


 
 

ค ำน ำ 
     

 
การอ่านเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งส าหรับการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่องตามแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต   เป็นความสามารถท่ีนักเรียนต้องหมั่นฝึกฝนทบทวน  
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  การอ่านรู้เรื่องตามแนว  PISA เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียน  สามารถท า
ความเข้าใจกับส่ิงอ่านได้  วิเคราะห์ความหมาย ตีความ แปลความ  และสะท้อนออกมาเป็นความคิดของ
ตนเอง  มีความรักท่ีจะอ่านเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ  สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ชุดนี้  จัดท าขึ้น    
เพื่อเป็นส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาระท่ี ๑ การอ่าน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยจัดท า
ท้ังหมด ๖ ชุด  แบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกชุดท่ี ๔ การอ่านจากบทความ ประกอบด้วยบทความ  จ านวน ๒ เรื่อง 
ในแต่ละเรื่องจะมีแบบฝึกการอ่านตามแนว PISA อยู่ท้ายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องท่ีอ่านด้วย
ค าถาม นักเรียนสามารถกลับไปอ่านทบทวนเนื้อเรื่องเพื่อหาค าตอบ หรือสืบค้นข้อมูล จากความรู้ในแหล่ง
ต่างๆ  ค าถามท่ีปรากฏอยู่ในแบบฝึกเป็นค าถามท่ีสะท้อนสมรรถนะท้ัง ๓ ด้าน ของการอ่านตามแนว PISA 
คือ ๑. สมรรถนะเข้าถึงและค้นคืนสาระ  ๒. สมรรถนะบูรณาการและตีความ  ๓. สมรรถนะสะท้อนและ
ประเมิน  

ขอขอบคุณผู้ท่ีให้การแนะน าและมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา    
ท าให้การจัดท าแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชุดนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า      
แบบฝึกการอ่านรู้ เรื่องตามแนว PISA ชุดนี้  จะท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านการอ่านท่ีสูงขึ้น            
เกิดความรู้และทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
อรพัทธ  ศิริแสง 

                                                                                  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
                                                                                          โรงเรียนอนุบาลยโสธร 
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สำรบัญ 
         
       หน้ำ 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
จุดประสงค์การเรียนรู้         ค 
แบบทดสอบก่อนเรียนการอ่านจากบทความ      ๑ 
ค าช้ีแจง           ๗ 
เรื่องท่ี ๑ ไร่หมุนเวียนของปกากะญอ       ๘ 
แบบฝึกท่ี ๑ เรื่อง ไร่หมุนเวียนของปกากะญอ      ๑๐ 
เรื่องท่ี ๒ ข้าว          ๑๓ 
แบบฝึกท่ี ๒ เรื่อง ข้าว         ๑๕ 
แบบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน        ๑๗ 
แบบทดสอบหลังเรียนการอ่านจากบทความ       ๒๑ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านจากบทความ    ๒๗ 
แบบบันทึกคะแนนการท าแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA     ๓๑ 
บรรณานุกรม          ๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

ชดุนีอ้า่น

บทความนะครบั 

ข 



 
 

จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
 

กำรท ำแบบฝึกกำรอ่ำนรู้เร่ืองตำมแนว PISA 
ชุดที่ ๔ กำรอ่ำนจำกบทควำม 

 
    เมื่อนักเรียนได้ศึกษำแบบฝึกเรื่องนี้จบแล้ว นักเรียนสำมำรถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้ 

 
 

๑. บอกวิธีการอ่านตามแนว PISA ได้ (K) 
๒. บอกข้ันตอนอ่านตามแนว PISA ได้ (K) 
๓. ตอบค าถามจากบทความท่ีอ่านตามแนว PISA ได้ (P) 
๔. บอกข้อคิดท่ีได้รับจากบทความท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ใช้ได้  (A) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 กำรอ่ำนจำกบทควำม  
  

สำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย (ท ๑๕๑๐๑) 
ชั้นประถมศึกษำปทีี่ ๕ 

โรงเรียนอนุบำลยโสธร  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๑ 
 

ค ำชี้แจง 
 

๑. แบบทดสอบนี้มีค าถามท้ังหมด ๑๘ ข้อ จ านวนคะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 
๒. ในแบบทดสอบชุดนี้  นักเรียนจะพบค าถามเกี่ยวกับการอ่านจากบทความ 
๓. ให้นักเรียนอ่านค าถามทุกข้ออย่างละเอียดรอบคอบ  แล้วตอบค าถามให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
๔. ลักษณะของค าถามและค าตอบจากการอ่านบทร้อยกรอง มีดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ค าถามแบบเลือกตอบจากตัวเลือกธรรมดา 
 เลือกตอบจาก ๔ ตัวเลือก  แต่ละตัวเลือกจะมีตัวเลขก ากับอยู่ข้างหน้า ให้วงกลมล้อมรอบ 

ตัวเลขท่ีก ากับอยู่ท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 เลือกตอบจาก ๒ ตัวเลือก  จะต้องเขียนระบุว่าข้อมูลท่ีให้นั้นถูกต้อง  (√) หรือว่า ผิด (×) 

๔.๒ ค าถามส าหรับค าตอบแบบส้ันหรือแบบปิด  คือ เขียนค าตอบลงในท่ีว่างท่ีเตรียมไว้ให้  
นักเรียนอาจจะต้องเขียนค าตอบเป็นตัวหนังสือ  วาดภาพ  และ/หรือเขียนตัวเลข ซึ่งเป็นค าตอบท่ี 
คาดหวังหรือจนครบ  ตอบอย่างอื่นจะไม่ได้คะแนน 
๔.๓ ค าถามส าหรับค าตอบแบบอิสระหรือแบบเปิด  ให้เขียนอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบค าตอบ
ของตน  ค าถามลักษณะนี้มีค าตอบท่ีถูกต้องหลายค าตอบ  นักเรียนจะได้คะแนนจากวิธี               
ท่ีแสดงความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อค าถามและลักษณะการคิดท่ีนักเรียนแสดงออกมา      
นักเรียนเขียนค าตอบของตนในท่ีว่างหรือเส้นบรรทัดท่ีก าหนดไว้ให้  และขนาดของท่ีว่างหรือ
จ านวนเส้นบรรทัดจะบ่งบอกถึงค าตอบอย่างคร่าวๆ ของค าตอบท่ีเขียน 

 
 
 
  เด็กชำย/เด็กหญิง............................................................................................................. 
  โรงเรียน........................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/..........เลขท่ี............. 

 
 

 

๑ 



 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๑-๓ 
 
 

บัวเป็นพืชน้ าล้มลุก  ลักษณะล าต้นมีท้ังท่ีเป็นเหง้า ไหล หรือหัว ใบบัวเป็นใบเด่ียวเจริญขึ้นจาก  
ล าต้น  โดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญท่ีใต้น้ า ผิวน้ าหรือเหนือน้ า รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ     
บางชนิดมีก้านใบบัว  ความยาวของก้านจะปรับเปล่ียนไปตามระดับน้ าท่ีบัวอยู่  ท้ังรากและก้านสามารถ
น ามาประกอบอาหารได้ 

บัวหลวงเป็นราชินีแห่งใต้น้ า  จัดเป็นพันธุ์ไม้น้ าท่ีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี  บัวหลวง
ชอบขึ้นในน้ าจืดออกดอกตลอดปี  ชอบน้ าสะอาด  อยู่ในน้ าลึกพอควร  ถิ่นก าเนิดของบัวอยู่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  จะเริ่มบานต้ังแต่ตอนเช้า  พอกลางคืนดอกก็หุบ  ก้านดอกยาวมีหนามเหมือนก้านใบ   
ชูดอกเหนือน้ า  และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย  กลีบเล้ียง ๔-๕ กลีบ  สีขาวอมเขียว หรือสีเทาชมพู ร่วงง่าย    
กลีบดอกจ านวนมากเรียงซ้อนหลายช้ัน  เกสรตัวผู้มีจ านวนหลายสี 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

 
ค ำถำมที่ ๑           ๑ คะแนน 
ส่วนใดของบัวที่น ำมำประกอบอำหำรได้ 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๒         ๔ คะแนน 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้  ถ้ำข้อควำมใดถูกต้องให้เขียนเคร่ืองหมำย √  และข้อควำมที่ไม่ถูกต้องให้เขียน
เคร่ืองหมำย × ลงในช่อง   
 

๑. ดอกบัวเป็นดอกสมบูรณ์เพศ     

๒. ความยาวของก้านดอกบัวขึ้นอยู่กับความลึกของน้ า     

๓. บัวมีถ่ินก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก 

๔. บัวมักชอบข้ึนในน้ าจืด 

 
ค ำถำมที่ ๓           ๑ คะแนน 
“บัวเป็นสัญลักษณ์ของคุณงำมควำมดี”  นักเรียนจะอธิบำยเหตุผลของข้อควำมนี้อย่ำงไร  
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

๒ 



 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๔-๗ 
 

 

แสงจากดวงดาวเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศของโลก และเกิดการหักเหเล้ียวเบนจากแนวเดิม      
ซึ่งจะหักเหอยู่ในมุมท่ีต่างกันหลายๆ มุม  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบรรยากาศโลกซึ่งไม่คงท่ี  แสงจึงเข้าตาเรา
ทันทีจากหลายมุมหลายทิศทาง  เราจึงเห็นดวงดาวกะพริบ  ดวงดาวมีแสงสว่างในตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์  
ไม่จ าเป็นต้องพึ่งแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์  แต่แสงของมันก็น้อยกว่าดวงอาทิตย์                  
ท าให้ตอนเช้าเราจึงไม่เห็นดวงดาว  เพราะแสงจากดวงอาทิตย์มีมากกว่า   ส่วนดาวเคราะห์เป็นดาวท่ี       
ไม่มีแสงในตัวเอง  มันจะต้องเก็บแสงจากดวงอาทิตย์ไว้ในขณะท่ีดวงอาทิตย์โคจรผ่านมันพอดี               
พอกลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์  มันก็จะใช้พลังงานแสงท่ีได้จากดวงอาทิตย์  ค่อยๆ ปล่อยออกมาเป็นแสงอย่าง
ท่ีเราได้เห็น 
 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 
 
ค ำถำมที่ ๔           ๑ คะแนน 
ดวงดำวและดวงอำทิตย์มีคุณสมบัติเหมือนกันในเร่ืองใด 

๑. มีวงโคจรเหมือนกัน 
๒. มีขนาดใหญ่เหมือนกัน 
๓. มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกัน 
๔. มีเวลาในการขึ้นและตกเหมือนกัน 

 
ค ำถำมที่ ๕          ๑ คะแนน 
ดำวกะพริบเกิดจำก 

๑. อุณหภูมิของช้ันบรรยากาศโลก 
๒. การหักเหของแสงในช้ันบรรยากาศ 
๓. การเดินทางของแสงในช้ันบรรยากาศ 
๔. ดวงดาวได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เต็มท่ี 
 

ค ำถำมที่ ๖           ๑ คะแนน 
ท ำไมเรำไม่เห็นดวงดำวในเวลำกลำงวัน 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๗           ๑ คะแนน 
เขียนชื่อดำวเครำะห์ ๓ ชื่อ 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

๓ 



 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๘-๑๒ 
 
 

ประเทศไทยก าลังถูกโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อนคุกคาม  หากคนไทยไม่ตระหนักถึงพิษภัย        
ของโรคอ้วน   ยังคงมีพฤติกรรมกินอาหารท่ีมีไขมันสูง  แป้งสูง  น้ าตาลในปริมาณท่ีมากและการกินอาหาร
มากเกินพอดี  ค่านิยมของพ่อแม่ยังคงเห็นว่า  เด็กอ้วนจ้ าม่ าดูน่ารัก  สุขภาพดี  หนึ่งในสามของเด็กอ้วน   
จะกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีน้ าหนักเกินและจะกลายเป็นภาระของสังคมโดยท่ีรัฐต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล     
เป็นเงินมหาศาล  การดูแลสุขภาพ  ออกก าลังกาย  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร        
ท้ังตัวเองและบุคคลรอบข้าง  จะท าให้สังคมไทยกลับมาเป็นสังคมท่ีมีประชากรเข้มแข็ง 

 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

 
ค ำถำมที่ ๘           ๑ คะแนน 
“ค่ำนิยม” ตำมที่ปรำกฏในบทควำมคือ 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๙          ๑ คะแนน 
ข้อควำมนี้เป็นประโยชน์ต่อใคร 

๑. ตัวเรา 
๒. ผู้อ่าน 
๓. ผู้เขียน 
๔. ทุกคน 

 
ค ำถำมที่ ๑๐          ๑ คะแนน 
เพรำะเหตุใดโรคอ้วนจึงเป็นภำระของรัฐบำล 

๑. รายได้ของรัฐบาลลดลง 
๒. ขาดแรงงานเนื่องจากการเจ็บป่วย 
๓. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 
๔. รัฐบาลต้องน าเข้าแป้งและน้ าตาลมากขึ้น 

 
ค ำถำมที่ ๑๑           ๒ คะแนน 
เขียนชื่อโรคท่ีเป็นผลจำก “โรคอ้วน” ๒ ชื่อ 
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

๔ 



 
 

ค ำถำมที่ ๑๒          ๕ คะแนน 
เรำจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงไรจึงจะมีสุขภำพดี   
 

ข้อ พฤติกรรมในกำรรับประทำนเพือ่สุขภำพดี 
  
  
  
  
  
  

 
อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๑๓-๑๘ 
 

 

ต้นไม้ไม่มีดวงตาส าหรับปิด  ไม่มีกล้ามเนื้อส าหรับการพักผ่อน  แต่มันก็เหมือนเราท่ีต้องการ    
หลับนอนในเวลากลางคืน   ในเวลากลางวัน ต้นไม้ก็มีธุรกิจท่ีจะหาอาหารและเจริญเติบโตขึ้น                 
ด้วยความอนุเคราะห์ของดวงอาทิตย์  เมื่อความมืดครอบคลุม  ต้นไม้ไม่สามารถจะพึ่งดวงอาทิตย์ได้    
ดังนั้น ต้นไม้จึงต้องนอนหลับ  หยุดท างาน  หยุดการเจริญเติบโต  และรอคอยดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า    
เพื่อท างานต่อไปอีก 

 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

ค ำถำมที่ ๑๓          ๑ คะแนน 
ต้นไม้พักผ่อนในเวลำใด 

๑. เวลาเช้า 
๒. เวลาเย็น 
๓. เวลากลางวัน 
๔. เวลากลางคืน 

 
ค ำถำมที่ ๑๔          ๑ คะแนน 
ต้นไม้พึ่งพำดวงอำทิตย์อย่ำงไร 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๑๕          ๓ คะแนน 
คนพึ่งพำต้นไม้อย่ำงไร 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

๕ 



 
 

ค ำถำมที่ ๑๖          ๑ คะแนน 
ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด 

๑. ต่อว่า 
๒. อธิบาย 
๓. แนะน า 
๔. ตักเตือน 

 
ค ำถำมที่ ๑๗          ๑ คะแนน 
สำระส ำคัญที่ผูเ้ขียนต้องกำรเสนอแก่ผู้อ่ำน 

๑. ต้นไม้ก็เหมือนคน 
๒. คนและต้นไม้พึ่งพาดวงอาทิตย์ 
๓. ต้นไม้ไม่มีดวงตาและไม่มีกล้ามเนื้อ 
๔. ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ในเวลากลางวัน 

 
ค ำถำมที่ ๑๘          ๕ คะแนน 
จำกค ำกล่ำว “ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นช่วยโลก” นักเรียนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร  ท ำไมจึงคิดเช่นนั้น ให้
เหตุผลประกอบกำรอธิบำย 
 

๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้  เพียง ๑ ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง ท้ังคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน ๒ ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดการเลือกในข้อ ๑ 
 
ควำมคิดเห็นคล้อยตำม ควำมคิดเห็นโต้แย้ง 

๑. ๑. 
  
  
  
๒. ๒. 
  
  
  

 

 

๖ 



 
 

ค ำชี้แจง 
 
แบบฝึกกำรอ่ำนรู้เร่ืองตำมแนว PISA   
ชุดที่ ๔ กำรอ่ำนจำกบทควำม  
 
 แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชุดท่ี ๔ การอ่านจากบทความ ประกอบด้วย  แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน ๑ ชุด บทความจ านวน ๒ เรื่อง ส าหรับอ่านและตอบค าถาม  โดยนักเรียน
ควรอ่านค าถามทุกข้ออย่างละเอียดรอบคอบและตอบค าถามให้ดีท่ีสุด 
 ลักษณะของค าถามและค าตอบหลังจากการอ่านบทความท้ัง ๒ เรื่อง มีดังต่อไปนี้ 

๑. ค าถามแบบเลือกตอบจากตัวเลือกธรรมดา 
 เลือกตอบจาก ๔ ตัวเลือก  แต่ละตัวเลือกจะมีตัวเลขก ากับอยู่ข้างหน้า ให้วงกลมล้อมรอบ 

ตัวเลขท่ีก ากับอยู่ท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 เลือกตอบจาก ๒ ตัวเลือก  จะต้องเขียนระบุว่าข้อมูลท่ีให้นั้นถูกต้อง  (√) หรือว่า ผิด (×) 

๒. ค าถามส าหรับค าตอบแบบส้ันหรือแบบปิด  คือ เขียนค าตอบลงในท่ีว่างท่ีเตรียมไว้ให้  
นักเรียนอาจจะต้องเขียนค าตอบเป็นตัวหนัง สือ วาดภาพ  และ/หรือเขียนตัวเลข                           
ซึ่งเป็นค าตอบท่ีคาดหวังหรือจนครบ  ตอบอย่างอื่นจะไม่ได้คะแนน 

๓. ค าถามส าหรับค าตอบแบบอิสระหรือแบบเปิด  ให้เขยีนอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบค าตอบ
ของตน  ค าถามลักษณะนี้มีค าตอบท่ีถูกต้องหลายค าตอบ  นักเรียนจะได้คะแนนจากวิธีท่ี 
แสดงความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อค าถามและลักษณะการคิดท่ีนักเรียนแสดงออกมา  
นักเรียนเขียนค าตอบของตนในท่ีว่างหรือเส้นบรรทัดท่ีก าหนดไว้ให้  และขนาดของท่ีว่างหรือ
จ านวนเส้นบรรทัดจะบ่งบอกถึงค าตอบอย่างคร่าวๆ ของค าตอบท่ีเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  เด็กชำย/เด็กหญิง............................................................................................................. 
  โรงเรียน........................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/..........เลขท่ี............. 
 

 

๗ 



 
 

เร่ืองที่ ๑ 
 

 
ไร่หมุนเวียนของปกำกะญอ 

 
ประเทศไทยเป็นถิ่นที่อยู่ของชุมชนหลากหลายชาติพันธุ์  ทางภาคเหนือ        

มีกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนภูเขา มีชื่อเรียกรวมๆว่า ชาวไทยภูเขา เช่น   
กลุ่มปกากะญอหรือกะเหรี่ยง  กลุ่มอาข่าหรืออีก้อ  กลุ่มลาหู่หรือมูเซอ  นอกจากนี้  
ยังมีชุมชนม้ง หรือเมี่ยน  และอื่นๆ ในจ านวนนี้ชุมชนปกากะญอมีประชากรมากที่สุด 

ชาวปกากะญอท าการเกษตรเพื่อเล้ียงชีวิต พวกเขาท าไร่หมุนเวียน เป็นระบบ 
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ชาวปกากะญอมักมีพื้นที่ท าไร่ ๗ แห่ง  เรียกว่า “ไร่เหล่า” พวกเขาจะท าไร่ข้าวปีละ 
แห่งเท่านั้น  ทิ้งไร่ที่เหลือให้ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ  ไร่เหล่าฟื้นตัวตามล าดับ  ดังนี้ 

หลังการเก็บเกี่ยวในปีแรก  ไร่ที่ถูกทิ้งให้พักตัวนั้นจะมีต้นถั่ว  มัน เผือก 
ฟักทอง ฟักเขียว  แตงไทย งา  พริก ฯลฯ  ซ่ึงปลูกไว้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเหลือให้ใช้กิน  
หญ้าจะค่อยๆ งอกขึ้นปกคลุมผืนไร่ทีละน้อย 

ปีที่สอง  หญ้ารกขึ้นจนเดินแทบไม่ ได้   ต้นสาบเสือออกดอกชูช่อขาว      
ชาวปกากะญอเรียกไร่เหล่าปีที่สอง “ไร่เหล่าขาว”  ต้นไม้ที่เคยตัดเหลือตอสูงๆ      
พากันผลิใบใหม่  พืชไร่ เช่น ต้นไผ่งอกโผล่จากพื้นดินมีขนาดประมาณนิ้วมือนิ้วเท้า  
สัตว์เล็กๆ เช่น ตุ่น อ้น หนู และนกต่างๆ พากันมาอาศัยอยู่ในไร่  

ปีที่สาม พืชไร่เติบโตสูงพ้นต้นหญ้ารก  สัตว์ป่าประเภทเม่น เก้ง หมูป่า        
เร่ิมเข้ามาอยู่อาศัยหรือหากินในไร่เหล่า   

ปีที่สี่  พืชไร่เติบใหญ่  ต้นไผ่สูงขนาดเท่าข้อมือข้อเท้า  มีร่มเงาปกคลุม  
ต้นหญ้าเริ่มตายเพราะไม่ได้แดด  เกิดเป็นพื้นโล่งตามธรรมชาติ  ไก่ป่า ไก่ฟ้า  นกเขา 
พากันมาเกาะคอนพักอาศัย 

ปีที่ห้า  ไม้ในไร่โตเท่าโคนแขนโคนขา  มีลูกไม้ผลไม้ มีเศษหญ้าเน่าเปื่อยผุพัง  
ไร่เหล่ากลายเป็นป่าย่อมๆ บางคร้ังมีเก้ง  กวาง มากินลูกไม้ด้วย 

 
 

๘ 



 
 

 
 
 

ปีที่หก  พืชไร่สูงใหญ่กว่าโคนแขนโคนขา  ใช้มือสองข้างก าล าต้นไม่รอบ      
เศษหญ้า ใบไม้ ลูกไม้  ทับถมเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี  ดินอุดมสมบูรณ์เต็มที่  
ชาวปกากะญอเรียกไร่เหล่าอายุ ๖ ปีว่า “ดู บะ ฉะกี่  เจ๊ก” แปลว่า ไร่เหล่า           
แห่งความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไร่ที่ปกากะญอถือว่าเหมาะสมที่สุดส าหรับการท าไร่ข้าว 

ในปีต่อไป  ไร่เหล่าแห่งนี้   จะถูกถางและเผาเพื่อเตรียมดินไว้ท าไร่ข้าว       
แบบไร่หมุนเวียน 

การท าไร่หมุนเวียนเป็นวิธี ใช้ผืนแผ่นดินอย่างดีคุ้มค่าและยั่ งยืนที่สุด        
เพราะสามารถรักษาหน้าดินไว้ไม่ให้เสีย  รากไม้ รากไผ่  ตอไม้  ตอไผ่ไม่ตายสนิท    
ยังแตกหน่อผลิใบได้  ต้นไม้ที่ถูกลิดกิ่งยังแตกกิ่งใหม่ได้  ขี้เถ้าขี้ถ่านที่เป็นอาหารพืชยัง
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน ไส้เดือนยังชอนไชดินอยู่  หญ้าไม่รก ดายหญ้าเบาแรง     
ดินไม่ถล่ม ดอยไม่ไถล  เพราะว่าไม่พลิกหน้าดิน  ไม่ขุดขอนไม้  หรือขุดรากไผ่ออก 
การปลูกข้าวและพืชผักต่างๆ เพียงแต่หน้าดินขนาดรอยเก้งรอยกวางเท่านั้น  ไม่ได้ขุด
ลึกลงถึงแกนดิน  แม้จะขุดลึกลงไปก็ไม่มีประโยชน์  เพราะขี้เถ้าขี้ถ่านที่เป็นอาหาร
ของข้าวและพืชผักอยู่บนหน้าดิน  ไม่ลงไปอยู่ในแกนดิน 
 หากถางไร่ที่เดิมซ้ าแล้วซ้ าเล่า  ปีหนึ่งถางที่นี้  ปีสองถางที่เดิม ปีสามถางที่เดิม   
ปีแล้วปีเล่าถางที่เดิม  ดินจะจืด  ข้าวและพืชผักไม่งาม  โรคและแมลงจะมากขึ้น   
หญ้าจะรก  เอาหญ้าไม่อยู่  ยิ่งท ายิ่งหนักขึ้น  ยิ่งท าดินยิ่งเสื่อมมากขึ้น สุดท้ายดินถูก 
ท าลายอย่างถาวรจนไม่สามารถท ากินไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน 
 ป่าบางลักษณะ  ชาวปกากะญอจะไม่ใช้ท าไร่  เช่น ป่าที่มีล าห้วยไหลรอบ     
ป่าที่อยู่รอบแอ่งน้ าหรือบึงน้ า  ป่าที่มีตาน้ าไหลออกมาหรือมีตาน้ าผุด เป็นต้น   
 ความเชื่อ  ประเพณี  ข้อปฏิบัติหลายอย่างที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  
ท าให้ชาวปกากะญอได้ชื่อว่าเป็นชุมชนนักอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 คนไทยด้วยกันแม้จะต่างเผ่าพันธุ์  ต่างเชื้อชาติ  ต่างศาสนา ต่างถิ่นฐาน       
แต่ถ้าศึกษาซ่ึงกันและกันให้ดี  มีความเข้าใจอันดีต่อกัน ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  
ประเทศชาติของเราคงอยู่กันอย่างสุขสงบ 
  

จากหนังสือเรียน ชุด “ภาษาเพื่อชีวิต” 

๙ 



 
 

แบบฝึกที่ ๑  
 
จงใช้บทควำมเร่ือง ไร่หมุนเวียนของปกำกะญอ ตอบค ำถำมที่ ๑-๘    ๓๐ คะแนน 
 

ค ำถำมที่ ๑          ๑ คะแนน 
ชำวไทยภูเขำชุมชนใดมีประชำกรมำกที่สุด     

๑. ม้ง 
๒. อีก้อ 
๓. กะเหรี่ยง 
๔. ปกากะญอ 
 

ค ำถำมที่ ๒          ๑ คะแนน 
กำรท ำไร่ข้ำวของชำวปกำกะญอเป็นกำรท ำไร่แบบใด     

๑. ไร่เหล่า 
๒. ไร่เหล่าขาว 
๓. ไร่สวนผสม 
๔. ไร่หมุนเวียน 
 

ค ำถำมที่ ๓           ๘ คะแนน 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้  ถ้ำข้อควำมใดถูกต้องให้เขียนเคร่ืองหมำย √  และข้อควำมที่ไม่ถูกต้องให้เขียน
เคร่ืองหมำย × ลงในช่อง   
 

๑. ปีท่ีห้าไร่เหล่ากลายเป็นป่าย่อมๆ       

๒. ชาวปกากะญอท าไร่ข้าวปีละ ๗ แห่ง       

๓. เมื่อส้ินฤดูเก็บเกี่ยวชาวปกากะญอจะปลูกต้นถั่ว      

๔. ชาวปกากะญอจะท าไร่เหล่าบริเวณท่ีมีล าห้วย 

๕. ไร่เหล่าคือจ านวนไร่ท้ัง ๗ แห่ง 

๖. ชาวปกากะญอจะไถกลบหน้าดินเพื่อปลูกข้าวในปีท่ี ๗ 

๗. ชาวอาข่าและลาหู่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มเดียวกัน 

๘. ต้นไผ่เป็นพืชไร่ของชาวปกากะญอ 

  

๑๐ 



 
 

ค ำถำมที่ ๔          ๑ คะแนน 
“ดินจืด”  เกิดจำกสำเหตุใด          
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๕          ๑ คะแนน 
“ดินจืด”  มีลักษณะอย่ำงไร          
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๖          ๓ คะแนน 
ผลจำกกำรท ำไร่ของชำวปกำกะญอมีประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติอย่ำงไร
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๗          ๑๐ คะแนน 
อธิบำยขัน้ตอนกำรท ำไร่เหล่ำและกำรท ำนำข้ำวโดยทั่วไปที่นักเรียนรู้จัก 
 

กำรท ำไร่เหล่ำ กำรท ำนำข้ำวโดยทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
 
 
 
 

๑๑ 



 
 

ค ำถำมที่ ๘          ๕ คะแนน 
“กำรท ำไร่เหล่ำสำมำรถรักษำผืนดินไว้ดีกว่ำกำรท ำนำข้ำวโดยทั่วไป” นักเรียนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
กับถ้อยควำมข้ำงต้น ท ำไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้เหตุผลประกอบกำรอธิบำย 
 

๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้  เพียง ๑ ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง ท้ังคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

๒. ใหน้ักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน ๒ ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดการเลือกในข้อ ๑ 
 

ควำมคิดเห็นคล้อยตำม ควำมคิดเห็นโต้แย้ง 
๑. ๑. 
  
  
  
  
  
๒. ๒. 
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 

ชาวนาปลกูขา้วให ้

คนไทยไดร้บัประทาน 

๑๒ 



 
 

เร่ืองที่ ๒ 
 

ข้ำว 
 
 
 
 

 
  
 
 
ข้าวเป็นเมล็ดพืชเม็ดน้อยนิดที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อคนไทยมานานแสนนาน     

ข้าวเป็นทั้งอาหารหลักในชีวิตประจ าวันและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
ข้าวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศ  การปลูกข้าวหรือการท านา       
มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และฤดูกาล  

ข้าวเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า  ต้นข้าวไม่มีรากแก้วมีแต่รากฝอยแผ่ยึดกับดิน  
ล าต้นเป็นปล้องตรงและมีโพรงข้างใน  ใบเรียวยาวและมีสีเขียวเข้ม  ต้นข้าวอาจถูก
รบกวนด้วยวัชพืชและเชื้อโรคหลายชนิดที่ท าให้เกิดโรคระบาด  สัตว์ขนาดเล็ก  เช่น  
แมลง  นก  หนู  หอย  และปู ก็เป็นศัตรูพืชตัวร้ายที่ท าลายต้นข้าว  ตั้งแต่ระยะ     
ต้นอ่อนจนถึงออกรวง 

จากเมล็ดข้าวถูกเพาะจนมีรากงอก  และแตกยอดเป็นต้นกล้า  ต้นกล้าใช้เวลา
เติบโตประมาณ ๔๐ วัน  จึงจะแตกหน่อออกมาจากโคนต้น  แต่ละต้นมี ๕-๑๕ หน่อ  
หน่อข้าวแต่ละหน่อออกช่อดอกเป็นรวงข้าวหนึ่งรวง  รวงข้าวแต่ละรวงมีดอก
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอก  ดอกข้าวแต่ละดอกจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  เพราะมี
เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน  ดอกข้าวบานจากปลายรวงสู่โคนรวง
ภายในหนึ่งสัปดาห์  ดอกที่บานแล้วจะมีการผสมเกสรในเวลาเช้า  โดยละอองเกสร 
ตัวผู้จะตกลงไปผสมกับไข่ที่อยู่ด้านในของเกสรตัวเมีย 
 

๑๓ 



 
 

 
 
หลังจากการผสมเกสรแล้วจะเกิดเป็นผลของข้าว  หรือที่เรียกกันว่าเมล็ดข้าว  

ภายในประกอบด้วยส่วนที่เป็นแป้งหรือเนื้อข้าว  และส่วนที่จะใช้ขยายพันธุ์ต่อไป  
เมล็ดข้าวใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน จึงจะสุกเต็มที่ทั้งต้นและรวงจะเร่ิมแห้งและกลาย
เป็นสีเหลืองทอง ชาวนาเกี่ยวข้าวทั้งรวง  แล้วน าไปนวดเพื่อแยกเมล็ด  จนสุดท้าย
เหลือเพียงฟางข้าวแห้ง 

เมล็ดข้าวมีคุณค่าทางอาหารสูงและให้พลังงาน นิยมน ามาท าเป็นอาหารและ
ขนมนานาชนิด  นอกจากนี้ ส่วนต่างๆ ของข้าว เช่น ฟางข้าว ร าข้าว  และแกลบ       
ก็ยังสามารถน ามาใช้ท าประโยชน์ได้มากมาย 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีซ่ึงจัดขึ้นทุกปี  เพื่อให้ก าลังใจ
ชาวนา  และเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองของเรา  ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด  
ข้าวก็ยังคงมีความส าคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยเสมอมาและตลอดไป 

 
จาก หนังสือธรรมชาติหรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
 

แบบฝึกที่ ๒ 
 
จงใช้บทควำมเร่ือง ข้ำว ตอบค ำถำมข้อที่ ๑-๖     ๓๐ คะแนน 
 
ค ำถำมที่  ๑         ๑ คะแนน 
บทควำมนี้มีสำระส ำคัญตรงกับข้อใดมำกที่สุด       

๑. ขั้นตอนการปลูกข้าว 
๒. ระยะเวลาในการปลูกข้าว 
๓. การเจริญเติบโตของต้นข้าว 
๔. ความส าคัญของการปลูกข้าว 
 

ค ำถำมที่  ๒         ๑ คะแนน 
“ข้ำว” ให้สำรอำหำรใด       

๑. โปรตีน 
๒. วิตามิน 
๓. เกลือแร่ 
๔. คาร์โบไฮเดรต 
 

ค ำถำมที่ ๓          ๑๐ คะแนน 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้  ถ้ำข้อควำมใดถูกต้องให้เขียนเคร่ืองหมำย √  และข้อควำมที่ไม่ถูกต้องให้เขียน
เคร่ืองหมำย × ลงในช่อง   

๑. ข้าวมีรากแก้วแต่ไม่มีรากฝอย      

๒. การผสมเกสรจะเกิดขึ้นกับดอกข้าวที่บานแล้ว       

๓. จมูกข้าวคือส่วนปลายของเมล็ดข้าว     

๔. แกลบคือเปลือกของเมล็ดข้าว  

๕. พิธีจรดพระนงัคัลแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อเตือนชาวนาว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยว 

๖. การปลูกข้าวใช้เวลาท้ังหมด ๔๐ วัน 

๗. ผลของข้าวใช้ส าหรับขยายพันธุ์ 

๘. ช่อดอกคือรวงข้าว 

๙. ข้าวปลูกได้ในเฉพาะท่ีราบลุ่มริมแม่น้ า 

๑๐. ฟางข้าว ร าข้าว ได้จากผลของข้าว  

 

๑๕ 



 
 

ค ำถำมที่ ๔          ๑๒ คะแนน 
ให้นักเรียนเขียนเรียงล ำดับกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว  
 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
ค ำถำมที่ ๕          ๓ คะแนน 
“พืชเศรษฐกิจ” มีควำมหมำยอย่ำงไร 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๖          ๓ คะแนน 
ท ำไมข้ำวจึงมีควำมส ำคัญในวิถีชีวิตของคนไทย 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑๖ 



 
 

แบบเฉลยและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
กำรอ่ำนจำกบทควำม 

 
แบบฝึกท่ี ๑  ไร่หมุนเวียนของปกำกะญอ 
ค ำถำมที่ ๑  

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อตอบถูกตอ้ง คือ ข้อ ๔. ปกากะญอ 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
ค ำถำมที่ ๒  

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๔. ไร่หมุนเวียน 

ไม่ได้คะแนน 
เมือ่เขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
ค ำถำมที่ ๓  

ได้คะแนนเต็ม ๘ คะแนน 
เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๑. √  ข้อ ๒. ×   ข้อ ๓. √  ข้อ ๔. ×   
ข้อ ๕. √ ข้อ ๖. × ข้อ ๗. × ข้อ ๘. √ 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๔  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ การถางไร่ท่ีเดิมซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 
ค ำถำมที่ ๕  

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ ดินท่ีไม่มีสารอาหาร/ดินท่ีไม่อุดมสมบูรณ์ 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
 

๑๗ 



 
 

ค ำถำมที่ ๖  
ได้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ ไม่ท าลายป่าต้นน้ า,สัตว์เล็กๆ และสัตว์บางชนิดได้อาศัยอยู่,  
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมี  

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๗ 
ได้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ  
กำรท ำไร่เหล่ำ   แบ่งพื้นท่ีเป็น ๗ ไร่ ท าไร่ข้าวปีละ ๑ แห่ง โดยปล่อยให้ไร่อีก ๖ แห่งให ้
พักฟื้น  โดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมี  เมื่อเก็บเกี่ยวแต่ละปีจะปลูกถั่ว มัน เผือก  
ฟักทอง ฟักเขียว แตงไทย งา พริก ฯลฯ เพื่อบ ารุงดิน และย้ายไปท าไร่ข้าวในไร่แห่งท่ี๒  
ในปีถัดไป หมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆ 
กำรท ำนำข้ำวโดยทั่วไป เผาซังตอข้าว ไถหน้าดิน ใส่ปุ๋ยเตรียมดิน  หว่านเมล็ด ปักด า  
เมื่อต้นข้าวเริ่มโตจะพ่นยาฆ่าแมลงและใส่ปุ๋ยเพื่อให้ข้าวเจริญเติบโต  เก็บเกี่ยวโดยใช้ท้ัง 
แรงงานคนและเครื่องจักร  
* พิจารณาค าตอบของนักเรียน  ใช้ถ้อยค าท่ีแตกต่างได้แต่ต้องตรงประเด็น ให้คะแนนการ 
เขียนอธิบายข้อละ ๕ คะแนน 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๘   
ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

เมื่อวงกลมรอบข้อความ ๑ ข้อความ และเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน ๒ ข้อ ท่ีสอดคล้อง 
กับความคิดในการเลือก  

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อไม่วงกลมรอบข้อความหรือวงกลมเกิน ๑ ข้อความและไม่เขียนอธิบายเหตุผลท่ี 
สอดคล้องกับความคิดจ านวน ๒ ข้อ หรือเขียนไม่ครบหรือไม่เขียนตอบ 

 
แบบฝึกที่ ๒  ข้ำว 
ค ำถำมที่ ๑  

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๓. การเจริญเติบโตของต้นข้าว 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
 

๑๘ 



 
 

ค ำถำมที่ ๒  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๔. คาร์โบไฮเดรต 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 
ค ำถำมที่ ๓  

ได้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๑. ×  ข้อ ๒.  √   ข้อ ๓. √  ข้อ ๔.  √   

                     ข้อ ๕. ×    ข้อ ๖. ×  ข้อ ๗. √  ข้อ ๘. √  ข้อ ๙. ×  ข้อ ๑๐. × 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๔   
ได้คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน 

เมื่อเขียนเรียงล าดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว ดังนี้ 
๑. เมล็ดข้าวถูกเพาะ 
๒. เมล็ดข้าวแตกหน่อเป็นต้นกล้า 
๓. ต้นกล้าแตกหน่อ 
๔. หน่อข้าวออกช่อดอกเป็นรวงข้าว 
๕. ดอกข้าวบานผสมเกสร 
๖. เกิดเป็นผลของข้าวหรือเมล็ดข้าว  

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนเรียงล าดับไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนตอบ 

 
ค ำถำมที่ ๕ 

ได้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ พืชท่ีสามารถน าไปขายหรือสร้างรายได้, พืชท่ีน าไปใช้เป็น 
สินค้าแลกเปล่ียนได้, ประเทศไทยมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 
 

ค ำถำมที่ ๖ 
ได้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก, คนไทยปลูกข้าวมาต้ังแต่ 
บรรพบุรุษ, คนไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการท านาปลูกข้าว  

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอืน่หรือไม่เขียนตอบ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อไปท าแบบทดสอบ

หลงัเรยีนครบั 

๒๐ 



 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 กำรอ่ำนจำกบทควำม  
  

สำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย (ท ๑๕๑๐๑) 
ชั้นประถมศึกษำปทีี่ ๕ 

โรงเรียนอนุบำลยโสธร  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๑ 
 

ค ำชี้แจง 
 

๑. แบบทดสอบนี้มีค าถามท้ังหมด ๑๘ ข้อ จ านวนคะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 
๒. ในแบบทดสอบชุดนี้  นักเรียนจะพบค าถามเกี่ยวกับการอ่านจากบทความ 
๓. ให้นักเรียนอ่านค าถามทุกข้ออย่างละเอียดรอบคอบ  แล้วตอบค าถามให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
๔. ลักษณะของค าถามและค าตอบจากการอ่านบทความ มีดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ค าถามแบบเลือกตอบจากตัวเลือกธรรมดา 
 เลือกตอบจาก ๔ ตัวเลือก  แต่ละตัวเลือกจะมีตัวเลขก ากับอยู่ข้างหน้า ให้วงกลมล้อมรอบ 

ตัวเลขท่ีก ากับอยู่ท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 เลือกตอบจาก ๒ ตัวเลือก  จะต้องเขียนระบุว่าข้อมูลท่ีให้นั้นถูกต้อง  (√) หรือว่า ผิด (×) 

๔.๒ ค าถามส าหรับค าตอบแบบส้ันหรือแบบปิด  คือ เขียนค าตอบลงในท่ีว่างท่ีเตรียมไว้ให้  
นัก เรียนอาจจะต้อง เขียนค าตอบเป็น ตัวหนั ง สือ  วาดภาพ  และ/หรือ เขียน ตัว เลข                       
ซึ่งเป็นค าตอบท่ีคาดหวังหรือจนครบ  ตอบอย่างอื่นจะไม่ได้คะแนน 
๔.๓ ค าถามส าหรับค าตอบแบบอิสระหรือแบบเปิด  ให้เขียนอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบค าตอบ
ของตน  ค าถามลักษณะนี้มีค าตอบท่ีถูกต้องหลายค าตอบ  นักเรียนจะได้คะแนนจากวิธี                          
ท่ีแสดงความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อค าถามและลักษณะการคิดท่ีนักเรียนแสดงออกมา       
นักเรียนเขียนค าตอบของตนในท่ีว่างหรือเส้นบรรทัดท่ีก าหนดไว้ให้  และขนาดของท่ีว่างหรือ
จ านวนเส้นบรรทัดจะบ่งบอกถึงค าตอบอย่างคร่าวๆ ของค าตอบท่ีเขียน 

 
 
 

 
เด็กชำย/เด็กหญิง............................................................................................................. 

  โรงเรียน......................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/..........เลขท่ี.............. 
 
 

๒๑ 



 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๑-๓ 
 
 

บัวเป็นพืชน้ าล้มลุก  ลักษณะล าต้นมีท้ังท่ีเป็นเหง้า ไหล หรือหัว ใบบัวเป็นใบเด่ียวเจริญขึ้นจาก  
ล าต้น  โดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญท่ีใต้น้ า ผิวน้ าหรือเหนือน้ า รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ     
บางชนิดมีก้านใบบัว  ความยาวของก้านจะปรับเปล่ียนไปตามระดับน้ าท่ีบัวอยู่  ท้ังรากและก้านสามารถ
น ามาประกอบอาหารได้ 

บัวหลวงเป็นราชินีแห่งใต้น้ า  จัดเป็นพันธุ์ ไม้น้ าท่ีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี            
บัวหลวงชอบขึ้นในน้ าจืดออกดอกตลอดปี  ชอบน้ าสะอาด  อยู่ในน้ าลึกพอควร  ถิ่นก าเนิดของบัวอยู่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จะเริ่มบานต้ังแต่ตอนเช้า  พอกลางคืนดอกก็หุบ  ก้านดอกยาวมีหนามเหมือน 
ก้านใบ   ชูดอกเหนือน้ า  และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย  กลีบเล้ียง ๔-๕ กลีบ  สีขาวอมเขียว หรือสีเทาชมพู   
ร่วงง่าย กลีบดอกจ านวนมากเรียงซ้อนหลายช้ัน  เกสรตัวผู้มีจ านวนหลายสี 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

 
ค ำถำมที่ ๑           ๑ คะแนน 
ส่วนใดของบัวท่ีน ำมำประกอบอำหำรได้ 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๒         ๔ คะแนน 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้  ถ้ำข้อควำมใดถูกต้องให้เขียนเคร่ืองหมำย √  และข้อควำมที่ไม่ถูกต้องให้เขียน
เคร่ืองหมำย × ลงในช่อง   
 

๑. ดอกบัวเป็นดอกสมบูรณ์เพศ     

๒. ความยาวของก้านดอกบัวขึ้นอยู่กับความลึกของน้ า     

๓. บัวมีถ่ินก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก 

๔. บัวมักชอบข้ึนในน้ าจืด 

 
ค ำถำมที่ ๓           ๑ คะแนน 
“บัวเป็นสัญลักษณ์ของคุณงำมควำมดี”  นักเรียนจะอธิบำยเหตุผลของข้อควำมนี้อย่ำงไร  
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

๒๒ 



 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๔-๗ 
 

 

แสงจากดวงดาวเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศของโลก และเกิดการหักเหเล้ียวเบนจากแนวเดิม       
ซึ่งจะหักเหอยู่ในมุมท่ีต่างกันหลายๆ มุม  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบรรยากาศโลกซึ่งไม่คงท่ี  แสงจึงเข้าตาเรา
ทันทีจากหลายมุมหลายทิศทาง  เราจึงเห็นดวงดาวกะพริบ  ดวงดาวมีแสงสว่างในตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์  
ไม่จ าเป็นต้องพึ่งแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์  แต่แสงของมันก็น้อยกว่าดวงอาทิตย์               ท า
ให้ตอนเช้าเราจึงไม่เห็นดวงดาว  เพราะแสงจากดวงอาทิตย์มีมากกว่า  ส่วนดาวเคราะห์เป็นดาวที่       ไม่มี
แสงในตัวเอง   มันจะต้องเก็บแสงจากดวงอาทิตย์ไว้ในขณะท่ีดวงอาทิตย์โคจรผ่านมันพอดี              พอ
กลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์มันก็จะใช้พลังงานแสงท่ีได้จากดวงอาทิตย์  ค่อยๆ ปล่อยออกมาเป็นแสงอย่างท่ีเรา
ได้เห็น 
 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

 
ค ำถำมที่ ๔           ๑ คะแนน 
ดวงดำวและดวงอำทิตย์มีคุณสมบัติเหมือนกันในเร่ืองใด 

๑. มีวงโคจรเหมือนกัน 
๒. มีขนาดใหญ่เหมือนกัน 
๓. มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกัน 
๔. มีเวลาในการขึ้นและตกเหมือนกัน 

 
ค ำถำมที่ ๕          ๑ คะแนน 
ดำวกะพริบเกิดจำก 

๑. อุณหภูมิของช้ันบรรยากาศโลก 
๒. การหักเหของแสงในช้ันบรรยากาศ 
๓. การเดินทางของแสงในช้ันบรรยากาศ 
๔. ดวงดาวได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เต็มท่ี 
 

ค ำถำมที่ ๖           ๑ คะแนน 
ท ำไมเรำไม่เห็นดวงดำวในเวลำกลำงวัน 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๗           ๑ คะแนน 
เขียนชื่อดำวเครำะห์ ๓ ชื่อ 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

๒๓ 



 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๘-๑๒ 
 
 

ประเทศไทยก าลังถูกโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อนคุกคาม  หากคนไทยไม่ตระหนักถึงพิษภัย        
ของโรคอ้วน   ยังคงมีพฤติกรรมกินอาหารท่ีมีไขมันสูง  แป้งสูง  น้ าตาลในปริมาณท่ีมากและการกินอาหาร
มากเกินพอดี  ค่านิยมของพ่อแม่ยังคงเห็นว่า  เด็กอ้วนจ้ าม่ าดูน่ารัก  สุขภาพดี  หนึ่งในสามของเด็กอ้วน   
จะกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีน้ าหนักเกินและจะกลายเป็นภาระของสังคมโดยท่ีรัฐต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล     
เป็นเงินมหาศาล  การดูแลสุขภาพ  ออกก าลังกาย  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร        
ท้ังตัวเองและบุคคลรอบข้าง  จะท าให้สังคมไทยกลับมาเป็นสังคมท่ีมีประชากรเข้มแข็ง 

 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

 
ค ำถำมที่ ๘           ๑ คะแนน 
“ค่ำนิยม” ตำมที่ปรำกฏในถ้อยควำมคือ 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๙          ๑ คะแนน 
ข้อควำมนี้เป็นประโยชน์ต่อใคร 

๑. ตัวเรา 
๒. ผู้อ่าน 
๓. ผู้เขียน 
๔. ทุกคน 

 
ค ำถำมที่ ๑๐          ๑ คะแนน 
เพรำะเหตุใดโรคอ้วนจึงเป็นภำระของรัฐบำล  

๑. รายได้ของรัฐบาลลดลง 
๒. ขาดแรงงานเนื่องจากการเจ็บป่วย 
๓. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 
๔. รัฐบาลต้องน าเข้าแป้งและน้ าตาลมากขึ้น 

 
ค ำถำมที่ ๑๑           ๒ คะแนน 
เขียนชื่อโรคท่ีเป็นผลจำก “โรคอ้วน” ๒ ชื่อ 
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

๒๔ 



 
 

ค ำถำมที่ ๑๒          ๕ คะแนน 
เรำจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงไรจึงจะมีสุขภำพดี   
 

ข้อ พฤติกรรมในกำรรับประทำนเพือ่สุขภำพดี 
  
  
  
  
  
  

 
อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำมที่ ๑๓-๑๘ 
 

 

ต้นไม้ไม่มีดวงตาส าหรับปิด  ไม่มีกล้ามเนื้อส าหรับการพักผ่อน  แต่มันก็เหมือนเราท่ีต้องการ   
หลับนอนในเวลากลางคืน   ในเวลากลางวัน ต้นไม้ก็มีธุรกิจท่ีจะหาอาหารและเจริญเติบโตขึ้น                 
ด้วยความอนุเคราะห์ของดวงอาทิตย์  เมื่อความมืดครอบคลุม  ต้นไม่ไม่สามารถจะพึ่งดวงอาทิตย์ได้  ดังนั้น 
ต้นไม้จึงต้องนอนหลับ  หยุดท างาน  หยุดการเจริญเติบโต  และรอคอยดวงอาทิตย์ข้ึนตอนเช้าเพื่อท างาน
ต่อไปอีก 

 

จากหนังสือ ทักษะการอ่านจับใจความ 
 

ค ำถำมที่ ๑๓          ๑ คะแนน 
ต้นไม้พักผ่อนในเวลำใด 

๑. เวลาเช้า 
๒. เวลาเย็น 
๓. เวลากลางวัน 
๔. เวลากลางคืน 

 
ค ำถำมที่ ๑๔          ๑ คะแนน 
ต้นไม้พึ่งพำดวงอำทิตย์อย่ำงไร 
......................................................................................................................................................................... 
 
ค ำถำมที่ ๑๕          ๓ คะแนน 
คนพึ่งพำต้นไม้อย่ำงไร 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

๒๕ 



 
 

ค ำถำมที่ ๑๖          ๑ คะแนน 
ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด 

๑. ต่อว่า 
๒. อธิบาย 
๓. แนะน า 
๔. ตักเตือน 

 
ค ำถำมที่ ๑๗          ๑ คะแนน 
สำระส ำคัญที่ผูเ้ขียนต้องกำรเสนอแก่ผู้อ่ำน 

๑. ต้นไม้ก็เหมือนคน 
๒. คนและต้นไม้พึ่งพาดวงอาทิตย์ 
๓. ต้นไม้ไม่มีดวงตาและไม่มีกล้ามเนื้อ 
๔. ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ในเวลากลางวัน 

 
ค ำถำมที่ ๑๘          ๕ คะแนน 
จำกค ำกล่ำว “ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นช่วยโลก” นักเรียนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร  ท ำไมจึงคิดเช่นนั้น ให้
เหตุผลประกอบกำรอธิบำย 
 

๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้  เพียง ๑ ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง ท้ังคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน ๒ ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดการเลือกในข้อ ๑ 
 
ควำมคิดเห็นคล้อยตำม ควำมคิดเห็นโต้แย้ง 

๑. ๑. 
  
  
  
๒. ๒. 
  
  
  

 

 

 

๒๖ 



 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
กำรอ่ำนจำกบทควำม 

 
 

ค ำถำมที่ ๑  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ รากและก้าน 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๒  
ได้คะแนนเต็ม ๘ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๑. ×   ข้อ ๒. √   ข้อ ๓. ×  ข้อ ๔. √ 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
ค ำถำมที่ ๓  

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ บัวมักจะถูกน าไปไหว้บูชาพระ/ใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
ค ำถำมที่ ๔ 

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๓. มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกัน 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
ค ำถำมที่ ๕ 

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๒. การหักเหของแสงในช้ันบรรยากาศ 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
 
 

๒๗ 



 
 

ค ำถำมที่ ๖  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ แสงจากดวงอาทิตย์บดบัง 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๗  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ ดาวอังคาร/ดาวพุธ/ดาวพฤหัส/ดาวศุกร์/โลก/ดาวเสาร์/ 
ดาวเนปจูน/ดาวยูเรนัส โดยเลือกเขียน ๓ ค าตอบ 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 

 
ค ำถำมที่ ๘ 

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ เด็กอ้วนจ้ าม่ าคือเด็กน่ารัก สุขภาพดี 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๙  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๔. ทุกคน 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๑๐  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๓. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 
ค ำถำมที่ ๑๑ 

ได้คะแนนเต็ม ๒ คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ ไขมันสูง/ความดันโลหิตสูง/ไขมันและหลอดเลือด/เบาหวาน/ 
หัวใจ/ไขข้อกระดูก  

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

๒๘ 



 
 

ค ำถำมที่ ๑๒ 
ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้อง ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. รับประทานผักมากข้ึน 
๒. รับประทานผลไม้มากขึ้น 
๓. ลดอาหารจ าพวกแป้ง ไขมัน  
๔. ไม่ด่ืมน้ าอัดลม 
๕. ไม่รับประทานขนมกรุบกรอบ  
*พิจารณาจากค าตอบท่ีนักเรียนเขียน 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๑๓  
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๔. เวลากลางคืน 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 
ค ำถำมที่ ๑๔ 

ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ ต้นไม้ใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์เพื่อการเจริญเติบโต 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๑๕ 
ได้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบถูกต้องคือ ต้นไม้ให้ร่มเงา ต้นไม้ใช้สร้างบ้าน สร้างเครื่องมือเครื่องใช้   
ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ  ต้นไม้สร้างออกซิเจน  ต้นไม้บางชนิดให้ผลรับประทานได้  
*พิจารณาจากค าตอบจากของนักเรียน 

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

ค ำถำมที่ ๑๖ 
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๒. อธิบาย 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 

๒๙ 



 
 

ค ำถำมที่ ๑๗ 
ได้คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

เมื่อตอบถูกต้อง คือ ข้อ ๔. ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ในเวลากลางวัน 
ไม่ได้คะแนน 

เมื่อเขียนค าตอบอื่นหรือไม่เขียนตอบ 
 
ค ำถำมที่ ๑๘ 

ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
เมื่อวงกลมรอบข้อความ ๑ ข้อความ และเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน ๒ ข้อท่ีสอดคล้อง 
กับความคิดในการเลือก  

ไม่ได้คะแนน 
เมื่อไม่วงกลมรอบข้อความหรือวงกลมเกิน ๑ ข้อความและไม่เขียนอธิบายเหตุผลท่ี 
สอดคล้องกับความคิดจ านวน ๒ ข้อ หรือเขียนไม่ครบหรือไม่เขียนตอบ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

๓๐ 



 
 

แบบบันทึกคะแนน 
กำรท ำแบบฝึกกำรอ่ำนรู้เร่ืองตำมแนว PISA 

 
 

ชุดที่ ๔    กำรอ่ำนจำกบทควำม 
 
 

เด็กชำย/เด็กหญิง............................................................................................................. 
โรงเรียน........................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕/..........เลขท่ี............. 

 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีท ำได้ หมำยเหตุ 
ก่อนเรียน ๓๐   
หลังเรียน ๓๐   

ผลกำรพัฒนำ   
 
 

แบบฝึกกำรอ่ำนรู้เรื่องตำมแนว PISA  
ชุดท่ี ๔ กำรอ่ำนจำกบทควำม 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีท ำได้ หมำยเหตุ 

แบบฝึกท่ี ๑ ไร่หมุนเวียนของปกำกะญอ ๓๐   
แบบฝึกท่ี ๒ ข้ำว ๓๐   
รวม ๖๐   

 
 
 

 
 

 
 

๓๑ 
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