รับประทาน แลวอิ่มเอม แสนเปรมใจ นี่แหละคือ อาหารไทย ยุคพัฒนา

      
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

642 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 643

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

สมปองซื้อปลา น กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 145 บาท 
จายเงินทั้งหมด 2,610 บาท สมปองซื้อปลากี่กิโลกรัม 

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

644 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สมปองซื้อปลา น กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 145 บาท 
จายเงินทั้งหมด 2,610 บาท สมปองซื้อปลากี่กิโลกรัม 

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 645

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)			

     ซื้อกุงหอยปูปลาสารพัด รานคาจัดตามชอบตอบสนอง
ทั้งรสชาติอนามัยถูกใจปอง ไดลิ้มลองเพียงนิดก็ติดใจ
     อีกที่พักบริการรานตลาด มิไดขาดจัดตามอัชฌาสัย
ทั้งของสดถูกหลักอนามัย ทะเลไทยเยี่ยมยุทธสุดบรรยาย      
    

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

646 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 647

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ปลายดาวซื้อกุง 3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ B บาท 
ปลายดาวจายเงิน 675 บาท กุงราคากิโลกรัมละเทาไร 

 
2.		ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)		โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)		โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)		มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)		หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

648 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปลายดาวซื้อกุง 3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ B บาท 
ปลายดาวจายเงิน 675 บาท กุงราคากิโลกรัมละเทาไร 

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 649

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนกลุ่ม/อ่านเดี่ยว)			

 ปลาเปนอาหารท่ีมีประโยชน ปลาที่เรานิยมบริโภคนั้นมีทั้งปลานํ้าจืด 
และปลาทะเล ซึง่มคีณุประโยชนมากมาย นัน่คือ โปรตีน เพราะโปรตีนจะชวย
เสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอ นอกจากปลา
จะใหโปรตีนแลว ยังใหสารอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

650 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 651

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

พอคาซื้อปลามาจํานวนหนึ่ง ราคากิโลกรัมละ 50 บาท 
จายเงินทั้งหมด 3,250 บาท พอคาซื้อปลากี่กิโลกรัม

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

652 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

พอคาซื้อปลามาจํานวนหนึ่ง ราคากิโลกรัมละ 50 บาท 
จายเงินทั้งหมด 3,250 บาท พอคาซื้อปลากี่กิโลกรัม

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 653

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)			

 การประชมุอาเซยีน สาระสาํคญัของการประชมุเกีย่วของกบัการสงเสรมิ
สันติภาพและความมั่นคง การพัฒนาความสัมพันธ ความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ 
ในดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สันติภาพ เปนตน          

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

654 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	
 

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 655

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ประเทศกลุมอาเซียนสงตัวแทนเขารวมประชุม ประเทศละ R คน ถามี
ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 450 คน แตละประเทศสงตัวแทนเขารวมประชุมกี่คน

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)		โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)		โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)		มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)		หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

656 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ประเทศกลุมอาเซียนสงตัวแทนเขารวมประชุม ประเทศละ R คน ถามี
ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 450 คน แตละประเทศสงตัวแทนเขารวมประชุมกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 657

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)				

 เด็กแตกอนนิยมขนมไทย ทั้งสอดใสสาลี่ขนมผิง
ขนมชั้นหันตรานากินจริง ขาวเหนียวปงขนมตาลทั้งหวานมัน
 ขนมไขขนมครกยกมาลอง  ขนมพองเม็ดขนุนอรอยนั่น
ขนมถวยและหมอแกงมาแบงปน บาบิน่มนัลอดชองหวานทกุบานเรอืน       
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

658 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

				ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 659

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

เรไรขายขนมไดวันละ A บาท เรไรขายขนมตลอดเดือนมกราคม
ไดเงิน 140,120 บาท เดือนมกราคมเรไรขายขนมไดวันละกี่บาท

 
	2.	ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

660 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

เรไรขายขนมไดวันละ A บาท เรไรขายขนมตลอดเดือนมกราคม
ไดเงิน 140,120 บาท เดือนมกราคมเรไรขายขนมไดวันละกี่บาท

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 661

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)			

 เย็บกระทงใบตองไวรองหอ ใสใบยอรองกนกระทงนั่น
หรือใสใบโหระพาไมวากัน แตบางวันใสผักกาดรสชาติดี
 ตักหอหมกใสกระทงที่เตรียมไว หัวกะทิราดไปไมใสสี
ใบมะกรูดหั่นฝอยโรยอีกที พริกแดงมีโรยใหทั่วดูสวยจริง

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร	

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

662 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

				ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 663

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

หอหมกราคาหอละ ส บาท ซื้อ 35 หอ จายเงินทั้งหมด 1,050 บาท 
หอหมกราคาหอละเทาไร      

 
2.		ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

664 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

หอหมกราคาหอละ ส บาท ซื้อ 35 หอ จายเงินทั้งหมด 1,050 บาท 
หอหมกราคาหอละเทาไร      

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 665

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนกลุ่ม/อ่านเดี่ยว)				

  เพญ็ศรเีขาชมหองเรยีนสเีขยีวของโรงเรียนแหงหน่ึง นักเรียนทีรั่บผดิชอบ
โครงการของหองสีเขียวไดอธิบายและสาธิตทําการทดลองเปรียบเทียบ
การใชหลอดไฟฟาที่ประหยัดไฟ ระหวางหลอดไสกับหลอดตะเกียบ ปรากฏวา
ตัวเลขแสดงใหเห็นชัดเจนวาหลอดตะเกียบประหยัดไฟมากกวาหลอดไส  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

666 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

					ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

                 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 667

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

หลอดตะเกียบราคาหลอดละ ก บาท ซื้อมา 5 หลอด 
จายเงินไปทั้งหมด 250 บาท หลอดตะเกียบราคาหลอดละเทาไร  

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ  

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)

668 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

หลอดตะเกียบราคาหลอดละ ก บาท ซื้อมา 5 หลอด 
จายเงินไปทั้งหมด 250 บาท หลอดตะเกียบราคาหลอดละเทาไร  

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมการ

วิธีทํา
 

ตอบ

     
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด		



เรื่อง สมการและการแกสมการ 

(โจทย์ปญหาสมการที่อยูในรูปการหาร)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

670 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ขอเชิญชวนทองเที่ยวทะเลไทย ดูน�้ำใสหำดสวยแสนสุขสันต
มีผู้คนมำกหน้ำสำรพัน ตำงพำกันกินลมชมทะเล
 ริมหำดทรำยเรียงรำยด้วยไม้รม ล้วนนำชมทิวทัศนแลดูเก
นักทองเที่ยวสนุกสนำนกันฮำเฮ อำหำรทะเลอิ่มอรอยไมเปนรอง          

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 671

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

672 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

นักทองเที่ยวรอนั่งเรือชมทะเล 45 คน มีเรืออยูจ�ำนวนหนึ่ง 
แตละล�ำบรรทุกนักทองเที่ยวได้ 15 คน มีเรือบรรทุกนักทองเที่ยวกี่ล�ำ  

2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 673

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

นักทองเที่ยวรอนั่งเรือชมทะเล 45 คน มีเรืออยูจ�ำนวนหนึ่ง 
แตละล�ำบรรทุกนักทองเที่ยวได้ 15 คน มีเรือบรรทุกนักทองเที่ยวกี่ล�ำ  

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

674 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 2

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 ชำวอำเซียนรวมกันทั้งสิบชำติ รวมประกำศปฏิญญำสงำศรี
รวมประเทศเขตกำรค้ำเปนภำคี มีเสรีแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
 มำเลเซียบรูไนไทยพมำ กัมพูชำลำวเวียดนำมใกล้กันนั่น
สิงคโปรอินโดนีเซียนั้น อยูใกล้กันกับประเทศฟลิปปนส          
 

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 675

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

676 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

กำรจัดกำรแขงขันคณิตศำสตรอำเซียน ก�ำหนดจ�ำนวนผู้แขงขันทั้งหมด 
150 คน โดยแตละประเทศสงผู้เข้ำรวมแขงขันจ�ำนวนเทำ ๆ กัน 
จะสงผู้เข้ำแขงขันได้ประเทศละกี่คน

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 677

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

กำรจัดกำรแขงขันคณิตศำสตรอำเซียน ก�ำหนดจ�ำนวนผู้แขงขันทั้งหมด 
150 คน โดยแตละประเทศสงผู้เข้ำรวมแขงขันจ�ำนวนเทำ ๆ กัน 
จะสงผู้เข้ำแขงขันได้ประเทศละกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

678 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 3

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 กำรเลือกซื้อสินค้ำน�ำมำใช้ ต้องให้ได้สิ่งของต้องประสงค
มุงหน้ำไปยังแหลงดั่งจ�ำนง ที่เจำะจงตลำดนัดเขำจัดมำ
 อุปกรณกำรเรียนและหนังสือ ของใช้หรืออำหำรที่สรรหำ
ผลไม้และพืชผักรวมเสื้อผ้ำ ทั้งเครื่องใช้ไฟฟำนำนำภัณฑ  
          

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 679

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

680 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ครูกนกซื้ออุปกรณกำรเรียนชุดละ 195 บำท แจกนักเรียนทุกคน 
ครูกนกจำยเงินคำอุปกรณรวม 29,250 บำท โรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คน

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 681

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ครูกนกซื้ออุปกรณกำรเรียนชุดละ 195 บำท แจกนักเรียนทุกคน 
ครูกนกจำยเงินคำอุปกรณรวม 29,250 บำท โรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คน

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

682 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 4

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 เสียงปูนปูนดังลั่นมำแตไกล นั่นคือเสียงรถไฟแถวบ้ำนฉัน
ต้องเรงรีบซื้อตั๋วอยำงเร็วพลัน ขึ้นรถไฟให้ทันตำมเวลำ
 จะทองเที่ยวเดินทำงไปค้ำขำย ไปจับจำยเดินเลนไปศึกษำ
ขึ้นรถไฟปลอดภัยตลอดมำ สมอุรำกำรเดินทำงด้วยรถไฟ  

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	ตีความ	จากบทร้อยกรองที่อ่าน	แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	บทร้อยกรองที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	บทร้อยกรองนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากบทร้อยกรองมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)
 
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 683

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

684 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง
 

สถำนีรถไฟมีผู้โดยสำร 1,705 คน เจ้ำหน้ำที่จัดให้ผู้โดยสำรขึ้นรถไฟทุกตู้
เทำ ๆ กัน โดยแตละตู้จุผู้โดยสำรได้ 155 คน รถไฟขบวนนี้มีทั้งหมดกี่ตู้  

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 685

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

สถำนีรถไฟมีผู้โดยสำร 1,705 คน เจ้ำหน้ำที่จัดให้ผู้โดยสำร ขึ้นรถไฟทุกตู้
เทำ ๆ กัน โดยแตละตู้จุผู้โดยสำรได้ 155 คน รถไฟขบวนนี้มีทั้งหมดกี่ตู้  

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

686 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 5

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คณุยำยปลกูต้นกล้วยไว้รอบบริเวณบ้ำนและจะตดัใบตองมำหอขนมกล้วย
เพื่อน�ำไปขำยที่ตลำด สวนก้ำนกล้วยคุณยำยน�ำมำท�ำม้ำก้ำนกล้วย
ให้หลำน ๆ เลน หัวปลีน�ำมำประกอบอำหำรได้หลำยอยำง ซึ่งมีสรรพคุณ
ทำงยำมำกมำย ทุกคนในบ้ำนตำงชอบรบัประทำนขนมกล้วยและอำหำรฝมอื
ของคุณยำย            

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 687

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

688 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

คุณยำยท�ำขนมกล้วยจ�ำนวนหนึ่ง แบงใสถำด ถำดละ 45 ชิ้น 
ได้ทั้งหมด 15 ถำด คุณยำยท�ำขนมกล้วยทั้งหมดกี่ชิ้น

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 689

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

คุณยำยท�ำขนมกล้วยจ�ำนวนหนึ่ง แบงใสถำด ถำดละ 45 ชิ้น 
ได้ทั้งหมด 15 ถำด คุณยำยท�ำขนมกล้วยทั้งหมดกี่ชิ้น

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

  
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

690 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 6

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 อำชัญชอบกินมันฝรั่งมำก ทั้งมันฝรั่งบด มันฝรั่งทอด และอำหำรที่มี
มนัฝรัง่เปนสวนผสม เขำจงึศกึษำวธิปีลกูมนัฝรัง่จนเข้ำใจ แล้วลงมอืปลูกมนัฝรัง่ 
จนได้ผลผลิตจ�ำนวนมำก นอกจำกเก็บไว้รับประทำนเอง สวนหนึ่งยังแปรรูป
เปนผลิตภัณฑจ�ำหนำยเพิ่มรำยได้ให้ครอบครัว

2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม
ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)

 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 691

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 
    

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)
 



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

692 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

อำชัญมีมันฝรั่งจ�ำนวนหนึ่ง แบงใสถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม ได้ทั้งหมด 15 ถุง 
อำชัญมีมันฝรั่งกี่กิโลกรัม         

  
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	 โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	 โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	 มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 693

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

อำชัญมีมันฝรั่งจ�ำนวนหนึ่ง แบงใสถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม ได้ทั้งหมด 15 ถุง 
อำชัญมีมันฝรั่งกี่กิโลกรัม  

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

   
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด	



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

694 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 7

1. ฝึกอาน แปลความ ตีความ

1.	 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้	อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	
	 (อ่านเปนคู่/อ่านเดี่ยว)	

 คณะครูโรงเรียนสุขสันต จัดกิจกรรมเข้ำคำยลูกเสือที่ตำงจังหวัด 
นักเรียนตำงตื่นตำตื่นใจ สนุกสนำนเพลิดเพลินในกิจกรรมที่ เข ้ำร วม 
เชน กำรเดินปำ กำรเดินทำงไกล กำรผจญภัย กำรปรุงอำหำรด้วยตนเอง 
กำรกระโดดหอสูง นักเรียนทุกคนตั้งใจรวมกิจกรรมและผำนกำรทดสอบ
สมรรถนะทุกกิจกรรมอยำงมีควำมสุข

 
2.	 ให้นักเรียนแปลความ	 ตีความ	 จากข้อความที่อ่าน	 แล้วตอบค�าถาม

ต่อไปนี้	

	 1)	 ข้อความที่อ่านเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 2)	 ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง	และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 3)	 ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร

	 4)	น�าค�าจากข้อความมาแต่งประโยคใหม่	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 695

2. ฝึกการวิเคราะห์และเขียน 

	 ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
 

	 1)	 จากภาพมีอะไรบ้าง	

	 2)	 คนในภาพก�าลังท�าอะไร

	 3)	 เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่ไหน

	 4)	 แต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ	(มากกว่า	1	ประโยค)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

696 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์

1.	 ให้นักเรียนอ่านโจทย์	โดยแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง	

ลูกเสือกองหนึ่งมี 488 คน แบงเปนหมูจ�ำนวนหนึ่ง ได้หมูละ 8 คน 
ลูกเสือกองนี้มีทั้งหมดกี่หมู   

 
2.	 ให้นักเรียนท�าความเข้าใจโจทย์และตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1)	โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

	 2)	โจทย์ต้องการทราบอะไร

	 3)	มีการวางแผนในการหาค�าตอบอย่างไร

	 4)	หาค�าตอบได้โดยวิธีใด	(การแก้สมการ)



เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

(โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 697

4. ฝึกแสดงวิธีทําและตรวจสอบคําตอบ

ลูกเสือกองหนึ่งมี 488 คน แบงเปนหมูจ�ำนวนหนึ่ง ได้หมูละ 8 คน 
ลูกเสือกองนี้มีทั้งหมดกี่หมู    

1)	 จากโจทย์นักเรียนเขียนในรูปสมการและแก้สมการหาตัวไม่ทราบค่า
ได้อย่างไร

 เขียนในรูปสมกำร

วิธีท�ำ
 

ตอบ

    
2)	 ค�าตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่	เพราะเหตุใด



698 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะท�ำงำน

ที่ปรึกษำ
	 1.	 นายชินภัทร	ภูมิรัตน		 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 2.	 นางเบญจลักษณ์	น�้าฟ้า		 	 	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 3.	 นางสาววีณา	อัครธรรม				 		 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 รศ.ประพนธ์	จ่ายเจริญ	 	 	 	 	 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ฝ่ายประถม)

ผู้ก�ำหนดกรอบแนวคิด และกำรวิจัยพัฒนำ
	 นางสาวกัญนิกา	พราหมณ์พิทักษ์	 	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
	 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้		ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	
		 1.	 นางสาวกัญนิกา	พราหมณ์พิทักษ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	
	 2.	 นางสาววรณัน	ขุนศรี		 		 	 	 	 นักวิชาการศึกษา
	 3.	 นางผาณิต	ทวีศักดิ์	 		 	 	 	 	 นักวิชาการศึกษา
		 4.	 นางบุษริน	ประเสริฐรัตน์	 	 	 	 นักวิชาการศึกษา
	 5.	 นางสาวภัทรา	สุวรรณบัตร			 	 	 นักวิชาการศึกษา
	 6.	 นางสาวจรูญศรี	แจบไธสง	 	 	 	 นักวิชาการศึกษา
	 7.	 นางสาวภัทรา	ด่านวิวัฒน์	 	 	 	 นักวิชาการศึกษา

ผู้เขียนต้นฉบับ
	 1.	นายทรงวิทย์	สุวรรณธาดา		 	 	 โรงเรียนวัดราชบพิธ	กรุงเทพฯ	สพม.	เขต	1
	 2.	นางจรีรัตน์	ปานพรหมมินทร์	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กระบี่
	 3.	นายนิพนธ์	สารถ้อย		 	 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.น่าน	เขต	2
	 4.	นายกระจาย	คงสง	 	 	 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.พระนครศรีอยุธยา	เขต	1	
	 5.	นายปรีชา	อรุณสวัสดิ์	 	 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กรุงเทพมหานคร
	 6.	นางสาวสุรางค์	ชูสิงห์	 	 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.นครสวรรค์	เขต	1
	 7.	นายบรรทัด	วภักดิ์เพชร		 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สกลนคร	เขต	1
	 8.	นายปรารถนา	เพชรฤทธิ์	 	 	 	 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม	จ.อุดรธานี	สพม.	เขต	20



แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 699

	 9.	นางสาวอัญชลี	ธีระสาสน์	 	 	 โรงเรียนวัดนาค	อ.บางปะหัน	สพป.พระนครศรีอยุธยา	เขต	1
	 10.	นางโสภา	ศรีบาง		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านสันก�าแพง	สพป.เชียงใหม่	เขต	1
	 11.	นางเพ็ญศรี	ศุภเนตร		 	 	 	 โรงเรียนวัดหนองเขนง	สพป.นครสวรรค์	เขต	1
	 12.	นายฉัตรชัย	ยอดมิ่งขวัญ		 	 	 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค	สพป.กรุงเทพมหานคร
	 13.	นางดวงแข	บุญทองค�า			 	 	 โรงเรียนบ้านเนินสง่า	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1
	 14.	นางภิตินันท์	บุญทศ		 	 	 	 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท	อ.เมือง	สพป.ยโสธร	เขต	1
	 15.	นางปาริชาติ	ชุมโกมนต์		 	 	 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง	อ.ทัพทัน	สพป.อุทัยธานี	เขต	1	
	 16.	นายภาวัต	โทพันธ์	 	 	 	 	 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง	สพป.ขอนแก่น	เขต	1
	 17.	นายพิพัฒน์	ภู่ภีโญ	 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง	สพป.ก�าแพงเพชร	เขต	1
	 18.	นายจักรวุธ	สุขผลิน	 	 	 	 	 โรงเรียนสายปัญญารังสิต	จ.ปทุมธานี	สพม.	เขต	4
	 19.	นางสุรางค์	บุญผ่อง			 	 	 	 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลฒาจารย์	สพป.สระบุรี	เขต	1
	 20.	นางสาววิภาวดี	ธนามิตต์	 	 	 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง	อ.เวียงสระ	สพป.สุราษฎร์ธานี	เขต	3
	 21.	นางสาวจิตสุดา	ธราพร	 	 	 	 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง	อ.เมือง	สพป.กระบี่
	 22.	นางลัดดา	วีรวงค์		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านปรางค์	สพป.น่าน	เขต	2
	 23.	นางบุญชู	สุเมผา		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านยา	อ.หนองหาน	สพป.อุดรธานี	เขต	3
	 24.	นางสัญญา	สุธรรมาวิวัฒน์			 	 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	สพป.ชลบุรี	เขต	1
	 25.	นางปัญญานารถ	กองแก้ว	 	 	 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	สพป.นนทบุรี	เขต	1
	 26.	นางสาววรณัน	ขุนศรี	 	 	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้ปรับปรุง 
	 1.	นางจรีรัตน์	ปานพรหมมินทร์		 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กระบี่
	 2.	นายปรีชา	อรุณสวัสดิ์		 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กรุงเทพมหานคร	
	 3.	นายกระจาย	คงสง			 	 	 	 ศึกษานิเทศก์	สพป.พระนครศรีอยุธยา	เขต	1
	 4.	นางภิตินันท์	บุญทศ		 	 	 	 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท	สพป.ยโสธร	เขต	1
	 5.	นางสัญญา	สุธรรมาวิวัฒน์			 	 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	สพป.ชลบุรี	เขต	1	
	 6.	นางปัญญานารถ	กองแก้ว			 	 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	สพป.นนทบุรี	เขต	1
	 7.	นางพิสมัย	ศรีเมฆ		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1
	 8.	นางล�าจวน	ทิพย์รส			 	 	 	 โรงเรียนบ้านเชียงดาว	สพป.เชียงใหม่	เขต	3
	 9.	นางเพ็ญศรี	ศุภเนตร		 	 	 	 โรงเรียนวัดหนองเขนง	สพป.นครสวรรค์	เขต	1
	 10.	นางลัดดา	วีรวงศ์		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านปรางค์	สพป.น่าน	เขต	2
	 11.	นางสาวจิตสุดา	ธราพร			 	 	 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง	สพป.กระบี่
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	 12.	นางสุรางค์	บุญผ่อง			 	 	 	 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลฒาจารย์	สพป.สระบุรี	เขต	1
	 13.	นางปาริชาติ	ชุมโกมนต์		 	 	 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง	อ.ทัพทัน	สพป.อุทัยธานี	เขต	1
	 14.	นายประพจน์	จันทร์ทุ		 	 	 	 โรงเรียนบ้านซับเปิบ	สพป.เพชรบูรณ์	เขต	1
	 15.	นายชูกิต	สัมมาพิทักษ์		 	 	 	 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี	สพป.อุทัยธานี	เขต	2
	 16.	นางโสภา	ศรีบาง		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านสันก�าแพง	สพป.เชียงใหม่	เขต	1
	 17.	นายพิพัฒน์	ภู่ภีโญ		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง	สพป.ก�าแพงเพชร	เขต	1
	 18.	นายฉัตรชัย	ยอดมิ่งขวัญ		 	 	 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค	สพป.กรุงเทพมหานคร	
	 19.	นางสาวอัญชลี	ธีระสาสน์		 	 	 โรงเรียนวัดนาค	สพป.พระนครศรีอยุธยา	เขต	1
	 20.	นางบุญชู	สุเมผา		 	 	 	 	 โรงเรียนบ้านยา	สพป.อุดรธานี	เขต	3
	 21.	นายภาวัต	โทพันธ์		 	 	 	 	 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง	สพป.ขอนแก่น	เขต	1
	 22.	นางสาววิภาวดี	ธนามิตต์		 	 	 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง	สพป.สุราษฎร์ธานี	เขต	3
	 23.	นางสาววรณัน	ขุนศรี		 	 	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้จัดท�ำต้นฉบับ
	 นางสาววรณัน	ขุนศรี	 		 	 	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้		
																																 	 	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้บรรณำธิกำรขั้นต้น
	 1.	นางสาวนิจสุดา	อภินันทาภรณ์		 ผู้อ�านวยการสถาบันภาษาไทย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
	 2.	นางสาววรณัน	ขุนศรี	 	 	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
	 3.	นางสาวขวัญฤดี	ลิวรรโณ	 	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้บรรณำธิกำรขั้นสุดท้ำย
	 1.	นางสาววีณา	อัครธรรม		 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 2. นางสาวกัญนิกา	พราหมณ์พิทักษ	์รองผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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สูการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


