
1 
 

แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
 

 

 ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 
ประวัติที่มาของเร่ือง 
 กลอนดอกสรอยรําพึงในปุาชามาจากบทกวีนิพนธแ เรื่อง Elegy Writen   
in  a Country Churchyard  ของทอมสัน เกรยแ (Thormas  Gray)  กวีอังกฤษ  
ผูมีชีวิตอยูในชวงกลาง (กลางคริสตแศตวรรษที่ 18)  Elegy หมายถึง โคลงท่ีกลาว  
ไวอาลัยหรือคร่ําครวญถึงผูท่ีจากไป โดยพระยาอุปกิตศิลปะสาร (นิ่ม กาญจนชีวะ) 
ไดประพันธแจากตนฉบับแปลของเสถียรโกเศศ  เป็นกลอนดอกสรอย จํานวน  33  
บท   
คุณค่า 
 มุงแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิต  โดยเสนอแนวคิดหลักวา  มนุษยแทุกผู       
ทุกนาม  ไมวาจะเป็นบุคคลสําคัญหรือสามัญชน  ไมมีผูใดหลีกหนีความตายไปได 
ลักษณะค าประพันธ์ 
 กลอนดอกสรอย  ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลอนสุภาพ  เพียงแตขึ้นตนดวย 
เอเย  ลงทายดวย เอย  คณะ  1  บท  มี  8 วรรค 

 

ความเอเยความรู  เป็นเครื่องชูชี้ทางสวางไสว 
หมดโอกาสท่ีจะชี้ตอนี้ไป  ละหวงใยอยากรูลงสูดิน 
อันความยากหากใหไรศึกษา  ยนปใญญาความรูอยูแคถิ่น 
หมกทุกขแขลุกแตกิจคิดหากิน  กระแสวิญญาณงันเพียงนั้นเอย 

สถานการณ์ที่ 1 
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ค าถามที่ 1 ถอยความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
 1.  หมดโอกาสท่ีจะทํางาน 

2.  การศึกษาเพื่อใหเรามีความรู 
3.  เป็นเครื่องมือชี้นําทางสวางไสว 

 4.  ทําใหหมดทุกขแและทํามาหากินได 
 
ค าถามที่ 2 ขอใดคือคําท่ีมาจากภาษาบาลี 

1. หวงใย 
2. โอกาส 

 3.  วิญญาณ   
4.  สวางไสว 
 

ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ครูคือผูใหความรู   
2. ความรูเป็นเคร่ืองชี้นําทางไปสูความกาวหนา    
3. ความยากจนทําใหไมไดรับการศึกษา    
4. ปใญญาและความรูเกิดจากการศึกษา    
5. ความรูคูกับปใญหา   
6. เมื่อทํามาหากินไดก็ทําใหคนหมดทุกขแ     
7. วิญญาณเป็นคําสมาสระหวางคําวาวิญโู + อาน   
8. การศึกษาทําใหเราสรางฐานะ   
9. ทุกขแเป็นภาษาสันสกฤต   
10. สวางไสวเป็นคําตรงขามกับคําวายากไร   
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ค าถามที่ 4  จากถอยความขางตน นักเรียนคิดว่าความรู้เกิดจากประสบการณ์ใช่หรือไม่ใช่ 

 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ใช” “ไมใช” ท่ีกําหนดใหแลวบอกเหตุผล 
จํานวน  2  ขอ 

ใช่                            ไม่ใช่ 
 
 1. ...................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 2. ..................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 
ค าถามที่ 5 
 
 
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

 

การด ารงชีวิตอยู่ไดเ้พราะความรู ้

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
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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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 
 

 ในระยะหลังท่ีมีนักวิชาการหลายคนตั้งประเด็นปใญหาเรื่องสมัยท่ีสราง และผูสรางศิลา
จารึกหลักนี้วานาจะเป็นผลงานหลังสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  บางวาเป็นสมัยพญาลิไทยผู
ทรงเป็นพระนัดดา (หลานปูุ) ของพอขุนรามคําแหงมหาราช  และบางก็วาเป็นผลงานในสมัย
รัชกาลท่ี 4  แหงกรุงรัตนโกสินทรแนี้เอง   
 อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาเป็นฐานะท่ีเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่ง  เราจะเห็นวาไมวาผู
บันทึกเหตุการณแในจารึกนั้นจะเป็นพอขุนรามคําแหงมหาราชหรือเป็นผูใดก็ตาม  ผูบันทึกตอง
เป็นผูท่ีมีความภูมิใจ  ความชื่นชม  และความปลื้มปิติ  ซึ่งลวนแตเป็นความประทับใจตอเร่ืองราว
ของ พอขุนรามคําแหงมหาราช  และเหตุการณแรัชสมัยของพระองคแ  เมืองสุโขทัยท่ีปรากฏตาม
จารึก คือ ภาพของเมืองท่ีนาอยู  เพราะพระมหากษัตริยแทรงเป็นผูกลาหาญและทรงธรรม  
ชาวเมืองมั่นคงในพระพุทธศาสนา  และบานเมืองอุดมสมบูรณแ 
 ขอความท่ีวา  “เมื่อกูโตขึ้นไดสิบเกาเขา  ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาตีเมืองตาก  พอกูไป
รบขุนสามชน  หัวซายขุนสามชนขับมา  หัวขวาสามชนเกล่ือนเขา  ไพรฟูาหนาใส  พอกูหนี 
ญญายพายจแจน”  (ดานท่ี 1 บรรทัดที ่3-7)  คือ การบันทึกเรื่องราวเมื่อมีการตอสูกับเจาเมือง
ฉอด  ไพรพลของพอขุนศรีอินทราทิตยแพากันหนีแตกพาย  แตพอขุนรามคําแหงไมทรงหนี  ผู
บันทึกเหตุการณแ  ในฐานะเจาชายผูแกลวกลาองคแนั้นเลาวา  “กูบหนี  กูขี่ชางเบกพล  กูขับเขา
กอนพอ    กูตอชางดวยขุนสามชน  ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวชื่อสมาสเมืองแพ  ขุนสามชนพาย 
(ดานท่ี 1 บรรทัดท่ี 7-9) แสดงใหเห็นวาความภาคภูมิใจในวีรกรรม  ซึ่งกวีบันทึกไวใน
ประวัติศาสตรแตอนนี้  ความภาคภูมิใจในฐานะท่ีเป็น  บุตรท่ีดีก็ปรากฏเมื่อกวีกลาวถึงการปฏิบัติ
ตนตอบิดามาดา เชน “เมื่อชั่วพอกู  กูบําเรอแกพอกู  กูบําเรอแกแมกู  กูไดตัวเนื้อตัวปลา  กูเอา
หมากสมหมากหวาน   อันใดกินอรอยกินดี กูเอามาแกพอกู”  (ดานท่ี 1 บรรทัดที ่10-13) 
 
 

จารึกที่เป็นวรรณคดี 

สถานการณ์ที่ 2 
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ค าถามที่ 1 ถอยความนี้ผูบันทึกตองการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
 1. เพื่อแสดงความภูมิใจ ประทับใจในสมัยพอขุนรามคําแหง 
 2. เพื่ออวดความสามารถของตนเอง 
 3. เพื่อแสดงความมั่งคั่งในสมัยสุโขทัย 
 4. เพื่อใหเห็นเหตุการณแท่ีเกิดขึ้น 

ค าถามที่ 2 พระมหากษัตริยแท่ีทรงเป็นผูกลาหาญและทรงธรรม ในท่ีนี้หมายถึงใคร 
 1. พอขุนศรีอินทราทิตยแ 
 2. พอขุนผาเมือง 
 3. พญาลิไทย 
 4. พอขุนรามคําแหง 

ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผูบันทึกมีความประทับใจตอเรื่องราวในเหตุการณแ   
2. การตอสูในครั้งนี้ขุนสามชนพาย  หมายถึง ขุนสามชนแพ   
3. คําวา “หนีญญายพายจะแจน” หมายถึง ชุลมุนวุนวาย   
4. ภาพเมืองท่ีนาอยู หมายถึงเมืองสุโขทัย   
5. หลักศิลาจารึกสรางในสมัยพญาลิไทย   
6. เจาชายผูแกลวกลา หมายถึง พอขุนรามคําแหง   
7. พอขุนรามคําแหงตอสูกับเจาเมืองฉอดเพื่อชิงอํานาจ   
8. ชางเบกพล คือ ชื่อชางทรงของพอขุนรามคําแหง   
9. ในสมัยพอขุนรามคําแหงบานเมืองอุดมสมบูรณแ   
10. กูเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1  ท่ีตองใชในสมัยสุโขทัยจนถึงปใจจุบัน   
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ค าถามที่ 4  
จากถอยความขางตนนักเรียนคิดวา  หลักศิลาจารึกคือเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณ์ 
ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ใช่”   “ไม่ใช่”  ท่ีกําหนดให   
แลวบอกเหตุผล จํานวน  2  ขอ ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

          ใช่      ไม่ใช่   
 1...................................................................................................................................... 

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

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

ค าถามที่ 5  
 
 
 

 
นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2 ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

หลักศิลาจารึก 
สอนความเปน็มาทางประวัติศาสตร์ 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
 

 ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

                 

 

 

 โชคดี 
                            ที่มีภาษาไทย       

         

 

 

  

“ภาษาเป็นเครื่องแสดงความคิดเห็นและเป็นความงาม  ภาษาไทยเป็นสมบัติท่ีคนไทย 
ตองหวงแหนและรักษาไว  โดยเฉพาะในการออกเสียงและการใชคํา  การออกเสียงวรรณยุกตแ 
ท่ีเพี้ยนไป  กับการใชภาษาท่ีฟุุมเฟือยและไมตรงกับความหมาย  ทําใหภาษาเสื่อมไป  คนไทย 
มีภาษาใชเอง เป็นมรดกที่มีคาจากบรรพบุรุษ   นับเป็นสิ่งท่ีประเสริฐอยางยิ่งท่ีเราตองรักษาไว” 

 “การอานออกเขียนไดเป็นประโยชนแในการติดตอทํากิจการงานตางๆ  ทําใหสามารถ
เรียนรูวิทยาการใหม  และทําใหถายทอดความรูและคุณธรรมใหผูอื่นได” 

 

 

 

 

จารึกที่เป็นวรรณคดี 

สถานการณ์ที่ 3 
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พระราชดํารัสองคแท่ี 1 

 .........ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  ภาษาท้ังหลายเป็นเครื่องมือ        
ของมนุษยแชนิดหนึ่ง  คือ  เป็นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง  เป็นสิ่งท่ีสวยงาม      
อยางหนึ่ง  เชน  ในทางวรรณคดี  เป็นตน  ฉะนั้นจึงจําเป็นตองรักษาเอาไวใหดี  ประเทศไทยนั้น
มีภาษาของเราเอง  ซึ่งตองหวงแหน  ประเทศใกลเคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง    
แตวาเขาไมคอยแข็งแรง  เขาตองพยายามหาทางท่ีจะสรางภาษาของตนไวใหมั่นคง  เราโชคดีที่มี
ภาษาของตนเองแตโบราณกาล  จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะรักษาไว  ปใญหาเฉพาะในดานรักษาภาษา
นี้  ก็มีหลายประการ 
 อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง  คือ  ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน   
อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช  หมายความวา  วิธีใชคํามาประกอบเป็นประโยค         
นับเป็นปใญหาที่สําคัญ   ปใญหาท่ีสาม  คือ  ความรํ่ารวยในคําของภาษาไทย  ซึ่งพวกเรานึกวา      
ไมร่ํารวยพอ   จึงตองมีการบัญญัติศัพทแใหมมาใช......การบัญญัติศัพทแใหมก็เป็นสิ่งสําคัญ 
เหมือนกัน...... 

พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานกระแสพระราชดําริ 
เรื่อง  ปใญหาการใชคําในการประชุมทางวชิาการ  ของ  ชุมนุมภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตรแ  จฬุาลงกรณแมหาวิทยาลัย 

เมื่อ  29  กรกฎาคม  2505 
 
 
 
 
 

 
 

 

พระราชด ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ค าถามที่ 1 จากถอยความท่ีอาน มรดกที่มีคาของไทย คือ ขอใดตอไปนี้   
 1. วรรณคดี 
 2. ภาษาไทย 
 3. โบราณคดี 
 4. ประเพณี วัฒนธรรม 

ค าถามที่ 2 การรักษาภาษาใหบริสุทธิ์ในการออกเสียงหมายถึงขอใด   
 1. ใชภาษาทับศัพทแ 
 2. บัญญัติคําศัพทแใหมมาใช 
 3. ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน 
 4. หาคําศัพทแจากภาษาอื่นมาเพิ่ม 

ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ภาษาไทยเป็นสมบัติของคนไทยท่ีตองหวงแหนและรักษาไว   
2. เราตองพยายามสรางภาษาของตนเองใหม่ันคง โดยการใชคําศัพทแ
ฟุุมเฟือย 

  

3. ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษยแชนิดหนึ่ง   
4. การออกเสียงวรรณยุกตแที่เพี้ยนไป ไมเป็นปใญหาในการใชภาษา   
5. การออกเสียงภาษาใหถูกตองชัดเจน คือ การรักษาภาษาใหบริสุทธิ์   
6. การบัญญัติศัพทแใหมมาใชแสดงออกถึงความร่ํารวยคําในภาษา   
7. การบัญญัติศัพทแใหมมาใชถือเป็นส่ิงสําคัญ   
8. ภาษาเป็นเครื่องมือในการชมความงามของธรรมชาติ   
9. คนรุนใหมแสดงความทันสมัย โดยการใชภาษาแสลง   
10. การเดินทางเขาปุาแลวลืมมีดพรา เหมือกับการใชภาษา 
ไมถูกตอง 
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เราโชคดีที่มีภาษาตนเอง  สมควรที่จะรักษาไว้ 

ค าถามที่  4   จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา   
             คนไทยรักษาภาษาไทยไว้เป็นมรดกที่มีค่าจากบรรพบุรุษได้หรือไม่ 

ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได้”  “ไม่ได”้  ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

               ได้      ไม่ใช่   
 1...................................................................................................................................... 

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

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

ค าถามที่ 5   

 
 
 

    นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม   ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  

ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

 ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน  วิศวกรรมา 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 1  ถอยความนี้  ผูประพันธแเนื้อเรื่องตองการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
1. หญิงสาวท่ีไมมีความงาม 
2. ผูหญิงท่ีไมเป็นท่ีตองตาตองใจของใคร   
3. ศิลปะชวยทําใหความทุกขแหมด 
4. ศิลปะสงผลใหรางกายแข็งแรง 

ค าถามที่ 2  ถอยความใดเป็นสํานวนเปรียบเทียบ 
1. อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป       
2. เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา 
3. ใครใครเห็นไมเป็นท่ีจําเริญตา      
4. ชวยบรรเทาทุกขแในโลกใหเหือดหาย 

 

 

 

 

 

 

   อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป      เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา 
   ใครใครเห็นไมเป็นท่ีจําเริญตา     เขาจะพากันเยยใหอับอาย 
   ศิลปกรรมนําใจใหสรางโศก       ชวยบรรเทาทุกขแในโลกใหเหือดหาย 
   จําเริญตาพาใจใหสบาย            อีกรางกายก็จะพลอยสุขสราญ 

ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง  หมายถึง  
คนเราจะสวยไดกด็วยการรูจักแตงตัว 

สถานการณ์ที่ 4 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 

ขอความ ใช ไมใช 
1. ศิลปะชวยทําใหหมดความทุกขแ  ทําใหจิตใจของเรามีความสุข   
2. ทะเลคือศิลปะท่ีมนุษยแจัดสรางขึ้นเพื่อความสวยงาม    
3. ศิลปกรรมชวยทําใหจิตใจของคนเราคลายความเศราได   
4. ศิลปะชวยทําใหคนเรามีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี     
5. “ชาติใดท่ีปราศจากชางศิลป”  แสดงวาชาตินั้นๆ ไมมีการเรียนวิชาศิลปะ   
6. “สราง” และ “จําเริญ” เป็นคํายืมท่ียืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต    
7. จากถอยความขางตนตรงกับสํานวนเปรียบเทียบวา “จะดูชางใหดูหางจะดูนาง 
    ใหดูแม”  

  

8. เปรียบเสมือนหญิงสาวที่ไมมีความงามไมเป็นท่ีตองตาตองใจของใคร      
9. หากเรามีรางกายท่ีไมแข็งแรงเราควรใชศิลปะบําบัดรักษา  จะทําใหเกิดผลเร็ว    
10. “จําเริญ” เป็นคําท่ีออกเสียงเพี้ยนมาจากคําวา “เจริญ”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งเวลาให้ถูกนะเพ่ือน  หากเราไม่รู้เวลาเรียนหรือมัว 
แต่ห่วงเล่นมากกว่าเรียน  จะท าให้เราหมดอนาคตนะ..... 
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ค าถามที่ 4   

 จากถอยความขางตน  ศิลปกรรมช่วยท าให้จิตใจผ่องใสได้หรือไม่   
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

             ได้      ไม่ได ้
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลองใช้ประสบการณ์ที่นักเรียนเคยพบเห็น 
มาตอบค าถามก็ได้นะคะ........ 
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*ห ิงจะงามใช่ว่างามที่ใบหน้า   ดวงดาราหรือจะงามเพราะตัวหนอ 

หากมีใช่แสงอาทิตย์ที่ถักทอ     สะท้อนพอป ดบังเงาเจ้าดวงเดือน* 

ค าถามที่ 5   

 

 

http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=9584.0 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 
 เคยสงสัยไหมวา  ทําไมใครๆถึงไดคะยั้นคะยอใหคุณพยายามดื่มน้ํา (อยางนอย 8 แกวตอ
วัน)กันนัก  เหตุผลก็เพราะ  น้ําเป็นสารอาหารท่ีจําเป็นสําหรับชีวิต  เซลลแทุกเซลลแลวนมีน้ํา 
เป็นสวนประกอบ  ถานับรวม ๆ กันแลวในรางกายเรามีน้ําอยูถึง 55-75%ของน้ําหนักตัว  ดังนั้น 
ถารางกายขาดน้ําเพียงแค  10  วัน  เราก็ตายแลว (ขณะที่คุณสามารถขาดอาหารไดถึง  70  วัน) 

                               น้ําในรางกายเราสวนใหญมาจากน้ําที่เราดื่ม  รวมท้ังในอาหาร 
ท่ีเรากิน  และเกิดจากกระบวนการเมตาโบลิซึ่ม  ซึ่งทํางานอยู   
ตลอดเวลา   ประมาณ 2 ใน 3  ของน้ําในรางกายจะอยูในเซลลแ 
และอีกสวนท่ีเหลือจะอยูในเลือดและของเหลวตางๆ 

น้ําทําหนาท่ีสําคัญๆหลายอยาง เชน ชวยยอยและดูดซึมอาหาร  สําเลียงสารอาหาร 
และของเสียไปตามกระแสเลือด  ชวยในการสรางปฏิกิริยาทางเคมีของรางกาย  ชวยหลอลื่น 
และรองรับการเคลื่อนไหวของเอ็นขอตางๆ และชวยรักษาระดับของอุณหภูมิในรางกาย 
 อยางไรก็ตาม  รางกายของเราไมกักเก็บน้ําเอาไว  แตละวันจะมีการสูญเสียน้ําตลอดเวลา 
โดยการขับถายทางปใสสาวะ  อุจจาระ  ทางผิวหนัง  และทางปอด   เฉลี่ยมีการสูญเสียน้ํา
ประมาณ  2.65ลิตรตอวัน  เพราะเหตุนี้จึงควรดื่มน้ําทดแทนสวนท่ีเสียไป  อยางนอยไมต่ํากวา  
8 แกวตอวัน 

 ปใญหาอยูท่ีวาคนสวนใหญดื่มน้ําไมเพียงพอตอความตองการ  เพราะมักดื่มน้ําก็ตอเมื่อ 
รูสึกกระหาย  ความจริงแลวเมื่อคุณกระหาย  นั่นหมายความวารางกายถึงขั้นเกิดภาวะขาดน้ํา   
เป็นสัญญาณและอาการของภาวะขาดน้ํา  คือ  รูสึกกระหาย  ปใสสาวะนอยลง  และปใสสาวะ 
เหลืองเขม (โดยทั่วไปปใสสาวะสีออนจะดีกวา)  ทองผูก  เหนื่อย  ออนเพลีย  ปวดหัว   

สถานการณ์ที่ 5 

http://board.postjung.com/803164.html
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เวียนหัว  หนามืด  ตาลาย  เป็นตะคริว  อุณหภูมิรางกายสูง  และความดันเลือดสูงขึ้น 
 มีรายงานการวิจัยชิ้นใหมท่ีพบวา  การดื่มน้ําใหเพียงพอจะชวยลดความเสี่ยงตอ              
การเป็นมะเร็งกระเพาะปใสสาวะดวย 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อยาลืมวา  น้ําทําใหกระบวนการทุกอยางในรางกายทําหนาท่ีไดอยางราบรื่น  ฉะนั้น   

Drink  up  ดื่มน้ําซะ 
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ค าถามที่ 1 ถอยความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
1. น้ํามีหนาท่ีหลายอยาง 
2. น้ําชวยในการขับถายของเสีย 

 3.  น้ําเป็นสารอาหารท่ีจําเป็นสําหรับชีวิต 
 4.  น้ําชวยยอยอาหารที่เรารับประทานเขาไป 
 
ค าถามที่ 2  ขอใดเป็นประโยคความเดียว 

1. ประชาดื่มน้ําวันละ 8 แกว  
2. นิดรดน้ําผักท่ีปลูกในสวนทุกวัน 

 3.  ฉันใชน้ําประปาในการหุงตมอาหาร 
4.  น้ําไมไดมีความจําเป็นตอมนุษยแและสัตวแ 

   
ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เราตองดื่มน้ําอยางนอยวันละ 8 แกว    
2. น้ําในรางกายของคนเราจะอยูในเลือดมากกวาในเซลลแ    
3. เราควรดื่มน้ําเมื่อรูสึกกระหายเทานั้น    
4. น้ําทําหนาท่ีสําคัญ คือ ชวยยอยและดูดซึมอาหาร    
5. รางกายของเราจะสูญเสียน้ําดวยการขับถาย ทางปใสสาวะ 
ทางผิวหนัง ทางปอด  

  

6. น้ําทําใหกระบวนการทุกอยางในรางกายทําหนาท่ี 
ไดอยางราบร่ืน   

  

7. เราควรดื่มน้ําหลังรับประทานอาหารมาก ๆ   เพื่อชวย 
ในการยอยอาหาร 

  

8. รางกายของเราขาดน้ําไดนานเกิน 10 วัน    
9. ถาปใสสาวะของเรามีสีเหลืองเขมแสดงวารางกายของเรา 
อยูในภาวะขาดน้ํา 

  

10. การดื่มน้ํามาก ๆจะเส่ียงตอการเป็นมะเร็งกระเพาะปใสสาวะ    
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น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกาย 

ค าถามที่ 4  จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา  นักเรียนปฏิบัติตามได้หรือไม่  
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

         ได้     ไม่ได้  
 1...................................................................................................................................... 

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

 
 
นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมลอมรอบ  ขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

 ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

2............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

เลือกน้ ามันหมูหรอืน้ ามันพืช 

โดย pimchanok 

แมไขมันจะไมใชสิ่งท่ีรางกายตองการมากนัก แต"ไขมัน" ก็คือ 1 ใน 5 ของหมูอาหาร         
ท่ีจําเป็นตอรางกาย (นอกเหนือคารแโบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร วิตามิน) ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไมได    
ท่ีจะตองใหความสําคัญตอการเลือกไขมันหรือน้ํามันเพื่อบริโภคในแตละวัน 

น้ ามันหม ูเริ่มกลับมาอยูในความสนใจของผูบริโภคในการนํามาประกอบอาหารอีกคร้ัง 
หลังจากมีกระแสถกเถียงกันระหวางน้ํามันหมูกับน้ํามันพืชบรรจุขวดผานกรรมวิธี เราควรบริโภค
น้ํามันประเภทไหนกันแน 

กลุมท่ีเชื่อวา น้ํามันหมูดีตอสุขภาพมากกวาน้ํามันพืช มีเหตุผลสําคัญยืนยันความเชื่อ      
ของตนวา น้ํามันหมูมีกรรมวิธีการผลิตท่ีปลอดภัยปราศจากการใชสารเคมี เพราะไดมาจากไขมัน
สัตวแโดยตรง ใกลเคียงธรรมชาติท่ีสุด ใหความหอมในการปรุงอาหารไดดีกวา แตกตางจากน้ํามัน
พืช   ผานกรรมวิธี ท่ีตองท้ังกลั่น (Refined) ฟอกส ี(Bleached) และแตงกลิ่น (Deodozied) 
และเมื่อนํามาปรุงอาหารจะเกิดการแตกตัวเป็นสารอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายตอรางกายได 

สวนกลุมท่ีเชื่อวาน้ํามันพืชดีตอสุขภาพมากกวา ก็ยืนยันวาไขมันพืชเป็นไขมันไมอิ่มตัว  
มีคอเลสเตอรอลนอยกวาไขมันสัตวแ และขอกลาวหาท่ีวาแมน้ํามันพืชจะไมเป็นไขท่ีอุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส แตเมื่อเขาไปอยูในรางกายท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจะกลายเป็น 
กาวเหนียว เกาะติดลําไส ไมสามารถลางออกได และเป็นสาเหตุของโรคไขมันอุดตันนั้น  
ก็เป็นคํากลาวอางท่ีไมมีหลักฐานยืนยัน 

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา เราควรบริโภคน้ํามัน 
อยางหลากหลายในปริมาณเพียงเล็กนอย เพี่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันอุดตันในเสนเลือด 
โดยประมาณวา ในจํานวนพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร ีท่ีรางกายมนุษยแตองการตอวันนั้น  
ควรจะเป็นไขมันไดไมเกิน 25-30% 

ดาน ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโภชนาการ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑแอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ไดอธิบายวา ไมวาจะเป็นน้ํามันพืช 
หรือน้ํามันหม ูตางก็เป็นไขมันท่ีไมควรบริโภคจํานวนมาก แตก็คงเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น  

สถานการณ์ที่ 6 

http://www.thaihealth.or.th/users/pimchanok.html
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ทางท่ีดีไมควรเลือกบริโภคน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว เพราะ น้ํามันพืชมีหลาย
ประเภท อาทิ น้ํามันรําขาว น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันปาลแม เป็นตน 

น้ํามันแตละประเภทก็มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการปรุงอาหารท่ีแตกตางกัน ขณะที่
น้ํามัน 
จากสัตวแ อาทิ น้ํามันหมู ก็ไมไดเลวราย เป็น
น้ํามันทางเลือกท่ีสามารถรับประทานไดเป็นคร้ัง
คราว  
ขอเพียงพิจารณาการรับประทานไขมันให
เหมาะสมกับพลังงานท่ีรางกายตองการในแตละ
วัน ก็จะไมเป็นการสะสมไขมันอันจะนําไปสู
โรคภัยตาง ๆ ได 

ขณะที ่สถาบันอาหาร ไดแนะนําการเลือกใชน้ํามันใหเหมาะสมกับชนิดและประเภท 
ของการปรุงอาหาร เชน การผัด ซึ่งจะใชน้ํามันเพียงเล็กนอย สามารถจะใชน้ํามันชนิดใดก็ได เชน 
น้ํามันรําขาว น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันทานตะวัน น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดฝูาย 

สวนการทอดอาหารท่ีใชน้ํามันปริมาณมาก และใชความรอนสูงในการประกอบอาหาร 
เพื่อใหไดอาหารรสชาติดี กรอบ อรอย เชน ทอดไก ทอดปลา ทอดกลวยแขก ทอดปาทองโกเ 
หรือ ทอดโดนัท ควรใช น้ํามันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เชน น้ํามันปาลแมหรือ น้ํามันหมู เพราะหาก
ไปใช 
น้ํามันรําขาว น้ํามันถั่วเหลือง ซึ่ง เป็นน้ํามันพืชท่ีมีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง จะกอใหเกิดควันไดงาย 
เหม็นหืน และเกิดความหนืด จากสารพิษ "โพลีเมอรแ" ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา สวนการทําน้ําสลัด 
ประเภทตาง ๆ ตองใชน้ํามันพืชท่ีไมแข็งตัวใน อุณหภูมิต่ํา เป็นน้ํามันท่ีมีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง  
เชน น้ํามันมะกอก 

ไมวาจะเป็นน้ํามันชนิดไหน เพื่อสุขภาพท่ีดีของรางกายควรเลือกรับประทานน้ํามัน 
ใหแตเพียงนอย 
 

  ที่มา: หนังสือพิมพแประชาชาติธุรกิจ 
ภาพประกอบจากอินเทอรแเน็ต 
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ค าถามที่ 1 จากถอยความนี้  ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องใด 
1. น้ํามันหมูดีตอสุขภาพมากกวาน้ํามันพืช 
2. น้ํามันพืชมีคอเลสเตอรอลนอยกวาน้ํามันหมู 
3. เลือกใชน้ํามันใหเหมาะกับชนิดและประเภทของการปรุงอาหาร 

 4.  ควรเลือกใชน้ํามันใหเหมาะกับชนิดและประเภทของการปรุงอาหาร 

ค าถามที่ 2  ประโยคในขอใดเป็นประโยคความรวม 
 1.  น้ํามันหมูไดจากไขมันสัตวแโดยตรง 
 2.  ในแตละวันควรเลือกบริโภคน้ํามันใหนอยท่ีสุด 
 3.  ไขมันพืขมีคอเรสเตอรอลนอยกวาไขมันสัตวแ 
         4.  การทอดปาทองโกเ หรือโดนัท ควรใชนํามันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง 

ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. น้ํามันหมูมีกรรมวิธีการผลิตท่ีปราศจากสารเคมี   
2. น้ํามันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง  ไมควรนํามาปรุงอาหาร   
3. ใน 1 วัน รางกายมนุษยแตองการไขมันไมเกิน 25-30 %   
4. เราควรใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหารประเภททอด   
5. คนท่ีเป็นโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด เพราะรับประทาน 
น้ํามันหมูมาก 

  

6. น้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูตางก็เป็นไขมันท่ีไมควรบริโภคมากเกินไป   
7. สารอนุมูลอิสระเกิดจากการนําน้ํามันพืชมาปรุงอาหาร   
8. น้ํามันงามีกรรมวิธีในการผลิตแตกตางจากน้ํามันหมู   
9. ไขมันเป็นหมูอาหารท่ีมีความจําเป็นตอรางกายมากที่สุด   
10. ผัดกะเพราเป็นอาหารท่ีควรรับประทาน เพราะใชน้ํามันนอยในการปรุง   
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ค าถามที่ 4 จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา   

  การปรุงอาหารให้อร่อยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้น ามันใช่หรือไม่ 
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ใช”  “ไมใช” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

            ใช่      ไม่ใช่   
 1...................................................................................................................................... 

 2...................................................................................................................................... 
 
ค าถามที่ 5   
 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

 

การปรุงอาหารด้วยน้ ามันหมู     
อร่อยกว่าน้ ามันพืช 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

คุณรู้จักออร์แกนิกดีแค่ไหน? 
โดย pimchanok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พูดถึง "ออรแแกนิก" หลายคนคงนึกถึงอาหารสุขภาพท่ีมีท้ังความสด สะอาด อรอย   
และรูเพียงวามีคุณคาทางโภชนาการท่ีสูง แต รูหรือไมวาในปใจจุบันออรแแกนิกยังสามารถทําเงิน 
ใหแกผูผลิตที่สนใจสินคาออรแแกนิกไดอยางมากมายมหาศาล ดวยการประยุกตแเป็นอาหารแปรรูป
หรือสินคาอุปโภคบริโภคท่ีเป็นผลิตภัณฑแออรแแกนิก อาทิเชน เนื้อสัตวแ นม เครื่องสําอาง เสื้อยืด 
กระเปาผา เป็นตน 

          ผักออร์แกนิก 

          ผักออรแแกนิกหรือผักเกษตรอินทรียแถือเป็น อีกหนึ่งทางเลือกท่ีดีตอคนรักสุขภาพ เพราะ
ผักออรแแกนิกนั้นมากดวยคุณประโยชนแ คุมคาสมราคา ปลูกขึ้นมาโดยไมผานการใสยาฆาแมลง 
ปุยเคมี หรือฮอรแโมนสังเคราะหแเขามาปนเปื้อน ซึ่งบอยคร้ัง ยังเขาใจกันผิดวาผักออรแแกนิกผัก
ปลอดสาร ผักอนามัย และผักไฮโดรโปนิกสแ เป็นผักชนิดเดียวกัน มีวิธีการปลูกท่ีเหมือนกัน ขอ
แจงวา  ผักออรแแกนิกจะไมใชสารเคมีใดๆ เลย เพียงแตมีการดัดแปลงวิธีการปลูก เชน ปุยในดิน 
การบํารุงดิน ความชื้น น้ํา อากาศ ฯลฯ เพื่อใหพืชเติบโตดวยวิธีแบบธรรมชาติ 100% ไมเป็นพิษ

สถานการณ์ที่ 7 

http://www.thaihealth.or.th/users/pimchanok.html
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ตอสิ่งแวดลอม และเนนใหผลผลิตตางๆ ออกตามฤดูกาล ขณะที่ผักปลอดสารจะใชสารเคมี
ระหวางการปลูก แตจะไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และเมื่อถึงชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเวนการให
สารเคมี จึงจัดวาเป็นผักท่ีปลอดภัยจากสารเคมีท่ีใชฆาแมลง ผักอนามัยก็ใชวิธีปลูกท่ีคลายกับผัก
ปลอดสาร เชนกัน แตตางกันท่ีผักอนามัยมีการใชสารเคมีปูองกันและปราบศัตรูพืช สวนผักไฮโดร
โปนิกสแ เป็นผักท่ีไรดิน ใชวัสดุในการปลูก เชน น้ํา ทราย กรวด ดินเผา เป็นตน ซึ่งพืชจําเป็นตอง
พ่ึงพาสารเคมี ไมวาจะทางน้ําหรือทางใบ ผลผลิตท่ีไดอาจจะมีสารพิษตกคางอยูบาง แตจะไมเกิน
มาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดเทานั้นเอง 

          ใครท่ีชื่นชอบการทานเน้ือ นม ไข อยูเป็นประจํา ก็ไมควรพลาดท่ีจะสรางสรรคแเมนูใน
จาน ใหมีผักผลไมออรแแกนิกเสริมอยูดวย เพราะนอกจากจะไดรับท้ังวิตามิน เกลือแร เอนไซมแ
แลว ยังสามารถชวยลดอัตราเสี่ยง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและความดันได 

          

 

 ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 

          ปใจจุบันสินคาออรแแกนิกไมไดมีเฉพาะกลุมอาหารเทานั้น แตขยายไลนแสินคาท่ีตรงตอ   
ความตองการของตลาดมากขึ้น เชน สินคาประเภท ชา กาแฟ ผาฝูาย ท่ีนําไปทําเสื้อผาเด็กออน 
สินคาบริการเชน ธุรกิจสปา รานอาหาร และเครื่องสําอาง สินคาสําหรับทําความสะอาดบาน เชน 
น้ํายาลางพื้นหองน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาซักผา น้ํายาซักชุดชั้นใน น้ํายาลางจาน และน้ํายาใช
สําหรับเครื่องครัว เป็นตน 

          ซึ่งขบวนการผลิตท้ังหมดลวนแลวแตใชวัตถุดิบที่เป็นออรแแกนิก100% และปลอดภัย        
ไรสารสังเคราะหแท่ีอันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้สินคาท่ีสามารถขอ ปิดฉลาก แบงเป็น 2 ประเภท คือ 
สินคาท่ีมีสวนผสมเป็นออรแแกนิก100% และสินคาท่ีมีสวนผสมเป็นออรแแกนิกไมนอยกวารอยละ 
95 สวนผลิตภัณฑแใดมีสวนประกอบท่ีเป็นออรแแกนิกเพียง 70-95% จะไมสามารถติดฉลากวา           
เป็นผลิตภัณฑแออรแแกนิก แตสามารถระบุปริมาณสวนประกอบออรแแกนิก บนฉลาก
ได เชน ตัวอยางตรารับรอง  

          แมวาสินคาออรแแกนิกในปใจจุบันยังไมสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม แตเราก็สามารถ
เลือกสิ่งท่ีดี มีประโยชนแใหกับตัวเองได การกินอาหารและ ใชผลิตภัณฑแท่ีเป็นออรแแกนิก  จึงเป็น      
อีกทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะกับคนทุกบาน เพราะนอกจากจะสงผลดี ตอสุขภาพของทุกคนแลว               
ยังสามารถดึงใหคนเขามามีสวนชวยดานส่ิงแวดลอม เกษตรกร และพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ         
อยางยั่งยืนไดโดยปริยาย 

  
                                                        ที่มา: หนงัสือพิมพแมติชนภาพประกอบจากอินเทอรแเน็ต 
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ค าถามที่ 1 สาระสําคัญของถอยความนี้ คือขอใด 
 1. ผลิตภัณฑแออรแแกนิกปลอดสารเคมี 

2. ปลูกผักออรแแกนิกเสริมรายไดลดรายจาย 
3. ผักปลอดสารพิษไมแตกตางจากผักออรแแกนิก 
4. ใชสินคาออรแแกนิกปลอดภัยตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ค าถามที่ 2  ประโยคขอใดมีคําท่ีมาจากภาษาเขมร     
 1. สารเคมีมีสวนในการทําลายหนาดิน 
 2. ผักออรแแกนิกมากดวยคุณประโยชนแ 
 3. สินคาออรแแกนิกสงผลดีตอสิ่งแวดลอม 

4. ผลิตภัณฑแออรแแกนิกเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะกับคนทุกบาน 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. รับประทาน ขนม ผัก ผลไม ออรแแกนิก ลดอัตราเสี่ยงโรคมะเร็ง  
โรคหัวใจ 

  

2. การปลูกผักออรแแกนิกทําใหสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น   
3. การปลูกผักโดยใชปุยจากทองตลาด คือ การปลูกผักออรแแกนิก   
4. ผลิตภัณฑแออรแแกนิกมีจําหนายตามรานคาทั่วไป   
5. ผักออรแแกนิกใหคุณคาดานวิตามิน  เกลือแร  เอนไซมแ   
6. การปลูกผักออรแแกนิกเป็นการทําลายสิ่งแวดลอม   
7. เกษตรกรสวนใหญของประเทศนิยมผลิตสินคาออรแแกนิก   
8. คนไทยมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมาก  เนื่องจากบริโภคสินคาท่ีใช
สารเคมี 

  

9. ผูบริโภคสวนใหญไมนิยมรับประทานผักออรแแกนิก เพราะมีราคา 
แพงกวาผักท่ัวไป 

  

10. เราควรปลูกผักออรแแกนิกไวรับประทานเอง  เพื่อลดรายจาย   
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ค าถามที่ 4 จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา  ปลูกผักออร์แกนิกไว้รับประทานเองได้หรือไม่ 
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

            ได้      ไม่ได้   
 1...................................................................................................................................... 

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

ค าถามที่ 5    
 
 
 
 

นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

กินผักออร์แกนิก 
ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง 

http://lh5.ggpht.com/iZckH90UZ26LTsYGpRtnxNu__FJRNBFLzc9kr7HpQ9x967stObZfJkrwgSQFwcZOaR0c=h900


28 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟักข้าว..(Gac fruit) สมุนไพรประหลาด มหัศจรรย์ 
ฟักข้าว(Gac fruit) เป็นสมุนไพรท่ีใชตานโรคมะเร็ง มีขนาดลําตนเทากับแขน ผลมีขนาด

เทากับลูกมะขวิด เป็นไมเถาเลื้อยฟใกขาวเป็นผลไม ท่ีมีประโยชนแตอสุขภาพดวงตาและภูมิคุมกัน 
(สารตานอนุมูลอิสระ) เยื่อเมล็ดของฟใกขาวมีปริมาณเบตาแคโรทีน มากกวาแครอท 10 เทา       
มีไลโคพีนมากกวามะเขือเทศ  70 เทา และมีกรดไขมันประมาณรอยละ 10 ของมวล  
การกินเบตาแคโรทีนจากฟใกขาวพบวาดูดซึมในรางกายไดดีเพราะละลายไดในกรดไขมันดังกลาว  
ฟใกขาวนั้นชวยบํารุงสายตา แตตองกินสวนมาจากเยื่อเมล็ดจะใหประสิทธิภาพสูง  

ฟักข้าวมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน พมา ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิลิปปินสแ  
เป็นพืชท่ีชาวเวียดนามใชประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบาน ฟใกขาวเป็นไมเถา
เลื้อยพัน มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข กวางยาวเทากัน
ประมาณ  6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเวาลึกเป็นแฉก 3-5 แฉก ดอกเป็นดอกเดี่ยวพบท่ีซอกใบ 
ตนแยกเพศอยูคนละตน กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง ใบประดับมีขน 
ผลออนมีสีเขียวอมเหลือง เจริญไดเองโดยไมตองถูกผสม เมื่อผลสุกจะมีสีแดง ขยายพันธุแโดยใช
เมล็ด 

สถานการณ์ที่ 8 

http://atcloud.com/stories/90586
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หรือแยกรากปลกู ฟใกขาวเริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ 2 เดือน เริ่มผลิดอกราวเดือน
พฤษภาคมและใหดอกจนถึงราวเดือนสิงหาคม ผลสุกใชเวลาประมาณ 20 วัน  

ท่ีประเทศเวียดนามมักปลูกฟใกขาวพาดพนไมระแนงขางบาน และเก็บเฉพาะผลสุก 
มาประกอบอาหาร  แตเนื่องจากฟใกขาวใหผลดีที่สุดในชวงฤดูหนาว ชาวเวียดนามจึงใชประกอบ
อาหารในเทศกาลปีใหม และงานมงคลสมรสเทานั้น ฟใกขาวมีเปลือกหนา ผลสุกเนื้อในหนามีสีสม  
ภายในมีเยื่อสีแดงใหเมล็ดเกาะ เนื้อผลสุกกินได ท่ีประเทศเวียดนามใชเยื่อสีแดงและเมล็ด (มี
น้ํามัน) เป็นยา 

http://www.elib-online.com/doctors50/food_momordica001.html .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 1  จากถอยความนี้กลาวถึงฟใกขาวในดานใดมากท่ีสุด 

1. ใชเป็นยาสมุนไพร 
2.   วิธีการปลูกฟใกขาว 
3.   ใชปลูกเป็นไมดอกไมประดับ 
4.   ใชเป็นผักสําหรับประกอบอาหาร 
 

ค าถามที่ 2  ขอใดไมถูกตอง 
1. ฟใกขาว  ชวยบํารุงสายตา 
2. ฟใกขาว  เป็นไมเถาเลื้อย 
3.   ฟใกขาว  มีสารตานอนุมูลอิสระ 

         4.   ฟใกขาว  เป็นอาหารท่ีนิยมของชาวมาเลเซีย 
 
 
 
 
 

http://www.elib-online.com/doctors50/food_momordica001.html
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ฟใกขาว มีถิ่นกําเนิดในเวียดนาม   
2. น้ํามันในฟใกขาวมีประโยชนแทางยา   
3. การรับประทานแครอท  และมะเขือเทศ  ชวยบํารุงสายตา   
4. ฟใกขาวจะออกลูกท้ังปี   
5. ฟใกขาวเป็นไมยืนตน  เนื้อแข็ง   
6. ชาวเวียดนามใชฟใกขาวประกอบอาหารในเทศกาลสําคัญ   
7. ฟใกขาวใหวิตามินเอมากกวาแครอท   
8. เนื้อของฟใกขาวมีคุณคาทางโภชนาการสูงสุด   
9. ประหลาด  เป็นคําควบกล้ําแท     
10. แครอท  เป็นภาษาถิ่น   

 
ค าถามที่ 4 

จากถอยความขางตน นักเรียนคิดวา   ฟักข้าว  จัดเป็นพืชที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ได้หรือไม่  
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

ได้      ไม่ได้   
 

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

นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 
1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ฟักข้าว  สมุนไพรประหลาด  มหัศจรรย์ 

http://4.bp.blogspot.com/-gU30wWFYIFM/UiXzdPakUSI/AAAAAAAAI-U/WA4dySbjItM/s1600/ct004.gif


32 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 

วันอาทิตยแท่ี 21 พฤศจิกายน 2536   

 “ ขาพเจาเองยังมีความรูสึกวา การสัมผัสส่ิงใดสิ่งหนึ่ง(รวมท้ังสถานท่ี)ดวย “อินทรียแท้ัง 
6”  คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ยังมีความสําคัญตอความรูสึก ทําใหเกิดความรูท่ีแทจริง   
รัฐบาลนิวซีแลนดแสามารถจัดใหขาพเจาไปแอนตารแกติกาได แตตองเป็นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็น
ตนฤดูรอนของเขา ถึงแมจะรูสึกวาระยะเวลานี้เป็นชวงท่ีขาพเจานาจะทํางานชวยบานเมือง
มากกวาจะไปตางประเทศ แตเมื่อไดคุยกับทานเอกอัครราชทูตแลว ก็รูสึกวาการเดินทางเชนนี้
เป็นสิ่งท่ีดึงดูดใจ และทน “ความเยายวน” นี้ไมไหว....... 
 “การผจญภัย” ครั้งย่ิงใหญของขาพเจาจึงเกิดขึ้น แมวาจะเทียบไมไดกับนักสํารวจ  เชน  
อามันเสน  หรือกัปตันสก็อต  (นักสํารวจอังกฤษ)  แมนักวิทยาศาสตรแของชาติตางๆ  ท่ีทํางานอยู  
ณ ท่ีนั้น ในปใจจุบันจะมีที่พักท่ีดีกวาเกา  แตก็นับวายังยากสําหรับขาพเจา ซึ่งเคยอยูแตในท่ี
อากาศอบอุนและสบายในการเดินทางไปแสวงหาความรูและประสบการณแท่ีแอนตารแกติกา.....” 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ที่ 9 

 

     บันทึกท่องโลก  : พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
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ค าถามที่ 1 จากถอยความท่ีอาน  ประโยคใดที่มีคําสมาสทุกคํา  
1. ราชทูต  ราชสุดา 
2. ขาพเจา  ผจญภัย 
3. ทองเที่ยว  ราชนิพนธแ 
4. รัฐบาล  พฤศจิกายน 

 
ค าถามที่  2   จากถอยความท่ีอาน ประโยคใดที่แสดงวามีการพูดโนมนาว  

1. “การผจญภัย” ครั้งย่ิงใหญของขาพเจาจึงเกิดขึ้น 
2. รัฐบาลนิวซีแลนดแสามารถจัดใหขาพเจาไปแอนตารแกติกาได 
3. ระยะนี้เป็นชวงท่ีขาพเจานาจะทํางานชวยบานเมืองมากกวาจะไปตางประเทศ 
4. เมื่อไดคุยกับทานเอกอัครราชทูตแลว ก็รูสึกวาการเดินทางเชนนี้เป็นสิ่งท่ีดึงดูดใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อานและทําความเขาใจ 
กอนตอบคําถามนะคะ..... 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 

ขอความ ใช ไมใช 

1. ขาพเจาในถอยความท่ีอานหมายถึงสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ   
2. แตละคนมีอินทรียแท้ังหกไมเทากัน   
3. คําวา “บานเมือง” จากถอยความท่ีอานหมายถึงประเทศแอนตารกติกา   
4. การพูดโนมนาวไดดีสามารถทําใหผูฟใงคลอยตามได   
5. การผจญภัยครั้งย่ิงใหญของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในครั้งนี้
เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่ีลําบาก 

  

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินไปเพื่อความสนุก   
7. แอนตารแกติกามีอากาศท่ีเย็นสบายในเดือนพฤศจิกายน   

8. พระราชนิพนธแของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสรุปไดวาพระองคแทาน
ทรงโปรดในสถานท่ีท่ีไดเสด็จ 

  

9. คําวา “พูดคุย” คําราชาศัพทแคือ ประภาษ    

10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดที่พักของนักสํารวจท่ีมีอยู   
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ค าถามที่ 4  จากถอยความขางตน 

  การสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งดว้ยอินทรีย์ทั้งหก  มีความส าคั ต่อความรู้สึก  ท าให้เกิด
ความรู้ที่แท้จริงแก่ทุกคนเท่ากันได้หรือไม ่

ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

               ได้      ไม่ได ้
 

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

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

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

 ....................................................................................................................................... 
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ค าถามที่ 5    

  

 

 

 

 

นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  

ขอความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
1. ............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
................................................................. 

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

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

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

 

 

“ อินทรีย์ทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ แต่ละคนมีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากัน ” 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 

 
พอกูชื่อศรีอินทราทิตยแ แมกูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง 

 ตูมีนองทองเดียวหาคน ผูชายสาม ผูหญิงโสง พี่เผือผูอายตายจากเผือเตียมแตยังเล็ก 
 เมื่อกูขึ้นใหญไดสิบเกาเขา ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาทเมืองตาก 
 พอกูไปรบขุนสามชน หัวซายขุนสามชนขับมา หัวขวาขุนสามชนเกล่ือนเขา 
 ไพรฟูาหนาใสพอกูหนีญญายพายจแจน กูบหนี 
 กูขี่ชางเบกพล กูขับเขากอนพอกู กูตอชางดวยขุนสามชน 
 ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ ขุนสามชนพายหนี 
 พอกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคําแหง เพื่อกูพุงชางขนสามชน 
 เมื่อชั่วพอก ูกูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู 
 กูไดตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแกพอกู 

กูไดหมากสมหมากหวานอันใดกินอรอยกินดี กูเอามาแกพอก ู
กูไปตีหนังวังชางได กูเอามาแกพอกู 
กูไปทบานทเมืองไดชางไดงวง ไดปใ่วไดนาง ไดเงือนไดทอง กูเอามาเวนแกพอกู 
พอกูตายยังพี่กู กูพร่ําบําเรอแกพี่กูดั่งบําเรอแกพอกู 
พี่กูตายจึ่งไดเมืองแกกูทั้งกลม 
 

 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 10 

 

      บันทึกเหตุการณ์ : จารึกบนแผ่นศิลา หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
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ค าถามที่ 1   จากถอยความท่ีอาน  ‘ไพรฟูาหนาใสพอกูหนีญญายพายจแจน .... กูบหนี’ 
 ควรเติมคําในขอใดลงไปในชองวาง เพื่อใหเป็นประโยคความรวม  

 1. ซึ่ง 
 2. แต 
 3. อัน 
 4. ท่ี 
 
ค าถามที่ 2. จากถอยความท่ีอาน นักเรียนไดแนวคิดในขอใดเพื่อนําไปใชแกปใญหาในชีวิต 

1. เมื่อพอกูตายจึ่งไดเมืองแกกูท้ังกลม 
2. เมื่อชั่วพอก ูกูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู 
3. ไพรฟูาหนาใสพอกูหนีญญายพายจแจน กูบหนี 
4. กูขี่ชางเบกพล กูขับเขากอนพอกู กูตอชางดวยขุนสามชน 

 
ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

ขอความเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ใช” 
ขอความไมเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชอง  “ไมใช 
 

ขอความ ใช ไมใช 
1. “ตูพี่นองทองเดียวกันหาคน”  ตู ในท่ีนี้หมายถึงเราท้ังหลายท้ังผูพูดและ
ผูฟใง 

  

2. พอขุนรามคําแหงตองออกรบตั้งแตอายุยางเขาสิบเกาปี   
3. พอขุนรามคําแหงออกรบเพราะตองการอํานาจและเป็นใหญ   
4. “พอขุนรามคําแหง” พระนามนี้ไดรับการขนานเมื่อรบชนะขุนสามชน   
5. คําวา “บําเรอ” หมายถึง ปรนเปรอ บํารุงรักษา   
6. “ตัวเนื้อตัวปลา” หมายถึง สัตวแน้ําท้ังหมด   
7. “พี่กูตายจึ่งไดเมืองแกกูทั้งกลม” แสดงใหเห็นวา พอขุนรามคําแหงเป็นคน  
ท่ีรักและเคารพพี่ 

  

8. ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงอานแลวทําใหเกิดความภาคภูมิใจ   

9. บานเมืองอุดมสมบูรณแ คือ บานเมืองไมเป็นเมืองขึ้นของใคร   
10. พระมหากษัตริยแในสมัยสุโขทัยตองรบเกงทุกพระองคแ    
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ค าถามที่ 4   

จากถอยความขางตน  “พ่อขุนรามค าแหงขึ้นครองราชย์ก่อนพ่ีได้หรือไม่” 

 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

      ได ้             ไม่ได้   
 

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

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

 

 

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

 ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
1. ............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

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

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

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

 

 

 

“กู”  ท่ีใชในสมัยพอขุนรามคําแหง   
สามารถนํามาใชในสมัยปใจจุบันได 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

บันทึกเหตกุารณ์ประทับใจ  ของ  นางสาว อุไรลักษณ ์บุ รัตน์   
“จากความขี้ลืมของขาพเจา  ทําใหไดรูวาในโลกนี้ก็ยังมีคนดีเหลืออยูบนโลก ซึ่งเขาคน

นั้นขาพเจาไมเคยรูจักมากอน แตเขาก็ทําใหขาพเจาไมสามารถลืมเขาไดเลยตลอดชีวิต 
      เรื่องมันมีอยูวา  เมื่อประมาณ 5 ปี ท่ีแลว  ตอนนั้นขาพเจาเรียนอยูปี 2  ท่ีมหาวิทยาลัย 
แหงหนึ่งทางภาคอีสาน วันท่ีเกิดเหตุขาพเจาจําไดแมนยํา  ซึ่งตรงกับวันท่ี  2 ธันวาคม 2548     
เวลาประมาณ  12.00 น.   หลังจากกลับจากเรียนขาพเจาจอดรถจักรยานยนตแ  แลวก็ไขกุญแจ          
เขาไปภายในหองพัก  พอเก็บของเสร็จขาพเจารูสึกหิวเลยจะออกไปซื้ออะไรกินหนาหอพัก  
พอจะหยิบเงินจากกระเปาแตก็หาไมเจอ  แตยังไมรูวากระเปาเงินของตนเองหาย   คิดวานาจะ
ลืมวางไว ท่ีใดท่ีหนึ่งของหองจึงเดินหาอยูนาน  คนทุกซอกทุกมุมภายในหอง  ตามลิ้นชักเก็บของ
ก็ไมเจอ เพราะขาพเจาเองชอบหลงวางไวอยูเป็นประจํา  หาไดระยะหนึ่งก็ไมเจอ  ก็พยายามนึก
วา..เอ   เราไปวางไวที่ไหนนา  พยายามนึกอยูนานก็นึกไมออก ขาพเจากังวลใจมากเพราะภายใน
กระเปามีเงินอยูประมาณ  3,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้แมเพิ่งโอนมาให  เงินจํานวนนี้ตองใชจาย
จํานวนหนึ่งและตองจายคาหอดวย  ซึ่งกําหนดจายเงินคาหอพัก  กอนวันท่ี 5 ของทุกเดือน   พอ
เวลาประมาณ12.30  น.  คิดวามันหายแนนอน จึงจะไปขอยืมเงินเพื่อนมาไวใชจายกอน  แลว
คอยโทรบอกแมวาเงินหาย  เมื่อขาพเจาเดินไปท่ีรถเพื่อจะไปหาเพื่อน  และตอนนั้นเองขาพเจา
มองไปเห็นกระดาษ  ใบหนึ่ง มีขอความวา  "คุณลืมกระเปาเงินไวท่ีรถ   ติดตอรับกระเปาเงินท่ี
หอง  2201  นะครับ  หรือถาผมไมอยูโทรติดตอขอรับกระเปาเงินไดที่  083-210xxxx  ขาพเจา
ดีใจมาก ตอนนั้นทีเ่ห็นขอความหนาตะกรารถเขียนโนตขอความไว  จึงโทรศัพทแภายในหองขึ้นไป
ท่ีหอง  2201  ไดยินเสียงผูชายรับโทรศัพทแ พูดวา " สวัสดีครับ " ขาพเจาจึงพูดวา"มาติดตอ
ขอรับกระเปาเงินคืนคะ"  ไดรับเสียงตอบมาวา   "ออไดครับ"   ขาพเจาจึงขึ้นไปขอรับกระเปา
เงินคืน  เขาถามขาพเจากอนรับกระเปาเงินคืนวา "กระเปาของคุณสีอะไร"  ขาพเจาตอบไปวา  
"สีฟูาลายโดเรมอน"   เขามีความรอบคอบดี เพราะตอนที่เขาเขียนโนตไวท่ีหนารถ  คนอื่นอาจ 

สถานการณ์ที่ 11 
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จะมาอานแลวสวมรอยมารับกระเปาเงินแทนตัวจริงได   หลังจากกลับจากวันพอขาพเจาตอบ
แทนความดีของเขาดวยการซื้อขนมโมจิมาฝากเพื่อเป็นการขอบคุณ     

เรื่องนี้อาจจะเป็นอุทาหรณแหรือตัวอยางสําหรับเพื่อนๆ ไดวา  ใหทุกคนมีความระมัดระวัง
และรอบคอบมากกวานี้   ทุกคนอาจไมไมโชคดีเหมือนขาพเจาหรือถามีเหตุการณแแบบนี้เกิดขึ้น          
กับขาพเจาอีก  อาจจะไมโชคดีเหมือนครั้งนี้  สุดทายตองขอขอบคุณเขามากๆ  ขาพเจาอยากนํา
ความดีของเขามาเลาใหเพื่อนๆไดรับรู วาในสังคมเราก็มีคนดีมีน้ําใจแบบเขาอยู   

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

https://www.l3nr.org/posts/392882 

ค าถามที่ 1 ถอยความนี้  ผูแตงตองการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
 1. ความขี้ลืม 
 2. ความรับผิดชอบ 
 3. ความรอบคอบ 
 4. ความซื่อสัตยแ 
 
ค าถามที่ 2 ขอใดไมถูกตอง 
 1. ชายท่ีเก็บกระเปาสตางคแไดพักอยูหอง  2201  
 2. ผูเขียนซื้อขนมโมจิมาฝากชายใจดีเพ่ือแสดงความขอบคุณ 
 3. ผูเขียนและเพื่อนขึ้นไปรับกระเปาสตางคแท่ีหองชายใจดี 
 4. ผูเขียนเป็นคนขี้หลงขี้ลืม 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.l3nr.org/posts/392882
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผูเขียนบันทึกเหตุการณแประทับใจนี้เมื่อ พ.ศ. 2553   
2. ผูเขียนทํากระเปาสตางคแหลนจากตะกรารถจักรยานยนตแ   
3. เงินในกระเปามีประมาณ  3,000  บาท   
4. แมของผูเขียนโอนเงินใหผูเขียนผานธนาคาร   
5. คาเชาหอจะเก็บเงินทุกวันที่ 5  ของเดือน   
6. กระเปาของผูแตงเป็นลายโปเกมอนสีฟูา   
7. บันทึกขอความของชายใจดีอยูในตะกราหนารถจักรยานยนตแ   
8. ผูเขียนและชายใจดีเชาอยูหอพักคนละแหง    
9. ผูแตงขอยืมเงินเพ่ือนเพ่ือจายคาเชาหอพัก   
10. ผูแตงคนหากระเปาสตางคแนานครึ่งชั่วโมงจึงแนใจวากระเปาหาย   
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ค าถามที่ 4  

 จากถอยความขางตน    อาจมีผู้สวมรอยไปรับกระเป๋าสตางค์แทนเจ้าของ 
ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”   “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

          ได้      ไม่ได ้
 

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

   ............................................................................................................................. 
 2.............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
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ค าถามที่ 5   
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ 

 

 ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
1. ............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

เก็บกระเป๋าเงินในงานบุ กฐินที่วัดได้
แล้วหาเจ้าของไม่พบควรน าเงินน้ัน ไป

บริจาคให้วัดนะโยม 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

บทสนทนา 

ลูกผูชาย...ตัวเกือบจริง: ชมัยภร   บางคมบาง  (แสงกระจาง) 

ประกอบการเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บทท่ี  4  

 ........หลังจากกินขาวกลางวันแบบไมอรอยท่ีสุดในโลกแลว อาจารยแก็ทําโทษโดยใหเรา
สามคนเดินเก็บขยะในโรงเรียน นักเรียนรุนพี่รุนนอง รุนเพื่อน มองแลวก็อมยิ้มกันใหญ ผมก็ไมวา
อะไรมาเจ็บใจนิดเดียวตอนท่ีนองกอยเดินมาพอดี ก็เด็กคนนี้ผมแอบชอบเขาอยูนี่นา พอเห็นเขา
เทานั้น หัวใจผมก็หลนวูบไปอยูท่ีตาตุมเลยทีเดียว ผมรีบหลบเขาหลังเจาหนุม เจาหนุมมัน
รําคาญก็ผลักผมเซไป ผมก็เลยไปชนเจาดาว เทานั้นแหละเป็นเรื่องทันที เพราะเจาดาวตัวมันเล็ก 
ผมไปชนมันเขา มันก็กระเด็นไปชนถังขยะ ตอจากถังขยะก็ไมมีใครใหชนแลว มันก็เลยลมตึง เจา
ดาวเสียหลักลมตามถังขยะไปอีกทีหนึ่ง 

 ลองนึกภาพเอาเองก็แลวกันวา มันจะโกลาหลขนาดไหน แคเดินเก็บขยะ คนเห็นบางไม
เห็นบาง ผมก็อายใครตอใครอยูแลว นี่มาถังขยะลม แถมดวยเจาดาวลมตาม และผมยังเป็น
จําเลยทําเจาดาวลมอีก  ผมก็เลยกลายเป็นเปูาเดน ไมแตนองกอยเทานั้นท่ีเห็นผม คนท้ัง
โรงเรียนเลยครับ ไมเวนแมแตครูและภารโรง 

 ผมรีบเขาไปชวยเจาดาว จัดการหิ้วปีกมันขึ้นมา มองไปก็เห็นสายตาของนองกอยย้ิมเยาะ
อยู ผมก็ยิ่งประสาท  

 “นายประภานนทแ” 

 นั่นเป็นเสียงของอาจารยแพิเชษฐแ  อาจารยแฝุายปกครองท่ีเขาลือกันวาดุกวาเสือ ผมอยาก
กระโดดหลบหลังเจาหนุม แตก็ไมสามารถทําได ผมทําไดอยางเดียวคือ เดินเซื่องๆออกไปหาจา
ของเสียงเหี้ยมนั้น  

สถานการณ์ที่ 12 
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 “นั่นเพื่อนผูหญิงนะ” 

 อาจารยแชี้ไปท่ีเจาดาวท่ียืนทําหนาพิลึกพิลั่น 

 “เธอไปแกลงเขาอยางนั้นไดอยางไร” 

 “ผมไมไดแกลงนะครับ”  ผมรีบปฏิเสธ 

 ไมตองปฏิเสธเลย ลูกผูชายทําผิดแลวตองรับผิด แคแกลงผูชายดวยกันก็ผิดแลว นี่ยัง
แกลงเพื่อนผูหญิงอีก อาจารยแเทวีบอกวา เธอแกลงดุจดาว ถึงไดถูกทําโทษ แลวนี่ระหวางการทํา
โทษ ยังแกลงเขาตออีก” 

 ผมโดนขอหาฉกรรจแลวนๆ 

 “ก็ไดครับ ลูกผูชายตองรับผิด” ผมนึกอยูในใจ แอนอกขึ้นรับผิด 

 “ผมผิดครับ” ผมตะโกนออกไปเต็มเสียง 

 นอกจากเก็บขยะคนเดียวในวันนั้นแลว ในตอนเย็นผมยังตองชวยงานอาจารยแพิเชษฐแใน
เรือนตนไมอีกเป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็มๆ 

 เชื่อไหมครับ อาจารยแพิเชษฐแท่ีวาดุเป็นเสือ แกชอบตนไมเสียจริงๆ ใหผมยกตนไมเขา ยก
ตนไมออก ยกดิน ยกปุย ยกบายกบอ ยกอะไรนักไมรู ลากสายยาง เปิดน้ํา หยอดฮอรแโมน หยด
เกสร  โอ฿ย ! สารพัดแหละครับ จนค่ําย่ําเย็น พอกลับไปถึงบาน แมก็ยืนหนาคว่ํารออยู ผมก็ไม
กลาบอกวาผมถูกทําโทษ เอาแตบอกวาผมมีการบานตองทําท่ีโรงเรียนทุกวัน จนพี่ไกไปกระซิบ
บอกแมวาอะไรก็ไมรู แมถงึไดเลิกวาผม ผมมารูอีกทีหนึ่งวา เจาดาวแหละไปรายงานพี่ไก พี่ไกก็
เลยไปรายงานแม ทุกอยางก็เลยสงบดี เป็นอันวาเขารูกันหมดแลววา ผมถูกทําโทษ 

 นับตั้งแตผมถูกทําโทษ ผมมึนตึงกับเจาดาว เพราะมันเป็นตนเหตุใหผมอายผูหญิงท่ีผม
แอบชอบ มันเคยตามผมมาท่ีเรือนตนไม แตผมไลมันกลับไป 

 “แกไมตองมายุง” 

 มันทําหนามุย 

 “แกไมเป็นลูกผูชาย ไลผูหญิง” 

 “แลวแกละเป็นลูกผูหญิงหรือเปลา ไอบาเอ฿ย” 
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 มันโมโหท่ีผมไปตีถูกขนดหางมัน มันก็เลยกระแทกเทาปฺาบๆจากไป อาจารยแพิเชษฐแมา
จากไหนไมรู มายืนอยูขางหลังผม พูดกับผมเบาๆวา 

 “ประภานนทแ ครูรูนะวาเราไมไดอยากวาผูหญิงถึงขนาดนั้น แตตอนเราอายุเทานี้ เรามัก
ทําอะไรไมถูก เพื่อนผูหญิงบางคนก็ดูเป็นผูหญิง บางคนก็ดูเป็นเหมือนเพื่อนผูชาย เราแยกออก
จากกันไมได บางเวลาเราก็อยากจะจีบผูหญิง บางเวลาเราก็อยากจะปฏิบัติตอผูหญิงเหมือน
ผูชาย” 

 ผมมองหนาอาจารยแพิเชษฐแดวยความแปลกใจ อาจารยแท่ีวาดุเป็นเสือเอาเขาจริงแลว ก็ไม
เลวนักหรอก 

 “จริงครับ บางทีผมก็ไมรูวาจะทําอยางไรดี เป็นผูชายนี่ลําบากนะครับ” 

 อาจารยแพิเชษฐแหัวเราะ 

 “ผูหญิงเขาก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละ ตางคนตางลําบาก คอยๆดูไป เดี๋ยวมันก็จะดีไปเอง 
ไมตองรีบรอนเป็นลูกผูชายหรอก แลวก็ไมตองหนีที่จะเป็น” 

 วาแลวอาจารยแพิเชษฐแก็หัวเราะหึๆ คําสอนและเสียงหัวเราะของอาจารยแพิเชษฐแทําใหผม
ดีขึ้นมากเลยครับ เวลาจะพูดเป็นลูกผูชายก็เลยตองคิดแลวคิดอีก แลวก็คอยๆเป็นแบบอาจารยแ
วา 
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ค าถามที่ 1  จากถอยความท่ีอาน เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเพราะสาเหตุใด   
1. ประภานนทแเป็นคนใจรอน 
2. ประภานนทแไมเป็นลูกผูชาย 
3. ประภานนทแแกลงเพื่อนผูหญิงชื่อดุจดาว   
4. อาจารยแฝุายปกครองเขาใจผิดคิดวาประภานนทแแกลงดุจดาว  

 
ค าถามที่ 2 จากถอยความท่ีอาน นักเรียนสรุปไดวาอยางไร  

1. วัยรุนเลือดรอน 
2. วัยรุนเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว 
3. วัยรุนตองกลาหาญ ยุติธรรม 
4. วัยรุนตองคอยๆเรียนรูและปรับตนใหเหมาะสมกับวัย ไมจําเป็นตองรีบรอน 

 
ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
 ขอความ เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความ ไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 
 

ขอความ ใช ไมใช 
1. ลูกผูชายหมายถึงผูชายท่ีมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยแ ยุติธรรม เขมแข็ง   
2. ลูกผูชายตองมองคนในแงดีและมีความรับผิดชอบ   
3. คุณธรรมท่ีอาจารยแพิเชษฐแขาดไปคือความเป็นกัลยาณมิตรท่ีครูพึงมีตอศิษยแ   
4. วัยรุนจะตองคอยๆเรียนรูและปรับตนใหเหมาะสมกับวัย ไมจําเป็นตองรีบรอน   
5. แมความผิดที่เราไมไดกระทําแตเพื่อแสดงความเป็นลูกผูชายเราก็ตองรับผิด   
6. ประภานนทแโกรธดุจดาวท้ังท่ีดุจดาวไมไดทําอะไรผิดเลย การกระทําเชนนี้ตรง
กับสํานวนวา แพเป็นพระชนะเป็นมาร 

  

7. การพูดจาหยาบคาย ไมมีสมบัติผูดีจะมีในวัยรุนทุกคน   
8. คนท่ีขาดความรับผิดชอบ คดโกง ออนแอ ไมยุติธรรม ไมใชลูกผูชาย   
9. กัลยาณมิตรเป็นคําสมาสท่ีมีการสนธิ   
10. ยุติ+ธรรม  เป็น ยุติธรรม คือคําสมาส   
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ค าถามที่ 4   
 จากถอยความขางตน  “ลูกผู้ชายท าผิดได้หรือไม่” 
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได” “ไมได” ท่ีกําหนดใหแลวบอกเหตุผล  จํานวน 2 
ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

            ได้            ไม่ได้   
 

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

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

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

  ........................................................................................................................................ 
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ค าถามที่ 5   

 

 

 
 
นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ

คําอธิบาย 
1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  

ขอความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
1. ............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

“ ลูกผู้ชายต้องกล้ายอมรบั
ผิดในการกระท าของตนทุก
ครั้ง”
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 
ลูกทัวร์ : สวัสดีคะ ใชบริษัทพาเท่ียวไทยแลนดแไหมคะ ? 
ไกด์ : ใชคะ 
ลูกทัวร์ : ดิฉันอยากจะเท่ียววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะคะ แตไมรูจะไปท่ีไหน 
ไกด์ : ดิฉันขอแนะนําใหเป็นวัดทาการอง  ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ  ซึ่งใกลและ 
การเดินทางไปก็สะดวกสบาย 
ลูกทัวร์ : งัน้ก็ไดคะ แลวมันอยูท่ีไหนคะ 
ไกด์ : เดี๋ยวดิฉันจะบอกแผนท่ีนะคะ 
ลูกทัวร์ : คะ 
ไกด์ : วัดนี้ตั้งอยูท่ี ถนนทางหลวง 3469 ตําบลบานปูอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จ. พระนครศรีอยุธยา คะ 
ลูกทัวร์ : งั้นดิฉันขอนดัวันนะคะ 
ไกด์ : คุณสะดวกวันไหนคะ? 
ลูกทัวร์ : งั้นดิฉันขอเป็นวันอาทิตยแ ท่ี 2 พฤศจิกายน นะคะ เวลา 09.00 น. คะ 
ไกด์ : ไดคะ ไวเจอกันวันเดินทางนะคะ 
ลูกทัวร์ : คะ ขอบคุณคะ 
ไกด์ : คะ ขอบคุณและยินดีใหบริการคะ 

 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 13 

 

บทสนทนา  “ทัวร์ไหว้พระ  9  วัดอยุธยา” 
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ณ วันเดินทาง วันอาทติย ์ที่ 2 พฤศจิกายน 
ไกด์ : สวัสดีคะ ใชลูกทัวรแท่ีนัดไวไหมคะ 
ลูกทัวร์ : ใชคะ 
ไกด์ : เดี๋ยวดิฉันจะแนะนําสถานท่ีและประวัติของวัดใหพวกคุณฟใงนะคะ 
ลูกทัวร์ : คะ 
 ไกด์ : ประวัติวัดนี้นะคะ วัดทาการอง ซึ่งสันนิษฐานตามพุทธลักษณะและซากปรักหักพัง นาจะ
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 1  (สมเด็จพระชัยราชา) ประมาณปีพุทธศักราช 2076 หรือ 474 ปีเศษ
มาแลว เพราะมีทาน้ํากั้นวัด  ชวงนั้นแผนดินคอนขางสงบพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองดี  อีกทั้ง
วัดนี้ยังใชเป็นท่ีประทับพักผอน เพื่อเผยแพรศาสนาของลัทธิลังกาวงศแอีกดวย  แตไมปรากฏ
หลักฐานท่ีชัดเจนวาผูใดเป็นผูสราง  เพราะอยูนอกเขตพระบรมมหาราชวัง  สันนิษฐานวาคงจะ
เป็นวัดที่ราษฎรสรางขึ้น  เพราะไมปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา  แตจากการสังเกต   
เม็ดมะยม    รอบกําแพงพระอุโบสถ  จึงสันนษิฐานวานาจะมีการบูรณปฏิสังขรณแขึ้นมาใหมใน
สมัยรัตนโกสินทรแ    ชวงรัชกาลพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3 - 
4 )  จากหลักฐาน    ทางโบราณคดีในการสํารวจ  ของพระยาโบราณราชธานินทแพรเดชะคุปตแ  
ซึ่งทําแผนที่การสํารวจวัดและโบราณสถานในสมัยรัชกาลท่ี 5  ระบุชื่อท่ีคลายกับวัดทาการองไว 
2 ชื่อ คือวัดทากับวัดการอง ซึ่งอยูใกลกัน  วัดทานั้นอยูตรงหัวมุมท่ีแมน้ําเจาพระยาหักเล้ียวลงสู
ดานตะวันตกของเกาะเมือง    ฝใ่งตรงขามกับวัดปุาพลู  ท่ีปากคลองมหานาคทุงลุมพลี  สวนวัด
ทาการองนั้นอยูถัดเขามาเกือบถึงหลังวัดธรรมาราม  แตไมทราบชวงเวลาใดที่ 2 วัดนี้รวมเขา
ดวยกันเป็นวัดทาการอง  เดี๋ยวดิฉันจะพาพวกคุณไปดูสถานท่ีตางๆในวัดและจะพาไปไหวพระใน
อุโบสถและพาเดินเท่ียวตลาดน้ํากรุงเกานะคะ 

ลูกทัวร์ : งั้นไปกันเถอะคะ 
ไกด์ : รอนกันไหมคะ? 
ลูกทัวร์ : นิดหนอยคะ 
ไกด์ : ถึงอุโบสถแลวคะ 
ลูกทัวร์ : โอโห!  สวยจังเลยคะ 
ไกด์ : ใชคะ  ในอุโบสถนี้มีพระพุทธรัตนมงคลหรือท่ีเรียกกันวาหลวงพอย้ิม  ท่ีมีความงดงามมาก    
ไปไหวหลวงพอย้ิมกันเถอะคะ 
ลูกทัวร์ : คะ 
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ไกด์ : เดี๋ยวดิฉันจะพาไปเดินตลาดน้ํากรุงเกานะคะ 
ลูกทัวร์ : คะ 
ไกด์ : ถึงแลวคะตลาดน้ํากรุงเกา 
ลูกทัวร์ : คะ วันนี้ขอบคุณไกดแมากๆเลยนะคะ ท่ีมาแนะนําสถานท่ีใหกับพวกเรา 
ไกด์ : คะ ยินดีมากๆคะ โอกาสหนาอยาลืมเรียกใชบริษัทพาเท่ียวไทยแลนดแอีกนะคะ      
ขอบคุณคะ 
 

**************************** 
http://th49.ilovetranslation.com/Fm37iZpwNuZ=d/ 

ค าถามที่ 1 ถอยความนี้  ผูแตงตองการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
 1. ธุรกิจการทองเที่ยว 
 2. เท่ียวเมืองไทยไมไปไมรู 
 3. โฆษณาบริษัทนําเท่ียว 
 4. ไหวพระ 9 วัดที่อยุธยา 
 
ค าถามที่ 2 ขอใดไมถูกตอง 
 1. อุโบสถ  เป็นภาษาทางการ   โบสถแ  เป็นภาษาไมเป็นทางการ 
 2. ไหม  เป็นภาษาทางการ        มั้ย   เป็นไมเป็นทางการ   

3. มัคคุทศกแ  เป็นภาษาทางการ ไกดแ  เป็นภาษาระดับกันเอง      
         4. อยางนั้น  เป็นภาษาทางการ         งั้น    เป็นภาษาระดับกันเอง   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th49.ilovetranslation.com/Fm37iZpwNuZ=d/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://board.postjung.com/data/501/501974-topic-ix-4.jpg&imgrefurl=http://board.postjung.com/501974.html&h=725&w=567&tbnid=i73SAoOxb4G0jM:&zoom=1&docid=tItvTND6qCyiEM&ei=P219U7OFBsr28QXL7oDoBQ&tbm=isch&ved=0CKgBEDMoRjBG&iact=rc&uact=3&dur=944&page=3&start=47&ndsp=26
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://board.postjung.com/data/501/501974-topic-ix-4.jpg&imgrefurl=http://board.postjung.com/501974.html&h=725&w=567&tbnid=i73SAoOxb4G0jM:&zoom=1&docid=tItvTND6qCyiEM&ei=P219U7OFBsr28QXL7oDoBQ&tbm=isch&ved=0CKgBEDMoRjBG&iact=rc&uact=3&dur=944&page=3&start=47&ndsp=26
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. วัดทา  กับวัดทาการองคือวัดเดียวกัน   
2. วัดทาการองสันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 2   
3. “หลวงพอย้ิม” คือพระพุทธรัตนมงคล      
4. เกือบ 500  กวาปีมาแลว  วัดทาการองใชเป็นสถานท่ีเผยแพรศาสนา 
    ของลัทธิลังกาวงศแ 

  

5. ตลาดน้ํากรุงเกาอยูหางไกลกับวัดทาการอง   
6. วัดทาการองเป็นวัดพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา   
7. บริษัทพาเท่ียวไทยแลนดแตั้งอยูท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
8. พระยาโบราณราชธานินทแพรเดชะคุปตแเป็นผูบูรณปฏิสังขรณแวัดทาการอง   
9. วัดทาการองอยูติดกับแมน้ําเจาพระยา   
10. ลูกไกดแท่ีมาเท่ียวบริษัทพาเท่ียวไทยแลนดแ  ในวันอาทิตยแที่ 2 
พฤศจิกายน เวลา 09.00  น.  มีเพียงหนึ่งคน  
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ค าถามที่ 4     

จากถอยความขางตน  “ซากปรักหักพังและพุทธลักษณะสามารถบอกยุคสมัย 
ที่สร้างวัดได้หรือไม่”  

 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได” “ไมได” ท่ีกําหนดใหแลวบอกเหตุผล  จํานวน 2 
ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

       ได้            ไม่ได้   
 

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

2....................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................ 
          ........................................................................................................................................ 
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ค าถามที่ 5   
 
 
 
 
 
 
 
     นักเรียนคิดอยางอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1.ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมลอมรอบขอความขางลางนี้เพียง  1  ขอความ 
 

        ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แยง้   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 
 

 

 

ถ้าท่านต้องการเที่ยว 9 วัด ท่านตอ้งไปที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นนะขอรับ  
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความ และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 

 

หลายปีมาแลว ผมและลูกชายไปดูหนังเร่ือง Lord of the ring  เมื่อหนังจบผมไดพูดคุย             
กับลูกขณะกลับบานวา; 

พ่อ: ลูกรูไหมวาทําไมคนจํานวนมากจึงชอบหนังเรื่องนี้มาก 
ลูก: ใช ไมเฉพาะคนไทยเทานั้นท่ีชอบ คนอเมริกัน ยุโรป เอเซีย ท้ังโลกชอบหมดเลย 
พ่อ: มีหนังเรื่องอะไรอีกบาง ท่ีคนชอบแบบเรื่องนี้ 
ลูก: มีอีกเร่ืองท่ีนึกออก Harry Potter ไงพอ (ลูกชายผมชอบดูหนังมาก) 
พ่อ: เพราะอะไรคนทั้งโลก ไมวาภาษา ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม  ทําไมจึงชอบหนัง            

สองเรื่องนี้เหมือนกันหมด 
ลูก: กราฟฟิค เทคนิค ฉาก เสียง การถายทํา ฯลฯ ทุกคนชอบมาก 
พ่อ: หนังอีกหลายเร่ืองเทคนิคการถายทําดีไมแพท้ังสองเรื่องนี้ แตคนก็ไมชอบเทาสอง

เรื่องนี ้มันตองมีเหตุผลอื่นท่ีทําใหคนชอบหนังสองเรื่องนี้เหมือนกัน ลูกลองคิดดูวาหนังสองเรื่อง
นี้มีอะไรเหมือนกันและคนท้ังโลกชอบ 

ลูก: ผมถามพอก็แลวกันวา เหตุผลนั้นคืออะไร 
พ่อ: พอคิดวาหนังสองเรื่องนี้ชี้ถึงสิ่งท่ีคนท้ังโลกแสวงหาคือ อํานาจ ความย่ิงใหญ และ

สะทอนความโลภและเห็นแกตัวของคนท่ีโดนใจคนท้ังโลก ในทางกลับกัน หนังท้ังสองเรื่องยังให
สิ่งท่ีคนท้ังโลกอยากได แตหาแทบไมไดในโลกปใจจุบัน 

ลูก: อะไรคือส่ิงท่ีคนท้ังโลกอยากได แตหาไมได 

สถานการณ์ที่ 14 

 

“ดูภาพยนตร์แล้วย้อนดูตัวเรา” 
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พ่อ: สิ่งท่ีคนท้ังโลกขาดและโหยหาในปใจจุบันคือ ความรักแท มิตรภาพ ความกลาหาญ 
ความเสียสละ ความมุงมั่นอดทน และคุณธรรมความถูกตอง เนื้อหาของหนังท้ังสองเรื่องลวน
เกี่ยวกับ"หลักการ"เหลานี้ท่ีคนท้ังโลกอยากเห็นอยากได แตหาไมได คนท้ังโลกจึงชอบหนัง               
ท้ังสองเรื่องนี้เหมือนกัน 

ลูก: ผมวาสิ่งท่ีพอพูด มันคือ ผูนําท่ีมีคุณธรรม ใชหรือไม 
พ่อ: มันเป็นคําถามท่ีลูกตองหาคําตอบดวยตัวเอง และยังมีอีกหลายคําถามท่ีลูกตองคิด

เอง คนหาเอง และตอบเอง เพราะพอไมสามารถมีชีวิตชวยตั้งคําถามและใหคําตอบลูกได
ตลอดไป 

นี่คือบทสนทนาของพอลูกเมื่อไปดูหนังดวยกันหลายปีกอน เป็นบทสนทนาท่ีท้ังพอและ
ลูก จะไมมีวันลืมตลอดชีวิตครับ 

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

https://www.facebook.com/permalink.php?id=109167605809018&story  

 
ค าถามที่  1   ถอยความนี้ตองการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
 1.  สัมพันธภาพท่ีดีระหวางพอกับลูก 
 2.  อํานาจและความยิ่งใหญสยบไดดวยผูนําท่ีมีคุณธรรม 
 3.  ภาพยนตรแท่ีคนท้ังโลกชอบดูคือเร่ือง  Lord  of  the  ring  และ  Harry  Potter 
 4.  ทุกคนภาพยนตรแท่ีเทคนิคการถายทําดี   
 
ค าถามที่ 2   ขอใดไมใชคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
 1.  กราฟฟิค 
 2.  โลภ 
 3.  วัฒนธรรม 
 4.  โหยหา 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ภาพยนตรแท่ีคนท้ังโลกชอบดูคือเรื่อง  Lord  of the ring  และ Harry  
Potter    

  

2. อํานาจ  ความยิ่งใหญ  ความโลภและเห็นแกตัวจะมีอยูในเร่ือง   
   Lord  of  the  ring  และ  Harry  Potter 

  

3. พอสามารถตอบคําถามลูกไดทุกเร่ือง    
4. ความรัก มิตรภาพ ความกลาหาญ เป็นสิ่งท่ีคนท้ังโลกอยากเห็นอยากได    
5. ภาพยนตรแทุกเรื่องใหท้ังขอคิดและความบันเทิง   
6. คุณธรรม  มิตรภาพ  ปใจจุบัน  เป็นคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ   
7. พอและลูกเป็นคนท่ีมีเหตุผล   
8. กราฟฟิค  เทคนิค  เป็นคําศัพทแบัญญัติ   
9. ภาพยนตรแท่ีเทคนิคการถายทํา  ฉาก  กราฟฟิค  และเสียงดี   ทุกเร่ือง 
เป็นภาพยนตรแท่ีคนท้ังโลกชอบ   

  

10. อํานาจและความยิ่งใหญเป็นสิ่งท่ีคนท้ังโลกแสวงหา   
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ค าถามที่ 4   
จากถอยความขางตน     

“ผู้มีคุณธรรมสามารถต่อสู้กับอ านาจ  ความยิ่งให ่ได้หรือไม่” 
   ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได” “ไมได” ท่ีกําหนดใหแลวบอกเหตุผล จํานวน 2 ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

         ได้             ไม่ได้   
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรมนอมนําใจ 
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 ค าถามที่ 5   
 
 
 
 
 
 
      นักเรียนคิดอยางอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้เพียง  1  
ขอความ 

 
      ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.  นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 
 

 

อ่านหนังสือนิยายได้อรรถรส
ครบถ้วนกว่าการชมภาพยนตร์ 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 

สร้างรายได้ออนไลน์แบบติดหน่วยโฆษณาออนไลน ์
ค าช้ีแจง ใหนักเรียนอานถอยความและตอบคําถามตอไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?q=
โฆษณา&biw 

ค าถามที่ 1  ถอยความนี้  ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
1. การขายสินคา 
2. การแนะนําวิธีการขายออนไลนแ 
3. การบริการกระจายหนวยโฆษณา 
4. การบริการติดตอระหวางผูขายกับลูกคา 

 
 

อานและทําความเขาใจ 
กอนตอบคําถามนะคะ..... 

สถานการณ์ที่ 15 

https://www.google.co.th/search?q=โฆษณา&biw
https://www.google.co.th/search?q=โฆษณา&biw
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ค าถามที่ 2  ถอยความในขอใดคือคําทับศัพทแ  ท้ังหมด   
1. โฆษณา    พันธมิตร 
2. พันธมิตร   เว็บไซตแ 
3. เว็บไซตแ    โปรแกรม 
4. คอมมิชชั่น  พันธมิตร  

ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 

ขอความ ใช ไมใช 
1. ผูใหบริการคือผูจําหนายสินคา     
2. “คลิก” เป็นลักษณะอาการท่ีแสดงออกดานความพึงพอใจ    
3. “โฆษณา”  เป็นคํายืมท่ีมาจากภาษาสันสกฤต     
4. “คอมมิชชั่น” หมายถึง คาตอบแทน หรือผลตอบแทนจากการทํางาน   
5. ถอยความท่ีวา “เว็บไซตแพันธมิตร” หมายถึงเครือขายในการทํางาน    
6. “โปรแกรม” เป็นคําทับศัพทแภาษาอังกฤษ   
7. โคดหนวยโฆษณา หมายถึง รหัสสินคาท่ีจําหนาย    
8. การสงลิงคแ  คือ  การสงขอมูลหรือรายละเอียด   
9. ผูใหบริการกระจายหนวยโฆษณาในปใจจุบันคืออินเตอรแเน็ต    
10. เว็บไซตแคือแหลงขอมูลท่ีใหบริการกระจายหนวยโฆษณา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เราตองไปใหถึงจดุหมายทีต่ั้งไว 
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ค าถามที่ 4   
 จากถอยความขางตน  นักเรียนหารายได้เสริมโดยระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้หรือไม่ 
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได”“ไมได” ท่ีกําหนดใหแลวบอกเหตุผลจํานวน 2 ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

                  ได้            ไม่ได้   
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกการใหเหตุผลในการสนับสนุน
แนวความคิด  ในการตอบคําถามนะคะ 
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ค าถามที่ 5   

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  ขอความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
1. ............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ระบบออนไลน์สร้างรายได้แบบไม่รู้ตัว 

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
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
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
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

          เพลง..อกหักไม่อยากรับสาย 
 ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนอานถอยความและตอบคําถามตอไปนี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsonlinemusic.com/song.php?song_id=029420 

ค าถามที่ 1  ถอยความนี้  ผูประพันธแเนื้อรองตองการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
1. ผูหญิงกําลังอกหัก 
2. ผูหญิงรองไห 
3. อกหักอยาถือโทรศัพทแ 
4. หัวใจกําลังชารแตแบต 
 

ค าถามที่ 2  คําท่ีออกเสียง  “ฮื้อ ฮื้อ”  คือคําประเภทใด 
1. คําสันธาณ 
2. คําบุพบท 
3. คําวิเศษณแ 
4. คําอุทาน 

ศิลป น  อู้ลัลลา 

จะเปิดเครื่องไวกลัวคนหลายใจโทรหา  ใครมีธุระตองขออภัย  ตอนนี้
ติดตอไมได  น้ําตาไมยอมหยุดไหล  ขอเวลานอนรองไห  ฮื้อ ฮื้อ  

ขอปิดเครื่องหนีหนาคนหลายใจสักพัก  ตอนนี้กําลังอกหักอยาถือ  ใหใจ
เธอไปกับมือ  แตท่ีตอบแทนมาหรือ  คือการท่ีเธอไมซื่อตอใจ 

ใครท่ีโทรหาในเวลานี้ตองขออภัย  หมายเลขที่คุณเรียกไมสามารถติดตอ
ไดในขณะนี ้ หากคิดถึงอยากโทรหา  อยากบอกวาใหโทรอีกทีในตอนนี้กําลัง
ชารแตแบตใหหัวใจอยู 

เพิ่งจะอกหักมามีธุระฝากไวนะขอความในสาย  เลขหมายนี้เจ็บพอแลว  
จากการหลงรักคนหลายใจ หยุดรองไหจะโทรหา  ตองขอโทษที 

 

สถานการณ์ที่ 16 

เพื่อนๆตองใชโทรศัพทแให
เกิดประโยชนแมากทีสุ่ดนะ

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://lh6.ggpht.com/AB_wP2UePPn1_13s40wc6_Hhn4yAVWvgzxo5ODY-wZJWKKSW0n2wpzbaIYJCZ3nDQw=h310&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntapp.stickerlinecartoonfree&h=310&w=310&tbnid=xqk98KI8OMZgoM:&zoom=1&docid=LRVd9dvBLamHiM&itg=1&ei=A6d-U7aFE4fqrAf9joGgDA&tbm=isch&ved=0CBsQMygTMBM42AQ&iact=rc&uact=3&dur=485&page=26&start=610&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://lh6.ggpht.com/AB_wP2UePPn1_13s40wc6_Hhn4yAVWvgzxo5ODY-wZJWKKSW0n2wpzbaIYJCZ3nDQw=h310&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntapp.stickerlinecartoonfree&h=310&w=310&tbnid=xqk98KI8OMZgoM:&zoom=1&docid=LRVd9dvBLamHiM&itg=1&ei=A6d-U7aFE4fqrAf9joGgDA&tbm=isch&ved=0CBsQMygTMBM42AQ&iact=rc&uact=3&dur=485&page=26&start=610&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://lh6.ggpht.com/AB_wP2UePPn1_13s40wc6_Hhn4yAVWvgzxo5ODY-wZJWKKSW0n2wpzbaIYJCZ3nDQw=h310&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntapp.stickerlinecartoonfree&h=310&w=310&tbnid=xqk98KI8OMZgoM:&zoom=1&docid=LRVd9dvBLamHiM&itg=1&ei=A6d-U7aFE4fqrAf9joGgDA&tbm=isch&ved=0CBsQMygTMBM42AQ&iact=rc&uact=3&dur=485&page=26&start=610&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://lh6.ggpht.com/AB_wP2UePPn1_13s40wc6_Hhn4yAVWvgzxo5ODY-wZJWKKSW0n2wpzbaIYJCZ3nDQw=h310&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntapp.stickerlinecartoonfree&h=310&w=310&tbnid=xqk98KI8OMZgoM:&zoom=1&docid=LRVd9dvBLamHiM&itg=1&ei=A6d-U7aFE4fqrAf9joGgDA&tbm=isch&ved=0CBsQMygTMBM42AQ&iact=rc&uact=3&dur=485&page=26&start=610&ndsp=24
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 

ขอความ ใช ไมใช 
1. ผูหญิงท่ีอกหักทุกคนมักจะตองนอนรองไห  (ฮื้อ ฮื้อ....)    
2. ผูหญิงโดยท่ัวไปสวนมากขนานนามผูชายวา “คนหลายใจ”    
3. “ชารแตแบต” เป็นคําทับศัพทแภาษาอังกฤษ    
4. “ขอปิดเครื่องหนีหนาคนหลายใจสักพัก” เป็นอาการของการเกลียดชัง    
5. “หากคิดถึงอยากโทรหา  อยากบอกวาใหโทรอีกที” ถอยความนี้แสดงถึง 
     ความอาลัยอาวรณแกันอยู  

  

6. ถอยความท่ีกลาววา “ใหใจเธอไปกับมือ” เป็นสุภาษิตคําพังเพย     
7. เมื่อผูหญิงมอบใจให  สิ่งที่ตอบแทนคือความซื่อสตัยแ  ความกตัญโู  รูคุณคน   
8. หากโทรศัพทแไมติด  ใหกดหมายเลขนั้นซ้ําๆและกดโทรอีกคร้ัง    
9. หากไมสามารถติดตอหมายเลขท่ีตองการไดแสดงวาปิดเคร่ืองโทรศัพทแ   
10. “ใครที่โทรหาในเวลานี้ตองขออภัย”  เป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ
ในการกระทําของตนเอง  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ใดมีรักที่นัน่ยอมมีทุกขแ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://lh5.ggpht.com/fAazl0eV_urLabHBpKfrCHWCvOnMhR6hcKfudSCP4vkYWl0EOF9BLEo3frJf4Xe3llM=h310&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntapp.stickerlinecartoonfree&h=310&w=310&tbnid=IizHn3NI4lB1qM:&zoom=1&docid=LRVd9dvBLamHiM&itg=1&ei=A6d-U7aFE4fqrAf9joGgDA&tbm=isch&ved=0CDEQMygpMCk42AQ&iact=rc&uact=3&dur=1693&page=27&start=634&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://lh5.ggpht.com/fAazl0eV_urLabHBpKfrCHWCvOnMhR6hcKfudSCP4vkYWl0EOF9BLEo3frJf4Xe3llM=h310&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntapp.stickerlinecartoonfree&h=310&w=310&tbnid=IizHn3NI4lB1qM:&zoom=1&docid=LRVd9dvBLamHiM&itg=1&ei=A6d-U7aFE4fqrAf9joGgDA&tbm=isch&ved=0CDEQMygpMCk42AQ&iact=rc&uact=3&dur=1693&page=27&start=634&ndsp=24
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ค าถามที่ 4   
 จากถอยความขางตน     นักเรียนอกหักจะต้องนอนร้องไห้  
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ใช”  “ไมใช” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
จํานวน  2  ขอ ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

             ใช่       ไม่ใช ่  
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนใดไมมีดนตรีกาล  ในสันดานเปน็คนชอบกลนัก 
เพื่อนๆ มีความคดิเห็นแตกตางจากน้ีไหมครับ...... 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-pMs5N71xk7c/UiXzctLUJhI/AAAAAAAAI-Y/4rPEXamq4bA/s1600/ct003.gif&imgrefurl=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/09/clipart.html&h=744&w=544&tbnid=juA4mg5KCOWx1M:&zoom=1&docid=-A8m5l2MNS23SM&ei=_aV-U83VBMjmrAfsSw&tbm=isch&ved=0CGEQMyhZMFk4ZA&iact=rc&uact=3&dur=502&page=8&start=171&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-pMs5N71xk7c/UiXzctLUJhI/AAAAAAAAI-Y/4rPEXamq4bA/s1600/ct003.gif&imgrefurl=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/09/clipart.html&h=744&w=544&tbnid=juA4mg5KCOWx1M:&zoom=1&docid=-A8m5l2MNS23SM&ei=_aV-U83VBMjmrAfsSw&tbm=isch&ved=0CGEQMyhZMFk4ZA&iact=rc&uact=3&dur=502&page=8&start=171&ndsp=24
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ค าถามที่ 5   

 

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม ลอมรอบขอความขางลางนี้ เพียง 1  ขอความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 
1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
1................................................................ 
.................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

 

เวลาอกหักจะตอ้งป ดเครื่องโทรศัพท์ทุกครั้ง 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

                 นิทานอีสป  เรื่อง จระเข้กับเต่ายักษ์ 
ค าช้ีแจง   ใหนักเรียนอานถอยความและตอบคําถามตอไปนี้ 

 
 

 

 

 
 

 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว  บริเวณทาน้ําแหงหนึ่งมีจระเขตัวโต  มันกําลังหิวโซมาก  มันวาย

น้ําวนไปมาอยูนาน  มันพยายามหาสัตวแเล็กมาเป็นอาหาร  แตท้ังวัน  มันก็ไมสามารถหาอาหาร
ได มันมองเห็นขอนไมเขา  มันดีใจนึกวาเป็นพวกแมวน้ําหรือพวกกวางนอยลอยมาติดท่ีทาน้ํา  
มันรีบ อาปากคาบกินเขาไปทันที   

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ที่ 17 
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แตไมทันไดถึงทอง  มันตองรองเพราะทนเจ็บปวดไมไหว มันรองเรียกสัตวแตัวอื่นใหชวย
เขาไปเอาขอนไมออกจากลําคอใหมันหนอยจะมีรางวัลให  แตกไ็มมีสัตวแตัวไหนกลาพอท่ีจะเขา
ไป  เพราะรูดีวาถาเขาไปแลวคงไมมีโอกาสไดออกมาแน  

 

 

 

 

ผานไปไมนานก็มีเตายักษแผานมามันรองขึ้นวา “เจาเตายักษแ ชวยอะไรขาสักอยางไดไหม  
เจาชวยคลานเขาไปในปากของขา  แลวชวยเอาขอนไมที่ติดลําคอของขาออกใหดวยขาจะมี
รางวัลอยางงามใหแกทาน” เมื่อเตายักษแไดยินเชนนั้นมันตอบทันทีวา “ถาขาเขาไปแลวคงไมมี
โอกาสไดรับรางวัลจากทานแน  เพราะขาคงเป็นอาหารใหทานเป็นแน  ขนาดขอนไมแทๆ  ทาน
ยังคิดจะกินเป็นอาหารเลย  แลวเตายักษแอยางขาคงไมเหลือเป็นแน”  

จากนั้นเตายักษแก็เดินจากไป  จระเขรองเรียกเจาเตายักษแ  ขอรองใหกลับมาชวยมันดวย 
เพราะมันเจ็บปวดทรมานมาก  จะใหมันทําอะไรก็ยอมทุกอยางเพียงแคชวยเอาขอนไมออกจาก
ลําคอใหเทานั้น  มันจะไมลืมบุญคุณครั้งนี้เลย  เตายักษแสงสารจึงหันกลับมาชวยจระเข  แตกอน
เขาไป  เตายักษแไดใหจระเขสาบานไววา “จะไมทํารายหรือคิดที่จะกินเตาอยางขาเป็นอาหาร”  
เจาจระเขรีบสาบานทันที  เตายักษแคอย ๆ คลานเขาไปในปากของจระเขแลวใชหัวของมันดัน
ขอนไม  ใหหลุดออกจากลําคอ  ไมนานเศษไมก็หลุดออก  แทนท่ีเจาจระเขจะกลาวคําขอบคุณ  
แตกลับพูดจาไมดีตอเตายกัษแ “เจานี้ชั่งทําอะไรชักชา  ขาตองทนเจ็บปวดอยูนานเพราะเจาแทๆ  
เจายังจะมายืนทําอะไรอยูอีก  รีบหลีกไปใหพนนะ  เดี่ยวขาจับเอาเจาเป็นอาหารมื้อนี้แลวจะหา
วาขาใจรายไมไดนะ”  จากนั้นเจาจระเขก็คลานลงน้ําหายไป…  

นิทานอีสปเรื่องนี้สอนใหรูวา : “การไมรูจักบุญคุณคน  มีนิสัยและสันดานท่ีหยาบคาย  
เป็นคุณสมบัติของคนพาล” 

 

https://www.google.co.th/#q=นิทานอีสป 
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ค าถามที่ 1  ถอยความขางตน  ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
1. ความเมตตา 
2. การไมรูจักบุญคุณคน   
3. คุณสมบัติของคนพาล 
4. การชวยเหลือเกื้อกูล 
 

ค าถามที่ 2  จากถอยความขางตน จระเขพูดวา “เจานี้ชั่งทําอะไรชักชา  ขาตองทนเจ็บปวด  อยู
นานเพราะเจาแทๆ  เจายังจะมายืนทําอะไรอยูอีกรีบหลีกไปใหพนนะ  เดี่ยวขาจับเอาเจาเป็น
อาหารมื้อนี้  แลวจะหาวาขาใจรายไมไดนะ”  จระเขพูดแบบนี้แสดงวาจระเขมีนิสัยอยางไร 

1. ขมเขาโคขืนใหกินหญา 
2. คนดีเห็นนาน  คนพาลเห็นเร็ว 
3. บุญคุณตองทดแทนแคนตองชําระ 
4. พูดจาเหลาะแหละ  ไมรักษาคําพูด 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 
 

ขอความ ใช ไมใช 
1. แมวน้ําหรือพวกกวางนอยเป็นอาหารจานโปรดของจระเข     
2. เตายักษแชวยจระเขเพราะจระเขบังคับใหชวย    
3. ความฉลาดกอใหเกิดความเสียหายอยูเสมอ    
4. จระเขเป็นคําท่ีออกเสียงผิดเพี้ยนมาจากคําวา  จะเข     
5. เมื่อเจาเตายักษแชวยจระเขไดแลว  เจาจระเขก็คิดจะกินเจาเตายักษแเป็นอาหาร    
6. สัตวแตางๆไมเขาไปชวยเพราะรูดีวาถาเขาไปชวยแลวคงไมมีโอกาสรอดแน    
7. การไมรูจักบุญคุณคน  มีนิสัยและสันดานท่ีหยาบคาย  เป็นคุณสมบัติ 
    ของคนพาล       

  

8. จระเขรองเรียกสัตวแตัวอื่นใหชวยเขาไปเอาเตายักษแออกจากลําคอใหหนอย 
    เจาจระเขจะมีรางวัลให  

  

9. การกระทําทีเ่ชื่องชามักจะทําใหผูอืน่เดอืดรอนอยูเสมอ    
10. “ทรมาน”  เป็นคําไทยแทท่ียืมมาจากภาษาสันสกฤต     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อานออก  อานรูเรื่อง  คือเครื่องมือ                
การอานแบบวิเคราะหแ 



75 
 

ค าถามที่ 4   

   จากถอยความขางตน    คนฉลาดสามารถใช้ค าพูดเป็นอาวุธได้  
   ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได” “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

              ได้      ไม่ได้   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนาคตของเราขึ้นอยูกับการปรุงแตงของตัว
เราเอง 
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ค าถามที่ 5   

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม  ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  
ขอความ   

 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

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
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
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

ค าช้ีแจง ใหนักเรียนอานถอยความและตอบคําถามตอไปนี้ 
 

                               อัครศิลป น  
 
 

 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธแ พุทธศักราช 2529 คณะกรรมการ                                 
วัฒนธรรมแหงชาต ิสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไดนอม
เกลานอมกระหมอมถวายพระราชสมัญญา”อัครศิลปิน” แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
รัชกาลปใจจุบัน  ณ  พระตําหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิต 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลปใจจุบัน  ทรงเป็นเลิศในศิลปะหลายสาขา  เป็นตน
วา  
ดุริยางคศิลป ทัศนศิลป และนฤมิตศิลป เป็นตน ทรงไดรับการยกยองสดุดีในพระเกียรติคุณเป็นท่ี
ประจักษแชัด บรรดาศิลปินตางตระหนักในพระปรีชาสามารถอยางหาท่ีเปรียบไมได จึงพรอมใจ
กันเทิดทูนพระเกียรติยศ ใหเป็นท่ีปรากฏแกชาวโลก โดยขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา
อันเป็นพระคุณนามพิเศษแดพระองคแ 

 ดานดุริยางคศิลป เป็นท่ีประจักษแกันทั่วไปทั้งในและนอกประเทศวา ทรงดนตรีไดหลาย
ชนิด และทรงไดพระราชนิพนธแเพลงเป็นจํานวนมาก จนสถาบันดนตรีตางประเทศยกยองวาทรง
เป็นเอกในทางดนตรีพระองคแหนึ่ง นอกจากนั้นยังทรงสงเสริมเพลงไทยโดยพระราชทานเงิน
จํานวนหนึ่งแกกรมศิลปากรใหรวบรวมเพลงไทย พิมพแออกจําหนายแกนักศึกษาและประชาชนท่ี
สนใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาอุบลรัตนแราชกัญญา และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาสิรินธรเทพรัตนราชสุดา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟูามหา
จักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี) ทรงเรียนซอสามสายและซอดวง ตั้งแต
ครั้งยังทรงพระเยาวแ 

 

สถานการณ์ที่ 18 
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 ดานทัศนศิลปก็ปรากฏวาทรงชํานาญท้ังการถายรูปและการเขียนภาพสีน้ํามัน มีผลงาน
เป็นจํานวนมาก นอกจากงานศิลปะแขนงตางๆ ดังกลาวแลว ยังทรงพระปรีชาสามารถในการ
ออกแบบและทรงกอสรางเรือใบดวยฝีพระหัตถแ ท้ังทรงรวมแขงขันในกีฬาแหลมทองครั้งท่ี 4 
พุทธศักราช 2510 ปรากฏวาทรงชนะเป็นท่ื 1 ประเภทโอเค เรือใบท่ีทรงใชในการขางขันทั้งของ
พระองคแและของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาอุบลรัตนแราชกัญญา ก็สําเร็จดวยฝีพระหัตถแ จาก
โรงตอเรือในพระราชวังจิตรดารโหฐาน 

 คําวา “อัครศิลปิน” แปลตามศัพทแวา ผูมีศิลปะอันเลอเลิศ หรือจะหมายเอาวา ผูเป็น
ใหญในศิลปิน ก็ได เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นอกจากจะทรงเป็นเลิศในศิลปะท้ังปวง
แลว ก็ยังมีคุณูปการไดทรงอุปถัมภแศิลปินท้ังหลายมาโดยตลอดอีกดวย 

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

ค าถามที่ 1  จากถอยความท่ีอาน “อัครศิลปิน” หมายถึงขอใด  
1. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
3. พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
4. พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 
ค าถามที่ 2  จากถอยความท่ีอาน เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชจึง   
         ไดรับสมัญญาวา “อัครศิลปิน”   

1. เพราะทรงเป็นเลิศในศิลปะท้ังปวง 
2. เพราะทรงเป็นเลิศในดานทัศนศิลป 
3. เพราะทรงเป็นเลิศในดาน นฤมิตศิลป  
4. เพราะทรงเป็นเลิศในดานดุริยางคศิลป 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความท่ีอาน ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 

 ขอความเป็นจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย x ในชอง  “ใช” 
 ขอความไมเป็นจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย x ในชอง  “ไมใช” 
 

ขอความ ใช ไมใช 
1. ดุริยางคศิลป คือศิลปะของการบรรเลงเครื่องดุริยางคแ   
2. ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพแ งานประติมากรรม งานสถาปใตยกรรม ท้ังหมด
เป็นทัศนศิลป 

  

3. การถายรูปไมจัดวาเป็นทัศนศิลป   
4. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดนตรีไดหลายชนิดและทรงไดพระ
ราชนิพนธแเพลงเป็นจํานวนมาก” เป็นประโยคความรวม  

  

5. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับการยกยองสดุดีในพระเกียรติ
คุณท่ีบรรดาศิลปินตางตระหนักในพระปรีชาสามารถ” เป็นประโยคความ
ซอน 

  

6. ฝีพระหัตถแ หมายถึง ความรู   
7. พระมหากษัตริยแจําเป็นตองทรงพระปรีชาสามารถเหมือนกัน   
8. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเป็นดั่งเชนเทวดา   
9. พระมหากษัตริยแทุกพระองคแทรงเป็นอัครศิลปิน   
10. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสงเสริมเฉพาะดานดนตรี   
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ค าถามที่ 4   

 จากถอยความขางตน  “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงท านาได้หรือไม่” 
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได” “ไมได” ท่ีกําหนดใหแลวบอกเหตุผล  จํานวน 2 
ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

             ได้            ไม่ได้   
 

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

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

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

  ........................................................................................................................................ 
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ค าถามที่ 5   

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  ขอความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 

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

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

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

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

 

 

 

 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเปรียบเสมอืนเทพบนดิน” 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

ค าช้ีแจง ใหนักเรียนอานถอยความและตอบคําถามตอไปนี้ 
 
 

 
 เมื่อกลาวถึง  “ประเพณีอุมพระดําน้ํา”  เพชรบูรณแ  ทุกคนยอมนึกถึงตํานานมหัศจรรยแ

การพบพระพุทธรูป  “พระพุทธมหาธรรมราชา”  ท่ีคนหาปลาชื่อหลวงตาดอนกับเมียไดพบขณะ
ทอดแหจับปลากลางแมน้ําปุาสัก  ทามกลางอิทธิปาฏิหาริยแและความเชื่อตางๆ  มากมาย  
จนกระทั่งพระพุทธรูปองคแนี้ไดกลายเป็นพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของชาวเพชรบูรณแ  และ
กอกําเนิดเป็นประเพณีความเชื่อ  ท่ีสืบทอดกันมาหลายยุคสมัยกวา  400  ปี  โดยเจาเมืองใน
อดีตจนถึงปใจจุบันตองอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีกรรมดําน้ํากลางแมน้ําปุา
สัก  ณ  วังมะขามแฟบ  หรือทาน้ําวัดโบสถแชนะมาร  อ.เมืองเพชรบูรณแ 

คําท่ีกลาววา  “มีพระประจําเมือง  เหมือนมีธรรมะประจําใจ”  ท่ีสะทอนถึงจิตวิญญาณ
แหงประเพณีและพลังแหงศรัทธา  ไดกลายเป็นคติเตือนใจคนเพชรบูรณแใหนอมนําเอาหลัก
ธรรมะมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองดีงามมาโดยตลอด 

จิตวิญญาณแหงประเพณีอุมพระดําน้ํา  ท่ีแฝงไวดวยภูมิปใญญา  และกุศโลบายอันชาญ
ฉลาดของบรรพชน  ท่ีกําหนดใหเจาเมืองตองอัญเชิญพระพุทธรูปแหแหนไปรอบเมืองเพชรบูรณแ  
และอัญเชิญแหทางน้ําไปประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์  ในวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ของทุกๆ ปี   
มีนัยสําคัญหลายๆดาน  ท้ังดานการเมืองการปกครอง  การสืบทอดและทํานุบํารุงพระศาสนา  
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  การรักษาความมีระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและการมุงเนนสราง
ความสามัคคีในหมูคณะประชาชน  ดังคําสั่งสอนสืบทอดกันมาของบรรพบุรุษชาวเพชรบูรณแ  
ดังนี้ 

ดานการเมืองการปกครอง “ประเพณีนี้ใชศาสนาและพิธีกรรมมาเป็นศูนยแกลางและเป็น
สิ่งจูงใจ  เพื่อใหเกิดความรัก   ความสามัคค ีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  อันกอใหเกิด      
ความฮึกเหิมในการรวมกันปกปูองดูแลรักษาบานเมือง  ยามท่ีบานเมืองมีเภทภัยสงครามเขามา” 

สถานการณ์ที่ 19 

 

“จิตวิ  าณแห่งประเพณีอุ้มพระด าน้ า” 
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ดานการรักษาส่ิงแวดลอม  “ทําใหราษฎรไพรฟูา  เกิดความตื่นตัวรวมกันดูแลรักษา 
บานเมือง  การท่ีเจาเมืองอัญเชิญพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์แหแหนรอบเมืองท้ังทางบกและทางน้ํา 
ราษฎรตองดูแลบานเมืองใหมีระเบียบเรียบรอย  และตองชวยกันดูแลแมน้ําปุาสักซึ่ง
เปรียบเสมือนสายเลือดใหญที่หลอเลี้ยงชาวเพชรบูรณแ  เพื่อไมใหสกปรกจนเป็นบอเกิดแหง
โรคภัยไขเจ็บและ         โรคระบาด”  ดานการสรางการมีสวนรวม  “ประเพณีนี้เป็นศูนยแกลาง
ของกิจกรรมท่ีทุกคนอยากมารวมงาน  โดยผูท่ีรวมงานนี้ตางมาเพราะใจเชื่อวา  หลังการมีสวน
รวมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้          จะเกิดความสิริมงคลขึ้นในชีวิตและหนาท่ีการงาน” 

ดานการสรางความศรัทธา  สืบทอด  ทํานุบํารุงในพระศาสนา  “ทุกคนตางเชื่อวา
หลังจากประกอบพิธีกรรมแลว  น้ําในแมน้ําปุาสักจะกลายเป็นน้ําพระพุทธมนตแอันศักดิ์สิทธิ์และ
จะพากันตักใสภาชนะที่จัดเตรียมมานํากลับบานไปไวเพื่อเป็นสิริมงคล  ในขณะท่ีขาวของเครื่อง
บูชาและเครื่องเซนสังเวยในพิธีกรรมก็จะถูกประชาชนท่ีมารวมพิธีกรรมนํากลับไปจนหมดเกลี้ยง  
สิ่งเหลานี้หมายถึงความศรัทธาที่เปี่ยมลนตอพิธีกรรมและองคแพระพุทธมหาธรรมราชา”ดานการ
สรางความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนเพชรบูรณแ  “แมบางชวงบานเมืองเกิดภาวะวิกฤต 
อาจจะทําใหผูนําหรือผูคนใหความสําคัญกับประเพณีนี้นอยไปบางก็ตาม  แตทายที่สุดศรัทธาแหง
ประเพณีอุมพระดําน้ําและบารมีของพระพุทธมหาธรรมราชา  ยังทําใหภาพของพระพุทธรูป
คูบานคูเมือง  อีกท้ังพิธีกรรมแหงความเชื่อและศรัทธา  กลับเขามาอยูในดวงใจของชาว
เพชรบูรณแทุกคน”  

********************************************** 
 ที่มา  หนังสือ  “ปลูกจิต  สานบุญ  มุ่งศรัทธา  มหาพุทธานุสรณ์บนแผ่นดินเพชรบูรณ์  พระพุทธมหาธรรม
ราชาเฉลิมพระเกียรติฯ “หนึ่งเดียวในไทย  ร่วมถวายองค์ราชัน”  ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพร
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกเนตรพระ
พุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ  วันที ่ 26  กันยายน  2554             ณ  พุทธอุทยานเพชรบุระ  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ค าถามที่  1   ถอยความนี้ตองการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
 1.  มหัศจรรยแการพบพระพุทธรูป 
 2.  สิ่งท่ีไดจากประเพณีอุมพระดําน้ํา 
 3.  สืบสานตํานานอุมพระดําน้ํา 
 4.  ความรักความศรัทธา    
 
ค าถามที่ 2   ขอใดเป็นคําภาษาบาลี 
 1.   ศรัทธา 
 2.   วิกฤต 
 3.   ราษฎร 
 4.   มหัศจรรยแ 
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 

 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ประเพณีอุมพระดําน้ํามีสวนในการรักษาส่ิงแวดลอม    
2. ตามความเชื่อของชาวเพชรบูรณแหลังพิธีอุมพระดําน้ํา  น้ําในแมน้ําปุาสัก 
จะเป็นน้ําพระพุทธมนตแศักดิ์สิทธ์ิ  

   

3. พิธีอุมพระดําน้ําจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15  ค่ํา  เดือน 10  ของทุกปี    
4. การแหแหนพระพุทธมหาธรรมราชารอบเมืองจัดขึ้นเพื่อใหประชาชน 
ไดสักการะพระพุทธรูปอยางถวนหนา  

   

5. ประเพณีอุมพระดําน้ําปฏิบัติสืบทอดกันมาประมาณ  400  ปี    
6. แมน้ําท่ีสกปรกเป็นบอเกิดของโรคภัยไขเจ็บ    
7. ศาสนาและพิธีกรรมไมสามารถทําใหเกิดความรักและความสามัคคี    
ในหมูคณะได 

   

8. ยามเกิดภาวะวิกฤต  เจาเมืองเพชรบูรณแจะเป็นผูสรางความเป็น 
อันหน่ึงอันเดียวกันของประชาชน 

   

9. การแหแหนพระพุทธมหาธรรมราชาจัดขึ้นเฉพาะทางบกเทานั้น    
10. ยามมีเภทภัยสงครามพระพุทธมหาธรรมราชาจะเป็นศูนยแกลาง 
ความสามัคคีและสรางความฮึกเหิม 
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ค าถามที่ 4   

จากถอยความขางตน “ยามมีทุกข์หรือมีปั หา  ให้น าหลักธรรมมาช่วย
แก้ปั หา” 

ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ “ได” “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล 
จํานวน  2  ขอ   
   ได้     ไม่ได ้
1......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
ค าถามที่ 5   
 
 
 
 
 
       นักเรียนคิดอยางอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมลอมรอบ  ขอความขางลางนี้เพียง  1  
ขอความ 
 

 ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 

2. นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

 

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

 

1…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

มีพระประจ าเมือง  เหมือนมีธรรมะประจ าใจ 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

ค าช้ีแจง ใหนักเรียนอานถอยความและตอบคําถามตอไปน้ี  

 
 

 
แจงเป็นเด็กหญิงอายุ 13  ปี อยูกับพอแม พี่ชายและนองสาว  ในบานหลังเล็กๆ ท่ีปลูก

อยู ในบริเวณเดียวกันกับบานของคุณยาย  และบานของปูาวิมลอีก 1 หลัง คุณยายมีลูกสาว 2 
คน คือปูาวิมลและวิภาแมของแจง  แจงรักคุณยายและชอบคุยกับคุณยายมาก  ไมวาแจงจะคิด
จะทําอะไร แจงจะไปเลา  ไปปรึกษา  และขอความเห็นจากคุณยายเสมอ  วันนี้ทําการบานเสร็จ
แลวอยากคุย กับคุณยาย  จึงไปหาคุณยายที่บาน 

แจง : สวัสดีคะคุณยาย 
คุณยาย : จะสวัสดี  นี่ยายทําลอดชองของชอบของแจงพอดีเลย  มากินเสียซิ 
แจง : ขอบคุณคะ  วันนี้แจงมีเรื่องของแกวมาเลาใหคุณยายฟใง 
คุณยาย : เดี๋ยวคอยเลาก็ได  กินขนมใหเสร็จเสียกอน 
แจง : คะ  แจงตื่นเตนนะคะ  อยากใหคุณยายรูจักแกว 
คุณยาย : เรื่องของแกวนี่  ดีหรือรายจ฿ะ 
แจง : เรื่องดีคะ  ดีมากๆ ดวย  แกวเขาไดรับเลือกใหเป็นนักเรียนดีเดนของโรงเรียนปีนี้

คะ 
คุณยาย : แจงคงชอบแกวมาก  จึงดีใจกับเขา  สนิทกับเขามากหรือ 
แจง : คะ  คุณยาย  สนิทกันเพราะตอนเย็นเรากลับบานดวยกันทุกวัน แจงกับแกวชอบ 

อะไรเหมือนๆ กัน 
คุณยาย : ชอบอะไรบางละ  ท่ีเหมือนกัน 
แจง : เราชอบนุงกางเกงยีนสแแตไมชอบสวมเสื้อยืดเหมือนกัน  ชอบดูกีฬาแตไมชอบเลน

เหมือนกัน  และก็ชอบดูหนังฟใงเพลงเหมือนกันคะ  ท่ีตางกันก็มีนะคะ  คือ  แจงพูดอะไรตรงๆ   
แบบท่ีคุณยายวา  ขวานผาซาก  แตแกวเขาระวัง  เขาไมวาใครเลย  พูดก็เพราะ  คุณยายคงเดา
ไดนะคะวาเพื่อนๆ  ตองชอบแกวมากกวาแจง 

สถานการณ์ที่ 20 

พูดดี  มีเสน่ห์ 
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คุณยาย  : แลวนักเรียนดีเดนนี่  เขาเลือกดวยเกณฑแอะไรละจ฿ะ 
แจง : อาจารยแใหญบอกวา  แกวเป็นคนท่ีมีมารยาทดี  มีม                                                                                                                                                                            

นุษยสัมพันธแด ี มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผและใสใจการเรียนดีเยี่ยมดวยคะ  แกวพูดจาออนหวานไพเราะ
กับทุกคนไมวาคนนั้นจะเป็นใคร  เวลามีคนมาชมกิจการของโรงเรียน  แกวมักไดรับเลือกเป็น
ผูนําชมคะ  แลวเวลาที่เขาจะกลับมัก  ชมแกวใหใครๆไดยินวาแกวพูดเพราะ  พูดเกง  และพูด
ชัด  แกวก็จะตอบวา  ขอบพระคุณคะ 

คุณยาย : ยายก็สอนแจงบอยๆไมใชหรือวา  การพูดเป็นสิ่งสําคัญเราตองพูดใหเพราะ
และพูดใหชัด  เกงหรือไมเกงก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 

แจง : แกวเขาเป็นคนมีน้ําใจดวยคะ  เวลามีเพื่อนเขามายืมอุปกรณแวาดรูป  เครื่องมือ
ทํางานแกวก็ใหยืม  ท้ังๆ ท่ีตองใชเหมือนกัน  และพูดดีกับเพื่อนทุกครั้งเลย  ไมเคยบนวาอะไร
เลย    

คุณยาย : ใจดีดวยนะ  แกวคนนี ้
แจง :  คะ  ท่ีแจงชอบแกวมากอีกเร่ืองหนึ่ง คือ เวลามีเพื่อนมาเลาเรื่องไมดีของเพื่อนคน

อื่นใหฟใง  แกวจะไมพูดตอเลยคะ  แลวไมใหแจงวิพากษแวิจารณแดวย  ท้ังแกวท้ังแจงจึงไมมีเรื่อง
ผิดใจกับเพื่อนคนไหนเลยคะ 

คุณยาย : อยางนี้เรียกวา  เป็นคนไมนินทาวารายใคร 
แจง : กับคนอื่นแกวก็พูดดีนะคะ  เวลาไปเดินในรานขายหนังสือใกลโรงเรียนดวยกัน

พนักงานขายมักจะยิ้มใหแกวเพราะแกวจะขอบคุณเขาทุกครั้งท่ีเขาพาไปหาหนังสือท่ีเราสนใจ  
หรือไปหยิบหนังสือมาใหเรา  แจงเสียอีกลิ้นแข็ง  ไมคอยพูดขอบคุณเขา 

บางทีดูเหมือนตัวเองออกจะหยิ่งนะคะ  ชอบคิดวาเขามีหนาท่ีบริการก็ตองบริการแต
ตอนนี้แจงคิดไดแลวคะ  แจงจะทําตามอยางแกว  จะไดมีเพื่อนมากๆ ดีไหมคะคุณยาย 

คุณยาย : ดี  ลูก 
แจง : คุณยายเอาใจชวยแจงนะคะ 
คุณยาย : จ฿ะ  ยายก็ชอบมีหลานเป็นคนพูดดี  มีคนรักคนชอบเหมือนกัน  วาแตวาพูด

เหนื่อยหรือยังจ฿ะ  ยายวาหยุดคุยแลวกินลอดชองของโปรดของแจงเสียกอนดีไหม 
แจง : ดีคะ  ขอบพระคุณคะ  แจงรักคุณยายมากที่สุดในโลกเลยคะ 

http://khetsarin42.blogspot.com/2013/05/2-2-2.html 
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ค าถามที่ 1  วิพากษแและวิจารณแ  มีความหมายที่เหมือนกันหรือแตกตางกัน 
1. เหมือนกัน    เพราะเป็นคําเดียวกัน 
2. เหมือนกัน    เพราะเป็นสรอยคํา 
3. แตกตางกัน  เพราะความหมายไมเหมือนกัน 
4. แตกตางกัน  เพราะความหมายคลอยตามกัน 
 

ค าถามที่ 2  สํานวนเปรียบเทียบในถอยความใดที่มีความหมายคลอยตามกัน 
1. ใชน้ําเย็นเขาลูบ   ชักแมน้ําท้ังหา  
2. ชักใบใหเรือเสีย    ใชน้ําเย็นเขาลูบ 
3. ขวานผาซาก       ปากวาตาขยิบ 
4. ขวานผาซาก       ปากหวานกนเปร้ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%9a/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%9a/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%a7/
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ค าถามที่ 3  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้เป็นความจริงหรือไมเป็นความจริง 
 ขอความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ใช” 
 ขอความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในชอง  “ไมใช” 

ขอความ ใช ไมใช 
1. สุชาดาเป็นคนชอบพูดตรงๆ จนเพื่อนๆไมชอบคุยดวย  สุชาดาเป็นคนคดในขอ   
    งอในกระดูก   

  

2. การพูดลักษณะขวานผาซากเป็นการพูดคลายๆกับพูดแบบมะนาวไมมีน้ํา   
3. แจงเป็นเด็กลิ้นแข็ง  เพราะแจงมีอาการของผูท่ีเป็นอัมพฤก  อัมพาต     
4. แกวมักไดรับคําชมเพราะแกวพูดเกงและพดูชัด  พูดจาฉะฉาน     
5. การวิจารณแ หมายถึง การใหคําตัดสินสิ่งท่ีเป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม   

๖.  6. คนท่ีตองพบปะพูดคุยเกี่ยวของสัมพันธแในกิจกรรมเป็นคนในครอบครัวเทานั้น   
7. ลอดชองคือของหวานประเภทหนึ่งท่ีคนไทยนิยมนํามาเป็นขนมหวานใชใน   
    เทศกาลงานบุญตางๆ เทานั้น  

  

8. การวิพากษแผลงานเป็นการพิจารณาตัดสินผลงานนั้นๆ วาเป็นเชนไร   
9. แจงเป็นคนพูดตรงๆ ตรงกับสํานวนท่ีวา พูดขวานผาซาก   
10. การแนะนําตัวของคนไทยไมวาโอกาสใดๆมักจะมีคําขึ้นตนดวยคําวา  
      “สบายดี”     
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ค าถามที่ 4   
 จากถอยความขางตน  พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียต าลึงทอง  นักเรียนนําไปใชไดหรือไม     
 ใหเลือกวงกลมลอมรอบขอความ  “ได”  “ไมได” ท่ีกําหนดให  แลวบอกเหตุผล    
          จํานวน  2  ขอ  
 ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

                ได้     ไม่ได้   
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากทุกคนมีความรักใหกันและกัน  
จะทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
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ค าถามที่ 5   

 
 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับคําพูดขางตน  ทําไมจึงคิดเชนนั้น  ใหใชเหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลม ลอมรอบขอความขางลางนี้  เพียง 1  ขอความ 

 

   ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2  ขอ  ท่ีสอดคลองความคิดการเลือกในขอ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 

 

 

  

วันนี้มีส านวนสุภาษิตมาฝากเพื่อนๆค่ะ  ค าว่า  “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” 
หมายถึง  พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับค าพูดไม่ทัน 

“ชมคนด้วยวาจา       มีค่ามากกว่ามอบไขม่กุเป็นของขวั  
ท าร้ายคนด้วยวาจา    สาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงดว้ยหอกดาบ” 

 

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
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
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

