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ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือน าไปเผยแพร่ 

 



     1 สทศ. สพฐ. 

เฉลยแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
ค าช้ีแจง ข้อสอบมีท้ังหมด 3 ตอน จ ำนวน ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนนให้เวลำท ำ 30 นำที 
ตอนที่ 1   การอ่านรู้เร่ืองค าและประโยคจากภาพ (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
ข้อท่ี ๑ - ๑๐ ให้นักเรียนน ำตัวอักษรใต้รูปภำพมำเขียนใส่หน้ำข้อท่ีมีควำมสัมพันธ์กับค ำท่ีก ำหนดให้ ๑ ค ำ 
ต่อ  ๑ ภำพ (ข้อละ 1 คะแนน) 
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ง  1.  ป่ินโต    ญ  6.  นำฬิกำ     

ซ  2.  ฝำโอ่ง    จ   7.  ก๋วยเตี๋ยว    

ช  3.  น้ ำปลำ    ฏ   8.  จักรยำน     

ข  4.  มังคุด    ฎ   9.  จรวด     

ก  5.  เรือใบ    ฌ  10. ผักกำด      
   

หมำยเหตุ  เนื่องจำกกำรอ่ำนรู้เร่ืองเป็นกำรเน้นควำมสำมำรถกำรอ่ำนและสื่อควำมเป็นส ำคัญ 
จึงยังให้คะแนนอยู่  ซึ่งประเด็นนี้ครูควรน ำไปปรับปรุง  ให้นักเรียนเขียนอย่ำงถูกต้องตำมอักขระวิธีต่อไป 
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11. 
          
 
 
       ...................................................................................................... 
 

แนวค าตอบ 

ข้อที ่ แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๑  เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร 
เขียนส่ือควำมได้ครอบคลุม 
และมีรำยละเอียดตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในภำพได้เป็น
ประโยคหรือข้อควำมท่ี 
ถูกต้องสมบูรณ์ (กรณีสะกด 
ผิดแต่สำมำรถสื่อควำมได้   
ไม่หักคะแนน  เช่น  
ชำวปำมงดึงปลำออกจำกเห   
พ่อพำนเรือหำปลำ  
ฉันไปล้องเรือ)  
เช่น 
- ชำวประมงทอดแหใน
แม่น้ ำ/บึง/สระ 
- ชำวประมงดึงปลำออก
จำกแห 
- ชำวประมงจับปลำใน
แม่น้ ำ 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำรเขียน
สื่อควำมได้สอดคล้องกับภำพ 
แต่ไม่ครอบคลุมหรือมี
รำยละเอียดบำงส่วนไม่เป็น
ประโยคที่สมบูรณ์  (กรณีสะกด 
ผิดแต่สำมำรถสื่อควำมได้   
ไม่หักคะแนน  เช่น บึงใหญ  
เรือปะมง ชำวปะมง) 
เช่น  
- จับปลำ/หำปลำ/มีปลำในน้ ำ 
- บึงใหญ่ 
- เรือประมง 
- ชำวประมง 
- ทอดแห/เหวี่ยงแห/หว่ำนแห/
โยนแห 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนสื่อควำมไม่สอดคล้อง
กับภำพท่ีก ำหนด หรือไม่
เขียนตอบหรือเขียนไม่เป็น
ค ำ จับควำมไม่ได ้

*** ตัวอย่ำงค ำตอบมำจำกค ำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่ำงท่ีไปทดลองเคร่ืองมือ 
หมายเหตุ  

เนื่องจำกกำรอ่ำนรู้เร่ือง เป็นกำรเน้นควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและสื่อควำมเป็นส ำคัญ ในกรณีท่ี
นักเรียนเขียนสะกดค ำผิดแต่ยังส่ือควำมหมำยไดส้อดคล้องกับภำพท่ีก ำหนดให้จึงยังพิจำรณำให้คะแนน 
ซึ่งครคูวรน ำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขระวิธีต่อไป 
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12.  
 
   

............................................................................  
 
แนวค าตอบ  

ข้อที ่ แนวค าตอบตามระดับคะแนน  

๒ คะแนน  ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๒ เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนส่ือควำมได้ครอบคลุม  
และมีรำยละเอียดตำมท่ี  
ก ำหนดไว้ในภำพได้เป็น
ประโยคหรือข้อควำมท่ี  
ถูกต้องสมบูรณ์ (กรณีสะกด 
ผิดแต่สำมำรถสื่อควำมได้   
ไม่หักคะแนน เช่น  
เดก ๆ เล่นกับลูกสุนัก/หมำ)   
เช่น  
- เด็ก ๆ เล่นกับลูกสุนัข/หมำ 
- เด็กเล่นกับลูกสุนัข 2 ตัว  
- น้องเล่นกับลูกสุนัข  
- เมื่อวำนนี้แม่พำไปทะเล 
- ลูกสุนัข 2 ตัว เล่นกับเด็กๆ  
ฯลฯ  

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนส่ือควำมได้สอดคล้อง 
กับภำพ แต่ไม่ครอบคลุม
หรือมีรำยละเอียดบำงส่วน
ไม่เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
(กรณีสะกด ผิดแต่สำมำรถ
สื่อควำมได้ ไม่หักคะแนน 
เช่น สุนัก เดกกับสุนัก          
เดก 2 คน ต้นมะพรำว) 
เช่น  
- สุนัข/หมำ 
- เด็กกับสุนัข 
- เด็ก 2 คน 
- ต้นมะพร้ำว 
- ชำยหำด/ชำยทะเล/ทะเล 
- มะพร้ำว 2 ต้น 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำรเขียน
สื่อควำมไม่สอดคล้องกับภำพ
ท่ีก ำหนด หรือไม่เขียนตอบ
หรือเขียนไม่เป็นค ำ จับควำม
ไม่ได้  

*** ตัวอย่ำงค ำตอบมำจำกค ำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่ำงท่ีไปทดลองเคร่ืองมือ 
หมายเหตุ  

เนื่องจำกกำรอ่ำนรู้เร่ือง เป็นกำรเน้นควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและสื่อควำมเป็นส ำคัญ ในกรณีท่ี
นักเรียนเขียนสะกดค ำผิดแต่ยังส่ือควำมหมำยไดส้อดคล้องกับภำพท่ีก ำหนดให้จึงยังพิจำรณำให้คะแนน 
ซึ่งครคูวรน ำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขระวิธีต่อไป 
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13. 

 

 

........................................................................ 
 
 

แนวค าตอบ 

ข้อที ่ แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๓ เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำรเขียนสื่อ
ควำมได้ครอบคลุมและมี
รำยละเอียดตำมท่ีก ำหนดไว้ในภำพ
ได้เป็นประโยคหรือข้อควำมท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ (กรณีสะกดผิดแต่
สำมำรถสื่อควำมได้ ไม่หักคะแนน 
เช่น มเีมกบนท้องฟ้ำ  มีบอนลูนใน
ท้องฟ่ำ  คน/ชื่อคน ดูเมก)  เช่น 
- คน/ชื่อคน/ดู/เห็น/มอง ลูกโป่ง 
บอลลูน นกบิน 
- ฉันดูท้องฟ้ำ 
- วันนี้อำกำศดี 
- ลูกโป่งลอยอยู่บนท้องฟ้ำ 
- ในท้องฟ้ำมีนกบิน/มีลูกโป่ง/มี
บอลลูน 
- นกก ำลังบิน 
- นกบินใกล้ลูกโป่ง/บอลลูน 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนส่ือควำมได้สอดคล้อง
กับภำพ แต่ไม่ครอบคลุม
หรือมีรำยละเอียดบำงส่วน
ไม่เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
(กรณีสะกดผิดแต่สำมำรถ
สื่อควำมได้ ไม่หักคะแนน 
เช่น ลูปโปง เหนนก          
อำกำสดี) 
 เช่น 
- มีลูกโป่ง/มีบอลลูน 
- มีเมฆ 
- เห็นนก 
- อำกำศดี 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนสื่อควำมไม่
สอดคล้องกับภำพท่ี
ก ำหนด หรือไม่เขียน
ตอบหรือเขียนไม่เป็นค ำ 
จับควำมไม่ได้ 

*** ตัวอย่ำงค ำตอบมำจำกค ำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่ำงท่ีไปทดลองเคร่ืองมือ 
หมายเหตุ  

เนื่องจำกกำรอ่ำนรู้เร่ือง เป็นกำรเน้นควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและสื่อควำมเป็นส ำคัญ ในกรณีท่ี
นักเรียนเขียนสะกดค ำผิดแต่ยังส่ือควำมหมำยไดส้อดคล้องกับภำพท่ีก ำหนดให้จึงยังพิจำรณำให้คะแนน 
ซึ่งครคูวรน ำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขระวิธีต่อไป 
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14.  

 

 

............................................................................ 

แนวค าตอบ 

ข้อที ่ แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๔ เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำรเขียนสื่อ
ควำมได้ครอบคลุมและมี
รำยละเอียดตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ภำพได้เป็นประโยคหรือข้อควำมท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ (กรณีสะกดผิดแต่
สำมำรถสื่อควำมได้ ไม่หักคะแนน 
เช่นเจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำกำรเข้ำ
ชมสวนสัด) เช่น 
- ผู้ชมอ่ำนข้อตกลง/ค ำแนะน ำ /
ข้อปฏิบัติ ก่อนเข้ำสวนสัตว์ 
- เจ้ำหน้ำท่ีให้/พนักงำน/ 
เด็กอ่ำนค ำแนะน ำกำรเข้ำชมสวน
สัตว ์
- คนหลำยคนก ำลังอ่ำนป้ำย
ค ำแนะน ำ 
- ฉันก ำลังไป zoo 
- คนอ่ำนป้ำย 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนส่ือควำมได้สอดคล้อง
กับภำพ แต่ไม่ครอบคลุม
หรือมีรำยละเอียดบำงส่วน
ไม่เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
(กรณีสะกดผิดแต่สำมำรถ
สื่อควำมได้ ไม่หักคะแนน 
เช่น เทียวสวนสัตว           
อ่ำนปำย คนหลำคน            
เดกหลำยคน) 
เช่น 
- เท่ียวสวนสัตว์ 
- อ่ำนป้ำย 
- คนหลำยคน 
- เด็กหลำยคน 
ฯลฯ  

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนสื่อควำมไม่สอดคล้อง
กับภำพท่ีก ำหนด หรือไม่
เขียนตอบหรือเขียนไม่เป็น
ค ำ จับควำมไม่ได้  

*** ตัวอย่ำงค ำตอบมำจำกค ำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่ำงท่ีไปทดลองเคร่ืองมือ 
หมายเหตุ  

เนื่องจำกกำรอ่ำนรู้เร่ือง เป็นกำรเน้นควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและสื่อควำมเป็นส ำคัญ ในกรณีท่ี
นักเรียนเขียนสะกดค ำผิดแต่ยังส่ือควำมหมำยไดส้อดคล้องกับภำพท่ีก ำหนดให้จึงยังพิจำรณำให้คะแนน 
ซึ่งครคูวรน ำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขระวิธีต่อไป 
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15.   

 

 

      ........................................................................... 

แนวค าตอบ 

ข้อที ่ แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๕ เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนส่ือควำมได้ครอบคลุม
และมีรำยละเอียดตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในภำพได้เป็น
ประโยคหรือข้อควำมท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ (กรณีสะกด
ผิดแต่สำมำรถสื่อควำมได้ 
ไม่หักคะแนน เช่น คนหลำย
คนนั้งชมลิเก/ริเก) เช่น 
- บนเวทีมีกำรแสดงลิเก/
โนรำห์/หมอล ำ/ละคร 
- ผู้คนชมกำรแสดงลิเก 
- พระเอกนำงเอกลิเกแสดง
บนเวที 
- คนหลำยคนนั่งชมลิเก 
- ฉัน/พี่/น้อง/เพื่อนดู/ 
เล่นลิเก  
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำร
เขียนส่ือควำมได้สอดคล้องกับ
ภำพ แต่ไม่ครอบคลุมหรือมี
รำยละเอียดบำงส่วนไม่เป็น
ประโยคที่สมบูรณ์                 
(กรณีสะกดผิดแต่สำมำรถสื่อ
ควำมได้ ไม่หักคะแนน เช่น         
ริเก พะเอก นำเอก                
คนหลำคน เวทีริเก) 
เช่น 
- ลิเก 
- พระเอก นำงเอก 
- คนหลำยคน 
- เวทีลิเก 
ฯลฯ 

เล่ำเรื่องจำกภำพโดยกำรเขียน
สื่อควำมไม่สอดคล้องกับภำพ
ท่ีก ำหนด หรือไม่เขียนตอบ
หรือเขียนไม่เป็นค ำ จับควำม
ไม่ได ้

*** ตัวอย่ำงค ำตอบมำจำกค ำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่ำงท่ีไปทดลองเคร่ืองมือ 
หมายเหตุ  

เนื่องจำกกำรอ่ำนรู้เร่ือง เป็นกำรเน้นควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและสื่อควำมเป็นส ำคัญ ในกรณีท่ี
นักเรียนเขียนสะกดค ำผิดแต่ยังส่ือควำมหมำยไดส้อดคล้องกับภำพท่ีก ำหนดให้จึงยังพิจำรณำให้คะแนน 
ซึ่งครคูวรน ำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขระวิธีต่อไป 
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ตอนที่ 2  การอ่านรู้เรือ่งประโยค (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 
  ข้อที่ 16 – 25 ให้นักเรียนอ่ำนประโยคแล้วตอบค ำถำมโดยท ำเครื่องหมำย  ทับตัวเลือก        
ที่เป็นค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ตอบถูกต้อง ข้อละ 2 คะแนน ตอบผิด  0 คะแนน) 
 
16.  
 
 

ปูม้ำมีสิ่งใดเหมือนม้ำ 
    1)  ขนำด 

     2)  เนื้อแน่น 
     3)  ควำมเร็ว 
ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 3)   ถูก   เพรำะ  ควำมเร็ว เป็นค ำเปรียบระหว่ำงกำรว่ำยน้ ำของปูม้ำ  
                                                  กับกำรวิ่งเร็วของมำ้  
ตัวลวง   
ข้อ 1) และ 2) ผิด   เพรำะ  ขนำดและเนือ้แน่น ไม่ปรำกฏควำมเหมอืน 
                                                  หรือต่ำงในข้อควำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ปูม้ำ” ตัวเล็กแต่เนื้อแน่น ว่ำยน้ ำได้เร็วเหมอืนม้ำที่วิ่งได้เร็วในทุ่งกว้ำง 
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17.  
 
 

ใครไม่เล่นน้ ำทะเล 
1)  เก ๋

 2)  ก้อง 
 3)  เก่ง 
ระดับพฤติกรรม เข้ำใจ 
เฉลย    
ข้อ 3)   ถูก   เพรำะ  เก่งน่ังดูปูเสฉวนที่ชำยหำด 
ตัวลวง   
ข้อ 1) และ 2) ผิด   เพรำะ  เก๋และก้องเล่นน้ ำทะเลด้วยกัน 
 

18.  
 
 

ข้อใดน่ำจะเป็นค ำตอบของทอฝัน 
1)  “คะ่ หนูไมค่่อยสบำย” 

 2)  “คะ่ หนูไปเล่นกีฬำมำ” 
 3)  “คะ่ หนูชอบร้องเพลง” 
 

ระดับพฤติกรรม วิเครำะห์  
เฉลย    
ข้อ 1)  ถูก   เพรำะ      หน้ำตำซีดเซียวไมส่ดชื่น อำจจะเกดิจำกอำกำรไมส่บำย 
ตัวลวง   
ข้อ 2)  ผิด   เพรำะ      คนไปเล่นกฬีำ หน้ำตำน่ำจะสดช่ืน 
ข้อ 3)  ผิด   เพรำะ      คนชอบรอ้งเพลง หน้ำตำตอ้งสดช่ืน สนุกสนำน 
 

เก๋ลงเล่นน้ ำทะเลกับก้อง แต่เก่งนั่งดูปูเสฉวนอยู่ที่ชำยหำด 

“ทอฝัน วันน้ีหน้ำตำเธอดูซีดเซียวไม่สดช่ืนเลยนะ” 
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อ่านประโยค แล้วตอบค าถามข้อ 19 - 20   

19.  กำรกระท ำของเดชำตรงกับข้อใด 
1)  ควำมเสยีสละ 

 2)  ควำมซื่อสัตย ์
 3)  ควำมประหยัด  
 
 

ระดับพฤติกรรม เข้ำใจ 
เฉลย    
ข้อ 2)  ถูก   เพรำะ    ควำมซือ่สัตย์ ตรงกับกำรกระท ำของเดชำที่ไม่เอำของ 
                                     ของผู้อื่นมำเป็นของตน 
ตัวลวง   
ข้อ 1)  ผิด   เพรำะ    ควำมเสียสละ หมำยถึง กำรให้โดยยินยอมให้ด้วยควำม  
                                     เต็มใจ 
ข้อ 3)  ผิด   เพรำะ    ควำมประหยดั หมำยถึง กำรใช้จ่ำยอย่ำงพอควรแก่ฐำนะ 
 

20.  ใครท ำควำมดีเหมอืนเดชำ 
1)  กำร์ตูนยกกระเป๋ำของครไูปเก็บ 

 2)  กระแตเก็บสะสมดนิสอสั้น ๆ ไว้ใช้ภำยหลงั 
 3)  กระต่ำยเก็บปำกกำไปให้ครูประกำศหำเจ้ำของ 
 
ระดับพฤติกรรม น ำไปใช ้
เฉลย    
ข้อ ๓)  ถูก   เพรำะ  กระต่ำยเป็นคนมีควำมซื่อสัตย์เหมือนกับเดชำ 
ตัวลวง   
ข้อ 1)  ผิด   เพรำะ  กำร์ตูนแสดงถึงควำมเปน็คนมีน้ ำใจ 
ข้อ ๒)  ผิด   เพรำะ  กระแตแสดงถึงกำรเป็นคนประหยัด 
 

เดชำเก็บโทรศพัท์ได้ น ำส่งครูเพือ่ประกำศหำเจ้ำของ 
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21.  
 

 

ที่บ้ำนใช้อะไรเก็บน้ ำ 
1)  บ่อ 

 2)  โอ่ง 
 3)  สระน้ ำ 
 
ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 2)           ถูก   เพรำะ  โอ่งน้ ำเป็นภำชนะส ำหรบัเก็บน้ ำไว้ใช้ที่บ้ำน 
ตัวลวง   
ข้อ 1)  และ 3)  ผิด   เพรำะ  บ่อและสระกักเก็บน้ ำไว้ใช้เพื่อส่วนรวม 
 
 
22 
 

 
   ป๋อมีปลำอะไรมากทีสุ่ด 
   1)  ปลำกัด 

    2)  ปลำทอง 
    3)  ปลำหำงนกยูง  
 

ระดับพฤติกรรม เข้ำใจ 
เฉลย    
ข้อ 3)   ถูก   เพรำะ  ปลำหำงนกยูงมีจ ำนวนมำกกว่ำจึงแยกเลีย้ง 
ตัวลวง   
ข้อ 1)  และ 2) ผิด   เพรำะ  ปลำกัดและปลำทองมีจ ำนวนเท่ำกัน 
 

บ้ำนเรำใช้น้ ำฝนที่เก็บไว้ในโอ่ง ส่วนในบ่อหรอืสระเก็บน้ ำไว้ใช้เพื่อส่วนรวม 

      ป๋อเลี้ยงปลำทองและปลำกัดอย่ำงละเท่ำกนั ส่วนปลำหำงนกยูงมมีำกกว่ำ 
จึงต้องแยกเลีย้ง 
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23.  
 

ผลไม้ที่กินได้ทั้งเปลอืกคืออะไร 
   1)  มะพร้ำว 

    2)  มะปรำง 
    3)  มังคุด 
 

ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ ๒)   ถูก   เพรำะ  มะปรำงเป็นผลไม้ที่กินได้ทั้งเปลือก 
ตัวลวง   
ข้อ 1) และ ๓) ผิด   เพรำะ  มะพร้ำวและมังคุดต้องปอกเปลือกก่อนกิน 
 
24.  
 
 

สัตว์ชนิดใดอยู่บนต้นไม ้
1)  เป็ด 

 2)  กระรอก 
 3)  กระต่ำย  
ระดับพฤติกรรม เข้ำใจ 
เฉลย    
ข้อ 2)    ถูก   เพรำะ  กระรอกวิ่งไล่กันบนต้นชมพู่ ซึ่งเป็นต้นไม้  
                                                 ชนิดหนึ่ง 
ตัวลวง   
ข้อ 1)  และ 3) ผิด   เพรำะ  ในประโยคไม่ได้กล่ำวว่ำเป็ดและกระต่ำยนอนหลับ 
                                                  อยู่ที่ใด 

      มะพร้ำวและมังคุดต้องปอกเปลือกก่อนกิน ส่วนมะปรำงและชมพู่ กินได้โดย
ไม่ต้องปอกเปลือก 

กระรอกวิ่งไล่กันบนต้นชมพู่ ท ำให้เป็ดและกระต่ำยที่นอนหลับอยู่ตกใจตื่น  
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25.  
 
 

อะไรบอกรูปร่ำงของบวบ 
   1)  ชื่อบวบ 

    2)  มีเหลีย่ม 
    3)  ให้วิตำมิน  
ระดับพฤติกรรม เข้ำใจ 
เฉลย    
ข้อ 2)  ถูก   เพรำะ     มีเหลี่ยมเป็นรูปร่ำงลักษณะของบวบชนิดหนึ่งตำมที่ 
                                      ปรำกฏในบทร้อยกรอง 
ตัวลวง   
ข้อ 1)  ผิด   เพรำะ     ชื่อบวบไม่ใช่รูปร่ำงของบวบ 
ข้อ 3)  ผิด   เพรำะ     ให้วิตำมินเปน็ประโยชน์ไม่ใช่รูปร่ำงของบวบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ตัวฉันช่ือบวบ  ผลอวบมีเหลี่ยม 
    สรรพคุณยอดเยี่ยม         เปี่ยมด้วยวิตำมิน 
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ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องข้อความ (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)   
          ข้อที่ 26 - 30 ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมแล้วตอบค ำถำมโดยท ำเครื่องหมำย  ทับตัวเลือก           
ที่เป็นค ำตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงข้อเดียว  (ตอบถูกตอ้ง ใหข้อ้ละ 2 คะแนน ตอบผดิ ให้ 0 คะแนน) 
 
26.  
 
 
 

พ่อควรจะพำครอบครัวไปเที่ยวทีไ่หน 
1)  ทะเล 

 2)  ภูเขำ 
 3)  สวนสัตว์  
 

ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 1)   ถูก   เพรำะ    ป๋อมและแป๋มชอบเล่นน้ ำ จึงควรพำไปทะเล 
ตัวลวง   
ข้อ 2) และ 3) ผิด   เพรำะ    ไมม่ีข้อมูลวำ่ใครชอบหรือสนใจที่จะไปเที่ยวภูเขำหรือ 
                                             สวนสัตว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปิดเทอม คุณพ่อจะพำครอบครวัไปเที่ยวพักผ่อน โดยให้ลูก ๆ เลือกระหว่ำง
ทะเล ภูเขำ หรือสวนสัตว์ ป๋อมและแป๋มชอบเล่นน้ ำมำก พ่อจึงตำมใจ 
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27.  
 
 
 

อำหำรชนิดใดที่หำรับประทำนได้ง่ำย 
1)  ส้มต ำ 

 2)  ผัดไทย 
 3)  ต้มย ำกุ้ง 
 
ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 1)   ถูก   เพรำะ  เป็นอำหำรทีค่นไทยและคนต่ำงชำตินิยม 
                                                  รับประทำน และสำมำรถรับประทำนไดทุ้กภำค 
ตัวลวง   
ข้อ 2) และ 3) ผิด   เพรำะ  ในข้อควำมไม่ได้กลำ่ววำ่ผัดไทยและต้มย ำกุ้ง 
                                                  หำรับประทำนได้ง่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำหำรไทยที่ชำวต่ำงชำติชอบรับประทำนมีมำกมำย เช่น ผัดไทย ต้มย ำกุ้ง 
โดยเฉพำะส้มต ำ มีขำยทั่วไปทุกภำค จึงหำรับประทำนได้ง่ำย 
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28.  
 
 
 

 
 
 

บทร้อยกรองนี้กล่ำวถึงเรื่องใด 
1)  ควำมเอือ้เฟื้อ 

 2)  ควำมยินด ี
 3)  ควำมสุข 
 

ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 1)   ถูก   เพรำะ     ในบทร้อยกรองมีค ำว่ำ “ช่วยเหลอื จนุเจือ” ซึ่งเป็นค ำ  
                                              ที่แสดงถึงควำมเอื้อเฟือ้เผือ่แผ ่
ตัวลวง   
ข้อ 2) และ 3) ผิด   เพรำะ     “ควำมยินดี ควำมสุข” เป็นควำมรู้สกึที่เกิดจำกกำรที่ได้ 
                                              ช่วยเหลอืหรือจุนเจือผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรได้ช่วยเหลือ  จุนเจือแบ่งปัน 
ขนมของฉัน    อันนี้ให้เธอ 

  น้ ำใจไมตรี   ยินดีเสมอ  
ไร้ทุกข์นะเออ    ใครเจอชื่นชม 
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29.   
 
 

 
เด็ก ๆ จับตั๊กแตนเมื่อไร 
   1)  ฝนก ำลังตก 

    2)  ก่อนฝนตก 
    3)  หลังฝนตก 
ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 3)   ถูก   เพรำะ  เวลำที่เด็กจับต๊ักแตนคือ เมือ่ฝนหยุดตก จึงเป็นเวลำ 
                                 หลังฝนตก 
ตัวลวง   
ข้อ 1)   ผิด   เพรำะ  ไมไ่ด้กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ในขณะที่ฝนตก 
ข้อ 2)   ผิด   เพรำะ  เด็ก ๆ จะออกไปจับตั๊กแตนเมื่อฝนหยุดตกไม่ใช่ก่อนฝนตก 
 
 

30.   
 
 

ปลำชนิดใดมีเกล็ด 
   1)  ปลำช่อน 

    2)  ปลำไหล 
    3)  ปลำดุก 
 

ระดับพฤติกรรม วิเครำะห ์
เฉลย    
ข้อ 1)   ถูก   เพรำะ  ปลำช่อนมีเกล็ด ต่ำงจำกปลำดุกและปลำไหล 
ตัวลวง   
ข้อ 2) และ 3) ผิด   เพรำะ  ปลำดุกและปลำไหลเปน็ปลำที่ไมม่ีเกล็ด 

 เมื่อฝนหยุดตกเด็ก ๆ จะออกไปจับตั๊กแตน โดยเหลำก้ำนมะพร้ำว
ให้ปลำยเรียวแล้วผูกเป็นห่วง เพื่อคล้องไม่ให้ต๊ักแตนหลุด 

ปลำช่อนเป็นปลำน้ ำจืด เช่นเดียวกับปลำดุกและปลำไหล ต่ำงกันที่
มีเกล็ดหุ้มล ำตัวไว้ ในขณะที่ปลำอีกสองชนิดนั้นไม่มีเกล็ด  


