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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 1  เรื่อง  7 วิธีส าหรับเคลด็ลับการกินอาหารอย่างไรไม่ให้อ้วน 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบค าถาม 

 

 

 
 
 
การให้ความส าคัญกับการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องท่ีดีเพื่อให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง 

สัดส่วนท่ีเหมาะสม แต่บางครั้งเราหันไปให้ความสนใจ กับมื้ออาหารนอกบ้าน ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้ว
เราสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ได้ที่บ้านของเราเอง  สิ่งส าคัญของการรักษารูปร่างไม่ได้หมายถึงการอด
อาหาร แต่หมายถึง การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในสัดส่วนท่ีเหมาะสมให้ครบทุกมื้อ 
และนี่คือ 7 วิธีง่ายๆ ท่ีมาแนะน า เกี่ยววิธีการกินอาหารอย่างไรไม่ให้อ้วน โดยเร่ิมจากท่ีบ้าน                       
ของคุณเอง  
 1. กินผลไม้ให้มากขึ้น พยายามรับประทานผลไม้วันละ 3-4 ผลกลาง  เช่น กล้วย ส้ม หรือ 
จะเป็นฝร่ังครึ่งลูก  มะละกอ 6 ชิ้น โดยอาจจะใช้ตบท้ายหลังมื้ออาหาร หรือจะใช้เป็นอาหารว่าง 
ช่วงสายและช่วงบ่าย การกินผลไม้แบบผลได้ประโยชน์กว่าการดื่มในรูปแบบน้ าผลไม้ เพราะคุณจะ
ได้สารอาหารท่ีหลากหลายทั้งวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร เมื่อเทียบกับน้ าผลไม้ส าเร็จรูปท่ีมัก  
จะเสริมความหวานด้วยน้ าตาลมากเป็นหลัก ใยอาหารน้อย และวิตามินตามธรรมชาติต่างๆ ท่ีอาจ
สูญเสียไปในขั้นตอนการผลิตที่ใช้ต้องความร้อน 
 2. กินผักมากขึ้น ผักและผลไม้ให้วิตามิน เกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ ดังนั้นควรบริโภคผักในปริมาณวันละ 4-5ทัพพีโดยเลือกผักตามฤดูกาลท่ีหารับประทานได้ง่าย
และ ลดโอกาสการปนเปื้อนจากปุ๋ยหรือสารเคมี ลองซื้อผักเหล่านี้ติดตู้เย็นของคุณไว้ตลอด เช่น 
มะเขือเทศ แครอท กะหล่ าปลีและผักใบเขียวอื่นๆซึ่งสามารถกินได้ทั้งสดๆ แบบสลัด หรือจะท าเป็น 
เมนูผัดกับซอสหอยนางรมก็อร่อยได้ไม่ยาก  
 3. เลือกรับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของธัญพืชเต็มเมล็ด และถั่วเปลือกแข็งเพิ่มมากขึ้น 
อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหาร ลองเพิม่สัดส่วนของธัญพืชเต็มเมล็ด
แทนธัญพืชขัดขาวท่ีเคยกินอยู่ เช่น หุงข้าวผสมข้าวกล้องกับข้าวขัดขาว กินขนมป๎งโฮลวีทสีน้ าตาล
แทนขนมป๎งขาว เพิ่มสัดส่วนของซีเรียลแบบโฮลเกรนในมื้อเช้า เป็นต้น นอกจากนี้ หาถั่วเปลือกแข็ง
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เช่น อัลมอลต์ ใส่ขวดโหลสวยๆ วางไว้ในห้องนั่งเล่น ก็จะท าให้ทุกคนในบ้านมีขนมกินเล่นท่ีมี
ประโยชน์แทนขนมกรุบกรอบท่ีมักมี โซเดียม (เกลือ) และไขมันสูง  
 4. รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ า อาหารเช้าเป็นอาหารท่ีเราละเลยมากท่ีสุด นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ าหนักท่ีประสบความส าเร็จแสดงให้เห็น  ว่าการกินอาหารเช้าเป็น
กุญแจส าคัญในการควบคุมน้ าหนักได้ด ีเพราะจะท าให้หลีกเล่ียงการกินจุบจิบในช่วงสายๆ หรือการ
กินมื้อเท่ียงแบบจัดหนัก อาหารเช้าท่ีดี ควรมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งให้พลังงานได้อย่างยาวนาน 
เช่น อาหารเช้าประเภทซีเรียลโฮลเกรนกับนมไขมันต่ า  เสริมด้วยผลไม้สดอย่างกล้วยซัก 1 ผล               
เป็นต้น  
 5. จ ากัดปริมาณไขมันอิ่มตัว เป็นท่ียอมรับกันว่าไขมันอิ่มตัวนั้นให้โทษต่อหลอดเลือดและ
หัวใจของคนเรา ดังนั้น การลดปริมาณอาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัวก็เป็นการดูแลสุขภาพท่ีไม่ควรละเลย 
เช่น การลด กะทิ เนย เนื้อแดง (เนื้อวัว หรือเนื้อหมูติดมัน) อาหารทอดกรอบๆ แล้วเปลี่ยนเป็น
อาหารท่ีมีไขมันชนิดที่ดีต่อสุขภาพ เช่นไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันเชิงเดียว อย่าง น้ ามันร าข้าว  น้ ามัน
มะกอก   เนื้อปลา  ถั่วอัลมอลต์  ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง  เป็นต้น  
 6. จ ากัดปริมาณ ไขมันทั้งหมด แม้ว่าการเลือกที่จะตัดเจ้าไขมันอิ่มตัวท้ังหมดออก แต่คุณ
ต้องแน่ใจว่าคุณไม่กินไขมันอื่นๆ มากเกินไปด้วย โดยการเลือกเนื้อสัตว์ส่วนท่ีมีไขมันน้อย หรือลด
อาหารประเภททอด หรือการผัดด้วยน้ ามัน  มาเป็นการปรุงด้วยวิธี  ต้ม นึ่ง ย า ย่าง ตุ๋น อบ เช่น 
การเปลี่ยนจากไข่เจียว มาเป็นไข่ต้ม หรือการเลือกเนื้อไก่ส่วนอกแทนส่วนสะโพก ซึ่งท าให้คุณได้
ไขมันน้อยลงถึง 50%  
 7. เลือกรับประทานอาหารท่ีท าจากนมพร่องมันเนย นมไม่ได้จ าเป็นส าหรับเด็กเท่านั้น    
ตามหลักโภชนาการแล้ว ผู้ใหญ่เองก็ควรดื่มนมทุกวันวันละ 1 แก้ว เพียงแต่ต้องเลือกเป็นนมไขมันต่ า 
หรือพร่องมันเนย  หรืออาจสลับเป็น โยเกิร์ตไขมันต่ า  น้ าตาลน้อย  ชีส  ไอศกรีม นม เพราะมัน 
จะท าให้คุณได้รับแคลเซียม วิตามินดีและสารอาหารอื่น ๆที่จ าเป็นต่อกระดูกที่เข็งแรง  
                   อย่าลืม 7  ข้อนี้  ในทุกๆครั้งท่ีสั่งอาหารมารับประทานหรือวางแผนที่จะปรุงอาหาร
รับประทานเอง  คุณก็มีสุขภาพท่ีดีได้ 

https://www.goodfoodgoodlife.in.th 
ค าถามท่ี 1  ถ้อยความนี้  ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด 

1. การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
2. เคล็ดลับการกินอาหารไม่ให้อ้วน 
3. ประโยชน์ของอาหาร 
4. การเลือกรับประทานอาหาร 

 
ค าถามท่ี 2  ข้อใดต่างจากกลุ่ม 

1. มะเขือเทศ  แครอท  

https://www.goodfoodgoodlife.in.th/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DG70IeHx8IGjU0vw7b64HazA9jrE.jpg&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/409936&h=570&w=570&tbnid=OEAL0dvN6toDhM:&zoom=1&docid=1WtU9u7eNUNbAM&ei=qAtyU4vKHdWNuASD1IDQCA&tbm=isch&ved=0CLEBEDMoSzBL&iact=rc&uact=3&dur=962&page=4&start=74&ndsp=26
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2. โซเดียม  โยเกิร์ต 
3. แคลเซียม  ไอศกรีม 
4.  คาร์โบไฮเดรต  แครอท 

 
ค าถามท่ี 3   
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสามารถรักษารูปร่างได้    
2. นิลยากินอาหารเช้าเพื่อควบคุมน้ าหนัก     
3. แม่ซื้อปลาทับทิมมานึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมัน   
4. ควรบริโภคแครอทและกะหล่ าปลีวันละ 4-5 หัว   
5. การรักษารูปร่างไม่ได้หมายถึงการอดอาหาร    
6. ในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต   
7. ไข่ต้มมีประโยชน์มากกว่าไข่เจียว    
8. การกินผลไม้แบบผลได้ประโยชน์กว่าการดื่มในรูปแบบน้ าผลไม้   
9. ธัญพืชคือพืชประเภทถั่วเปลือกแข็ง     
10. นักเรียนควรบริโภคผักแทนการบริโภคข้าวกล้อง     

 
ค าถามท่ี 4   
 จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนเลือกรับประทานอาหารด้วยตนเองได้หรือไม ่
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ 
 ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 
   “ ได้ ”                                                “ไม่ได้” 
 

ได้ ไม่ได ้
1........................................................................ 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
.......................................................................... 

1......................................................................... 
............................................................................ 
2......................................................................... 
........................................................................... 
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ค าถามท่ี 5   
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 
 

  ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง  
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ที่สอดคล้องความคิดการเลือก ในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

1............................................................... 
.................................................................. 
................................................................. 

2......................................................................... 
...........................................................................
........................................................................... 

2............................................................... 
.................................................................. 
…………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อยากผอมต้องไม่กนิหมู 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121746/innovation/images/1.16.jpg&imgrefurl=http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121746/innovation/index.php/8-2013-12-04-08-39-53&h=1233&w=933&tbnid=tkyusJAlGimT8M:&zoom=1&docid=exVIBvf_m9FePM&ei=4M9dU6W2OcmJrQfQp4HgDA&tbm=isch&ved=0CGcQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=769&page=1&start=0&ndsp=18
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 2  เรื่อง  กะหล่ าปลีสีเขียว 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 
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ค าถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด 
1. ประโยชน์และคุณค่าสารอาหารจากกะหล่ าปลี 
2. ประโยชน์และสารสีเขียวจากกะหล่ าปลี 
3. ประโยชน์ของผักสีเขียวรักษาโรค 
4. การปรุงอาหารจากกะหล่ าปลี 

 
ค าถามที่ 2 ข้อใดต่อไปนี้  มี อักษรน า 

1. แผลในกระเพาะอาหาร   
2. น้ าคั้นกะหล่ าปลีสีเขียว 
3. ผู้ปุวยท่ีมีแผลในล าไส้เล็ก 
4. สารยับยั้งการดูดซึมไอโอดนี 
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ค าถามที่ 3          
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. น้ าคั้นจากกะหล่ าปลีสีเขียวช่วยรักษาและบรรเทาอาการปวดในระบบ 
     ทางเดินอาหารได้ 

  

2. กะกล่ าปลีสีม่วงช่วยรักษาและบ าบัดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก   
3.  การรับประทานน้ าคั้นกะหล่ าปลีดิบควรให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ                          
เพราะ อาจท าให้เกิดผลข้างเคียง 

  

4.  กะหล่ าปลีสดสีเขียว  1  ทัพพี  ให้วิตามินซีและวิตามินเคสูง   
เกินครึ่งหนึ่งของความต้องการใน 1  วัน 

  

5.  การน ากะหล่ าปลีมาปรุงอาหารด้วยวิธีการนึ่งต้ม  ผัด  จะคงคุณค่า 
      สารอาหารเท่าเดิม 

  

6.  วิตามินท่ีพบมากในกะหล่ าปลี  คือ  วิตามินเอ  และวิตามินบี   
7. กะหล่ าปลีปรุงสุกโดยวิธีการนึ่งจะคงคุณค่าวิตามินซีมากกว่าการปรุงสุก                       
ด้วยวิธีการต้ม 

  

8.  การรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยบ าบัดแผลในกระเพาะอาหาร
และล าไส้ 

  

9.  การโรยเกลือลงในน้ าขณะต้มกะหล่ าปลีจะช่วยลดเวลาในการปรุงอาหาร 
      และช่วยลดการสูญเสียสารอาหารลง 

  

10.  น้ าคั้นกะหล่ าปลีช่วยรักษาให้ผู้ปุวยที่มีแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ 
      หายเป็นปกติ   
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ค าถามที่ 4          
 จากถ้อยความข้างต้น  ถ้ารับประทานผักชนิดอื่นที่มีวิตามินซีและวิตามินเค   
จะช่วยบ าบัดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ได้หรือไม่ 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได้”   “ไม่ได้”  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

จ านวน  2  ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 
  “ ได้ ”                                                “ไม่ได้” 
 
 

ได้ ไม่ได ้
1........................................................................ 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
.......................................................................... 
 

1..................................................................... 
....................................................................... 
2..................................................................... 
....................................................................... 
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ค าถามที่ 5          
 
 
 
 
 
 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  ข้อความ 

 
 

     ความคิดเห็นคล้อยตาม        ความคิดเห็นโตแ้ย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน  2  ข้อท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก ในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1........................................................................ 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
.......................................................................... 
 

1..................................................................... 
....................................................................... 
2..................................................................... 
....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพด ี
ด้วยกะหล า่ปลสีีเขยีว 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 3  เรื่อง  ข้าวลืมผัว      
 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบค าถาม 

 
 

 
 
 

ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวไร่ที่ปลูกในเขตพื้นที่สูง มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีฝนกระจายตัว
สม่ าเสมอ ป๎จจุบันมีแหล่งปลูกมากที่ อ.พบพระ จ.ตาก และเริ่มกระจายมาท่ี อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
ข้าวชนิดนี ้เป็นข้าวดั้งเดิมของชาวม้ง ปกติชาวม้งมักจะใช้ประกอบพิธีกรรม รวมท้ังแปรรูป น ามาต า 
ให้เป็นแปูง แล้ว น าไปย่าง พกห่อไว้บริโภคระหว่างเดินทาง  ข้าวลืมผัว มีต้นสูงประมาณ 137 
เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างอ้วน น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 
เฉลี่ย 37.9 กรัม สถิติสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟูาอากาศเหมาะสม ได้ 490 กิโลกรัมต่อไร ่ 
เมื่อน ามาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้ 200 - 350 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคและแมลง    
ศัตรูข้าว  

ข้าวลืมผัว มีสีเปลือกหุ้มเมล็ดเปลี่ยนไปตามระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ด   
เป็นสีม่วงด า ท่ีเรียกว่า ข้าวเหนียวด า หรือ ข้าวก่ า เป็นข้าวเหนียวท่ีมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย                  
เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบๆ การบริโภคท าได้ทั้งแบบข้าวเหนียวนึ่ง รับประทานกับอาหาร  
ผสมข้าวต้มท าให้มีสีม่วงอ่อนสวยงาม ท าเป็นขนมแบบข้าวเหนียวเปียก ท าเป็นชาข้าวคั่วแบบ                 
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เพิร์ล บาร์เลย์ หรือ เครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์หรือปราศจากแอลกอฮอล์ จะมีสีคล้ายทับทิม
สวยงาม  รสชาติที่อร่อยเช่นนี้เอง จนเป็นท่ีมาของชื่อข้าว นั่นคือ อร่อยจนลืมผัว  

คุณค่าทางโภชนาการท่ีเด่นเป็นพิเศษ เมื่อวิเคราะห์ทันทีหลังเก็บเกี่ยวฤดูนาปี 2552 พบว่า           
มีสารต้านอนุมูลอิสระ (แอนติออกซิแดนต์) โดยรวม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในปริมาณ
สูงถึง 833.77 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์บิก ต่อ 100 กรัม  

 
 
มีวิตามินอ ี(อัลฟา-โทโคฟีรอล) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดคอเลสเตอรอล 

ปริมาณ 16.83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
มีแกมมา-โอไรซานอล ท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์  ตลอดจนการหย่อน

สมรรถภาพทางเพศ ปริมาณ 508.09 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
มีกรดไขมันที่ช่วยบ ารุงสมอง ปูองกันภาวะเสื่อมของสมองและช่วยความจ า ได้แก่                     

โอเมก้า-3 อยู่ 33.94 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม  
มีโอเมก้า-6 ท่ีบรรเทาอาการขาดภาวะเอสโตรเจนของวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

สูงถึง 1,160.08 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม  
มีโอเมก้า-9 ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ท าให้เส้นเลือดไม่อุดตันไม่เป็นโรคหัวใจ 

โรคพาร์กินสัน และช่วยลดความอ้วนสูงถึง 1,146.41 มิลลิกรัมต่อ 100 กิโลกรัม  
มีแอนโทไซยายิน 46.56 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โปรตีน 10.63 เปอร์เซ็นต์ ธาตุเหล็ก 84.18 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนแคลเซียม สังกะสี และแมงกานีส มีในปริมาณ 169.75, 23.60 และ 35.38 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่, 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  

ป๎จจุบัน มีขายแพร่หลายที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในรูปของข้าวกล้อง  
(หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์) 

 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1326509699&grpid=&catid=09&subcatid=0901
http://3.bp.blogspot.com/-EsNNAVIkPhk/UZNG6e8_42I/AAAAAAAAAdA/K3juxAELyeI/s1600/riceblack.jpg
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ค าถามที่ 1   จากถ้อยความ กล่าวถึงอาหารหมู่ใด  
1. ไขมัน      
2. โปรตีน 
3. เกลือแร่      
4. คาร์โบไฮเดรต 

 
ค าถามที่ 2  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

1. ชาวม้ง   เป็นค าซ้ า     
2. ชาวม้ง   เป็นค าซ้อน 
3. ชาวม้ง   เป็นค าประสม    
4. ชาวม้ง   เป็นค าสมาส 

 
ค าถามที่ 3  จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

ข้อความ เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง “ใช”่ 
ข้อความ ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ข้าวลืมผัว คือข้าวจ้าวสีด า    
2. ข้าวลืมผัวมีสารต้านอนุมูลอิสระมาก    
3.  ผู้หญิงวัยทองควรรับประทานข้าวลืมผัว    
4. ข้าวลืมผัว ใช้ท าชาไม่ได้    
5. ข้าวลืมผัว เหมาะส าหรับคนรักสุขภาพ    
6. ข้าวกล้อง คือข้าวท่ีสีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้ม
เมล็ดข้าวอยู่  

  

7. ข้าวลืมผัว ใช้ท าไวน์ได้    
8. ข้าวลืมผัว เหมาะท่ีจะปลูกในพื้นท่ีลุ่ม    
9. รับประทานข้าวลืมผัวในรูปของข้าวกล้องช่วยปูองกันโรคเหน็บชา                 
10. ข้าวลืมผัว 100 กรัม มีโอเมก้า 3 มากกว่าโอเมก้า 6    
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ค าถามที่ 4  จากถ้อยความข้างต้น  ข้าวลืมผัวใช้ท าข้าวต้มมัดได้หรือไม่ (การสะท้อนและประเมิน) 
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได้”  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล จ านวน 2 ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
   

“ ได้ ”                                                “ไม่ได้” 
 

ได้ ไม่ได ้
1........................................................................ 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
.......................................................................... 
 

1......................................................................... 
............................................................................ 
2......................................................................... 
........................................................................... 
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       ข้าวลืมผัว 
พืชเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
ค าอธิบาย (การสะท้อนและประเมิน) 
1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย วงกลม ล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นกัเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………... 
…………………………………………………………….…. 
2……………………………………………………………... 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………... 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………..…. 
2……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 4  เรื่อง  นกกาเหว่าท าไมไข่ให้แม่กาฟัก 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 

 
นกกาเหว่าท าไมไข่ให้แม่กาฟัก 

 
นกรุ้ง  นกกาเหว่า  และนกกา  อาศัยอยู่ใกล้กันท้ังสามไปหากินด้วยกันเสมอ   

นกรุ้งกับกาเป็นเพื่อนรักกันมาก  นกกาเหว่าก็ชอบพอกับกา  นกรุ้งกับนกกาเหว่า 
ไม่สู้จะถูกคอกัน  วันหนึ่งนกรุ้งถูกนายพรานยิงด้วยกระสุนดินเหนียวตากแห้งเข้าไปที่ 
ทวารหนัก   อึดอัดไม่สบายจึงขอให้กาช่วย  กาหาวิธีช่วยหลายวิธีก็ไม่ส าเร็จ จึงบอกให้ 
นกรุ้งไปนอนโก่งท้ายให้แสงแดดส่องลูกกระสุนจะไดแ้ตกกะเทาะออกมาเอง  แต่ไม่ส าเร็จ  
กาจึงขอให้กาเหว่าช่วยนกกาเหว่าไม่อยากช่วย  จึงขอข้อแลกเปลี่ยนจากนกรุ้ง  นกรุ้ง 
ก าลังเจ็บทรมาน  จึงบอกว่าถ้าส าเร็จจะยอมเป็นทาสรับใช้นกกาเหว่าไปเจ็ดชั่วโคตร   
นกกาเหว่าไม่เชื่อเพราะรู้นิสัยนกรุ้งว่าจะไม่ท าตามสัญญา  กาจะรับแทน  นกกาเหว่า 
จึงยอมบอกวิธี  โดยให้นกรุ้งเอาก้นไปแช่น้ านานๆ  ดินก็จะละลายไปหมด  นกรุ้งท าตาม
ค าแนะน าลูกกระสุนดินเหนียวก็ละลายออกหมด  เมื่อนกรุ้งสบายดีก็บินหนีไปไม่รักษา
สัญญา  กาจึงได้ยอมเป็นทาสนกกาเหว่า  ฟ๎กไข่  และเลี้ยงลูกแทนนกกาเหว่ามาจนถึง                   
ทุกวันนี้ 
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ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความนี้ผู้เรียนได้รับข้อคิดอย่างไร  
1.   นกกาต้องฟ๎กไข่ให้นกกาเหว่า 
2.  นกกายอมเป็นทาสนกกาเหว่า    
3.   เราต้องรักษาสัญญา 
4.  วิธีแก้ป๎ญหาของนก 

       
ค าถามที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ชื่อนก    

 1.  นกรุ้ง 
 2.  นกบิน 
 3.  นกพิราบ 
 4.  นกกระจอก 
 
ค าถามที่ 3   

จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง  “ไม่ใช่” 

  
 
 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. นายพรานยิงกระสุนปืนใส่ท่ีหัวนกรุ้ง   
2. ถ้านักเรียนเป็นนกกาก็จะท าตามท่ีสัญญาไว้   
3. นกรุ้งไม่รักษาสัญญานกกาจึงถูกบังคับให้เป็นทาสนกกาเหว่าแทน   
4 ถ้านกรุ้งไม่เอาก้นไปแช่น้ าดินก็จะไม่ละลาย   
5. นกกาเหว่าเป็นนกท่ีฉลาดสามารถแก้ป๎ญหาให้เพื่อนได้   
6. ถ้าเปรียบนกกาเหว่าเป็นคน  จะเป็นไม่ดี   
7. นกกากับนกรุ้งไม่ถูกคอกัน   
8. หากเรามีเพื่อนเหมือนนกรุ้งเราไม่ควรคบ   
9. เรื่องนี้มีนกทัง้หมด 3 ตัว คือนกกา  นกอินทรี นกรุ้ง   
10. ถ้าเปรียบนกรุ้งเป็นคนจะเป็นคนท่ีไม่รักษาค าพูด   
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ค าถามที่ 4  
              จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวนี้ 
    

    นกรุ้งไม่ท าตามสญัญา 
                                                     

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไมเ่ห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล     
จ านวน  2  ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

    “เห็นด้วย”                              “ไม่เห็นด้วย” 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1........................................................................ 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
.......................................................................... 

1......................................................................... 
............................................................................ 
2......................................................................... 
........................................................................... 

 
ค าถามที่ 5                         
                       เมื่อนกรุ้งสบายดีก็บินหนีไป  ไมร่ักษาสัญญา 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย                         
ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม       ความเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

1………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

2…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 5  เรื่อง  ประเพณีการเล่นสะบา้ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 
 

ประเพณีการเล่นสะบ้า 
 

 
             
  
 
 
 

ประเพณีการเล่นสะบ้า (บ่อน) เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวรามัญ สถานท่ีเล่นคือ 
ใต้ถุนบ้านหรือลานหน้าบ้าน โดยที่พวกสาว ๆ จะช่วยกันปรับพื้นดินให้เรียบพอท่ีจะทอยหรือดีด
ลูกสะบ้าได้อย่างคล่องแคล่ว มีการตกแต่งสถานท่ีเล่นซึ่งเรียกว่า บ่อน ให้สวยงามแล้วน า
แผ่นกระดาษมากั้นเป็นขอบ มีความกว้างและยาวประมาณ 4 x 5 เมตร จัดเก้าอี้เป็น 2 แถว ในแนว
ท่ีตรงกันตามจ านวนผู้เล่น มีโต๊ะรับแขกวางขันน้ าพานรองและกาละแม 1 จาน ส าหรับผู้มาแวะชม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเล่นคือ ลูกสะบ้า มีลักษณะกลมแบน ของฝุายชายท าด้วยไม้กลึงด้าน
หนึ่งอย่างสวยงาม มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 7 นิ้ว หนาประมาณคร่ึงนิ้วของฝุายหญิง              
จะท าด้วยงาช้าง เขาควาย หรือ ทองเหลือง น ามากลึงให้สวยงาม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้ว
ครึ่งถึงสองนิ้ว จ านวนผู้เล่นมีประมาณ 8 – 9 คู่  แล้วแต่ความกว้างของบ่อน มีข้อห้ามอยู่ว่า หนุ่ม
และสาวในหมู่บ้านเดียวกันจะไม่เล่นด้วยกัน ก่อนจะเล่น พวกสาว ๆ จะแต่งด้วยอย่างสวยงามลงมา
เล่นกันก่อนพวกหนุ่ม ๆ พอใจท่ีจะเล่นกับสาวบ่อนไหนก็จะส่งหัวหน้ามาเจรจาขอเล่นด้วย ส่วน           
พวกสาว ๆ ก็จะยังไม่ตกลงเล่นง่าย ๆ ต้องส ารวจดูก่อนว่า หนุ่ม ๆ เหล่านั้นมีกิริยาวาจาสุภาพ
เรียบร้อยหรือไม่ แต่งกายเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่มีป๎ญหาจึงอนุญาตให้เล่นได้ ในการเล่นหนุ่มสาว
จะจับกันเป็นคู่ ๆ 
              ฝุายหนุ่มจะลงมือเล่นก่อนในฐานะเป็นแขก แต่ต้องเล่นตามกฎเกณฑ์ของเจ้าของบ่อน 
ซึ่งมีท่าเล่นในแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนจะเล่นในแต่ละท่า ฝุายหนุ่มจะต้องถามหัวหน้า
บ่อนทุกครั้งไปว่าจะเล่นท่าใด และเมื่อเล่นจนครบทุกท่าแล้วก็หมายความว่าเล่นได้ 1 เมือง การเล่น
ด าเนินไปจนถึงเท่ียงคืน จะมีการหยุดพักรับประทานอาหาร ซึ่งฝุายสาวจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้  
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               หลังจากท่ีได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็จะเริ่มเล่นกันต่อไปอีกสองหรือสามชั่วโมง ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับความพอใจของท้ังสองฝุายอย่างไรก็ตามเวลาท่ีเล่น หนุ่มสาวเหล่านี้จะอยู่ในสายตาของ
ผู้ใหญ่ตลอดเวลา นับตั้งแต่หัวค่ าจนกระทั่งเวลาเลิก 
 
 

ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
         1.   องค์ประกอบของการเล่นสะบ้า 
         2.   วิธีการเล่นสะบ้า 

3.   ประเพณีการเล่นสะบ้า    
4.  ประวัติและที่มาของการเล่นสะบ้า 

       
ค าถามที่ 2. ค าว่า “การเล่นสะบ้า” จัดเป็นค าชนิดใด  
 1.  ค าภาษาถิ่น 
 2.  ค าวิเศษณ์ 
 3.  ค ากริยา 
 4.  ค านาม 
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ค าถามที่ 3   
จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   

      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

  
ค าถามที่ 4.   
      ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล     
จ านวน  2  ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

    “เห็นด้วย”                              “ไม่เห็นด้วย” 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1........................................................................ 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
.......................................................................... 

1......................................................................... 
............................................................................ 
2......................................................................... 
........................................................................... 

 
 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้หญิงท่ีเล่นสะบ้าจะต้องแต่งกายสวยงามก่อนเล่น   
2. สะบ้าสามารถเล่นได้ทุกสถานท่ีท่ีโล่งแจ้ง   
3. การเล่นสะบ้าเป็นการละเล่นท่ีส าคัญของคนไทย   
4. การเล่นสะบ้าเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน   
5. ขั้นตอนแรกของการเล่นสะบ้าคือการจัดท าสนาม   
6. การเล่นสะบ้าจะจบลงหลังเวลา 00.00 น.   
7. การมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยระหว่างการเล่นสะบ้าเป็น 

การแสดงให้เห็นถึงความดีงามของสังคมนั้น 
  

8. ขนมกาละแมเป็นขนมที่ส าคัญในการเล่นสะบ้า   
9. บ่อนเป็นภาษาถิ่นของการเล่นสะบ้า   
10. การเล่นสะบ้าต้องมีการปรับดินให้เรียบโดยฝุายชาย   
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ค าถามที่ 5  
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบายให้
นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม       ความเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 
  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 
1…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

1………………………………………………………….. 
………………………………………………….…………. 

2……………………………………………………. 
……………………………………………………… 
 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………..………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มีข้อห้ามอยู่ว่า หนุ่มสาวในหมู่บ้านเดียวกันจะไม่เล่นด้วยกัน 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 6  เรื่อง  ผลไม้เป็นดาบ 2 คม 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 

 

ระวัง!!ทานผลไม้เป็นดาบสองคม   
ท าอย่างไรจึงเกิดประโยชน์  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในป๎จจุบันการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดูเหมือนเป็นเร่ืองน่าสนใจมากขึ้นกว่าเมื่ออดีต              
ท่ีผ่านมา  จะเห็นได้ว่ามีคลินิก  มีอาหาร  ท่ีโฆษณากันว่า  สามารถดูแลรักษาสุขภาพให้ยืนยาว            
ได้อีก เนี่ย .. ยย !!  ไม่รวมเรื่อง  "ถั่งเช่า"  ท่ีเคยเป็นเรื่องฮือฮากันมาก่อนหน้านี้  ป๎ญหาคือ   
สุขภาพดีต้องดูแลรักษา  และต้องรู้ด้วยว่า  ท าอย่างไรสุขภาพเราถึงจะดี  ไม่ใช่แค่คิดเพียงว่า   
ผักผลไม้  พร้อมอาหาร 5  หมู่จะท าให้สุขภาพดีได้  เพราะอาจจะไม่ใช่  ถ้าเราไม่รู้จักวิธีและคุณค่า 
ท่ีแท้จริงของอาหารเหล่านั้น 

ว่ากันว่า  การรับประทานผลไม้  ท าให้สุขภาพร่างกายของเราได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์  
เพราะผลไม้แต่ละชนิด  ล้วนให้คุณประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไป  และควรกินในปริมาณที่เพียงพอ  ใน
หนึ่งวันควรรับประทานให้ได้มื้อละ1-2  ส่วน  เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะการเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด  ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  เป็นต้น 

แต่ผลไม้  เมื่อมันมีคุณก็มีโทษ  เหมือนอย่างท่ีบอก  ถ้าไม่รู้คุณค่าท่ีแท้จริง  มีผลไม้บางอย่าง  
ท่ีเราไม่ควรรับประทาน  ขณะท่ีท้องยังว่าง เช่น  มะละกอ, สับปะรด , ส้ม, มะนาวและลูกพลับ  

http://www.naewna.com/uploads/news/source/103066.jpg
http://www.naewna.com/uploads/news/source/103066.jpg
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เพราะมะละกอเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มาก  ส่วนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจ าพวกสับปะรด,ส้ม,มะนาว  ถ้ากิน
ตอนท้องว่าง  อาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ แต่ถ้าอยากรับประทานจริงๆ ก็ควรกินแค่  2 
- 3  ชิ้นเล็กๆก็พอแล้ว  และส าหรับลูกพลับ  เมื่อเรากินตอนท้องว่าง  กรดในกระเพาะอาหารจะ
รวมตัวกับสารแขวนลอยท่ีอยู่ในลูกพลับ จะท าให้เกิดอาการคลื่นไส้และระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ได ้ จะเลือกทานอย่างไรให้เป็นผลดีต่อร่างกาย  ลองดูจากกราฟฟิกท่ีกรมอนามัยท ามาเผยแพร่แล้ว
กัน 

http://www.naewna.com/lady/103066 
ค าถามท่ี 1  ถ้อยความนี้  ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด 

1. การรับประทานผลไม้ท าให้เกิดประโยชน์ 
2. การรับประทานผลไม้เพื่อรักษาสุขภาพ 
3. ประโยชน์และโทษของการรับประทานผลไม้ 
4. การรับประทานผลไม้เมื่อท้องว่างอาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร 

ค าถามท่ี 2  ข้อใดคือค าไทยแท้ 
1. มะละกอ 
2. สับปะรด 
3. ลูกพลับ 
4. กล้วยน้ าว้า 

ค าถามท่ี 3   
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ในหนึ่งวันควรรับประทานผลไม้ให้มีปริมาณที่พอเหมาะ  จะช่วยลดความ
เสี่ยงท่ีจะการเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อเร้ือรัง  

  

2. "ถั่งเช่า"  เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสหวาน     
3. เราควรกินทุเรียนวันละ ๑ ลูก  ร่างกายจะได้แข็งแรง   
4. เราไม่ควรกินสับปะรด  ส้ม  น้ ามะนาวตอนท้องว่าง                                                  
5. มะละกอเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มาก    
6. การกินลูกพลับจะช่วยปูองกันโรคกระเพาะอาหาร     
7. คนอีสานจะเรียก “สับปะรด”  ว่า  “บักนัด”    
8.ผลไม้ที่มีรสเปร้ียว  กินตอนท้องว่าง  อาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร    
9. กินผลไม้เป็นประจ าจะท าให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น    
10. การกินผลไม้ทุกวันจะท าให้ไม่เกิดโรคมะเร็ง     
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ค าถามท่ี 4   
 จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนปั่นน้ าผลไม้ดื่มเองได้หรือไม ่
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ 
 ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

 
“ได้”      “ไม่ได้” 

 
ได้ ไม่ได ้

 
1................................................................... 
..................................................................... 
2................................................................... 
....................................................................... 

 
1...................................................................... 
........................................................................ 
2...................................................................... 
....................................................................... 
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ค าถามท่ี 5   
 
 
 
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ที่สอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลไม้ทุกชนิดช่วยป้องกนัโรค 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hereisfree.com/content1//pic/zip/2010971104481277801.jpg&imgrefurl=http://th.hereisfree.com/material/class1/11-11.html&h=478&w=600&tbnid=rXsPPZIdbnFfKM:&zoom=1&docid=0bYKcABy17wNCM&ei=4wtyU-PrKYKGuAS4p4D4BQ&tbm=isch&ved=0CFUQMyhNME04rAI&iact=rc&uact=3&dur=792&page=16&start=374&ndsp=24


26 

 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 7   เรื่อง  ในหลวงของเรา     
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 

ในหลวงของเรา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลท่ี 9  
แห่งราชวงศ์จักรี  พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมบรมราชนก
กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ในหลวงทรงมี พระเชษฐภคินี 1 พระองค์  พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า
ฟูากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และทรงมีพระเชษฐา 1 พระองค์   
พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลท่ี  8 
 ในหลวงของเรา  ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับประชาชนชาวไทยทุกประการ  
พระองค์ปฏิบัติคุณประโยชน์ให้กับชาวไทยอย่างล้นเหลือ  พระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชน 
ทุกคน  ทรงเปรียบเหมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ชาวไทยทุกคน 
 ในหลวงของเรา  ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย  แต่ถึงแม้ว่าพระองค์จะ 
ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพียงใด  พระองค์ก็ไม่ลืมท่ีจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญ 
อีกประการหนึ่ง  นั่นคือ  พระราชกรณียกิจในด้านความเป็นพระราชโอรส  ท่ีพึงปฏิบัติต่อ 
พระราชชนนีของพระองค์ 
 พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระราชชนนี  ด้วยความรัก  ความอ่อนโยน แม้ในยาม 
ท่ีพระราชชนนีประชวร  ในหลวงทรงเอาพระทัยใส่  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพระอาการ 
อย่างสม่ าเสมอและเมื่อพระราชชนนี  สิ้นพระชนม์  พระองค์ก็ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล  
 อุทิศถวายแด่พระราชชนนีอย่างต่อเนื่อง  จึงนับได้ว่าในหลวงของเราทรงเป็นแบบอย่าง 
ในด้านความกตัญํูกตเวที  ท่ีพวกเราควรยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 
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ค าถามที่ 1   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนน าเสนอเร่ืองใด  
1.   ประชาชนทุกคนรักในหลวง 
2.   การท าความดีเหมือนในหลวง 
3.   ความดีของในหลวง 
4.   สถาบันพระมหากษัตริย์     

   
ค าถามที่ 2 ข้อใดเป็นค าราชาศัพท์    
 1.  พระราชโอรส 
 2.  ในหลวง 
 3.  กตัญํูกตเวที 
 4.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ค าถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่”  

 
  
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนชาวไทย   
2 ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีดีที่สุดของประเทศไทย   
3 ประชาชนทุกคนจงรักภักดีต่อในหลวงอย่างยิ่ง   
4 ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์จึงท าให้บ้านเมืองสงบสุข

จนถึงทุกวันนี้ 
  

5 สมเด็จพระราชชนนี หมายถึง ยายของในหลวง   
6 พระราชกรณียกิจของในหลวงคือการช่วยเหลือประชาชน              

ชาวไทยของพระองค์ 
  

7 ในหลวงเป็นแบบอย่างท่ีดีของความซื่อสัตย์   
8 ความกตัญํูที่ในหลวงมีต่อแม่ของพระองค์นั้นประชาชนชาว

ไทยควรน าไปปฏิบัติ 
  

9 ในหลวงทรงแสดงความรักของความอ่อนโยนที่มีให้พระราชชนนี
โดยการดูแลท่านในยามท่ีท่านประชวรเท่านั้น 

  

10 เปรียบในหลวงเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ชาวไทย   
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ค าถามที่ 4 จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ท่ีในเนื้อเรื่องกล่าวว่า 
   

    ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความกตัญญูกตเวที 
                                                       

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไมเ่ห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล     
จ านวน  2  ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน  ( 3 คะแนน ) 
 

“เห็นด้วย”       “ไม่เห็นด้วย” 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
 

1………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 

1………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 

ค าถามที่ 5       ในหลวงของเรา 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ที่สอดคล้องความคิดการเลือก ในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1......................................................................... 
.......................................................................... 

1............................................................... 
.................................................................. 
 

2......................................................................... 
........................................................................... 

2............................................................... 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 8   เรื่อง  นอกเมอืง..ในกรุง  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 
 

                                                นอกเมือง...ในกรุง 
      

                                            เวลาใครพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอก  ไก่แจ้จะ 
                     ยอมรับและไม่โกรธเลย  ยอมรับเพราะบ้านของไก่แจ้ 
                                                     อยู่ต่าง ต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  อยู่ไกลจาก 

                                            ตัวเมืองมาก 
 ไก่แจ้อยู่กับพ่อแม่  ตาและยาย  บริเวณบ้านของไก่แจ้มีพื้นท่ีกว้างพอพ้นจากตัวบ้านจะเป็น
พื้นท่ีสวน   มีท้ังผลไม้และพืชผักสวนครัว  ไก่แจ้เรียกต้นไม้และพืชพวกนี้ว่า “อาหารมิตรภาพ”   
ต้นมะม่วงน้ าดอกไม้ของยาย  ขึ้นชื่อว่าหวานอร่อย  พอถึงหน้ามะม่วง  ตากับพ่อช่วยกันสอยลงมา
แจกบ้านโน้นบ้านนี้  คนท่ีได้รับแจกมะม่วงจะท าข้าวเหนียวมูนมาให้  หมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรั้วเป็น
ก าแพง  แต่จะเป็น “รั้วกินได”้  คือ ปลูกต้นกระถินเป็นแนวไว้  เพื่อนบ้านคนไหนอยากกินก็มาขอได้  
ท้ังพริก  โหระพา  กะเพรา  ดอกแค  ขี้เหล็ก  เก็บไปแล้วท าอาหารแบ่งป๎นกันไปแบ่งป๎นกันมา 
 ไก่แจ้ตื่นนอนประมาณ 6 โมงเช้า  มาช่วยพ่อให้อาหารไก่ที่เลี้ยงไว้เก็บไข่ส่วนหนึ่งไว้เป็น
อาหาร  ที่เหลือน าไปขายที่ตลาด  พอเป็นค่ากับข้าวอย่างท่ีแม่บอก  เสร็จแล้วก็ช่วยเอาข้าวให้เจ้า
มอมหมาแสนรัก  ต่อจากนั้นก็อาบน้ า  กินข้าว  แต่งตัวไปโรงเรียน  ซึ่งอยู่ในวัดท้ายหมู่บ้าน  
                ไก่แจ้กับเพื่อน ๆ กลุ่มใหญ่ชอบเดินไปโรงเรียน  เดินกันเต็มถนนซึ่งไม่ค่อยมีรถผ่าน  
เดินไปคุยไป  ไม่ต้องรีบร้อน  แต่ทุกคนกระฉับกระเฉงพร้อมท่ีจะเรียน  อากาศเย็นสบายและปลอด
โปร่งอย่างนี้  เด็ก ๆ รู้สึกสดชื่นและหายใจได้เต็มปอด 
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ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนน าเสนอเรื่องใด   
1.   อากาศท่ีบริสุทธิ์ของบ้านนอก 
2.   วิถีชีวิตของคนบ้านนอก    
3.   ส่ิงแวดล้อมของบ้านนอก 
4.  ธรรมชาติท่ีสวยงามของบ้านนอก 

       
ค าถามที่ 2. ข้อใดเป็นประโยค    
 1.  ตื่นนอนประมาณ 6 โมงเช้า 
 2.  ท่ีเหลือน าไปขายตลาด 
 3.  เด็กๆ รู้สึกสดชื่นและหายใจเต็มปอด 
 4.  มีท้ังผลไม้และพืชผักสวนครัว 
 

ค าถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้นข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 อาหารมิตรภาพเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย   
2 ครอบครัวของไก่แจ้มีสมาชิก 5 คน   
3 ผักและผลไม้ของบ้านไก่แจ้จะปลูกเพื่อขาย   
4 ชีวิตของคนบ้านนอกจะมีความช่วยเหลือกัน   
5 บ้านไก่แจ้อยู่ต่างจังหวัด  ไกลจากตัวเมือง   
6 ไก่แจ้จะช่วยพ่อเลี้ยงเป็ดและเก็บไข่   
7 รั้วบ้านของไก่แจ้ใช้ปลูกพืชได้ด้วย   
8 ไก่แจ้จะโกรธเพื่อนเมื่อมีใครพูดว่าเป็นเด็กบ้านนอก   
9 บ้านนอกมีรถมารับผักไปขาย  ท าให้ทุกคนมีรายได้   
10 ไก่แจ้เลี้ยงสุนัขชื่อมอม   
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ค าถามที่ 4 จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ท่ีในเนื้อเรื่องกล่าวว่า 
    

    ไม่มีรั้วเป็นก าแพง “แต่จะเปน็รั้วกินได้” 
                                                    
     ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล     
จ านวน 2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน ( 3 คะแนน ) 
 
 

“เห็นด้วย”       “ไม่เห็นด้วย” 
 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
 

1………………………………………………………. 
………………………………………………………... 

 

1………………………………………………………. 
………………………………………………………... 

 

2……………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
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ค าถามที ่ 5                          อาหารมิตรภาพ 
 

 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1......................................................................... 
........................................................................... 
......................................................................... 
 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

2....................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 9   เรื่อง  มหัศจรรย์ของมะขาม  
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 
มหัศจรรย์ของมะขาม 

มะขาม หรือ ( Tamarind ) เรื่องมะขาม มีคติความเชื่อว่า มะขามเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง    
ท่ีควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตก (ประจิม) ของบ้าน ต้นมะขามยังเป็นต้นไม้ท่ีมีชื่อเป็นมงคลนามถือกัน
เป็นเคล็ดว่าจะท าให้  มีคนเกรงขาม  ท้ังมีสรรพคุณ เป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก แก้ไอ และ   
แก้หวัดคัดจมูก มีวิตามินซ ีช่วยให้ ฟ๎นและเหงือกแข็งแรง และท าให้ผิวพรรณดี 

คุณค่าทางอาหารของมะขามมีวิตามินเอ ช่วยบ ารุงสายตา และ มีแคลเซียม ช่วยบ ารุงกระดูก 
รวมท้ังแก้กระหายน้ าช่วยขับเสมหะแก้ไอเป็นยาระบายท้อง ช่วยการขับถ่ายได้ดี ลดอาการโลหิตจาง 
ช่วยปูองกันโรคเลือดออกตามไรฟ๎น 

คนไทยท่ีส่วนใหญ่ใช้ปรุงอาหาร ยกเว้นมะขามหวานท่ีทานสด แต่มะขามเปร้ียวถูกน ามาใช้
ประโยชน์มากกว่า เพราะความเปรี้ยวนั่นเองท่ีท ากับข้าวได้อร่อยได้รสชาติต่างจากน้ ามะนาว ใน
มะขามอุดมด้วยวิตามินบี 2 แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และยังมีกรดผลไม้
หลายชนิดเช่น กรดซิตริก กรดทาทาริค เป็นต้น ท่ีส าคัญมีวิตามินเอ วิตามินซีสูง คุณค่าของมะขาม
เพิ่งถูกค้นพบและดึงออกมาเป็นจุดเด่นใหม่ คือมะขามอุดมด้วยสาร AHA (Alpha hydroxyl acids) 
คือกรดผลไม้ เหมือนท่ีมีในแอปเปิ้ล องุ่น กระท่ังในนมก็มี สรรพคุณของ AHA คือช่วยขจัดเซลล์ผิว 
ท่ีเสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปเร็วเผยผิวใหม่ท่ีสดใสกว่าเดิม ในมะขามอุดมด้วยวิตามินซีมากก็จะ
ช่วยบ ารุงผิวด้วย คนไทยสมัยก่อนจึงนิยมน าน้ ามะขามเปียกคั้นแล้วมาทาใบหน้าท้ิงไว้สักพักแล้วล้าง
ออกด้วยน้ าสะอาดก็จะไดผ้ิวหน้านุ่มใส ไร้สิว ป๎จจุบันธุรกิจเคร่ืองส าอางท่ีก าลังเน้นไปที่การใช้
สมุนไพรไทยเป็นจุดขาย จึงหันมาจ าหน่ายมะขามในรูปแบบของสบู่ล้างหน้า หรือครีมพอกหน้าบ้าง 
ก็ผสมไปกับขมิ้นชัน และน้ าผ้ึงเพื่อเพิ่มสรรพคุณบ ารุงผิว มะขามเปี่ยมสรรพคุณทรงคุณค่าใช้ได้ท้ัง
กินทั้งทาสารพัดประโยชน์เช่นนี้คงต้องรีบซื้อหามาติดบ้านไว้ หรือไปหามาปลูกสักต้นก็คงจะดีไม่น้อย 

ท่ีมาข้อมูล :นิตยสาร Health Today 
1. ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด   

  1.   การเก็บรักษามะขาม 
  2.  มะขามปลูกเพราะความเชื่อ 
  3.  ประโยชน์ของมะขาม 
  4.  การคัดเลือกมะขามไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.  ค าว่า  “มะขาม”   เป็นลักษณะของค าท่ีประวิสรรชนีย์  หรือไม่ เพราะอะไร 

1.  ค าว่า มะขาม  เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะเป็นค าอักษรน าท้ัง 2 พยางค์  
2.  ค าว่า มะขาม  ไม่เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะค าว่า มะขาม เป็นค าตาย 
3.  ค าว่า มะขาม  ไม่เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะค าว่า ขาม มี ม เป็นตัวสะกด 
4.  ค าว่า มะขาม  เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะออกเสียงสระอะท่ีพยางค์แรกและ       

          ใส่รูปสระ อะ ท่ีค าศัพท์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะขามมีประโยชน์ 
เลือกค าตอบให้ถูกต้องนะคะ 
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ค าถามที่ 3 
      จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้  เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
               ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย × ในช่อง “ใช”่ 
               ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย × ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. เราสามารถน าเนื้อมะขาม  มาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติของ
อาหารได้ 

  

2. มะขามเป็นพืชท่ีปลูกได้ยาก    
3. มะขามสามารถปลูกได้ทั่วไป กิ่ง ก้าน มีประโยชน์ให้ร่มเงา   
4. ผลการตรวจสอบพบว่าในเนื้อมะขาม มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์
น้อยมาก 

  

5. สารมะขามส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีบริเวณเมล็ดของมะขามเท่านั้น   
6.ในมะขามมีสาร AHA  กรดซิตริก  กรดทาทาริค วิตามินเอ วิตามินซี 
ด้วย 

  

7. บางคนมีความเชื่อว่า เนื้อมะขามสามารถรักษาโรคเกล้ือนได้ ด้วย
การต้มแล้วดื่ม 

  

8. มะขามสามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   
9.เนื้อมะขามหากทานเป็นประจ า จะท าให้อายุยืนยาว   
10.คนไทยนิยมปลูกต้นมะขามไว้บริเวณหน้าบ้านเพราะเชื่อว่า                
“คนจะเกรงขาม” 
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ค าถามที่ 4 
     จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนคิดว่า “มะขาม” น าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม? 
      ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได้”  “ไม่ได้” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล             
จ านวน  2  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน  ( 3 คะแนน ) 
 
        ได้                                     ไม่ได ้
 

ได ้ ไม่ได ้
1……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 

1……………………….…………………..………. 
……………………………………………………... 

2……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 

2……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 

 
ค าถามที่ 5 
            จากข้อความท่ีกล่าวว่า    “อาหารจะอร่อยต้องใส่มะขาม” 
           นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  
      1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สถานการณ์ที่ 10  เรื่อง  เส้นด้ายกับชีวิต   
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

 

เส้นด้ายกับชีวติ 
 
ถ้าเรามีเวลาพอท่ีจะนั่งดูเส้นด้ายท่ีพันไว้ในหลอดอย่างเป็นระเบียบ เราจะพบว่าแม้เส้นด้าย

ยาวหลายสิบเมตรแต่มันก็ไม่พันกันยุ่งเหยิง  หยิบมาใช้ได้ง่ายตามความต้องการ เมื่อเราเย็บผ้าเสร็จ 
ก็เก็บหลอดด้ายเข้ากล่องไว้อย่างเรียบร้อย 
 เส้นทางชีวิตของเราก็เหมือนกับเส้นด้าย  ถ้าเราด าเนินชีวิตอย่างไม่มีหลักการและระบบ
ระเบียบ  คิด  ท า  กิน  อยู่  ไปตามอารมณ์  เมื่อเกิดป๎ญหาก็เก็บ หมักหมมเอาไว้  หรือแก้ป๎ญหา 
ไปแบบขายผ้าเอาหน้ารอด  ชีวิตย่อมยุ่งเหยิง  จนในท่ีสุดก็กลายเป็นปมเงื่อนท่ีรัดตัวจนตาย   
สายชีวิตก็เปรียบได้กับเส้นด้ายท่ีมีโอกาสด าเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ  หรือยุ่งเหยิงซับซ้อน  
เกิดเป็นปมเงื่อนท่ีแกะไม่ออกตามกระแสพัดพาของอารมณ์ท่ีหวั่นไหวตามสภาพแวดล้อม 
สายชีวิตที่ไม่ยุ่งเหยิงก็เปรียบเสมือนเส้นด้ายท่ีกรอไว้อย่างเป็นระเบียบในหลอดด้าย และสามารถ
ด าเนินไปโดยไม่สะดดุหยุดชะงักหรือขาดสะบั้นลง 
 การใช้จ่าย เป็นตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดในวิถีชีวิตของคนเรา เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ต้องพึ่งพาพ่อแม่  
หากได้ฝึกนิสัยอดออมถนอมใช้ก็จะมีเงินสะสมเป็นของตนเอง  พอเติบโตขึ้นสามารถท างานหาเงิน
เลี้ยงชีวิตตนได้  ถ้าเรารู้จักคิดวางแผนรายได้ท่ีมีกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันให้เหมาะกับฐานะ 
             ป๎จจุบันมีสิ่งล่อใจให้เราอยากได้  อยากซื้ออยู่มากมาย  ย่ิงส าหรับวัยรุ่นยิ่งได้เห็นเสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้าเก๋ ๆ  เพื่อนมีบัตรเอทีเอ็ม  โทรศัพท์มือถือสีต่าง ๆ น่าใช้ มีของกินมากมาย   
ท้ังท่ีมีและไม่มีประโยชน์  สิ่งล่อใจท่ียกตัวอย่างมานี้  ยั่วให้อยาก  และจูงใจให้จ่าย  ถ้าเราไม่มีสติ  
ยั้งคิด  ใช้เงินเกินตัว  กู้หนี้ยืมสินมาใช้ ในท่ีสุดชีวิตก็ยุ่งเหยิงเหมือนเส้นด้ายท่ีพันไขว้เขว  ซับซ้อน 
จนยากที่จะคลี่คลายได้ 
 ด้วยเหตุนี้  ทุกศาสนาจึงมีหลักธรรมค าสอนให้บุคคลรู้จักด าเนินชีวิตอย่างมีสติ  รู้จักคิด
พิจารณาความพอดีกับฐานะของตนเอง  ฝึกตนให้รู้จักประหยัด  เก็บออม  แต่ก็ไม่ถึงกับบีบคั้น 
ให้ชีวิตคับแค้นจนเกินไป 
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 ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา  แต่อยู่ที่การคิด  การปฏิบัติตนของเราเอง  ให้เส้นทาง
ชีวิตเป็นทางสายกลาง  มีระบบระเบียบ มีความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายด้วยหลักการและ
หลักใจของเราเอง 
  ค าถามท่ี 1   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 

1.   การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา  
2.   การแก้ป๎ญหาชีวิต 
2.   การรู้จักการด าเนินชีวิตอย่างมีสติ    
4.  การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน       

   ค าถามท่ี 2   ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีค าขยายกรรม  
 1.  ป๎จจุบันมีสิ่งท่ีล่อตาล่อใจให้เราอยากซื้อ 
 2.  เพื่อนมีบัตรเอทีเอ็ม โทรศัพท์มือถือสีต่าง ๆ น่าใช้ 
 3.  เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ ต้องพึ่งพาพ่อแม่ 
 4.  สายชีวิตท่ีไม่ยุ่งเหยิงก็เปรียบเสมือนเส้นด้ายท่ีกรอไว้ 
 
 ค าถามที่ 3  จากถ้อยข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 เปรียบชีวิตเหมือนเส้นด้าย   
2 ชีวิตที่ท่ียุ่งเหยิงเกิดจากป๎ญหาท่ีแก้ไขไม่ได้   
3 ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ท่ีโชคชะตา   
4 ศาสนาคริสต์ที่หลักธรรมค าส่ังสอนเรื่องป๎ญหาชีวิตเหมือน

ศาสนาพุทธ 
  

5 ชีวิตยุ่งเหยิงกลายเป็นปมเงื่อนที่รัดตัวเอง   
6 ความมีวินัยเป็นความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย     
7 มีสิ่งล่อใจท่ีจะท าให้มนุษย์ทุกวัยจะถูกจูงใจให้อยากได้  

อยากซื้อ 
  

8 การรู้จักคิดและมีสติไม่ถึงกับท าให้ชีวิตถูกบีบคั้นจนเกินไป   
9 พ่อแม่ควรฝึกนิสัยลูกตนให้เป็นคนรู้จักการวางแผนชีวิตเพื่อ

การใช้จ่ายในอนาคต 
  

10 ข้อคิดท่ีได้จากเร่ืองถ้อยความนี้คือการรู้จักตนเอง   
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    ค าถามท่ี 4  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเหมือนเส้นด้ายได้อย่างไร 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบขอ้ความ  “ได้”   “ไมไ่ด้” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล   
           จ านวน  2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

ได้                                     ไม่ได ้
 

ได ้ ไม่ได ้
1…………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

1…………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

 
  ค าถามที่ 5  
 
 
 
                   นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  
      1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

  เส้นทางชีวิตของคนเรา 
ก็เปรียบเหมือนกับเส้นด้าย 
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       แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาติ (PISA)  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สถานการณ์ท่ี 11  เรื่อง  หมู่บ้านคนอายุยืน  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานแล้วตอบค าถาม 

นิทานชาดก  เรื่อง  หมู่บา้นคนอายุยืน 

หมู่บ้านธรรมปาลคาม  อยู่ในเมืองพาราณสี  หัวหน้าหมู่บ้านส่งลูกชายชื่อ  ธรรมบาล  
ไปศึกษาท่ีส านักทิศาปาโมกข์  เมืองตักศิลา  วันหนึ่ง  ลูกของอาจารย์ใหญ่เสียชีวิต  อาจารย์
ใหญ่เสียใจมาก  ธรรมบาลจึงปลอบใจว่า  สังขารไม่เท่ียง  ทุกคนต้องตายท้ังสิ้น  ฉะนั้นไม่
ควรจะเสียใจ  และบอกว่าที่หมู่บ้านของตนทุกคนล้วนตายเมื่อแก่  ไม่มีใครตายตั้งแต่ในวัย
หนุ่มสาวเลย  อาจารย์ใหญ่นึกสงสัยจึงพิสูจน์ความจริงด้วยการเดินทางไปหมู่บ้านธรรมปาล
คาม  ไปขอพบหัวหน้าหมู่บ้าน  และแจ้งว่าธรรมบาลเสียชีวิตแล้วพร้อมท้ังมอบกระดูกให้  
หัวหน้าหมู่บ้านไม่เชื่อและกล่าวว่าคนในหมู่บ้านนี้ล้วนเสียชีวิตเมื่อแก่ลูกชายของเขายังหนุ่ม
ฉะนั้นจะยังไมต่าย  เขาชี้แจงว่าคนในหมู่บ้านนี้ไม่พูดปด  เว้นการท าชั่วทุกชนิด  ชอบท าบุญ
รักษาศีล  ไม่ดื่มของ มึนเมา  คู่สามีภรรยาซื่อตรงต่อกัน   ทุกคนในหมู่บ้าน  ประพฤติธรรม  
จึงอายุยืน  อาจารย์ทิศาปาโมกข์จึงขอแนวปฏิบัติ ไปเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ของตน 
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   ค าถามที่ 1   จากถ้อยความนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง    

1.   หมู่บ้านธรรมปาลคามมีคนตายเสมอ 
2.   คนในหมู่บ้านธรรมบาลคาม  ไม่พูดปดเว้นการท าชั่วทุกชนิด    
3.   หมู่บ้านธรรมปาลคามมีแต่คนอายุสั้น    
4.  คนไม่ท าชั่วจะอายุยืน 

       

   ค าถามที่ 2  ข้อใดเขียนสะกดค าผิด    
  1.  ธรรมบาล 
  2.  พิสูจน์ 
  3.  ทิศาปาโมกข์ 
  4.  ลูกศิษน์ 
 

ค าถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ธรรมบาลเป็นลูกหัวหน้าส านักทิศาปาโมกข์   
2 การรักษาศลี  ท าบุญเป็นพฤติกรรมสามารถน ามาปฏิบัติได้

ในป๎จจุบันนี้ 
  

3 การไม่ดื่มของมึนเมาตรงกับการรักษาศีลข้อ 5   
4 นิทานเรื่องนี้สอนให้คนให้ทุกคนเป็นคนดี   
5 เมื่อเราแก่เราต้องตาย เหมือนคนในหมู่บ้านปาลคาม   
6 คนท่ีประพฤติดี ไม่พูดปด ซื่อสัตย์ต่อกันจะท าให้อายุยืนได้   
7 ค าสอนของหัวหน้าหมู่บ้านปาลคามเป็นแนวทางในการ

ประพฤติของคนทั่วไปได้ 
  

8 ธรรมบาลเสียชีวิตเพราะโรคชรา   
9 การตายของคนเป็นเรื่องท่ีไม่ควรเสียใจ   
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ค าถามท่ี 4  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ท่ีมีคนกล่าวว่า   
                               “ทุกคนต้องตายทั้งสิ้น” 

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไมเ่ห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล        
จ านวน  2  ข้อ    ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน( 3 คะแนน ) 
 

“เห็นด้วย”       “ไม่เห็นด้วย” 
 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 

1……………………….…………………..………. 
 

1……………………….…………………..………. 
 

2……………………………………………………. 
 

2……………………………………………………. 
 
 

 ค าถามท่ี 5                หมู่บ้านคนอายุยืน 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น   
      1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

10 คนในหมู่บ้านปลาคามจะเสียชีวิตก็ต่อเมื่อตอนแก่   
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 12  เรื่อง  อาหารต้านแดด   
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบค าถาม 

อาหารต้านแสงแดด 
 อากาศร้อนอย่างนี้ แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อผิวหนังของเราโดยตรง ไม่ว่าจะป๎ญหาผิวแห้ง
กร้าน ผิวแดงหรือไหม้ ไปจนถึงป๎ญหามะเร็งผิวหนัง หลายคนจึงมักเลือกใช้ครีมกันแดดท่ีช่วยบ ารุง
ผิวและปูองกันแดดได ้แต่นอกจากครีมกันแดดแล้ว ใครจะรู้ว่าอาหารก็ช่วยต้านแดดได้เช่นกัน 

 ศูนย์สมุนไพรพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่าท่ีผ่านมา มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถ
ยืนยันได้ว่า การรับประทานอาหารท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยต่อต้าน
แสงแดดได้ดี และปูองกันผิวไหม้ได้ด้วย โดยเฉพาะอาหารท่ีมีเบต้าแคโรทีนท่ีพบในผักใบเขียว แค
รอท พริก พริกหยวก และผลไม้สีเหลืองอย่างมะม่วง แตงโม แต่ต้องทานอย่างน้อย 10 สัปดาห์ขึ้นไป 

 นอกจากนี้ อาหารท่ีมีสารไลโคปีน สารอีกตัวหนึ่งในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ก็มีส่วนช่วยปูองกันผิว
ไหม้จากแสงแดดเช่นกัน แต่ต้องรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป พบในมะเขือเทศและฟ๎กข้าว 
แถมยังช่วยปูองกันมะเร็งได้ด้วย โดยเฉพาะในฟ๎กข้าวยงัมีไลโคปีนชนิดพิเศษ ท่ีเรียกว่าไลโปแคโรทีน 
(Lipocarotene) ซึ่งเป็นกรดไขมันสายยาวท่ีช่วยดักจับและดูดซึมแคโรทีน ฟ๎กข้าวจึงจัดเป็นแหล่ง
ของไลโคปีนที่ดีท่ีสุดไม่เพียงแต่มะเขือเทศและฟ๎กขา้วเท่านั้น ในผักผลไม้ชนิดอื่นก็ยังอุดมไปด้วยไล
โคปีนด้วย เช่น แตงโม 1 ชิ้น (286 กรัม) มีไลโคปีน 12,962 ไมโครกรัม, มะละกอ 1 ผล (304 กรัม) 
มีไลโคปีน 5,557 ไมโครกรัม, มะม่วง 1 ผล (207 กรัม) มีไลโคปีน 6 ไมโครกรัม และในแครอท 1 ผล 
(72 กรัม) มีปริมาณไลโคปีน 1 ไมโครกรัม ขณะท่ีในชาเขียว จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อ โพลีฟีนอล 
(Pholyphenols) ก็สามารถช่วยปกปูองผิวหนังไม่ให้ถูกท าลายจากรังสียูวีได้ โดยร่างกายสามารถรับ
ได้ท้ังจากการดื่ม และการทาครีมท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว และยังมีงานวิจัยพบว่าสามารถปูองกัน
มะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย 

 



44 

 

แต่การรับประทานอาหารก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกท าลายของผิว
จากแสงแดดการทาครีมกันแดดก็ยังคงมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปูองกัน
แสงแดด และควรควบคู่กับการหลีกเลี่ยงแสงแดด โดยเฉพาะช่วง 10.00-16.00 น.   ซึ่งเป็นช่วงท่ี
แดดแรง หรือสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันแสงแดด หากมีความจ าเป็นต้องออกแดด 

ท่ีมา : นสพ.มติชน 
 

ค าถามที่ 1   ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด        
  1.  อากาศร้อนมีผลกระทบต่อผิวหนัง 
  2.  ครีมกันแดดปูองกันโรคมะเร็งผิวหนัง 
  3.  อาหารช่วยต้านแดด 
  4.  สวมใส่อุปกรณ์กันแดด หากมีความจ าเป็นต้องออกแดด    
 

ค าถามข้อที่ 2  ข้อใดกล่าวถูกต้อง   
  1.  “อาหารต้านแดด”  มี  1  ค า  4  พยางค์ 
  2.  “อาหารต้านแดด”  มี  2  ค า  4  พยางค์ 
  3.  “อาหารต้านแดด”  มี  3  ค า  4  พยางค์ 
  4.  “อาหารต้านแดด”  มี  4  ค า  4  พยางค์ 
 

ค าถามที่ 3      
 จากถ้อยข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผักใบเขียวมีเบต้าแคโรทีน    
2. ผักใบเขียว มีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อ โพลีฟีนอล    
3. การทานฟ๎กเขียวเป็นประจ าช่วยปูองกันโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกับฟ๎กข้าว   
4. แตงโมและมะละกอในปริมาณท่ีเท่าๆกัน จะอุดมไปด้วยไลโคปีนเท่าๆกัน   
5. สารต้านอนุมูลอิสระมีในชาเขียว   
6. รังสียูวีจะมีผลต่อผิวหนังมากท่ีสุดในช่วงเวลา 10.00 - 16.00 น.   
7. การรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากๆ  

จะช่วยปูองกันผิวไหม้ได้ 
  

8. รังสียูวีสามารถท าลายผิวหนังของเราได้   
9. ไลโปแคโรทีนในฟ๎กข้าวเป็นกรดไขมันสายยาว ช่วยดักจับและดูดซึม      
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แคโรทีนได้  
10. การทาครีมกันแดดเพียงอย่างเดียวก็สามารถปูองกันผิวหนังไหม้ได้   

 
 
 
 
ค าถามที่ 4   จากถ้อยความ “ นักเรียนสามารถปูองกันปัญหาผิวแห้งกร้าน ผิวไหม้ไดห้รือไม่”   
      ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได้”  “ไม่ได้” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล             
จ านวน  2  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน  ( 3 คะแนน ) 

ได้                                  ไมไ่ด ้
ได ้ ไม่ได ้

1……………………….…………………..……………. 
……………………………………………………………. 

1……………………….…………………..……………. 
……………………………………………………………. 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

 

          
 
 
      ค าถามที่ 5 
 
   นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น   

      1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1......................................................................... 
........................................................................... 

1............................................................... 
.................................................................. 

2........................................................................ 2............................................................... 

อาหารต้านแสงแดดได้ 
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.......................................................................... .................................................................. 
  

 
 
 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 13  เรื่อง  เสือกับแม่โค   
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานแล้วตอบค าถาม 
 

เสือกับแม่โค 

   ณ  ปุาใหญ่แห่งหนึ่ง  มีแม่โคกับลูกโค  อาศัยอยู่อย่างมีความสุข 
 อยู่มาวันหนึ่งขณะท่ีแม่โคออกไปหาอาหารอยู่นั้น  บังเอิญมีเสือตัวหนึ่งเดินผ่านมา  

มันกระโดดมาท่ีแม่โคและท าท่าจะกินแม่โค  แม่โคตกใจมาก เมื่อตั้งสติได้  จึงอ้อนวอน 
เสือด้วยถ้อยค าอ่อนหวานเพื่อให้ปล่อยตัวเองไป   “ถ้าข้าไม่กินเจ้า  ข้าก็คงจะหมดแรง 
ต้องเท่ียวหาอาหารต่อไปอีก ไม่ได้วันนี้ข้าต้องกินเจ้าให้ได้”  เสือพูด 
“ถ้าอย่างนั้น ข้าขอเวลาไปหาลูกเพื่อให้ลูกกินนมก่อน แล้วข้าจะกลับมาให้ท่านกิน  
ข้าให้สัญญา” แม่โคอ้อนวอน จนเสือใจอ่อนปล่อยแม่โคไป 
เมื่อแม่โคกลับไปหาลูก นางเรียกลูกให้มากินนม แล้วเล่าเรื่องท่ีไปพบเสือให้ลูกฟ๎ง 
“แม่สัญญากับเสือไว้แล้วว่าจะกลับมาให้นมลูกก่อน แล้วจะกลับไปให้เสือกิน ต่อไปนี้ 
ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะแม่จะไม่ได้อยู่ดูแลลูกต่อไป 
“ลูกขอไปแทนแมไ่ด้ไหม ลูกไม่อยากให้แม่ถูกเสือกิน”  

ลูกโคอ้อนวอนแม่ด้วยความรักและความกตัญํู  แม่โคไม่ยอม เมื่อให้นมลูกเสร็จ 
แล้วก็วิ่งไปหาเสือตามสัญญา โดยมีลูกโคแอบว่ิงตามไปด้วย เมื่อไปถึงที่เสือรออยู่ ลูกโค 
เข้าไปร้องขอเสือว่า 
“ ท่านเสือ โปรดปล่อยแม่ของข้าไปเถิด แล้วกินข้าแทน ถึงข้าจะตัวเล็กกว่าแม่ 
 แต่ท่านก็คงจะอิ่มไปอีกนานทีเดียว ปล่อยแม่ของข้าด้วยเถิด” เสือฟ๎งลูกโคพูดก็สงสาร 
และเห็นว่าแม่โคมีความซื่อสัตย์ ส่วนลูกโคมีความกตัญํู  เสือเกิดความเห็นใจ  
จึงปล่อยแม่โคกับลูกโคไป   
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ค าถามที่ 1   จากถ้อยความนี้กล่าวถึงคุณธรรมในข้อใด                      

  1. ความสามัคคีและซื่อสัตย์   
2. ความมีวินัยและมีน้ าใจ 

  3. สุภาพและซื่อสัตย์    
4. ความซื่อสัตย์และความกตัญํู 

  
 

ค าถามที่ 2   จากข้อความ “นางเรียกลูกใหม้ากินนม” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นค าชนิดใด                               
  1. ค านาม     

2. ค าสรรพนาม 
  3. ค ากริยา     

4. ค าบุพบท 
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ค าถามที่ 3   จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  ข้อความ   เป็นจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง “ใช่” 
  ข้อความ   ไม่เป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 โคเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหาร     
2 ปุาไม้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ปุาท้ังหลาย     
3 การด ารงชีวิตของสัตว์ปุาและปุาไม้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันก็ได้    
4 จากถ้อยความแม่โคเป็นสัตว์ที่ชอบกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร   
5 คนสามารถน าโคและเสือมาฝึกเพื่อใช้งานได้   
6 คนท่ีมีความซื่อสัตย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
7 เสือไม่กินแม่โคเพราะแม่โคมีความซื่อสัตย์   
8 ปุาไม้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ปุาและมนุษย์   
9 การจับสัตว์ปุามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุา   
10 ลูกโคพูดจาใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ให้เสือกินตนกับแม่   

 
 ค าถามที่ 4   จากถ้อยความ  อาหารที่เสือกิน นอกจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ แล้ว  นักเรียนคิดว่า  
เสือกินอาหารอย่างอื่นได้หรือไม่   ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้”   “ไม่ได้”  ท่ีก าหนดให้ 
แล้วบอกเหตุผล  จ านวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

                                 ได้                                   ไม่ได ้ 
     

ได้ ไม่ได ้
1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 2............................................................... 
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.................................................................. 

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

 
     
 
 
 
 ค าถามที่ 5     
 

 

“ความกตัญญู เป็นคุณสมบัติของคนดี” 
 

     
               นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  
      1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 14  เรื่อง  เมตตาธรรมน าสุข  
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบค าถาม 

เมตตาธรรมน าสุข 
          มีเรื่องเล่าว่า  อดีตกาลนานมาแล้ว พญาครุฑเจ้าแห่งป๎กษา เป็นศัตรูคู่แค้นกับพญานาคราช
แห่งนครบาดาล พบกันเมื่อใดครุฑจะจับนาคกินเป็นอาหารอันโอชะทุกที 
           ครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสี มีงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์สมบัติของพระเจ้าพรหมทัต 
เหล่าเทพเทวา พญานาค และพญาครุฑ ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มาร่วมชมมหรสพเช่นเดียวกับ
ประชาชนท้ังหลาย   
           ขณะชมมหรสพอยู่นั้น เกิดการเบียดเสียดกระทบไหล่กันไปมา พญาครุฑกับพญานาค 
จึงเข้ามาอยู่ใกล้กัน พญาครุฑสังเกตกิริยาท่าทางก็รู้ว่าเป็นพญานาค เช่นเดียวกับพญานาคก็รู้ตัวว่า
ภัยอันตรายจะเกิดขึ้น จึงหนีออกจากพระนครไปทางท่าน้ า ซึ่งขณะนั้นพระดาบสโพธิสัตว์ได้ลงสรง
น้ าและวางผ้าเปลือกไม้ไว้บนฝ๎่ง พญานาคจึงแปลงกายเป็นก้อนแก้วมณีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าเปลือกไม้
นั้น พญาครุฑซึ่งติดตามมาหวังจะจับพญานาคเป็นอาหารให้ได้ เมื่อเห็นดังนั้น 
จึงไม่กล้าเข้าไปแตะต้องผา้เปลือกไม้ด้วยความเครารพในพระดาบสโพธิสัตว์จึงได้แตก่ล่าว 
             “ท่านท่ีเคารพ ข้าพเจ้ารู้สึกหิวย่ิงนัก ขอจงเอาผ้าเปลือกไม้ของท่านออกไปเถิด 
ข้าพเจ้าจะกินนาคท่ีซ่อนอยู่ในนั้น” พญาครุฑกล่าวอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นพระดาบสโพธิสัตว์ขึ้นมา
บนฝ๎่งน้ าแลว้ 
              พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง  ฝุายหนึ่งหิวโหย อีกฝุายหนี       
พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง  ฝุายหนึ่งหิวโหย อีกฝุายหนึ่งกลัวภัยอันตราย จึง
กล่าวแก่พญาครุฑว่า “ท่านมีคุณธรรมสูง ไม่ล่วงเกินต่อผู้ทรงศีล ถึงหิวโหยก็ไม่ละเมิดแม้กระทั่งผ้า           
ท่ีใช้นุ่งห่ม เราขอให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ และด้วยอ านาจแห่งคุณความดีของท่านจงบันดาล
ให้ท่านอ่ิมทิพย์ ไม่หิวไม่กระหายตลอดไปด้วยเถิด” 
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              พระดาบสโพธิสัตว์น าสัตว์ท้ังสองไปท่ีอาศรม แล้วสั่งสอนให้เจริญสมาธิเมตตาภาวนา  
ท้ังครุฑและนาคต่างก็สามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
 
 
 
 
 

ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด 
1.   ความเมตตากรุณา 
2.   ความสามัคคี 
3.   การให้อภยั    
4.  การเจริญสมาธิ 
 

ค าถามที่ 2.  ค าว่า “ปักษา ” หมายถึงอะไร   
 1.  พญานาค 
 2.  พญาครุฑ 
 3.  สิงโต 
 4.  นก 
 

ค าถามที่ 3  จากถ้อยความข้างต้นข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. พญานาคแปลงกายเป็นแก้วมณีซ่อนพญาครุฑอยู่ใต้เปลือกไม้   
2. ความเมตตาท าให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันสงบสุข   
3 พญาครุฑเป็นเจ้าแหล่งนก   
4 พรท่ีพญาครุฑได้รับจากพระดาบสสามารถน ามาใช้ในชีวิตมนุษย์ใน

ป๎จจุบันได้ 
  

5. พญาครุฑและนาคได้รับการสั่งสอนและการเจริญสมาธิจึงอยู่ร่วมกันได้   
6. ผ้าเปลือกไม้เป็นผ้าที่มนุษย์ใช้นุ่งห่มเพื่อในวันพระ   
7. สังคมไทยในป๎จจุบันนี้เหมาะสมท่ีสุดกับข้อคิดท่ีได้รับจากถ้อยความนี้   
8 ท่านผู้มีคุณธรรมสูงจากถ้อยความนี้หมายถึงพระดาบส   
9. อาหารท่ีอร่อยที่สุดของพญาครุฑคือปลาตัวใหญ่   
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ค าถามที่ 4.   

จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการกระท าพูดของพระดาบสท่ีว่า      
                 “พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง” 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไมเ่ห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล     
จ านวน  2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

“เห็นด้วย”       “ไม่เห็นด้วย” 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1………………………………………………………
…………………………………………………….. 

1…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

……………………………………………………. 

2…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. พญาครุฑไม่ได้กินนาคเพราะได้รับพรให้อิ่มทิพย์จากพระดาบส   
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ค าถามที่ 5    เมตตาธรรมน าสุข 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
 
               นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  
      1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1  ข้อความ 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ  

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1......................................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

1............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 15  เรื่อง  ระวังความอ้วนมาปุวนผิว 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบค าถาม 
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ค าถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด 

1.  โรคผิวหนังอันตราย 
2. โรคผิวหนังรักษายาก 
3. โรคผิวหนังมาปุวนผิว 
4. โรคผิวหนังท่ีเกิดจากความอ้วน 

ค าถามที่ 2   ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
1. โรคผิวหนัง  คือ  โรคชนิดหนึ่งท่ีสามารถติดต่อได้ทางผิวหนัง    
2. โรคผิวหนัง  คือ  โรคชนิดหนึ่งท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
3. โรคผิวหนัง  คือ  โรคชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 
4. โรคผิวหนัง  คือ  โรคชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นท่ีส่วนต่างๆ 
    ของผิวหนัง 
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ค าถามที่  3          
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. โรคอันตรายท่ีเกิดจากความอ้วน  ได้แก่  หลอดเลือดหัวใจและสมองตีบ   
2. โรคหัวใจ  เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง   
3.  เมื่อเกิดโรคผิวหนัง  ผิวของผู้ปุวยโรคอ้วนจะมีความผิดปกติต่างๆ 
เกิดขึ้น 

  

4.  เคร่ืองดื่มที่ระบุว่าปราศจากน้ าตาล  หมายถึง  ไม่มีน้ าตาลหรือสารให้
ความหวานผสมอยู่ 

  

5.  ความอ้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคผิวหนัง   
6.  พบผู้ปุวยท่ีเป็นโรคผิวหนังมาก  ได้แก่  กลุ่มผู้สูงอายุ   
7. โรคผิวหนังท่ีเกิดจากความอ้วน  ได้แก่  โรค Acanthosis  Nigricans  
โรคติดเชื้อบริเวณซอกพับ  และโรคขนคุด 

  

8.  การรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็มจะช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด   
9.  การดูแลตนเองด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้องจะช่วยปูองกันการเกิดโรคอ้วน 

  

10.  ผิวของผู้ปุวยโรคอ้วนมักจะสูญเสียน้ าได้น้อยกว่าคนปกติ   
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ค าถามที่ 4 จากถ้อยความข้างต้น  โรคอ้วนเกิดกับคนรุ่นใหม่ได้หรือไม่ 
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได้”   “ไม่ได้”  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

จ านวน  2  ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

ได้       ไม่ได ้
 

ได้ ไม่ได ้
1………………………………………………………
…………………………………………………….. 

1…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

2………………………………………………………
……………………………………………………. 

2…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

 
ค าถามที่ 5          

  
 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
   1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  ข้อความ 
  
   ความคิดเห็นคล้อยตาม         ความคิดเห็นโตแ้ย้ง         ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
  2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

ความอ้วนมาปุวนผิว 
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1...............................................................
................................................................. 
2………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

1............................................................. 
……………………………………………………… 
2……………………………………………………
……………………………………………………… 
 

 
 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 16  เรื่อง  อัลมอนด์..เคี้ยวมัน ปูองกันโรคหัวใจ + เบาหวาน
 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 
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ค าถามที่ 1.   ผู้เขียนต้องการให้ทราบอะไร 

 1.  คุณภาพของอัลมอนด์ 
 2.  สูตรการท าขนม 
 3.  น าเสนองานวิจัยของอัลมอนด์ 
 4.  ความจ าเป็นของการกินอัลมอนด์ 

 
     

ค าถามที่ 2.  ข้อใดไม่ถูกตอ้ง เกี่ยวกับประโยชน์ของอัลมอนด์ 
 1.  เคี้ยวมัน 
 2.  ปูองกันโรคเบาหวาน 
 3.  ท าให้อ้วน 
 4.  ท าให้หัวใจแข็งแรง 
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ค าถามที่  3  
      จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง  และ ข้อใดไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง             จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง          จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้หญิงท่ีกินอัลมอนด์เป็นประจ าจะช่วยลดระดับฮอร์โมน

Cholecystokinin 
  

2. อัลมอนด์เป็นพืชประจ าถิ่นยุโรป   
3. เราควรกินอัลมอนด์ 1ก ามือต่อวันหนึ่งวัน   
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา  สเปนและอิตาลี 

เป็นแหล่งผลิตอัลมอนด์แหล่งใหญ่ของโลก 
  

5. อัลมอนด์จัดอยู่ในสูตรอาหารกลุ่มเบ็ดเตล็ด ประเภทขบเคี้ยว   
6. คนท่ีกินอัลมอนด์หลังจาก 6 เดือนพบว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัว

เชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนเพิ่ม 
  

7. การกินอัลมอนด์ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและเบาหวาน
ได้ 10-30 เปอร์เซ็นต์ 

  

8. อัลมอนด์...เคี้ยวมันปูองกันโรคหัวใจและเบาหวาน   
9. เราไม่ควรกินอัลมอนด์รวมกับแกงจืด   
10. มิกซ์นัท...เป็นอาหารท่ีไม่มีส่วนผสมของอัลมอนด์   
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ค าถามที่ 4. จากถ้อยความข้างต้นนักเรียนควรกินอัลมอนด์ หรือไม่  

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได้”   “ไม่ได้”  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   
จ านวน  2  ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

 

ได้       ไม่ได ้
 

ได้ ไม่ได ้
1………………………………………………………
…………………………………………………….. 

1…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

2………………………………………………………
……………………………………………………. 

2…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

 

ค าถามที่ 5.                                                                                                    
 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
   1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  ข้อความ 
  
   ความคิดเห็นคล้อยตาม         ความคิดเห็นโตแ้ย้ง         ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
  2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

อลัมอนด์......เคีย้วมัน 
ป้องกนัโรคหัวใจ+เบาหวาน 
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1..............................................................
................................................................ 
2………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

1............................................................... 
………………………………………………………… 
2…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
 
 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 17  เรื่อง  วันงดสูบบุหรี่โลก  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 
 

วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 ค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันงดสูบบหุรี่โลก  2557  World No Tobacco Day   31 พฤษภาคมของทุกป ีวันงด 
สูบบุหรี่โลก  โดยค าขวัญวันงดสูบบหุรี่โลก ปี 2557  คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด   

http://hilight.kapook.com/view/24310
http://hilight.kapook.com/view/24310
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(Raise taxes on tobacco) 
          ทุกคนก็คงจะรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่กันอยู่แล้วว่า มันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร 
แต่หลายคนก็ยังเลือกท่ีจะสูบมัน บางคนเลือกท่ีจะสูบบุหร่ีเพียงเพราะความเท่ห์จนในท่ีสุดก็ติดเป็น
นิสัย และเนื่องในวันท่ี 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก  
 
วันงดสูบบหุรี่โลก   เริ่มมีการจัดงานคร้ังแรกในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การ
อนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหร่ีและสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ท่ีไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่
ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ท่ีสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกไดต้ระหนักถึงความส าคัญเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ีท่ีใช้ชื่อว่า   World 
Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ท่ีเป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ท่ัวโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลก
ในแต่ละปี ก็จะมีค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกท่ีแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี ้ 
          อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสีย ทางด้านชีวิตของประชากรท่ีเกิดจาก
การสูบบุหรี่  จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงก าหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีจะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหร่ี ดังเช่นท่ีกระทรวงได้ประกาศบังคับใช้
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์ค าเตือน และโทษ
ของการสูบบุหรี่ท่ีข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา  
กฏหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่   
          1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ท่ีมีสาระส าคัญในการ
ประกาศเขตปลอดบุหร่ี ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ   
          - เขตปลอดบุหร่ีอย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจ าทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่
ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ  
          - เขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว  
          - เขตปลอดบุหร่ีเกือบท้ังหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานท่ีราชการและ
รัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่  
          - เขตปลอดบุหร่ีอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของพื้นท่ีนั้นๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารท่ัวไปท่ีไม่ใช่แบบปรับ
อากาศ และร้านขายอาหารท่ัวๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้
เกินครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีท้ังหมด  
          2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ท่ีมีสาระส าคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี หากผู้ใดฝุาฝืนมีโทษจ าคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้า
อื่นและแถมบุหร่ีให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาท้ังทางตรงและทางอ้อม 
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โทษของบุหรี่ 
          การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการท าลายสุขภาพ ท้ังต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศท่ีมี
ควันบุหรีเ่ข้าไป เพราะควันบุหร่ีประกอบด้วยสารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ า
กว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายท่ีส าคัญ เช่น 

 คาร์บอนมอนอกไซด ์ 
          ท าให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ หากได้รับจะเกิดการขาด
ออกซิเจน ท าให้มึนงง ตัดสินใจช้า เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของโรคหัวใจ  

 นิโคติน  
          เป็นสารระเหยในควันบุหรี่ มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีผลต่อต่อมหมวกไต ท าให้เกิดการ
หลั่งอิพิเนฟริน ท าให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจ เต้นเร็วกว่าปกติ และไม่เป็นจังหวะ หลอดเลือดที่
แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมนัในเส้นเลือด (ก้นกรองไม่ได้ท าให้ปริมาณนิโคตินลดลงได้)  

 ทาร์ หรือน้ ามันดิน 
          เป็นคราบมันข้นเหนียว สีน้ าตาลแก่ เกิดจากการเผาไหม้ของกระดาษและใบยาสูบ และเป็น
สารก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด, กล่องเสียง, หลอดลม. หลอดอาหาร, ไต, กระเพาะป๎สสาวะ 
และอื่นๆ ร้อยละ 50 ของน้ ามันดินจะไปจับท่ีปอด เกิดระคายเคือง ท าให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ  
          จากการส ารวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ 
โดยมีผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่สบูบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถงึ 
5-20 เท่า  
ผู้ท่ีสูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเร้ือรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ 
นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอด จะท าให้เป็นโรคถุงลมโปุงพอง ท าให้หายใจขัด หอบ 
และหากเป็นเร้ือรังอาจท าให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน  
          นอกจากนั้นยังพบว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น  โรคกระเพาะ
อาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคหลอดลม
อักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย 
 
ผลข้างเคียงต่อบุคคลอื่น 
          การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดอีกด้วย 
คือ หากเด็กได้รับควันบุหรี่ จะปุวยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอกอักเสบ
เพ่ิมมากขึ้น หากหญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่ จะท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกติ รวมท้ังมีโอกาส
แท้ง และคลอดก่อนก าหนด อีกท้ังยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจท าให้สมองช้ากว่าปกติ มีความ
ผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจ า  
          ขณะที่คู่สมรสของผู้สูบบุหร่ี มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสท่ีไม่สูบบุหรี่ถึง 2 
เท่า มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 ปีคนท่ัวไป 
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          อย่างไรก็ตาม แมบุ้หรี่จะมีโทษมากมาย แตก่็ยังมีคนสูบ ท าให้รัฐต้องออกมาตรการ หรือ
กฎหมายควบคุมการสูบบหุรี่ด้วย ทั้ง สวนสาธารณะ, สนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานศีกษา, 
ร้านค้า, ผับ, เธค และสวนอาหาร   เป็นต้น หากฝาุฝืนก็จะต้องเสียค่าปรับ 
 
 
ค าถามที่ 1  จากถ้อยความนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง   
 1.  สารคาร์บอนมอนอกไซด ์ท าให้โรคเบาหวาน  

2. สารนิโคติน  ท าให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มไขมันในเส้นเลือด 
3.  สารทาร์ หรือน้ ามันดิน  เป็นสารก่อมะเร็งล าไส้   
4.  สารทาร์ ท าให้เกิดโรคอ้วน 
 

ค าถามที่ 2  ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
1.  องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ 
2. สารนิโคติน  ท าให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มไขมันในเส้นเลือด 
3.  สารทาร์ หรือน้ ามันดิน  เป็นสารก่อมะเร็งล าไส้   
4.  สารทาร์ ท าให้เกิดโรคอ้วน 

ค าถามที่ 3  
 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  ×  ในช่อง “ใช่” 
 ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  × ในช่อง “ไม่ใช่ 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหร่ี  

จึงจัดงานวันงดสูบบุหร่ีโลก  เพื่อกระตุ้นให้เลิกสูบและเข้าร่วมกิจกรรม 
  

2 โทษของการสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการท าลายสุขภาพของผู้สูบ  แต่ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้อยู่ใกล้ชิด  

  

3 หญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่ น้ าหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกติ  มีโอกาสแท้ง และ
คลอดก่อนก าหนด ส่งผลต่อทารกในครรภ์  สมองช้ากว่าปกติ ผิดปกติทาง
ระบบประสาท และระบบความจ า  

  

4 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า             
18 ปี หากผู้ใดฝุาฝืนมีโทษจ าคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  

  

5 การเก็บภาษียิ่งแพงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นมากๆ  จะท าให้คนตายย่ิงลด  สาเหตุนี้   
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ค าถามที่  4  จากถ้อยความต่อไปนี้  
 
                          “ภาษียิ่งเพิ่ม  คนตายยิ่งลด ” (Raise taxes on tobacco)  
 
 
ให้เลือกวงกลม ล้อมรอบข้อความ  “ใช่”  “ไม่ใช่”  ท่ีก าหนดให้แล้วบอกเหตุผลจ านวน 2 ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

ใช่     ไม่ใช่ 
ใช ่ ไม่ใช ่

1……………………….…………………..……………… 
…………………………………………………………….. 

1……………………….…………………..……………… 
…………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
   บุหรี่เป็นภัยต่อชีวติ  เป็นพิษต่อสังคม 

 
ค าถามที่ 5  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้นท าไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
ค าอธิบาย  

1.ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ   
ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโตแ้ย้ง 

มาจากค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557     
6 สูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิด

อีกด้วย รัฐต้องออกกฏหมายควบคุมการสูบด้วยหากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 
  

7 ทุกวันท่ี 31 พฤษภาคมของทุกปี  วันงดสูบบุหรี่โลก    
8 ก้นกรองของบุหร่ีช่วยท าให้ปริมาณนิโคตินลดลงได้   
9 ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง  

ไม่ต่ ากว่า 42 ชนิด 
  

10 การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว  ยังเป็นอันตรายต่อผู้
ใกล้ชิด  หากเด็กได้รับควันบุหรี่  จะปุวยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม 
หอบหืด 
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2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 2 ข้อท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1.................................................................... 
....................................................................... 

1.............................................................. 
................................................................ 

2.......................................................................
.................................................................... 
 

2..............................................................
.............................................................. 

 
 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 18  เรื่อง  รอยตะปูที่รั้วหลังบา้น  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 
 

 รอยตะปูท่ีรั้วหลังบ้าน 
 

 
 

           
   เรื่องมีอยู่ว่า ..... มีเด็กน้อยคนหนึ่งท่ีสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนัก พ่อของเขาจึงให้           
ตะปูกับเขาถุงหนึ่ง และบอกกับเขาว่า ทุกครั้งท่ีเขารู้สึกโมโห หรือโกรธใครสักคนให้ตอกตะปู 1 ตัว   
เข้าไปกับรั้วที่หลังบ้าน  
            วันแรกผ่านไป เด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปท่ีรั้วหลังบ้านถึง 37 ตัว และก็ค่อย ๆ  ลดจ านวนลง
เรื่อย ๆ  ในแต่ละวันท่ีผ่านไป ...อย่างน้อยท่ีสุด ก็คือการรู้จัก ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบ  ซึ่งง่ายกว่า 
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การตอกตะปูตั้งเยอะ และแล้วหลังจากท่ีสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น เขาจึงเข้าไปพบพ่อ 
และบอกกับพ่อว่า เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดแ้ล้ว ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนท่ีเคยเป็น พ่อยิ้ม       
และบอกกับลูกชายว่า ถ้าเป็น เช่นนั้นจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้ โดยทุกๆครั้งท่ีเขาสามารถควบคุมอารมณ์
ฉุนเฉียวของตนเองได้ให้ถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้าน  1 ตัววันแล้ววันเล่า เด็กน้อยคนนั้นก็ค่อย ๆ  
ถอนตะปูออกทีละตัว จาก  1  เป็น2 ... จาก  2   เป็น 3   จนในท่ีสุดตะปูท้ังหมดก็ถกูถอนออกมา ... 

เด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อเขาว่าฉันท าได้ ในท่ีสุดฉันก็ท าจนส าเร็จ !! พ่อไม่ได้พูดอะไร 
แต่จูงมือลูกของเขาออกไปท่ีรั้วหลังบ้าน และบอกกับลูกว่า  ท าได้ดีมาก ลูกพ่อ และเจ้าลองมองกลับไปท่ี
รั้วเหล่านั้นสิเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนเดิม   ไม่เหมือนกับท่ีมันเคยเป็น .. จ าไว้นะลูก เมื่อใดก็ตามท่ีเจ้าท า
อะไรลงไปโดยใช้อารมณ์ สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผล เหมือนกับการเอามีดท่ีแหลมคมไปแทงใครสักคน  
 
ต่อให้พูดค าขอโทษสักกี่หน ก็ไม่อาจลบความเจ็บปวด ไม่อาจลบรอยแผลท่ีเกิดขึ้นกบัเขาคนนั้นได้ ฉันใดก็
ฉันนั้น กับคนท่ีเรารัก ..คนท่ีเรารักและท่ีรักเรานั้นเปรียบเสมือนอัญมณีอันมีค่าท่ีหายาก เป็นคนท่ีท าให้เรา
ยิ้ม เป็นคนท่ีคอยให้ก าลังใจและยินดีเมื่อเราพบกับความส าเร็จ คอยเป็นคนท่ีปลอบใจเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับเรา และจริงใจกับเราเสมอ ...แสดงให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยเขามากแค่ไหน และระวังสิ่งที่เราท าไปไม่
ว่าจะเป็นค าพูดหรือการกระท าและจงจ าไว้เสมอว่า ค าขอ โทษไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็
ตามแต่สิง่ที่มนัเกิดขึ้นแลว้คือ รอยร้าวที่เขาคงมันไม่อาจลืมได้........ตลอดไป 
http://www.soccersuck.com/boards/topic/928662 
 
  

ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความข้างต้น ผู้เขียนมีเจตนารมณ์สื่อสารเรื่องใด    
  1.    การขอโทษไม่ช่วยท าให้อะไรดีขึ้น 
  2.   การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ส าเร็จคือชัยชนะ 
  3.    การควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้เกิดความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีพึงกระท า 
                          และช่วยให้สังคมเกิดสันติสุข 
  4.   การท าส่ิงใดใช้แต่อารมณ์จะท าให้เกิดรอยแผล 

 
ค าถามที่ 2.   ค าในข้อใดไม่ได้เกิดจากวิธีการสร้างค าไทย   

  1.    สีหน้า 
  2.    ใจเย็น 
  3.    ฉุนเฉียว 
  4.    อารมณ์ 
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ค าถามที่  3  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช”่ 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
 

ใช่ 
 

 

ไม่ใช่ 
 

1 การรู้จัก ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบยากกว่าการตอกตะปู    
2 คนท่ีท าให้เรายิ้ม คนท่ีคอยให้ก าลังใจและยินดีเมื่อเราพบกับ

ความส าเร็จคนท่ีปลอบใจเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา และจริงใจกับเรา
เสมอ  คือคนท่ีเรารักและรักเรา 

  

3 การไม่มุทะลุเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไดแ้ล้ว    
4 การท าอะไรโดยใช้อารมณ์นั้นเป็นสาเหตุให้เกิดรอยร้าวท่ีไม่อาจ 

ลืมได ้
  

5 คนท่ีเรารักและท่ีรักเรานั้นเปรียบเสมือนอัญมณีอันมีค่าท่ีหายากนั้นใช้
กลวิธีการเขียนโวหารแบบอุปมาโวหาร 

  

6 คนท่ีรักเรานั้นมีค่าและหาได้ง่าย   
7 สังคมเราจะสงบสุขถ้าทุกคนใช้สติ  และมีความรัก  ความเข้าใจกัน        
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8 การได้รับการอบรมส่ังสอนท่ีดีจากครอบครัวเป็นการปลูกฝ๎งให้
เป็นคนดีของสังคม 

  

9 การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ช่วยขจัดความขัดแย้งอย่างสันติวิธี   
10 สิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนพึงกระท า อยู่เสมอ  คือ  การกล่าวค าว่าขอโทษ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่  4 
จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้หรือไม่ 
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีก าหนดให ้แล้วบอกเหตุผล 
จ านวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน  (3 คะแนน) 

 
    ได ้                   ไม่ได ้
 

ได้ ไม่ได ้
1………………………………………………………
…………………………………………………….. 

1……………………………………………………………..
……………………………………………………………… 

2………………………………………………………
……………………………………………………. 

2…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

 
 

 

 
ค าถามที่  5 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 

 

“รอยร้าวที่เกิดขึ้นในใจไม่สามารถประสานได้” 
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ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

 

1.………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

1.…………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

 

2………………………………….……………………… 
……………………….…………………………………… 

 

2………………………………….……………………… 
……………………….………………………………… 
 
 
 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สถานการณ์ที่ 19  เรื่อง  สายน้ า  ล ายอ  กอไผ่  เตาไฟ  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 
  
 
 

 

ได้ยินค า ๔ ค าท่ีเป็นชื่อเรื่องนี้ครั้งแรกก็อาจจะงงๆ แต่รู้ไหมคะ ท่ีจริงแล้วคือ ๔ หลัก 
เลี้ยงลูกท่ีเป็นภูมิป๎ญญาของชาวเหนือ  แล้ว ๔ อย่างนี้จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องติดตามค่ะ 

หากมีใครสักคนถามคุณแม่ว่า ครอบครัวเข้มแข็งคืออะไร  ค าตอบท่ีอยู่ในใจของคุณ 
คืออะไรคะ   จากการท างานในโครงการครอบครัวเข็มแข็งมากกว่า ๔ ปี ค าตอบท่ีเกิดขึ้นกับ 
หลายครอบครัวท่ีเข้าร่วมโครงการจะแวดล้อมด้วยค าว่า ครอบครัวอบอุ่น  ลูกเป็นคนดีอยู่กัน 
อย่างพร้อมหน้าและมีความสุข  ซึ่งเชื่อแน่ว่าค าตอบของท่านก็คงไม่แตกต่างไปมากนัก  ส่ิงเหล่านี้
สะท้อนครอบครัวท่ีอยู่ในใจของทุกคน ท่ีอยากมีครอบครัวสมบูรณ์ อบอุ่น และมีความสุขนั่นเอง 

เรื่องการเลี้ยงลูกนี่เองเป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีคนเป็นพ่อแม่มีความกังวลอย่างมาก   เพราะต่าง 
ก็ต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีทั้งนั้น   ในขณะที่สังคมในป๎จจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วจนตั้งรับไม่ค่อยทัน   
อย่างไรก็ดีชาวบ้านของหลายพื้นท่ีในโครงการครอบครัวเข้มแข็งมีความรู้  ภูมิป๎ญญาในการเลี้ยงลูก 



72 

 

ท่ีชาญฉลาดและไม่ล้าสมัย   การให้ครอบครัวได้เรียนรู้ส่ิงเหล่านี้  จึงเป็นหนึ่งทางเลือกท่ีครอบครัว
สามารถเดินไปถึงปลายทางครอบครัวเข้มแข็งได้  และภูมิป๎ญญาท่ีน่าสนใจตัวหนึ่งท่ีเราได้เรียนรู้คือ  
ภูมิป๎ญญาการเลี้ยงลูกของชาวเหนือ ท่ีอธิบายวิธีการเลี้ยงลูก ด้วยค าเพียง ๔ ค าคือ “สายน้ า   
ล ายอ  กอไผ่  เตาไฟ” ซึ่งชาวเหนือถ่ายทอดวิถีการเลี้ยงลูกได้ง่าย  กระชับ ด้วยค าสั้นๆ แต่เปี่ยมล้น
ด้วยความหมายท่ีลึกซึ้ง 

เริ่มจาก “สายน้ า” ในการเลี้ยงลูกให้คิดถึงความเย็นของสายน้ าท่ีไหลเอื่อยๆ พอให้ 
ความรู้สึกเย็นสบายอารมณ์ของพ่อแม่ก็ควรเป็นเช่นนั้น การใช้อารมณ์ท่ีเกรี้ยวกราด หรือรุนแรง 
ไม่ได้ส่งผลดีใดๆ ต่อลูกรังแต่จะเพิ่มความเครียด เก็บกดให้กับลูก และเด็กยังอาจเรียนรู้การใช้          
ความรุนแรงจากพ่อแม่ได้ ในทางตรงข้าม หากเราไม่ได้เลี้ยงดูด้วยความรัก ด้วยเหตุผล มีอะไรก็
ค่อยๆ พูดอธิบายให้ลูกฟ๎ง เด็กก็จะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความมั่นคงทางจิตใจ และเป็นเด็กที่มี
ความสุข  การเลี้ยงลูกพ่อแม่จึงเป็นดั่งสายน้ าที่ไหลเอื่อยให้ความสุขสบาย 
และสงบกับลูกๆ คงไม่มีลูกคนไหนท่ีอยากกระโจนลงไปในน้ าท่ีก าลังเกรี้ยวกราดและดดุันเป็นแน่ 

“ล ายอ” หากแปลตรงตัว ล านั้นคือสาย  เหมือนสายน้ าท่ีเป็นล า  จึงเป็นล าธาร  และ             
ล ายอ คือค ายอ  หรือค าชื่นชม ท่ีหลั่งไหลมาเป็นสาย  ความหมายก็คือ ในการเลี้ยงลูกนั้น           
การชื่นชมลูกก็เป็นเรื่องส าคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม หากว่าลูกสามารถท าอะไรได้ส าเร็จ  พ่อแม่
ส่วนใหญ่กลัวว่าลูกจะเหลิง จึงไม่ค่อยชื่นชมลูกเท่าไรนัก  แต่เราลืมคิดถึงใจเด็ก ซึ่งต้องการใคร
มาร่วมชื่นชมกับความส าเร็จท่ีเขาสามารถท าได้ โดยเฉพาะคนท่ีมีความหมายส าคัญท่ีสุดในชีวิต      
ของเขา คือพ่อแม่ ซึ่งค าชมเพียงเล็กน้อยของพ่อแม่ก็สามารถท าให้เขารู้สึกว่า  สิ่งท่ีเขาท าน่ะมันช่าง
ยิ่งใหญ่นัก ซึ่งจะท าให้เขาเรียนรู้ และค่อยๆ เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมั่นใจไปพร้อมกับล ายอของพ่อแม่
ท่ีหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย 

“กอไผ”่ หมายถึงความรัก  ความสามัคคีในครอบครัว  หากเคยลองสังเกตต้นไผ่จะเห็นว่า    ต้นไผ่นั้น
ไม่เคยขึ้นอย่างโดดเดี่ยว  แต่จะขึ้นเป็นกออยู่เสมอ  และแม้ว่าลมพายุจะแรงสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถโค่นแต่ละ
กอได้   กอไผ่จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรัก  สามัคคีท่ีเหนียวแน่น      ในครอบครัว  และการเลี้ยงลูกก็
เช่นกัน   จะต้องเน้นท่ีความรัก  ความสามัคคีระหว่างพี่น้อง ท่ีจะ  หล่อหลอมครอบครัวให้แข็งแกร่ง ไม่เกรง
กลัวต่อสถานการณ์ภายนอกท่ีเข้ามากระทบ เช่นเดียวกับ    ท่ีพายุไม่สามารถท าอะไรกอไผ่แม้แต่น้อย 

“เตาไฟ” หินสามก้อนท่ีเรียกว่าก้อนเส้านี้  คือเตาไฟ ซึ่งจะต้องทนทานต่อความร้อนของไฟ    ท่ีเผา
ผลาญตลอดเวลา และแม้จะร้อนอย่างไรก้อนเส้าก็ยังคงสภาพอยู่ได้ เตาไฟจึงเปรียบดั่งความอดทนท่ีพ่อแม่
จะต้องมีในการเลี้ยงลูก   แน่นอนว่าหลายครั้งลูกอาจท าอะไรพลั้งผิด  ขาดการยั้งคิด หรือไตร่ตรองให้
รอบคอบ   เนื่องจากประสบการณ์ท่ีอ่อนด้อยของเขา  และเกิดความเสียหายขึ้นมา ความอดทนของพ่อแม่
จะมีคุณค่าอย่างมากท่ีจะตั้งรับ  และพาสถานการณ์เลวร้ายเหล่านั้นให้ผ่านมาได้  ความอดทนเยี่ยงเตาไฟ
จึงเป็นอีกคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรับการเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่ 

ภูมิป๎ญญาท่ีถูกท าให้เข้าใจง่าย ด้วยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติท่ีแวดล้อม จึงท าให้วิธีการ
เลี้ยงลูกถูกถ่ายทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นแนวทางท่ีท าให้ พ่อแม่ได้อุ่นใจว่า   การเลี้ยงลูก
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ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในป๎จจุบันนั้นไม่ยากเกินกว่าท่ีพ่อแม่จะท าได้  หากเราเปิดใจ
ยอมรับและเรียนรู้ว่า  สายน้ า ล ายอ    กอไผ่ และเตาไฟ  คงเป็นบทเรียนให้อีกหลายครอบครัวได้
อย่างดีทีเดียว. 

                http://www.elib-online.com/doctors50/child_parent003.html 
ค าถามที่ 1   ข้อใดคือเจตนาของผู้เขียนถ้อยความข้างต้น  (1 คะแนน) 
         1.    ชี้แจง 
         2.   ขอร้อง 
         3.    เชิญชวน 
         4.    แนะน า 
ค าถามที่ 2   ค าในข้อใดแสดงอารมณ์ความรู้สึกว่าถูกกระท า  (1 คะแนน) 
         1.    หลั่งไหล  
         2.   หล่อหลอม 
         3.    เปี่ยมล้น 
         4.    เหนียวแน่น 
จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
   ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 

ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 การชื่นชมลูกเป็นเรื่องส าคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม   
2 การเลี้ยงลูกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในป๎จจุบันนั้นยากเกิน

กว่าท่ีพ่อแม่จะท าได้ 
  

3  ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรับการเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่   
4 สายน้ า  ล ายอ  กอไผ่  เตาไฟ  เป็นภูมิป๎ญญาแสดงวิธีการเลี้ยงลูกของชาว

เหนือ 
  

5 ค าว่า  “ล ายอ”  นั้นเป็นภูมิป๎ญญาทางภาษา   หมายถึง  ค ายอ   
6 การเลี้ยงลูกด้วยความรัก  เน้นความสามัคคีระหว่างพี่น้อง จะหล่อหลอม

ครอบครัวให้แข็งแกร่ง ไม่เกรงกลัวต่อสถานการณ์ภายนอกท่ีเข้ามากระทบ 
  

7 วิธีการเลี้ยงลูกของชาวเหนือนั้น  คุณแม่มือใหม่ควรน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การเลี้ยงลูก 

  

8 บทเรียนท่ีดีเป็นสิ่งท่ีควรเรียนรู้และน ามาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   
9 วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นมีความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
10 ทรัพย์สินเงินทองท่ีหาได้สะท้อนถึงการเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์   

ค าถามที่  4 

http://www.elib-online.com/doctors50/child_parent003.html
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จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนเปิดใจยอมรับวิธีการเลี้ยงลูกของชาวเหนือได้หรือไม่ 
  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีก าหนดให ้แล้วบอกเหตุผล 
จ านวน  2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน   

 

    ได ้                   ไม่ได ้
 

ได้ ไม่ได ้
1………………………………………………………
…………………………………………………….. 

1……………………………………………………………..
……………………………………………………………… 

2………………………………………………………
……………………………………………………. 

2…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 

 
ค าถามที่  5 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

 

1.………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

1.…………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

 

2………………………………….……………………… 
……………………….…………………………………… 

 

2………………………………….……………………… 
……………………….………………………………… 

 
 

 

“ การช่ืนชมเป็นค่านิยมของมนุษย”์ 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวประเมินผลนานาชาต ิ(PISA)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สถานการณ์ที่ 20  เรื่อง  ท าไม ? ฟันน้ านมจึงหลุด 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ  แล้วตอบค าถาม 

 

 
  
 

                             ฟัน  คือ อวัยวะที่มีโครงสร้างแข็งเหมือน      
                                                                      กระดูก ขึ้นเรียงกันอยู่ท่ีขากรรไกรล่าง                  
                                                                      และขากรรไกรบน ท าหน้าท่ีแตกต่าง       
                                                                      กันไปโดยฟ๎นหน้าท าหน้าท่ีตัดอาหาร  
                                                                      ฟ๎นเขี้ยวท าหน้าท่ีฉีกอาหารและฟ๎นกราม             
                                                                       ท าหน้าท่ีบดหาร 

  เบาๆหน่อยครับ 
คุณหมอ ผมเจ็บนะ     
นผ ุ

  อยากกินลูกอม 
กินน้ าอัดลมดีนัก 
       

ท าไม?ฟันน้ านมจึงหลุด 
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 คนเรามีฟ๎นอยู่  2  ชุด  คือ  ฟ๎นน้ านม         
 ท่ีขึ้นในขณะที่เรายังเป็นเด็ก  และฟ๎นแท้ท่ีจะขึ้นมาแทนท่ีฟ๎นน้ านมเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น 
 ฟ๎นน้ านมท่ีขึ้นในเด็กมีจ านวน  20  ซี่  และจะหลุดไปเมื่อเด็กหมีอายุ  6  ขวบขึ้นไปส าหรับ
ฟ๎นแท้  มีท้ังหมด  32  ซี่  จะทยอยขึ้นมาแทนท่ีฟ๎นน้ านม  โดยฟ๎นกรามด้านในสุดของขากรรไกร
ด้านล่างจะขึ้นทีหลังสุด 
 สาเหตุที่ฟ๎นน้ านมหลุดออกไป  เนื่องจากรากของฟ๎นน้ านมจะเกิดการสลายตัว  เป็นผลให้
การยึดเกาะของฟ๎นน้ านมกับขากรรไกรอ่อนแอลง  ฟ๎นน้ านมจึงหลุดร่วงออกไป  แล้วฟ๎นแท้ก็ขึ้นมา
ทดแทนช่องว่างนั้น 
                   
 

                                                           
                                      
             
 
 
 
 
 
 
  
 

แปรงฟ๎นหลังอาหาร    
ทุกวันนะคะ  ทุกคน 

        ไอศกรมีทานแล้ว      
  ต้องรีบบ้วนปาก แปรงฟ๎น
นะคะ 

       

สมัยก่อนในประเทศฝรัง่เศสเกิดความเขา้ใจผิด 
ว่าการตายของทารกเกินครึ่งหน่ึง เก่ียวขอ้งกับการขึ้นของฟ๎น 
แต่ป๎จจุบันได้มีข้อพิสูจน์แล้วว่า ไม่จริง  เพราะบางครั้งเด็กจะ
ระคายเคืองในบริเวณทีฟ่๎นจะขึ้น ซึ่งท าให้ร าคาญ  ไมส่บาย                
นอนไม่หลับ หงุดหงิด  บางทีกินอาหารไม่ได้ บางครั้งมไีข้ต่ าๆ
จนถึงมีไข้สูง  และบางรายก็ถึงกับเสียชีวิตในที่สดุ 
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ค าถามที่  1  ถ้อยค านี้ต้องการน าเสนอสิ่งใดมากท่ีสุด      

                   1.   โครงสร้างของฟ๎นน้ านม 
  2.  ลักษณะของฟ๎นน้ านม 
             3.   หน้าท่ีของฟ๎นน้ านม 
   4.   การหลุดออกไปของฟ๎นน้ านม 
 
          ค าถามที่ 2  ข้อใดถูกต้อง    
  1.  “ฟ๎นน้ านม”  มีท้ังหมด  21  ซี่ 
  2.  “ฟ๎นกราม”  ท าหน้าท่ีฉีกอาหาร 
  3.   “ฟ๎นแท้”  มีท้ังหมด  32  ซี่ 
  4.    “ฟ๎นเขี้ยว” ท าหน้าท่ีบดอาหาร  
 
ค าถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 

ดื่มน้ าอัดลมไม่ด ี
จะท าให้ฟ๎นผ ุ
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      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 
ข้อ ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 ฟ๎นน้ านมจะหลุดไปเมื่อเด็กมีอายุ  6  ขวบ   
2 ประเทศอังกฤษเกิดความเข้าใจผิดว่าการตายของทารกเกินครึ่งหนึ่ง

เกี่ยวข้องกับการขึ้นของฟ๎น   
 

 

3 ถ้ากลัวฟ๎นผุไม่ควรดื่มน้ าอัดลม   
4 เราควรแปรงฟ๎นอย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง     
5 สาเหตุที่ฟ๎นน้ านมหลุดออกไป  เนื่องจากรากของฟ๎นน้ านมผุ   
6 บางครั้งเด็กจะระคายเคืองบริเวณท่ีฟ๎นจะขึ้น   
7 คนเรามีฟ๎นอยู่  3  ชุด  คือ  ฟ๎นน้ านม  ฟ๎นแท้  และฟ๎นปลอม   
8  “เราควรไปให้หมอตรวจฟ๎นทุกเดือน”  เป็นประโยคค าถามใช่หรือไม่   
9 ฟ๎นกรามด้านในสุดของขากรรไกรด้านล่างจะขึ้นทีหลังสุด   
10 ค าว่า  “นม”  มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่  กน   

 
 
 
ค าถามที่  4      จากถ้อยความข้างต้น    นักเรียนจะปูองกันฟันผุ  ได้หรือไม่ 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได”้    “ไม่ได”้  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล        
         จ านวน 2  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน ( 3 คะแนน ) 

ได้                                 ไม่ได้   
 

ได้ ไม่ได ้
 

1……………………….…………………..…………… 
………………………………………………………….. 

 

1……………………….…………………..…………… 
………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

ค าถามที่  5                                                                     
ยิ้มหวานเพราะฟันสวย
สวย 
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   นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อเดียว 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจ านวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

 

1.………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

1.…………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

 

2………………………………….……………………… 
……………………….…………………………………… 

 

2………………………………….……………………… 
……………………….………………………………… 

 


