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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้

        หมั่นตรวจสุขภาพตา 
 ช่วยป้องกันตาบอดจากต้อหินได ้

“ต๎อหิน” เป็นโรคท่ีทําให๎เกิดภาวะสูญเสียการมองเห็น
ชนิดถาวร  ท่ีพบได๎มากท่ีสุดในโลกจากสถิติพบวํา ทั่วโลกมี
ผู๎ปุวยโรคต๎อหินจํานวน 60 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2553 และคาด
วําจะมีผู๎ปุวยโรคต๎อหินจํานวน 70 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2563 
เทํากับวําจะมีผู๎ปุวยโรคต๎อหินเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล๎านคน 

 นายแพทย๑บุญสํง  วนิชเวชารํุงเรือง  นายแพทย๑เชี่ยวชาญด๎านจักษุวิทยา  ประธานชมรม
ต๎อหินแหํงประเทศไทย ในราชวิทยาลัยจักษุแพทย๑แหํงประเทศไทย  กลําววํา “ต๎อหิน คือกลุํมโรค
ท่ีทําให๎เกิดความผิดปกติของขั้วประสาทตา  เกี่ยวข๎องกับความดันตาหรือการสูญเสียลานสายตา 
เป็นภัยเงียบท่ีทําให๎เกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นชนิดถาวร  เนื่องจากเป็นโรคท่ีไมํมีอาการเจ็บปวด
ใดๆ การมองเห็นก็ยังคงเป็นปกติ  ทําให๎ผู๎ปุวยไมํทราบวําตนเองเป็นโรค  กวาํจะมาพบแพทย๑ก็เป็นมาก
แล๎ว หรือบางรายก็สูญเสียการมองเห็นไปแล๎ว” 
 10% ของผู๎ปุวยโรคต๎อหิน มีอาการรุนแรงถึงขั้นทําให๎สูญเสียการมองเห็น  จากการศึกษา
พบวํา  ผู๎ปุวยโรคต๎อหิน 50 - 90% ไมํรู๎ตัววําเป็นโรคต๎อหิน  เพราะไมํเคยตรวจตา 
 ต๎อหินไมํเหมือนต๎อกระจกท่ีสามารถผําตัดเปลี่ยนประสาทตาได๎  หากท้ิงไว๎ไมํทําการรักษา  
ผู๎ปุวยโรคต๎อหินอาจสูญเสียการมองเห็นชนิดถาวรได๎  แตํหากตรวจพบได๎ไวก็สามารถรักษาเพื่อ
หยุดยั้งการสูญเสียขั้วประสาทตาหรือลานสายตาได๎ 
 ป๓จจุบันการลดความดันตาเป็นวิธีท่ีได๎รับการ
พิสูจน๑และเป็นท่ียอมรับอยํางกว๎างขวางวําสามารถ
ควบคุมโรคต๎อหินได๎  สําหรับวิธีการรักษาโรคต๎อหินก็มี
ท้ังการใช๎ยา  ซึ่งมีทั้งยาหยอด ยารับประทานและยาฉีด  
นอกจากนี้ยังมีการรักษาโดยใช๎แสงเลเซอร๑และการ
ผําตัดในกรณีการมใช๎แสงเลเซอร๑ไมํได๎ผล 
 การไปพบจักษุแพทย๑เพื่อตรวจตาเป็นประจํา
ทุกปี เพือ่ตรวจหาโรคแตํเนิ่นๆ จะชํวยลดป๓ญหาการ
สูญเสียการมองเห็นจากโรคต๎อเห็นได๎  โดยเฉพาะกลุํมเส่ียง ซึ่งได๎แกํ  ผู๎ท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป, 
สายตาส้ันหรือยาวมากๆ, มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคต๎อหิน, มีโรคประจําตัว  อาทิ  ไทรอยด๑  
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เบาหวาน, ใช๎ยากลํุมสเตียรอยด๑ ท้ังชนิดหลอด  ยาฉีดและรับประทาน  ติดตํอกันเป็นเวลานาน, 
เคยมีอุบัติเหตุทางตา หรือเคยผําตัดในลูกตามากํอน 
 แม๎จะมีการศึกษาพบวํา “ต๎อหิน” มีความสัมพันธ๑กับความเครียด, การใช๎คอมพิวเตอร๑ 
สมาร๑ทโฟน เป็นเวลานานๆ การเลํนโยคะทําศีรษะอาสนะที่ต๎องห๎อยหัวลงกับพื้นเป็นเวลานานๆ, 
การออกแรงท่ีทําให๎ความดันลูกตาเพิ่มขึ้น  อาทิ  การเปุานกหวีด  การเปุาแซกโซโฟน ฯลฯ แตํยัง
ไมํมีการยืนยันชัดเจนวําท้ังหมดเป็นสาเหตุให๎เกิดโรคต๎อหิน 
 อยํางไรก็ตาม ผ๎ูท่ีอยุํในกลุํมเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม ดังกลําว 
 สําหรับผู๎สนใจ  ลองทําแบบทดสอบความเสี่ยงเบื้องต๎ในงานสัปดาห๑ต๎อหิน  16  มี.ค. 57 ท่ี
เซ็นทรัลเวลิด๑  พิเศษปีนี้ทางชมรมแหํงประเทศไทย  ได๎จัดทําเสื้อยึดและกระเป๋าผ๎าจําหนําย
ออกแบบลายเส๎นโดย  มล.จิราธร  จิรประวัติ  รายได๎หลังหักคําใช๎จํายมอบให๎มูลนิธิจักษุ
สาธารณสุข 
 จาก : ทีมเดลินิว 38 article@daiynew.co.th 

1.ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด ( 1คะแนน) 

 1. โรคต๎อหินเป็นอันตรายตํอสุขภาพตา 
 2. โรคต๎อหินปูองกันได๎โดยไมํใช๎คอมพิวเตอร๑ 
 3. โรคต๎อหินเกี่ยวข๎องกับกรรมพันธุ๑ 
 4. โรคต๎อหินรักษาได๎โดยการหยอดตา 
2. ข๎อใด  ไมํ  ถูกต๎อง ( 1คะแนน) 
 1. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” เป็นคําทับศัพท๑ “สมาร๑ทโฟน” เป็นคําบัญญัติศัพท๑ 
 2. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” ” เป็นคําบัญญัติศัพท๑“สมาร๑ทโฟน” เป็นคําทับศัพท๑ 
 3. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” ” เป็นภาษาทางการ“สมาร๑ทโฟน” เป็นภาษาพูด 
 4. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” ” เป็นคําบัญญัติศัพท๑“สมาร๑ทโฟน” เป็นภาษาปาก 
 
ค าถามที่3 จากถ๎อยความข๎าง ข๎อตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง ( 5คะแนน) 
 ข๎อความเป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมาย    X  ในชํอง  “ใช”ํ 

ข๎อความไมํเป็นจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   X  ในชํอง  “ไมํใชํ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.การตรวจสุขภาพตาควรไปพบจักษุแพทย๑    
2.ปี พ.ศ. 2553สถิติผู๎ปุวยโรคต๎อหินท่ัวโลกมีจํานวน  60  ล๎านคน       
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ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

3.จากสถิติพบวํา ผู๎ปุวยโรคต๎อหินไมํรู๎ตัววําเป็นโรคต๎อหินเพราะไมํเคย 
   ตรวจตา 

  

4.ผู๎ใช๎ยากลุํมสเตียรอยด๑ไมํได๎จัดอยูํในกลุํมเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคต๎อ          
 

5.คําวํา “แซกโซโฟน” เป็นคําภาษาราชการ     
6.การใช๎แสงเลเซอร๑ ไมํสามารถใช๎รักษาโรคต๎อหินได๎                          
7.พงษ๑พรรณเลํนโยคะทําห๎อยหัวลงกับพื้นทําให๎เกิดความดันในลูกตา 
   เพิ่มขึ้น 

  

8.นักเปุาแซกโซโฟนมืออาชีพมีความเสี่ยงตํอโรคต๎อ   
9.สมชายหัวหน๎าครอบครัวปุวยเป็นโรคต๎อหิน สมพงษ๑ ลูกชายไมํเป็น 
   โรคต๎อหินใชํหรือไมํ 

  

10.ในทุก ๆ 2 ปี  สายสมรจะไปพบจักษุแพทย๑เพื่อตรวจโรคต๎อหิน   
 

    4. จากถ๎อยความข๎างต๎น  นักเรียนมีโอกาสจะเป็นโรคต๎อหินได๎หรือไมํ( 5 คะแนน)ให๎เลือก 
   วงกลม  ล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2 ข๎อ  
   ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 
      ได ๎   ไมํได ๎
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 
 
 
5. นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้นให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
( 5คะแนน) 
 1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อ  ที่สอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑. ………………..…….………….…… 
…………………………………….…… 
……………………….…………………. 
……………………….…………………. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

ต้อหินรักษาง่าย 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

 
         

 
มะละกอเป็นอาหารหลักในชีวิตประจําวันของภาคอีสาน   เป็นผลไม๎ท่ีมีคุณคําทาง

โภชนาการสูงและมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรบําบัดรักษาโรค   มีชื่อเรียกตํางกันตาม
ท๎องถิ่น  มะละกอเป็นพืชมหัศจรรย๑ทุกสํวนสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ ผลนําไปประกอบอาหารได๎
หลายชนิดอุดมไปด๎วยวิตามินเอและสารเบต๎าแคโรทีนตํอต๎านโรคมะเร็ง มีวิตามินซี แคลเซียม
ฟอสฟอรัส เนื้อของผลดิบและผลสุกชํวยปูองกันและบําบัดรักษาโรค  ใบ เมล็ด รากดอกมีสรรพ
คูณทางยา แตํต๎องใช๎ในปริมาณท่ีเหมาะสม ถ๎ารับประทานมากเกินไปจะท๎องเสียหรือทําให๎ตัว
เหลือง  ฉะนั้นการนําสํวนตํางๆของมะละกอไปใช๎เป็นยาสมุนไพรจําเป็นต๎องศึกษาและปฏิบัติให๎
ถูกต๎อง และควรชํวยกันปลูกมะละกอไว๎ประจําบ๎าน 
                                                                                              
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 
        1.  รู๎จักสมุนไพรและประโยชน๑ท่ีได๎รับจากมะละกอ 
        2.  สามารถนําความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
        3.  สามารถรับร๎ูโทษที่ได๎รับจากมะละกอ 
        4.  มะละกอมีทั้งประโยชน๑และโทษดังนั้นควรศึกษาและปฏิบัติให๎ถูกตอ๎ง 
        5.  มะละกอเป็นผลไม๎ชนิดหนึ่งท่ีมีความมหัศจรรย๑หลายๆอยําง 
                                                                               
การน าข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        1.  สามารถนํามะละกอไปใช๎อยํางถูกวิธี 
        2.  สามารถนํามะละกอไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดตํางๆได๎ 
        3.  สามารถหารายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัวได๎ 
        4.  สามารถนํามะละกอไปเป็นยารักษาโรคตํางๆได๎ 
        5.  ทุกสํวนของมะละกอสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ 
                                                                                    

มหัศจรรย์แห่งมะละกอ 
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ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน 
           สรรพคุณของโรคตํางๆล๎วนอยูํใกล๎ตัวของเราเองแตํขึ้นอยูํกับตัวเราวําจะเห็นคุณคําของ
มันมากน๎อยสักเทําไรหากเราได๎ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับพืชตํางๆเราก็จะได๎รู๎วํามันมีคุณคําและ
ประโยชน๑มากมาย 
 
ค าถามที่ 1  จากถ๎อยความข๎างต๎น ผู๎เขียนต๎องการส่ือความในข๎อใด  ( 1 คะแนน) 

1.  ปูองกันโรคท๎องเสีย 
2. ประโยชน๑ของมะละกอ 
3. รักษาโรคมะเร็ง 
4. รักษาโรคกระดูกพรุน 

     
ค าถามที่ 2 ถ๎านักเรียนเดินทางไปภาคใต๎  ต๎องการซื่อมะละกอมารับประทาน  ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 

1. ละกอ 
2. บักหุํง 
3. มะเต๎ด 
4. มะเต๏ะ 

ค าถามที่ 3 จากถ๎อยความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไป เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง ( 3 คะแนน) 
 ข๎อความเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย      X        ในชํอง  “ใชํ” 
 ข๎อความไมํเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย      X      ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.มะละกอมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรรักษาโรคได๎   

2.มะละกอมีโทษตํอระบบขับถํายของรํางกาย   
3.วิตามินซีในมะละกอชํวยบํารุงกระดูก   
4.สารเบต๎าแคโรทีนมีสรรพคุณต๎านโรคมะเร็ง   
5.เพลงส๎มตําเป็นบทพระราชนิพนธ๑ของสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
6.ยางมะละกอดิบชํวยทําให๎เนื้อหมักเปื่อยยุํย   
7.วีรภัทรมีอาการป๓สสาวะกระปิดกระปอย ต๎องใช๎รากมะละกอนํามาตมดื่ม
เพื่อรักษาโรค 

  

8.แคลเซียมในมะละกอมีสรรพคุณรักษาโรคโลหิตจาง   
9.บักหุํงมะเต๏ะ เป็นภาษาทางราชการ เป็นภาษาจีน   
10.น้ํามะละกอท่ีต๎มสามารถล๎างไขมันในลําไส๎เป็นการดีทอกซ๑รํางกาย   
คําวํา  ดีทอกซ๑ มาจากภาษาจีน 
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ค าถามที่ 4  จากถ๎อยความข๎างต๎น  มะละกอมีประโยชน๑ใชํหรือไมํใชํ( 3 คะแนน) 
ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ “ใช่”  “ไม่ใช่” ท่ีกําหนดให๎ แล๎วบอกเหตุผล จํานวน  2  ข๎อ 
 
   ใช่                                     ไม่ใช ่
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

บทพากษ์เอราวัณ 
 

 อินทรชิตบิดเบือนกายิน     เหมือนองค๑อมรินทร๑ 
ทรงคชเอราวัณ 
 ช๎างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน  เผือกผํองผิวพรรณ 
สีสังข๑สะอาดโอฬาร๑ 
 สามสิบสามเศียรโสภา       เศียรหนึ่งเจ็ดงา 
ดังเพชรรัตน๑รูจี 
 งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี          สระหนึ่งยํอมมี 
เจ็ดกออุบลบันดาล 
 กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย๑   ดอกหนึ่งแบํงบาน 
มีกลีบได๎เจ็ดกลีบผกา 
 กลีบหนึง่มีเทพธิดา           เจ็ดองค๑โสภา 
แนํงน๎อยลําเพานงพาล 
 นางหนึ่งยํอมมีบริวาร         อีกเจ็ดเยาวมาลย๑ 
ล๎วนรูปนิรมิตมารยา 
 จับระบํารํารํายสํายหา        ชําเลืองหางตา 
ทําทีดังเทพอัปสร 
 มีวิมานแก๎วงามบวร           ทุกเกศกุญชร 
ดังเวชไชยันต๑อมรินทร๑ 
 เครื่องประดับเก๎าแก๎วโกมินทร๑  ซองหางกระวิน 
สร๎อยสายชนักถักทอง 
 ตาขํายเพชรรัตน๑ร๎อยกรอง   ผ๎าทิพย๑ปกตระพอง 
ห๎อยพูํทุกหูคชสาร 
 โลทันสารถีขุนมาร             เป็นเทพบุตรควาญ 
ขับท๎ายท่ีนั่งช๎างทรง 

สถานการณ์ที่ 4 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ร้อยกรอง
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 บรรดาโยธาจัตุรงค๑            เปลี่ยนแปลงกายคง 
เป็นเทพไทเทวัญ 
 ทัพหน๎าอารักษ๑ไพรสัณฑ๑    ทัพหลังสุบรรณ 
กินนรนาคนาคา 
 ปีกซ๎ายฤาษิตวิทยา           คนธรรพ๑ปีกขวา 
ตั้งตามตํารับทัพชัย 
 ล๎วนถืออาวุธเกรียงไกร      โตมรศรชัย 
พระขรรค๑คทาถ๎วนตน 
 ลอยฟูามาในเวหน            รีบเรํงรี้พล 
มาถึงสมรภูมิชัย 
ค าถามที่ 1 บทพากเอราวัณผ๎ูแตํงมีจุดประสงค๑เพื่ออะไร( 1  คะแนน) 
 1. ให๎เห็นคุณคําของความสวยงามของช๎างเอราวัณ 
 2.  ให๎เห็นโทษของความลํุมหลงในรูป รส  กล่ิน  เสียง 
 3.  ให๎เห็นโทษของการทําสงครามของพระลักษณ๑กับอินทรชิต 
 4. ให๎เห็นภาพพจน๑ของการทําสงครามระหวํางพระลักษณ๑กับอินทรชิต 
ค าถามที่ 2 ข๎อใดใช๎คําไวพจน๑ได๎ถูกต๎อง  ( 1  คะแนน) 

1.  ช๎าง  =    กุญชร   คช อัปสร 
2. นางฟูา  = อัปสร เยาวมาลย๑     เทพธิดา 
3. พระอินทร๑ = อมรินทร๑     เวไชยันต๑     เทพบุตร 
4. ท๎องฟูา = อัมพร     นภาลัย     เวหน     

ค าถามที่ 3  จากถ๎อยความข๎างต๎น  เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง  ( 5  คะแนน) 
 ข๎อความเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย     X         ในชํอง  “ใชํ” 
 ข๎อความไมํเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย     X       ในชํอง  “ไมํใชํ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. อินทรชิตแปลงกายเป็นอินทรชิตใช๎ช๎างเอราวัณเป็นพาหนะ   
2. ช๎างเอราวัณมี 30 เศียร แตํละเศียรมีงาท่ีสวยงามเหมือนเพชร เศียรละ  
    7 งา 

  

3. ช๎างเอราวัณมีลักษณะกายสีขาวเหมือนปุยนุํน   
4. พระลักษณ๑หลงกลอินทรชิตจึงถูกศรพรหมมาสตร๑   
5. พิเภกเตือนให๎พระรามอยําหลงกลความสวยงามของช๎างเอราวัณ   
6. คําวําอมรินทร์ มีความหมายวํา พระอินทร๑   
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ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
6. คําวําอมรินทร์ มีความหมายวํา พระอินทร๑   
7. งาแตํละกิ่งของช๎างเอราวัณมีสระบัว 7 สระ  แตํละสระมีดอกบัว  12   
ดอก 

  

8. กองทัพหน๎าของกองทัพอินทรชิตคือ เทพารักษ๑   
9. ช๎างเอราวัณตกแตํงด๎วยเครื่องประดับแก๎วนพรัตน๑และทอง   
10. บทพากย๑เอราวัณ  สะท๎อนความคิดในเรื่อง ความรัก  ความสวยงาม   
 
ค าถามที่ 4  จากถ๎อยความข๎างต๎น  นักเรียนชอบช๎างเอราวัณหรือไมํ  ( 3  คะแนน) 
 ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ชอบ”  “ไมํชอบ”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2  
ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากถ๎อยคํา  สนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 
  ชอบ                   ไมํชอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



~ 11 ~ 

 

ค าถามที่ 5  อะเมซิ่งช๎างเอราวัณ     (  5  คะแนน) 
 นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับข๎อความข๎างต๎น  ให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 1. เลือกเครื่องหมายวงกลมล๎อรอบข๎อความข๎างลํางเพียง  1  ข๎อความ 
 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม ความคิดเห็นโต๎แย๎ง ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 
 
 2. เขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ข๎อ  ที่สอดคล๎องความคิดในการเลือก 
 

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

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

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

2……………..…………………………………………… 
…………….………………………………..……………… 
………………….……………………………………..…… 
…………………….………………………………….…… 
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  แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
                       ภัยแฝงจาก "บะหมีส่ าเร็จรูป" 
 
 
ยุคประหยัดขัดเข็มขัดรัดติว้แบบนี้อาหารชนิดหนึ่งท่ี "108เคล็ดกิน"เชื่อวําแทบทุกบ๎านต๎องมีติดไว๎
คือ"บะหมีก่ึ่งส ำเร็จรูป"ท่ีมีราคาถูก ท้ังยังกินงํายประหยัดเวลาและเพราะรูปแบบการกินงํายดาย
เชํนนี้เอง ท่ีทําให๎เรามองข๎ามความใสํใจถึงภัยร๎ายท่ีแฝงมาพร๎อมกับการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบ
ผิดวิธ ี

สํวนประกอบของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสํวนใหญํมีสํวนผสมของแปูงสาลีในกรรมวิธีการผลิตถึง 60-
70% สํวน 15-20% เป็นไขมันในซองเครื่องปรุง  (น้ํามันทอดบะหมี่สําเร็จรูปมักเป็นน้ํามันพืชราคา
ถูก ซึ่งมีคุณสมบัติแตกตัวเป็น"กรดไขมันชนิดทรานส์" ท่ีเป็นหนึ่งในสาเหตุการกระตุ๎นให๎เกิด
โรคหัวใจ) ท่ีเหลืออีก 5-6% เป็นเกลือและผงชูรส ท้ังยังมีปริมาณโซเดียมเกินความต๎องการของ
รํางกายปนอยํูมากซึ่งเป็นอันตรายตํอไต และยังจะทําให๎ความดันโลหิตสูงอีกด๎วย 

แตํหากหลีกเลี่ยงท่ีจะทานไมํได๎ ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีข๎อแนะนําวําให๎ ใสํไขํ ผัก 
หรือเนื้อสัตว๑ลงไปด๎วย เพื่อเพิ่มสารอาหารและปูองกันไมํให๎รํางกายได๎รับโซเดียมมากเกินไป ควร
เลือกซื้อบะหมี่สําเร็จรูปท่ีเขียนกํากับวํา เพิ่มสารไอโอดีน ธาตุเหล็ก และวิตามินเอ ไว๎หน๎าซอง 
 
ไมํควรทานบะหมี่สําเร็จรูปดิบๆ เพราะเส๎นบะหมี่นั้นจะไปพองตัวในกระเพาะอาหารอาจทําให๎
ท๎องอืดได๎ และไมํควรทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากกวําวันละ 1 ซอง เพื่อปูองกันโรคตํางๆท่ีแทรกมา
พร๎อมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
นํามาจาก 
:http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000057962? 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 5 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000057962
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ค าถามที่ 1  ผู๎เขียนต๎องการสื่อสารอะไร จากการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  ( 1 คะแนน) 
 1. ความสะดวกของคนรุํนใหมํ 
 2. โรคท่ีเกิดจากบะหมี่สําเร็จรูป 
 3. ความประหยัดในการรับประทานอาหาร 
 4. สํวนประกอบของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป     
 
ค าถามที่ 2  ข๎อใดไมํถูกตอ๎ง( 1 คะแนน) 
 1. คําวํา “ทรานส๑” เป็นคําภาษาอังกฤษ 
 2. คําวํา “บะหมี่” เป็นคําภาษาจีน 
 3. คําวํา “สาธารณสุข” เป็นคําสันสกฤต 
 4. คําวํา “วิตามิน” เป็นคําภาษาโปรตุเกส       
ค าถามที่ 3  จากถ๎อยคําข๎างต๎น  เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง ( 5 คะแนน) 
 ข๎อความเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย     X         ในชํอง  “ใชํ” 
 ข๎อความไมํเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย      X        ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. น้ํามันพืชราคาถูกจะมีกรดไขมันชนิดทรานส๑เป็นสํวนประกอบในบะหมี่
สําเร็จรูป 

  

2 ไมํควรรับประทานบะหมี่สําเร็จรูปดิบๆ จะกํอให๎เกิดโรคท๎องอืด   
3. วิภาวดีเลือกซื้อบะหมี่ท่ีมีข๎อความเพิ่มสารไอโอดี  ธาตุเหล็ก  วิตามินเอ มา
รับประทาน 

  

4. กรดไขมันชนิดทรานส๑ เป็นสารกระตุ๎นให๎เกิดโรคตับอักเสบ   
5. จํานงรับประทานบะหมี่สําเร็จรูป โดยใสํไขํ  ผักและเนื้อสัตว๑   
6. ชนิตาปวดท๎องเพราะทานบะหมี่สําเร็จรูปดิบๆ   
7. รํางกายของเราหากมีแรํธาตุโซเดียมปริมาณมากจะสํงผลกระทบตํอโรคปอด
อักเสบ 

  

8. บะหมี่สําเร็จรูปมีสํวนประกอบของสารโซเดียมและผงชูรส 60-70%   
9. สาธารณสุขเตือนห๎ามรับประทานบะหมี่สําเร็จรูปทุกชนิด   
10.”ยุคประหยัดเข็มขัดรัดติ้ว” เป็นประโยคความรวม   
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ค าถามที่ 4  จากถ๎อยความข๎างต๎น  นักเรียนจะซื้อบะหมี่สําเร็จรูปรับประทานได๎หรือไมํ  ( 3  
คะแนน) 
 ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได๎”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2  ข๎อ   
 
  ได๎                 ไมํได ๎
 
1......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ค าถามที่ 5  ( 5  คะแนน) 
 
 
   
   
นักเรียนคิดเห็นอยํางไรจากถ๎อยความข๎างต๎น  ให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย ดังนี้ 
1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
    ความคิดเห็นคล้อยตาม       ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 

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

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

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

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

 
 

บะหมี่ส าเร็จรูปเป็นอาหารส าหรับคนวัยท างาน 
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  แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

       พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรหนนีาง 
 

  
  
 
 
 
 
 พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อกลําวถึงพระอภัยมณีอยูํกับนางผีเสื้อจนมี
บุตรชาย หน๎าตาเหมือนพระบิดาแตํดวงตาดังสุรีย๑ฉาย มีกําลังดังพระยาคชาพลาย มีเขี้ยวคล๎าย
ชนนีมีศักดา  พระบิดามีความรักใครํเลี้ยงดูมาจนอายุได๎แปดปี จึงให๎ชื่อวําสินสมุทร  สอนวิชาเปุาป่ี
และเพลงอาวุธให๎จนชํานาญ 
             วันหนึ่งนางผีเสื้อน้ําออกจากถ้ําไปหาภักษาหาร  ฝุายสินสมุทรซึ่งรักพํอมากกวําแมํเห็น
พระอภัยหลับสนิทก็หนีไปวิ่งเลํนในคูหาเห็นแผํนผาพิงผนิดปิดหนทางจึงลองผลักด๎วยกําลัง ก็พัง
ออก เห็นหาดทรายงามทะเลกว๎างและปุาที่ไมํเคยเห็นมากํอนจึงออกวิ่งเลํนและวํายน้ําด๎วยความ
สนุกสนาน ไปพบเงือกเข๎าก็แปลกใจเห็นเป็นครึ่งคนครึ่งปลา จับไปให๎พระบิดาดูพระอภัยทราบวํา
สินสมุทรออกไปนอกถ้ํา ก็ตกใจบอกวําถ๎าแมํของสินสมุทรร๎ูจะโกรธมาก ด๎วยเกรงวําจะพาพระบิดา
หนี จะพากันตายหมด  สินสมุทรได๎ฟ๓งจึงถามความหลังจากพระบิดา พระอภัยก็เลําให๎ฟ๓งจนหมด
สิ้นสินสมุทรรู๎เรื่องแล๎วก็เสียใจท่ีมีแมํเป็นยักษ๑ร๎าย 
            ฝุายเงือกน้ําฟ๓งภาษามนุษย๑ร๎ูเรื่องก็ขออาสาพาพระอภัยท่ีได๎ชํวยชีวิตไว๎วําจะให๎ตนทํา
อะไรจะรับใช๎ทุกอยําง      พระอภัยเห็นวําเงือกพูดได๎และได๎ฟ๓งเรื่องแล๎วก็เกิดความสงสาร  จึง
บอกวําตนต๎องการหนีนางผีเสื้อ แตํไมํรู๎วําจะไปแหํงหนใดขอให๎เงือกผู๎เจนทางกลางทะเลชํวย
แนะนําด๎วย   

สถานการณ์ที่ 6 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sermvit.com/product--8445-1.html&ei=WAM_VYbICoi0uASB8IC4Dg&bvm=bv.91665533,d.c2E&psig=AFQjCNGS4g0d6bCC4h3qSpaaN1LJnSca_w&ust=1430278939420832
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         ฝุายนางผีเสื้อสมุทรอดปลาอดนอนได๎สามวันก็อํอนกําลังจวนเจียนถึงชีวิตเมื่อครบกําหนด
แล๎วก็หาผลไม๎มากิน แล๎วกลับมายังถ้ํา เห็นประตูคูหาเปิดอยูํเข๎าไปดูในถ้ําไมํพบใครก็ตกใจแลดูปี่ท่ี
เปุาก็หายไปด๎วยก็รู๎วําพากันหนีนางไปแล๎วมีความเสียใจท่ีท้ังลูกและผัวหนีจากไป แล๎วก็เกิดความ
โกรธออกติดตามดูรํองรอยในมหาสมุทรก็ไมํพบ จึงเรียกโยธาหาญของตนที่เป็นปีศาจราชทูตภูติ
พรายมาซักถาม พวกผีท่ีอยูํทิศทักษิณแจ๎งวําเห็นเงือกพามนุษย๑ไปทางทิศใต๎เมื่อคืนวานตนจะตาม
ไปก็เกรงขามเด็กตัวเล็กแตํไมํกลัวผี   นางผีเสื้อรู๎ความแล๎วก็รีบติดตามไปอยํางรีบร๎อนและโกรธ
มากจึงทําลายสิ่งท่ีกีดขวางทางไปตลอดทาง 
          ฝุายพระอภัยมณีหนียักษ๑มาได๎ห๎าคืน เห็นทะมื่นมาข๎างหลังดังสะเทือน จึงถามเงือกฝุาย
เงือกรู๎วําสิ่งนั้นคือ ฤทธิ์ของยักษ๑จึงตอบพระอภัยไปวํานางยักษ๑กําลังตามมา คงจะทันกันในวันนี้ 
หนีไมํพ๎นเห็นสุดจนจะม๎วยลง 
ด๎วยกันสินสมุทรตอบวํา จะไมํทิ้งพระบิดา ถ๎าแม๎ตามมาจะห๎ามไว๎แล๎วให๎พระบิดารีบหนีไป
กํอน  ผีเสื้อสมุทรตามมาได๎สามวันก็ตามทันผัวกับลูกน๎อย  ฝุายเงือกน้ําส้ินกําลังท่ีจะพาพระอภัย
หนีตํอไปจึงเรียกลูกสาวให๎ชํวยพาพระอภัยหนีตํอไป  สินสมุทรเห็นมารดาในรํางเดิมไมํใชํรํางนิมิตที่
ตนเคยเห็น ก็สงสัยออกขวางกลางน้ําแล๎วร๎องถามวําเป็นสัตว๑บกหรือสัตว๑น้ํา ท่ีตามมานั้นต๎อง
ประสงค๑อะไรนางผีเสื้อน้ําได๎ยินคําพูดของลูกก็ให๎นึกอดสู จึงตอบไปวําตนไมํใชํชาติยักษ๑เมื่ออยูํใน
ถ้ําไมํได๎จําแลง แตํออกเดนิทางอยํางนี้ต๎องนิมิตรูปจึงผิดไปกวําเกําจนเป็นท่ีสงสัย แล๎วถามพํอไปอยูํ
ท่ีไหนสินสมุทรได๎ฟ๓งสําเนียงก็ร๎ูวํา 
เป็นแมํ แตํดูรูปรํางแล๎วนําสมเพชด๎วยเหตุนี้พระบิดาจึงหนี จึงแกล๎งบอกวําตนไมํเชื่อถ๎าหากเป็นแมํ
จริงก็อยําตามมา ด๎วยแมํเป็นผีเสื้อแตํพระบิดาเป็นมนุษย๑จึงขอให๎ปลํอยพระบิดาไปสํวนตนนั้นจะ
ขอลาไปเท่ียวสักหนึ่งปี ถ๎าได๎พบ อา ยํา ปูุอยํูเป็นสุขแล๎วก็จะชวนพระบิดามาหามารดาตํอไป 
           นางผีเสื้อรู๎ทันสินสมุทร เมื่อเจรจาหวํานล๎อมไมํเป็นผลแล๎วนางจึงเข๎าจับสินสมุทร
แตํสินสมุทรหลบหลีกไปได๎ แล๎วหนีลํอให๎มารดาตามตนไปต๎นทางหมายให๎หํางพระบิดาได๎คลาไคล 
นางผีเสื้อหาลูกและผัวไมํพบ จึงอํานพระเวทมองหาพระอภัย เมื่อเห็นแล๎วก็ติดตามไปพบเงือกยาย
ตาท่ีอํอนกําลังวํายน้ําอยูํจึงเข๎าไปจับแล๎วซักถามสองเงือกก็หลอกนางผีเสื้อวํา พระอภัยอยูํบนเขา
ขวางริมทางท่ีผํานมาตนจะพาไปจับตัว ถ๎าไมํเหมือนคําท่ีสัญญาก็ขอให๎ฆําตนท้ังสองเสียนางผีเสื้อก็
เชื่อเงือกพานางผีเสื้อมาได๎ครึ่งวันแล๎วก็พูดลํอให๎ตํอไปแตํนางผีเสื้อรู๎ทันจึงวําสองเงือกหลอก จึงหัก
ขาฉีกสองแขนแล๎วเคี้ยวกินเงือกท้ังสองนั้นเสีย จากนั้นก็ออกติดตามพระอภัยตํอไป  นางเงือกพา
พระอภัยมาถึงเกาะแก๎วพิสดารพร๎อมกับสินสมุทรนางผีเสื้อวิงวอนพระอภัยขอติดตามไปด๎วยจน
ตลอดชีวิตขอให๎อภัยอยําได๎ตัดรอนความรักของตนเลย พระอภัยได๎ฟ๓งก็สงสารและได๎ชี้ แจงนางไป
ถึงความจําเป็น และเหตุผลท่ีต๎องหนีมานางผีเสื้อพยายามอ๎อนวอนให๎พระอภัยและสินสมุทรไปหา 
บอกวําจะให๎มนต๑เวทวิเศษ  สินสมุทรสงสารแมํแล๎วบอกวําฝุายพระโยคีก็พูดจาปลอบโยนและให๎
โอวาทนางผีเสื้อ  แตํนางผีเสื้อไมํฟ๓งและโกรธตํอวําพระโยคีด๎วยประการตําง ๆ จนพระโยคีโกรธ
เสกทรายขว๎างไปนางผีเสื้อกลัวจึงหลบออกไป 
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ค าถามที่ 1 เหตุใดพระอภัยมณีจึงหนีผีเสื้อสมุทร 

1.กลัวนางผีเสื้อสมุทรจับกินเป็นอาหาร 
2.กลัวสินสมุทรเสียใจถ๎ารู๎วําแมํเป็นยักษ๑ 
3.ต๎องการกลับบ๎านเมืองเพื่อพบครอบครัวของตนเอง 
4.ต๎องการไปสร๎างครอบครัวใหมํกับนางเงือก 

ค าถามที่2 “หน๎าตาเหมือนพระบิดา  แตํดวงตาดังสุรีย๑ฉาย มีกําลังดังพระยาคชพลาย มีเขี้ยวคล๎าย
ชนนีมีศักดิ์ดา” จากข๎อความข๎างต๎นเป็นลักษณะของใคร 

1. สุดสาคร 
2.สินสมุทร 
3. พระอภัยมณี 
4.นางผีเสื้อสมุทร 

ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในชํอง “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย X  ในชํอง “ไมํใชํ” 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.พระอภัยมณีอยูํกินกับนางผีเสื้อสมุทรเป็นเวลา 8 ปี   
2.เงือกสองผัวเมียเป็นคนพาพระอภัยมณีและสินสมุทรหนี   
3.พระอภัยมณีลวงให๎นางผีเสื้อสมุทรไปจําศีลในปุาเป็นเวลา 3วันเพราะมีเคราะห๑   
4.นางผีเสื้อสมุทรเสียใจและโกรธมากท่ีพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ํา   
5.นางผีเสื้อสมุทรร๎ูขําวจากผีพรายวําพระอภัยมณีหนีไปทางทิศตะวันออก   
6.เงือกสองผัวเมียลวงนางผีเสื้อสมุทรให๎หลงทางจนถูกสาปให๎เป็นหิน   
7.นางเงือกพาพระอภัยมณีและผีเสื้อสมุทรไปท่ีเกาะแก๎วพิสดาร   
8.นางผีเสื้อสมุทรชื่นชมพระโยคีท่ีชํวยเหลือพระอภัยมณีและสินสมุทร   
9.ถ๎านักเรียนเป็นสินสมุทรเมื่อรู๎วําแมํเป็นยักษ๑จะรักและเคารพแมํเหมือนเดิม   
10.พระโยคีโกรธนางผีเสื้อสมุทรท่ีไมํยอมปลํอยพระอภัยมณีเป็นอิสระจึงสาปให๎
เป็นหิน 
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ค าถามที่ 4  จากถ๎อยความข๎างต๎น นักเรียนเชื่อหรือไมํวํา ความรักท าให้คนตาบอด 
ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ “เชื่อ” “ไมํเชื่อ”  ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข๎อ 
 
                                  เชื่อ                                                     ไมํเชื่อ 
1................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ค าถามที่ 5 ความรักต่างสายพันธุ์ 
นักเรียนคิดเห็นอยํางไรจากถ๎อยความข๎างต๎น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบายดังนี้ 
1.ให๎เลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางเพียง 1  ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม     ความคิดเห็นโต๎แย๎ง     ความคิดเห็นคล๎อยตามและโต๎แย๎ง 
2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2 ข๎อที่สอดคล๎องความคิดเห็นจากการเลือกในข๎อ 1 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม ความคิดเห็นโต๎แย๎ง 
1………………………………………….…………………………… 
………………………..………………….…………………………… 
………………………..……………………………………………… 
……………………….……………………………………………… 

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

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

2……………..………………………..…………… 
…………….…………………………….………… 
………………….…………………………….…… 
…………………….………………………….……… 
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  แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที่ 1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
 1. วิธีการล๎างมือ 
 2. จํานวนเชื้อโรค 
 3. แหลํงสะสมเชื้อโรค 
 4. การทําความสะอาดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ 

สถานการณ์ที่ 7 
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ค าถามที่ 2 ข๎อใดเป็นวิธีการปูองกันเชื้อโรคเข๎าสูํรํางกายท่ีสะดวกท่ีสุด 
 1. ไมํใช๎สิ่งของเครื่องใช๎เหลํานี้รํวมกับผู๎อื่น 
 2. ใช๎นํายาฆําเชื้อโรคเช็ดสิ่งของเหลํานี้กํอนใช๎ 
 3. สวมถุงมือทุกรั้งเมื่อสัมผัสส่ิงของเคร่ืองใช๎เหลํานี้ 
 4. ล๎างมือให๎สะอาดหลังจากสัมผัสส่ิงของเหลํานี้ 
 
ค าถามที่ 3 จากถ๎อยความเรื่อง “ระวังเชื้อโรค” ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความ
จริง 

ข๎อความเป็นความจริงเขียนเคร่ืองหมาย   X    ในชํอง “ใช”ํ  
ข๎อความไมํเป็นความจริงเขียนเครื่องหมาย  X   ในชํอง “ไมํใชํ” 
ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1. ทุกตารางนิ้วบนฝานั่งชักโครกมีเชื้อโรคอาศัยอยูํ   
2. เงินเป็นของมีคําเป็นสิ่งท่ีปราศจากเชื้อโรค   
3. คําวํา  คีบอร๑ด   รีโมททีวี   คอมพิวเตอร๑   เป็นคําท่ีมาจาก

ภาษาตํางประเทศ   
  

4. “มือใครไมํรู๎จับแล๎วจับอีก” เป็นประโยคคําถาม   
5. อํางล๎างจานเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคอาศัยอยูํมากท่ีสุด   
6. หลังจากใช๎ห๎องน้ําแล๎วเราต๎องล๎างมือทุกครั้งเพื่อปูองกันเชื้อโรค   
7. คําวํา  “โทรศัพท๑มือถือ” เป็นคํากริยา   
8. การรักษาความสะอาดทําให๎เราปราศจากโรค   
9. คีบอร๑ดคอมพิวเตอร๑มีตัวเชื้อโรคอาศัยอยูํจํานวน  2,000  ตัว   
10. ราวรถสาธารณะเป็นแหลํงสะสมเชื้อโรค   
 
ค าถามที่ 4 แบบคําตอบแบบส้ันหรือแบบปิด 
จากถ๎อยความข๎างต๎นนักเรียนคิดวํา  “การรู๎จักแหลํงสะสมเชื้อโรค สามารถปูองกันโรคได๎หรือไมํ” 
ให๎เลือกวงกลมล๎อมข๎อความ “ได”๎  “ไมํได๎”   ท่ีกําหนดให๎  แล๎วบอกเหตุผลประกอบ จํานวน 2  
ข๎อ 
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                            ได้                         ไมไ่ด้ 
 
 
 
 
 
 
                            
                                ได้                         ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5  แบบเขียนคําตอบแบบอิสระหรือแบบปิด 
 
คํากลําวท่ีวํา 
                      ล๎างมือสะอาดปราศจากโรคภัย 
 
นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดดังกลําว  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น  ให๎ใช๎เหตุผล  ประกอบคําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลม ล๎อมรอบข๎อความท่ีกําหนดให๎เพียง1ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นโต้แย้งความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข๎อที่สอดคล๎องกับความคิดในข๎อ1 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม ความคิดเห็นโต๎แย๎ง 

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

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

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

2……………..………………………..………………… 
…………….…………………………….……………… 
………………….…………………………….………… 
…………………….………………………….………… 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

 
 

ประธานบอร๑ดกองสลากถอดใจ แก๎ไขป๓ญหาสลากแพงไมํได๎ยื่นใบลาออกมีผล 27 เม.ย.นี้ 
ยอมรับความล๎มเหลว แนะต๎องให๎ผู๎มีบารมีหรือทหารเข๎ามาทําหน๎าท่ีแทน เพื่อแก๎ป๓ญหาอยําง
เบ็ดเสร็จ โดยยืนยันไมํได๎ถูกรัฐบาลกดดัน ด๎านปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมหารือ รมว.คลังหาคน
เหมาะสมมาทําหน๎าท่ีแทน บอกเป็นนัยใช๎คนนอกกระทรวงการคลังไมํได๎เพราะติดข๎อกฎหมาย เว๎นแตํ
ให๎นายกฯใช๎ ม.44 สั่งการการแก๎ป๓ญหาการขายสลากกินแบํงรัฐบาลเกินราคายังไปไมํถึงไหนก็ต๎อง
มาสะดุด โดยผู๎สื่อขําวรายงานเมื่อวันท่ี 25 เม.ย.หลังได๎รับการเปิดเผยจากนายสมชัย สัจจพงษ๑ 
อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการสํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล (บอร๑ด) วําได๎ยื่น
หนังสือลาออกจากตําแหนํงประธานบอร๑ดสํานักงานสลากฯ กับนายรังสรรค๑ ศรีวรศาสตร๑ ปลัด
กระทรวงการคลัง มีผลตั้งแตํวันท่ี 27 เม.ย.นี้เป็นต๎นไป รวมถึงได๎รายงานเรื่องลาออกกับ ม.ร.ว.
ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝุายเศรษฐกิจ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง และนายวิสุทธิ์ 
ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เรียบร๎อยแล๎ว เพื่อเปิดทางให๎ผู๎อื่นท่ีมีความเหมาะสมเข๎ามาแก๎ป๓ญหาการ

จําหนํายสลากเกินราคา เพราะท่ีผํานมาพยายาม
ออกมาตรการและวิธีการแก๎ป๓ญหาหลายมาตรการ
แล๎ว แตํยังไมํสามารถจัดการกับป๓ญหาได๎ แม๎จะรู๎สึก
พอใจกับผลงาน 8-9 เดือนท่ีผํานมาก็ตาม แตํเมื่อจุด
หนึ่งป๓ญหายังไมํสามารถคลี่คลายได๎และราคาสลากก็
ยังแพงเหมือนเดิม ผลงานยังไมํเป็นท่ีพอใจของ
ประชาชน ดังนั้นควรจะหลีกทางเพื่อให๎คนอื่นมาทํา

แทน 

 

ข่าวที ่1 ยอมรับ-ล้มเหลว แก้ปัญหาหวยแพง แนะ‘ทหาร’ท าแทน 

 

 

ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 

 

 

สถานการณ์ที่ 8 
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“การแก๎ป๓ญหาสลากนําจะต๎องใช๎แนวทางท่ีเข๎มงวดมากขึ้น เพราะป๓ญหาท่ีเกิดขึ้นคงใช๎อํานาจของ
ข๎าราชการพลเรือนไปแก๎ไขได๎ลําบาก ดังนั้นคงต๎องให๎ผู๎มีบารมีเข๎ามาทําแทน ถ๎าเป็นไปได๎อยากเห็น
ทหารเข๎ามาทําหน๎าท่ีแทนเพื่อให๎แก๎ป๓ญหาเป็นไปอยํางเบ็ดเสร็จ โดยยืนยันวําไมํได๎ลาออกเพราะ
ถูกกดดันจากรัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง แตํต๎อง  

การทํางานในตําแหนํงป๓จจุบันคือ อธิบดีกรมศุลกากรท่ีได๎รับมอบหมายอยํางเต็มท่ี” นายสมชัย
กลําว 

ด๎านนายรังสรรค๑ศรีวรศาสตร๑ปลัดกระทรวงการคลัง 
กลําววํา คงต๎องหารือกับ รมว.คลังวําควรแตํงตั้งผู๎ใดมาทํา
หน๎าท่ีประธานบอร๑ดสลากฯ แทนนายสมชัย ซึ่งตําแหนํง
ประธานบอร๑ดสลากฯ ตามกฎหมายระบุให๎เป็นตําแหนํงของ
ปลัดกระทรวงการคลัง หรือมอบหมายบุคคลอื่นทําหน๎าท่ีแทน 
แตํไมํสามารถมอบอํานาจให๎คนนอกกระทรวงการคลังมาทํา
หน๎าท่ีนี้แทนได๎ แตํถ๎าจะใหค๎นนอกจริงๆ ต๎องอาศยัมาตรา 44 ของนายกรัฐมนตร ี

ขณะท่ีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กลําววํา ได๎รับทราบการลาออกจากประธานบอร๑ด
สํานักงานสลากฯ ของนายสมชัยทางโทรศัพท๑อยํางไมํเป็นทางการ โดยนายสมชัยระบุวํา ได๎ทํางาน
ในตําแหนํงประธานบอร๑ดสํานักงานสลากฯ มาได๎ระยะหนึ่งแล๎ว และพยายามแก๎ไขเรื่องการ
จําหนํายสลากฯ เกินราคามาได๎ระดับหนึ่ง แตํยังไมํเป็นท่ีพอใจจึงขอลาออกเพื่อเปิดโอกาสให๎
กระทรวงการคลังเสนอบุคคลท่ีมีความเหมาะสมมากกวําเข๎ามารับตําแหนํงประธานบอร๑ด
สํานักงานสลากฯ แทน ซึ่งในสัปดาห๑หน๎าจะหารือกับ รมว.คลัง เพื่อพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมา
นั่งตําแหนํงประธานบอร๑ดสํานักงานสลากฯ ซึ่งขณะนี้ ยังไมํมีบุคคลในใจและยังไมํมีข๎อสรุป 

นายวิสุทธิ์กลําวอีกวํา ท่ีผํานมาสํานักงานสลากฯ พยายามแก๎ไขเรื่องการจําหนํายสลากเกิน
ราคามาโดยตลอด แตํเนื่องจากเรื่องดังกลําวไปเกี่ยวข๎องกับคนจํานวนมาก ท้ังเอเยํนต๑ ผู๎ค๎าสลาก
รายยํอยและคนพิการ เป็นต๎น ดังนั้นการออกมาตรการใดๆท่ีมีความรุนแรงก็เกิดผลกระทบไปด๎วย 

ผู๎สื่อขําวรายงานวํา บอร๑ดสํานักงานสลากฯ ชุดที่มีนายสมชัยเป็นประธาน ได๎รับการแตํงตั้ง
เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย.57 โดยคําสั่งของ พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา ในฐานะหัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) โดยบอร๑ดสํานักงานสลากฯ มีท้ังหมด 9 คน และมีท่ีแตํงตั้งมาพร๎อมกับนาย
สมชัยอีก 3 คนคือ พล.ต.สราวุธ กาพย๑เดโช นายพรศักดิ์ ศรีณรงค๑ และนายชัยพร ธรรมพีร ท่ี
เหลือเป็นผู๎แทนโดยตําแหนํงจากหนํวยงานตํางๆ 4 คน คือ จากกระทรวงมหาดไทย 
กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ สภาสังคมสงเคราะห๑แหํงประเทศไทย และอีก 1 คน เป็น
ผู๎อํานวยการสํานักงานสลากฯ โดยตําแหนํง 

 

 



~ 25 ~ 

 

 
ค าถามที่  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 

1.หวยเป็นป๓ญหาที่แก๎ไมํได๎   
2.หวยเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน 
3.หวยทุกคนต๎องซื้อในราคาแพง    
4.การกําหนดราคาหวยขึ้นอยูํกับรัฐบาล 
 

ค าถามที่ 2 ข๎อใดถูกต๎อง 

1. รัฐบาลพยายามแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงในราคายุติธรรม  
2.ป๓จจุบันคนไทยนิยมซื้อสลากกินแบํงมากกวําสมัยกํอน 
3.ป๓ญหาสลากกินแบํงราคาแพงเป็นป๓ญหาสะสมมานาน   
4.ป๓ญหาสลากกินแบํงราคาแพงเกินไปต๎องให๎ทหารแก๎ป๓ญหา 
 

ค าถามที่ 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย   ×   ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  ×  ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 ในสมัยรัฐบาลพล.ประยุทธ๑สลากกินแบํงมีราคาแพงกวํารัฐบาลทุกสมัย   
2 ม.44 เป็นวิธีการแก๎ป๓ญหาสลากกินแบํงราคาแพงดีท่ีสุด   
3 ลดคํารางวัลสลากกินแบํงลงจะทําให๎ราคาสลากกินแบํงลดลงเหมือนกัน   
4 สลากกินแบํงคือแรงบันดาลใจให๎คนจน   
5 ทุกป๓ญหาให๎ทหารแก๎ไขจะทําได๎งํายกวําพลเรือน   
6 สิ่งท่ีคนไทยทุกคนอยากได๎คือรัฐบาลแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงให๎ลดลง   
7 การแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงไมํใชํหน๎าท่ีของกองสลากฯ   
8 หากจะแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงต๎องใช๎ม.44เทํานั้น   
9 ยี่ป๓๊วซาป๓๊ว ผู๎พิการเป็นสํวนหนึ่งของป๓ญหาราคาสลากกินแบํงแพง   
10 สลากกินแบํง ไมํใชํป๓ญหาของรัฐบาล หรือเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ แตํเป็นป๓ญหาระหวําง

ทุกคนกับกองสลาก 
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ค าถามที่ 4  จากขําวข๎างต๎น   “ล๎มเหลวแก๎ป๓ญหาหวยแพง” 

ถามวํา  ทําไมกองสลากจึงแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงไมํได๎   
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล  2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

 

เล่นการพนันเป็นนิสัยของคนไทย 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

ฮือฮา นักวิชาการประมงศูนย๑วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้ํา ชุมพรสุดเจ๐ง เพาะปลาหมอ
น้ําจืดไทยสายพันธุ๑ใหมํ “ชุมพร 1” ขนาดไซส๑ยักษ๑หนักถึงตัวละ 1 กิโลกรัม หลังระดมสมองนํา
พันธุ๑ปลาหมอจากท่ัวประเทศมาศึกษาวิจัยจนได๎ข๎อสรุป คัดพันธุ๑ปลาจากภาคใต๎ นํามาปรับปรุง
พันธุ๑เพาะเลี้ยงถึง 4 รุํน จนได๎พํอแมํพันธุ๑ท่ีนิ่ง โตเร็ว และตัวใหญํ เนื้อแนํนเป็นท่ีต๎องการของตลาด 
ราคาสูงกิโลฯละ 200 บาท คาดวําจะเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหมํในอนาคต สามารถนําไปเล้ียงได๎ทุก
ภาค 

นักวิชาการประมงเพาะปลาหมอไทยสายพันธุ๑ยักษ๑หนักถึงตัวละ 1 กิโลกรัมครั้งนี้ เปิดเผย
เมื่อวันท่ี 25 เม.ย. ผู๎สื่อขําวได๎รับการเปิดเผยจากนายสงํา ลีสงํา ผู๎อํานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว๑น้ําชุมพร กรมประมง ตั้งอยูํเลขท่ี 12/35 หมูํ 8 บ๎านทํุงหงษ๑ ต.ทํุงคา อ.เมืองชุมพร 
วํา ขณะนี้ศูนย๑วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้ําชุมพร ได๎เพาะพันธุ๑ปลาหมอน้ําจืดไทยสายพันธุ๑
ใหมํชื่อ “ชุมพร 1” มีลักษณะพิเศษคือตัวใหญํ เนื้อแนํน ขนาดโตสุดมีน้ําหนักถึงตัวละ 1 กิโลกรัม 
สามารถนําไปเล้ียงได๎ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และเป็นท่ีนิยมของตลาด 

ผู๎อํานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้ําชุมพร กลําววํา ปลาหมอสายพันธุ๑
ดังกลําวทีมนักวิชาการของศูนย๑วิจัยฯประกอบด๎วย นายสุชาติ จุลอดุง น.ส.เมตตา ทิพย๑บรรพต 
น.ส.มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ๑ และนายกฤษณุพันธุ๑ โกเมนไปรรินทร๑ ได๎ศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ๑
ปลาหมอมาตั้งแตํปี 47 เริ่มต๎นจากศึกษาลักษณะความแตกตํางของปลาหมอท่ีรวบรวมจากแหลํง
ตํางๆท่ัวประเทศ ท้ังจากแหลํงน้ําธรรมชาติ 4 แหลํงคือภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ๑ ภาคกลาง จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ที่ 9 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร และภาคใต๎ จ.นครศรีธรรมราช รวมท้ังจากโรงเพาะฟ๓กใน
ฟาร๑มเลี้ยงเกษตรกร จ.ชุมพร นํามาเลี้ยงไว๎ในศูนย๑วิจัยฯเพื่อใช๎เป็นพํอแมํพันธุ๑ผลการศึกษาวิจัย
พบวํา ปลาหมอจากภาคใต๎มีผลการเจริญเติบโตสูงกวําปลาหมอจากแหลํงอื่ น จึงนําเข๎าสูํการ
ปรับปรุงพันธุ๑โดยใช๎วิธีคัดเลือกแบบหมูํเป็นระยะเวลานานรวม 4 รุํน แล๎วเอาตัวท่ีเจริญเติบโต
สูงสุดในแตํละรุํนไปเป็นพํอแมํพันธุ๑ในการผลิตลูกพันธุ๑ตํอไป ศูนย๑วิจัยฯทดสอบสายพันธุ๑ด๎วยการ
นําไปทดลองเลี้ยงในพื้นท่ีตํางๆท้ังท่ี จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช และ จ.เชียงใหมํ และหลาย
จังหวัดในภาคอีสาน ปรากฏวําผลการเลี้ยงออกมาในทิศทางเดียวกันคือปลาหมอท่ีผํานการ
ปรับปรุงพันธุ๑จะให๎ผลผลิตสูงกวําปลาหมอสายพันธุ๑เดิมประมาณ 70 เปอร๑เซ็นต๑“ผลการทดสอบ
เลี้ยงปลาหมอพันธุ๑ “ชุมพร 1” โดยใช๎อาหารเลี้ยงอยํางเดียวกับท่ีใช๎เลี้ยงปลาดุกท่ัวไป พบวํา
สามารถนําไปเลี้ยงได๎ทุกภาคแตํภาคอีสานจะเจริญเติบโตดีมาก โดยใช๎เวลาเลี้ยงเพียง 8 เดือนมี
น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 350 กรัมหรือขนาด 3 ตัวตํอ 1 กิโลกรัม และหนักสุดตัวละ 1 กิโลกรัม ท่ี
สําคัญเนื้อแนํนเป็นท่ีต๎องการของตลาด สํงผลให๎ปลาหมอพันธุ๑นี้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท
เลยทีเดียว” นายสงํากลําว 

ผู๎อํานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้ําชุมพร กลําวอีกวํา สําหรับปลาหมอพันธุ๑ 
“ชุมพร 1” ได๎รับการอนุมัติชื่อจากกรมประมงเมื่อวันท่ี 16 ส.ค.54 กํอนทดสอบเลี้ยงจนได๎สายพันธุ๑
ท่ีนิ่งสามารถเปิดให๎เกษตรกรนําไปเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจได๎ อยํางไรก็ตามธรรมชาติปลาหมอเพศ
เมียจะมีขนาดโตกวําเพศผู๎ประมาณ 1 เทําตัว โดยศูนย๑วิจัยฯได๎ศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ควบคุมผลิตลูกพันธุ๑ปลาหมอเพศเมียล๎วน กระท่ังทดลองใช๎ฮอร๑โมนในห๎องปฏิบัติการ พบวํา
สามารถผลิตลูกพันธุ๑ปลาหมอให๎เป็นเพศเมียได๎ถึง 100 เปอร๑เซ็นต๑แล๎วแตํอยูํระหวํางตรวจสอบ
เพื่อให๎เกิดความมั่นใจวําไมํมีฮอร๑โมนตกค๎างอยูํในสัตว๑น้ํา คาดวําในอนาคตปลาหมอพันธุ๑ “ชุมพร 
1” จะได๎รับความนิยมอยํางสูงและเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหมํท่ีสร๎างรายได๎ให๎เกษตรกรไทยอยําง
งดงาม 

 

รูปแบบท่ี 1  แบบเลือกตอบ 
ค าถามที่  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 

1.พันธุ๑ปลาชนิดใหมํ    2.ปลาเศรษฐกิจตัวใหมํ 
3.วิธีการเลี้ยงปลาหมอพันธุ๑ใหมํ   4.การค๎นพบแหลํงผลิตปลาหมอ
พันธุ๑ใหมํ 
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ค าถามที่ 2 ข๎อใดถูกต๎อง 

1. ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเหมาะสําหรับเลี้ยงในภาคใต๎     
2.ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเป็นปลาเศรษฐกิจ 
3 .ปลาหมอพันธุ๑ใหมํคือทางเลือกของเกษตรกร      
4.อาหารของปลาหมอพันธุ๑ใหมํมีราคาแพง 
 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  ×ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  ×ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเจริญเติบโตได๎ในทุกภาค   
2 พันธุ๑ชุมพร 1   เป็นชื่อปลาหมอพันธุ๑ใหมํท่ีได๎รับพระราชทาน   
3 ปลาตัวเมียมีน้ําหนักมากกวําปลาตัวผู๎สามเทํา   
4 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํ มีจําหนํายในเดือนเมษายน   
5 กรมปศุสัตว๑รํวมมือกับกรมประมงพัฒนาปลาหมอพันธุ๑ใหมํ   
6 ตัวโต เนื้อแนํน เป็นคุณสมบัติของปลาหมอพันธุ๑ใหมํ   
7 อุตรดิตถ๑ ราชบุรี  สกลนคร  นครศรีธรรมราช เป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ปลา

หมอท่ีใหญํท่ีสุด 
  

8 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเกิดจากการโคลนนิ่ง   
9 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเป็นปลาเศรษฐกิจอยํางแนํนอน   
10 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํจากภาคใต๎เจริญเติบโตได๎ดีกวําภาคอื่น   

 
ค าถามที่ 4 จากขําวข๎างต๎น   “ฮือฮา นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ชุมพรสุดเจ๋ง เพาะปลาหมอน้ าจืดไทยสายพันธุ์ใหม่ “ชุมพร 1” ขนาดไซสย์ักษ์” 
ถามวํา  ทําไมปลาหมอน้ําจืดไทย สายพันธุ๑ชุมพร 1  จึงเจริญเติบโตได๎ดีกวําปลาหมอน้ําจืดเดิม   
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
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ค าถามที่ 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎
เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

๑. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 

๒. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

 

 

ปลาหมอพนัธุ์ใหม่เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของคนไทย 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 

 

 

 
 
องค๑กรชํวยเหลือเด็กร๎อง รัฐบาลไทยประสาน รัฐบาลพมํา จัดการบูรณาการศึกษาให๎กับ

เด็กผู๎ลี้ภัยตามแนวชายแดนนับหมื่นคน เพื่อให๎เข๎ากับวัฒนธรรมในประเทศพมําและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ 
วันท่ี 24 เม.ย. ท่ีสมาคมผู๎สื่อขําวตํางประเทศประจําประเทศไทย องค๑กรชํวยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) และ
ภาคีเครือขําย จัดฉายภาพยนตร๑สั้น เรื่อง"การศึกษาตํอเติมความฝ๓นเด็กผู๎ลี้ภัย" สะท๎อนป๓ญหา
การศึกษาของเด็กพมําในคํายผู๎ลี้ภัย 9แหํงในประเทศไทย และความต๎องการศึกษาของเด็กผู๎ลี้ภัย 
พร๎อมท้ังยังได๎นําเสนอผลงานวิจัย "ไกลเกินเข๎าถึง ประสบการณ๑ของผู๎ลี้ภัยชาวพมํา" ท่ีติดตามผล
การศึกษาตํอของเด็กผู๎ลี้ภัยชาวพมํา11 คน ท่ีถูกสํงกลับไปประเทศพมํา ให๎กับสื่อมวลชนไทย และ
ตํางประเทศได๎รับทราบถึงสถานการณ๑สิทธิการศึกษาของเด็กผู๎ลี้ภัย 

ท้ังนี้  นางแอนเดรียคอสตา เจ๎าหน๎าท่ีองค๑กรชํวยเหลือเด็ก(ประเทศไทย) กลําววํา 
สถานการณ๑ผู๎ลี้ภัยในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานการณ๑การลี้ภัยท่ียืดเยื้อยาวนานท่ีสุดในโลก คือ 
ตั้งแตํปี พ.ศ.2523 ป๓จจุบัน มีผู๎ลี้ภัยประมาณ 110,000 คน อาศัยอยูํในคํายผู๎ลี้ภัย 9 แหํง บริเวณ
ชายแดนไทย-พมํา ในจํานวนนี้ มีเด็กอยูํเป็นจํานวนมาก ถึงแม๎วํา เด็กผู๎ลี้ภัยจํานวน 30,000 คน 
ได๎รับเรียนการสอนจากครูผู๎ลี้ภัยกวํา 1,500 คน ในโรงเรียนการศึกษาขั้นฐาน 80 แหํง ในคํายผู๎ลี้
ภัยท้ัง 9 แหํง แตํระบบการเรียนการสอนท้ังหมดเน๎นท่ีศึกษาด๎านภาษาและวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ๑ของชุมชนผู๎ลี้ภัย ซึ่งสํวนใหญํเป็นชนชาติกะเหรี่ยง ไมํสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ท้ังของรัฐบาลพมําและรัฐบาลไทย สํงผลให๎เด็กผู๎ลี้ภัยชาวพมําท่ีถูกสํงกลับประเทศ ไมํสามารถกลับ
เข๎าเรียนในระบบโรงเรียนในพมําได๎ หรือ ต๎องจํายเงิน 10,000-600,000 จ๏าด ตํอคนเพื่อให๎ได๎เข๎าเรียน 

 

สถานการณ์ที่ 10 
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ดังนั้น จึงอยากเรียกร๎องรัฐบาลไทยประสานกับรัฐบาลพมําเพื่อจัดการศึกษาบูรณาการ
ให๎กับเด็กผู๎ลี้ภัยอยํางสอดคล๎องกัน เพื่อให๎เด็กท่ีเกิดในคํายผู๎ลี้ภัย สามารถเข๎ากับวัฒนธรรมใน
ประเทศพมําและสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีคุณภาพในสังคมพมํา ซึ่งจะเป็นการปูองกันเด็กเข๎า
สูํกระบวนการค๎ามนุษย๑เมื่อเด็กเหลํานี้ถูกสํงกลับประเทศ. 

รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 
ค าถามที่  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 

1.ป๓ญหาผ๎ูลี้ภัย    2.ป๓ญหาการศึกษาชายแดนไทย 
3.ป๓ญหาท่ีไมํได๎รับการแก๎ไข  4.ป๓ญหาท่ีต๎องการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 

ค าถามที่ 2 ข๎อใดถูกต๎อง 
1. ผู๎ลี้ภัยไมํได๎รับการศึกษาอยํางถูกต๎อง     
2.ผู๎ล้ีภัยได๎รับการศึกษาไมํตํอเนื่อง 
3.ผู๎ล้ีภัยควรได๎รับการศึกษาแบบบูรณาการ     
4.ไมํมีหลักสูตรการศึกษาให๎ผู๎ลี้ภัย 
 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย X ในชํอง  “ไมํใชํ” 
ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํเป็นชาวพมํา มอญ   
2 ผู๎ลี้ภัยมีเอกลักษณ๑ วัฒนธรรมเป็นของตนเอง   
3 การศึกษาเป็นเรื่องท่ีผู๎ลี้ภัยได๎รับการสํงเสริมท่ีสุด   
4 สถานการณ๑ผู๎ลี้ภัยในประเทศไทยยาวนานท่ีสุดในโลก   
5 ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํได๎รับการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษา   
6 ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํสามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   
7 ความต๎องการของเด็กผู๎ลี้ภัยคือต๎องการได๎รับการศึกษาตํอในประเทศไทย   
8 ชาวกะเหรี่ยง เป็นผู๎ลี้ภัยมากท่ีสุดในชายแดนไทย   
9 รัฐบาลพมําต๎องการให๎เด็กผู๎ลี้ภัยได๎รับการศึกษามากกวํารัฐบาลไทย   
10 การบูรณาการ ทางการศึกษาคือเด็กท่ีเกิดในศนูย๑ผู๎ล้ีภัยได๎เรียนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาพมํา 
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ค าถามที่ 4 จากขําวข๎างต๎น   “การศึกษาป๓ญหาของผู๎ลี้ภัยชายแดน” 
ถามวํา  ทําไมการศึกษาตามแนวชายแดนไทยจึงมีป๓ญหาสําหรับผู๎ลี้ภัย   

ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

๑.  ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 

๒. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 

 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 
1………………………………………………………………. 
……………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………..…. 

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

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

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

การศึกษาช่วยป้องกนักระบวนการคา้มนุษย ์

 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 
          ปัญหาเด็กเร่ร่อน 
 
 
สังคมไทยของเรา ณ เวลานี้คงปฏิเสธไมํได๎วํามีความ

เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว และในขณะที่สภาพของสังคม
เปลี่ยนไปนั้น ป๓ญหาตํางๆในสังคมก็เกิดขึ้นตามมาด๎วยเชํนกัน โดยสํวนใหญํแล๎วมักจะเป็นป๓ญหาท่ี
แก๎ไขได๎ยาก หรืออาจจะไมํมีวิธีแก๎ไขเลยจนต๎องยอมรับสภาพของป๓ญหานั้นคงไมํมีใครไมํรู๎จัก 
“สถานีรถไฟหัวลําโพง” ซึ่งเป็นแหลํงท่ีผู๎คนมากมายเดินทางมาท่ีนี่เพื่อหวังเชื่อมตํอตนเองกับ
จุดหมายปลายทางแหํงใดแหํงหนึ่งที่รถไฟจะพาไปได๎ แตํสถานท่ีแหํงนี้ยังแฝงด๎วยด๎านมืดอีกมุม
หนึ่งของสังคม และเป็นแหลํงท่ีกํอให๎เกิดป๓ญหาสังคมขึ้นอีกแหํงหนึ่งของสังคมไทย 

ป๓ญหาเด็กเรํรํอนท่ีหัวลําโพง เป็นป๓ญหาอีกข๎อหนึ่งที่คํอยๆขยายใหญํขึ้นในสังคมไทย ซึ่ง
ป๓ญหานี้ไมํคํอยได๎รับความเอาใจใสํอยํางเต็มที่ ทางรัฐบาลพยายามหาวิธีการแก๎ไขป๓ญหาเด็กเรํรํอน
เหลํานี้ด๎วยป๓ญหาตํางๆ แตํก็ไมํสามารถแก๎ได๎สักครั้ง มิหนําซ้ําเด็กเรํรํอนก็ยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ 

เด็กเรํรํอนเหลํานี้มีกันอยูํหลายกลุํม แตํละคนก็จะมาจากท่ีตํางๆกัน บ๎างก็พเนจรมาจากท่ี
อื่นเพื่อมาหาเพื่อนท่ีนี่ บ๎างก็มีป๓ญหากับทางครอบครัวเลยตัดสินใจหนีออกมารวมกลุํมกันท่ีนี่ เด็ก
แตํละคนสํวนมากจะมาจากแหลํงชุมชนแออัด สกปรก โสโครก และเป็นแหลํงอบายมุข แตํสิ่งท่ีนํา
ตกใจคือพวกเด็กๆเหลํานี้อายุอยํูระหวําง12-14 ปี ซึ่งเมื่อดูจากอายุเด็กๆพวกนี้ยังไมํสามารถเลี้ยงดู
ตัวเองได๎  

พวกเขาเหลํานี้มีพฤติกรรมท่ีก๎าวร๎าวอยํางชัดเจน ทั้งจากการแตํงตัว บุคลิก ลักษณะและ
การพูดจา และสิ่งท่ีหนักข๎อขึ้นไปกวํานั้นพวกเขายังขโมยกระเป๋าเสื้อผ๎าของผู๎โดยสาร ปล๎น ตบ
ทรัพย๑ และทําร๎ายรํางกายผู๎ที่เดินผํานไปมาในบริเวณนั้นยามวิกาลอีกด๎วย ซึ่งพฤติกรรมตํางๆ
เหลํานี้มันสามารถเป็นจุดเริ่มต๎นให๎พวกเขาเป็นภัยตํอสังคมรอบข๎างได๎เชํนกัน 

 
 

สถานการณ์ที่ 11 
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       หลายคนอาจมองวําเด็กๆเหลํานี้เป็นตัวป๓ญหาแตํจะไมํมองถึงต๎นตํอของป๓ญหา แล๎วต๎นตอ
ของป๓ญหาลํะคืออะไร? สถาบันครอบครัวหรือ? มันก็ถือวําเป็นสํวนหนึ่งท่ีทําให๎เด็กๆเหลํานี้มี

ป๓ญหา ถ๎าครอบครัวดี เด็กก็จะได๎รับการเลี้ยงดู การเอาใจใสํ การได๎รับความอบอุํนจากพํอแมํอยําง
ดี กลับกันถ๎าครอบครัวไมํดี เด็กก็จะไมํมีแบบอยํางท่ีดีให๎เขาประพฤติตาม และนั่นก็อาจจะเป็น
สาเหตุที่ทําให๎เด็กไมํอยากจะรับรู๎ส่ิงตํางๆท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวของแตํละคนจึงตัดสินใจเลือก

ทางเดินท่ีตัวเองคิดวํามันจะชํวยให๎พวกเขาพบกับหนทางท่ี
ดีกวําได๎ถ๎ามองอีกด๎านหนึ่งครอบครัวอาจเป็นองค๑ประกอบ
หลักของเด็กเรํรํอนเหลํานี้ แตํก็ดูจะเห็นแกตํัวเกินไป หากไมํ
กลําวถึงป๓จจัยอื่นๆเลยไมํวําจะเป็นพฤติกรรมสํวนตัวของเด็ก
เอง ภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ สภาพแวดล๎อมท่ีเกิดจากคนภายนอก 
หรือสภาพเศรษฐกิจ เพราะป๓จจัยตํางๆเหลํานี้ถือเป็นสิ่งท่ีทํา

ให๎เด็กมีป๓ญหาได๎เชํนกันผมคิดวําเด็กๆท่ีมาอยูํท่ีนี่สํวนใหญํแล๎ว
ไมํมีใครอยากออกมาเรํรํอนหรอก หากเขามีท่ีพึ่งทางกายและจิตใจท่ีดี แตํป๓ญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก

เรํรํอนหัวลําโพงอาจชํวยสะกิดสังคมให๎หันมาเหลียวแลพวกเขาอยํางจริงจังเสียที ซึ่งถ๎าสถานการณ๑
ของป๓ญหายังคงเป็นแบบนี้ตํอไป เห็นทีเยาวชนไทย สังคมไทยก็คงจะยิ่งแยํลงกวําเดิมขึ้นทุกวัน 

หากเด็กยังย้ิมใส โลกยํอมได๎รอยยิ้มสวย 
ผู๎ใหญํก็ยิ้มด๎วย เพราะเด็กชํวยเชื่อมสัมพันธ๑ 

ยิ้มเด็กคือยิ้มโลก บรรเทาโศกด๎วยยิ้มฝ๓น 
ฝ๓นเด็กดั่งตะวัน สาดแสงงามยามอรุณ 

เด็กน๎อยในเมืองใหญํ : จากรวมบทกวี“ม๎าก๎านกล๎วย”  
โดย ไพวรินทร๑ ขาวงาม 
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รูปแบบที่ 1  แบบเลือกตอบ 

คําถามท่ี  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.ป๓ญหาของเด็กเรํรํอน     
2.ป๓ญหาของสังคมไทย 
3.ป๓ญหาท่ีไมํได๎รับการแก๎ไข    
4.ป๓ญหาท่ีต๎องการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 

ค าถามที่ 2 ข๎อใดถูกต๎อง 
1. เด็กเรํรํอนเป็นภัยตํอสังคม     
2.เด็กเรํรํอนควรได๎รับการดูแลจากภาครัฐ 
3.เด็กเรํรํอนเป็นเด็กที่ก๎าวร๎าว    
4.เด็กเรํรํอนเป็นเด็กที่ต๎องการท่ีพึ่งทางใจ  
 

ค าถามที่ 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 เด็กเรํรํอนมีอายุ 12 – 18 ป ี   
2 เด็กเรํรํอนมีพฤติก๎าวร๎าว เป็นภัยตํอสังคม   
3 รัฐบาลควรเพิ่มการเอาใจใสํตํอเด็กเรํรํอนด๎วยการสร๎างท่ีพักเพ่ิมขึ้น   
4 เด็กเรํรํอนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ   
5 การศึกษาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเด็กเรํรํอน   
6 สภาพแวดล๎อมเป็นป๓จจัยหลักที่ทําให๎เด็กเรํรํอน   
7 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการแก๎ป๓ญหาเด็กเรํรํอน   
8 สถานีรถไฟหัวลําโพง  เป็นแหลํงที่มีเด็กเรํรํอนมากท่ีสุดในประเทศไทย   
9 เด็กเรํรํอน เป็นป๓ญหาท่ีรัฐบาลควรแก๎ไขอยํางเรํงดํวน   
10 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม การศึกษาคือแนวทางแก๎ไขป๓ญหาเด็กเรํรํอน   
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ค าถามที่ 4 จากขําวข๎างต๎น   “สถานีรถไฟหัวลําโพงท่ีพักพิงของเด็กเรํรํอน” 

ถามวํา  ทําไมเด็กเรํรํอนในประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้น   
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

ครอบครัวอบอุ่นช่วยป้องกนัปัญหาเด็กเร่ร่อน 

 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
                            เพลง : วันเด็ก  

 
 
คําร๎อง : คาราบาว  ทํานอง :  คาราบาว 

วันเด็กให๎เด็กเดินตามใคร   แมํตั้งวงไพํพํอตั้งวงเหล๎า 
 ชกกันเหมือนมวยตู๎วันเสาร๑   ตีศอกโยนเขํา เอาให๎ตายให๎ตาย 
เสียงดําไมํต๎องหาคําแปล   ดําพํอลํอแมํก็ปูุยําตายาย 
ห๎ามปรามเดี๋ยวจะถูกเลขท๎ายเป็นเรื่องผู๎ใหญํผัวเมียตีกัน 
ดีกันก็รวมหัวใช๎เราใช๎ไปซื้อเหล๎าใช๎ดูต๎นทางทําตัวให๎เด็กดูตัวอยํางลูกไม๎ไมํหําง   
จากโคนต๎นไม ๎

วันเด็กเราเป็นเด็กเกเร  เพราะสังคมโปเกมีผู๎ใหญํนําเรา 
สร๎างเธคให๎เด็กได๎โยกบั้นเด๎าดมยาดื่มเหล๎าเอาให๎เมาเช็ดดิน 
ลูกหลานต๎องคืบคลานลงเหว อนาคตเลวๆก็ผู๎ใหญํตัวดี 
คําขวัญเขียนกันได๎ทุกปีเผื่อผู๎ใหญํบ๎างซิ สมดุลกัน 

*   อันวําคําขวัญเทําท่ีฉันผํานมา   เปรียบเหมือนตัวยาซีมําโลชั่น 
แตํสังคมวันนี้แยํย่ิงกวําสังคัง เขียนให๎เด็กได๎ฟ๓งมันก็ยังไมํพอ 

**   พํอกับแมํคือยาปุูกะยําตายาย และผู๎หลักผู๎ใหญํมีความหมายทุกคน 
อยําปลํอยเด็กเดินชนโดยตามลําพัง เพราะสังคมสังคังยังไมํสมประกอบ 
เด็กเด็ก   (เด็กเด็ก)  ต๎องโตเป็นผ๎ูใหญํ   (โตเป็นผ๎ูใหญํ) 
อนาคตฝากไว๎    (อนาคตฝากไว๎) ในกาํมือเด็กๆ    (ในกํามือเด็กๆ) 
ถูกมอมเมาตั้งแตํเล็ก  ผู๎ใหญํหลอกเด็กเราจะแก๎ท่ีใคร 
เราจะแก๎ที่เด็กหรือแก๎ที่ผ๎ูใหญํ เราจะแก๎ที่ใครเราจะแก๎ที่ใคร 
แก๎ท่ีผู๎เด็กหรือแก๎ที่ผ๎ูใหญํ เราจะแก๎ที่ใครเราจะแก๎ที่ใคร 
มีวันเด็กก็ต๎องมีวันผู๎ใหญํ  ท่ีกํอกรรมทําร๎ายเด็กไทยวันนี้ 

สถานการณ์ที่ 12 
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นําอะไรนําในทางท่ีดีเด็กๆสมัยนี้หูไวตาไววันผู๎ใหญํเขียนให๎เริ่ดเลยวําให๎ตั้งหน๎าตั้งตาทําแตํคุณ
ความดีอยํากอบโกยกินกันมากนักซิ เด็กๆสมัยนี้นั้นแทบไมํมียัดปาก 
 
รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 

ค าถามที่  1  ถ้อยความนีผู้้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.ต๎องการประชดสังคม     
2.ป๓ญหาของสังคมไทย 
3.ป๓ญหาของเด็ก      
4.เสียดสีป๓ญหาของสังคมไทย 

คําถามท่ี 2ข้อใดถูกต้อง 
1.วันเด็ก เป็นวันสําคัญของคนไทยทุกคน   
2.วันเด็ก เป็นเรื่องเด็ก ผู๎ใหญํไมํเกี่ยว 
3. ตัวอยํางท่ีดีมีคํากวําคําขวัญ     
4.คําขวัญวันเด็ก มีคําสําหรับผู๎ใหญํที่มอบให๎แกํเด็ก  

ค าถามที่ 3  จากข้อความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  ×  ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  ×  ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 วันเด็กตรงกับวันเสาร๑ของเดือนมกราคม   
2 การเขียนคําขวัญวันเด็กควรเขียนให๎ความสําคัญแกํเด็ก   
3 รัฐบาลควรเพิ่มคําขวัญตํอจากวันเด็กให๎เป็นวันผู๎ใหญํ   
4 การกระทําของเด็กเลียนแบบมาจากการกระทําของผู๎ใหญํ   
5 วันเด็กเป็นวันสําคัญกวําวันสําคัญอื่นๆ   
6 คําขวัญเปรียบเป็นแคํตัวยาซีมําโลชั่นควรเพิ่มยาแรงกวํานี้   
7 คําสอนของปูุ ยํา ตา ยาย มีความคํามากกวําการกระทํา   
8 สังคมไทย เป็นตัวการทําร๎ายเด็กไทยมากกวําส่ิงแวดล๎อม   
9 ป๓ญหาของเด็ก ควรแก๎ไขท่ีผู๎ใหญํมากกวําจะแก๎ไขที่เด็ก   
10 การกระทําของผู๎ใหญํ ทําร๎ายความคิดของเด็กทางตรงและทางอ๎อม   
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ค าถามที่ 4 จากขําวข๎างต๎น   “วันเด็กส าคัญกว่าวนัอื่น” 

ถามวํา  ทําไมวันเด็กจึงมีความสําคัญกวําวันอื่นๆ 
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2  ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถามท่ี 5 
 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

1. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ  
ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

การกระท าของผูใ้หญ่มีค่ากวา่ค  าขวญัวนัเดก็ 

 

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

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

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

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

2......................................................................................................................................................
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   แบบฝึกพัฒนาการอา่นรู้เรื่องและสือ่สารไดต้ามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
นักมวยเด็ก :พัฒนาศิลปมวยไทย หรือ ท าลายอนาคตเด็กไทย 

โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
   

29 ตุลาคม 2550 16:36 น. 

        สถาบันรามจติติ โดยคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได๎เปิดเผยผลการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ“Child Watch Project” ติดตามสภาวการณ๑เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ 
พบวํา มีเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี ชกมวยไทยบนเวทีอาชีพ ตามสถานท่ีตํางๆ เชํน สถานศึกษา 
สถานท่ีราชการ วัด ฯลฯ จํานวนมาก โดยสํวนใหญํ เป็นเด็กในภาคอีสาน จํานวนเกือบ 8,000 คน 
และถ๎าคิดทั้งประเทศจะพบวํามีเด็กอายุต่ํากวํา 15 ชกมวยไทยแบบนี้ มากกวํา 10,000 คน 
              แคํเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑จังหวัดเดียว มีนักมวยเด็กแบบนี้ มากกวํา 600 คน 
และพบวํามีเด็กอายุเพียง 7 ขวบอยํูด๎วย 
              เด็กๆ เหลํานี้ สํวนใหญํจะได๎รับเงินคําขึ้นชกมวยไทย ครั้งละประมาณ 50-600 บาท 
โดยที่คร่ึงหนึ่งยังต๎องหักแบํงให๎คํายมวย 
              เด็กๆ ท่ีขึ้นเวทีชกมวยไทยเหลํานี้ จะต๎องแลกกับอาการบาดเจ็บตามรํางกายไปอีก
หลายวัน โดยมีความเสี่ยงสูงท่ีจะได๎รับผลกระทบนอกจากท่ีมองเห็นภายนอก เชํน ผลกระทบ
สายตาหรือระบบการมองเห็นผิดปกติ ระบบประสาทได๎รับการกระทบกระเทือนจนสํงผลในเรื่อง
ความจํา และสํงผลร๎ายตํอรํางกายในระยะยาว ซึ่งเป็นอาการสืบเนื่องมาจากการ “เมาหมัด” รุนแรง
ยิ่งกวํานักมวยไทยหลายๆ คน ต๎องประสบมากํอนแล๎ว 
              ยิ่งกวํานั้น แนวโน๎มระยะหลังย่ิงนําเป็นหํวง เพราะมีเด็กๆ เข๎ามาชกมวยไทยแบบนี่มาก
ขึ้น ท้ังชายและหญิง โดยที่ผู๎ปกครองให๎การสนับสนุนเนื่องจากถูกจูงใจวําเป็นการสืบสานศิลปะ
มวยไทย หรือมีครูในโรงเรียนเป็นผู๎ฝึกสอน 
              ข๎อเท็จจริงท่ีค๎นพบจากงานศึกษาวิจัยดังกลําว ทําให๎เกิดความคิดตามมา 2 ทางระคน
กัน 
              
 

สถานการณ์ที่ 13 
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 ความคิดแรก 
 
              1. ทําให๎นึกถึงอดีตนักมวยไทยชื่อดังท่ีเคยพบคุยกัน “อภิเดช ศิษย์หิรัญ” เจ๎าของ
สมญา 
 นาม “นักเตะ บางนกแขวก” ซึ่งเมื่อสูงอายุขึ้น มีอาการทางสมอง เบลอ ความจําเสื่อมลงอยําง  
 รวดเร็ว อันเป็นผลจากการถูกตํอย เตะ กระทบกระเทือนสมอง และระบบสายตามีป๓ญหา 
              นักมวยสํวนมากได๎รับผลกระทบในยามแกํเฒําท้ังสิ้น นับเป็นการลงทุนท่ีไมํคุ๎ม เทํากับวํา 
เป็นการแลกเรือนรําง แลกสุขภาพ เพื่อเอาเงินมาใช๎กํอนในวัยหนุํม แลกกับการเสื่อมเสียสุขภาวะ
ในวัยชรา 
              2. ลองคิดดู เด็กวัยกําลังเจริญเติบโต (0-14 ปี) เมื่อได๎รับแรงกระแทกรอยตํอที่ปลาย 
  กระดูกแตํละทํอน (ขา แขน ฯลฯ) ซึ่งมีจุดที่เจริญเติบโต สร๎างกระดูกให๎ยาวขึ้น จะไมํทํางาน 
  สมบูรณ๑ สํงผลให๎เตี้ย แคระแกร็นกวําท่ีควร 
              3. นําคิดวํา เด็กอยูํในวัยท่ีต๎องเรียนรู๎ แสวงหาความรู๎เป็นรากฐานของชีวิต ได๎
สิ่งแวดล๎อม  
   ท่ีดี ชํวยให๎อยากรู๎ อยากเห็น เปิดประตูความรู๎สํูโลกกว๎าง แตํถ๎ามุํงสนใจแตํความรุนแรง การ
เอาชนะ หมกมุํนกับการประหัตประหาร (ปูองกันตัว) ยํอมจะทําให๎เวลาและความสนใจในเรื่อง
อ่ืนๆ 
  ลดน๎อยลง แล๎วอนาคตของชาติจะเป็นอยํางไร 
              ยิ่งกว่านั้น การให้เด็กเข้าไปคุ้นชินกับความรุนแรงตั้งแต่ในวัยที่ก าลังบ่มเพาะจิตใจ 
  และ   อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ ก็อาจจะท าให้เด็กๆ มองเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ 
เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรุนแรงภายใน อันมีผลสืบเนื่องไปถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใน
ชีวิตต่อไปภายภาคหน้า 
              4. มวย และเวทีมวย มักจะมาควบคู่กับการพนัน เด็กจะคุ้นเคยต่อการพนัน ติด
สินบน 
 ล้มมวย ต่อรอง เมื่อได้หรือชนะก็อยากจะได้มากขึ้น เมื่อเสียหรือแพ้ก็อยากจะได้เงินคืน 
วนเวียน 
 หมุนเวียนอยู่กบักิเลส ทีไ่ม่สร้างรายได้ที่แท้จริงต่อส่วนรวม ชนะก็ได้เอาเงนิของคนอ่ืนมาใช้  
แพ้ก็ให้เงินคนอื่นไปใช้ เมื่อได้มากก็ดีใจใช้เงินเกินตัว เมื่อเสียมากก็คิดหาทางลัดเพ่ือหาเงินมา 
  ใช้จ่าย 
             ความคิดต่อมา 
              1.นําคิดวํา มวย- มวยไทย เป็นศิลปวัฒนธรรม(วิถีการดําเนินชีวิต) เป็นศิลปะการ
ปูองกัน 
  ตัว ถ๎าไมํฝึกตั้งแตํเด็กจะรักษาสืบสานศิลปะไว๎ได๎อยํางไร เราจะรักษาศิลปะปูองกันตัวด๎วยต๎นทุน
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เทําไหรํจึงจะเหมาะสม ? และต๎นทุนเหลํานี้ควรจะเกิดหรือตกอยูํท่ีใคร ? 
       2. การท่ีเด็กต๎องชกมวย ชํวยพํอแมํหาเงิน ก็เพราะจน จึงต๎องหาเงินทุกวิถีทางเพื่อความอยูํรอด 
 ของชีวิต 
              ลองพิจารณาดูวํา ทําไมเด็กอีสานตํอยมวยมาก ก็เพราะจนมาก เพราะต๎องการเงิน 
 มากกกวํา เพราะเห็นคุณคําและประโยชน๑ของเงินมากกวํา 
              เงินที่ได้จะถูกหัก ถูกแบง่ ถกูเอารัดเอาเปรียบ จากการต้องพึ่งพาค่ายมวย โปรโม
เตอร ์
  มวย อีกนานเท่าไหร่ ? 
              3. น่าสงสัยว่า โปรโมเตอร์มวย หัวหนา้ค่ายมวย มองการชกมวยไทยเป็น
ศิลปะวัฒนธรรม หรือมองเป็นการค้าธุรกิจ มองนักมวยเด็กเปน็สินค้าหรืออนาคตของชาติหรือ
อนาคตทางธุรกิจ ??? 
              นําสนใจวํา ในกรณีดังกลําว ผ๎ูมี   
อํานาจหน๎าท่ีเกี่ยวข๎องได๎ออกมาให๎ความเห็น 
อยํางนําใครํครวญ 
              นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรี
ชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎แสดงความ
เป็นหํวงในการคุ๎มครองเยาวชน โดยเห็นวํา 
กฎหมายกีฬามวยในป๓จจุบันไมํได๎ห๎ามเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี ขึ้นชกมวย โดยเฉพาะมวยไทยหรือ
มวยพื้นบ๎าน แตํการจัดชกทุกครั้งจะต๎องมีอุปกรณ๑ปูองกันอุบัติเหตุตามท่ีกฎหมายระบุ ซึ่งในความ
เป็นจริงมีเพียงกระจับ ฟ๓นยาง แตํเฮดการ๑ดท่ีใช๎สวมใสํปูองกันการกระทบกระเทือนสมองยังไมํมี
มาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอ 
              ในการดําเนินการขั้นต๎น รัฐมนตรีชํวยฯ ระบุวํา ได๎แจ๎งไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต 
เพื่อให๎ผู๎อํานวยการเขตฯ สอดสํองดูแลให๎ทางสถานศึกษาแนะนําเด็กและผู๎ปกครองวําการขึ้นชก
มวยในชํวงอายุยังเด็กแบบนี้จะเกิดอันตรายตํอสุขภาพในด๎านตํางๆ ระยะยาว หรือห๎ามมิให๎ครูนํา
เด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี ขึ้นชกมวย หรือใช๎โรงเรียนเป็นสถานท่ีชกมวย โดยนายวรากรณ๑ (รมชฯ) 
ระบุด๎วยวํา ในความคิดเห็นสํวนตัว มองวํา การขึ้นชกมวยในการเลี้ยงชีพนําจะมีอายุไมํต่ํากวํา 21 
ปี เพราะรํางกายจะได๎พัฒนาเต็มที่แล๎ว 
ขอชื่นชมความคดิเห็นของอาจารย๑วรากรณ๑ สามโกเศศ ในฐานะรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการท่ี
เล็งเห็นผลประโยชน๑ในระยะยาวของเยาชนของชาติเป็นสําคัญ 
              ผมอยากจะสนับสนุนด๎วยวํา ควรให๎น้ําหนักกับการพัฒนาเด็ก พัฒนาคน พัฒนาสมอง
ของชาติ เพื่อสังคมประเทศและสุขภาวะชีวิตที่ดีของเด็กในระยะยาว 
              ควรจะหาทางชํวยเหลือด๎านอาชีพ รายได๎ของครอบครัวเด็กๆ ท่ีต๎องชกมวย รวมท้ังสํงเสริม
ให๎เด็กนักเรียนชํวยทํางานท่ีได๎เรียนรู๎ แม๎อาชีพมวยก็เป็นอาชีพท่ีได๎เรียนรู๎ แตํต๎องคํานึงถึงต๎นทุน
ผลกระทบในระยะยาว 
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              ควรจะหาทางศึกษาวิจัยเพื่อเรียนรู๎วํา การอนุรักษ๑ศิลปะมวยไทย จะมีทางเลือก 
ทางออก อยํางไร ท่ีไมํใช๎วิธีท่ีมีผลเป็นการเบียดบังชีวิตและแรงงานของเด็ก หรือหาผลประโยชน๑
จากเด็กอยํางทุกวันนี้ 
              มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แตํเด็กไทยก็เป็นอนาคตของชาติ เชํนกัน 
 

 

1.แบบเลือกตอบ 
ค าถามที่  1  ถ้อยความนีผู้้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 

1.ธุรกิจมวยไทย      
2.ป๓ญหาของเด็กที่ชกมวยไทย 
3.ป๓ญหาของศิลปะมวยไทย     
4. การอนุรักษ๑ศิลปะมวยไทย 

คําถามท่ี 2ข้อใดถูกต้อง 
1.มวยไทยควรอนุรักษ๑ด๎วยคนไทยทุกคน   
2.เด็กไทยถูกทําลายด๎วยมวยไทยตั้งแตํวัยเด็ก  
3. มวยไทยเป็นท้ังศาสตร๑และศิลป์     
4.มวยไทยปลูกฝ๓งนิสัยความรุนแรงแกํเด็ก และผู๎ใหญํ  
 

ค าถามที่ 3  จากข้อความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย   ×  ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย   ×   ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 มวยไทยเป็นการออกกําลังกายท่ีดีทุกเพศทุกวัย   
2 มวยไทยมุํงการพนันมากกวําการออกกําลังกาย   
3 รัฐบาลควรเพิ่มกฎหมายสําหรับผู๎ท่ีจะชกมวยไทยควรมีอายุเกิน 21 ปี   
4 มวยไทยเป็นวัฒนธรรมท่ีถูกมองข๎ามจากผู๎เกี่ยวข๎อง   
5 สถานศึกษาควรสํงเสริมนักเรียนฝึกฝนมวยไทยมากกวํากีฬาสากล   
6 กีฬามวยไทย เป็นวิถีชีวิตของคนไทย   
7 การแก๎ไขป๓ญหาความยากจนในชนบทคือการสํงเสริมให๎มีอาชีพชกมวย

ไทย 
  

8 นักมวยไทยควรได๎รับการดูแลหลังจากเลิกชกมวยแล๎ว   
9 ป๓ญหาของเด็กที่ชกมวยไทย ควรแก๎ไขท่ีผู๎ใหญํ หรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเอารัด

เอาเปรียบมากกวํา 
  



~ 45 ~ 

 

10 ธุรกิจมวยไทย ทําลายความคิดของการอนุรักษ๑ศิลปะมวยไทย   
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 4 จากขําวข๎างต๎น   “มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจ าชาติ  ถูกท าลายด้วย
ธุรกิจจริงหรือ” 
ถามวํา  ทําไมธุรกิจมวยไทยจึงมีสํวนทําลายศิลปะมวยไทย 
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5 
 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

๑.  ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

กีฬามวยไทยช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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๒. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 
1.……………………………………………………………….
.…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

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

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

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

. 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 
          นครบาลเพชรบูรณ ์

 
 
 ในระหวํางสงครามโลก ครั้งท่ี 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา กรุงเทพฯ ถูกข๎าศึกโจมตีจน
ประชาชนต๎อง อพยพออกตํางจังหวัดจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรย๎าย
เมืองหลวงไปอยูํท่ีจังหวัดเพชรบูรณ๑ เพราะมีชัยภูมิประเทศ เป็นภูเขาล๎อมรอบ มีทางออกทางเดียว 
ศัตรูรุกรานยาก คณะรัฐมนตรีจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได๎ยกรํางพระราช
กําหนด สร๎างนครบาลขึ้นชื่อวํา "พระราชกําหนดระเบียบการบริหาร นครบาล เพชรบูรณ๑และสร๎าง
พุทธบุรี พ.ศ.2487" 
 การกํอสร๎างเมืองหลวงใหมํได๎ดําเนินการโดยเรํงดํวน และถือเป็นความลับของราชการยุทธ
ของชาตติลอดมา เพื่อมิให๎ข๎าศึกรู๎แผนการกระทั่งวันท่ี20 กรกฎาคม 2487 รัฐบาลจอมพล ป. 

สถานการณ์ที่ 14 
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พิบูลสงคราม ได๎เสนอพระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ๑ฯ พ.ศ. 2487 ตํอ
สภาผ๎ูแทนราษฎรเพื่ออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติมีผลดําเนินการ อยํางถาวร ตลอดไปแตํในท่ีสุด
สภาผ๎ูแทนราษฎรลงมติไมํอนุมัติด๎วยคะแนนเสียง 48 ตํอ 36 ด๎วยเหตุผลวํา "เพชรบูรณ๑เป็นแดน
กันดาร ภูมิประเทศเป็นปุาเขา และมีไข๎ชุกชุมเมื่อเริ่มสร๎างเมืองนั้นผู๎ท่ีถูกเกณฑ๑ไปทํางานล๎มตายลง 
นับเป็นพัน ๆคน" อนุสรณ๑นครบาลเพชรบูรณ๑แหํงนี้จึงสร๎างขึ้นเพื่อรําลึก ถึงบุญคุณและ
อัจฉริยภาพของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และเพื่อคนเพชรบูรณ๑ จะได๎ภูมิใจในประวัติศาสตร๑
ชํวงหนึ่งและความเจริญก๎าวหน๎าของบ๎านเมืองตน 

 
ค าถามที่ 1  จากบทความในสาระตํานานนครบาลเพชรบูรณ๑ ต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด (1 
คะแนน) 

1. เมืองหลวงเดิมอากาศร๎อนอบอ๎าว 
2. ป๓ญหาน้ําทํวมกรุงเทพมหานคร 
3. การคมนาคมไมํสะดวก 
4. การตั้งเมืองหลวงใหมํ 

ค าถามที่ 2  สาเหตุใดที่ต๎องย๎ายเมืองหลวง ในสมัยจอมพล ป. พิบูลย๑สงคราม เกิดเหตุการณ๑ตํางๆ 
      ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 
1.  ต๎องการเปลี่ยนบรรยากาศ 
2. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมานานแล๎ว 
3. ข๎าศึกโจมตี จนประชาชนต๎องอพยพ 
4. เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ค าถามที่ 3  จากสาระตํานานนครบาลเพชรบูรณ๑  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความ
จริง(5 คะแนน) 

ข๎อความเป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมาย          ในชํอง”ใช”ํ 
ข๎อความไมํเป็นจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในชํอง”ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เพชรบูรณ๑เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ๑ ด๎วยแรํธาตุ   
2. ข๎าศึกโจมตีเพชรบูรณ๑นั้นยาก เพราะมีภูเขาล๎อมรอบ มีทางออกทางเดียว   
3. จอมพล ป.พิบูลย๑สงคราม อยูํในชํวงปี พ.ศ2486-2487   
4. รัฐบาลในสมัย จอมพล ป.พิบูลย๑สงคราม ได๎เสนอพระราชบัญญัติ เมื่อ 20ก.ค

2486 
  

5. การสร๎างเมืองไมํอนุมัติ เพราะสภาผ๎ูแทนราษฎร ลงมติ 45ตํอ36 เสียง   
6. นครบาลเพชรบูรณ๑ได๎กํอรํางสร๎างเมืองเมื่อปี พ.ศ2487   
7. ผู๎ท่ีถูกเกณฑ๑ไปสร๎างเมืองไปสร๎างเมือง ต๎องล๎มตายนับเป็นพันๆคน   
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8. เพชรบูรณ๑ต๎องระงับการสร๎างเมือง เพราะมีสัตว๑ดุร๎าย   
9. โรคระบาดที่ไมํสามารถตั้งเมืองได๎ คือ โรคอหิวาตกโรค   
10 นายกรัฐมนตรีสมัย จอมพล ป.พิบูลย๑สงคราม อยูํระหวํางสงครามโลกครั้งท่ี 2   
 
 
 
 
 
ค าถามที่  4  จากถ๎อยความตํานานนครบาลเพชรบูรณ๑ ”นักเรียนเห็นด๎วยหรือไมํถ๎าตั้งเพชรบูรณ๑
เป็นเมืองหลวงในสมัยนั้น” ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความแล๎วบอกเหตุผล2 ข๎อ (2 คะแนน) 
  เห็นด๎วย                                                ไมํเห็นด๎วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5  จากถ๎อยความท่ีกลําววํา  การสร้างอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์นักเรียนเห็นด๎วย
หรือไมํเห็นด๎วย  

1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

ตามประวัติเลําสืบกันตํอมาหลายชั่วอายุคนแล๎ว เมื่อประมาณ 400 ปีท่ีผํานมามีชาวเพชรบูรณ๑ 
กลุํมหนึ่งมีอาชีพ ในการจับสัตว๑น้ํา อยูํในลําน้ําปุาสักอยูํมาวันหนึ่งชาวประมงกลุํมนี้ได๎ออกหาปลา
ตามปกติ เชํนทุกวันเผอิญวันนั้นเกิดเหตุการณ๑ประหลาดตั้งแตํเช๎าถึงบําย ไมํมีใครจับปลาได๎เลยสัก
ตัวคล๎ายดังกับวําใต๎พื้นน้ําไมํมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูํเลยสร๎างความงุนงงแกํพวกเขาเป็นอยํางมาก ตําง
พากันนั่ง ปรึกษาวําจะทําประการใดดี 

บริเวณท่ีชายเหลํานั้นนั่งปรึกษากันอยูํนั้น ป๓จจุบันคือ บริเวณ วังมะขาม แฟบคําวํามะขามแฟบนั้น 
หมายถึงไม๎ระกํานั่นเอง บริเวณดังกลําว อยูํทางทิศเหนือของเมืองเพชรบูรณ๑ ทันใดนั้นกระแสน้ําใน
แมํน้ําแหํงนั้น หยุดไหลนิ่งอยูํกับท่ี แล๎วคํอย ๆ มีพราย น้ําผุดขึ้นมาทีละฟอง ทวีมากขึ้น มองดู
คล๎ายกันน้ํากําลังเดือดอยูํบนเตาไฟ ไมํนานก็เปลี่ยนเป็นวังน้ําวนใหญํและลึกมาก ณ ท่ีแหํงนั้นทุกคน 

สถานการณ์ที่ 15 
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ตํางมองดูด๎วยความมึนงงไมํสามารถหาคําตอบวําเกิดขึ้นจากอะไร เหตุการณ๑ ดําเนินตํอไป 
จนกระทั่งกระแสวังวนแหํงนั้น ได๎เริ่มคืนสูํสภาพเดิม และดูดเอา พระพุทธรูปองค๑นี้ขึ้นมาจากใต๎พื้นน้ํา
แหํงนั้น ลอยขึ้นมาอยูํ เหนือผิวนั้น มีการดําผุดดําวํายอยูํตลอดเวลาเหมือนอาการของ เด็กเล็ก ท่ีกําลัง
เลํนน้ํา เป็นท่ีแนํนอนวําชาวประมงกลุํมนั้นได๎ประจักษ๑ ถึงความ ศักดิ์สิทธิ์ จึงได๎ลงไปอัญเชิญ ขึ้นมา
ประดิษฐานบนบกให๎ผู๎คนท้ังหลาย ได๎กราบไหว๎สักการะบูชาและพร๎อมใจกันอัญเชิญมาประดิษฐาน
ไว๎ที่ วัดไตรภูมิ ในป๓จจุบัน 
 
 
 
ในปีตํอมา ครั้นถึงเทศกาลสารทไทย พระพุทธรูปท่ีถูกอัญเชิญขึ้นมาจากน้ําได๎หายไปอยํางไร๎
รํองรอย ชาวบ๎านชาวเมือง ก็ออกตามหากันจ๎าละหวั่นในท่ีสุดก็ไปพบพระพุทธรูปองค๑นี้ตรงบริเวณ
ท่ีพบคร้ังแรกและกําลังดําผุดดําวํายอยูํพอดี จึงได๎อัญเชิญมาอีกครั้งหนึ่ง 

 นับตั้งแตํบัดนั้นมา เมื่อถึงเทศกาลสารทไทย คือ ตรงกับ
วันแรม 15 ค่ําเดือนสิบของทุกปีภายหลังจาก ถวายภัตตาหารเช๎า 
แดํพระภิกษุสงฆ๑แล๎วเจ๎าเมืองเพชรบูรณ๑ สมัยนั้นพร๎อมด๎วย
ข๎าราชการ ตลอดจนประชาชนในเมืองเพชรบูรณ๑จึงรํวมกัน
อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค๑นี้ ได๎ทําพิธีสรงน้ําท่ีวังมะขาม
แฟบตรงท่ีพบครั้งแรกเป็นประจําทุกปี หากปีใดน้ําน๎อยเข๎าไป
ไมํได๎ก็อัญเชิญไปสรงน้ําท่ีวัดโบสถ๑ชนะมารทางเหนือเมืองเพชรบูรณ๑แล๎วถวายนามทํานวํา “พระ
พุทธมหาธรรมราชา”  

 ความเชื่อถือในอีกทางหนึ่งนั้นเชื่อวํา เทพเจ๎าผู๎สิงสถิตย๑ในองค๑พระพุทธมหาธรรมราชา 
เป็นพระภิกษุโบราณ 2 รูป ได๎สร๎างพระพุทธองค๑นี้ตั้งแตํครั้งเป็นมนุษย๑ ในสมัยลพบุรี ตํอมากรุง
สุโขทัยได๎แผํอํานาจขยายอาณาเขตพระพุทธมหาธรรมราชา ได๎ถูกเชิญไปประดิษฐานไว๎ท่ีกรุง
สุโขทัย จนมาถึงสมัยพระยาลิไทยกษัตริย๑องค๑ท่ี 6 ในราชวงศ๑พระรํวง ประจวบกับเพชรบูรณ๑ ไว๎
วํางกษัตริย๑ผู๎ครองนครได๎โปรดให๎ ออกญาศรีเพชรรัตนานัคราภาบาล นามเดิมวําเรืองไปเป็นเจ๎า
ครองเมืองเพชรบูรณ๑ โดยขึ้นตรงตํอกรุงสุโขทัยพร๎อมกันนี้ได๎พระราชทานพระพุทธรูป “พระพุทธ
มหาธรรมราชา” มาด๎วยสําหรับพระพระคูํบ๎านคูํเมือง โดยมีกระแส รับสั่งให๎มาทางลําน้ําหากแวะท่ี
ใดก็ให๎สร๎างวัดใหมํ เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปองค๑นี้ 

 สําหรับการเดินทางมาในสมัยกํอน ลํองมาตามลําน้ํายมจากสุโขทัยผํานพิษณุโลก พิจิตร
นครสวรรค๑ ชัยนาท สิงห๑บุรี อํางทอง อยุธยา แล๎ววกเข๎าลําน้ําปุาสักท่ีอยุธยาผํานสระบุรี แล๎วสูํ
จุดหมายปลายทางท่ีเพชรบูรณ๑ รวมระยะเวลาการเดินทางหนึ่งปีเต็มเมื่อแรกมาถึงดําริ จะนําพระ
พุทธมหาธรรมราชาไปประดิษฐานไว๎ท่ีวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดเกําแกํ แตํเป็นการขัดพระบรมราช

https://www.google.co.th/url?url=https://www.gotoknow.org/posts/133796&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zYFQVfXbHcXq8AX6-YHwDg&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGReZEb5DVcMk_PaIdBEY7RgUw2Zw
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โองการ จึงสร๎างวัดขึ้นมาใหมํให๎ชื่อวําวัดไตรภูมิ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแกํพระรํวง ซึ่งเป็นผู๎
พระราชนิพนธ๑เรื่องไตรภูมิพระรํวง 

 ในวันสารทไทยของทุกปีทางจังหวัดเพชรบูรณ๑ได๎อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐาน
บนบุษบกแหํจาก วัดไตรภูมิไปตามเส๎นทางในเขตเทศบาลเพื่อให๎ประชาชนได๎สักการะบูชาและ
อัญเชิญมาเฉลิมฉลองท่ีวัดไตรภูมิ ในวันสารทไทยซึ่งเป็นวันท่ีสามของงาน ผู๎วําราชการจังหวัดจะ
อัญเชิญ พระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐาน บนเรือท่ีทําน้ําหน๎าวัดไตรภูมิ ทวนกระแสน้ําในแมํ
น้ําปุาสักไปทําพิธีดําน้ํา ท่ีทําน้ําวัดโบสถ๑ชนะมาร ซึ่งเป็นวังน้ําลึก เมื่อถึงบริเวณพิธีผู๎วําราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ๑จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา เทิดไว๎เหนือหัวดําน้ําลงไปพร๎อมกัน โดยหัน
หน๎าไปทางเหนือสามครั้ง หันหน๎าลงทางใต๎สามครั้งตามความเชื่อท่ีวํา จะทําให๎น้ําทําอุดมสมบูรณ๑
บ๎านเมืองรํมเย็นเป็นสุข 
 ความเชื่อในการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาดําน้ําผู๎ท่ีทําการอัญเชิญจะต๎องเป็นผู๎วํา
ราชการจังหวัดเทํานั้น ท้ังนี้เพราะตําแหนํงเทียบได๎กับเจ๎าเมืองในสมัยโบราณซึ่งเป็นใหญํท่ีสุดในเมือง
ความเสียสละของผู๎เป็นใหญํ ในนครท่ีมีความหํวงใย ในความทุกข๑สุขของราษฎรและได๎ชื่อวํา เป็นผู๎
ทะนุบํารุงพุทธศาสนาให๎มั่นคงสืบไปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค๑นี้ จะให๎ผู๎อื่นท่ีไมํใชํเจ๎าเมืองอัญเชิญ
ไปดําน้ําแทนไมํได๎ หากปีใดไมํมีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค๑ดังกลําวไปดําน้ํา ชาวเพชรบูรณ๑เชื่อกัน
วําปีนั้นบ๎านเมืองจะเกิดความแห๎งแล๎ง ข๎าวยากหมากแพง และพระพุทธรูปองค๑นี้จะหายไป 
 ความเชื่อในการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาดําน้ําผู๎ท่ีทําการอัญเชิญจะต๎องเป็นผู๎วํา
ราชการจังหวัดเทํานั้น ท้ังนี้เพราะตําแหนํงเทียบ ได๎กับเจ๎าเมืองในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นใหญํท่ีสุดใน
เมืองความเสียสละของผู๎เป็นใหญํ ในนครท่ีมีความหํวงใย ในความทุกข๑สุขของราษฎรและได๎ชื่อวํา 
เป็นผู๎ทะนุบํารุงพุทธศาสนาให๎มั่นคงสืบไปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค๑นี้ จะให๎ผู๎อื่นท่ีไมํใชํเจ๎าเมือง
อัญเชิญไปดําน้ําแทนไมํได๎ หากปีใดไมํมีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค๑ดังกลําวไปดําน้ํา ชาว
เพชรบูรณ๑ เชื่อกันวําปีนั้นบ๎านเมืองจะเกิดความแห๎งแล๎ง ข๎าวยากหมากแพง และพระพุทธรูปองค๑นี้
จะหายไป 
 งานประเพณีอ๎ุมพระดําน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ๑ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก จะเป็นประเพณี
ท่ีสืบทอด กันไว๎เป็นมรดกให๎ลูกหลานได๎ชื่นชม อีกตราบนานเทํานาน 

 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=XixkNtpzrlc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aIJQVbnsKIbu8gWDsYHQDg&ved=0CCMQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNGfHZy2nfgitpuM2eHIUmH00KBp3w
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ค าถามที่ 1  ข๎อความท่ีผู๎เขียนต๎องการสื่อสารเรื่องใดมากท่ีสุด (1 คะแนน) 

1. บริเวณท่ีตั้งวังมะขามแฟบ 
2. ความสําคัญสิ่งศักดิ์สิทธ๑ 
3. อาชีพของชาวเพชรบูรณ๑ 
4. ประเพณีอุ๎มพระดําน้ํา 
 

ค าถามที่ 2 ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎อง (1 คะแนน) 
1. วัดไตรภูมิ ชาวประมงเป็นผู๎ตั้งชื่อวัด 
2. การอุม๎พระดําน้ําทําปีเว๎นปี 
3. ผู๎อัญเชิญพระดําน้ํา ต๎องเป็นผู๎วําราชการจังหวัด 
4. เหตุการณ๑จากเรื่องเกิดมาประมาณ 200 ปี 
 

ค าถามที่ 3  จากข๎อความตํานานประเพณีอุ๎มพระดําน้ํา เป็นจริงหรือไมํเป็นจริง (5 คะแนน) 
      ข๎อความเป็นจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง”ใช”ํ 
      ข๎อความไมํเป็นจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย         ในชํอง”ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ป๓จจุบันพระพุทธมหาธรรมราชา ประดิษฐานท่ีวัดมหาธาตุ   
2. วังมะขามแฟบตั้งอยูํทางทิศใต๎ของเมืองเพชรบูรณ๑   
3. ผู๎ท่ีพบเห็นพระพุทธมหาธรรมราชา คือชาวประมงออกหาปลา   
4. ลักษณะที่พระพุทธมหาธรรมราชาดําผุดดําวําย คล๎ายอาการเด็กเลํนน้ํา   
5. ประเพณีอุ๎มพระดําน้ํา ตรงกับขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12   
6. บุคคลท่ีสร๎างพระไว๎เป็นพระภิกษุสงฆ๑   
7. เราจะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา สรงน้ําทุกปีคือวังมะขามแฟบ   
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8. พิธีดําน้ําพระพุทธมหาธรรมราชาจะเทิดไว๎เหนือศีรษะ   
9. วัดไตรภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ๑ จะตั้งอยูํติดกับลําน้ําปุาสัก   
10. การอัญเชิญพระคูํบ๎านคูํเมืองจากสุโขทัย ถึงเพชรบูรณ๑ใช๎เวลา 6 เดือน   
 
 
 
 
ค าถามที่ 4 จากถ๎อยความในตํานานอุ๎มพระดําน้ํา ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ๑ นักเรียนเชื่อถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือไมํ เพราะเหตุใด  

ให๎นักเรียนเลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “เชื่อ”   “ ไมํเชื่อ”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2 
ข๎อ   
  เชื่อ                                                ไมํเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5     จากคํากลําวท่ีวํา “ศรัทธาแหํงองค๑พระพุทธมหาธรรมราชา” 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบขอ๎ความแสดงความคิดเห็น คล๎อยตาม
หรือโต๎แย๎งเพียง 1 ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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………………………..………………….…………………………… 
………………………..……………………………………………….. 
……………………….………………………………………………... 

………………………..………………….………… 
………………………..…………………………… 
……………………….……………………………… 

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

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

 

แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

เด็กนักเรียนที่ครูไม่ต้องการ 

 

 

 

 
ภาพประกอบ เครดิตภาพ Bloggang.com (ไพบูลย๑ พันธ๑เมือง ) 

แก่นเรื่องอย่ามองคนเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ควรมองเขาให้ครบทุกด้าน 

เนื้อเรื่อง 

เสียงไม๎เรียวกระทบก๎นดัง ขวับ ขวับ นักเรียนท่ีเข๎าแถวหน๎าเสาธงเงียบกริบ พวกท่ีคุย
จ๎อกแจ๎กเวลาร๎องเพลงชาติพากันยืนตัวแข็งเหมือนตุ๏กตา 

“คนอื่นอยําเอาเยื่องอยําง ถ๎าขืนประพฤติตัวแบบนี้อีกจะถูกทําโทษคูณ 2 เรื่อยๆ ครูเคย
สอนกี่ครั้งแล๎ว อยํารังแกเพื่อนจําได๎ไหม นายจ๎อย” ครูใหญํตาลุกวาวจ๎องมาที่จ๎อย 

“จําไมํได๎ครับ”จ๎อยตอบแบบนิ่งๆ 

สถานการณ์ที่ 16 
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“เออดี เธอมัวแตํทําตัวแบบนี้ไงถึงได๎ซ้ําชั้นอยํู
แบบนี้” 

จ๎อยก๎มหน๎าลงรับผิด เสียงนักเรียนพึมพําหัวเราะ
เยอะใครๆก็พากันวําจ๎อยเป็นเด็กเกเร ขาดโรงเรียนบํอย โงํ 
ซ้ําชั้น เรียนไมํจบ ชอบลักขโมยปากกาแดงของเพ่ือนใน
ห๎อง ออกจากบ๎านมาโรงเรียนแตํไมํเข๎าโรงเรียน บางวัน
กลับจากโรงเรียนแตํไมํถึงบ๎านนอนตามตลาดนัด นอน
ตามศาลาวัด เอาครูปวดหัวกันไปตามๆกัน 

จ๎อยอายุ 13 ปี กําลังเรียนอยูํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อายุของจ๎อยถึงวัยท่ีจะต๎องเข๎ามัธยม
ได๎แล๎ว แตดํ๎วยความท่ีไมํตั้งใจเรียน ขาดสอบ หนีเรียน เกเร เลยทําให๎จ๎อยซ้ําชั้นแบบนี้ทุกๆปี 
สําหรับจ๎อยเรื่องซ้ําชั้นเป็นเรื่อง 
ธรรมดาเสียแล๎ว 

จ๎อยกําพร๎าแมํตั้งแตํจําความไมํได๎ สํวนพํอไปมีครอบครัวใหมํทําให๎จ๎อยอาศัยอยูํกับยาย 
ด๎วยเหตุนี้ทําให๎จ๎อยขาดความอบอุํนจากพํอกับแมํ มีแตํยายท่ีดูแลแตํจ๎อยโดนยายดุดํา ทุบตี ตาม
แบบคนแกํทําให๎จ๎อยกลายเป็นเด็กท่ีมีป๓ญหาคิดวําในโลกนี้ไมํมีใครรักตนแล๎ว จ๎อยชอบมองดู
ปฏิทินเพราะคิดวําสักวันพํอจะกลับมาหาและจะกลับมารับจ๎อยไปอยูํด๎วย จ๎อยทําแบบนี้ทุกวันโดย
ท่ียังรอคอยความหวังอยํางลมๆแล๎งๆ 

เสียงระฆังบอกเวลาพักกลางวัน เด็กๆตํางทยอยออกมาจากห๎องเรียน หิ้วกลํองข๎าว ปิ่นโต 
เพื่อเตรียมรบัประทานอาหารกลางวัน จ๎อยออกไปยืนอยูํหํางๆ จากเด็กเหลํานั้น เพราะตนไมํมี
กลํองข๎าวหรือป่ินโตมาโรงเรียนเหมือนเพื่อนๆ สายตาของจ๎อยมองเพื่อนๆ ด๎วยความอิจฉาท่ีพวก
นั้นมีข๎าวอรํอยกิน มีเสื้อผ๎าใสํสวยๆ มีเงินมากินขนมท่ีโรงเรียนทุกวัน สายตาขุํนมัวของจ๎อยหลบต่ําลง 
ไมํอยากเห็นภาพนั้นเลยเดินก๎มหน๎าก๎มตาหลบไปทางหลังโรงอาหาร ด๎วยความหิวจ๎อยเลยดื่มน้ําท่ี
ก๏อกข๎างอาคารเรียนเพื่อปะทังความหิว ภาพเหลํานี้เป็นภาพท่ีดูชินตาของเพื่อนๆ และครูใน
โรงเรียนเสียแล๎ว 

เช๎าวันรุํงขึ้นพํอของเด็กชายสมยั นักเรียนชั้นเดียวกับจ๎อยมาหาครูใหญํ 
“ชํวยจัดการให๎ที ไอจ๎อยมันตํอยลูกชายผม จนหน๎าบวม” ผู๎เป็นพํอฟูองครูใหญํและชี้ให๎ดู

หน๎าลูก ท่ีมีรอยเขียวท่ีใบหน๎า” 
“ครับ เดี๋ยวผมจัดการให๎” ครูใหญํรับปากพํอของสมัยด๎วยความเกรงใจ เพราะของสมัยมี

อิทธิพลใหญํ รวย และเป็นเจ๎าของตลาดนัด ท่ีสําคัญยังเคยสร๎างห๎องน้ําให๎โรงเรียนหลายห๎อง ด๎วย
อํานาจเงินทําให๎ครูใหญํเกรงใจพํอของเด็กชายสมัย จ๎อยโดนครูใหญํตี 6 ทีเพราะต๎องคูณ 2 เทํา
จากครั้งท่ีแล๎ว 

ขําวจ๎อยขาดโรงเรียน 3 วัน กลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับครูในโรงเรียนเสียแล๎ว แตํเรื่อง
คอมพิวเตอร๑ในห๎องสมุดหายไปเมื่อ 3 วันกํอน กลายเป็นเรื่องใหญํขึ้นมาเพราะยังจับคนขโมยไมํได๎
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บวกกับเป็นชํวงท่ีจ๎อยไมํมาโรงเรียน เลยทําให๎ครูทุกคนในโรงเรียนพูดเป็นเสียงเดียวกันวําเป็นฝีมือ
จ๎อย เพราะเย็นวันนั้นมีคนเห็นจ๎อยยกลับบ๎านหลังคนอื่น พอรุํงเช๎าจ๎อยก็ขาดโรงเรียนทุกอยํางโยง
เข๎าหาจ๎อย ครูทุกคนเลยคิดวําจะจับจ๎อยสํงตํารวจ ด๎วยเหตุนี้ครูใหญํจึงไปหาจ๎อยท่ีบ๎าน เพื่อไปดู
ให๎แนํใจและไมํเชื่อวําจ๎อยจะเป็นคนขโมยคอมไป 

ครูใหญํมาหาจ๎อยท่ีบ๎าน เมื่อเห็นสภาพบ๎านแล๎วอดสงสารไมํได๎ ด๎วยบ๎านท่ีเป็นกระทํอมเกําๆ 
มุงหลังคาด๎วยแผํนสังกะสีมีรูรั่วบางจุด ต๎องเอาแผํนพลาสติกมาซํอมแซมตรงรูรั่วเพื่อปูองกันแดด
ฝน ขณะที่ก๎าวขาขึ้นบ๎านเสียงไม๎ดังแกร๏ก…. 

บนกระทํอมมีรํางของหญิงชรานอนอยูํ สภาพผอมเห็นซี่โครง หนังท่ีหยํอนยาน ภาพ
ตรงหน๎าทําให๎ครูใหญํถึงกับทําตัวไมํถูก 

“กําลังทําอะไรเหรอจ๎อย” ครูใหญํหันไปทางจ๎อยท่ีกําลังยกหม๎ออกจากกองไฟ 
“ต๎มข๎าวให๎ยายครับ พอดีเมื่อวานท่ีวัดมีงานเวียนเทียน ผมไปชํวยหลวงตากวาดลานวัด 

ทํานเลยให๎ข๎าวสารมาต๎มให๎ยายครับ” 
“ครูมาเยี่ยมเธอ คิดวําเธอปุวยไมํสบายเห็นขาดโรงเรียนหลายวัน” 
“ใครมาเหรอจ๎อย” เสียงแหบๆ ของยายถามจ๎อยด๎วยความสงสัย 
“ครูมายาย” 
“ครูเหรอ” ยายทําทําจะลุกขึ้นนั่ง แตํครูใหญํห๎ามไว๎ 
“ผมมาเยี่ยมครับ เห็นจ๎อยขาดเรียนไปหลายวัน เป็นหํวงคิดวําไมํสบาย” 
“อืม ดิฉันปุวยหลายวันแล๎ว เจ๎าจ๎อยต๎องขาดโรงเรียน ขอโทษด๎วยนะครู ท่ีทําให๎วุํนวาย” 
พูดเสร็จยายก็ชวนครูใหญํกินข๎าวต๎มที่จ๎อยทําให๎ยาย ในถ๎วยมีแตํข๎าวต๎มเหลวๆ มีน้ํา

มากกวําข๎าว ใสํเกลือลงไปเพื่อให๎ดูมีรสชาติ 
ครูใหญํเมื่อทนเห็นสภาพความเป็นอยูํของจ๎อยและยายไมํไหว เลยขอตัวกลับ เมื่อลงบันได

บ๎านจึงหันไปพูดกับจ๎อยวํา 
“จ๎อย เธอไมํได๎เลวร๎ายหรือเหลวไหลอยํางท่ีใครๆพากันเข๎าใจหรอก ครูไมํได๎ตําหนิท่ีเธอ

ขาดเรียนหลายวัน หรือโทษเธอท่ีคอมพิวเตอร๑ในห๎องสมุดที่โรงเรียนหายไป แตํครูดีใจที่เธอร๎ูจัก
กตัญ๒ูตํอผู๎มีพระคุณท่ีเลี้ยงเธอมา พรุํงนี้ครูจะยืนเรื่องของเธอไปที่สํานักงานเขตเพื่อขอ
ทุนการศึกษามาให๎เธอ เพื่อท่ีเธอจะได๎นํามาใช๎เมื่อยามจําเป็น” 

“ขอบคุณครับครู” จ๎อยยกมือไหว๎ครูใหญํด๎วยอาการดีใจและขึ้นบ๎านไปหายาย 
ค าถามที่ 1 ใจความบันเทิงคดีเรื่องนี้ ต๎องการสื่อสารเรื่องใดมากท่ีสุด (1 คะแนน) 
 1. นักเรียนท่ีขาดเรียนประจําแสดงวําขี้เกียจ 

2. นักเรียนท่ีมาเรียนสม่ําเสมอคือคนดี 
3. มองคนควรพิจารณาและหาเหตุผล 
4. ครูจะสรุปวํานักเรียนท่ีมาเรียนสายคือ ไมํสนใจเรียน 
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ค าถามที่ 2 ข๎อใดกลําวถูกต๎อง (1 คะแนน) 
            1. จ๎อยขาดสอบมาสายเพราะไมํชอบเรียน 

2. ครูใหญํเห็นความเป็นอยูํของจ๎อยรู๎สึกเฉยๆ 
3. คอมพิวเตอร๑เป็นคําในภาษาไทย 
4. จ๎อยเป็นคนรับผิดชอบ มีความกตัญ๒ู 
 

ค าถามที่ 3  จากการอํานรูเ๎รื่อง “เรื่องเด็กนักเรียนท่ีครูไมํต๎องการ” เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
(5 คะแนน) 

   ข๎อความเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย        ในชํอง “ใช”ํ 
            ข๎อความไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย        ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1. นักเรียนท่ีขาดเรียนเป็นประจํา สํวนมากท่ีรับผิดชอบมาก   
2. จ๎อยอายุ 11 ปี เรียนอยูํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    
3. จ๎อยขาดเรียนถึง 3 วัน เพราะเขาขโมยเครื่องคอมพิวเตอร๑   
4. ถ๎าคนทําชั่ว เกียจคร๎าน จ๎อยจึงไมํได๎รับการเสนอชื่อให๎รับทุน   
5. คนเรานั้นมีจุดด๎อย แตํเด็กชายจ๎อยมีจุดเดํน เพราะมีความกตัญ๒ู   
6. เมื่อระฆังพักทานอาหารกลางวัน  เด็กชายจ๎อยก็นํากล๎องข๎าวมาทุกวัน   
7. การท่ีนักเรียนขาดความอบอุํน มักมีป๓ญหา   
8. คําวํา “ขอบคุณครับครู” ก็แสดงวําจ๎อยก็มีมารยาท มีความรู๎   
9. “อืม ดิฉันปุวยเพียงวันเดียวคํะครูใหญํ”   
10. ครูใหญํเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง เธอไมํได๎ชั่วเหมือนกับใครๆพูด   
 
ค าถามที่ 4 จากถ๎อยความข๎างต๎น นักเรียนคิดวําเด็กชายจ๎อยทําถูกต๎องหรือไมํ 

ให๎นักเรียนเลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ “ถูกต๎อง”   “ ไมํถูกต๎อง”แล๎วบอกเหตุผล
จํานวน  2 ข๎อ   
  ถูกต๎อง                                              ไมํถูกต๎อง 
 
 
 
 
 

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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ค าถามที่ 5 จากถ๎อยความ “เด็กชายจ๎อยยอมทําผิดเพราะกตัญ๒ู”นักเรียนผู๎นั้นเป็นคนที่ไมํดี 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความแสดงความคิดเห็น คล๎อยตามหรือ
โต๎แย๎ง               เพียง 1 ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
เรื่องรักแท้มอียู่จริง 

 
แก่นเรื่องเมื่อเราก้าวผ่านบทพิสูจน์ของความรัก เราก็จะพบค าว่ารักแท้ 

ในโลกแหํงป๓จจุบันอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับวัยรุํนในการใช๎หาความ
รักระหวํางวัยรุํนหนุํมสาวด๎วยการ โพสรูปภาพของตนลงในเว็บไซท๑พร๎อมคุณสมบัติให๎ได๎ศึกษาและ
โต๎ตอบซึ่งกันและกันผํานโปรแกรมในอินเตอร๑เน็ท บอยหนุํมคนหนึ่งท่ีได๎เข๎าไปโต๎ตอบกับสาวน๎อย 
ชื่อมะลิด๎วยการChat อยํางสนุกสนานใจตรงกัน และชอบพอถูกอัธยาศัย ซึ่งกันและกันหลายเดือนผําน
ไปหนุํมสาวได๎นัดเจอกันด๎วยการใช๎ปากกาแดงเขียนวงกลมในปฏิทินตรงกันในวันท่ี 14 กุมภาพันธ๑ วัน
แหํงความรักและเป็นวันมาฆบูชา วันนี้เป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธ ท้ังสองนัดเจอกันในวัดแหํง
หนึ่งเพื่อเวียนเทียนด๎วยกันและเท่ียวด๎วยกันอยํางสนุกตลาดนัดของงานวัด 

สิ่งท่ีหนุํมสาวท้ังสองได๎ดําเนินไปเป็นก๎าวหนึ่งแหํง การหาคูํรักหากไมํเกิดอุปสรรคใดๆ มา
ขวางกั้นความรักของคนท้ังสองแล๎วท้ังคูํจะพบกับคําวํารักแท๎ และ แตํงงานอยํางมีความสุขในท่ีสุด

สถานการณ์ที่ 17 
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นี่แหละที่เราเรียกวํารักแท๎มีอยํูจริง ในอดีตหนุํมสาวหาคูํโดยการใช๎แมํสื่อ หรือท่ีเรียกวําการคลุมถุง
ชน ซึ่งในประเทศโลกท่ีสามในอีกหลายๆ ประเทศในโลกยังใช๎ปฏิบัติกัน ตัวอยํางเชํนประเทศใน
ตะวันออกกลาง ซึ่งประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลามโดยเพศหญิงถูกกฎหมายกําหนดฐานะ
ด๎วยกวําเพศชายคือไมํมีสิทธิในการเลือกคูํครอง เมื่อถึงเวลาท่ีจะมีคูํครองการจะได๎เข๎าพิธีสมรส
สําหรับสาววัยรํุน ก็โดยผู๎ปกครองติดตํอ แมํสื่อให๎หาวัยรํุนชายท่ีดีสมฐานะด๎วยคําจ๎างสูงลิ่วท้ังสอง
ฝุายเมื่อได๎พบกันอยํูด๎วยกันชั่วชีวิตกลายเป็น ความรักอยํางยั่งยืนเหมือนรักแท ๎

หากเปรียบเทียบความรักท้ังสองแบบท้ังในป๓จจุบันและในอดีต ฝุายหญิงในป๓จจุบันจะได๎รับการ
ยอมรับในสังคมฐานะเทําเทียมกับฝุายชายคือสิทธิในเลือกคูํครองมากกวําแตํสุดท๎ายท้ังสองแบบ ก็คือ
การ ค๎นหาความรักแท๎โดยมีเคร่ืองมือชํวยในอดีตใช๎แมํสื่อ ในป๓จจุบันใช๎คอมพิวเตอร๑ 

ค าถามที่ 1 บทความเรื่องนี้ผู๎เขียนต๎องการส่ือสารเร่ืองใดมากที่สุด (1 คะแนน) 
  1. การมีเพื่อน 

2. ความรัก 
3. การใช๎คอมพิวเตอร๑ 
4. การใช๎ปากกาแดง 

ค าถามที่ 2 ข๎อใดกลําวถูกต๎องและเป็นความจริง (1 คะแนน) 
            1. ในสมัยโบราณความรักต๎องมีแมํสื่อ 

2. บิดา มารดาหาคนรักให๎เอง 
3. ความรักฝุายชายเป็นผ๎ูมีสิทธิเลือกคูํครองฝุายเดียว 
4. บอยหนุํมไมํได๎หารัก รักมาเอง 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความเป็นจริงหรือไมํเป็น (5 คะแนน) 
  ข๎อความเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ใช”ํ 

               ข๎อความไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย     ในชํอง “ไมํใชํ” 
ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 

1. ป๓จจุบันเครื่องมือหาความรักของวัยรุํนคือ คอมพิวเตอร๑   
2. สํวนมากหนุํมสาวจะรักพบกัน วันท่ี 14 กุมภาพันธ๑ วันแหํงความรัก    
3. การ Chat จะทําให๎หนุํมสาวอัธยาศัยแตกตํางกันได๎   
4. การค๎นหาความรักมักโพสรูปภาพตนเองลงในเว็บไซต๑   
5. ฐานะฝุายชายจะสูงกวําฝุายหญิงในสิทธิ   
6. ในบทความนี้กลําวถึงบุคคลชื่อบอยและมะลิ   
7. แมํสื่อหารัก ป๓จจุบันไมํมีแล๎ว   
8. เมื่อหนุํมสาวพบรักและจะอยูํตลอดไปเรียกวํารักแท๎   
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9. นักพบกันวันเวียนเทียนแสดงวํารักนี้เข๎าใจกัน   
10. รักยั่งยืนหรือรักแท๎ต๎องพํอแมํหาให๎เทํานั้น   
 
 
 
 
ค าถามที่ 4 จากเร่ืองความรักหรือรักแท๎  นักเรียนคิดวําคอมพิวเตอร๑เป็นแมํสื่อหาคูํรัก ใชํหรือไมํใชํ 

ให๎นักเรียนเลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ใช”ํ   “ ไมํใชํ”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2 
ข๎อ   

 
  ใชํ                                            ไมํใชํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5 จากคําพูดท่ีวํา        “รักแท้มีอยู่จริง” 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความแสดงความคิดเห็น คล๎อยตามหรือ
โต๎แย๎ง               เพียง 1 ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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………………………..……………………….………………………. 
……………………….……………………….………………………. 

………………………..……………………………………… 
……………………….……………………….……………… 

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

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

แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

กลิ่นกระดาษเก่า เรื่องเล่าข้างกองหนังสือ 
 1 ม.ค. 26, 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานจากค่ายสารคดีครั้งที่ 10  เร่ือง ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล ภาพ ปฏิพล รัชตอาภา 

เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห๑มาถึงตลาดนัดสวนจตุจักรตลาดกลางแจ๎งขนาดใหญํท่ีสุดของ
กรุงเทพมหานครจะคราคร่ําไปด๎วยผู๎คนจากทั่วสารทิศ ด๎วยสินค๎าหลากหลายชนิด ท่ีนี่จึงกลายเป็น
สวรรค๑ของคนรักเสื้อผ๎า นักตกแตํงบ๎าน นักจัดสวน คนรักสัตว๑เลี้ยง รวมไปถึงชาวตํางชาติท่ีสนุก
กับการเลือกซื้อของท่ีระลึกกลับไปฝากครอบครัว กระนั้นยังมีพื้นท่ีเล็กๆ อีกแหํงหนึ่งหนึ่งซึ่งนับได๎
วําเป็นขุมทรัพย๑แหํงป๓ญญาท่ีนักอํานทุกคนไมํควรพลาด 

พื้นท่ีติดสถานีรถไฟฟูาใต๎ดินสถานีกําแพงเพชรคือท่ีตั้งของตลาดนัดจตุจักรโครงการ 1 แม๎
ภายนอกอาจมีหน๎าตาไมํตํางจากโครงการอื่นๆมากนักทวําภายในกลับตํางกันอยํางสิ้นเชิงตลอด
ทางเดินปกคลุมด๎วยผ๎าใบทึบ หนังสือคละเรื่อง คละรูปแบบ กองเรียงรายตลอดสองข๎างทาง เมื่อ

สถานการณ์ที่ 18 
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บรรจงเปิดหนังสือแตํละเลํม กระดาษซีดเหลืองภายในจะสํงกลิ่นอับอํอนๆ ทักทายผู๎มาเยือน บํง
บอกวําองค๑ความรู๎เหลํานั้นไมํได๎เพิ่งลืมตาตื่นขึ้น หากแตํมันข๎ามผํานกาลเวลา ผํานสายตาและอุ๎งมือ
ของใครบางคนรอนแรมจากความต๎องการสูํความไมํต๎องการซ้ําแล๎วซ้ําเลํา จนกระท่ังการเดินทางของมัน
จบลงท่ีนี่ ตลาดหนังสือเกํา สวนจตุจักรย๎อนกลับไปราว 20 ปีท่ีแล๎ว สนามหลวงและทําพระจันทร๑
เป็นแหลํงหนังสือมือสองขนาดใหญํของกรุงเทพฯ ทวําเมื่อทางการประกาศขอคืนพื้นท่ีแถบ
สนามหลวงเพื่อพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร๑ ชุมชนร๎านหนังสือเกํายํานสนามหลวงจําต๎องปิดตัวลงบาง
เจ๎าเลิกทําร๎านหนังสืออยํางถาวร ในขณะท่ีอีกหลายเจ๎าย๎ายไปลงหลักป๓กฐานท่ีตลาดนัดสวน
จตุจักร ตลาดนัดแหํงใหมํของคนกรุงเทพฯ ท่ีนี่จึงกลายเป็นฐานท่ีมั่นของชุมชนหนังสือเกําจนถึงทุก
วันนี้  ดิลกบุ๏ค หนึ่งในร๎านหนังสือเกํารุํนบุกเบิกสวนจตุจักรท่ียังคงดําเนินกิจการมาจนถึงป๓จจุบัน 
และอาจเรียกได๎วําตัวอยํางความรุํงเรืองของธุรกิจหนังสือมือสองในยํานนี้ด๎วยเชํนกันตลอดท่ัวทุก
พื้นท่ีภายในห๎องแถว4 คูหาเต็มไปด๎วยหนังสือภาษาตํางประเทศสํวนใหญํเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ 
ท้ังตําราเรียนสาขาตํางๆ หนังสือภาพถํายและงานออกแบบ หนังสือความรู๎ท่ัวไป สารานุกรม ไป
จนกระท่ังหนังสือภาพนํารักๆ สําหรับเด็ก หนังสือเลํมน๎อยใหญํถูกเรียงรายตามหมวดหมูํสวยงาม
อยูํบนชั้นและกองเป็นตั้งสูงตลอดทางจนเหลือเพียงทางเดินแคบๆ ขนาดแถวเรียงหนึ่ง ให๎เหลํานัก
อํานเข๎ามาเลือกรื้อซื้อหากันตามใจชอบ 
เมื่อถามถึงแหลํงท่ีมาของหนังสือ คุณดนัย ซึ้งสุนทร เจ๎าของร๎านรุํนป๓จจุบันเลําวํา ร๎านหนังสือเกํา
รับหนังสือมาจากหลายแหลํง ใครรู๎จักเพื่อนตํางชาติก็อาจฝากเขาซื้อและสํงไปรษณีย๑มาให๎ ในขณะ
ท่ีบางเจ๎าใช๎ระบบสั่งเข๎ามาเป็นตู๎คอนเทนเนอร๑ใหญํๆ แทน“อเมริกาและแคนาดา เป็นแหลํงสั่ง
หนังสือขนาดใหญํ แตํการซื้อหนังสือระยะไกลก็มีความยากของมันตรงท่ีเราไมํมีสิทธิ์เลือกหนังสือ
เอง เพื่อนตํางชาติท่ีซื้อหนังสือให๎เรา ไมํมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการอํานหนังสือของคนไทย เขาไมํรู๎
วําคนไทยชอบหนังสือแนวไหน ยิ่งร๎านไหนสั่งแบบคอนเทนเนอร๑เข๎ามา ยิ่งคัดหนังสือไมํได๎เข๎าไป
ใหญํ เขาสํงหนังสืออะไรมาให๎ สภาพแยํขนาดไหนก็ต๎องรับมาท้ังหมด”ดนัยเลําเรือ่งราวอยํางอารมณ๑ดี
“จะเป็นพํอค๎าหรือลูกค๎าของมือสองก็ต๎องเสี่ยงดวงกันท้ังนั้น” 

ทุกวันนี้ร๎านหนังสือมือสองสํวนใหญํจึงเลือกรับซื้อหนังสือจากในประเทศมากกวํา จะเป็น
ตําราเรียนปลดเกษียณจากห๎องสมุด หรือหนังสือเกําท่ีถูกโละสต็อกก็ได๎ แม๎ของจากห๎องสมุดและ
ร๎านหนังสือมือหนึ่งจะมีสภาพดีกวําทวําแหลํงขุมทรัพย๑สําคัญจริงๆ เห็นจะเป็นหนังสือเกําจากเหลําซา
เล๎ง พวกเขารับซื้อของเกําเก็บจากทางบ๎านมาในราคาถูกเหลือเชื่อ จากนั้นจะสํงไม๎ตํอให๎กลุํมคนท่ีพอมี
ความรู๎เรื่องหนังสือบ๎าง กลุํมคนเหลํานี้จะคัดแยกหนังสือ ตามประเภท รูปแบบ และมูลคํา เพื่อ
ลําเลียงไปสูํร๎านหนังสือมือสองอีกทีหนึ่ง แม๎ขั้นตอนการสํงหนังสือจะยุํงยาก แตํต๎นทุนกลับถูกกวํา
การรับซื้อจากลูกค๎าโดยตรงหลายเทําตัว 

“คนแยกหนังสือเกําเขาจะรู๎ดีวําร๎านไหนเน๎นขายหนังสือแนวไหนเขารู๎วําร๎านเรารับหนังสือ
วิชาการร๎านข๎างหลังรับนิตยสารตํางประเทศหรือร๎านข๎างนอกเน๎นขายนิตยสารหายากสมมติเขา
เจออะเดย๑ (a day) ฉบับแรก เขาก็ไมํเอามาขายให๎ผมหรอก เพราะร๎านผมไมํได๎เลํนหนังสือสะสม”
การรับสินค๎าเข๎าสูํร๎านหนังสือยํอมมีหลักการซื้อ-ขาย เชํนเดียวกับธุรกิจอื่น กฏเหล็กข๎อหนึ่งทําร๎าน
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หนังสือมักได๎รับการสั่งสอนตํอกันมาคือหากซื้อหนังสือมา 100 เลํม ต๎องทําใจไว๎วําต๎องท้ิงแนํๆ 30 
เลํม สํวนใหญํเจ๎าของร๎านจะพยายามขายให๎ได๎มากกวํา 40 เลํม ซึ่งเป็นจุดคุ๎มทุน เกินกวํานั้นจึงจะ
กําไร 30 เลํมท่ีต๎องท้ิง ร๎านหนังสือมือหนึ่งมักจะโละขายให๎ร๎านหนังสือมือสอง ซึ่งมักจะได๎รับ
อนุญาตให๎อยูํบนชั้นหนังสือไปจนกวําทางร๎านจะแนํใจแล๎ววําขายไมํได๎จริงๆ ก็ถึงเวลาท่ีหนังสือ
เหลํานั้นจะถูกยํอยทําลาย กลายเป็นกระดาษรีไซเคิลสํวนหลักการอื่นๆที่ร๎านหนังสือต๎องรู๎คือความ 

ยากงํายในการซื้อขายหนังสือแตํละประเภทซึ่งสิ่งนี้ขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ของผู๎ขาย“เรา
ต๎องรู๎จักหนังสือท่ีเราขายและรู๎ใจคนอํานหนังสือภาษาไทยจะไมํมีป๓ญหาอะไรมากซื้องํายขายคลํอง
กวําสํวนหนังสือตํางประเทศจะราคาสูงและอํานยากกวํา ลูกค๎าจึงสนใจความสวยงามหนังสือ
มากกวําหนังสือภาษาไทยเลํมไหนภาพสวย จัดวางเลย๑เอาท๑ดีกระดาษคุณภาพก็มักจะถูกขาย
ออกไปอยํางรวดเร็ว” 

ด๎วยเหตุนี้ร๎านหนังสือมือสองมีแนวการบริการท่ีตํางจากร๎านหนังสือใหญํๆ ตาม
ห๎างสรรพสินค๎าเพราะเจ๎าของร๎านจะตรวจสอบคัดซํอมจัดเรียงหนังสือแตํละเลํมด๎วยตัวเองจึง
สามารถจดจํารายละเอียดตํางๆพร๎อมให๎คําแนะนํากับลูกค๎าทุกระดับในขณะท่ีพนักงานร๎านหนังสือ
ใหญํมีหน๎าท่ีจัดเรียงและอํานวยความสะดวกให๎ลูกค๎าแตํอาจไมํรู๎จักหนังสือทุกเลํมในร๎านซึ่งในจุดนี้
คุณดนัยมองวําร๎านหนังสือแตํละแบบมีแนวการบริการแตกตํางกันอยํางไรก็ตามทุกชีวิตในธุรกิจ
หนังสือยํอมมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือสํงเสริมการอําน 
เพราะดิลกบุ๏คขายหนังสือหลายประเภทกลุํมลูกค๎าจึงหลากหลายคุณดนัยจึงมองเห็นความเป็นไป
ของลูกค๎าแตํละกลุํมอยํางดีนักเรียนนักศึกษามักมาซื้อหาตําราเรียนกันมากในชํวงเปิดภาคเรียนสํวนมาก
จะเป็นนักศึกษาแพทย๑กับบริหารธุรกิจ ในขณะท่ีนักอํานหนังสือไทยจํานวนไมํน๎อยอยากลองอําน
หนังสือภาษาอังกฤษดู เพียงแตํไมํมั่นใจมากพอวําตนจะอํานได๎จึงไมํกล๎าลงทุนซื้อหนังสือมือหนึ่ง
ราคาแพงหนังสือมือสองจึงกลายเป็นแบบฝึกอํานภาษาอังกฤษเลํมแรกของใครหลายคนลูกค๎าอีก
กลุํมหนึ่งท่ีนําจับตามองคือนักอํานชาวอาเซียนโดยเฉพาะชาวพมํา กัมพูชา หรือมาเลเซียเมื่อเข๎ามา
เท่ียวเมืองไทยแล๎วก็อดไมํได๎ท่ีจะขนหนังสือกลับไปเป็นตั้งเพราะตลาดหนังสือเกําในไทยเต็มไปด๎วย
หนังสือหลากหลายให๎เลือกสรรแถมราคายังสบายกระเป๋าชาวอาเซียนด๎วยกันเองอีกด๎วย 

นอกจากกลุํมนักอํานยังมีลูกค๎า ‘นักไมํอําน’ คอยแวะเวียนมาอุดหนุนพวกเขาจะเลือกเฟูน
หนังสือปกสวยสําหรับตกแตํงภายในลูกค๎าจากธุรกิจเสริมความงามจะมองหาหนังสือเกี่ยวกับ
เครื่องสําอางไว๎ประดับร๎าน สํวนบริษัทรับตกแตํงภายในมักขอซื้อหนังสือโบราณ สีโทนน้ําตาล สลัก
ตัวหนังสือสีทอง ไว๎ตกแตํงบ๎านตัวอยําง ในกรณีนี้ทางร๎านจะคิดราคาตามความงามของปกมากกวํา
มูลคําทางความคิด 

เมื่อถามถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนังสือ คุณดนัยเลําวํา ทุกวันนี้การซื้อขายหนังสือ
เปลี่ยนแปลงไปอยํางเห็นได๎ชัด จริงอยูํท่ีการศึกษาไทยเติบโตมากกวําแตํกํอน คนไทยสามารถอําน
ออกเขียนได๎มากขึ้น ท้ังเด็กรุํนใหมํกระหายใครํรู๎ศาสตร๑ตํางๆ อยํางลึกซึ้ง หากแตํป๓จจัยเหลํานี้ไมํได๎
กระตุ๎นให๎คนหันมาซื้อหนังสือมากขึ้น การเติบโตของโลกออนไลน๑ ชํวยให๎คนรุํนใหมํสืบค๎นข๎อมูล
ทุกอยํางได๎รวดเร็วทันใจ โดยไมํจําเป็นต๎องพึ่งหนังสือจํานวนมากอีกตํอไป เดิมเหลํานักออกแบบ
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มักแสวงหาไอเดียจากหนังสือภาพงานศิลปะ แตํเดี๋ยวนี้เพียงแคํเข๎าอินเตอร๑เน็ต ก็สามารถชมงาน
ศิลปะจากท่ัวทุกมุมโลกได๎อยํางจุใจในยุคท่ีโลกหมุนเร็ว ข๎อมูลขําวสารทํวมท๎น และการแขํงขันทาง
ธุรกิจท่ีสูงขึ้นทุกที กําหนดให๎หนังสือหมดอายุเร็ว สํานักพิมพ๑ตําราเรียนอาจเรํงผลิตฉบับปรับปรุง
ทุกปี เพียงเพื่อเพิ่มแบบฝึกหัดใหมํเข๎าไปเล็กน๎อย ทําให๎รุํนน๎องไมํสามารถใช๎หนังสือตํอจากรํุนพี่ได๎ 

 จึงต๎องซื้อใหมํ เมื่อขาดผู๎สืบทอด คัมภีร๑ล๎าสมัยจํานวนมากจึงถูกสํงมายังร๎านหนังสือเกํา 
หนังสือทํองเท่ียวมีกําหนดออก ฉบับ ‘อัพเดทใหมํ’ ทุกปี เพื่อปรับปรุงข๎อมูลร๎านรวงตํางๆ ให๎
ทันสมัยท่ีสุด เมื่อหนังสือเลํมใหมํออกมาแทนท่ีเลํมเกําก็ต๎องลาแผงไปเป็นธรรมดา 

จริงอยูํท่ีหนังสือทุกเลํมต๎องมีวันเกําไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจหรืออาจเสื่อมสภาพด๎วย
กระดาษรอยยับยํนซีดเหลืองแตํนั่นไมํได๎แปลวําเนื้อหาภายในจะต๎องหมดอายุไปด๎วยตราบใดท่ีมัน
ยังถูกสํงตํอจากมือสูํมือผํานสายตาคูํแล๎วคูํเลําแกํนแท๎ของหนังสือเลํมนั้นก็ยังทําหน๎าท่ีของมันโดย
สมบูรณ๑ร๎านหนังสือเกําเปรียบเสมือนคนกลางท่ีทําให๎โลกแหํงหนังสือหมุนไป ท่ีชํวยให๎หนังสือเกํา
ของใครคนหนึ่งไปตกอยูํในมือของคนตํอไปที่ควรอํานมัน 
“คุณเก็บมันไว๎คนเดียวเก็บจนลืมความร๎ูก็จะถูกปิดตายอยํูบนชั้นหนังสือแตํถ๎าคุณสํงตํอให๎ใครสัก
คนใครจะรู๎ในห๎องเก็บของบ๎านคุณอาจมีตําราที่ทําให๎เราเจริญกันมากกวําก็ได๎” 
- See more 
at:http://www.sarakadee.com/2015/01/26/oldbook/#sthash.NKdP97Eb.dpuf 

คําถามท่ี 1  จากถ๎อยความผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
  1. แหลํงจําหนํายหนังสือมือสองขนาดใหญํ 
  2. การทําธุรกิจหนังสือมือสอง 
  3. โลกออนไลน๑ทําให๎ความนิยมซื้อหนังสืออํานลดลง 
  4. หนังสอืจะมีคุณคําเมื่ออยูํในมือผู๎อําน 
คําถามท่ี  2 ข๎อใดไมํถูกต๎อง 

1. พํอค๎าหนังสือมือสองต๎องพิถีพิถันคัดเลือกหนังสือ 
2. ตลาดหนังสือจตุจักรเป็นท่ีสนใจของกลุํมลูกค๎าอาเซียน 
3. ลูกค๎าบางกลํมใช๎หนังสือเป็นของตกแตํง 
4. แหลํงหนังสือมือสองจากสนามหลวง-ทําพระจันทร๑หันสูํจตุจักร 

 
 
 
 
 

http://www.sarakadee.com/2015/01/26/oldbook/#sthash.NKdP97Eb.dpuf
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ค าถามที่  3 จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในชํอง “ใช”ํ 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.ตลาดนัดจตุจักรเป็นแหลํงรวมสินค๎านานาชนิด   
2.การพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร๑ทําให๎ร๎านค๎าหนังสือเกําสนามหลวงปิดตัวลง   
3.การทําธุรกิจหนังสือมือสองเป็นสํวนหนึ่งของ 5R-Recycle   
4.คนคัดแยกหนังสือเทียบเทํากับตําแหนํงบรรณารักษ๑ห๎องสมุด   
5.ต๎องขายหนังสือได๎อยํางน๎อย  40 เลํม จากหนังสือ 100 เลํมจึงจะคุ๎มทุน   
6.ตําราท่ีปลดเกษียณแล๎วไมํควรนํามาศึกษา   
7. “จะเป็นพ่อค้าหรือลูกค้าของมือสองก็ต้องเสี่ยงดวงกันทัง้นั้น”เป็น
ประโยครวม 

  

8.ซาเล๎ง กับ คอนเทนเนอร๑  ใช๎ประโยชน๑และทําหน๎าท่ีได๎เหมือนกัน   
9.สื่อสิ่งพิมพ๑และสื่อออนไลน๑ชํวยสํงเสริมนิสัยรักการอําน   
10.ในทัศนคติของหนอนหนังสือการออกแบบรูปเลํมหนังสือให๎สวยงามมี
มูลคํามากกวําความคิดของเนื้อหา 

  

 
ค าถามที่ 4 จากถ๎อยความข๎างต๎น  เมื่อเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในโลกออนไลน๑ ธุรกิจร๎าน
หนังสือมือสอง 
จะยังคงดําเนินตํอไปได๎หรือไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 

จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 

      ได ๎    ไมํได ๎
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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                                          ได๎    ไมํได ๎
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5 

 

 
 นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้นให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

3. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
“หนังสือคือปัญญา  ต าราคืออาวุธ” 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 
                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
 

มิติคู่ขนาน – เร่ืองโลกร้อน…ไม่ได้มีแค่ก๊าซเรือนกระจก  
มี.ค. 20, 2015  

บัญชา ธนบุญสมบัต ิ
buncha2509@gmail.com, 
www.facebook.com/buncha25
09 

เมื่อพูดถึงสาเหตุของโลกร๎อน เรามักจะนึกถึงก๏าซเรือน-กระจก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
คาร๑บอนไดออกไซด๑ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย๑  แตํจากการศึกษาพบวํา ระบบภูมิอากาศโลกมีกลไก
ปูอนกลับ (climate feedback) หลายรูปแบบท่ีท้ังชํวยเรํงและหนํวงการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
ซึ่งรูปแบบหลักๆ เกี่ยวข๎องกับป๓จจัยสี่อยําง ได๎แกํ ไอน้ํา หิมะและน้ําแข็ง เมฆ และวัฏจักร
คาร๑บอน  ผมขอสรุปประเด็นเหลํานี้ให๎รับทราบ จะได๎เข๎าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อฟ๓งนักวิชาการพูดถึง
ครับ 

ไอน้ า 

ไอน้ําเป็นสํวนประกอบท่ีมีมากท่ีสุด คิดเป็นสองในสามของปริมาณก๏าซเรือนกระจกท้ังหมด 
ภาพอยํางงํายๆ คือ เมื่อโลกร๎อนขึ้น บรรยากาศจะมีปริมาณไอน้ํามากขึ้นด๎วย จึงซ้ําเติมให๎โลกร๎อน
ยิ่งขึ้นอีก ลักษณะเชํนนี้เรียกวํา กลไกการปูอนกลับแบบบวก (positive feedback)ไมํเพียงไอน้ําใน
บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร๑ (troposphere)ซึ่งอยูํติดผิวโลกท่ีมีผลตํอโลกร๎อน แตํเราต๎องสนใจไอน้ําใน
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร๑ (stratosphere) ซึ่งอยูํสูงขึ้นไปด๎วยเชํนกัน  ค.ศ. 2010 ทีมวิจัยนําโดย 
ซูซาน โซโลมอน (Susan Solomon) นักวิทยาศาสตร๑อาวุโสของ NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) พบวํา หลัง ค.ศ. 2000 ชั้นสตราโตสเฟียร๑มีปริมาณไอน้ํา

สถานการณ์ที่ 19 
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ลดลง ซึ่งอาจใช๎อธิบายวํา เหตุใดโลกจึงร๎อนขึ้นด๎วยอัตราท่ีช๎ากวําในชํวงทศวรรษท่ี 1980 และ 
1990 (ซึ่งชั้นสตรา-โตสเฟียร๑มีปริมาณไอน้ํามากกวํา) 

 

แผนภาพเปรียบเทียบการสะท้อนรังสีของพื้นผิวที่เป็นหิมะ น้ าแข็ง และน้ าทะเล  
http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/WGBH/ipy07/ipy07_int_albedo/ipy07_ 

int_albedo.html 

หิมะและน้ าแข็ง 

กลไกปูอนกลับท่ีเกิดจากหิมะและน้ําแข็ง (โดยเฉพาะน้ําแข็งขั้วโลก) เข๎าใจได๎ไมํยาก 
เพราะท้ังหิมะและน้ําแข็งสะท๎อนรังสีจากดวงอาทิตย๑ได๎ดี เชํน หากรังสีจากดวงอาทิตย๑ 100 
เปอร๑เซ็นต๑ตกกระทบหิมะ จะสะท๎อนกลับถึง 90 เปอร๑เซ็นต๑  หากตกกระทบน้ําแข็ง จะสะท๎อน
กลับ 50 เปอร๑เซ็นต๑ หรือหากตกกระทบผิวน้ําทะเล จะสะท๎อนกลับเพียง 6 เปอร๑เซ็นต๑ (อีก 94 
เปอร๑เซ็นต๑ถูกน้ําทะเลดูดกลืน)สัดสํวนพลังงานรังสีท่ีสะท๎อนกลับตํอรังสีตกกระทบ เรียกวํา แอลบี
โด (albedo) และอาจใช๎สัญลักษณ๑ดังแสดงในรูป 1เมื่อโลกร๎อนขึ้น หิมะและน้ําแข็งละลายมากขึ้น 
ผลคือรังสีสะท๎อนกลับสูํอวกาศน๎อยลง หรือถูกโลกดูดกลืนไว๎มากขึ้น จึงเกิดกลไกปูอนกลับแบบ
บวกซ้ําให๎โลกร๎อนยิ่งขึ้น 

 

http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/WGBH/ipy07/ipy07_int_albedo/ipy07_%20int_albedo.html
http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/WGBH/ipy07/ipy07_int_albedo/ipy07_%20int_albedo.html
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แผนภาพแสดงผลกระทบของเมฆระดับต่ าและเมฆระดับสูงต่อการสะท้อนและเก็บกักพลังงาน
ของรังสี  

http://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm 

 

 

 

เมฆ 
หากมองจากที่สูงลงมา เมฆจะชํวยสะท๎อนรังสีกลับสูํอวกาศ แตํขณะเดียวกันหากเรามอง

จากพื้น รังสีตํางๆ ท่ีปลดปลํอยจากพื้น (โดยเฉพาะรังสีอินฟราเรด) จะถูกเมฆกีดขวางและเก็บกัก
ไว๎ในบรรยากาศด๎วย นั่นคือเมฆทําหน๎าท่ีคล๎ายก๏าซเรือนกระจก 

จากการศึกษาพบวํา เมฆแตํละสกุลจะสํงผลตํอโลกร๎อนตํางกัน เชํน เมฆสเตรโตคิวมูลัส 
(Stratocumulus) เมฆก๎อนท่ีแผํตัวในแนวระดับและอยูํระดับต่ํา (ประมาณ 2 กิโลเมตรจากพื้น) 
จะสะท๎อนรังสีได๎ดีมาก แตํไมํคํอยมีผลกระทบด๎านเรือนกระจก เมฆสเตรโตคิวมูลัสจึงทําให๎โลกเย็นลง  
สํวนเมฆซีร๑รัส (Cirrus) เมฆน้ําแข็งซึ่งอยูํระดับสูงนั้นสะท๎อนรังสีไมํดีนัก (เพราะมักมีลักษณะบาง) แตํ
ผลกระทบด๎านเรือนกระจกมีมาก คือเก็บกักรังสีความร๎อนได๎ด ีเมฆสกุลนี้จึงมีแนวโน๎มทําให๎โลกอุํน
ขึ้น 

หากเปรียบเทียบเมฆก๎อนสองก๎อนซึ่งมีปริมาณน้ําของเหลว (liquid water content, 
LWC) เทํากัน แตํก๎อนหนึง่มีขนาดหยดน้ําเล็กกวําอีกก๎อน ผลคือเมฆก๎อนท่ีมีหยดน้ําขนาดเล็กกวํา
จะสะท๎อนรังสีได๎ดีกวํา เรียกวํา ปรากฏการณ์ทูมีย์ (Twomey effect) 

ขณะเดียวกันเมฆก๎อนท่ีมีหยดน้ําขนาดเล็กนี้ หากหยดน้ําเติบโตช๎าจะทําให๎เมฆท้ังก๎อนมี
แนวโน๎มคงตัวอยํูนานขึ้น เนื่องจากน้ําในเมฆไมํตกลงมาเป็นฝน เรียกวํา ปรากฏการณ์
อัลเบรชท์ (Albrecht effect) 
แล๎วอะไรลํะที่ทําให๎หยดน้ําในเมฆมีขนาดเล็กหรือใหญํ ? 

คําตอบหนึ่งคือ ละอองลอย (aerosol) ซึ่งทําหน๎าท่ีเป็นแกนกลั่นตัวของเมฆ (cloud 
condensation nuclei, CCN) หากมีปริมาณละอองลอยมาก จะทําให๎หยดน้ําในเมฆมีขนาดเล็ก 
ตัวอยํางละอองลอย เชํน ฝุุน เกลือทะเล คาร๑บอนอินทรีย๑ในธรรมชาติ ละอองลอยจากไดเมทิล
ซัลไฟด๑หรือจากสารประกอบไอโอดีน 
 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=roengrudee&month=03-2009&date=16&group=1&gblog=109&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bYpQVazjHIXMmAXYk4GQDg&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNFKMgBaBPTJYcwjU8y_SiysJv7HTA


~ 72 ~ 

 

 

 

แผนภาพอย่างง่ายแสดงวัฏจักรคาร์บอน 
http://www.scifun.ed.ac.uk/pages/about_us/shows/images/CCS/Carbon-cycle.jpg 

เมื่อมีปริมาณคาร๑บอนไดออกไซด๑ในอากาศเพิ่มและอุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศสูงขึ้น 
จะสํงผลกระทบตํอวัฏจักรคาร๑บอน (carbon cycle) ผลกระทบนี้ซับซ๎อนเพราะมีป๓จจัยเกี่ยวข๎อง
หลายอยํางลองดูมหาสมุทรกํอน ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ที่เกิดจากการเผาไหม๎เชื้อเพลิงฟอสซิล
และชีวมวลนั้นจะละลายในน้ําประมาณครึ่งหนึ่ง กลไกนี้ชํวยชะลอโลกร๎อนไดบ๎๎างเนื่องจากลด
อัตราการเพิ่มปริมาณคาร๑บอนไดออกไซด๑ในอากาศแตํแนวโน๎มนี้จะไมํคงอยูํตลอดไป เพราะเมื่อ
อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น จะทําให๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ละลายน๎อยลง 

สํวนบนพื้นดินการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรคาร๑บอนยิ่งซับซ๎อนกวํา ตัวอยํางเชํน เมื่อโลกร๎อน
ขึ้น น้ําแข็งในบริเวณท่ีมีภูมิอากาศแบบทุนดราแถบขั้วโลกเหนือ (Arctic tundra) จะละลายมาก
ขึ้นพร๎อมปลดปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑และก๏าซมีเทน  หรือหากเกิดไฟปุาบํอย คาร๑บอนท่ี
เก็บกักอยูํในต๎นไม๎จะถูกปลํอยสูํบรรยากาศในรูปของก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ 

ในทางกลับกัน ปริมาณก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ๎นให๎พืชบางชนิดใน
ระบบนิเวศเติบโตได๎ด ีสํงผลให๎พืชเหลํานี้ดูดซับคาร๑บอนจากบรรยากาศได๎มากขึ้น แตํ
ปรากฏการณ๑นี้ก็อาจสํงผลน๎อยลงหากมีปริมาณน้ําและก๏าซไนโตรเจนจํากัด รวมท้ังอุณหภูมิที่ไมํ
เหมาะสม  นอกจากนี้พืชยังสามารถรับปริมาณคาร๑บอนไดออกไซด๑ได๎สูงสุดคาํหนึ่งเพื่อใช๎ใน
กระบวนการสังเคราะห๑แสงจะเห็นวํา กลไกปูอนกลับเรื่องโลกร๎อนมีป๓จจัยตํางๆ ซับซ๎อนมากมาย 
นักวิทยาศาสตร๑จําเป็นต๎องศึกษาเพื่อเข๎าใจแงํมุมตํางๆ อยํางถํองแท๎ ซึ่งจะชํวยให๎เรารับมือและ
ปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอยํางเหมาะสมท่ีสุดนั่นเอง 

 ตีพิมพ์ใน นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 358 ธันวาคม 2557 
ค าถามที่ 1  จากถ๎อยความข๎อใดเป็นสามเหตุทําให๎โลกร๎อนมากที่สุด 
  1. ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ที่เกิดจากฝีมือมนุษย๑ 
  2. มีไอน้ําจากชั้นบรรยากาศเพิ่มขิ้น 
  3.ปฏิกริยาการสะท๎อนกลับจากหิมะและน้ําแข็ง 
  4. ผลสะท๎อนกลับจากวัฏจักรคาร๑บอน 
ค าถามที่  2 จากถ๎อยความจุดประสงค๑ของผู๎เขียนคือข๎อใด 

1.  ลําดับปฏิกิริยาท่ีเกิดจากป๓จจัยเสี่ยงท่ีทําให๎โลกร๎อน 
2. การเปรียบเทียบป๓จจัยเสี่ยงกับปรากฏการณ๑เรือนกระจก 
3. ระบบภูมิอากาศโลกมีกลไกที่ทําให๎โลกร๎อน 

http://www.scifun.ed.ac.uk/pages/about_us/shows/images/CCS/Carbon-cycle.jpg
http://www.sarakadee.com/2014/12/23/358-issue/
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4. ให๎มีองค๑ความรู๎เทําทันป๓จจัยท่ีทําให๎โลกร๎อนกับการปรับตัวให๎โลกร๎อน กับการ
ปรับตัวให๎ 
เหมาะสมกับสถานการณ๑ 

 
ค าถามที่  3 จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง 
“ใช”ํ 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย      ในชํอง “ไมํใชํ” 
 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1. กลไกการปูอนกลับแบบวกในชั้นบรรยากาศท่ีมีปริมาณไอน้ําในอากาศมากขึ้น
ก็จะทําให๎โลกร๎อนขึ้น 

  

2.หิมะและน้ําแข็งสามารถสะท๎อนรังสีจากดวงอาทิตย๑ได๎ในอัตราเทํากัน   
3.หมีขั้วโลกและลูกนกเพนกวินหนึ่งในสัตว๑ผู๎ของผู๎ได๎รับผลกระทบจากภาวะโลก
ร๎อน 

  

4.การเผาผลาญพลังงานฟอสซิลจะเรํงกลไกการปูอนกลับแบบบวกของป๓จจัย
เสี่ยงตํางท่ีมีในธรรมชาติ 

  

5.ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑สามารถละลายในน้ําได๎   
6.ถํานหิน  น้ํามัน  ก๏าซธรรมชาติ  จัดเป็นพังงานสกปรก   
7. นอกจากมนุษย๑เป็นทําให๎โลกร๎อนขึ้น  ยังมีปฏิกริยาจากป๓จจัยธรรมชาติอื่นๆ
อีกท่ีทําให๎โลกร๎อน 

  

8. แผํนดินไหวกับภาวะเรือนกระจกเป็นทุกภิกขภัยของมนุษย๑   
9. “อากาศเปลี่ยนแปลงงําย   ฝนโปรยปรายน้ําทํวมพลัน 
     ไฟปุาเสียงดังลั่น            โลกผกผันร๎อนหนาวไว 
      ภาวะเรือนกระจก         แพรํเชื้อโรคกระจายไกล 
      ผู๎คนล๎วนหวั่นไหว          ด๎วยพิษภัยการเปลี่ยนแปลง  ( สุรางคนางค๑)      

  

10. มนุษย๑และธรรมชาติเป็นคูํขนานกัน   
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จากถ๎อยความข๎างต๎น  สถานการณ๑ป๓จจุบันมนุษย๑ใช๎พลังงานอื่นๆทดแทนการเผาผลาญซาก
ฟอสซิลท่ีมีผลทําให๎โลกร๎อนได๎หรือไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที ่ 4 
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“มนุษย๑เป็นผู๎ทําลายธรรมชาติ  ธรรมชาติก็กลับมาทําลายมนุษย๑” 

คําถามท่ี 5 

  นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้นให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………… 

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

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

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

 
 
 

 

 

ค าถามที ่ 5 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
                              ภาวะโลกร้อน กับ ยงุลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาวะโลกร้อนกําลังสํงผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตบนโลกเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทําให๎บาง
สายพันธุ๑ท่ีแข็งแกรํงไมํพอสูญพันธุ๑ไปจากโลกใบนี้ได๎ แตํดูเหมือนบางสายพันธุ๑ไมํได๎หวั่นเกรงตํอ
ภาวะโลกร้อนนี้เลย แตํกลับยิ่งขยายพันธุ๑ได๎เร็วขึ้น และยังร๎ายมากขึ้นอีกด๎วย ..โชคไมํดีท่ีสายพันธุ๑ท่ี
ผมกําลังพูดถึงนั้นก็คือเจ๎ายุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข๎เลือดออก ท่ีคอยครําชีวิตมนุษย๑อยํางพวกเรา
นี่เองเฉพาะในประเทศอินเดียและทวีปอเมริกาใต๎มีผู๎ปุวยท่ีเป็นโรคไข๎เลือดออกถึง 500,000 คนตํอปี 
และในปีสองปีท่ีผํานมานี้ ไข๎เลือดออกระบาดรุนแรงมากขึ้นกวําเดิม นักวิจัยได๎ให๎ความเห็นตรงกันวํา
สาเหตุท่ีทําให๎เป็นแบบนี้ก็เพราะเจ๎าภาวะโลกร้อนนั่นเองภาวะโลกร้อนทําให๎อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพิ่มมากขึ้น จึงทําให๎วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป คาร๑บอนไดออกไซด๑ในน้ําท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทําให๎
ลูกน้ํายุงลายฟ๓กตัวเร็วขึ้นจากเดิม 7 วันกลายเป็น 5 วัน ซึ่งแนํนอนทําให๎พวกยุงลายเพิ่มจํานวน
ประชากรได๎เร็วขึ้น และจากเดิมท่ียุงลายเคยออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน แตํภาวะโลกร้อนทํา
ให๎ยุงลายออกหากินในชํวงกลางคืนถึง 5 ทํุมด๎วย ซึ่งแตํกํอนจะมีแคํยุงรําคาญท่ีออกหากินในเวลานี้ 
ทําให๎การควบคุมโรคนั้นยากขึ้นไปกวําเดิมท่ีร๎ายกวํานั้นก็คือไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ซึ่งเป็น
ไวรัสท่ีทําให๎เกิดโรคไข๎เลือดออกนั้น แตํเดิมจะมีอยูํในเฉพาะยุงลายตัวเมีย เพราะการท่ียุงลายจะ
ติดไวรัสเดงกี่ได๎นั้น จะต๎องไปกัดคนท่ีเป็นไข๎เลือดออกและรับไวรัสนี้มาเทํานั้น แตํตอนนี้พบวํามี

สถานการณ์ที่ 19 

http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.greentheearth.info/
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ไวรัสเดงกี่ในยุงลายตัวผู๎ด๎วย จึงเกิดข๎อสงสัยวําทําไมยุงลายตัวผู๎ถึงมีไวรัสนี้ เพราะอยํางท่ีเรารู๎กันวํา
ยุงลายท่ีกินเลือดคนนั้นมีแตํยุงตัวเมีย และก็ได๎พบวําเกิดจากการท่ีแมํของมันท่ีมีไวรัสเดงกี่ 
ถํายทอดไวรัสนี้มาให๎ตั้งแตํเกิด เพราะวํามีการพบไวรัสเดงกี่นี้ในลูกน้ํายุงลายด๎วยยุงลายตัวผู๎ท่ีมี
ไวรัสเดงกี่ เวลาท่ีมันไปผสมพันธุ๑กับตัวเมียก็จะแพรํไวรัสนี้ผํานทางน้ําเชื้อไปติดตัวเมียด๎วย และ
ยุงลายตัวผู๎สามารถผสมพันธุ๑ได๎หลายครั้ง จึงทําให๎เชื้อไวรัสนี้แพรํกระจายไปเร็วมากขึ้นกวําเดิม 
และยังจะถูกถํายทอดไปยังลูกของมันได๎อีกด๎วย 
       พอได๎รู๎แบบนี้จึงไมํสงสัยเลยวําทําไมโรคไข๎เลือดออกถึงได๎ระบาดหนักมากขึ้น ตอนนี้ผู๎ที่
เกี่ยวข๎องก็กําลังคิดค๎นหาวัคซีนปูองกันไข๎เลือดออกอยูํ แตํคงต๎องใช๎เวลาอีกหลายปี ตอนนี้เราก็ได๎
แตํปูองกันไมํให๎ยุงลายกัด และชํวยกันทําลายแหลํงเพาะพันธุ๑ของมัน ดูเหมือนวําพวกมันปรับตัวได๎
ดีเหลือเกินกับภาวะโลกร้อนท่ีเป็นอยูํในตอนนี้ 

คําถามท่ี 1  จากถ๎อยความพัฒนาการและพฤติกรรมของยุงลายในข๎อใดท่ีไมํเกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน 
  1. การฟ๓กตัวของยุงลายเร็วขึ้น 48 ชั่วโมง 
  2. ยุงลายมีชํวงเวลาหากินเพิ่มขึ้นวันละ  5 ชั่วโมง 
  3. ยุงลายตัวผู๎ดูดกินเลือดคน 
  4. หนังยุงลายมีความสามารถปรับตัวได๎ดีในภาวะโลกร๎อน 
คําถามท่ี  2 เหตุการณ๑ใดท่ีถือวําเป็นสัญญาณอันตรายมากท่ีสุด 

5. ยุงลายแพรํพันธุ๑อยํางรวดเร็ว 
6. ยุงลายมีชํวงเวลาหากินนานกวําเดิม 
7. การพบเชื้อไวรัสเดงกี่ในยุงลายตัวผู๎  และตัวผู๎สามารถผสมพันธุ๑ได๎หลายคร้ัง 
8. ลูกยุงลายที่เกิดใหมํมีเชื้อไวรัสเดงกี่ทุกตัว 

คําถามท่ี  3 จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย      ในชํอง “ใช”ํ 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย       ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1.ภาวะโลกร๎อนทําให๎สัตว๑บางสายพันธุ๑สูญพันธุ๑ไป   
2.ยุงลายเป็นพาหะของไข๎เลือดออก   
3.เด็กวัย 0-12 ขวบจะเป็นไข๎เลือดออกถ๎าได๎รับเชื้อจากยุงลาย   
4.ไวรัสเดงกี่   เป็นคํานามสามานยนาม   
5.ในประเทศอินเดียและทวีปอเมริกาใต๎มีผู๎ปุวยเป็นไข๎เลือดออกถึง 500,000 
คน  เป็นข๎อเท็จ 
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6.การใช๎สเปรย๑ฉีดพํนยุงจะสํงผลให๎ยุงแพรํพันธุ๑ได๎มากขึ้น   
 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
7. “ยุงลายจะลดต๎องงดทําลายสิ่งแวดล๎อม”   
8. จากข๎อ  7  เป็นประโยคสามัญ   
9. คําวํา ต๎องงด  เป็นกลวิธีเขียนสัมผัสอักษร   
10.ป๓จจุบันยุงลายใช๎เวลาฟ๓กตัวราว  120 ชั่วโมง   
   
 
 
 

จากถ๎อยความข๎างต๎น  หากปรับพฤติกรรมคน   จะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการแพรํพันธุ๑ของ
ยุงลาย 
                           ได๎หรือไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที ่ 4 
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 นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้นให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………… 

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

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

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

 

โปรดท าข้อต่อไป 

 

“ยุงลายร้ายกว่าเสือ” 

 
ค าถามที ่ 5 
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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) 

                       ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความ และตอบค าถามต่อไปนี ้
                                      Green Health – กับดักน้ าตาล 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง : ภัสน์วจ ีศรีสุวรรณ์  
patwajee@gmail.com 
ภาพประกอบ : จัน-เจ้า-ค่ะ 

ชํวงนี้มีขําวน้ําตาลทรายขาวครึกโครมตามสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อดั้งเดิมท้ังโทรทัศน๑และ
สิ่งพิมพ๑ เพราะบริษัทน้ําตาลผู๎นําตลาดประกาศทํุมงบประมาณ 30 ล๎านบาทเพื่อสร๎างการรับรู๎ใหมํ
แกํสังคมไทยวําน้ําตาลทรายขาวไมํได๎ใช๎สารฟอกสี และเป็นน้ําตาลธรรมชาตินี่เป็นเรื่องท่ีเข๎าใจได๎
ในทางธุรกิจ เนื่องจากน้ําตาลเป็นสินค๎าโภคภัณฑ๑ท่ีราคามีวงจรการขึ้นลง  ปีนี้ผลผลิตน้ําตาลสูงสุด
เป็นประวัติการณ๑ ราคาจึงตกต่ํา มิหนําซ้ํายังเป็นสินค๎าควบคุมราคา ดังนั้นบริษัทน้ําตาลในบ๎านเรา
จึงหาวิธีสร๎างความแตกตํางให๎สินค๎าด๎วยการออกผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เกี่ยวกับน้ําตาลเพื่อเพิ่มมูลคํา
และยอดขายสารฟอกสีเป็นเพียงสํวนยอดเล็กๆ ของภูเขาน้ําแข็งป๓ญหาสุขภาพ  ท่ีผํานมาวงการ
สุขภาพรณรงค๑ให๎กินน้ําตาลทรายขาวน๎อยลง เหตุผลหลักเพราะใช๎สารฟอกขาวในกระบวนการ
ผลิต  ปรกติถ๎าได๎รับสารดังกลําวในปริมาณไมํมากรํางกายคนเราจะมีเอนไซม๑ท่ีเปลี่ยนสารซัลไฟต๑
ในสารฟอกขาวเป็นสารซัลเฟตซึ่งไมํมีพิษตํอรํางกายและขับสารออกทางป๓สสาวะ แตํถ๎าได๎รับ
ปริมาณมากจะกํอให๎เกิดอันตราย  กลุํมคนท่ีมีความเสี่ยงสูงได๎รับสารกลุํมนี้คือผู๎เป็นโรคหอบหืด 
อาการท่ีพบ เชํน หายใจขัด เจ็บหน๎าอก ปวดท๎อง คลื่นไส๎ อาเจียน อุจจาระรํวง เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ ความดันเลือดต่ํา เป็นลมพิษ 

สถานการณ์ที่ 20 
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สิ่งสําคัญกวําท่ีเราไมํควรหลงประเด็น คือ ไมํวําจะเป็นน้ําตาลชนิดใด มาจากธรรมชาติหรือ
สังเคราะห๑ (น้ําตาลสํวนใหญํล๎วนมาจากธรรมชาติ) น้ําตาลก็ยังเป็นน้ําตาลวันยังค่ํา นั่นคือให๎ความ
หวาน ซึ่งจะหวานมากหรือน๎อยอาจมีนัยสําคัญบ๎าง ท่ีแนํๆ หากกินเกินความต๎องการของรํางกาย
ยํอมเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 

จากการติดตามสถานการณ๑การบริโภคน้ําตาลของคนไทยโดยองค๑กรสุขภาพทุกสํานัก ล๎วน
ระบุตรงกันวําคนไทยบริโภคน้ําตาลสูงเกินกวําปริมาณท่ีรํางกายต๎องการในแตํละวันหลายเทํา และ
นับวันจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เชํน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลําววํา คนไทยบริโภคน้ําตาลเกิน
กวํามาตรฐานกําหนดสามเทํา คือ ปริมาณสูงถึงคนละ 29.6 กิโลกรัมตํอปี หรือเฉลี่ยวันละ 20 
ช๎อนชา  ขณะคํามาตรฐานกําหนดให๎บริโภคได๎ไมํเกินคนละ 10 กิโลกรัมตํอปี หรือเฉลี่ยวันละ 6-8 
ช๎อนชา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ติดตามสถานการณ๑การบริโภค
น้ําตาลของคนไทยในระดับประเทศ โดยเฉพาะกลุํมเด็ก โดยดูจากรายการอาหารท่ีเลือก
รับประทานแตํละวัน ตั้งแตํปี 2544-2554 พบวํา ปี 2544 คนไทยบริโภคน้ําตาล 19.9 ช๎อนชาตํอ
วัน หรือเกือบ 80 กรัม ถือวํามากกวําเกณฑ๑ปริมาณน้ําตาลท่ีควรได๎รับ 6 ช๎อนชาตํอวัน หรือ 24 
กรัม สํวนปี 2554 คนไทยบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นเป็น25 ช๎อนชาตํอวัน คิดเป็น 100 กรัม เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 25 ในชํวงเวลา 10 ปี และกวํา 30 ปีท่ีผํานมาคนไทยบริโภคน้ําตาลเพิ่มเป็นสามเทํา  ท้ังนี้
จากการเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศอาเซียนห๎าประเทศ ได๎แกํ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส๑ สิงคโปร๑ ประเทศไทยบริโภคน้ําตาลสูงสุดเป็นอันดับ 1 

 
เหตุที่กินน้ําตาลเยอะเป็นอันตรายเพราะรํางกายต๎องปรับปริมาณน้ําตาลในเลือดให๎สมดุล 

หากน้ําตาลในเลือดสูง ตับอํอนจะหลั่งฮอร๑โมนอินซูลินเพื่อควบคุมให๎ปริมาณน้ําตาลในเลือดต่ําลง 
โดยเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนเพ่ือเก็บสะสมไว๎ท่ีตับและกล๎ามเนื้อ  หากน้ําตาลในเลือดต่ํา ตับ
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อํอนจะหลั่งฮอร๑โมนกลูคากอน (glucagon) เพื่อสลายไขมัน (หรือไกลโคเจน) ท่ีตับและกล๎ามเนื้อ
ให๎เป็นน้ําตาลกลูโคสเข๎าสํูกระแสเลือด 

ดังนั้นการกินน้ําตาลมากและตํอเนื่องจะสํงผลให๎มีไขมันเพิ่มขึ้นที่ตับและกล๎ามเนื้อ และ
ปริมาณน้ําตาลท่ีขึ้นๆ ลงๆ ในเส๎นเลือดจากการกินน้ําตาลมากและบํอยๆ เป็นเวลานานจะทําให๎
กลไกการปรับน้ําตาลในเลือดผิดเพี้ยนจนเกิดภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) และนําไปสูํ
สาเหตุของโรคเรื้อรังตํางๆ เชํน โรคอ๎วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงมะเร็งบางชนิด 

สํวนการหลีกเลี่ยงโดยกินน้ําตาลเทียมหรือน้ําตาลสังเคราะห๑ก็ไมํใชํทางเลือกอันชาญฉลาด 
นักวิจัยจากศูนย๑วิทยาศาสตร๑สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทกซัส (UT Health Science Center) 
สหรัฐอเมริกา เก็บข๎อมูลผู๎หญิง 1,550 คน อายุระหวําง 25-64 ปี โดยมี 622 คนที่น้ําหนักได๎
มาตรฐานกํอนเข๎ารํวม พบวํา คนท่ีดื่มน้ําอัดลมปรกติครึ่งกระป๋องตํอวัน มีโอกาสเป็นโรคอ๎วน 26 
เปอร๑เซ็นต๑ ขณะผู๎ดื่มน้ําอัดลมแบบ diet มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 36.5 เปอร๑เซ็นต๑ และถ๎าดื่มวันละ
หนึ่งถึงสองกระป๋องมีโอกาสเป็นโรคอ๎วนสูงขึ้น 54.5 เปอร๑เซ็นต๑ 

สรุปวํา การดื่มน้ําอัดลมแบบไดเอตหนึ่งกระป๋องตํอวันมีโอกาสน้ําหนักขึ้น 65 เปอร๑เซ็นต๑ 
และมีโอกาสเป็นโรคอ๎วน 41 เปอร๑เซ็นต๑  นักวิจัยเชื่อวําน้ําตาลเทียมท่ีมีความหวานมากกวํา
น้ําตาลธรรมดาสองเทําแตํไร๎แคลอรีเหลํานี้ทําให๎รู๎สึกหิว สมองจึงสั่งการให๎หาของกินอื่นเพื่อเพิ่ม
แคลอรี  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีระบุวําน้ําตาลเทียมเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดมะเร็งบางชนิด 

ด๎วยเหตุนี้เราจึงไมํควรตกเป็นเหยื่อการโฆษณาเฉพาะจุดหรือติดกับดักคําสวยๆ อยําง 
“ธรรมชาติ” “แคลอรีต่ํา”  และตระหนักวําไมํวําจะกินน้ําตาลประเภทใดก็ควรกินแตํพอควร 
หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด และเติมน้ําตาลในอาหารใหน๎๎อยท่ีสุด เพราะอาหารสํวนใหญํล๎วนเตมิน้ําตาล
หรือมีความหวานตามธรรมชาติอยูํแล๎ว . 

 
 ตีพิมพ์ใน นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 357 พฤศจิกายน 2557 

- See more at: http://www.sarakadee.com/2015/02/13/sugar-
trap/#sthash.C1DM1k7k.dpuf 

 

http://www.sarakadee.com/2014/11/24/357issue/
http://www.sarakadee.com/2015/02/13/sugar-trap/#sthash.C1DM1k7k.dpuf
http://www.sarakadee.com/2015/02/13/sugar-trap/#sthash.C1DM1k7k.dpuf
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ค าถามที่ 1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอส่ิงใดมากท่ีสุด 
  1. อันตรายของการบริโภคน้ําตาลท่ีมีสารฟอกขาว 
  2. อันตรายของการบริโภคน้ําตาลเทียม 
  3. อันตรายของการบริโภคอาหารหวานเกินความต๎องการของรํางกาย 
  4. อันตรายของการตกเป็นเหยื่อโฆษณา 
ค าถามที่ 2  จากถ๎อยความข๎อใดถูกต๎องที่สุด 

1.กล๎วย 1 ผล +ข๎าวโพด 1 ฝ๓ก มีน้ําตาลมากกวํา  ข๎าวสวย 1 ทัพพี +แอปเป้ิล 1 
ผล 
2.น้ําชาเขียว 1 ขวด  มีน้ําตาลมากกวํา  น้ําอัดลม 1 กระป๋อง +ขนมทองหยิบ 1 
ชิ้น 
3.คนไทยบริโภคน้ําตาลมากกวํา คนมาเลเซีย+อินโดนีเซีย+เวียดนาม 
4.น้ําตาลธรรมดาและน้ําตาลทรายเทียมมีความหวานเทํากัน 

ค าถามที่  3           
  จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ใช”ํ 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1.การนําเสนอข๎อมูลน้ําตาทรายไมํได๎ฟอกสีเป็นกลยุทธ๑โฆษณาทางธุรกิจ   
2.ปกติรํางกายของมนุษย๑สามารถสร๎างเอนไซม๑ขจัดสารฟอกขาวออกทาง
ป๓สสาวะได๎ 

  

3.ในปี 2554 ถ๎าคนไทย 30 คน จะบริโภคน้ําตาล 3 กิโลกรัมตํอวัน   
4.สารฟอกสีเป็นเพียงยอดเล็กๆของภูเขาน้ าแข็งป๓ญหาสุขภาพ 
ภูเขาน้ าแข็งมีความหมายโดยตรง 

  

5.โซเซียลมีเดียซัลไฟลล๑ซลเฟต  เป็นคําบัญญัติศัพท๑   

 

 
 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://health.kapook.com/view26967.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I5JQVeXPNIXHmwWCqoGgDg&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNFuubgtic7NBkTb_Al2dTlIxDiBqA
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ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 

6.คําโฆษณาเป็นสํวนหนึ่งท่ีทําให๎เด็กไทยอ๎วน    
7.ตับและกล๎ามเนื้อทํางานผิดปกติสํงผลมาจาก  การบริโภคน้ําตาลมากเกินท่ี
รํางกายต๎องการ 

  

8. “นโยบายสํงเสริมการทํองเท่ียววิถีไทย  กับการกินอยูํอยํางไทยสํงผลให๎คน
ไทยอ๎วนขึ้น” ข๎อความนี้เป็นข๎อเท็จจริง 

  

9.แม๎สินค๎าโภคภัณฑ๑น้ําตาล   จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกลยุทธ๑
การตลาด  แตํคําความหวานไมํได๎เปลี่ยนแปลง 

  

10.การบริโภคน้ําตาลเทียมเป็นอันตรายตํอรํางกายมากกวําน้ําตาลธรรมดา   
 
ค าถามที่ 4       
จากถ๎อยความข๎างต๎น  เราจะบริโภคน้ําผ้ึง  น้ําตาลมะพร๎าว น้ําตาลโตนด  แทน น้ําตาลทรายขาว 
น้ําตาลเทียม  เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคอ๎วน  โรคความดัน  โรคเบาหวาน และ โรคมะเร็งได๎หรือ
ไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
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คําถามท่ี 5 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้นให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

 
2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………… 

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

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

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

 
 
 

 

 

 

ขนมหวาน  อาหารไทย ติดใจทุกคราที่ได้ลิ้มลอง  
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ภาคผนวก 
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แนวการตอบแนวการตอบ  

  
1.ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด(บูรณาการและตีความ) ( 1คะแนน) 
 1. โรคต๎อหินเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
 2. โรคต๎อหินปูองกันได๎โดยไมํใช๎คอมพิวเตอร๑ 
 3. โรคต๎อหินเกี่ยวข๎องกับกรรมพันธุ๑ 
 4. โรคต๎อหินรักษาได๎โดยการหยอดตา 
2. ข๎อใด  ไมํ  ถูกต๎อง (สะท๎อนและประเมินคํา)  ( 1คะแนน) 
 1. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” เป็นคําทับศัพท๑ “สมาร๑ทโฟน” เป็นคําบัญญัติศัพท๑ 
 2. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” ” เป็นคําบัญญัติศัพท๑“สมาร๑ทโฟน” เป็นคําทับศัพท๑ 
 3. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” ” เป็นภาษาทางการ“สมาร๑ทโฟน” เป็นภาษาพูด 
 4. คําวํา “คอมพิวเตอร๑” ” เป็นคําบัญญัติศัพท๑“สมาร๑ทโฟน” เป็นภาษาปาก 
ค าถามที่3 จากถ๎อยความข๎าง ข๎อตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง ( 5คะแนน) 
 ข๎อความเป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมาย        ในชํอง  “ใช”ํ 

ข๎อความไมํเป็นจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย     ในชํอง  “ไมํใชํ” 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1.การตรวจสุขภาพตาควรไปพบจักษุแพทย๑ (การเข๎าถึงและค๎นคืนสาระ) X  
2.ปี พ.ศ. 2553สถิติผู๎ปุวยโรคต๎อหินท่ัวโลกมีจํานวน  60  ล๎านคน  (การเข๎าถึง
และค๎นคืนสาระ) 

 
X 

 

3.จากสถิติพบวํา ผู๎ปุวยโรคต๎อหินไมํรู๎ตัววําเป็นโรคต๎อหินเพราะไมํเคย 
   ตรวจตา(การเข๎าถึงและค๎นคืนสาระ) 

 
X 

 

4.ผู๎ใช๎ยากลุํมสเตียรอยด๑ไมํได๎จัดอยูํในกลุํมเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคต๎อ (บูรณาการและ
การตีความ) 

  
X 

5.คําวํา “แซกโซโฟน” เป็นคําภาษาราชการ  (บูรณาการและการตีความ)  X 
6.การใช๎แสงเลเซอร๑ ไมํสามารถใช๎รักษาโรคต๎อหินได๎   (บูรณาการและการ
ตีความ) 

  
X 
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ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
7.พงษ๑พรรณเลํนโยคะทําห๎อยหัวลงกับพื้นทําให๎เกิดความดันในลูกตา 
   เพิ่มขึ้น(สะท๎อนและประเมินคํา) 

 
X 

 

8.นักเปุาแซกโซโฟนมืออาชีพมีความเสี่ยงตํอโรคต๎อหิน  (สะท๎อนและ
ประเมินคํา) 

 
X 

 

9.สมชายหัวหน๎าครอบครัวปุวยเป็นโรคต๎อหิน สมพงษ๑ ลูกชายไมํเป็น 
   โรคต๎อหินใชํหรือไมํ(สะท๎อนและประเมินคํา) 

  
X 

10.ในทุก ๆ 2 ปี  สายสมรจะไปพบจักษุแพทย๑เพื่อตรวจโรคต๎อหิน(สะท๎อน
และประเมินคํา) 

  
X 

 
           
4. จากถ๎อยความข๎างต๎น  นักเรียนมีโอกาสจะเป็นโรคต๎อหินได๎หรือไมํ         ( 5คะแนน) 
    ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2 ข๎อ  
ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 
      ได ๎   ไมํได ๎
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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5.           
 
  
         นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้นให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย    
( 5คะแนน) 
 1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
 
    ความคิดเห็นคล้อยตาม       ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต้อหินรักษาง่าย 
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มหัศจรรย์แห่งมะละกอ 
 

คําถามท่ี 1  จากถอยความข๎างต๎น ผู๎เขียนต๎องการส่ือความในข๎อใด 
1.  ปูองกันโรคท๎องเสีย 
2. ประโยชน๑ของมะละกอ 
3.รักษาโรคมะเร็ง 
4.รักษาโรคกระดูกพรุน 

    (การเข๎าถึงและค๎นคืนสาระ) 
คําถามท่ี 2 ถ๎านักเรียนเดินทางไปภาคใต๎  ต๎องการซื่อมะละกอมารับประทาน  ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 

1. ละกอ 
2. บักหุํง 
3. มะเต๎ด 
4. มะเต๏ะ 

คําถามท่ี 3 จากถ๎อยความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไป เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง ( 3 คะแนน) 
 ข๎อความเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย              ในชํอง  “ใช”ํ 
 ข๎อความไมํเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย              ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.มะละกอมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรรักษาโรคได๎   

2.มะละกอมีโทษตํอระบบขับถํายของรํางกาย   
3.วิตามินซีในมะละกอชํวยบํารุงกระดูก   
4.สารเบต๎าแคโรทีนมีสรรพคุณต๎านโรคมะเร็ง   
5.เพลงส๎มตําเป็นบทพระราชนิพนธ๑ของสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
6.ยางมะละกอดิบชํวยทําให๎เนื้อหมักเปื่อยยุํย   
7.วีรภัทรมีอาการป๓สสาวะกระปิดกระปอย ต๎องใช๎รากมะละกอนํามาตมดื่มเพื่อ
รักษาโรค 

  

8.แคลเซียมในมะละกอมีสรรพคุณรักษาโรคโลหิตจาง   
9.บักหุํงมะเต๏ะ เป็นภาษาทางราชการ เป็นภาษาจีน   
10.น้ํามะละกอที่ต๎มสามารถล๎างไขมันในลําไส๎เป็นการดีทอกซ๑รํางกาย  คําวํา  ดี
ทอกซ๑ มาจากภาษาจีน 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 



~ 91 ~ 

 

 
 
คําถามท่ี 4  จากถ๎อยความข๎างต๎น  มะละกอมีประโยชน๑ใชํหรือไมํใชํ( 3 คะแนน) 
 ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ “ใช”ํ  “ไมํใชํ” ท่ีกําหนดให๎ แล๎วบอกเหตุผล จํานวน  
2  ข๎อ 
 
  ใช่ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-g9q881X4fWo/VCkQufDVg3I/AAAAAAAAA3o/SvBEHfduvL8/s1600/14.jpg&imgrefurl=http://kasetfocusblos.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html&h=720&w=960&tbnid=dfqZ6jcR3l4EXM:&zoom=1&docid=CyxXEgHN49G_IM&ei=Iv8-VZX1KNLbuQSoxIGwDw&tbm=isch&ved=0CGsQMyhjMGM4rAI
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-g9q881X4fWo/VCkQufDVg3I/AAAAAAAAA3o/SvBEHfduvL8/s1600/14.jpg&imgrefurl=http://kasetfocusblos.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html&h=720&w=960&tbnid=dfqZ6jcR3l4EXM:&zoom=1&docid=CyxXEgHN49G_IM&ei=Iv8-VZX1KNLbuQSoxIGwDw&tbm=isch&ved=0CGsQMyhjMGM4rAI
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     บทพากย์เอราวัณ  
 
ค าถามที่ 1  บทพากเกราวัณผู๎แตํงมีจุดประสงค๑เพื่ออะไร( 1  คะแนน) 
 1. ให๎เห็นคุณคําของความสวยงามของช๎างเอราวัณ 
 2.  ให๎เห็นโทษของความลํุมหลงในรูป รส  กล่ิน  เสียง 
 3.  ให๎เห็นโทษของการทําสงครามของพระลักษณ๑กับอินทรชิต 
 4. ให๎เห็นภาพพจน๑ของการทําสงครามระหวํางพระลักษณ๑กับอินทรชิต 
       (การเข๎าถึงและค๎นคืนสาระ) 
 
คําถามท่ี 2 ข๎อใดใช๎คําไวพจน๑ได๎ถูกต๎อง  ( 1  คะแนน) 

1.  ช๎าง  =    กุญชร    คช อัปสร 
2. นางฟูา  = อัปสร เยาวมาลย๑     เทพธิดา 
3. พระอินทร๑ = อมรินทร๑     เวไชยันต๑     เทพบุตร 
4. ท๎องฟูา  = อัมพร     นภาลัย     เวหน 
      (การบูรณาการและตีความ) 

 
คําถามท่ี 3  จากถ๎อยความข๎างต๎น  เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง  ( 5  คะแนน) 
 ข๎อความเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย              ในชํอง  “ใช”ํ 
 ข๎อความไมํเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย              ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. อินทรชิตแปลงกายเป็นอินทรชิตใช๎ช๎างเอราวัณเป็นพาหนะ   

2. ช๎างเอราวัณมี 30 เศียร แตํละเศียรมีงาท่ีสวยงามเหมือนเพชร เศียรละ 7 
งา 

  

3. ช๎างเอราวัณมีลักษณะกายสีขาวเหมือนปุยนุํน   
4. พระลักษณ๑หลงกลอินทรชิตจึงถูกศรพรหมมาสตร๑   
5. พิเภกเตือนให๎พระรามอยําหลงกลความสวยงามของช๎างเอราวัณ   
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6. คําวํา อมรินทร์ มีความหมายวํา พระอินทร๑   

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 

7. งาแตํละกิ่งของช๎างเอราวัณมีสระบัว 7 สระ  แตํละสระมีดอกบัว  12  
ดอก 

  

8. กองทัพหน๎าของกองทัพอินทรชิตคือ เทพารักษ๑   
9. ช๎างเอราวัณตกแตํงด๎วยเครื่องประดับแก๎วนพรัตน๑และทอง   
10. บทพากย๑เอราวัณ  สะท๎อนความคิดในเรื่อง ความรัก  ความสวยงาม   
 
 
คําถามท่ี 4  จากถ๎อยความข๎างต๎น  นักเรียนชอบช๎างเอราวัณหรือไมํ  ( 3  คะแนน) 
 ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ชอบ”  “ไมํชอบ”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2  
ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากถ๎อยคํา  สนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
 
  ชอบ                   ไมํชอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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คําถามท่ี 5   อะเมดซิ่งช๎างเอราวัณ     (  5  คะแนน) 
 นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับข๎อความข๎างต๎น  ให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 1. เลือกเคร่ืองหมายวงกลมล๎อรอบข๎อความข๎างลํางเพียง  1  ข๎อความ 
 
 
        ความคิดเห็นคล๎อยตาม ความคิดเห็นโต๎แย๎ง ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 
 
 2. เขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดในการเลือก 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 95 ~ 

 

 
 
 
                                       ภัยแฝงจาก "บะหมี่ส าเร็จรูป" 
 
คําถามท่ี 1  ผู๎เขียนต๎องการสื่อสารอะไร จากการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  ( 1 คะแนน) 
 1. ความสะดวกของคนรุํนใหมํ 
 2. โรคท่ีเกิดจากบะหมี่สําเร็จรูป 
 3. ความประหยัดในการรับประทานอาหาร 
 4. สํวนประกอบของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
         
คําถามท่ี 2  ข๎อใดไมํถูกตอ๎ง( 1 คะแนน) 
 1. คําวํา “ทรานส๑” เป็นคําภาษาอังกฤษ 
 2. คําวํา “บะหมี่” เป็นคําภาษาจีน 
 3. คําวํา “สาธารณสุข” เป็นคําสันสกฤต 
 4. คําวํา “วิตามิน” เป็นคําภาษาโปรตุเกส 
        (การบูรณาการและตีความ) 
คําถามท่ี 3  จากถ๎อยคําข๎างต๎น  เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง ( 5 คะแนน) 
 ข๎อความเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย              ในชํอง  “ใช”ํ 
 ข๎อความไมํเป็นความจริง จงกาเครื่องหมาย              ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. น้ํามันพืชราคาถูกจะมีกรดไขมันชนิดทรานส๑เป็นสํวนประกอบในบะหมี่
สําเร็จรูป 

  

2 ไมํควรรับประทานบะหมี่สําเร็จรูปดิบๆ จะกํอให๎เกิดโรคท๎องอืด   
3. วิภาวดีเลือกซื้อบะหมี่ท่ีมีข๎อความเพิ่มสารไอโอดี  ธาตุเหล็ก  วิตามินเอ มา
รับประทาน 

  

4. กรดไขมันชนิดทรานส๑ เป็นสารกระตุ๎นให๎เกิดโรคตับอักเสบ   
5. จํานงรับประทานบะหมี่สําเร็จรูป โดยใสํไขํ  ผักและเนื้อสัตว๑   
6. ชนติาปวดท๎องเพราะทานบะหมี่สําเร็จรูปดิบๆ   
7. รํางกายของเราหากมีแรํธาตุโซเดียมปริมาณมากจะสํงผลกระทบตํอโรคปอด
อักเสบ 

  

8. บะหมี่สําเร็จรูปมีสํวนประกอบของสารโซเดียมและผงชูรส 60-70%   
9. สาธารณสุขเตือนห๎ามรับประทานบะหมี่สําเร็จรูปทุกชนิด   
10.”ยุคประหยัดเข็มขัดรัดติ้ว” เป็นประโยคความรวม   
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คําถามท่ี 4      จากถ๎อยความข๎างต๎น  นักเรียนจะซื้อบะหมี่สําเร็จรูปรับประทานได๎หรือไมํ  ( 3  
คะแนน) 
 ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได๎”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2  ข๎อ   
 
  ได๎                 ไมํได ๎
 
 1..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 2..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
คําถามท่ี 5   ( 5  คะแนน) 
 
   
    รสต๎มยํากุ๎ง 
 
นักเรียนคิดเห็นอยํางไรจากถ๎อยความข๎างต๎น  ให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบาย ดังนี้ 
          1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียงข๎อเดียว 
    ความคิดเห็นคล้อยตาม       ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 

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

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

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

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

พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
คําถามท่ี 1 เหตุใดพระอภัยมณีจึงหนีผีเสื้อสมุทร 

1.กลัวนางผีเสื้อสมุทรจับกินเป็นอาหาร 
2.กลัวสินสมุทรเสียใจถ๎ารู๎วําแมํเป็นยักษ๑ 
3.ต๎องการกลับบ๎านเมืองเพื่อพบครอบครัวของตนเอง 
4.ต๎องการไปสร๎างครอบครัวใหมํกับนางเงือก 

คําถามท่ี2 “หน๎าตาเหมือนพระบิดา  แตํดวงตาดังสุรีย๑ฉาย มีกําลังดังพระยาคชพลาย มีเขี้ยวคล๎าย
ชนนีมีศักดิ์ดา” จากข๎อความข๎างต๎นเป็นลักษณะของใคร 

1. สุดสาคร 
2.สินสมุทร 
3. พระอภัยมณี 
4.นางผีเสื้อสมุทร 

ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย          ในชํอง “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในชํอง      “ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.พระอภัยมณีอยูํกินกับนางผีเสื้อสมุทรเป็นเวลา 8 ปี   
2.เงือกสองผัวเมียเป็นคนพาพระอภัยมณีและสินสมุทรหนี   
3.พระอภัยมณีลวงให๎นางผีเสื้อสมุทรไปจําศีลในปุาเป็นเวลา 3วันเพราะมีเคราะห๑   
4.นางผีเสื้อสมุทรเสียใจและโกรธมากท่ีพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ํา   
5.นางผีเสื้อสมุทรร๎ูขําวจากผีพรายวําพระอภัยมณีหนีไปทางทิศตะวันออก   
6.เงือกสองผัวเมียลวงนางผีเสื้อสมุทรให๎หลงทางจนถูกสาปให๎เป็นหิน   
7.นางเงือกพาพระอภัยมณีและผีเสื้อสมุทรไปท่ีเกาะแก๎วพิสดาร   
8.นางผีเสื้อสมุทรชื่นชมพระโยคีท่ีชํวยเหลือพระอภัยมณีและสินสมุทร   
9.ถ๎านักเรียนเป็นสินสมุทรเมื่อรู๎วําแมํเป็นยักษ๑จะรักและเคารพแมํเหมือนเดิม   
10.พระโยคีโกรธนางผีเสื้อสมุทรท่ีไมํยอมปลํอยพระอภัยมณีเป็นอิสระจึงสาปให๎
เป็นหิน 
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คําถามท่ี4 จากถ๎อยความข๎างต๎น นักเรียนเชื่อหรือไมํวํา ความรักท าให้คนตาบอด 
ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ “เชื่อ” “ไมํเชื่อ”  ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข๎อ 
 
                                                เชื่อ                                                     ไมํเชื่อ 
 
 1..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
คําถามท่ี 5 ความรักต่างสายพันธุ์ 
นักเรียนคิดเห็นอยํางไรจากถ๎อยความข๎างต๎น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบคําอธิบายดังนี้ 
1.ให๎เลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางเพียง 1  ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม     ความคิดเห็นโต๎แย๎ง     ความคิดเห็นคล๎อยตามและโต๎แย๎ง 
2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2 ข๎อที่สอดคล๎องความคิดเห็นจากการเลือกในข๎อ 1 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม ความคิดเห็นโต๎แย๎ง 
1………………………………………….…… 
………………………..………………….…… 
………………………..………………………. 
……………………….………………………. 

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

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

2……………..………………………..……… 
…………….…………………………….…… 
………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 
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“ระวังเชื้อโรค” 

ค าถามที่1  แบบเลือกตอบ2 คะแนน  ( การเข้าถึงและค้นคืนสาระ) 
ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
 1. วิธีการล้างมือ 
 2. จ านวนเชื้อโรค 
 3. แหล่งสะสมเชื้อโรค 
 4. การท าวามสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ค าถามที่2แบบเลือกตอบ2 คะแนน (การบูรณาการและตีความ) 
ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายที่สะดวกที่สุด 
 1. ไม่ใช้สิ่งของเคร่ืองใช้เหล่านี้ร่วมกับผู้อื่น 
 2. ใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรคเช็ดสิ่งของเหล่านี้ก่อนใช้ 
 3. สวมถุงมือทุกรั้งเมื่อสมัผัสสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ 
 4. ล้างมือให้สะอาดหลงัจากสัมผัสสิ่งของเหล่านี้ 
ค าถามที่ 3  แบบเลือกตอบเชิงซ้อน( ข๎อละ .5 คะแนน ) 

ค าช้ีแจงจากถ๎อยความเรื่อง “ระวังเชื้อโรค” ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริงเขียนเคร่ืองหมาย           ในชํอง “ใช่”  
ข๎อความไม่เป็นความจริงเขียนเคร่ืองหมาย        ในชํอง “ไม่ใช่” 
ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ทุกตารางนิ้วบนฝานั่งชักโครกมีเชื้อโรคอาศัยอยู่( การเข้าถึงและค้นคืน

สาระ) 
X  

2. เงินเป็นของมีค่าเป็นสิ่งทีป่ราศจากเช้ือโรค(การเข้าถึงและค้นคืนสาระ)   
3. ค าว่า  คีบอร์ด   รีโมททีว ี  คอมพิวเตอร์   เป็นค าที่มาจาก

ภาษาต่างประเทศ  (การสะท้อนและประเมิน) 
X  

4. “มือใครไม่รู้จับแล้วจับอีก” เป็นประโยคค าถาม  (การสะท้อนและ
ประเมิน) 

  

5. อ่างล้างจานเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคอาศัยอยู่มากที่สุด 
 (การเข้าถึงและค้นคืนสาระ) 
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6. หลังจากใช้ห้องน้ าแล้วเราต้องล้างมือทุกครั้งเพ่ือป้องกันเชื้อโรค (การ
สะท้อนและประเมิน) 

  

 
 
ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
7. ค าว่า  “โทรศัพท์มือถือ” เป็นค ากริยา  (การสะท้อนและประเมิน)   
8. การรักษาความสะอาดท าให้เราปราศจากโรค (การบูรณาการและ

ตีความ) 
  

9. คีบอร์ดคอมพิวเตอร์มีตัวเชื้อโรคอาศัยอยู่จ านวน  2,000  ตัว(การ
เข้าถึงและค้นคืนสาระ) 

  

10. ราวรถสาธารณะเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค( การเข้าถึงและค้นคืนสาระ)   
 
 
 
คําถามท่ี 4   แบบคําตอบแบบสั้นหรือแบบปิด 
จากถ๎อยความข๎างต๎นนักเรียนคิดวํา  “การรู๎จักแหลํงสะสมเชื้อโรค สามารถปูองกันโรคได๎หรือไมํ” 
ให๎เลือกวงกลมล๎อมข๎อความ “ได”๎  “ไมํได๎”   ท่ีกําหนดให๎  แล๎วบอกเหตุผลประกอบ จํานวน 2  
ข๎อ 
 
ได้                         ไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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คําถามท่ี 5  แบบเขียนคําตอบแบบอิสระหรือแบบปิด 
 
คํากลําวท่ีวํา 
                          ล๎างมือสะอาดปราศจากโรคภัย 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอยํางไรกับคําพูดดังกลําว  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น  ให๎ใช๎เหตุผล  ประกอบคําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความท่ีกําหนดให๎เพียง1ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นโต้แย้งความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข๎อที่สอดคล๎องกับความคิดในข๎อ1 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม ความคิดเห็นโต๎แย๎ง 
1………………………………………….…… 
………………………..………………….…… 
………………………..………………………. 
……………………….………………………. 

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

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

2……………..………………………..……… 
…………….…………………………….…… 
………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 
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รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 

คําถามท่ี  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.หวยเป็นป๓ญหาที่แก๎ไมํได๎   
2.หวยเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน 
3.หวยทุกคนต๎องซื้อในราคาแพง    
4.การกําหนดราคาหวยขึ้นอยูํกับรัฐบาล 

คําถามท่ี 2 ข๎อใดถูกต๎อง 

1. รัฐบาลพยายามแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงในราคายุติธรรม  
2.ป๓จจุบันคนไทยนิยมซื้อสลากกินแบํงมากกวําสมัยกํอน 
3.ป๓ญหาสลากกินแบํงราคาแพงเป็นป๓ญหาสะสมมานาน   
4.ป๓ญหาสลากกินแบํงราคาแพงเกินไปต๎องให๎ทหารแก๎ป๓ญหา 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย       × ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 ในสมัยรัฐบาลพล.ประยุทธ๑สลากกินแบํงมีราคาแพงกวํารัฐบาลทุกสมัย  x 
2 ม.44 เป็นวิธีการแก๎ป๓ญหาสลากกินแบํงราคาแพงดีท่ีสุด  x 
3 ลดคํารางวัลสลากกินแบํงลงจะทําให๎ราคาสลากกินแบํงลดลงเหมือนกัน x  
4 สลากกินแบํงคือแรงบันดาลใจให๎คนจน x  
5 ทุกป๓ญหาให๎ทหารแก๎ไขจะทําได๎งํายกวําพลเรือน  x 
6 สิ่งท่ีคนไทยทุกคนอยากได๎คือรัฐบาลแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงให๎ลดลง x  
7 การแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงไมํใชํหน๎าท่ีของกองสลากฯ  x 
8 หากจะแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงต๎องใช๎ม.44เทํานั้น  x 

 

 
 

ข่าวที ่1 ยอมรับ-ล้มเหลว แก้ปัญหาหวยแพง แนะ‘ทหาร’ท าแทน 

 

 

ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 
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9 ยี่ป๓๊วซาป๓๊ว ผู๎พิการเป็นสํวนหนึ่งของป๓ญหาราคาสลากกินแบํงแพง x  
10 สลากกินแบํง ไมํใชํป๓ญหาของรัฐบาล หรือเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ แตํเป็นป๓ญหาระหวําง

ทุกคนกับกองสลาก 
x  

 
 
คําถามท่ี 4  จากขําวข๎างต๎น   “ล๎มเหลวแก๎ป๓ญหาหวยแพง” 

ถามวํา  ทําไมกองสลากจึงแก๎ป๓ญหาราคาสลากกินแบํงไมํได๎   
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล  2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 1.ป๓ญหาหวยแพงเกี่ยวข๎องกับคนจํานวนมาก 
 2.ป๓ญหาหวยแพงเกิดจากการมีพํอค๎อคนกลาง 
 3.ป๓ญหาหวยแพงเกิดจากการหาผลประโยชน๑ของผู๎เกี่ยวข๎อง เชํน  เอเยํนต๑ พํอค๎าสลาก
รายยํอย 
  
คําถามท่ี 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

 

เล่นการพนนัเป็นนิสัยของคนไทย 

 

 

คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยรักความ

สนุกสนาน 

การพนนัส่วนใหญ่เกิดจากการรับ

วฒันธรรมจากต่างชาติไม่ใช่เกิดจาก

ความคิดของคนไทย 
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                     ปลาหมอน้ าจืดไทยสายพันธุ์ใหม่ “ชุมพร 1”  

รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 

คําถามท่ี  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.พันธุ๑ปลาชนิดใหมํ    2.ปลาเศรษฐกิจตัวใหมํ 
3.วิธีการเลี้ยงปลาหมอพันธุ๑ใหมํ   4.การค๎นพบแหลํงผลิตปลาหมอ
พันธุ๑ใหมํ 

คําถามท่ี 2 ข๎อใดถูกต๎อง 

1. ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเหมาะสําหรับเลี้ยงในภาคใต๎     
2.ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเป็นปลาเศรษฐกิจ 
3 .ปลาหมอพันธุ๑ใหมํคือทางเลือกของเกษตรกร      
4.อาหารของปลาหมอพันธุ๑ใหมํมีราคาแพง 
 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย     ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย       ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี  ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเจริญเติบโตได๎ในทุกภาค x  
2 พันธุ๑ชุมพร 1   เป็นชื่อปลาหมอพันธุ๑ใหมํท่ีได๎รับพระราชทาน  x 
3 ปลาตัวเมียมีน้ําหนักมากกวําปลาตัวผู๎สามเทํา  x 
4 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํ มีจําหนํายในเดือนเมษายน  x 
5 กรมปศุสัตว๑รํวมมือกับกรมประมงพัฒนาปลาหมอพันธุ๑ใหมํ  x 
6 ตัวโต เนื้อแนํน เป็นคุณสมบัติของปลาหมอพันธุ๑ใหมํ x  
7 อุตรดิตถ๑ ราชบุรี  สกลนคร  นครศรีธรรมราช เป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ปลา

หมอท่ีใหญํท่ีสุด 
 x 

8 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเกิดจากการโคลนนิ่ง x  
9 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํเป็นปลาเศรษฐกิจอยํางแนํนอน  x 
10 ปลาหมอพันธุ๑ใหมํจากภาคใต๎เจริญเติบโตได๎ดีกวําภาคอื่น  x 
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คําถามท่ี 4 จากขําวข๎างต๎น   “ฮือฮา นักวิชาการประมงศูนย๑วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้ํา 
ชุมพรสุดเจ๐ง เพาะปลาหมอน้ําจืดไทยสายพันธุ๑ใหมํ “ชุมพร 1” ขนาดไซส๑ยักษ๑” 

ถามวํา  ทําไมปลาหมอน้ําจืดไทย สายพันธุ๑ชุมพร 1  จึงเจริญเติบโตได๎ดีกวําปลาหมอน้ําจืด
เดิม   

ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 1.เกิดจากการปรับปรุงพันธุกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม 
 
 
คําถามท่ี 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 

ปลาหมอพนัธุ์ใหม่เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของคนไทย 

ราคาแพงคนนิยมบริโภค 

เจริญเติบโตเร็ว 

ราคาตน้ทุนอาจมีราคาแพง 

การผลิตลูกปลาเพื่อจ าหน่ายยงัไม่เพียงพอ 

สินคา้ข้ึนอยูก่บักลไกลของการตลาด 
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                                   การศึกษาป๓ญหาของผู๎ลี้ภัยชายแดน 
 
รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 
คําถามท่ี  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 

1.ป๓ญหาผู๎ลี้ภัย    2.ป๓ญหาการศึกษาชายแดนไทย 
3.ป๓ญหาท่ีไมํได๎รับการแก๎ไข  4.ป๓ญหาท่ีต๎องการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 

คําถามท่ี 2 ข๎อใดถูกต๎อง 
1. ผ๎ูลี้ภัยไมํได๎รับการศึกษาอยํางถูกต๎อง     
2.ผู๎ล้ีภัยได๎รับการศึกษาไมํตํอเนื่อง 
3.ผู๎ลี้ภัยควรได๎รับการศึกษาแบบบูรณาการ     
4.ไมํมีหลักสูตรการศึกษาให๎ผู๎ลี้ภัย 
 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย        ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย           ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํเป็นชาวพมํา มอญ  x 
2 ผู๎ลี้ภัยมีเอกลักษณ๑ วัฒนธรรมเป็นของตนเอง x  
3 การศึกษาเป็นเรื่องท่ีผู๎ลี้ภัยได๎รับการสํงเสริมท่ีสุด x  
4 สถานการณ๑ผู๎ลี้ภัยในประเทศไทยยาวนานท่ีสุดในโลก  x 
5 ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํได๎รับการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษา  x 
6 ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํสามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  x 
7 ความต๎องการของเด็กผู๎ลี้ภัยคือต๎องการได๎รับการศึกษาตํอในประเทศไทย  x 
8 ชาวกะเหรี่ยง เป็นผู๎ลี้ภัยมากท่ีสุดในชายแดนไทย x  
9 รัฐบาลพมําต๎องการให๎เด็กผู๎ลี้ภัยได๎รับการศึกษามากกวํารัฐบาลไทย x  
10 การบูรณาการ ทางการศึกษาคือเด็กท่ีเกิดในศนูย๑ผู๎ล้ีภัยได๎เรียนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาพมํา 
x  
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คําถามท่ี 4 จากขําวข๎างต๎น   “การศึกษาป๓ญหาของผู๎ลี้ภัยชายแดน” 
 

ถามวํา  ทําไมการศึกษาตามแนวชายแดนไทยจึงมีป๓ญหาสําหรับผู๎ลี้ภัย   
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 1.ผู๎ลี้ภัยสํวนใหญํมีวัฒนธรรมของตนเอง 
 2.ผู๎ลี้ภัยไมํได๎รับการศึกษาสอยํางตํอเนื่องจนจบหลักสูตร 
 3.ไมํมีหลักสูตรการศึกษาสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาของไทยกับพมํา 
 
คําถามท่ี 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 

 
 
 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 
1………………………………………….…… 
………………………..………………….…… 
………………………..………………………. 
……………………….………………………. 

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

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

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

การศึกษาท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ

ป้องกนัตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการคา้มนุษย ์

ความโลภ  รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ท าใหเ้ขา้สู่

กระบวนการคา้มนุษยไ์ดง่้าย 

การศึกษาช่วยป้องกนักระบวนการคา้มนุษย ์
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    ป๓ญหาเด็กเรํรํอน 
 
รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 

คําถามท่ี  1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.ป๓ญหาของเด็กเรํรํอน     
2.ป๓ญหาของสังคมไทย 
3.ป๓ญหาท่ีไมํได๎รับการแก๎ไข    
4.ป๓ญหาท่ีต๎องการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 

คําถามท่ี 2 ข๎อใดถูกต๎อง 
1. เด็กเรํรํอนเป็นภัยตํอสังคม     
2.เด็กเรํรํอนควรได๎รับการดูแลจากภาครัฐ 
3.เด็กเรํรํอนเป็นเด็กที่ก๎าวร๎าว    
4.เด็กเรํรํอนเป็นเด็กที่ต๎องการท่ีพึ่งทางใจ  

คําถามท่ี 3  จากข๎อความข๎างต๎น  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย        ในชํอง  “ใชํ” 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย          ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 เด็กเรํรํอนมีอายุ 12 – 18 ป ี  x 
2 เด็กเรํรํอนมีพฤติก๎าวร๎าว เป็นภัยตํอสังคม x  
3 รัฐบาลควรเพิ่มการเอาใจใสํตํอเด็กเรํรํอนด๎วยการสร๎างท่ีพักเพ่ิมขึ้น x  
4 เด็กเรํรํอนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ x  
5 การศึกษาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเด็กเรํรํอน x  
6 สภาพแวดล๎อมเป็นป๓จจัยหลักที่ทําให๎เด็กเรํรํอน x  
7 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการแก๎ป๓ญหาเด็กเรํรํอน x  
8 สถานีรถไฟหัวลําโพง  เป็นแหลํงที่มีเด็กเรํรํอนมากท่ีสุดในประเทศไทย  x 
9 เด็กเรํรํอน เป็นป๓ญหาท่ีรัฐบาลควรแก๎ไขอยํางเรํงดํวน x  
10 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม การศึกษาคือแนวทางแก๎ไขป๓ญหาเด็กเรํรํอน x  
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คําถามท่ี 4 จากขําวข๎างต๎น   “สถานีรถไฟหัวลําโพงท่ีพักพิงของเด็กเรํรํอน” 

ถามวํา  ทําไมเด็กเรํรํอนในประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้น   
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 

 
  1.ป๓ญหาการหยําร๎างทําให๎เด็กขาดความอบอุํนจากครอบครัว 
  2.สภาพเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล๎อมทําให๎สังคมไทยเปลี่ยนแปลง 
  3.ขาดการเอาใจใสํจากรัฐบาลในการแก๎ป๓ญหาอยํางจริงจัง 
 
คําถามท่ี 5 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 

ความคิดเห็นคล๎อยตาม   ความคิดเห็นโต๎แย๎ง  ความคิดเห็นคล๎อยตามและโตแ๎ย๎ง 
 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 
 

ครอบครัวอบอุ่นช่วยป้องกนัปัญหาเด็กเร่ร่อน 

 

เด็กท่ีไดรั้บการเอาใจใส่เล้ียงดู ไดค้วามรัก

ความอบอุ่นจากครอบครัว  มีภูมิคุม้กนัทาง

จิตใจดีกวา่เด็กท่ีมาจากครอบครัวยากจน 

เด็กเร่ร่อนมกัมีพฤติกรรมส่วนตวัของเด็กเอง  

นิยมร่วมกลุ่มท าตามเพื่อนมากกวา่ครอบครัว 
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เพลง : วันเด็ก 
รูปแบบท่ี 1แบบเลือกตอบ 

ค าถามที่  1  ถ้อยความนีผู้้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.ต๎องการประชดสังคม     
2.ป๓ญหาของสังคมไทย 
3.ป๓ญหาของเด็ก      
4.เสียดสีป๓ญหาของสังคมไทย 

คําถามท่ี 2ข้อใดถูกต้อง 
1.วันเด็ก เป็นวันสําคัญของคนไทยทุกคน   
2.วันเด็ก เป็นเรื่องเด็ก ผู๎ใหญํไมํเกี่ยว 
3. ตัวอยํางท่ีดีมีคํากวําคําขวัญ     
4.คําขวัญวันเด็ก มีคําสําหรับผู๎ใหญํที่มอบให๎แกํเด็ก  

ค าถามที่ 3  จากข้อความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง  “ใช”ํ 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย     ในชํอง  “ไมํใช”ํ 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 วันเด็กตรงกับวันเสาร๑ของเดือนมกราคม  x 
2 การเขียนคําขวัญวันเด็กควรเขียนให๎ความสําคัญแกํเด็ก x  
3 รัฐบาลควรเพิ่มคําขวัญตํอจากวันเด็กให๎เป็นวันผู๎ใหญํ  x 
4 การกระทําของเด็กเลียนแบบมาจากการกระทําของผู๎ใหญํ x  
5 วันเด็กเป็นวันสําคัญกวําวันสําคัญอื่นๆ  x 
6 คําขวัญเปรียบเป็นแคํตัวยาซีมําโลชั่นควรเพิ่มยาแรงกวํานี้  x 
7 คําสอนของปูุ ยํา ตา ยาย มีความคํามากกวําการกระทํา  x 
8 สังคมไทย เป็นตัวการทําร๎ายเด็กไทยมากกวําส่ิงแวดล๎อม x  
9 ป๓ญหาของเด็ก ควรแก๎ไขที่ผู๎ใหญํมากกวําจะแก๎ไขที่เด็ก x  
10 การกระทําของผู๎ใหญํ ทําร๎ายความคิดของเด็กทางตรงและทางอ๎อม x  
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คําถามท่ี 4 จากขําวข๎างต๎น   “วันเด็กส าคัญกว่าวนัอื่น” 

ถามวํา  ทําไมวันเด็กจึงมีความสําคัญกวําวันอื่นๆ 
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2  ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 

 
 1.เด็กคืออนาคตของชาติ 
 2.เด็กที่ได๎รับการดูแล  เอาใจใสํท่ีดี  ยํอมไมํสร๎างป๓ญหาให๎กับสังคม 
 3.เด็กเป็นกําลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชาติ 
 
คําถามท่ี 5 
 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

 
 

การกระท าของผูใ้หญ่มีค่ากวา่ค  าขวญัวนัเดก็ 

 

พฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่เลียนแบบมาจาก

การกระท าของผูใ้หญ่การเป็นตวัอยา่งท่ีดี

ยอ่มมีค่ามากกวา่ค าสอน 

 

ค าขวญัวนัเด็กเกิดจากความรับผดิชอบ

ของผูใ้หญ่ซ่ึงใหค้  าส าคญัต่อเด็ก 
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นักมวยเด็ก :พัฒนาศิลปมวยไทย หรือ ท าลายอนาคตเด็กไทย 
1แบบเลือกตอบ 

ค าถามที่  1  ถ้อยความนีผู้้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด( 1 คะแนน) 
1.ธุรกิจมวยไทย      
2.ป๓ญหาของเด็กที่ชกมวยไทย 
3.ป๓ญหาของศิลปะมวยไทย     
4. การอนุรักษ๑ศิลปะมวยไทย 

คําถามท่ี 2ข้อใดถูกต้อง 
1.มวยไทยควรอนุรักษ๑ด๎วยคนไทยทุกคน   
2.เด็กไทยถูกทําลายด๎วยมวยไทยตั้งแตํวัยเด็ก  
3. มวยไทยเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์     
4.มวยไทยปลูกฝ๓งนิสัยความรุนแรงแกํเด็ก และผู๎ใหญํ  

ค าถามที่ 3  จากข้อความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข๎อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย     ในชํอง  “ใช”ํ 
ข๎อความไมํเป็นเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย   ในชํอง  “ไมํใชํ” 

ท่ี ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1 มวยไทยเป็นการออกกําลังกายท่ีดีทุกเพศทุกวัย x  
2 มวยไทยมุํงการพนันมากกวําการออกกําลังกาย  x 
3 รัฐบาลควรเพิ่มกฎหมายสําหรับผู๎ท่ีจะชกมวยไทยควรมีอายุเกิน 21 ปี  x 
4 มวยไทยเป็นวัฒนธรรมท่ีถูกมองข๎ามจากผู๎เกี่ยวข๎อง  x 
5 สถานศึกษาควรสํงเสริมนักเรียนฝึกฝนมวยไทยมากกวํากีฬาสากล x  
6 กีฬามวยไทย เป็นวิถีชีวิตของคนไทย x  
7 การแก๎ไขป๓ญหาความยากจนในชนบทคือการสํงเสริมให๎มีอาชีพชกมวยไทย x  
8 นักมวยไทยควรได๎รับการดูแลหลังจากเลิกชกมวยแล๎ว x  
9 ป๓ญหาของเด็กท่ีชกมวยไทย ควรแก๎ไขท่ีผู๎ใหญํ หรือผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องเอารัดเอาเปรียบ

มากกวํา 
x  

10 ธุรกิจมวยไทย ทําลายความคิดของการอนุรักษ๑ศิลปะมวยไทย x  
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คําถามท่ี 4 จากขําวข๎างต๎น   “มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจ าชาติ  ถูกท าลายด้วย
ธุรกิจจริงหรือ” 

ถามวํา  ทําไมธุรกิจมวยไทยจึงมีสํวนทําลายศิลปะมวยไทย 
ให๎นักเรียนบอกเหตุผล 2 ข๎อโดยใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 

 1.ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องสํวนใหญํเน๎นไปที่การพนันมากกวํา 
 2.ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องสํวนใหญํเป็นนักธุรกิจมากกวําผู๎ท่ีมีความร๎ูด๎วนศิลปะมวยไทย 
 3.ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องเน๎นผลแพ๎ชนะมากกวําศิลปะการตํอสู๎ 
 
 
คําถามท่ี 5 
 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอข๎อความข๎างต๎น  ทําไมจึงคิดเชํนนั้น ให๎ใช๎เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2  ข๎อ  ท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อ 1 
ความคิดเห็นคล๎อยตาม/เห็นด๎วย ความคิดเห็นโต๎แย๎ง/ไมํเห็นด๎วย 

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

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

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

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

 

กีฬามวยไทยช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 

การชกมวยเป็นอาชีพท่ีสุจริตมีเงินรางวลัเป็น

ส่ิงตอบแทนความสามารถ 

 

ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ 

 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเอาเปรียบนกัมวยเกินไป  ไดรั้บ

รางวลัตอบแทนไม่คุม้ค่า 
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นครบาลเพชรบูรณ ์
 
ค าถามที่ 1  จากบทความในสาระตํานานนครบาลเพชรบูรณ๑ ต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด (1 
คะแนน) 

1. เมืองหลวงเดิมอากาศร๎อนอบอ๎าว 
2. ป๓ญหาน้ําทํวมกรุงเทพมหานคร 
3. การคมนาคมไมํสะดวก 
4. การตั้งเมืองหลวงใหมํ 

ค าถามที่ 2  สาเหตุใดที่ต๎องย๎ายเมืองหลวง ในสมัยจอมพล ป. พิบูลย๑สงคราม เกิดเหตุการณ๑ตํางๆ 
      ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 
1.  ต๎องการเปลี่ยนบรรยากาศ 
2. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมานานแล๎ว 
3. ข๎าศึกโจมตี จนประชาชนต๎องอพยพ 
4. เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ค าถามที ่3  จากสาระตํานานนครบาลเพชรบูรณ๑  ข๎อความตํอไปนี้เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง(5 
คะแนน) 

ข๎อความเป็นจริง           จงเขียนเคร่ืองหมาย    ในชํอง”ใช”ํ 
ข๎อความไมํเป็นจริง      จงเขียนเคร่ืองหมาย    ในชํอง”ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เพชรบูรณ๑เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ๑ ด๎วยแรํธาตุ   
2. ข๎าศึกโจมตีเพชรบูรณ๑นั้นยาก เพราะมีภูเขาล๎อมรอบ มีทางออกทางเดียว   
3. จอมพล ป.พิบูลย๑สงคราม อยูํในชํวงปี พ.ศ2486-2487   
4. รัฐบาลในสมัย จอมพล ป.พิบูลย๑สงคราม ได๎เสนอพระราชบัญญัติ เมื่อ 20ก.ค

2486 
  

5. การสร๎างเมืองไมํอนุมัติ เพราะสภาผ๎ูแทนราษฎร ลงมติ 45ตํอ36 เสียง   
6. นครบาลเพชรบูรณ๑ได๎กํอรํางสร๎างเมืองเมื่อปี พ.ศ2487   
7. ผู๎ท่ีถูกเกณฑ๑ไปสร๎างเมืองไปสร๎างเมือง ต๎องล๎มตายนับเป็นพันๆคน   

http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
http://www.google.co.th/url?url=http://baipak.blogspot.com/2012/04/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_5VQVZSQFtXf8AWkiYHICg&ved=0CDUQ9QEwEDhQ&usg=AFQjCNGtxDt8acccUeG9YFH9oPZRvGz3Zg
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8. เพชรบูรณ๑ต๎องระงับการสร๎างเมือง เพราะมีสัตว๑ดุร๎าย   
9. โรคระบาดที่ไมํสามารถตั้งเมืองได๎ คือ โรคอหิวาตกโรค   
10. นายกรัฐมนตรีสมัย จอมพล ป.พิบูลย๑สงคราม อยูํระหวํางสงครามโลกครั้งท่ี 2   
ค าถามที่  4  จากถ๎อยความตํานานนครบาลเพชรบูรณ๑ ”นักเรียนเห็นด๎วยหรือไมํถ๎าตั้งเพชรบูรณ๑
เป็นเมืองหลวงในสมัยนั้น” ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความแล๎วบอกเหตุผล2 ข๎อ (2 คะแนน) 
  เห็นด๎วย                                                ไมํเห็นด๎วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5จากถ๎อยความท่ีกลําววํา  การสร้างอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์นักเรียนเห็นด๎วย
หรือไมํเห็นด๎วย  

1.ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความข๎างลํางนี้เพียง 1 ข๎อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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…………………….…………………………. …………………….…………………………. 
 
 

“พระพุทธมหาธรรมราชา” 
 
ค าถามที่ 1  ข๎อความท่ีผู๎เขียนต๎องการสื่อสารเรืองใดมากท่ีสุด (1 คะแนน) 

1. บริเวณท่ีตั้งวังมะขามแ 
         2. ความสําคัญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

3. อาชีพของชาวเพชรบูรณ๑ 
4. ประเพณีอุ๎มพระดําน้ํา 
 

คําถามท่ี 2  ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎อง (1 คะแนน) 
1. วัดไตรภูมิ ชาวประมงเป็นผู๎ตั้งชื่อวัด 
2. การอุ๎มพระดําน้ําทําปีเว๎นปี 
3. ผู๎อัญเชิญพระดําน้ํา ต๎องเป็นผู๎วําราชการจังหวัด 
4. เหตุการณ๑จากเรื่องเกิดมาประมาณ 200 ปี 
 

ค าถามที่ 3 จากข๎อความตํานานประเพณีอ๎ุมพระดําน้ํา เป็นจริงหรือไมํเป็นจริง (5 คะแนน) 
ข๎อความเป็นจริง          จงเขียนเคร่ืองหมาย      ในชํอง”ใช”ํ 
ข๎อความไมํเป็นจริง     จงเขียนเคร่ืองหมาย      ในชํอง”ไมํใชํ” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ป๓จจุบันพระพุทธมหาธรรมราชา ประดิษฐานท่ีวัดมหาธาตุ   
2. วังมะขามแฟบตั้งอยูํทางทิศใต๎ของเมืองเพชรบูรณ๑   
3. ผู๎ท่ีพบเห็นพระพุทธมหาธรรมราชา คือชาวประมงออกหาปลา   
4. ลักษณะที่พระพุทธมหาธรรมราชาดําผุดดําวําย คล๎ายอาการเด็กเลํนน้ํา   
5. ประเพณีอุ๎มพระดําน้ํา ตรงกับขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12   
6. บุคคลท่ีสร๎างพระไว๎เป็นพระภิกษุสงฆ๑   
7. เราจะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา สรงน้ําทุกปีคือวังมะขามแฟบ   
8. พิธีดําน้ําพระพุทธมหาธรรมราชาจะเทิดไว๎เหนือศีรษะ   
9. วัดไตรภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ๑ จะตั้งอยูํติดกับลําน้ําปุาสัก   
10. การอัญเชิญพระคูํบ๎านคูํเมืองจากสุโขทัย ถึงเพชรบูรณ๑ใช๎เวลา 6 เดือน   
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ค าถามที่ 4 จากถ๎อยความในตํานานอุ๎มพระดําน้ํา ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ๑ นักเรียนเชื่อถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือไมํ เพราะเหตุใด  

ให๎นักเรียนเลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “เชื่อ”   “ ไมํเชื่อ”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2 
ข๎อ   
 
  เชื่อ                                                ไมํเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 5     จากคํากลําวท่ีวํา “ศรัทธาแหํงองค๑พระพุทธมหาธรรมราชา” 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความแสดงความคิดเห็น คล๎อยตามหรือ
โต๎แย๎ง               เพียง 1 ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 

………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 

 

เด็กนักเรียนที่ครูไม่ต้องการ 

คําถามท่ี 1 ใจความบันเทิงคดีเรื่องนี้ ต๎องการสื่อสารเรื่องใดมากท่ีสุด (1 คะแนน) 
            1. นักเรียนท่ีขาดเรียนประจําแสดงวําขี้เกียจ 

2. นักเรียนท่ีมาเรียนสม่ําเสมอคือคนดี 
3. มองคนควรพิจารณาและหาเหตุผล 
4. ครูจะสรุปวํานักเรียนท่ีมาเรียนสายคือ ไมํสนใจเรียน 

คําถามท่ี 2 ข๎อใดกลําวถูกต๎อง (1 คะแนน) 
            1. จ๎อยขาดสอบมาสายเพราะไมํชอบเรียน 

2. ครูใหญํเห็นวําความเป็นอยูํของจ๎อยรู๎สึกเฉยๆ 
3. คอมพิวเตอร๑เป็นคําในภาษาไทย 
4. จ๎อยเป็นคนรับผิดชอบ มีความกตัญ๒ู 

คําถามท่ี 3  จากการอํานรู๎เรื่อง “เรื่องเด็กนักเรียนท่ีครูไมํต๎องการ” เป็นความจริงหรือไมํเป็นความจริง (5 
คะแนน) 

   ข๎อความเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย           ในชํอง “ใช”ํ 
               ข๎อความไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย      ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1. นักเรียนท่ีขาดเรียนเป็นประจํา สํวนมากท่ีรับผิดชอบมาก ×  
2.จ๎อยอายุ 11 ปี เรียนอยํูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   × 
3.จ๎อยขาดเรียนถึง 3 วัน เพราะเขาขโมยเครื่องคอมพิวเตอร๑  × 
4. ถ๎าคนทําชั่ว เกียจ คร๎าน จ๎อยจึงไมํได๎รับการเสนอชื่อ ให๎รับทุน  × 
5. คนเรานั้นมีจุดด๎อย แตํเด็กชายจ๎อยมีจุดเดํน เพราะมีความกตัญ๒ู ×  
6. เมื่อระฆังพักทานอาหารกลางวัน  เด็กชายจ๎อยก็นํากล๎องข๎าวมาทุกวัน  × 
7. การท่ีนักเรียนขาดความอบอุํน มักมีป๓ญหา ×  
8. คําวํา “ขอบคุณครับครู” ก็แสดงวําจ๎อยก็มีมารยาท มีความรู๎ ×  
9. “อืม ดิฉันปุวยเพียงวันเดียวคํะครูใหญํ”  × 
10. ครูใหญํเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง เธอไมํได๎ชั่วเหมือนกับใครๆพูด ×  
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คําถามท่ี 4 จากถ๎อยความข๎างต๎น นักเรียนคิดวําเด็กชายจ๎อยทําถูกต๎องหรือไมํ 

ให๎นักเรียนเลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ถูกต๎อง”   “ ไมํถูกต๎อง”  แล๎วบอกเหตุผล
จํานวน  2 ข๎อ   
  ถูกต๎อง                                              ไมํถูกต๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถามท่ี 5 จากถ๎อยความ “เด็กชายจ๎อยยอมทําผิดเพราะกตัญ๒ู”นักเรียนผู๎นั้นเป็นคนที่ไมํดี 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความแสดงความคิดเห็น คล๎อยตามหรือ
โต๎แย๎ง               เพียง 1 ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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…………….…………………………….…… 
………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 

…………….…………………………….…… 
………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 

เรื่องรักแท้มอียู่จริง 
แนวการตอบ 
คําถามท่ี 1 บทความเรื่องนี้ผู๎เขียนต๎องการส่ือสารเร่ืองใดมากที่สุด (1 คะแนน) 
  1. การมีเพื่อน 

2. ความรัก 
3. การใช๎คอมพิวเตอร๑ 
4. การใช๎ปากกาแดง 

คําถามท่ี 2 ข๎อใดกลําวถูกต๎องและเป็นความจริง (1 คะแนน) 
 1. ในสมัยโบราณความรักต๎องมีแมํสื่อ 

2. บิดา มารดาหาคนรักให๎เอง 
3. ความรักฝุายชายเป็นผู๎มีสิทธิเลือกคูํครองฝุายเดียว 
4. บอยหนุํมไมํได๎หารัก รักมาเอง 

คําถามท่ี 3  จากข๎อความเป็นจริงหรือไมํเป็น (5 คะแนน) 
   ข๎อความเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ใชํ” 

               ข๎อความไมํเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย      ในชํอง “ไมํใชํ” 
ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 

1. ป๓จจุบันเครื่องมือหาความรักของวัยรุํนคือ คอมพิวเตอร๑ ×  
2. สํวนมากหนุํมสาวจะรักพบกัน วันท่ี 14 กุมภาพันธ๑ วันแหํงความรัก  ×  
3.การ Chat จะทําให๎หนุํมสาวอัธยาศัยแตกตํางกันได๎  × 
4. การค๎นหาความรักมักโพสรูปภาพตนเองลงในเว็บไซต๑  × 
5. ฐานะฝุายชายจะสูงกวําฝุายหญิงในสิทธิ  × 
6. ในบทความนี้กลําวถึงบุคคลชื่อบอยและมะลิ ×  
7. แมํสื่อหารัก ป๓จจุบันไมํมีแล๎ว  × 
8. เมื่อหนุํมสาวพบรักและจะอยูํตลอดไปเรียกวํารักแท๎ ×  
9. นักพบกันวันเวียนเทียนแสดงวํารักนี้เข๎าใจกัน ×  
10. รักยั่งยืนหรือรักแท๎ต๎องพํอแมํหาให๎เทํานั้น  × 
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คําถามท่ี 4 จากเรื่องความรักหรือรักแท๎  นักเรียนคิดวําคอมพิวเตอร๑เป็นแมํสื่อหาคูํรัก ใชํหรือไมํใชํ 

ให๎นักเรียนเลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ใช”ํ   “ ไมํใชํ”  แล๎วบอกเหตุผลจํานวน  2 
ข๎อ   

 
  ใชํ                                            ไมํใชํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถามท่ี 5 จากคําพูดที่วํา             “รักแท้มีอยู่จริง” 

1. ให๎นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล๎อมรอบข๎อความแสดงความคิดเห็น คล๎อยตามหรือ
โต๎แย๎ง               เพียง 1 ข๎อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให๎นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน  2 ข๎อท่ีสอดคล๎องความคิดการเลือกในข๎อท่ี  1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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…………….…………………………….…… 
………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 

…………….…………………………….…… 
………………….……………………………. 
…………………….…………………………. 

 
 

               กลิ่นกระดาษเก่า เรื่องเล่าข้างกองหนังสือ 
 
คําถามท่ี 1  จากถ๎อยความผู๎เขียนต๎องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
  1. แหลํงจําหนํายหนังสือมือสองขนาดใหญํ 
  2. การทําธุรกิจหนังสือมือสอง 
  3. โลกออนไลน๑ทําให๎ความนิยมซื้อหนังสืออํานลดลง 
  4. หนังสือจะมีคุณคําเมื่ออยูํในมือผู๎อําน 
คําถามท่ี  2 ข๎อใดไมํถูกต๎อง 

1. พํอค๎าหนังสือมือสองต๎องพิถีพิถันคัดเลือกหนังสือ 
2. ตลาดหนังสือจตุจักรเป็นท่ีสนใจของกลุํมลูกค๎าอาเซียน 
3. ลูกค๎าบางกลํมใช๎หนังสือเป็นของตกแตํง 
4. แหลํงหนังสือมือสองจากสนามหลวง-ทําพระจันทร๑หันสูํจตุจักร 

คําถามท่ี  3 จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ใช”ํ 

ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริงจงเขียนเคร่ืองหมาย  ในชํอง “ไมํใชํ” 
ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 

1.ตลาดนัดจตุจักรเป็นแหลํงรวมสินค๎านานาชนิด ×  
2.การพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร๑ทําให๎ร๎านค๎าหนังสือเกําสนามหลวงปิดตัวลง ×  
3.การทําธุรกิจหนังสือมือสองเป็นสํวนหนึ่งของ 5R-Recycle  × 
4.คนคัดแยกหนังสือเทียบเทํากับตําแหนํงบรรณารักษ๑ห๎องสมุด ×  
5.ต๎องขายหนังสือได๎อยํางน๎อย  40 เลํม จากหนังสือ 100 เลํมจึงจะคุ๎มทุน ×  
6.ตําราท่ีปลดเกษียณแล๎วไมํควรนํามาศึกษา  × 
7. “จะเป็นพ่อค้าหรือลูกค้าของมือสองก็ต้องเสี่ยงดวงกันทัง้นั้น”เป็น
ประโยครวม 

×  

8.ซาเล๎ง กับ คอนเทนเนอร๑  ใช๎ประโยชน๑และทําหน๎าท่ีได๎เหมือนกัน ×  
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9.สื่อสิ่งพิมพ๑และสื่อออนไลน๑ชํวยสํงเสริมนิสัยรักการอําน ×  
10.ในทัศนคติของหนอนหนังสือการออกแบบรูปเลํมหนังสือให๎สวยงามมี
มูลคํามากกวําความคิดของเนื้อหา 

 × 

 
 
 
จากถ๎อยความข๎างต๎น  เมื่อเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในโลกออนไลน๑ ธุรกิจร๎านหนังสือท่ัวไป หรือ
ร๎านหนังสือมือสองจะยังคงดําเนินตํอไปได๎หรือไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
 
แนวคําตอบ  ได๎ 

1. การปรับกลยุทธ๑การขายให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑  เพราะรสนิยมการเลือกซื้อของ
ลูกค๎ามีจุดประสงค๑ที่แตกตํางกัน   

2. ร๎านหนังสือเกํามีเสนํห๑ดึงดูดใจลูกค๎าแนวอนุรักษ๑นิยม  และนักเรียน นักศึกษา ท่ี
ต๎องการซื้อตําราในราคา ถูก 

3. การอํานหนังสือจากหนังสือ  ตํารา  ลงทุนน๎อยกวําหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑  สามารถ
หยิบอํานได๎ทุกที่  ทุกเวลาตามความต๎องการ  โดยไมํต๎องอาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑  
อุปกรณ๑เสริมท่ียุํงยากราคาแพง 

4. ร๎านหนังสือเกํายังได๎รับความสนใจจากคนกลุํมอาเซียนและกลุํมท่ีไมํอํานหนังสือ  เชํน 
ธุรกิจ 
ความงาม ร๎านเสริมสวย  กลุํมสถาปนิก  นักตกแตํงภายในท่ีเลือกหาหนังสือท่ี
รูปลักษณ๑สวยงามไว๎ประดับตกแตํงร๎าน 

แนวคําตอบ  ไมํได๎ 

1. ในยุคดิจิตอลสามารถหาความร๎ูได๎จากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ท่ีหลากหลาย เชํน อินเตอร๑เน็ต  
CAI    E-book e-Learning   E-TrainingLearning Object และสื่อออนไลน๑ท่ี
หลากหลาย 
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2. สือ่ออนไลน๑เข๎ามามีบทบาทสําคัญของทุกวงการ  ทุกอาชีพ  สําหรับการสืบค๎นข๎อมูล
และการติดตํอสื่อสารรวดเร็วทันใจ ประหยัดเวลา และได๎ข๎อมูลที่หลากหลาย 

 

มิติคู่ขนาน – เร่ืองโลกร้อน…ไม่ได้มีแค่ก๊าซเรือนกระจก 
คําถามท่ี 1  จากถ๎อยความข๎อใดเป็นสามเหตุทําให๎โลกร๎อนมากที่สุด 
  1. ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ที่เกิดจากฝีมือมนุษย๑ 
  2. มีไอน้ําจากชั้นบรรยากาศเพิ่มขิ้น 
  3.ปฏิกริยาการสะท๎อนกลับจากหิมะและน้ําแข็ง 
  4. ผลสะท๎อนกลับจากวัฏจักรคาร๑บอน 
คําถามท่ี  2 จากถ๎อยความจุดประสงค๑ของผู๎เขียนคือข๎อใด 

1. ลําดับปฏิกิริยาที่เกิดจากป๓จจัยเสี่ยงท่ีทําให๎โลกร๎อน 
2. การเปรียบเทียบป๓จจัยเสี่ยงกับปรากฏการณ๑เรือนกระจก 
3. ระบบภูมิอากาศโลกมีกลไกที่ทําให๎โลกร๎อน 
4. ให๎มีองค๑ความรู๎เทําทันป๓จจัยท่ีทําให๎โลกร๎อนกับการปรับตัวให๎โลกร๎อน กับการ

ปรับตัวให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ 
คําถามท่ี  3 จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง 
“ใช”ํ 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1. กลไกการปูอนกลับแบบวกในชั้นบรรยากาศท่ีมีปริมาณไอน้ําในอากาศมาก
ขึ้นก็จะทําให๎โลกร๎อนขึ้น 

×  

2.หิมะและน้ําแข็งสามารถสะท๎อนรังสีจากดวงอาทิตย๑ได๎ในอัตราเทํากัน  × 
3.หมีขั้วโลกและลูกนกเพนกวินหนึ่งในสัตว๑ผู๎ของผู๎ได๎รับผลกระทบจากภาวะ
โลกร๎อน 

×  

4.การเผาผลาญพลังงานฟอสซิลจะเรํงกลไกการปูอนกลับแบบบวกของป๓จจัย
เสี่ยงตํางท่ีมีในธรรมชาติ 

×  

5.ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑สามารถละลายในน้ําได๎ ×  
6.ถํานหิน  น้ํามัน  ก๏าซธรรมชาติ  จัดเป็นพังงานสกปรก ×  
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7. นอกจากมนุษย๑เป็นทําให๎โลกร๎อนขึ้น  ยังมีปฏิกริยาจากป๓จจัยธรรมชาติอื่นๆ
อีกท่ีทําให๎โลกร๎อน 

×  

8. แผํนดินไหวกับภาวะเรือนกระจกเป็นทุกภิกขภัยของมนุษย๑  × 
 
 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
9. “อากาศเปลี่ยนแปลงงําย   ฝนโปรยปรายน้ําทํวมพลัน 
     ไฟปุาเสียงดังลั่น            โลกผกผันร๎อนหนาวไว 
      ภาวะเรือนกระจก         แพรํเชื้อโรคกระจายไกล 
      ผู๎คนล๎วนหวั่นไหว          ด๎วยพิษภัยการเปลี่ยนแปลง  ( สุรางคนางค๑)      

  
× 

10. มนุษย๑และธรรมชาติเป็นคูํขนานกัน ×  
 
 
 

จากถ๎อยความข๎างต๎น  สถานการณ๑ป๓จจุบันมนุษย๑ใช๎พลังงานอื่นๆทดแทนการเผาผลาญซาก
ฟอสซิลท่ีมีผลทําให๎โลกร๎อนได๎หรือไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
 
แนวคําตอบ  ได๎ 

1. มนุษย๑สามารถคิดค๎นและผลักดันให๎หันมาใช๎พลังงานสะอาดมากขึ้น  เชํนพลังงาน
แสงอาทิตย๑  พลังงานลม  หรือพลังงานน้ํา - ไฮโดรเจน 

2. การพัฒนานํากลไกการปูอนกลับแบบบวกมาใช๎เป็นพลังงานหมุนเวียน  เชํน ไอร๎อน
จากมหาสมุทร   ความร๎อนจากใต๎พื้นดิน  ปรากฏการณ๑น้ําขึ้น  น้ําลง  คลื่นทะเล   
 

แนวคําตอบไมํได ๎
 

1. จากสถานการณ๑ป๓จจุบันป๓จจัยการผลิตและการดํารงชีวิตของมนุษย๑ต๎องอาศัยพลังงาน
จาก น้ํามัน  ถํานหิน หรือ ก๏าซธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อน 

2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นการลงทุนท่ีสูง ยังไมํแพรํหลายอีกท้ังยังอยํูขั้นตอนการ
วิจัย  และพัฒนา  ท้ังนี้พลังงานท่ีได๎ไมํเพียงพอกับความต๎องการใช๎ของมนุษย๑ 
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ภาวะโลกร้อน กับ ยุงลาย 
 
คําถามท่ี 1  จากถ๎อยความพัฒนาการและพฤติกรรมของยุงลายในข๎อใดท่ีไมํเกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน 
  1. การฟ๓กตัวของยุงลายเร็วขึ้น 48 ชั่วโมง 
  2. ยุงลายมีชํวงเวลาหากินเพิ่มขึ้นวันละ  5 ชั่วโมง 
  3. ยุงลายตัวผู๎ดูดกินเลือดคน 
  4. หนังยุงลายมีความสามารถปรับตัวได๎ดีในภาวะโลกร๎อน 
คําถามท่ี  2 เหตุการณ๑ใดท่ีถือวําเป็นสัญญาณอันตรายมากท่ีสุด 

1. ยุงลายแพรํพันธุ๑อยํางรวดเร็ว 
2. ยุงลายมีชํวงเวลาหากินนานกวําเดิม 
3. การพบเชื้อไวรัสเดงกี่ในยุงลายตัวผู๎  และตัวผู๎สามารถผสมพันธุ๑ได๎หลายคร้ัง 
4. ลูกยุงลายที่เกิดใหมํมีเชื้อไวรัสเดงกี่ทุกตัว 

 
คําถามท่ี   จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง          จงเขียนเครื่องหมาย      ในชํอง “ใชํ” 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1.ภาวะโลกร๎อนทําให๎สัตว๑บางสายพันธุ๑สูญพันธุ๑ไป ×  
2.ยุงลายเป็นพาหะของไข๎เลือดออก ×  
3.เด็กวัย 0-12 ขวบจะเป็นไข๎เลือดออกถ๎าได๎รับเชื้อจากยุงลาย  × 
4.ไวรัสเดงกี่   เป็นคํานามสามานยนาม  × 
5.ในประเทศอินเดียและทวีปอเมริกาใต๎มีผู๎ปุวยเป็นไข๎เลือดออกถึง 500,000 
คน  เป็นข๎อเท็จ 

×  

6.การใช๎สเปรย๑ฉีดพํนยุงจะสํงผลให๎ยุงแพรํพันธุ๑ได๎มากขึ้น ×  
7. “ยุงลายจะลดต๎องงดทําลายสิ่งแวดล๎อม” ×  
8. จากข๎อ  7  เป็นประโยคสามัญ  × 
9. คําวํา ต๎องงด  เป็นกลวิธีเขียนสัมผัสอักษร  × 
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10.ป๓จจุบันยุงลายใช๎เวลาฟ๓กตัวราว  120 ชั่วโมง ×  
 
 
 
 
 

จากถ๎อยความข๎างต๎น  หากปรับพฤติกรรมคน   จะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการแพรํพันธุ๑ของ
ยุงลาย 
                           ได๎หรือไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
แนวค าตอบ  ได้ 

1. มนุษย๑เราต๎องปรับพฤติกรรมการกิน  การท้ิงหรือกําจัดขยะให๎ถูกต๎องตามสุขลกัษณะ  
ปิด และคว่ําภาชนะไมํให๎ยุงลายวางไขํ   

2. หยุดทําลายสิ่งแวดล๎อม  จะลดภาวะโลกร๎อน ยุงก็จะฟ๓กตัวช๎าลง 
 
แนวค าตอบ  ไม่ได ้
 1.พัฒนาการการเจริญเติบโต  การขยายพันธุ๑ของยุงมีกําหนดระยะเวลาท่ีสั้นสามารถแพรํ
พันธุ๑ได๎อยํางรวดเร็ว  ซึ่งไมํมีความเกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมของมนุษย๑ 
 2. ยุงสามารถปรับตัวเองได๎ตามสถานการณ๑   จากปกติการฟ๓กไขํใช๎เวลา 1 สัปดาห๑  เมื่อ
สถานการณ๑โลกร๎อนขึ้นยิ่งทําให๎ยุงฟ๓กตัวได๎เร็วขึ้นอีก 2 วัน  ถึงแม๎มนุษย๑จะพยายามปรับ
พฤติกรรมการกินการใช๎  แตํกลไลอื่นๆก็ยังเอื้อตํอการแพรํพันธุ๑ของยุงลายได๎เหมือนเดิม  อีกทั้ง
เชื้อไวรัสเดงกี่สามารถพัฒนาตนเองทําให๎ผู๎รับเชื้อเป็นไข๎เลือดออกได๎ทุกเพศทุกวัย  และมีอันตราย
ถึงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามที ่ 4 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://dpc10.ddc.moph.go.th/epinorth/images/dhf-2.jpg&imgrefurl=http://xn--72c7c4c.blogspot.com/2013/04/blog-post_7166.html&h=766&w=1077&tbnid=K1cox4HhL0KsMM:&zoom=1&docid=K0Z6nnzvoqGOlM&ei=k01TVaCFCpSQuATQ4IGQDQ&tbm=isch&ved=0CFgQMygsMCw
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Green Health – กับดักน้ําตาล 
คําถามท่ี 1  ถ๎อยความนี้ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอส่ิงใดมากท่ีสุด 
   1. อันตรายของการบริโภคน้ําตาลท่ีมีสารฟอกขาว 
   2. อันตรายของการบริโภคน้ําตาลเทียม 
   3. อันตรายของการบริโภคอาหารหวานเกินความต๎องการของรํางกาย 
   4. อันตรายของการตกเป็นเหยื่อโฆษณา 
คําถามท่ี 2  จากถ๎อยความข๎อใดถูกต๎องที่สุด 
           1.กล๎วย 1 ผล +ข๎าวโพด 1 ฝ๓ก มีน้ําตาลมากกวํา  ข๎าวสวย 1 ทัพพี +แอปเป้ิล 1 ผล 
           2.น้ําชาเขียว 1 ขวด  มีน้ําตาลมากกวํา  น้ําอัดลม 1 กระป๋อง +ขนมทองหยิบ 1 ชิ้น  
           3.คนไทยบริโภคน้ําตาลมากกวํา คนมาเลเซีย+อินโดนีเซีย+เวียดนาม 
           4.น้ําตาลธรรมดาและน้ําตาลทรายเทียมมีความหวานเทํากัน 
คําถามท่ี  3           
  จากข๎อความช๎างต๎นข๎อความต๎น  ข๎อความตํอไปนี้ เป็นความจริง  หรือ ไม่เป็น
ความจริง 
  ข๎อความท่ีเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ใช”ํ 
  ข๎อความท่ีไมํเป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       ในชํอง “ไมํใชํ” 

ข๎อความ ใช ํ ไมํใชํ 
1.การนําเสนอข๎อมูลน้ําตาทรายไมํได๎ฟอกสีเป็นกลยุทธ๑โฆษณาทางธุรกิจ ×  
2.ปกติรํางกายของมนุษย๑สามารถสร๎างเอนไซม๑ขจัดสารฟอกขาวออกทางป๓สสาวะได๎ ×  
3.ในปี 2554 ถ๎าคนไทย 30 คน จะบริโภคน้ําตาล 3 กิโลกรัมตํอวัน ×  
4.สารฟอกสีเป็นเพียงยอดเล็กๆของภูเขาน้ าแข็งป๓ญหาสุขภาพภูเขาน้ าแข็งมีความหมาย
โดยตรง 

 × 

5.โซเซียลมีเดียซัลไฟลล๑ซลเฟต  เป็นคําบัญญัติศัพท๑  × 
6.คําโฆษณาเป็นสํวนหนึ่งท่ีทําให๎เด็กไทยอ๎วน  ×  
7.ตับและกล๎ามเนื้อทํางานผิดปกติสํงผลมาจาก  การบริโภคน้ําตาลมากเกินท่ี
รํางกายต๎องการ 

×  

8. “นโยบายสํงเสริมการทํองเท่ียววิถีไทย  กับการกินอยูํอยํางไทยสํงผลให๎คนไทย
อ๎วนขึ้น” ข๎อความนี้เป็นข๎อเท็จจริง 

 × 
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9.แม๎สินค๎าโภคภัณฑ๑น้ําตาล   จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกลยุทธ๑การตลาด  
แตํคําความหวานไมํได๎เปล่ียนแปลง 

×  

10.การบริโภคน้ําตาลเทียมเป็นอันตรายตํอรํางกายมากกวําน้ําตาลธรรมดา ×  
 
คําถามท่ี 4       
จากถ๎อยความข๎างต๎น  เราจะบริโภคน้ําผ้ึง  น้ําตาลมะพร๎าว น้ําตาลโตนด  แทน น้ําตาลทรายขาว 
น้ําตาลเทียม  เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคอ๎วน  โรคความดัน  โรคเบาหวาน และ โรคมะเร็งได๎หรือ
ไมํได ๎
  ให๎เลือกวงกลมล๎อมรอบข๎อความ  “ได”๎  “ไมํได”๎ ท่ีกําหนดให๎แล๎วบอกเหตุผล 
จํานวน  2 ข๎อ  ให๎ใช๎ข๎อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 
      ได ๎    ไมํได ๎
 
แนวคําตอบ  ได๎ 

1. น้ําตาลโตนด  น้ําตาลมะพร๎าว  หรือน้ําผ้ึง  มีกรรมวิธีผลิตที่เป็นปฐมภูมิ ไมํใช๎สารเคมี 
2. อันตรายของน้ําตาลโตนด  น้ําตาลมะพร๎าว  หรือน้ําผึ้ง  น๎อยกวําน้ําตาลทรายขาว  

น้ําตาลเทียม  และมีสรรพคุณเป็นยา 

แนวคําตอบ  ไมํได๎ 

1. น้ําตาลโตนด  น้ําตาลมะพร๎าว  หรือน้ําผ้ึง   ก็ให๎ความหวานไมํแตกตํางกับน้ําตาล
ทรายขาว  หรือน้ําตาลเทียม และก็สามารถเข๎าไปเปลี่ยนแปลงฮอร๑โมนอินซูลินใน
รํางกายถ๎าหากได๎ปริมาณมาก 

2. น้ําผ้ึงแม๎จะมีสรรพคุณเป็นยา  แตํมีความหวานมากกวําน้ําตาลทุกชนิด 
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