
  

 

 
 

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 
  
 

เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน 
 
 
 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย 
เพื่อจ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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เฉลยแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 

ค าชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ตอน เวลาท า 45 นาที คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องค า  
ข้อที่ ๑ - ๑๐ ให้นักเรียนน าตัวอักษรใตรู้ปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กับค า 
ที่ก าหนดให้ ๑ ค า ต่อ ๑ ภาพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน ขอ้ละ 1 คะแนน) 
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จ. ฉ. ช. ซ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฌ. ญ. ฎ. ฏ. 

....ค......1.  เครื่องบิน             ......ช....6.  นอนหลับ 
 ....ซ......2.  คีย์บอร์ด    ......ฎ....7.  พยาบาล 
 ....จ......3.  ลูกแกะ     ......ฌ....8.  องุ่น 
 ....ข......4.  ถุงมือ ......ก....9.  ไม้กวาด   

   ....ง.......5.  พิซซ่า     ......ญ..10. กระโดดเชือก 

 
หมายเหตุ เนื่องจากการอ่านรู้เรื่องเป็นการเน้นความสามารถการอา่นและสื่อความเป็นส าคญั 
จึงยังให้คะแนนอยู่ ซึ่งประเด็นนี้ครคูวรน าไปปรับปรุง ให้นักเรียนเขียนอย่างถูกต้องอักขรวิธีต่อไป 
 

***การเขียน “ฎ ฏ” ของนักเรียน ถ้าเขียนหัวเข้าแบบ “     ” ไมห่ักคะแนน *** 
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ตอนที่ 2 การเล่าเรื่องจากภาพ และการอ่านรู้เรื่องประโยค 
ข้อที่ 11 - 15 ให้นักเรยีนพิจารณาภาพที่ก าหนด แล้วเลา่เรือ่งจากภาพโดยการเขียนสื่อสาร
ด้วยค าและประโยคงา่ย ๆ ให้ได้ใจความ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
         ๒      คะแนน    - เมื่อนักเรยีนเล่าเรือ่งจากภาพโดยการเขียนสือ่ความได้ครอบคลุม 
           และมรีายละเอยีดตามที่ก าหนดไว้ในภาพได้เป็นประโยค 
           หรือข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ ์

๑ คะแนน    - เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อความได้สอดคล้องกับภาพ  
         แต่ไมค่รอบคลมุหรอืมรีายละเอยีดบางสว่นไมเ่ป็นประโยคทีส่มบูรณ์  
๐ คะแนน    - เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อความไมส่อดคลอ้งกับภาพ 
                        หรือไม่เขยีนตอบ 
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11. 
          
 
 ......................................................................... 
แนวค าตอบ 

ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๑  เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียน
สื่อความได้ครอบคลุมและมี
รายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ใน
ภาพได้เป็นประโยค หรือ
ข้อความท่ีถูกต้องสมบูรณ์ เช่น 

- ย่า/ยายใจดีให้ขนม 
- ผมขอบคุณยาย 
- เด็กไหว้ยาย 
- ย่า/ยาย เอาขนมมา

ฝาก 
- ผมท าดีย่า/ยาย ให้

รางวัล 
ฯลฯ 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนค าเพ่ือสื่อความได้
สอดคล้องกับภาพ          
แต่ไม่ครอบคลุมหรือมี
รายละเอียดเพียงบางส่วน 
เช่น 

- ใจดี 
- ขอบคุณ 
- ไหว้ 

ฯลฯ 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนส่ือความ        
ไม่สอดคล้องกับภาพ      
ท่ีก าหนดหรือเขียนไม่เป็น
ค า 
 
 
 
 
 
 

 - (กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อ
ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 

- ย่า/ยายให้ขะหนม 
- ฉันว่ายยาย 

ฯลฯ 

- (กรณีสะกดผิดแต่สามารถ
สื่อความได้ ไม่หักคะแนน) 
เช่น 

- ให้ขะหนม 
- รางวัน 

ฯลฯ 

 

หมายเหตุ  
เนื่องจากการอ่านรู้เรื่อง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นส าคัญ        

ในกรณีท่ีนักเรียนเขียนสะกดค าผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดให้ จึงยังพิจารณา
ให้คะแนนแต่ครูควรน าประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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12.  
 
  

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

ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน  

๒ คะแนน  ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑๒ เล่าเรื่องจากภาพโดยการ
เขียนส่ือความได้ครอบคลุม
และมีรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดไว้ในภาพได้เป็น
ประโยค หรือข้อความท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น 

- แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง 
- หนูอ่านหนังสือให้แม่

ฟัง 
- แม่สอนอ่านหนังสือ 
- แม่อ่านนิทานกับลูก 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนค าเพ่ือสื่อความ
ไดส้อดคล้องกับภาพ     
แต่ไม่ครอบคลุมหรือมี
รายละเอียดเพียงบางส่วน 
เช่น 

- หนังสือ 
- เล่านิทาน 
- แม่ลูก 
- อ่านหนังสือ 

ฯลฯ 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนส่ือความ          
ไม่สอดคล้องกับภาพ        
ท่ีก าหนดหรือเขียนไม่เป็น
ค า 
 
 
 
 
 
 

- (กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อ
ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 

- แม่อ่านนิทากับลูบ 
- หนูอ่านนังสือให้แม่

ฟัน 
ฯลฯ 

- (กรณีสะกดผิดแต่สามารถ
สื่อความได้ ไม่หักคะแนน) 
เช่น 

- นิทาม 
- นังสือ 

ฯลฯ 

 
หมายเหตุ  

เนื่องจากการอ่านรู้เรื่อง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นส าคัญ      
ในกรณีท่ีนักเรียนเขียนสะกดค าผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดให้  จึงยัง
พิจารณาให้คะแนนแต่ครูควรน าประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตาม
อักขรวิธีต่อไป 
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13. 
     

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

ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑3 เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียน
สื่อความได้ครอบคลุมและมี
รายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ใน
ภาพได้เป็นประโยค หรือ
ข้อความท่ีถูกต้องสมบูรณ์ เช่น 

- พ่อ/แม่/ฉัน/พี่/น้อง กิน
ข้าว/กินอาหาร 

- พ่อ/แม่/ฉัน/พี่/น้อง 
ชอบกินผลไม้/ ปลา
ทอด/ต้มจืด  

- พ่อ/แม่/ฉัน/พี่/น้อง กิน
ข้าว/รับประทาน
อาหารในตอนเช้า/เย็น 

- พี่คุยกับพ่อก่อนกินข้าว 
- ครอบครัวของฉันกิน

ข้าวด้วยกัน 
- ท่ีโต๊ะอาหารมีข้าว/ปลา

ทอด/แกง/ต้ม 
- แม่ท าอาหารอร่อย 
- ฉัน/พี่/น้อง/(ชื่อคน)  

นั่งข้างคุณพ่อ/คุณแม่  

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนค าเพ่ือสื่อความได้
สอดคล้องกับภาพ          
แต่ไม่ครอบคลุมหรือมี
รายละเอียดเพียงบางส่วน 
เช่น 

- โต๊ะอาหาร 
- มากินข้าว 
- นาฬิกา 
- พ่อแม่ลูก 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนส่ือความ         
ไม่สอดคล้องกับภาพท่ี
ก าหนดหรือเขียนไม่เป็นค า 
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ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน 0 คะแนน 
 - (กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อ

ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 
- แม่ท าอาหานอะร่อย 
- คอบคัวของฉันกินข้าว

ด้วยกัน 
ฯลฯ 

- (กรณีสะกดผิดแต่สามารถ
สื่อความได้ ไม่หักคะแนน) 
เช่น 

- โตะอาหาน 

- นาลิกา 

ฯลฯ 

 

 
หมายเหตุ  

เนื่องจากการอ่านรู้เรื่อง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นส าคัญ        
ในกรณีท่ีนักเรียนเขียนสะกดค าผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดให้ จึงยังพิจารณา
ให้คะแนนแต่ครูควรน าประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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14.  
 
          
 ......................................................................... 
แนวค าตอบ 

ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑4  เล่าเรื่องจากภาพโดยการ
เขียนส่ือความได้ครอบคลุม
และมีรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดไว้ในภาพได้เป็น
ประโยค หรือข้อความท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น 

- แม่พาลูกขี่จักรยาน 

ออกก าลังกาย 
- พ่อ/แม่พาลูกขี่

จักรยานไปซื้อของที่
ตลาด 

- พ่อ/แม่พาลูกขี่
จักรยานในตอนเช้า 

- พ่อ/แม่ลูกขี่จักรยาน
เท่ียวรอบเมือง 

- พ่อ/แม่เอาผมยัดใส่
หน้ารถ 

- พ่อ/แม่พาไปตัดผมที่
ตลาด 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนค าเพ่ือสื่อความได้
สอดคล้องกับภาพ                
แต่ไม่ครอบคลุมหรือ          
มีรายละเอียดเพียงบางส่วน 
เช่น 

- ขี่จักรยาน 

- พาเท่ียว 

- แม่ พี่สาว น้องชาย   
ฯลฯ 
 

 

 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนสื่อความ          
ไม่สอดคล้องกับภาพท่ี
ก าหนดหรือเขียนไม่เป็นค า 
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ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน 0 คะแนน 
 - (กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อ

ความได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 
- แม่พาลูกขี่จักกะยาน 

ออกก าลังกาย 
- พ่อ/แม่พาลูกขี่ 

จักกะยานไปซื้อของที ่
ตะหลาด 

ฯลฯ 

- (กรณีสะกดผิดแต่สามารถ
สื่อความได้ ไม่หักคะแนน) 
เช่น 

- จักกะยาน 

- ตะหลาด 

ฯลฯ 

 

 
หมายเหตุ  

เนื่องจากการอ่านรู้เรื่อง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นส าคัญ        
ในกรณีท่ีนักเรียนเขียนสะกดค าผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดให้ จึงยังพิจารณา
ให้คะแนนแต่ครูควรน าประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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15. 
 

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

ข้อที ่
แนวค าตอบตามระดับคะแนน 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐  คะแนน 

๑5 เล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียน     
สื่อความได้ครอบคลุมและมี
รายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในภาพ
ได้เป็นประโยค หรือข้อความท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น 

- ครูยืนรอนักเรียน 
- นักเรียนก าลังมาโรงเรียน 
- นักเรียนไหว้ครูท่ีหน้า

โรงเรียน 
- นักเรียนมาโรงเรียน 

ฯลฯ 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนค าเพ่ือสื่อความ
ไดส้อดคล้องกับภาพ     
แต่ไม่ครอบคลุมหรือมี
รายละเอียดเพียงบางส่วน 
เช่น 

- คร ู
- นักเรียน 
- ไหว้คร ู
- มาโรงเรียน 

ฯลฯ 

เล่าเรื่องจากภาพโดย 
การเขียนส่ือความ   
ไม่สอดคล้องกับภาพ 
ท่ีก าหนดหรือเขียน 
ไม่เป็นค า 
 
 
 
 
 
 

 - (กรณีสะกดผิดแต่สามารถสื่อความ
ได้ ไม่หักคะแนน) เช่น 

- นักเรียนว่ายคูที่น่าโรงเรียน 
ฯลฯ 

- (กรณีสะกดผิดแต่สามารถ
สื่อความได้ ไม่หักคะแนน) 
เช่น 

- ว่ายครู 

ฯลฯ 

 

หมายเหตุ  
เนื่องจากการอ่านรู้เรื่อง เป็นการเน้นความสามารถด้านการอ่านและสื่อความเป็นส าคัญ        

ในกรณีท่ีนักเรียนเขียนสะกดค าผิดแต่ยังสื่อความหมายได้สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดให้ จึงยังพิจารณา
ให้คะแนน แต่ครูควรน าประเด็นนี้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีต่อไป 
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  ข้อที่ 16 – 25 ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบค าถามโดยท าเครือ่งหมาย  ทับ  
ตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (คะแนนเตม็ 2๐ คะแนน ข้อละ 2 คะแนน)  

16.  
 

ใครอยู่บ้านปอ้ม  
1) ปุ ๊
2) ปอ 
3) แป้ง 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ  3) ถูก เพราะ จากประโยคกล่าวว่า แป้งอยู่บ้านป้อม 
ตัวลวง   

ข้อ  1) ผิด เพราะ จากประโยค ปุ๊จะไปเยี่ยมแป้งที่บ้านป้อม 
ข้อ  2) ผิด เพราะ จากประโยค ปอเป็นผู้ถูกชวนไปโดยปุ๊ 

 

  

ปุ๊ชวนปอไปเยี่ยมแป้งทีบ่้านป้อม 
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17.   

ใครท ากับข้าว 
1) พี่  
2) แม่ 
3) น้อง 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 1) ถูก เพราะ จากประโยค แม่น ามะเขือไปให้พี่แกง 
ตัวลวง   

ข้อ  2) ผิด เพราะ จากประโยค แม่น ามะเขือใส่จานแล้วให้พีแ่กง 
ข้อ  3) ผิด เพราะ จากประโยค น้องเป็นคนลา้งจาน 

18.  
 

ผลไม้อะไรที่ไม่ได้บอกส ี
1) ส้มโอ 
2) มะม่วง 
3) มะปราง 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ  2) ถูก เพราะ จากประโยคระบุ มะม่วงพวงโต บอกแต่ลักษณะรูปร่าง   
ไม่ไดบ้อกส ี

ตัวลวง   
ข้อ  1) ผิด เพราะ จากประโยคระบุว่า สม้โอมสีีเขียว 
ข้อ  3) ผิด เพราะ จากประโยคระบุว่า มะปรางมีสีเหลอืง 

 

น้องล้างจานให้แม่ใส่มะเขือเพือ่น าไปให้พี่แกง 
 

มะม่วงพวงโต ส้มโอสีเขยีว มะปรางรสเปรี้ยว สเีหลืองนวลนวล 
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19.   

  
ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง 

1) กลิ่น 
2) รูปร่าง 
3) รสชาติ 

 
ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ  3) ถูก เพราะ จากประโยคไม่ได้กล่าวถึงรสชาติของทุเรียน 
ตัวลวง   

ข้อ  1) ผิด เพราะ จากประโยคกล่าวถึง ทุเรยีนมีกลิ่นแรง 
ข้อ  2) ผิด เพราะ จากประโยคกล่าวถึงรูปร่างของทุเรยีน ว่ามีผลงาม  

เปลือกหนา มีหนาม 
 

  

ทุเรียนผลงาม เปลอืกหนามีหนาม เนือ้เหลอืงนา่กินกลิ่นแรง 
เป็ด  
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20.  

ปลาอยู่ในอะไร 
1) ตะกร้า 
2) กล่อง 
3) ถุงผ้า 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ  1) ถูก เพราะ จากประโยค แม่น ากล่องไขแ่ละปลาใส่ตะกร้า 
ตัวลวง   

ข้อ  2) ผิด เพราะ จากประโยค ในกล่องมีไข่ 
ข้อ  3) ผิด เพราะ จากประโยค แม่น าล าไยใสถุ่งผ้า 

 

  

แม่ยกกล่องไข่ใส่ตะกร้าพร้อมปลาตัวใหญ่ ส่วนล าไยไว้ในถุงผ้า  
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21.  
 

หนูจ๋ิวเป็นคนอย่างไร 
๑) มารยาทดี 

      ๒) จิตใจดี 
       ๓) วินัยดี 
 

ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    
 ข้อ  ๑) ถูก เพราะ มารยาทดี หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพ 

เรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบ     
แบบแผน อันเหมาะสมตามกาลเทศะ 

ตัวลวง 
ข้อ  ๒) ผิด เพราะ จิตใจดี หมายถึง คนทีม่ีความคิดยินดีกับสิ่งที่เกิด 

รอบตัว ไม่วา่จะอยู่ในสถานการณ์ใด 
ข้อ  ๓) ผิด เพราะ วินยัดี หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรอื

ข้อบังคับ  

หนูจ๋ิวพูดจาไพเราะ เมือ่พบผู้ใหญ่รู้จักทักทาย ไปลามาไหว้ 
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22. 
  
 
  
         สัตว์อะไรเดินไปด้วยกัน    

1) ลูกเป็ด  ลูกไก ่
2) ลูกไก่    ลูกแมว 
3) ลูกแมว  ลูกหมา  

 
ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ จากบทร้อยกรองกล่าวว่า ลกูแมวเดินหน้า ลูกหมาเดินตาม 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองกล่าวว่า ลกูเป็ดกับลูกไก่เดินสวนทางกัน 
ข้อ 2) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองกล่าวว่า ลกูไก่เดินมา ส่วนลูกแมวก าลังเดิน

ไปกับลูกหมา 

ลูกเป็ดเดินไป   ลูกไก่เดินมา 
ลูกแมวเดินหน้า   ลูกหมาเดินตาม 
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23.  

 

 
บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใด  

 ๑) การกิน 
   ๒) การบิน 

 ๓) การท ารัง 
 
ระดับพฤติกรรม  วิเคราะห ์ 
เฉลย    

ข้อ ๓) ถูก เพราะ ใจความส าคัญของบทรอ้ยกรองกล่าวถึง 
 เรื่องการท ารังของนกกระจิบ 

ตัวลวง   
ข้อ ๑) และ ๒) ผิด เพราะ ไม่ใชใ่จความส าคัญของบทร้อยกรอง 

  

   กระจิบจิกหญ้า  แล้วพาบินปร๋อ 
   เพื่อไปถักทอ    สานต่อเป็นรัง 
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24.  

สิ่งใดอยู่ตรงข้ามกัน 
     1) กองหิน บ่อน้ า 

2) กองหิน กองดิน 
3) กองดนิ กองทราย 

 
ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 2) ถูก เพราะ จากประโยคกล่าวว่า กองดนิอยู่ทางขวา กองหินอยู่ข้างซ้าย 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ จากประโยคกล่าวว่า บ่อน้ าอยู่ข้างหน้า แต่กองหินอยู่ 
ข้างซ้าย 

ข้อ 3) ผิด เพราะ จากประโยคกล่าวว่า กองทรายอยู่ข้างหลัง แต่กองดินอยู่ 
ข้างขวา 

  

ข้างหน้าบ่อน้ า ข้างหลังกองทราย ข้างซ้ายกองหิน กองดินข้างขวา 
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25. ดูภาพแล้วตอบค าถาม 
 
 
 

ก้อยควรน าสิ่งใดทิ้งลงในถังขยะ 
1) กระป๋องนม 
2) กระป๋องแป้ง 
3) กระป๋องยาฆา่แมลง 

 
ระดับพฤติกรรม น าไปใช ้
เฉลย   

ข้อ  3) ถูก เพราะ กระป๋องยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตราย 
ตัวลวง   

ข้อ  1) ผิด เพราะ กระป๋องนมไม่ใช่ขยะอันตราย 
ข้อ  2) ผิด เพราะ กระป๋องแป้งไมใ่ช่ขยะอันตราย 
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ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องข้อความ  

          ข้อที่ 26 - 30 ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบค าถามโดยท าเครือ่งหมาย  ทับตัวเลือก
ที่เป็นค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน)   
26.  
 
 
 

วันหยุดพ่อท าอะไร 
1) น าผักไปให้เพื่อน 
2) เข้าสวนปลูกผัก 
3) ขายผักที่ตลาด 

 
ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ  3) ถูก เพราะ จากข้อความ พอ่เก็บผักไปขายที่ตลาด 
ตัวลวง   

ข้อ  1) ผิด เพราะ จากข้อความ พอ่น าผักไปให้เพื่อนในวันจันทร ์
ข้อ  2) ผิด เพราะ จากข้อความ พอ่เข้าสวนไปเก็บผัก 

 
 
  

ทุกวันหยุดพ่อจะตื่นแต่เช้า เข้าสวนเก็บผักไปขายที่ตลาด และแบ่งผักใส่ถุง
แช่ตู้เย็น เพื่อน าไปฝากเพื่อนที่ท างานในวันจันทร์ 
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27.  
 
 

 
ข้อความนี้เกี่ยวกับเรือ่งใด 
 ๑) ลักษณะของช้าง 
 ๒) ขนาดของช้าง 
 ๓) ชนิดของช้าง 

 
ระดับพฤติกรรม   วิเคราะห ์  
เฉลย    

ข้อ ๑) ถูก เพราะ ขอ้ความนี้อธิบายถึงลักษณะของช้าง  
ตัวลวง   

ข้อ ๒) ผิด เพราะ ขอ้ความไมไ่ด้กล่าวถึงขนาดของช้าง  
     ข้อ 3) ผิด เพราะ ขอ้ความไม่ได้กลา่วถึงชนิดของช้าง  

 
  

 ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มคีวามฉลาด สุภาพ รักเจ้าของ จดจ ากลิน่         
ที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี ช้างมีความรักลูกเช่นเดยีวกับคน รู้จักส่งเสยีงดลุูก              
ใช้งวงตีลูกเมื่อลูกซน    
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28.  

มดชนิดใดอาศัยอยู่ในโพรงไม ้  
1) มดด า 
2)  มดแดง 
3) มดตะนอย 

 
ระดับพฤติกรรม เข้าใจ 
เฉลย    

ข้อ 3) ถูก เพราะ มดตะนอยจะอยู่ในโพรงไมท้ีต่ายแล้ว 
ตัวลวง   

ข้อ 1) ผิด เพราะ มดด าอาศัยตามรอยแตกของต้นไม้ 
ข้อ 2) ผิด เพราะ มดแดงจะใช้ใบไม้มาท ารังบนต้นไม้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

  

 มดด าท ารังตามรอยแตกของต้นไม้ มดแดงใช้ใบไม้ท ารังบนต้นไม้ใหญ่     
ส่วนมดตะนอยจะขุดโพรงไม้ที่ตายแล้วเพื่อท ารัง 
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29.  
 

 
 
 

อาหารของเมือ่วานคืออะไร 
1) ฉู่ฉี่ปลาช่อน 
2) ต้มย าปลาช่อน 
3) ไก่ย่างส้มต า 
 

ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 2) ถูก เพราะ จากบทร้อยกรองกล่าวว่า เมื่อวันก่อนก็คอืเมือ่วาน  
ท าปลาช่อนต้มย า  

ตัวลวง   
ข้อ 1) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองกล่าวว่า ฉูฉ่ี่ปลาช่อนเป็นอาหารของวันนี ้

  ข้อ 3) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองกล่าววา่ ไก่ย่างสม้ต า พี่จะท าในวัน
พรุ่งนี ้

  

    เมนูวันนี ้  ฉู่ฉี่ปลาช่อน 
  แต่เมื่อวันก่อน  ปลาช่อนต้มย า 
  ส่วนวันพรุ่งนี้   พี่ว่าจะท า 
  ไก่ย่างส้มต า   และย าหมูยอ 
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30.  

 
 
 

 
บทร้องเล่นนีแ้สดงถึงความรู้สึกใด 

1) ห่วงใย 
2) เสียดาย 
3) โศกเศร้า 

 
ระดับพฤติกรรม วิเคราะห ์
เฉลย    

ข้อ 1) ถูก เพราะ สาระส าคญัของบทร้องเล่นแสดงถึงความห่วงใยที่กระต่าย 
ไปเที่ยวจนฟา้มืดแล้วยังไม่กลับและเฝา้รอให้กระต่าย
กลับมา โดยพิจารณาจากค า “คิดถึงเจ้าตาใส อกีเมื่อไร   
จะมาเอย”  

ตัวลวง   
ข้อ 2) ผิด เพราะ สาระส าคญัของบทร้องเล่นไม่ได้แสดงถึงความเสียดาย 

ข้อ 3) ผิด เพราะ บทรอ้งเล่นนี้ไม่ปรากฏค าทีแ่สดงถึงความโศกเศรา้ 

   
        
 
 

**************************************** 
 
 
 

 เจ้ากระต่ายตัวนิดนิด  ตัวจ๊ิดจ๊ิดตาแจ๋วแจ๋ว 
 เจ้าโดดไวไปแล้ว   ไปเที่ยวแถวถิ่นใด 
 ฟ้าก็มืดไฟก็มอด   เราก็ทอดถอนใจ 
 คิดถึงเจ้าตาใส   อีกเมื่อไรจะมาเอย 
 


