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เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน 
 
 
 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย 
เพื่อจำหนา่ย หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบัอนญุาตจะถูกดำเนนิคดตีามกฎหมาย 
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เฉลยแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ตอน เวลาทำ 30 นาที คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
ข้อที่ ๑ - ๑๐ ให้นักเรียนนำตัวอักษรใตรู้ปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กับคำ 
ที่กำหนดให้ ๑ คำ ต่อ ๑ ภาพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน ขอ้ละ 1 คะแนน) 
 

   
 

 

ก. ข. ค. ง. 
    

จ. ฉ. ช. ซ. 
 
 

  
 

 
 

ฌ. ญ. ฎ. ฏ. 
.....ค.....1.  มนุษย์ตา่งดาว   .....ฎ.....6.  ยางรถ 

 .....ซ.....2.  จมูก     .....ง......7.  สุนัข   
 .....ฌ.....3.  เชียรล์ีดเดอร ์    .....ข.....8.  ตัวโน้ต   
 .....ช.....4.  วิ่งแข่ง     .....ก.....9.  สามเหลีย่ม   

   .....ญ....5.  จักรยาน    .....จ.....10. มอเตอร์ไซค์   

  
 
หมายเหตุ เนื่องจากการอ่านรู้เรื่องเป็นการเน้นความสามารถการอา่นและสื่อความเป็นสำคญั 
จึงยังให้คะแนนอยู่ ซึ่งประเด็นนี้ครคูวรนำไปปรับปรุง ให้นักเรียนเขียนอย่างถูกต้องอักขรวิธีต่อไป 
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ข้อที่ 11 - 15 ให้นักเรยีนพิจารณาภาพที่กำหนด แล้วเลา่เรือ่งจากภาพโดยการเขียนให้เป็น
ประโยคให้ได้ใจความ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
         ๒      คะแนน    - เมื่อนักเรยีนเล่าเรือ่งจากภาพโดยการเขียนสือ่ความได้ครอบคลุม 
           และมรีายละเอยีดตามที่กำหนดไว้ในภาพได้เป็นประโยค 
           หรือข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ ์

๑ คะแนน    - เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อความได้สอดคล้องกับภาพ  
         แต่ไมค่รอบคลมุหรอืมรีายละเอยีดบางสว่นไมเ่ป็นประโยคทีส่มบูรณ์  
๐ คะแนน    - เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อความไมส่อดคลอ้งกับภาพ 
                        หรือไม่เขยีนตอบ 
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11. 
          
 
 ......................................................................... 
แนวคำตอบ 

ข้อที ่
แนวคำตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๑  เล่าเรือ่งจากภาพโดยการ เขียน
สื ่อความได้ครอบคลุม และมี
รายละเอ ียดตามท ี ่กำหนดไว้       
ในภาพได ้เป ็นประโยค หรือ
ข ้อความท ี ่ถ ูกต ้องสมบูรณ์  
(กรณีสะกด ผิดแต่สามารถสื่อ
ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 
- เด็ก/เพ่ือน/ฉัน/น้อง/คน   
ปั่นจักรยาน/ขี่จักยาน 
- เด็ก/เพ่ือน/ฉัน/น้อง/คนไป
ออกกำลังกาย/ออกกาลังกาย 
- เด็ก/เพ่ือน/ฉัน/น้อง/คนขี่รถ
ไปเที่ยว 
- พ่อน่ังอ่านหนังสือ 
- ฉันไปเที่ยว 
- ฉันเดินเล่นในสวนสาธารณะ/
สวนสาทารานะ  
ฯลฯ 

เล่าเรื ่องจากภาพโดยการ
เขียนสื่อความได้สอดคล้อง
กับภาพ แต่ไม่ครอบคลุม 
หรือมีรายละเอียดบางส่วน
ไม่เป็นประโยคที ่สมบูรณ์  
เช่น 
- เด็กหลายคน 
- จักรยาน 
- ออกกำลังกาย 
- ไปเที่ยว 
- สวนสาธารณะ/ 
สวนสาทารานะ 
ฯลฯ 

เล่าเรื ่องจากภาพโดยการ
เขียนสื่อความไม่สอดคล้อง
กับภาพที่กำหนด หรือไม่
เขียนตอบหรือเขียนไม่เป็น
คำ จับความไม่ได้ 

*** ตัวอย่างคำตอบมาจากคำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ไปทดลองเครื่องมือ 

หมายเหตุ  
เนื่องจากการอ่านรู้เร่ือง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นสำคัญ ในกรณี

ที่นักเรียนเขียนสะกดคำผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้จึงยังพิจารณาให้
คะแนนแต่ครูควรนำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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12.  
  
   

    ............................................................................   
แนวคำตอบ  

ข้อที ่
แนวคำตอบตามระดับคะแนน  

๒ คะแนน  ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๒ เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียน
สื่อความได้ครอบคลุม และมี
รายละเอียดตามที่ กำหนดไว้
ในภาพได้เป็นประโยค หรือ
ข้อความที ่ ถ ูกต้องสมบูรณ์ 
(กรณีสะกด ผิดแต่สามารถสื่อ
ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น  
- แม้พาฉันไปสวนสัด  
- ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับพอ่แม ่
- พ่อแม่พาฉันไปเที่ยวสวนสตัว์ 
- ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับ
ครอบครัวในวันหยุด  
- ฉันชอบไปเที่ยวสวนสัตว์  
- ฉันดีใจที่ได้ไปสวนสัตว ์
- น้องมอง/เห็น/ชี้/ดู/ยีราฟ/
ช้าง/สัตว์ 
- ฉันชอบไปสวนสัตว์/Zoo 
ฯลฯ  

เล่าเรื ่องจากภาพโดยการ
เขียนส่ือความได้สอดคล้อง 
กับภาพ แต่ไม่ครอบคลุม
หรือมีรายละเอียดบางส่วน
ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์   
เช่น  
- สวนสัตว์/สวนสัต 
- ไปเที่ยว 
- พ่อแม่ฉัน 
- ดีใจได้ไปเที่ยว 
- คนสามคน 
- ป้อนอาหารสัตว์ 
- ดูสัตว์/ยีราฟ/ช้าง 
ฯลฯ 
 

เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียน
สื่อความไม่สอดคล้องกับภาพ
ที่กำหนด หรือ ไม่เขียนตอบ 
หรือเขียนไม่เป็นคำจับความ
ไม่ได้  

*** ตัวอย่างคำตอบมาจากคำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ไปทดลองเครื่องมือ 

หมายเหตุ  
เนื่องจากการอ่านรู้เร่ือง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นสำคัญ ใน

กรณีที่นักเรียนเขียนสะกดคำผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้จึงยังพิจารณาให้
คะแนนแต่ครูควรนำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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13. 
 

   
 ........................................................................ 
แนวคำตอบ 

ข้อที ่
แนวคำตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๓ เล่าเรื ่องจากภาพโดยการเขียนสื่อ
ความได้ครอบคลุมและมีรายละเอียด
ตามที่กำหนดไว้ในภาพได้เป็นประโยค
หร ือข ้อความที ่ถ ูกต ้องสมบูรณ์ 
(กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อความ
ได้ ไม่หักคะแนน) เช่น  
- เดก ช่วยกันเลี้ยงไก่และเก็บไข่ไก่  
- เด็ก เก็บไข่ 
- เด็ก เล้ียงไก่/เด็ก เลียง ไก่ 
- ฉันให้ข้าวไก่ 
- แม่ให้อาหารไก่ 
- ฉันและยายเก็บไข่ 
- แม่และฉันช่วยกันเล้ียงไก่ 
- ฉันช่วยแม่เก็บไข่ 
ฯลฯ 

เล่าเรื ่องจากภาพโดยการ
เขียนส่ือความได้สอดคล้อง
กับภาพ แต่ไม่ครอบคลุม
หรือมีรายละเอียดบางส่วน
ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์  
เช่น 
- ไก่ไข่ 
- เล้ียงไก่ 
- เก็บไข่ 
ฯลฯ 

เล่าเรื ่องจากภาพโดย
การเข ี ยนสื่ อ ค ว าม     
ไม่สอดคล้องกับภาพ  
ที่กำหนด หรือไม่เขียน
ตอบหรือเขียนไม่เป็น
คำ จับความไม่ได้ 

*** ตัวอย่างคำตอบมาจากคำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ไปทดลองเครื่องมือ 

หมายเหตุ  
เนื่องจากการอ่านรู้เร่ือง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นสำคัญ ในกรณี

ที่นักเรียนเขียนสะกดคำผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้จึงยังพิจารณาให้
คะแนนแต่ครูควรนำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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14.  
 

 
      ..........................................................................  
แนวคำตอบ 

ข้อที ่
แนวคำตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๔ เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อ
ความได้ครอบคลุมและมีรายละเอียด
ตามที่กำหนดไว้ในภาพได้เป็นประโยค
หรือข้อความที ่ถ ูกต้องสมบูรณ์ 
(กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อความ
ได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 
- นักเรียนช่วยกันกวาดใบไม้/ใบไม 
- นักเรียนช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ 
- เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บขยะ/เกบขยะ 
- เด็ก ๆ ช่วยกันทำความสะอาด 
- ทุกคนช่วยกันทำงานร่วมกัน 
- ฉันเห็นคนเล่นของสกปรก 
- เด็กช่วยกันทำเวร/เวน 
- ฉันและเพื่อนกวาดขยะ 
- เด็กสามคนกวาดใบไม้ 
ฯลฯ 

เล่าเรื ่องจากภาพโดยการ
เขียนส่ือความได้สอดคล้อง
กับภาพ แต่ไม่ครอบคลุม
หรือมีรายละเอียดบางส่วน
ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์  
เช่น 
- กวาดใบไม้ 
- เด็ก ๆ ใบไม้ 
- คนจับใบไม้ 
ฯลฯ  

เล่าเรื่องจากภาพโดยการ
เขียนสื่อความไม่สอดคล้อง
กับภาพที ่กำหนด หรือ  
ไม่เขียนตอบหรือเขียน 
ไม่เป็นคำ จับความไม่ได้  

*** ตัวอย่างคำตอบมาจากคำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ไปทดลองเครื่องมือ 

หมายเหตุ  
เนื่องจากการอ่านรู้เร่ือง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นสำคัญ ในกรณี

ที่นักเรียนเขียนสะกดคำผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้จึงยังพิจารณาให้
คะแนนแต่ครคูวรนำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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15.   
 

 
 ......................................................................... 
แนวคำตอบ 

ข้อที ่
แนวคำตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๕ เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียน 
สื่ อ ค ว า ม ไ ด ้ ค ร อ บ ค ล ุ ม แ ล ะ มี
รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในภาพได้
เป็นประโยคหรือข้อความ  ที ่ถูกต้อง
สมบูรณ์ (กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อ
ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น  
- ฉันนั่งทำกานบ้าน  
- ฉันทำการบ้าน/อ่านหนังสือ/วาดรูป 
- เด็ก ๆ กำลังทำการบ้านอยู่ 
- ฉันวาดรูปกับเพ่ือน ๆ 
- ฉันชอบอ่านหนังสือ 
- ฉันทำงานส่งคุณครู 
- ฉันพาเพ่ือนมาเขียนหนังสือ 
- น้องชอบวาดรูปและระบายสี 
- เด็ก ๆ ทำงานอยู่ 
- นักเรียนทำหนังสือ 
- เพื่อนไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด 
-เราทำงานกลุ่ม ฯลฯ 

เล่าเรื่องจากภาพโดย
การเขียนสื ่อความได้
สอดคล้องกับภาพ แต่   
ไม ่ครอบคลุมหรือมี
รายละเอียดบางส่วน
ไม ่ เป ็นประโยค  ที่
สมบูรณ์  เช่น 
- การบ้าน 
- อ่านหนังสือ 
- นั่งเก้าอ้ี 
- โต๊ะเก้าอี้ 
- หนังสือ 
-เด็กสี่คน 
ฯลฯ 

เล ่าเร ื ่องจากภาพโดยการ
เขียนสื่อความไมส่อดคล้อง 
กับภาพที่กำหนด หรือ 
ไม่เขียนตอบหรือเขียนไม่
เป็นคำ จับความไม่ได้ 

*** ตัวอย่างคำตอบมาจากคำตอบของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ไปทดลองเครื่องมือ 

หมายเหตุ  

เนื่องจากการอ่านรู้เร่ือง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นสำคัญ ในกรณี
ที่นักเรียนเขียนสะกดคำผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้จึงยังพิจารณาให้
คะแนนแต่ครูควรนำประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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ตอนที่ 2 การอ่านรูเ้รื่องประโยค (คะแนนเตม็ 2๐ คะแนน) 

  ข้อที่ 16 – 25 ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมาย  ทับตัวเลือก
ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ตอบถูก ข้อละ 2 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน)  
 
16.  
 

 ฉันคือใคร  
     ๑)  หุ่นไล่กา   

            ๒)  กองฟาง 
      ๓)  ลูกชาวนา  
 

ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ ๑) ถูก เพราะ มีคำบ่งบอกว่าทำด้วยฟาง อยู่กลางทุ่งนา กางแขนกางขา  
ซึ่งเป็นลักษณะของหุ่นไล่กา                              

ตัวลวง   
ข้อ ๒) และ ๓) ผิด เพราะ ไมม่ีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีกองฟาง และเป็นลูกชาวนา 

  

ฉันทำด้วยฟาง  อยู่กลางทุ่งนา  กางแขนกางขา  หน้าตาดูด ี
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17.   

ควรเลือกใช้ห้องน้ำที่มสีญัลักษณ์ใด 
           1)   

 
 
    2)     

    
 
     3)  
 
 

ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ นารีตกบันได กระดูกหัก เดินไม่สะดวก ควรใช้ห้องนำ้ 
 คนพิการ จะทำให้มอีุปกรณ์ที่อำนวย  ความสะดวกได้ดีกว่า     
 ห้องน้ำทั่วไป 

ตัวลวง   
ข้อ 1) และ 2) ผิด เพราะ ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายทั่วไป อุปกรณ์อำนวย  

ความสะดวกสำหรับ คนพิการไม่มี ทำให้ไม่ได้รับ
ความสะดวก 

 
  

นารีตกบันได  กระดูกหัก  ทำให้เดินไม่สะดวก   
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18.  
 

ใครทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
1)  น้า 

    2)  ฉัน 
    3)  พี่สาว 
 

ระดับพฤติกรรม วิเคราะห์  
เฉลย    

ข้อ 1) ถูก เพราะ นา้เปน็พยาบาล ช่วยรักษาผูป้่วย 
ตัวลวง   

ข้อ 2) ผิด เพราะ ฉันฝนัอยากเป็นหมอ แต่ยังไม่ได้เป็น 
ข้อ 3) ผิด เพราะ พี่สาวเป็นครูทำหนา้ที่สอนเด็ก 

19.   

  
    ไข่เป็ดใช้ทำอะไรจึงจะอรอ่ย 

1)  ไข่ดาว 
2)  ไข่เจียว 
3)  ไข่เคม็ 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ ในขอ้ความที่บอกว่า ถ้าจะทำไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไขเ่ป็ด 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ ไข่ดาว เป็นไข่ที่ทำมาจากไข่เป็ด ไข่ไก่ได้ แต่ไม่ได้บอกว่า  
เมื่อนำมาทำไข่เค็ม แล้วจะอรอ่ยทีสุ่ด 

ข้อ 2) ผิด เพราะ ไขเ่จียว เป็นไข่ที่ทำมาจากไข่เป็ด ไข่ไก่ได้ แต่ไม่ไดบ้อกว่า 
เมื่อนำมาทำไข่เค็ม แล้วจะอรอ่ยทีสุ่ด 

พี่ชายเป็นทหาร พี่สาวเป็นครู น้าเป็นพยาบาล ส่วนฉันฝันอยากเป็นหมอ  

ไข่ดาว ไข่เจียว ทำมาจากไข่เป็ดและไข่ไก่ แต่ถ้าจะทำไข่เค็ม ให้อร่อยต้องใช้ไข่
เป็ด  
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20.  

    อะไรที่มีเนือ้สเีดียวกบัแตงโม 
1)  แครอท 
2)  มะละกอ 
3)  สตรอเบอรร์ี ่

 
ระดับพฤติกรรม  วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ สตรอเบอร์รี่ เป็นผลไม้ทีม่ีเนื้อสีแดง 
ตัวลวง   

ข้อ 1) และ ขอ้ 2) ผิด เพราะ แครอท และ มะละกอ มเีนื้อสีส้ม 
  

แตงโม สตรอเบอร์รี่ มีเนื้อสีแดง สว่นมะละกอกับแครอทมเีนื้อสีส้ม 
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21.  
 

 
บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใด 

1)  โรงเรียนมีแต่ขยะ 
2)  ทิ้งขยะให้ถูกที่ 
3)  ขยะมีหลายส ี
 

ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์

เฉลย    
ข้อ 2) ถูก เพราะ ใจความสำคัญของบทรอ้ยกรองกล่าวถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่  

     ตามสีของถังขยะที่แยกไว้ใช้งานตามประเภทของขยะ 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ ใจความสำคัญของบทรอ้ยกรองกล่าวถึงให้ทิ้งขยะ 
ให้ถูกที่ ไม่ได้บอกว่าโรงเรียนมีแต่ขยะ 

ข้อ 3) ผิด เพราะ ใจความสำคัญของบทรอ้ยกรองกล่าวถึงให้ทิ้งขยะ  
ให้ถูกที่ ไม่ได้กล่าวถึงสขีองขยะ 

  

ขยะมากม ี  ทิ้งให้ถูกที่ 
ถังขยะเหลา่นี้       แยกสีใช้งาน 
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22. 
  
 
  

 
บ้านใครอยู่ใกลโ้รงพยาบาลที่สุด 

1)  จิ๋ว 
2)  โจ ้
3)  จ๋า  

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ บ้านจ๋าอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากที่สุด 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ บ้านจิ๋วอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากทีสุ่ด 
ข้อ 2) ผิด เพราะ บ้านโจ้อยู่ใกล้สนามเด็กเล่นไม่ใช่โรงพยาบาล 
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23.  
 
 
 
 
 
 

จากภาพใครปฏิบัติได้ถกูต้อง 
1)  ก้อยไม่ทิ้งขยะลงพืน้ 
2)  เก่งไม่ทิ้งขยะลงในถัง 
3)  แก้มทิ้งขยะบนถนน 
 

ระดับพฤติกรรม นำไปใช ้
เฉลย    

ข้อ 1) ถูก  เพราะ ความหมายตามภาพ สัญลักษณ์นี้คอื หา้มทิ้งขยะ 
ตัวลวง   

ข้อ 2) ผิด  เพราะ การกระทำของเก่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ข้อ 3) ผิด  เพราะ การกระทำของแก้มเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
 

24.  

 แก้วมีนิสัยอยา่งไร 
1)  เอือ้เฟือ้ 
2)  มีเมตตา 
3)  เสยีสละ 

  

คุณยายกำลังจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม แก้วจึงอาสาพาคุณยายเดินข้ามถนน  
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ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 2) ถูก เพราะ มีเมตตา หมายถึง ความสงสาร ห่วงใย ปรารถนา 
 

ตัวลวง   
ข้อ 1) ผิด เพราะ เอื้อเฟื้อ หมายถึง อุดหนุน เผื่อแผ ่
ข้อ 3) ผิด เพราะ เสียสละ หมายถึง ยอมให้อยา่งเต็มใจ 

25.  
 

 
กอบัวเดินชนกระถางต้นไม้เพราะอะไร 

1)  หิ้วถุงขนม     
2)  สะพายกระเป๋า 
3)  เล่นโทรศัพท ์

  
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ กอบัวเล่นโทรศพัท์จึงไม่ได้ดทูาง 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ การหิว้ถุงขนมสามารถดูทางได้ 
ข้อ 2) ผิด เพราะ การสะพายกระเป๋าสามารถดทูางได ้

 
 
 
 
 
 

กอบัวสะพายกระเป๋า หิ้วถุงขนม และเดินเล่นโทรศพัทจ์ึงทำให้ชนกับกระถางต้นไม้ 
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ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องข้อความ (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน)   

          ข้อที่ 26 - 30 ให้นักเรียนอ่านประโยคแลว้ตอบคำถามโดยทำเครือ่งหมาย  ทับตัวเลือก
ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ตอบถูก ข้อละ 2 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน)  
26.  
 
 
 

ใจความสำคญักล่าวถึงเรื่องใด 
1)  ความขยัน 
2)  ความสามัคค ี
3)  ความเอือ้เฟื้อ  

 
ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 1) ถูก เพราะ จากบทร้อยกรองมีคำว่า “หัดเขียนหัดอ่าน ไม่ได้เกียจคร้าน 
 การบ้านก็ทำ”ซึ่งเป็นคำที่บ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียร 

ตัวลวง   
ข้อ 2) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไมไ่ด้กล่าวถึงความสามคัคี 
ข้อ 3) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไมไ่ด้กล่าวถึง ความเอื้อเฟือ้  

  

   เรามาโรงเรียน  หัดเขียนหัดอ่าน 
ไม่ได้เกียจคร้าน   การบ้านก็ทำ 
ได้เล่นกีฬา    เฮฮาประจำ 
ไม่กลับบ้านค่ำ   สำราญบานใจ 
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27.  

อะไรทำให้น้ำปลามีรสเค็ม 
1)  ปลา 
2)  เกลือ 
3)  น้ำตาล 

 
ระดับพฤติกรรม  วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 2) ถูก เพราะ เกลือที่ใช้ในการหมักปลาทำให้น้ำปลามีรสเคม็ 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ ปลา ไม่ได้มีรสเค็ม เป็นเพียงส่วนประกอบของการทำน้ำปลา 
ข้อ 3) ผิด เพราะ น้ำตาล ไมไ่ด้มีรสเค็ม แต่เป็นส่วนประกอบ ในการทำน้ำปลา

เพื่อให้มีรสชาติอรอ่ย 
  

น้ำปลา เป็นเครื่องปรุงรสที่ได้จากการหมักปลากับเกลือทำให้มี รสเค็ม และเติม
น้ำตาลทำให้มีรสชาติอร่อย กลิ่นชวนรับประทาน ซึ่งเป็นส่วนผสมของแกงและน้ำจิ้ม
หลายชนิด 
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28.  

   อะไรเป็นสาเหตุทีท่ำให้กาดำถูกไล่จากรังนกพิราบ 
1)  สีขน 
2)  เสยีงร้อง 
3)  ขนาดลำตัว 

 
  ระดับพฤติกรรม  วิเคราะห ์
  เฉลย    

ข้อ 2) ถูก เพราะ กาดำลมืตัวส่งเสยีงรอ้งออกมา ทำให้นกพิราบจับได้ 
  ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ กาดำใช้สีทาขนให้เหมือนนกพิราบ 
ข้อ 3) ผิด เพราะ ไม่มีขอ้มูลระบุถึงขนาด 

 
 
 
 
 
 
 
  

กาดำอยากได้อาหารของนกพิราบ จึงเอาสีขาวมาทาตัวและบินเข้าไปในรังนกพิราบ 
แต่ลืมตัวส่งเสียงร้องออกมา ทำให้นกพิราบรู้ และถูกไล่ออกจากรัง 
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29.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เนยต้องการลดความอว้น ควรกินแอปเป้ิลสีอะไร 

1)  สีชมพ ู
2)  สีเหลอืง 
3)  สีเขยีว 
 

ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ ขอ้มลูระบุวา่แอปเปิ้ลสีเขยีวช่วยควบคุมนำ้หนัก 
ตัวลวง  

ข้อ 1) ผิด เพราะ แอปเปิ้ลสีชมพูป้องกันเลือดออกตามไรฟัน 
ข้อ 2) ผิด เพราะ แอปเปิ้ลสีเหลอืง ช่วยบำรุงสายตา 

 
 
 
  

แอปเปิ้ลหลากสี หลายประโยชน ์

 
 
 
 
 
สีเขียว ช่วยควบคมุน้ำหนัก สีแดง ช่วยระบาย ป้องกันท้องผูก 
สีเหลือง ช่วยบำรุงสายตา สีชมพู ช่วยปอ้งกันเลือดออกตามไรฟัน 
 
 
 
สีชมพู ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน 
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30.  
 
 
 

ดอกอะไรมีทั้งสีและกลิน่ 
1)  กุหลาบ 
2)  เฟือ่งฟ้า 
3)  ชบา 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ  
เฉลย    

ข้อ 1) ถูก เพราะ ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นและมีสสีวย  
ตัวลวง   

ข้อ 2) และ ขอ้ 3) ผิด เพราะ เป็นดอกไมท้ี่มีสสีวยแต่ไม่มีกลิ่น 
   
             
 

ดอกไม้ม ีส ีสวยงาม มีกลิ ่นหอม เช่น กุหลาบ จำปี บางชนิดมีส ีสวย            
แต่ไม่มีกลิ่น เช่น เฟื่องฟ้า ชบา บานไม่รู้โรย ซึ่งคนนำมาใช้ประโยชน์ได้ 


