เครื่องมือวัดและประเมินผล
“ความสามารถในการอ่าน”
(ฉบับนักเรียน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน 2560

สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์

มิถุนายน ๒๕๖๐
-๑-

ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง
คาชี้แจง
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่กาหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที

น้าเปล่าดีอย่างไร
ลองนึกดูซิว่า เวลาคุณหิวน้า คุณต้องการดื่มน้าอะไรมากที่สุด น้าอัดลม
น้าเปล่า น้าแร่ หรือน้าหวาน ซึ่งก็แล้วแต่รสนิยมความชอบส่วนบุคคล
แต่ในความเป็นจริงตามหลักการแพทย์ กล่าวว่า ร่างกายของเรานั้นต้องการ
เพียงแค่น้าเย็นที่ไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นเท่านั้น เพราะน้าเปล่า ๆ นั้น สามารถ
ดับกระหายได้ดีที่สุด ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นกล่าวว่า ถ้าคนเราไม่ดื่มน้า
ติดต่อกันถึง 3 วัน ร่างกายก็จะรับสภาพขาดน้าไม่ได้ และจะถึงแก่ชีวิต
ในที่สุด การขาดน้าอาจทาให้เสียชีวิตได้ เพราะพิษจากของเสียในร่างกาย
ของเราเอง ตามปรกติเมื่อไตระบายกรดปัสสาวะ และสารบางอย่างออกมา
ก็จะมีน้าเป็นตัวช่วยละลาย เมื่อมีน้าไม่พอเพียงและสมดุลกับสารดังกล่าว
ของเสียเหล่านั้นก็จะระบายออกมาได้ไม่ดี และจับตัวเป็นก้อนนิ่วในไตในที่สุด
คุณประโยชน์ของน้ายังมีอีกมากมายเพราะน้าเป็นตัวนาธาตุอาหาร
และออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทางเส้นเลือด น้าช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกาย
ให้เย็นลง ช่วยหล่อลื่นข้อต่อจานวนมากมายในร่างกาย ให้ทางานได้
คล่องแคล่ว คล้าย ๆ กับน้านั้นเป็นน้ามันเครื่องในรถยนต์นั่นเอง

-๒-

ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง
คาชี้แจง
ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าคาตอบที่ถูกต้อง ใช้เวลา 30 นาที

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 1 - 3
แม่เสือและลูกเสือ ๓ ตัวอาศัยอยู่ในป่าละเมาะใกล้ทุ่งหญ้า ต้นไม้และใบหญ้าในบริเวณนั้น
มีสีเหลืองเพราะถูกแสงแดดแผดเผาในฤดูรอ้ น ส่วนน้าในลาธารก็แห้งขอด แม่เสือจึงพา
ลูกเสือเดินทางออกมาจากบริเวณนั้น มุ่งหน้าตรงไปยังทิศตะวันตกซึ่งมีภเู ขาลูกใหญ่อยูเ่ บื้องหน้า
แม่เสือคาดหวังว่าที่ภูเขาลูกนั้นจะต้องมีอาหารอุดมสมบูรณ์ เพราะแลเห็นต้นไม้และใบหญ้า
เขียวชอุ่มต่างจากที่อยู่ของมัน
1. ป่าละเมาะที่เสืออยูม่ ีใบเหลืองเพราะเหตุใด
ก. เพราะอยู่ใกล้ทุ่งหญ้า
ข. เพราะถูกแสงแดดแผดเผา
ค. เพราะน้าในลาธารก็แห้งขอด
ง. เพราะอาหารไม่อุดมสมบูรณ์
2. ข้อใดถูกต้องตามข้อความนี้
ก. ในป่าละเมาะมีเสืออาศัยอยู่
ข. ป่าละเมาะมีความอุดมสมบูรณ์
ค. ป่าละเมาะอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขา
ง. แม่เสือพาลูก ๆ ไปที่ภูเขาหน้าป่าละเมาะ
3. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
ก. น้าในลาธารน่าจะแห้งขอด
ข. ต้นไม้ในบริเวณนั้นมีสีเหลือง
ค. แม่เสือมักจะพาลูกเสือออกเดินทาง
ง. ภูเขาทางทิศตะวันตกน่าจะมีหญ้าเขียวชอุม่
-๓-

ที่มา:

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 4 - 5
ปีใหม่เป็นเรื่องของวันเดือนหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ ๓๖๕ วัน หรือ ๑๒ เดือน
ซึ่งสมมติกันว่าปีหนึ่งหมดไป ขึ้นวันเดือนใหม่ของอีกหนึ่งปี เรียกกันว่า ปีใหม่
เปลี่ยนศักราชใหม่ และนักษัตรประจาปีใหม่ทเี่ ปลี่ยนตามไป เช่น เป็นปีชวด ฉลู
ขาล เถาะ เป็นต้น
4. จากข้อความ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องใด
ก. การครบรอบปี
ข. นักษัตรประจาปี
ค. การเปลีย่ นศักราช
ง. ความสาคัญของปีใหม่

5. ปีนักษัตร จะเปลี่ยนแปลงตามอะไร
ก. ศักราช
ข. สุริยคติ
ค. จันทรคติ
ง. การหมุนเวียน

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 6 - 7
โรงสีขา้ วในบริเวณสวนจิตรลดา มีเครื่องจักรสีข้าวที่สร้างขึ้นภายในประเทศ
มียุ้งฉางแบบต่าง ๆ ทั้งที่สร้างด้วยเหล็กและคอนกรีต มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาทดลอง
วิธีการสีข้าวให้ได้ผลดีทสี่ ุด ตลอดจนการเก็บรักษาข้าวเปลือก เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสาหรับ
การศึกษาวิจัยต่อไป
6. ใจความสาคัญของข้อความนี้
เกี่ยวกับเรื่องใด
ก. ผลผลิตที่ได้จากโรงสีข้าว
ข. วิธีการสีข้าวให้ได้ผลดีที่สุด
ค. วัตถุประสงค์ของการสร้าง
โรงสีขา้ ว
ง. เครื่องจักรสีข้าวทีส่ ร้าง
ในประเทศไทย

7. โรงสีขา้ วจิตรลดาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. การเก็บข้อมูลเพือ่ วิจัย
ที่มา:
ข. การศึกษาวิธีการสีข้าว
ค. การสีขา้ วเพือ่ จาหน่าย
ง. การเก็บรักษาข้าวเปลือก

-๔-

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 8 - 11
“แอปเปิล” นับเป็นราชาของผลไม้ที่ทาให้ลดน้าหนักได้ดีที่สุด เพราะแอปเปิล
มีทั้งคาร์โบไฮเดรต วิตามินซี แล้วยังมีสารอาหารอื่น ๆ อีกหลายชนิด
แอปเปิลให้พลังงานที่ตา่ เพราะมีนาตาลฟรุ
้
กโทส ซึ่งเป็นน้าตาลที่เปลีย่ นรูป
เป็นพลังงานอย่างช้า ๆ ช่วยให้ไม่รู้สึกหิวและอิม่ นานกว่าปกติ ระดับน้าตาลในเลือดจะค่อย ๆ
เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ คนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานแอปเปิลได้
แอปเปิลอุดมไปด้วยวิตามิน บี1 บี2 บี6 ไบโอติน กรดโฟลิก กรดแพนโทเทนิก
เกลือแร่ คลอไรด์ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม
ซิลิคอน และยังมีกรดอินทรีย์ 2 ชนิด คือ กรดมาลิกและกรดทาร์ทาริก
ที่ช่วยในการย่อยสลายโปรตีนและไขมัน มีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะป้องกันโรคหัวใจ
จากผู้ที่รับประทานเป็นประจา
8. สาระสาคัญของข้อความนี้เกี่ยวกับอะไร
ก. พลังงานในแอปเปิล
ข. สารอาหารในแอปเปิล
ค. ประโยชน์ของแอปเปิล
ง. ความต้องการบริโภคแอปเปิล
9. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
ก. แอปเปิลน่าจะทาให้ผิวสวย
ข. คนส่วนใหญ่มักจะชอบแอปเปิล
ค. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรกินแอปเปิล
ง. แอปเปิล มีทั้งคาร์โบไฮเดรต และวิตามินซี
10. เพราะเหตุใดการรับประทานแอปเปิล จึงทาให้รู้สึกอิ่มนานกว่าปกติ
ก. การย่อยสลาย
ข. ปริมาณสารอาหาร
ค. ปริมาณกรดอินทรีย์
ง. การแปรรูปพลังงาน
-๕-

๑1. เหตุใดจึงกล่าวว่าการรับประทานแอปเปิลเป็นประจาเป็นการป้องกันโรคหัวใจ
ก. เพราะให้พลังงานต่าและมีนาตาลน้
้
อย
ข. เพราะไม่รู้สึกหิวและอิ่มนานกว่าปกติ
ค. เพราะช่วยลดน้าหนักได้และมีวิตามินซี
ง. เพราะมีกรดช่วยย่อยสลายไขมันและโปรตีน
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 12 - 15
การเล่นว่าวเป็นการละเล่นและเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทย ส่วนใหญ่มักเล่นเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มมากกว่าเล่นเดี่ยว เหมาะกับภูมิประเทศในท้องถิ่นที่มีทุ่งโล่งและเป็นลานกว้าง
อากาศแจ่มใส มีลมว่าวหรือลมตะเภาที่พัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในฤดูร้อน และพัดจาก
ทิศเหนือไปทิศใต้ในฤดูหนาว การเล่นว่าวนั้นเป็นที่นิยมเล่นกันในหลายประเทศแถบเอเชีย
เช่น ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ จีน อินเดีย รวมทั้งประเทศไทย
การทาว่าวเพือ่ นามาชักให้ลอยลมได้นาน ๆ นั้น ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้งา่ ย โครงว่าว
ทาด้วยไม้ไผ่ เหลาผูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือทาโครงเป็นรูปทรงต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ ผูกโครงว่าวให้เป็นแกนและเป็นปีก ติดกระดาษสา หรือกระดาษถุงปูน
(มักเป็นว่าวของภาคอีสาน เช่น ว่าวสองห้อง หรือว่าวดุย๊ ดุ่ย)
12. ลมว่าวมักมีทศิ ทางการเคลือ่ นทีอ่ ย่างไรในฤดูหนาว
ก. พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้
ข. พัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
ค. พัดจากทิศใต้ไปทิศตะวันตก
ง. พัดจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก
13. สถานที่ใดเหมาะสมกับการเล่นว่าวมากทีส่ ุด
ก. ทุ่งนา
ข. บนดาดฟ้า
ค. ถนนหน้าบ้าน
ง. สนามวอลเลย์บอล
-๖-

14. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น
ก. ประเทศอินโดนีเซียนิยมเล่นว่าว
ข. การเล่นว่าวมักเล่นเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
ค. การเล่นว่าวเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย
ง. ลมตะเภาทีพ่ ัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในฤดูรอ้ น
15. ข้อใดไม่ถูกต้องตามข้อความนี้
ก. การเล่นว่าวต้องมีลมเพื่อให้ว่าวลอยได้
ข. ว่าวมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ตามลักษณะของโครงว่าว
ค. การทาว่าวประกอบด้วยโครงว่าวและกระดาษปิดโครง
ง. ประเทศไทยมีการเล่นว่าวมากทีส่ ุดในประเทศแถบเอเชีย
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 16 - 20
สงกรานต์เป็นประเพณีสาคัญของไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ มักใช้คู่
กับคาว่า “ตรุษ” โดยนิยมเรียกรวมกันว่า ตรุษสงกรานต์ หรือวันตรุษสงกรานต์ ซึ่งที่ถูกต้อง
ตรุษ แปลว่า ตัด ในที่นหี้ มายถึง วันตัดปี หรือวันสิ้นปี โดยกาหนดเวลาทางจันทรคติ ตรงกับ
วันแรม ๑๔ ค่า หรือ ๑๕ ค่า เดือน ๔ เป็นวันสิ้นปีเก่า ส่วนวันสงกรานต์นั้นสมัยโบราณถือว่า
เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นคาว่า “ตรุษ” กับ “สงกรานต์” ระยะเวลาจึงต่างกัน แต่เมื่อนิยมนาคาทั้งสอง
มาเรียงต่อกัน และเรียกรวมว่า ตรุษสงกรานต์ หรือวันตรุษสงกรานต์ จึงหมายถึง วันทีส่ ิ้นสุด
ปีเก่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่ โดยกาหนดเป็นวันนักขัตฤกษ์มีการจัดงานทาบุญเฉลิมฉลองเป็นเทศกาล
ประจาปี เป็นการแสดงความยินดีที่ได้มีชีวิตผ่านพ้นมาด้วยความปลอดภัยในรอบปีหนึ่ง
และกาหนดให้วันสงกรานต์เป็นวันทาบุญพิเศษ
เมื่อถึงวันสงกรานต์ทุกครอบครัวจะตื่นตั้งแต่เช้า ชาระร่างกายให้สะอาดหมดจด
และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ นาอาหารคาวหวานที่เตรียมไว้ไปทาบุญตักบาตร เลี้ยงพระทีว่ ัด
และทาบุญอัฐิ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์
มีโค กระบือ เป็นต้น เพือ่ เป็นการให้ความเป็นอิสระ ให้ชีวิต ขนทรายเข้าวัดหรือก่อพระเจดียท์ ราย
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ก่อพระทราย เพื่อให้วัดได้มีทรายไว้ใช้สาหรับการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
และที่ขาดไม่ได้ คือ การสรงน้าพระพุทธรูป สรงน้าพระสงฆ์ ตลอดจนรดน้าบุพการี ญาติผู้ใหญ่
หรือผูส้ ูงอายุที่เคารพนับถือ การเล่นสาดน้ากันเอง หรือรดน้าให้แก่กัน และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ
เป็นการสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน
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16. ใจความสาคัญของย่อหน้าแรกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. ความสาคัญของวันสงกรานต์
ข. ความหมายของวันสงกรานต์
ค. การเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์
ง. การทาบุญพิเศษในวันสงกรานต์
17. ใจความสาคัญของย่อหน้าทีส่ องกล่าวเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การทากิจกรรมในวันสงกรานต์
ข. ประเพณีที่นิยมของคนส่วนใหญ่
ค. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสงกรานต์
ง. ประเภทการละเล่นพื้นเมืองในวันสงกรานต์
18. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น
ก. คาว่า ตรุษ แปลว่า ตัด
ข. วันสงกรานต์เป็นวันนักขัตฤกษ์
ค. ควรใช้น้าอย่างประหยัดในวันสงกรานต์
ง. สมัยโบราณถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่
19. การขนทรายเข้าวัดทาเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. เพื่อใช้สาหรับก่อพระทราย
ข. เพื่อใช้สาหรับก่อเจดีย์ทราย
ค. เพื่อใช้ในการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ
ง. เพื่อใช้เป็นวัสดุในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
20. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์
ก. การเล่นกีฬา
ข. การขอพรผู้ใหญ่
ค. การละเล่นพื้นบ้าน
ง. การปล่อยนกปล่อยปลา
-๘-

