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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณท์ี่ 1  เรื่อง ไวรสัอีโบล่า 
        ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม  ดังนี้ 
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 ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

                             ผู้เขียนถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

1. เชื้อไวรัสอีโบล่า 
2. อาการของโรคอีโบล่า 
3. อาการและวิธีการป้องกันไวรัสอีโบล่า 
4. ผู้ท่ีติดเชื้ออีโบล่าเสียชีวิตทุกคน 

                        ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 

1. ไวรัส “อีโบล่า” ติดต่อทางการสัมผัสหรือรับประทานค้างคาว 
2. ไวรัส “อีโบล่า” มีต้นกําเนิดจากประเทศคองโก 
3. ไวรัส “อีโบล่า” มีระยะฟ๎กตัวก่อนแสดงอาการ 2 สัปดาห์ 
4. ไวรัส “อีโบล่า”ติดต่อกันโดยการสัมผัส หรือทางเลือด หรือเสมหะ 

คําถามข้อที่  3      ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 ผู้ติดเชื้อไวรัส “อีโบล่า” เสียชีวิตทุกคน    
2 ไวรัส  “อีโบล่า” มีระยะฟ๎กตัว 21 วันก่อนแสดงอาการ    
3 ผู้รับประทานค้างคาวหรือลิงมีโอกาสติดเชื้อไวรัส“อีโบล่า”  

มากกว่าผู้อื่น 
   

4 ป๎จจุบัน ไวรัส “อีโบล่า” แพร่ระบาดอยู่ในแถบแอฟริกาใต้    
5 ล้างมือ ป้องกันไวรัส “อีโบล่า” ได ้    
6 ไม่เดินทางไปประเทศท่ีคาดว่าจะมีไวรัส”อีโบล่า”ระบาดอยู่    
7 อาการของโรคอีโบล่า หัวใจจะล้มเหลว    
8 ถ้าสัมผัสกับเสมหะของผู้ติดไวรัส “อีโบล่า” จะไม่เป็นอันตราย    
9 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนไม่ให้ติดไวรัส “อีโบล่า”ได้    
10 หากติดไวรัส”อีโบล่า” สามารถรักษาตนเองท่ีบ้านได ้    

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 
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จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนสามารถติดเชื้อไวรัส “อีโบล่า” ได้หรือไม่ 
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้  “ไม่ได้” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 2 ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

   ได้    ไม่ได้ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…................................................................................................................................................... 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
  

“อีโบล่า  เป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ส าคัญ” 
 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 
         ให้นักเรียนเลือก  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม      ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 
 
 
 
 

EBOLA 
VIRUS  DISEASE  ไวรัส อีโบล่า 

คําถามข้อที่ 4 
1 

คําถามข้อที่ 5 
1 
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 2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิด ในการเลือกในข้อ 1 
 

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

1.................................................................. 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
2.................................................................. 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนว  PISA 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณท์ี่ 2  เรื่อง  กรุงเทพฯ หายใจไม่ออก 
        ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม  ดังนี้ 
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  ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 

                       ผู้เขียนถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

1. ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 
2. กรุงเทพฯ หายใจไม่ออก 
3. เมืองหลวงต่าง ๆ  
4. โรคทางเดินหายใจ 

                       ข้อใดไม่ถกูต้อง 
 

1. ถ้าไม่มีต้นไม้ โอกาสเป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น 
2. ถ้าไม่มีต้นไม้  มีโอกาสเกิดอาการตายเฉียบพลัน 
3. ถ้าไม่มีต้นไม้ ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้น 
4. ถ้าไม่มีต้นไม้  อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น 

                       ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 ต้นไม้มีประโยชน์ท้ังคนและสัตว์    
2 การปลูกต้นไม้ช่วยลดโรคระบบทางเดินหายใจ    
3 จํานวนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรหนึ่งคนท่ีองค์กร WHO แนะนํา 7M2    
4 ต้นไม้ไม่มีผลกระทบต่อพฒันาการทางสมองของเยาวชน    
5 ถ้าไม่มีต้นไม้ มีโอกาสเกิดอาการ”ตายเฉียบพลัน”    
6 เราควรช่วยกันปลูกและรักษาต้นไม้เมื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว    
7 การปลูกฝ๎งคนรุ่นใหม่ไม่เกิดประโยชน์ในการสร้างพื้นท่ีสีเขียว    
8 จํานวนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรหนึ่งคนต่ําสุดคือประเทศป๎กกิ่ง    
9 เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้คือกัวลาลัมเปอร์    
10 ปริมาณพื้นท่ีสีเขียวมีท้ังหมด 9 ประเทศ    

 

 

 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนสามารถช่วยกัน “ปลูกและรักษาต้นไมต้่อลมหายใจ 
ให้ทุกคน” ใช่หรือไม่ใช่  
         ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช่”  “ไม่ใช่” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 2 ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

 

   ใช ่    ไมใ่ช ่
1……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
…...................................................................................................................................................  
 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
…...................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

                                        

 

 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
   1.ให้นักเรียนเลือกคําเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคดิเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 
 

คําถามข้อที่ 5 
1 

คําถามข้อที่ 4 
1 

กรุงเทพ...........หายใจไม่ออก 

ถ้าอยู่กรุงเทพฯ............คนจะหายใจไม่ได้ 
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   2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดการเลือกในข้อ 1 
 

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

1...................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
2...................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
.......................................................................... 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนว  PISA 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณท์ี ่3 เรื่อง  6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด 
        ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม  ดังนี้ 
 
 

 
 
ม้ือเช้า ถือเป็นอาหารม้ือส าคัญท่ีสุด จะสดใสร่าเริง สมองแล่นทั้งวันหรือไม่ ก็อยู่ที่ม้ือเช้าอาหารจาด
โปรดที่คุณ ๆ ทานกันทุกเช้านั้น เมนูใดเปี่ยมประโยชน์ เมนูไหนสมควรหลีกเลี่ยง! 
              1.ต้มเลือดหมู 
            “ต้มเลือดหมูเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สมกันมากเลย เพราะในเลือดหมูมีธาตุเหล็กและในผัก 
เช่น ใบตําลึง จะมีวิตามินซีเยอะ ธาตุเหล็กต้องมีวิตามินซี มันถึงจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดี 
                2.ขนมปัง+ไข่ดาว 
              ไข่มีโปรตีนที่ช่วยกระตุ้นสมอง อาจทานเป็นไข่ต้มไข่ลวก ไข่ดาว โรยพริกไทยก็ยิ่งดี เพราะ
พริกไทยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ และลดไขมันได้ด้วย ทานคู่กับขนมป๎งโฮลวิท  เพราะเป็นแป้งที่มีกาก มี
ธัญพืชทั้งหลาย ทานกับนมหรือโยเกิร์ตก็ได้  เพราะนมก็มีโปรตีน  และกรดอะมิโน ที่ช่วยกระตุ้นสมอง ส่วน
โยเกิร์ตคือ นมที่ย่อยแล้ว และไม่ทําให้ท้องเสีย 
             3. ขนมครก+กาแฟ   
ขนมครก มีกะทิเป็นไขมันดี เป็นกลุ่มของไขมัน มีเดียม-เชน ไตรกลีเซอไรด์  เป็นไขมันที่ 
ร่างกายขับออกได้ดี  ไม่เก็บสะสมในร่างกาย  ซึ่งในมะพร้าวมีวิตามินอี  ที่ช่วยบํารุงผิวด้วย และส่วนใหญ่
แล้วหน้าของขนมครก ก็จะเป็นหน้าเพ่ือสุขภาพ คือ โรยด้วยเผือก ต้นหอม ข้าวโพด 
             4. โจ๊กหมู 
              ทําจากรําข้าว ปลายข้าว มันคือ แป้งที่ทําให้เราหิวเร็วส่วนสิ่งที่ควรจะทานคู่กับ โจ๊กหมูคือ  ขิง 
และต้นหอม เพราะขิงจะช่วยระบบเผาผลาญในร่างกาย และทําให้ไม่รู้สึกเลี่ยน ต้นหอมช่วยในเรื่องลด
ไขมัน และควบคุมน้ําตาล 
             5.ข้าวเหนียว-หมูปิ้ง 
             ในข้าวเหนียวจะมีกูลเคน หรือไฟเบอร์เยอะกว่าข้าวขัด ถ้ายิ่งได้ทานหมูปิ้งกับข้าวเหนียวดํามันก็
จะมี โอพีซี สารสีม่วงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่อยู่ในข้าวเหนียวดําด้วย ส่วนหมู่ปิ้งให้เลือกในส่วนที่มีมัน
ค่อนข้างน้อย เพราะไขมันเมื่อไปสัมผัสกับความร้อน มันจะเพ่ิมอัตราเสี่ยงของการเกิดสารก่อมะเร็งขึ้น 
              6. น้ าเต้าหู้+ปาท่องโก๋ 
             ปาท่องโก๋เป็นอาหารที่มีแป้ง ทําให้อ้วน แต่น้ําเต้าหู้ เป็นตัวล้างบาปที่ดี เพราะน้ําเต้าหู้มี
สารอาหาร 
ที่ช่วยเรื่องสุขภาพ ทั้งโปรตีน แอนตี้ออกซิแดนท์เปปไทด์  หรือถ้ายิ่งเป็นน้ําเต้าหู้ใส่ธัญพืช ก็จะมีไฟเบอร์ 
ที่ช่วยไล่ไขมันในปาท่องโก๋ได้ 

6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด 
เมนูไหนเปี่ยมประโยชน์มาก
ที่สุด 
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 ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  

                     ผู้เขียนถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

1. ปาท่องโก๋เป็นอาหารท่ีรับประทานแล้วไม่อ้วน 
2. อาหารท่ีนักเรียนชอบรับประทาน 
3. ประโยชน์ของอาหารเช้า 
4. ไข่เป็นอาหารอยู่ในประเภทโปรตีน 

                    ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 

1. ธาตุเหล็กมีวิตามินซี 
2. อาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อสําคัญที่สุด 
3. ขนมครกและกาแฟ เป็นกลุ่มของอาหารประเภทโปรตีน 
4. กรดอะมิโนจะช่วยกระตุ้นสมอง 

                      ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อคามเป็นความจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 อาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อสําคัญที่สุด    
2 ไข่เป็นอาหารประเภทโปรตีน    
3 ปาท่องโก๋เป็นอาหารท่ีไม่ทําให้อ้วน    
4 ข้าวเหนียวดําเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ    
5 การรับประทานขิงไม่ช่วยลดไขมัน    
6 มะพร้าวมีวิตามินดี ช่วยบํารุงสายตา    
7 การรับประทานต้นหอมช่วยในเร่ืองการลดไขมันและควบคุมน้ําตาล    
8 ไขมันเมื่อไปสัมผัสกับความร้อนเป็นสารก่อมะเร็ง    
9 โยเกิร์ตคือนมสด    
10 กรดอะมิโน มีส่วนช่วยในการกระตุ้นสมอง    

 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 
2 1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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จากถ้อยความข้างต้น”อาหารเช้าเป็นมื้อท่ีสําคัญท่ีสุด” ใชห่รือไม่ 
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช”่  “ไม่ใช่” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 2 ข้อ 

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

   ใช ่    ไม่ใช่ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…................................................................................................................................................... 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…...................................................................................................................................................
. 
 
  
 
 

 
 
 
 

“ไม่จ าเป็นต้องรับประทานอาหารเช้าก็ได้ถ้าไม่มีเวลา” 

นกัเรียนคิดเห็นอย่างไร  กบัค าพดูข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนัน้  ให้ใช้เหตผุลประกอบ
ค าอธิบาย 

   1.ให้นกัเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี ้เพียง 1 ข้อความ 

 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 
 

6  อันดับ  อาหารเช้า  จานโปรด 
 

คําถามข้อที่ 5 
1 

คําถามข้อที่ 4 
1 
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2.ให้นกัเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จ านวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดเห็น การเลือกในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

2……………………………………………………………  
………………………………………………………………  
………………………………………………………………  
………………………………………………………………  
……………………………………………………………… 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนว  PISA 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณท์ี ่4  เรื่องน่ารู้ เมือ่ไป 10 ประเทศอาเซียน 
        ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม  ดังนี้ 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                      ผู้เขียนถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

1. สมาชิกอาเซียน 
2. เมืองหลวงของประเทศอาเซียน 
3. เศรษฐกิจในอาเซียน 
4. เรื่องน่ารู้ในประเทศอาเซียน 

      

                      ประเทศใดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพในอาคารที่ทําการต่าง ๆ ของรัฐ 
 

1. เวียดนาม    
2. ไทย 
3. ลาว 
4. พม่า 

 

                      ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อคามเป็นความจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองถ้าไปประเทศบรูไน    
2 ห้ามพกหมากฝรั่งเข้าประเทศสิงคโปร์    
3 ประเทศลาวขับรถทางซ้าย    
4 ประเทศพม่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลําดับท่ี 10    
5 รูปรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด รวมเป็นสัญลักษณก์ลุ่มประเทศอาเซียน    
6 เราเป็นคนไทยไปเท่ียวประเทศลาวได้สบายเพราะใช้ภาษาใกล้เคียงกัน    
7 ไม่ควรพูดคุยเร่ืองการเมืองกับบุคคลท่ัวไปท่ีไม่รู้จักมักคุ้นในประเทศ

บรูไน 
   

8 หากจะต้องเดินทางและอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกิน 3 เดือน 
ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสตับอักเสบเอและบี 

   

9 ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน    
10 สามเหลี่ยมทองคําอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย    

 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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     จากถ้อยความข้างต้น   
    “หนูช่ือซาฟีห์ยะ หนูนับถือศาสนาอิสลาม หนูมีความสุขที่สุดที่ได้เกิดเป็นคน

มาเลเซีย”  ใช่หรือไม่ 
    ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช”่  “ไม่ใช่” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 2 ข้อ 

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ  

   ใช ่    ไม่ใช่ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…...................................................................................................................................................
. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

            “อยากเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ” 

       นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 
      1. ให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 
 

เรื่องน่ารู้.....เมือ่ไป 10 ประเทศอาเซียน 
      

คําถามข้อที่ 5 
1 

คําถามข้อที่ 4 
1 
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      2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดเห็นการเลือกในข้อ 1 
 

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

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

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

2……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนว  PISA 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณท์ี ่5  เรื่อง เก็บเงินได้ง่ายนิดเดียว 
        ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม  ดังนี้ 
  

 

 

‘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เข้า
โครงการ 
ออมเงิน 

เก็บ 30%ฝาก
ธนาคารก่อน

ทุกเดือน 

หยอด 
เศษเหรียญ 
ลงกระปุก 
ออมสิน 

ถามตัวเอง 
ก่อนซื้อ 

ว่าของเก่าหน่ะ... 
ใช้คุ้มหรือยัง 

Mix&Match 
เสื้อผ้าเก่าให้ดทูันสมัย 

เสมอ 

ท าบัญช ี
รายรับ-รายจ่าย 

 

ใช้บัตรเครดิต 
เมื่อจ าเป็นเท่านัน้ 

หากิจกรรมอื่น 
คลายเครียด 

แทนการช้อปปิ้ง 

กินอาหาร 
นอกบ้าน 
ให้น้อยลง 

ชวนเพื่อนให ้
ประหยัดด้วยกัน 
จะท าได้ง่ายกว่า 

เก็บเงินได้ง่ายนิดเดียว 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                       จากถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

1. วิธีการออมเงิน    
2. วิธีการฝากเงิน 
3. การใช้บัตรเครดิต 
4. การประหยัด 

 

                       ข้อใดเรียงลําดับตามพจนานุกรม 
 

1. รายรับ    บัญชี   ธนาคาร 
2. เก็บเงิน   ฝากเงิน   ออมเงิน  
3. ออมเงิน  โครงการ  รายจ่าย 
4. เสื้อผ้า  นอกบ้าน  ของเก่า 

 

                      ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 เป็นนักเรียนไม่จําเป็นต้องเก็บเงิน    
2 หากรู้จักทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เราจะสบายในอนาคต    
3 เราจะเก็บเงินได้ถ้ารับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง    
4 หยอดเศษเหรียญลงกระปุกออมสินมีใช้มีกินในอนาคต    
5 ใช้บัตรเครดิตเหมือนคุณแม่สบายแน่ในอนาคต    
6 “กระปุก”คือคําเป็น ส่วน”ออมเงิน” คือคําตาย    
7 “เก็บเงินได้ง่ายนิดเดียว” เป็นประโยค    
8 ควรหากิจกรรมอื่นคลายเครียดแทนการช้อปป้ิง    
9 ถามตัวเองก่อนซื้อว่า “ของเก่าใช้คุ้มค่าหรือยัง”    
10 จะเก็บเงินได้ต้องฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว    

 

 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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จากถ้อยความข้างต้น  “นักเรียนสามารถชวนเพื่อนให้ประหยัดด้วยกัน”  “ได้”หรือ 
“ไม่ได้” ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล 2 ข้อให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 

   ได้    ไม่ได ้

1……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
…...................................................................................................................................................  
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…................................................................................................................................................... 
 
  
 
        นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกคําเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บเงินได้.......ง่ายนิดเดียว 
 

 

คําถามข้อที่ 5 
1 

คําถามข้อที่ 4 
1 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://f.ptcdn.info/481/025/000/1415768806-1383207174-o.jpg&imgrefurl=http://pantip.com/topic/32844380&h=381&w=640&tbnid=C7kgKDUtQs1dcM:&zoom=1&docid=PpcpQMkTz_4QOM&ei=RM5iVabPMdCwuASypIGABw&tbm=isch&ved=0CBoQMygWMBY4ZA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://f.ptcdn.info/481/025/000/1415768806-1383207174-o.jpg&imgrefurl=http://pantip.com/topic/32844380&h=381&w=640&tbnid=C7kgKDUtQs1dcM:&zoom=1&docid=PpcpQMkTz_4QOM&ei=RM5iVabPMdCwuASypIGABw&tbm=isch&ved=0CBoQMygWMBY4ZA
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2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img.kapook.com/u/thachapol/a999999999999999999999999999/v2668.jpg&imgrefurl=http://money.kapook.com/view92264.html&h=593&w=550&tbnid=m_drGX1AFmeayM:&zoom=1&docid=h58hH-0rPGN2yM&ei=RM5iVabPMdCwuASypIGABw&tbm=isch&ved=0CA0QMygJMAk4ZA


21 
 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณ์ที่  6  ชื่อ “เพลงแผ่นดินของเรา” 
        คําชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านบทเพลงต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 

 
แผ่นดินของเรา ย่อมเป็นของเราชาติไทย 
ใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทย 
เลือดไทยไหลโลมลงดิน ใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทย 
ต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีย์ 
แผ่นดินของเรา ย่อมเป็นของเราอยู่ดี 
ท่ีใดต้องเป็นของไทยอยู่ดี 
ถูกเชือดเฉือนไป วันใด เราย่อม หวั่นไหว ชีวี 
ปฐพีแหลมทองช่วยกันคุ้มครองป้องกัน 
สักวันต้องคืนกลับมา มั่นใจเถิดหนา 
ขอพลีชีวารักษาชาติไทย 
ชาติไทยคู่ฟ้า เลือดทาแผ่นดิน 
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 ค าช้ีแจง  อ่านถ้อยความต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  

                      ถ้อยความนี้ ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
  

1. แผ่นดินไทยรักษาไว้คู่ชาติไทย 
2. อย่าหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทย  
3. ปฐพี แหลมทองคุ้มครองป้องกัน  
4. พลีชีพเพื่อชาติไทย  

 

                     ข้อใดมีความหมายตรงกับคําว่า “เลือดทาแผ่นดิน” 
 

1. เลือดเนื้อถูกเชือดทาแผ่นดิน  
2. เลือดไหลโลมลงดิน  
3. ยอมสละเลือดเนื้อได้เพื่อแผ่นดิน  
4. เลือดล้างแผ่นดินไทย  

 

                     อ่านถ้อยความจากเรื่องว่าเป็นความจริง  หรือไม่เป็นข้อเท็จจริง 
  

ข้อความ ที่เป็นจริง (ข้อเท็จจริง)  ใส่เครื่องหมาย X ในช่อง   “ใช”่ 
ข้อความ ที่ไม่เป็นจริง (ไม่ใช่ข้อเท็จจริง)  ใส่เครื่องหมาย X ในช่อง   “ไม่ใช่” 

                                    ข้อความ ใช ่    ไม่ใช่ 
1. บทเพลงนี้แสดงถึงความรักชาติและพลีชีพเพ่ือชาติได้    
2. เพลงนี้ เป็นเพลงมาร์ช    
3. พม่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีของคนไทย     
4. แหลมทอง หมายถึง แผ่นดินของกลุ่มประเทศอาเซียน    
5. ฟ๎งเพลงนี้แล้ว ช่วยปลุกใจให้เกิดความรักชาติ   
6. เพลงนี้แสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
7. ขอพลีชีวา รักษาชาติไทย หมายถึง พลีชีพเพื่อชาติ     
8. ร้องเพลงนี้แล้ว จะทําให้รักชาติไทย     
9. เพลงชาติไทย กับเพลงแผ่นดินของเรา มีความหมายเหมือนกัน    
10. แผ่นดินของไทยแม้ไม่รักษา ปกป้องไว้ ก็ไม่มีใครมารุกราน    

 
  

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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 จากบทเพลงข้างต้น นักเรียนคิดว่า “แผ่นดินไทย รักษาไว้ยิ่งชีพ” ให้นักเรียนเลือก
วงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช”่ “ไม่ใช่” ท่ีกําหนดให้  และบอกเหตุผลจํานวน 2 ข้อ  

            ใช ่            ไมใ่ช ่

1).............................................................................................................................................................................................  

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

2)..........................................................................................................................................................................................   

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

   

                                    
 

 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง  1  
ข้อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม    ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือกในข้อ 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

คําถามข้อที่ 5 
1 

คําถามข้อที่ 4 
1 

ไม่รักชาติไทย แล้วจะรอ้งเพลงชาติไทยให้ใครฟัง 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณ์ที่  7   เรื่อง ผักผลไม้ 5 ส ี
 คําชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 
 

 ผักผลไม้มีสีต่างๆ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคจึงควรบริโภคผักผลไม้ให้ครบท้ัง 5 
สีในทุกๆ วัน 
            ผักผลไม้สีเขียว   เช่น ผักบุ้ง ผักโขม ผักปวยเล้ง ผักกาดหอม ผักคะน้า แตงกวา 
กะหล่ําปลี ใบชะพลู ใบทองหลาง ฯลฯ ประโยชน์ ให้สารคลอโรฟิลล์ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 
ป้องกันเซลล์ถูกทําลาย ขจัดฮอร์โมน อันเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านม 
             ผกัผลไม้สีเหลอืง-ส้ม   เช่น ส้มชนิดต่างๆ มะละกอ แครอท ฟ๎กทอง มันเทศ 
สับปะรด ผลไม้เหล่านี้มีประโยชน์คือ ให้สารเบต้าแคโรทีน ช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจ หลอด
เลือด ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย บํารุงสายตา 

              ผกัผลไม้สีน้ าเงิน-ม่วง เช่นกะหล่ําสีม่วง มะเขือม่วง ลูกหว้า ชมพู่มะเหมี่ยว ดอก
อัญชัน หอมแดง ฯลฯ ประโยชน์ ให้สารแอนโทไซยานิน ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ ลดอัตรา
เสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ยับย้ังเชื้ออีโคไลในช่องทางเดินอาหาร  

              ผกัผลไม้สีขาว-น้ าตาล  เช่น กระเทียม หัวไชเท้า ถั่วเหลือง ลูกเดือย ขิง ข่า งาขาว 
ประโยชน์ของผักผลไม้สีนี้คือ ให้สารแอนริซิน สร้างเซลล์ให้แข็งแรง ยับยั้งการเกิดเนื้องอก ช่วย
ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก ต้านการอักเสบ ลด
ระดับน้ําตาลในเลือด ลดปริมาณไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน รักษา
ระบบภูมิคุ้มกัน เรียกได้ว่าสารพัดสรรพคุณ  
              ผกัผลไม้สีแดง  เช่น มะเขือเทศ แครอท หอมแดง พริกหวาน พริกชี้ฟ้า แตงโม 
ทับทิม ส้มโอ มะละกอสุก ฝร่ังสีแดง แก้วมังกร หรือผลไม้ต่างชาติอย่างแอปเปิ้ล สตรอเบอร์รี่ 
ผักผลไม้สีแดงเหล่านี้มีสารท่ีมีชื่อว่า “ไลโคพีน” อยู่ในปริมาณสูง มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ โดยมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระท่ีสูงมาก  

 

 
 
 

   ผักผลไม้ 5 ส ี
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                         จากถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

1. อาหารหลัก 5 หมู่ 
2. ประโยชน์ของผลไม้ 
3. ผักและผลไม้มีประโยชน ์
4. ผู้บริโภคควรบริโภคผักและผลไม้ให้ครบท้ัง 5 สีในทุก ๆ วัน   

  
                        สาร “ไลโคฟิน” มีคุณสมบัติอย่างไร 
 

1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ   
2. เป็นสารสร้างเซลล์ให้แข็งแรง 
3. เป็นสารช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ 
4. เป็นสารช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด 

 
                        ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อคามเป็นความจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 สาร”แอน ริซิน” มีอยู่ในผัก ผลไม้สีเขียว    
2 อยากลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง 

ต้องรับประทานผัก ผลไม้สีน้ําเงิน-ม่วง  
   

3 มะละกอ ผลไม้ไทยหาง่าย รับประทานแล้วมีประโยชน์มากมาย    
4 โรคเบาหวาน มีสาเหตุมาจากกรรมพันธ์ุเพียงอย่างเดียว    
5 เบาหวาน  ความดัน ไขมัน เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจ    
6 รับประทานผัก ผลไม้ จะไม่เกิดโรค    
7 ออกกําลังกายทุกวัน ป้องกันการเกิดโรค    
8 สาร “คลอโรฟิลล์” พบในผักและผลไม้สีเขียว    
9 บริโภคผัก ผลไม้ให้ครบ 5 สี ทุกวันช่วยให้สุขภาพดี    
10 สารเบต้าแคโรทีน ช่วยขจัดฮอร์โมนอันเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านม    

 

 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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        นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผล
ประกอบคําอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกคําเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 

   ได้    ไม่ได้ 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................... 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................... 

 
 
 
     นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 
  1. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

  2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือกในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

คําถามข้อที่ 4 
1 คุณแม่หนูสายตาดมีากเพราะ

คุณแม่ชอบรับประทานมะละกอ  
                ฟักทองและ

สับปะรด 
 

สุขภาพดีไม่มีขาย........อยากได้ต้องท าเอง 
คําถามข้อที่ 5 
1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       สถานการณ์ที่  8  ชื่อเรื่อง “ความจําดี ไม่มีขาย” 
     คําชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 

 
 
 
 
 
 

http://www.toyotabuzz.com/howto.php?hCat=8
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
                        จากถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

 1. ลักษณะของผู้ท่ีมีความจําดี 
 2. หลักของการมีความจํา 
 3. ข้อควรปฏิบัติของผู้ท่ีอยากมีความจําดี    
 4. ออกกําลังกายทุกวันทําให้ความจําดี 
 

                        ถ้าเด็กชายอาทิตย์ นอนวันละ 9 ชั่วโมง จะทําให้เป็นอย่างไร 
 

1. ซึมไม่สดชื่น  
2. กระตุ้นการทํางานของสมอง 
3. เซลล์สมองเจริญเติบโตได้ด ี
4. การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพ ส่ือสารได้ดี 
 

                        ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อคามเป็นความจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 โอเมก้า 3 มีในปลาเซลมอน ปลาซาร์ดีนและปลาแมคคอลเรล    
2 หมากรุก  หมากล้อม เกมคอร์สเวิร์ดเป็นเกมเสริมทักษะ    
3 นอนวันละ 5 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน    
4 ธาตุเหล็กมีผลต่อ IQ ช่วยกระตุ้นการทํางานของสมอง    
5 เราต้องห้ามเด็กเล่นเกมโดยเด็ดขาด    
6 ท่องจําให้มากจะช่วยให้ความจําดี    
7 การออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด    
8 ระบบการคิด เป็นการทํางานของสมองซีกขวา    
9 อยากให้ลูกความจําดีต้องทานปลาท่ีมีโอเมก้า 3    
10 วิตามินบีช่วยป้องกันสมองเสื่อม    

 

 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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ห้ามเล่นเกมนะลูก เพราะการเล่นเกมจะท าใหส้มองเสื่อม 
 

      นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 
     1.ให้นักเรียนเลือกคําเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 

   ใช ่    ไม่ใช่ 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ...................................................................................................................................................  
2……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ...................................................................................................................................................  
 
 
      นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

      1. ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
     2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือกในข้อ 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 

ความจ าดีไม่มีขาย 
 

 

คําถามข้อที่ 4 
1 

คําถามข้อที่ 5 
1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

     สถานการณ์ที่  9  ชือ่เร่ือง ไข่ไข่กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ 
     ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม     
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                       ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
 

 1.  ประวัติความเป็นมาของไข ่
 2.  สาเหตุของการเกิดไข่ 
 3.  การบริโภคไข่ให้ได้ประโยชน์ 
 4.  คุณค่าทางอาหารของไข่ 
 
                       ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  
 1.  โภชนาการ  หมายถึง  ความต้องการสารอาหาร 
 2.  โภชนาการ  หมายถึง  ปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ 
 3.  โภชนาการ  หมายถึง  ปริมาณอาหารท่ีไม่เพียงพอ 

4.  โภชนาการ  หมายถึง  การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
 

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

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 ไข่แดงต้มสุกผสมกับข้าวบดเหมาะสําหรับเด็กอายุ  6 เดือน   
2 ผู้สูงอายุควรรับประทานไข่วันละ 2 ฟอง   
3 คนท่ีมีน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ควรบริโภคไข่วันละ 2 ฟอง    
4 เปลือกไข่ที่ไม่แตก หรือบุบร้าวแสดงว่าเป็นไข่สด ใหม่   
5 เราควรดูแลตนเองด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานไข่

อย่างเหมาะสม 
  

6 การกินไข่ที่ไม่สุกจะส่งผลต่อสุขภาพ   
7 ไข่มีสารอาหารประเภทโปรตีน   
8 หลังจากซื้อไข่มาแล้วต้องรับประทานให้หมดภายใน 1 สัปดาห์   
9 การรับประทานไข่มากเกินไปจะทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง   
10 การท่ีเรารับประทานไข่ลวกทําให้เรามีพลังงานมากขึ้น   

 

 

คําถามข้อที่ 1 
1 

คําถามข้อที่ 2 
1 

คําถามข้อที่ 3 
1 
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                     ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” หรือ “ไม่ได้” จากข้อความ 

ท่ีกําหนดให้   บอกเหตุผล จํานวน 2 ข้อให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ    

 ได้     ไม่ได้ 

1)...................................................................................................................................................  

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

2)...................................................................................................................................................   

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

1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างต้นนี้ เพียง 1 ข้อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคดิเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิด (ข้อละ 2 คะแนน) 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

 

เป็นเด็กต้องกินไข่ แต่ผู้ใหญ่ไม่จ าเป็น 

คําถามข้อที่ 4 
1 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

     สถานการณ์ที่ 10 ชื่อเรื่อง  หนูกับแมว 
     ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ก่อนนั้นแมวไม่เคยกินหนูเลย เพราะแมวกับหนูเป็นเพ่ือนรักกัน ดังคําสัญญา 
ท่ีต่างฝ่ายต่างให้ไว้ต่อกันว่า “เพื่อนจะไม่ยอมท้ิงกันในยามยาก”อยู่มาวันหนึ่งแมวอยากจะกิน
นก จึงชวนหนูออกไปจับนกที่กลางทุ่งนาท่ีกลางทุ่งกันดีมั๊ย ข้าจะไปหานกกิน แล้วแกก็ไปหา
ข้าวกิน กลางทุ่งนามีข้าวเต็มไปหมด” ซึ่งหนูเห็นดีด้วยเพราะเป็นหน้าเกี่ยวข้าว จึงเดินไป
ด้วยกันเมื่อมาถึงกลางทุ่ง แมวก็ไปนั่งแอบอยู่ท่ีคันนา พอนกบินมาเกาะที่คันนา แมวก็จับนกกิน
อย่างสนุกสนาน ส่วนหนูก็ไปนั่งที่กลางนาเก็บข้าวกินอย่างเอร็ดอร่อย แต่ไม่นานฝนก็ตกลงมา
อย่างหนักจนเกิดน้ําท่วมใหญ่ หนูกับแมวไม่รู้จะทําอย่างไรกันดี จึงได้แต่ตะเกียกตะกายเพื่อเอา
ชีวิตรอด บังเอิญมีเรือไม้เก่าๆ ไหลมาตามน้ํา แมวรีบร้องตะโกนบอกให้หนูมาขึ้นเรือ แล้วต่างตัว
ต่างก็ปีนขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเรือไม้เก่าลํานั้นก็พาหนูกับแมวไหลไปตามน้ําเรื่อยๆ อย่าง
ไม่มี  จุดหมายหลายวันหลายคืนผ่านพ้นไป ท้ังหนูกับแมวต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกหิว เพราะไม่ได้กิน
อะไรกันเลย ฝ่ายแมวท่ีนอนอยู่นิ่งๆ รู้ว่าหนูนั้นชอบกัดกินไม้ ตอไม้รวมท้ังของจุกจิกทั้งหลาย  

หนูกับแมว 



34 
 

จึงตะโกนบอกหนูว่า “อย่าไปกัดกินไม้เรือนะ เดี๋ยวน้ําจะเข้าเรือ” หนูได้ยินก็บอกว่า “ข้าไม่กิน
หรอกน่า” แต่หนูรับปากแมวได้ไม่นาน ด้วยความหิวก็แอบกัดกินไม้เสียงดังกรอดๆ แมวได้ยิน
จึงโผล่หัวขึ้นมาแล้วร้องบอกว่า “ไอ้หนู อย่ากัดไม้นะ ขืนกัดอีกเราต้องจมน้ําตายกันแน่ๆ ” ทํา
ให้หนูต้องหยุดเงียบไปในท่ีสุดเรือไม้เก่าๆ ยังคงลอยต่อไปเรื่อย ๆ ส่วนแมวก็ยังทนอยู่อย่างนั้น
โดยไม่ได้กินอะไรเลย แต่หนูทนไม่ได้ แอบกัดไมด้ังกรอดๆอีก จนแมวทนไม่ไหว โกรธก็โกรธ  
หิวก็หิว รําคาญก็รําคาญ กลัวจะจมน้ําก็กลัว แต่ด้วยความเป็นเพื่อนจึงคิดในใจว่า “ทนอีกสัก
ครั้งเถอะ ถ้าเจ้าหนูมันยังไม่เชื่อ เห็นทีจะต้องจับมันกินจริงๆเสียแล้ว” ฝ่ายหนูก็สงสัยว่าฝ่าย
แมวจะทําอะไรมัน เห็นแมวทําหน้าบูดหน้าบึ้งใส่ หรือว่าแมวมันคิดจะจับเราไปกิน คร้ันคิดได้
เช่นนั้น ด้วยความรักตัวกลัวแมวกิน หนูก็กระโดดลงจากเรือหนีแมวเพื่อนรักลงรูไปในทันทีฝ่าย
แมวเห็นเพื่อนท้ิงกันไปได้ลงคอ แค้นก็แค้น เสียใจก็เสียใจ แต่ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงสัญญากับ
ตัวเองว่า “ต่อไปนี้ถ้าข้าเห็นแกท่ีไหน จะจับกินเสียตรงนั้นและไม่ว่าชาติไหน ถ้าเห็นเป็นหนูข้า
จะกินเสียให้หมด สัญญากันแล้ว มันไม่ทําตามสัญญา” ตั้งแต่บัดนั้นแมวก็กินหนูมาตลอดจนถึง
ทุกวันนี้ 
 
                       ตั้งแต่ก่อนทําไมแมวไม่กัดหนู  
 1.  เป็นเพื่อนรังแกกัน 
 2.  หนูมีกลิ่นเหม็น 
 3.  หนูวิ่งเร็ว 
 4.  แมวชอบกินข้าว 
 

                      จากนทิานข้างต้นนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด   
 1.  อาหารของแมวคือหนู 
 2.  แมวชอบกินนก หนูชอบกินข้าว 
 3.  เพื่อนจะไม่ยอมท้ิงกันในยามยาก 

4.  คําสัญญาของหนูกับแมว 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามข้อที่ 1
ถ1 

คําถามข้อท่ี 2
ถ1 



35 
 

 

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

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 แต่ก่อนแมวไม่เคยกินหนูเลยเพราะแมวกับหนูเป็นเพื่อนรักกัน   
2 สัตว์ทุกชนิดต้องเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมา   
3 แมวชอบเอาเปรียบหนูตลอดเวลา    
4 การตัดไม้ทําลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดน้ําท่วม   
5 เกิดน้ําท่วมใหญ่ทําให้แมวกับหนูเสียชีวิต   
6 หนูกับแมวปีนต้นไม้หนีน้ําท่วม   
7 หนูทนความหิวไม่ไหวแอบกัดไม้ดังกรอบๆ   
8 แมวรักตัวกลัวตายจึงกระโดดลงจากเรือไป   
9 เพื่อนจะไม่ท้ิงกันในยามยากเป็นสัญญาของหนูกับแมว   
10 ตอนสุดท้ายของเร่ืองแมวกับหนูตาย   

 

 
 
 
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช”่ หรือ “ไม่ใช่” ท่ีกําหนดให้   
บอกเหตุผล จํานวน 2 ข้อให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ  
 

 ใช ่     ไม่ใช ่

1)............................................................................................................................ .........................................  

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

2)............................................................................................................................ .........................................   

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

 
 

เพื่อนจะไม่ยอมทิ้งกันในยามยาก 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 
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1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างต้นนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิด(ข้อละ 2  
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 

ชีวิตปลอดภัยถ้าต้ังใจรักษาสัญญา 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

     สถานการณ์ท่ี 11 ชื่อเรื่อง “ลอยกระทง” 
     ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม     
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                        ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด    
 

1. ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง   
2. ความสําคัญของประเพณีลอยกระทง 
3. ความเชื่อในประเพณีลอยกระทง 
4. ผู้แต่งเพลงลอยกระทง 
 

                        ข้อใดไม่ถูกต้อง   
  1. ลอยกระทงเป็นคํากริยา   

2. ลอยกระทงเป็นคําวิเศษณ์   
 3. ลอยกระทงเป็นคําบุพบท    
 4. ลอยกระทงเป็นคําสันธาน   

 

                        จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง   
      

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

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ประเพณีลอยกระทงตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น15 ค่ําเดือน 12   
2 ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีลอยกระทง   
3 ประเพณีลอยกระทง เป็นเอกลักษณ์ของไทยท่ีมีมาแต่สมัยโบราณ   
4 ทอดพระเนตร เป็นคําราชาศัพท์ท่ีหมายถึง  ดู   
5 พฤติกรรมเก็บเงินในกระทงของเด็ก เป็นพฤติกรรมท่ีควร

เลียนแบบ 
  

6 ชาวต่างชาติได้ยินเสียง เพลงลอยกระทง  จะนึกถึงประเทศไทย   
7 นางนพมาศ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทง   
8 ป๎จจุบันคนไทยนิยมนําโฟมมาประดิษฐ์กระทง   
9 สายสมรตัดเล็บ  ตัดผมใส่ลงไปในกระทงเพื่อตัดเคราะห์   
10 ประเพณีลอยกระทงเป็นพิธีกรรมทางอิสลาม   

 

 

 

คําถามข้อที่ 1
ถ1 

คําถามข้อที่ 2
ถ1 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 
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                         จากถ้อยคําข้างต้น    ถ้าไม่ใช่วันเพ็ญเดือน 12 นักเรียนจะไปลอยกระทง
ได้หรือไม่    ให้วงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช ่” “ไม่ใช ่” ท่ีกําหนดให้ แล้วบอกเหตุผลจํานวน  
2 ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรืองสนับสนุนคําตอบ  

  ใช่        ไมใ่ช่ 

1)...................................................................................................................................................  

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

2)...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
                          นักเรียนคิดอย่างไรกับถ้อยคําที่ว่า            

                            “วันเพ็ญเดือน 12 น้ าก็นองเต็มตลิ่ง” 
 

 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1.  ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิด   
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

     สถานการณ์ท่ี 12  เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับไก่บ้าน 
     ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบคําถาม     

 

 

 

                                                   สนุขัจิง้จอกกบัไก่บ้าน 

 

 

 

 

 

มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยากกินไก่บ้านมากจึงเเกล้งถามออกไปด้วยอุบายว่าไก่ตัวนั้น 
ขันเสียงไพเราะเหมือนผู้เป็นพ่อได้หรือไม่  ไก่บ้านเกิดหลงกล จึงหลับตาโก่งคอขันเสียงดังขึ้น
ทันที สุนัขจิ้งจอก จึงฉวยโอกาสในตอนนั้นงับคอไก่เเล้วออกวิ่งไป  ชาวนาท่ีเป็นเจ้าของไก่เห็น
ดังนั้นจึงตะโกนร้องว่าจ้ิงจอกขโมยไก่ของตน  ไก่ได้ยนิดังนั้นจึงหาอุบายเอาตัวรอด     แล้วไก่
จึงหลอกให้สุนัขจิ้งจอกร้องบอกชาวบ้านว่า ไก่ตัวนี้เป็นของมันมิใช่ของชาวบ้าน 

จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ท่ีคิดว่าตนเองฉลาดแล้วเเต่หารู้ไม่ว่าที่เเท้ตนยังขาดความเฉลียว 
ดังนั้นมันจึงอ้าปากร้องบอกชาวบ้านตามท่ีไก่เเนะนําไปทันที ไก่จึงได้โอกาสหลบหนีรีบบินออก
จากปากแล้วหนีกลับไปหาเจ้าของอย่างรวดเร็ว เเล้วก็หัวเราะเยาะสุนัขจิ้งจอกเป็นการใหญ่ 

 
นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า 

ถ้าพูดมากไป ก็อาจทําให้เสียของดีๆ ท่ีอยู่ในกํามือได้เช่นกัน 

 

สุนัขจิ้งจอกกับไก่บ้าน 
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                       จากนทิานข้างต้นมีข้อคิดตรงกับสํานวนสุภาษิตในข้อใด  
 1.  ปลาหมอตายเพราะปาก 
 2.  เลือกนักมักได้แร่  
 3.  ไก่ได้พลอย 
 4.  น้ําขึ้นให้รีบตัก 
                       เพราะเหตุใดสุนัขจิ้งจอกจึงงับคอไก่ตาย   
 1.  บินช้า 
 2.  หลับตาโก่งคอขัน 
 3.  วิ่งไล่ตะครุบ 

4.  ไก่ตาย 
                        จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

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

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 สุนัขจิ้งจอกฉลาดแต่ขาดเฉลียว   
2 ไก่บ้านหลงกลจึงหลับตาขัน   
3 ชาวไร่เป็นเจ้าของไก่บ้าน    
4 สุนัขจิ้งจอกได้กินไก่บ้าน   
5 ไก่บ้านรักชาวนา   
6 ไก่บ้านเป็นคําตาย  สุนัขเป็นคําเป็น   
7 อาหารของสุนัขจิ้งจอกคือแมลง   
8 สุนัขจิ้งจอกร้องบอกชาวบ้าน ไก่จึงได้โอกาสบินออกจากปาก   
9 สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในบ้านของชาวนา   
10 จากนิทานนิทานไก่บ้านฉลาดท่ีสุด   

 

 

 

 

 

คําถามข้อที่ 1
ถ1 

คําถามข้อที่ 2
ถ1 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 
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                        ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความท่ีกําหนดให้ “ใช่”หรือ“ไม่ใช”่ 
                   บอกเหตุผล จํานวน 2 ข้อให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 

         ใช ่                  ไม่ใช ่
1)............................................................................................................................ .........................................  
......................................................................................................................................................  
2)...................................................................................................... ...............................................................   
......................................................................................................................................................  

 

 

 

1. ให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ เพียง 1 ข้อความ 

 ความคิดเห็นคล้อยตาม      ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับข้อที่ 1 

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

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

 

 

 

สุนัขจิ้งจอกฉลาด แต่ขาดเฉลียว 

เด็กฉลาด ชาติเจริญ 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

     สถานการณ์ที่ 13  ชือ่เร่ือง “สุดสาครตามหาพระอภัยมณี” 
     คําชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 

แล้วสอนว่าอยา่ไว้ใจมนษุย์ มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกาํหนด 
ถึงเถาวัลย์พันเก่ียวที่เลีย้วลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้าํใจคน 
อันมนุษย์นีท้ี่รักสองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล 
ที่พึ่งหน่ึงพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา  
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอา่นนะหลานหนา 
รู้สิ่งไรไมสู่้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

                           จากบทกลอนผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใด 
   แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์     มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวท่ีเลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
 1. น้ําใจคน  
 2. ความมีน้ําใจ 
 3. ความสามัคคี 
 4. ความเสียสละ 

                            ข้อใดแสดงถึงความสําคัญของการศึกษา 
 

 1. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ 
 2. ท่ีพึ่งหนี่งพึ่งได้แต่กายตน 
 3. แม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบ 
 4. รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา* 

                           ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 บทร้อยกรองท่ีให้มาเรียกว่ากลอนสุภาพ    
2 ก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อน    
3 มีเพียงพ่อแม่เท่านั้นท่ีรักและห่วงใยเรา    
4 ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน    
5 เรียนหนังสือเก่งได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญํู    
6 ผู้เขียนต้องการให้มอบความรักให้ทุกคน    
7 ผู้เขียนเปรียบเถาวัลย์กับน้ําใจคน    
8 คําประพันธ์ท่ีให้มามีท้ังหมด  6  บท    
9 คําประพันธ์ท่ีให้มาอยู่ในเรื่องเงาะป่า    
10 ความรักอันประเสริฐท่ีสุดทีมีให้แก่ลูกคือพ่อแม่    

 
 
 

คําถามข้อที่ 
1ถ1 

คําถามข้อที่ 
2 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 



45 
 

 
 
 
 
 
 
 

         นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้  เพียง 1 ข้อความ 
   ใช่    ไม่ใช่ 

1)...................................................................................................................................................  

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

2)...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
 
 
     
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 

   1. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1 

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

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

 

คําถามข้อที่ 5 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 

แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ 

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา   รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดด ี
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

     สถานการณ์ที่ 14  นานาสารพัดส้มแสนอร่อย 
     ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 
 
 
 

          ส้มมีหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันไป เรามาดูส้มกันเถอะ  
ส้มสายน้ าผึ้ง เนื้อส้มแน่นแต่นิ่ม ฉ่ําน้ํา รสหวานอมเปร้ียว กล่ินหอมคล้ายน้ําผ้ึง ส้มสาย

น้ําผ้ึงและส้มโชกุนยังเป็นส้มสายพันธ์ุเดียวกันแต่ปลูกต่างถิ่นกัน มีสีเขียวและมีรสหวานกว่าสาย
น้ําผ้ึงผลผลิตส้มสายน้ําผ้ึงมีตลอดท้ังปี แต่คุณภาพดีที่สุดในช่วงธันวาคม – เมษายน 

ส้มแดง ผลส้มทรงแป้น เปลือกสีแดงหนา เปลือกผลชั้นในท่ีหุ้มเกล็ดส้มอยู่เหนียวกว่า
สายน้ําผึ้ง เนื้อฉ่ําน้ํา รสหวานสนิทติดจืด นิยมเพาะเป็นต้นตอส้มพันธุ์อื่นๆ ผลผลิตออกท้ังปี 
คุณภาพดีที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม 

ส้มคาราเมนติน กินได้ทั้งเปลือก ผลเล็กทรงกลม รสหวานท้ังเปลือกและเนื้อใน ผลผลิต
ออกช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน คุณภาพดีท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ์

ส้มฟรีมองต ์ ผลส้มคล้ายส้มแดง แต่ทรงกลมและมขีนาดเล็กกว่า เปลือกหนา เปลือก
ผลชั้นในท่ีหุ้มเกล็ดส้มอยู่เหนียว รสเปร้ียวอมหวาน นิยมใช้ทําน้ําส้มสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ผลผลิต
มีตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 

ส้มผิวทอง (เขียวหวาน) ผลทรงกลมเบี้ยว ขนาดใหญ่กว่าส้มสายน้ําผ้ึง เนื้อในไม่แน่น
แต่ฉ่ําน้ํา เปลือกผลชั้นในท่ีหุ้มเกล็ดส้มอยู่เหนียวแต่ไม่หนามาก รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย 
ผลผลิตออกช่วงธันวาคม – กุมภาพันธ์ 

ส้มโอเชียนฮันนี ่ผลทรงแป้น ขนาดโต ผิวสีเหลืองทองมีเปลือกหนา ผลโต เปลือกผล
ชั้นในท่ีหุ้มเกล็ดส้มอยู่เหนียวเล็กน้อย เนื้อฉ่ําน้ําแต่ไม่เละ คล้ายกับส้มเช้ง รสหวานอมเปรี้ยวแต่
ไม่จัดเท่าสายน้ําผ้ึง ผลผลิตออกทั้งปีและคุณภาพสม่ําเสมอกัน 

ส้มทับทมิ (ญี่ปุ่น) ผิวเปลือกส้มสีส้มอมเขียว รสชาติเปร้ียวนํา หวานเพียงเล็กน้อย น้ํา
มาก เปลือกผลชั้นในท่ีหุ้มเกล็ดส้มอยู่เหนียวเล็กน้อย ผลผลิตออกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 
 

 

 

นานาสารพัดส้มแสนอร่อย 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
                         จากถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด 
  

1. ชนิดของส้ม  
 2. ลักษณะของส้ม 
 3. คุณสมบัติของส้ม 
 4. รสชาติของส้ม 

                         ส้มชนิดใดรับประทานได้ทั้งเปลือก 
  

1. ส้มคาราเมนติน  
 2. ส้มผิวทอง 
 3. ส้มโอเชี่ยนฮันนี่ 
 4. ส้มทับทิม 

                         ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  

ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ท่ี ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1 ส้มแดงมีลักษณะคล้ายกับส้มเช้ง    
2 ส้มสายน้ําผึ้งมีกลิ่นหอมคล้ายน้ําผึ้ง    
3 ส้มเป็นผลไม้ที่รับประทานได้ทุกเภททุกวัย    
4 ส้มฟรีมองต์นิยมใช้ทําน้ําส้มสําเร็จรูป    
5 ส้มรับประทานได้เฉพาะผลสดเท่านั้น    
6 ส้มทับทิม(ญี่ปุ่น)เป็นส้มท่ีออกผลตลอดทั้งปี    
7 ทานส้มดีมีประโยชน์เพราะมีวิตามินซี    
8 ส้มเป็นผลไม้ทีนิยมปลูกทางภาคใต้ของไทย    
9 ส้มสายน้ําผึ้งกับส้มโชกุนเป็นส้มสายพันธุ์เดียวกัน    
10 ส้มโอเชี่ยนฮันนี้เป็นส้มผลเล็กทรงกลม    

 
 
 
 
 

คําถามข้อที่ 1
ถ1 

คําถามข้อที่ 2
ถ1 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 
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                   ส้มดีมีประโยชน์ทานได้ตลอดทั้งปี 

       นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 

       ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 

   ใช่    ไม่ใช่ 

1)...................................................................................................................................................  

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

2)...................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2.ให้นกัเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จ านวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกบัการเลือกในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

          รับประทานส้มทุกวัน......ฉันอายุยืน 
 

 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สถานการณ์ที่ 15  รถไฟ 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 
 
 

รถไฟ  เป็นยานพาหนะที่เคลือ่นทีไ่ปตามรางเพือ่การขนส่งสินคา้หรือ
ผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง รางสว่นใหญม่ักจะประกอบด้วยราง 2 เส้นขนาน
กัน แต่ยังหมายรวมถึงประเภทรางเดีย่วหรือประเภทที่ใช้พลังแม่เหล็กด้วย รถไฟจะ
ขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือขับเคลื่อนด้วยเครือ่งยนต์หลายๆตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถ 
รถไฟสมัยใหม่จะใช้กําลังจากหัวรถจักรดีเซลหรอืจากไฟฟ้าทีส่่งมาตามสายไฟทีอ่ยู่
เหนือตัวรถ   รถไฟขับเคลื่อนโดยใช้หม้อต้มน้าํทําให้เกิดไอน้ํา ไอน้ําทาํให้เกิดแรงดัน 
แรงดันจะทําการขับเคลือ่นกลไกทําให้ลอ้รถไฟเคลื่อนที่ได้ การที่ใช้ฟืนเป็นแหล่ง
พลังงานในการต้มน้าํ และฟืนที่ทําให้เกิดเปลวไฟ ทําให้เรยีกรถชนิดนี้ว่า  

รถจักรไอน้ า 
รถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครัง้แรกในประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณสามรอ้ยปี

มาแล้ว เดิมทีเดยีวสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหนิ รถนั้นมีลอ้แล่นไปตามรางและใช้
ม้าลาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2357 จอร์จ สตีเฟนสนั  ได้ประดิษฐ์รถจักรไอน้ํา    ซึ่ง
สามารถแล่นได้ด้วยตนเองเป็นผลสําเร็จ นํามาใช้ลากจูงรถแทนม้าในเหมืองถ่านหิน 
ภายหลังจากนั้นก็ได้มผีูป้ระดิษฐ์รถจักรไอน้ําและรถจักรชนิดอื่นๆ ขึ้นอีกหลายแบบ 
รถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถขนถ่านหินมาเป็นรถสําหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 

 

 

 

 

รถไฟ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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.thaihealth.or.th/Content/14170-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87 %E0%B8%81.%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1 %E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F.html&ei=x_I9VbH1G9SfugSJnoG4DA&bvm=bv.91665533,d.c2E&psig=AFQjCNHNaaheWDhsoNSQKa-nkks5dO2afA&ust=1430209593146821
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                         รถไฟเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด 
  

1. ฝร่ังเศส 
 2. อังกฤษ 
 3. ไทย 
 4. สิงคโปร์ 
 

                          จังหวัดใดต่อไปนี้ยังไม่มีรถไฟแล่นผ่าน 
 

 1. เชียงใหม่ 
 2. ยะลา 
 3. กรุงเทพมหานคร 
 4. เพชรบูรณ์  
 
                         ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 รถไฟเป็นยานพาหนะท่ีขนส่งผู้โดยสารได้จํานวนมาก    
2 รถไฟเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย    
3 จะขึ้นรถไฟต้องไปที่สถานีขนส่งหมอชิต    
4 ผู้โดยสารนิยมขึ้นรถไฟเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย    
5 รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หลาย ๆ ตัวเรียกว่า รถจักรไอน้ํา    
6 จุดประสงค์ของการสร้างรถไฟครั้งแรกเพื่อใช้บรรทุกถ่านหิน    
7 ประเทศไทยมีรถไฟใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5    
8 รถไฟจะขับเคล่ือนได้ต้องใช้น้ํามันเท่านั้น    
9 ป๎จจุบันมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทย    
10 จอร์จ สตีเฟ่น เป็นผู้ประดิษฐ์รถจักรไอน้ํา    

 
 
 
 

คําถามข้อที่ 1
ถ1 

คําถามข้อที่ 2
ถ1 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 
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รถไฟขับเคลื่อนได้หลายวิธี 

       นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย 
    1. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 

   ใช ่    ไม่ใช่ 
1)............................................................................................................................ .........................................  

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

2)............................................................................................................................ .........................................   

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

 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความเห็นในการเลือกในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 

    ประหยัดเงิน  ประหยัดเวลา ต้องมารถไฟ 
 

 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 

คําถามข้อที่ 
5ถ1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สถานการณ์ที่ 16  ชื่อเรื่อง ลากับจิ้งหรีด 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 
  
   ครั้งหน่ึงมีลาโง ่  ก าลังโจ้หญ้ากลางทุ่ง 
  ห่างไปไกลจากกรุง   กินจนพุงมันใหญ่โต 
  ได้ยินเสียงจ้ิงหรีด   ร้องกรีดกรีดกรีด๊เสียงใส 
  เสนาะเพราะจับใจ   อยู่กลางไพรดังกังวาน 
  มันจึงอยากมีเสียง   เสนาะส าเนียงแว่วหวาน 
  จึงเที่ยวเดินซมซาน   เพื่อควานหาให้พบตัว 
  ครั้นพบตัวจิ้งหรีด   มันวิ่งจี๊ดไม่เกรงกลัว 
  เห็นหน้าพลางยิ้มหัว  ถามว่าตัวกินอะไร 
  จิ้งหรีดหัวเราะร่า   เราเที่ยวหาเกาะใบไม ้
  กินน้ าค้างจนพอใจ   เสียงจึงได้เพราะเช่นน้ี 
  ตั้งแต่วันนั้นมา   ลาอดหญ้ามาเป็นปี 
  ตั้งหน้าไม่รอร ี   กินน้ าค้างทุกวารวัน 
  ไม่ช้าก็ซูบผอม   จิตตรมตรอมจนอาสัญ 
  นิทานเรื่องนี้พลัน   ก็จบกันเพียงนี้เอย 
 
   

 

 

 

 

 

 

ลากับจิ้งหรีด 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                          กําลัง “โจ้” หญ้ากลางทุ่ง  คําที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร 
 

1. กิน 
2. กัด 
3. ตัด 
4. ป๎ด 

 

                          ข้อคิดที่ได้จากเร่ืองลากับจิ้งหรีดคือข้อใด 
 

1. คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ 
2. อย่าเชื่อใจทาง  อย่าวางใจคน  จะจนใจเอง   
3. เรือล่มเมื่อจอด  ตาบอดเมื่อแก่ 
4. น้ําท่วมทุ่ง  ผักบุ้งโหรงเหรง 

 

                         ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  

ข้อคามเป็นความจริง    จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
 ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    
2 ลาอยากร้องเพลงเพราะเหมือนจิ้งหรีด    
3 ลาเป็นเพื่อนกับจิ้งหรีด    
4 จิ้งหรีดหลอกให้ลากินน้ําผ้ึงจะได้มีเสียงเพราะ    
5 ร้องกรี๊ด  กรี๊ด  กร๊ีด เสียงใสเป็นเสียงของจิ้งหรีด    
6 จิ้งหรีดกินน้ําค้างจึงมีเสียงไพเราะ    
7 อาหารของลาคือข้าว    
8 ก่อนจะทําอะไรต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองให้ดี    
9 นิทานเรื่องนี้มีตัวละคร 4 ตัว    
10 สุดท้ายลาก็ตายเพราะความโง่เขลาเชื่อง่าย    

 

 

คําถามข้อที่ 
1ถ1 

คําถามข้อที่ 2
ถ1 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 
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จิ้งหรีดหัวเราะร่า     เราเที่ยวหาเกาะใบไม ้
กินน้ าค้างจนพอใจ เสียงจ าได้เพราะเช่นน้ี 

 จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร บอกเหตุผล 2 ข้อ 

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

   ใช ่    ไม่ใช่ 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………  
…...................................................................................................................................................  
2……………………………………………………………………………………………………………………………………  
…...................................................................................................................................................  
 
 
  “อย่าโง่เหมือนลา  ต้องฉลาดล้ าค่าเหมือนจ้ิงหรีด ”  
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
  1. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือกในข้อ 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

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

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

ลากับจิ้งหรีด 
 

 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สถานการณ์ที่ 17  7 สิ่งน่ารู้ อะไรอยู่ในอาหารขยะ 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 
  

 ทําความรู้จักให้ลึกซึ้งกับอาหารยอดนิยมท่ีคนส่วนใหญ่ชอบทาน โดยเฉพาะ
วัยรุ่น ที่อีกภาคหนึ่งถูกเรียกว่า “อาหารขยะ รู้ไหมว่าภายใต้รสชาติทานง่าย ถูกปาก โดนใจ  
กินมากๆแล้วจะเป็นอย่างไร 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฮมเบอร์เกอร์ 
 เสี่ยงต่อการทานเนื้อที่ก าลังจะเน่าและ
แบคทีเรีย!โดยมากมักใช้สารเคมีสีแดงย้อม
สีของเนื้อให้สด แถมยังมักใส่“สารปรุงรส” 
ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ที่ทํา
ให้สัตว์อ้วนขึ้น ซึ่งก็ทําให้เราอ้วนขึ้นด้วย! 
 

โดนัท 

   โดยเฉลี่ยโดนัท 1 ชิน้ ให้พลังงานราว300  แคลลอร่ี
รวมถงึการทอดในน า้มนัอณุหภมูสิงูจะท าให้เกิดสารอนมุลูอิสระ  
สารพิษ สง่ผลให้เมตาบอลซิมึท างานช้าลง 

มันฝรั่งทอด 
ทอดในอุณหภูมิที่สูงจนท าให้เกิดสารเคมีอะคริลิไมค์  ซ่ึง
เป็นสารก่อโรคมะเร็งและท าลายประสาทและยังปิดกั้น
การดูดซึมของไขมัน ทําให้การดูดซึมแร่ธาตุจากสารอาหาร
ที่เราทานเข้าไปได้น้อยลง 
 

ลูกอม 
ลูกอมคือน้ําตาลนั่นเอง มีฟรุคโตสซึ่งหวาน 
กว่าน้ําตาลทรายเกือบ 2 เท่า ทําให้เกิด 
ไขมันสะสมได้รวดเร็ว หากเด็กรับสีผสม
อาหารที่ใส่ในลูกอมมากไป จะเสี่ยงต่อโรค 
สมาธิสั้นหรือไฮเปอร์แอ็กทีฟ 

น้ าอัดลม 
ในน้ําอัดลม 1 กระป๋อง มีน้ําตาลประมาณ 12 ช้อนชา 
ส่วนน้ าอัดลมจ าพวก Diet ที่ใช้น้ าตาลเทียมยิ่งท าให้
ร่างกายกระหายน้ าตาลมากขึ้น และโซดาในน้ าอัดลม
จะชะล้างแคลเซียมออกจากกระดูกท าให้กระดูกพรุน 
กระดูกพรุน 

พิซซ่า 
มีส่วนประกอบที่อาจมาจาการตัดแต่ง 
ทางพันธุกรรม 5 ชนิดคือ 
*เนยเทียม(มีเนยแท้เพียง 10%) 
*แป้งฟอกสีขาว 
*ซอสมะเชือเทศทําด้วยสารที่คล้าย 
  มะเขือเทศ 
*แป้งสาลีเป็นแป้งที่มีการตัดแต่งทาง 
 พันธุกรรม 
*น้ ามันฝ้ายซึ่งฝ้ายไม่ได้จัดเป็นพืชพวก 
  อาหารและในเมล็ดฝ้ายเป็นตัวดูดเอา 
  สารพิษต่าง ๆ เอาไว้ได้ 
 

ไอศกรีม 

  ไอศกรีมบางประเภทในขนาดปกติ (4 ออนซ์) จะมีไขมนั 

เกินกวา่ 50% ของไขมนัท่ีแนะน าให้บริโภคตอ่ครัง้ตอ่วนั 

  ไอศกรีมเต็มไปด้วยไขมนัเลว ซึ่งจะเพิ่มคลอเลส 

เตอรอลและสารอนุมูลอสิระในร่างกายอนัก่อให้เกดิโรคมะ
เร็ว และท าให้เส้นเลอืดแดงใหญ่อุดตนั 

7 สิ่งน่ารู้ อะไรอยู่ในอาหารขยะ 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                        ผู้เขียนถ้อยความนี้ต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด   
 

1.  คุณสมบัติของอาหาร 7 ชนิด 
2.  ลักษณะของอาหาร 7 ชนิด 
3.  อาหารท้ัง 7 ชนิดเป็นอาหารขยะ 
4.  โทษของอาหารขยะ 7 ชนิด 

 

                               ข้อใดไม่ใช่อาหารขยะ    
 

1.  ลูกอม   น้ําอัดลม  ไอศกรีม 
2. มันฝรั่งทอด   โดนัท 
3. พิซซ่า   ขนมเค้ก 
4. แฮมเบอร์เกอร์   ลูกอม 

 

                          ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
  

1. อาหารทุกชนิดทําให้เกิดมะเร็ง 
2. อาหารทุกชนิดใช้สารปรุงรสทั้งส้ิน 
3. อาหารทุกชนิดเป็นท่ีชื่นชอบของเด็ก 
4. อาหารทุกชนิดทําให้อ้วน 

 

                         จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้  เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง 
 

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

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 เด็กสมาธิส้ันมาจากรับประทานมันฝรั่ง   
2 หากเรารับประทานมันฝร่ังทอดเราจะได้รับสารอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรต 
  

3 มันฝรั่งทอด  เป็นประโยคบอกเล่า    
4 อาหารท่ีทอดโดยใช้ไฟแรงสูงเกิดสารอะคริลิไมก่อให้เกิด

โรคมะเร็ง 
  

5 ถ้าไม่รับประทานอาหารทั้ง  7 ชนิดจะทําให้เป็นโรคขาด
สารอาหาร 

  

คําถามข้อที่ 1
ถ1 

คําถามข้อที่ 2
ถ1 

คําถามข้อที่ 3
ถ1 

คําถามข้อที่ 4
ถ1 
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ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
6 จากอาหารท้ัง 7 ชนิด พิซซ่า เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหาร

มากท่ีสุด   
  

7 แฮมเบอร์เกอร์กับโดนัทมีสารต้านอนุมูลอิสระ   
8 แฮมเบอร์เกอร์  เป็นคําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ   
9 หากต้องการมีสุขภาพดีไม่ควรรับประทานอาหารทั้ง 7 ชนิด   
10 รับประทานไอศกรีมจะทําให้ชลอความแก่   

 

 

                               อาหารที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 

 จากข้อความข้างต้น  ให้วงกลมล้อมรอบคําที่กําหนดให้ในตาราง ท่ีเป็นสาเหตุหลักท่ีทํา
ให้เกิดโรคมะเร็ง จํานวน  2  คําจากตัวเลือก   

ลูกอม มันฝรั่งทอด โดนัท ข้าวเม่า 
น้ําอัดลม ไก่ทอด น้ําหวาน พิซซ่า 

กล้วยบวชชี แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ขนมเค้ก 

 

                      ให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารให้สัมพันธ์กับข้อความท่ีกําหนดให้ในตารางต่อไปนี้ 

 

ท่ี ข้อความ ชื่ออาหาร 
   1. มีส่วนผสมของน้ํามันฝ้าย แป้งสาลี และซอสมะเขือเทศ  

2. สารอคิลิไม เป็นสารท่ีทําลายประสาท ปิดกั้นการดูดซึม
ของไขมันทําให้ดูดซึมแร่ธาตุน้อยลง 

 

3. หากรับประทานทุกวันอาจจะทําให้สมาธิสั้น และเป็นโรค
ไฮเปอร์แอคทีฟ 

 

4. ประมาณ 1 ชิ้นให้พลังงาน  300  แคลลอร่ี  
5. สามารถย้อมสีให้เนื้อสด ใส่สารปรุงรส  

 

 

 

คําถามข้อที่ 5
ถ1 

คําถามข้อที่ 
6ถ1 
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                         น้องหน่อย  วันนี้แม่จะพาไปเท่ียวห้างสรรพสินค้า   
                       แล้วไปรับประทานสุกี้  แล้วตบท้ายด้วยไอศกรีม  
         
                  ไชโย! หนูอยากกินไอศกรีมท่ีมีครีมเยอะๆ ถ้วยใหญ่ ๆ รีบไปตอนนี้เลยค่ะ 
 
 จากบทสนทนานักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดของหน่อย  ท่ีว่า “อยากกิน
ไอศกรีมท่ีมีครีมเยอะๆ ถ้วยใหญ่ ๆ “ 
 

2. ให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบข้อความข้างต้นนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 

   ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
3. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิด  การใน

เลือกในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

1...................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
2...................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
.........................................................................
. 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สถานการณ์ที่ 18  ชื่อเรื่อง “พระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติ” 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 

พระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดสร้าง "พระพุทธมหาธรรม

ราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" 
เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็น
องค์ประธาน ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ(ตรงข้ามสถาบันการพลศึกษา) ถนนสาย
สระบุรี-หล่มสัก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ียอดพระเกตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาด
หน้าตัก 11.984 เมตร มีความหมายว่า  
   1 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์
เอก หนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย 
    1 หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เป็นองค์พระท่ีอัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดําน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ของ
เมืองเพชรบูรณ์   
   9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
   84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 

เงินทุนในการก่อสร้างมาจากแรงศรัทธาของประชาชนต่อองค์พระพุทธมหา
ธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันท่ี 26 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีปลายยอดจุล
มงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธอุทยาน 

 เพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

                       จุดประสงค์ของการสร้าง “พระพุทธมหาธรรมราชา” คืออะไร 
                   
 1. เป็นศูนย์รวมใจของชาวเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. ต้องการให้เป็นพระประธาน  ณ อุทยานเพชรบุระ 
 4. เฉลิมพระเกียรติ  84 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

                      ขนาดหน้าตัก 11.984  เมตร เลข 9 มีความหมายอย่างไร 
 

 1. รัชกาลท่ี 9 แห่งบรมมหาราชวงศ์จักรี* 
 2. สร้างวันท่ี 9 
 3. สร้างเวลา 9 นาฬิกา 
 4. มีช่างทําท้ังหมด 9 คน 
 
              ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ใช”่ 
  ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 พระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์    
2 พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลือง 

บริสุทธิ์ 
   

3 เงินท่ีใช้เป็นกองทุนในการก่อสร้างมาจากทางราชการ    
4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน 

มาประกอบพิธีเบิกพระเนตร 
   

5 ท่ียอดพระเกตุบรรจุพระพุทธรูปทองคํารวม 9 องค์    
6 พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 

ท่ีสุดในประเทศไทย 
   

7 พิธีเบิกเนตรจัดทําขึ้นในวันท่ี 24 สิงหาคม 2554    
8 พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์รวมจิตรใจของ 

ชาวเพชรบูรณ์ 
   

9 พระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานณพุทธอุทยานเพชรบุระ    
10 ท่ียอดพระเกตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดหน้าตัก 11.986 เมตร    

 

คําถามข้อที่ 1 

คําถามข้อที่ 2 

คําถามข้อที่ 
3 
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นักเรียนคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาได้หรือไม่ 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 1. ให้นักเรียนเลือกคําเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 

   ใช่       ไมใ่ช ่
1……………………………………………………………………………………………………………………………………  
…...................................................................................................................................................  

2……………………………………………………………………………………………………………………………………  
…...................................................................................................................................................  
 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร  กับคําพูดข้างต้น  ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
1.ให้นักเรียนเลือก  วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือกในข้อ 1 

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

 

 พระมหาพุทธมหาราชา  เป็นสิ่งล้ าคา่ของชาวเพชรบูรณ์ 
 

 

คําถามข้อที่ 5 

คําถามข้อที่ 4 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สถานการณ์ที่ 19  น้ าพริกถ้วย ไม่เคยเก่า 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านถ้อยความแล้วตอบ 
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                      น้ าพริก  ในสํานวนใดมีความหมาย ต่างจาก ข้ออื่น 
 

 1.  น้ําพริกถ้วยเก่า 
 2.  ได้แกงเทน้ําพริก 
 3.  กินน้ําพริกก้นถ้วย 
 4.  ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา      

                       น้ําบูดู เป็นส่วนประกอบในการทําน้ําพริกของภาคใด 
 

 1.  ภาคใต้ 
 2.  ภาคเหนือ 
 3.  ภาคกลาง 
 4.  ภาคอีสาน 
 

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

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ลีลาการต้าน้้าพริกด้วยเสียงท่ีหนักแน่นสม่้าเสมอ แปลว่า มีจิตใจ

มั่นคง พาครอบครัวไปรอด 
  

2 ส่วนประกอบของน้้าพริกแต่ละชนิดท้าให้ทราบว่ามาจากท้องถิ่นใด   
3 น้้าพริกสวรรค์และน้้าพริกนรกมีสีแดงจัดและมีรสชาติเผ็ดร้อน   
4 น้้าพริกหนุ่มมีเครื่องปรุงและส่วนประกอบมากที่สุด   
5 ปัจจุบันน้้าพริกท่ีนิยมรับประทานกันมาก ได้แก่  น้้าพริกกะปิ  

น้้าพริกปลาทู และน้้าพริกปลาร้า 
  

6 ถั่วเน่า ปลาร้าและน้้าบูดู เป็นส่วนประกอบท่ีมีลักษณะเด่น    
ด้านรสชาติเค็มและกลิ่น 

  

7 “น้้าชุบ” มีส่วนผสมหลัก คือ พริก หอม กะปิและเกลือ   
8 น้้าพริกอ่องมีรสชาติคล้ายน้้าพริกขนมจีนน้้าเงี้ยว   
9 ค้าว่า หม่อง  อ่อง  เน่า  มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน   
10 ปัจจุบัน แม่ศรีเรือน ไม่จ้าเป็นต้องต้าน้้าพริกเป็น แต่ก็สามารถหา

น้้าพริกท่ีอร่อยรับประทานได้ 
  

 

คําถามข้อที่ 1 

คําถามข้อที่ 2 

คําถามข้อที่ 3 
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                         ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความท่ีกําหนดให้ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

       บอกเหตุผล จํานวน 2 ข้อให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ 

 ใช ่          ไมใ่ช ่
1……………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

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

                       นักเรียนมีความคิดอย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น  
                        ใช้เหตุผลใดประกอบคําอธิบาย   
    1. ให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างเพียง 1 ข้อความ 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 
     2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือก ในข้อ 1 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 

 

   คนไทยไม่เคยเบื่อน ้ำพริก 

คําถามข้อที่ 4 

คําถามข้อที่ 5 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สถานการณ์ที่ 20 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านถ้อยความต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
 

 

 

น้ าเป็นสารอาหารที่จ าเป็นส าหรับชีวิต เซลล์ทุกเซลล์ล้วนมีน้ าเป็นส่วนประกอบถ้าร่างกาย
ขาดน้ าเพียงแค่ 10 วัน เราก็ตายแล้ว (ขณะที่คุณสามารถขาดสารอาหารได้ถึง 70 วัน) 
น้ําในร่างกายของเราส่วนใหญ่มาจากน้ําท่ีเราดื่ม รวมท้ังในอาหารที่ในเรากิน และเกิดจาก
กระบวนการเมตาโบลิซึ่มท่ีทํางานอยู่ตลอดเวลา ประมาณ 2 ใน 3 ของน้ําในร่างกายจะอยู่ใน
เซลล์ และอีกหนึ่งส่วนท่ีเหลือจะอยู่ในเลือดและของเหลวต่าง ๆ 
น้ าท าหน้าที่ส าคัญ ๆ หลายย่าง เช่น ช่วยย่อยและดูดซึมอาหาร ล าเลียงสารอาหารและของ
เสียไปตามกระแสเลือด ชว่ยการสร้างปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกา ช่วยหล่อลื่นและรองรับ
การเคลื่อนไหวของเอ็นข้อต่าง ๆ และช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย 
แต่ละวันจะมีการสูญเสียน้ําตลอดเวลา โดยการขับถ่ายทางป๎สสาวะ  อุจจาระ  ทางผิวหนัง และ
ทางปอด เฉลี่ยมีการสูญเสียน้ําประมาณ 2.65 ลิตรต่อวันจึงควรได้รับน้ําทดแทนส่วนท่ีเสียไป 
อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 8 แก้วต่อวัน 
    ปัญหาอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่ดื่มน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะมักดื่มน้ าก็ต่อเมื่อ
รู้สึกกระหายความจริงแล้วเมื่อกระหาย นั่นหมายความว่าร่างกายถึงขั้นเกิดภาวะขาดน้ํา 
สัญญาณและอาการของภาวะขาดน้ํา  คือ  รู้สึกกระหาย ป๎สสาวะน้อยลง และป๎สสาวะเหลือง
เข้ม  ท้องผูก เหนื่อย  อ่อนเพลีย  ปวดหัว เวียนศรีษะ  หน้ามืดตาลาย เป็นตะคริวอุณหภูมิ
ร่างกายสูง และความดันเลือดสูงขึ้นมีรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ท่ีพบว่า การดื่มน้ําให้เพียงพอจะ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะป๎สสาวะด้วย 
เคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณดื่มน้ าอย่างน้อย 8 แก้วต่อวันคือ ดื่มทันทีหลังจากตื่นนอน ดื่ม
ก่อนอาหารดื่มก่อนและหลังการออกกําลังกาย ดื่มทุก 10-15 นาทีระหว่างออกกําลังกาย หรือ
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย ดื่มเมื่อปวดหัวหรือเป็นตะคริว ดื่มเมื่อป๎สสาวะของคุณเป็นสีเหลือง จิบน้ําอยู่
เรื่อย ๆ ตลอดวันน้ าท าให้กระบวนการทุกอย่างในร่างกาย ท าหน้าที่ได้อย่างราบรื่น 
  
 

 

   ท าไมคนเราต้องดื่มน้ า 
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ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

                          ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  
  

1. น้ํามีหน้าท่ีหลายอย่าง 
 2. น้ําเป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับชีวิต 
 3. น้ําช่วยย่อยอาหารท่ีเรารับประทานเข้าไป 
 4. น้ําช่วยในหารขับถ่ายของเสีย 
 

                         ข้อใดเป็นประโยคความเดียว 
 

 1. ประชาดื่มน้ําวันละ 8 แก้ว 
 2. น้ําไม่ได้มีความจําเป็นต่อมนุษย์และสัตว ์
 3. ฉันใช้น้ําประปาในการหุงต้มอาหาร 
 4. นิดรดน้ําผักท่ีปลูกในสวนทุกวัน 
 

                         จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

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

ที่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 เราต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว    
2 น้ําในร่างกายของคนเราจะอยู่ในเลือดมากกว่าในเซลล์    
3 เราควรดื่มน้ําเมื่อรู้สึกกระหายเท่านั้น    
4 น้ําทําหน้าท่ีสําคัญ คือ ช่วยย่อยและดูดซึมอาหาร    
5 ร่างกายของเราจะสูญเสียน้ําด้วยการขับถ่าย ทางป๎สสาวะทางผิวหนัง 

ทางปอด  
  

6 น้ําทําให้กระบวนการทุกอย่างในร่างกายทําหน้าท่ีได้อย่างราบรื่น     
7 เราควรดื่มน้ําหลังรับประทานอาหารมาก ๆ เพื่อช่วยในการย่อย

อาหาร 
  

8 ร่างกายของเราขาดน้ําได้นานเกิน 10 วัน    
9 ถ้าป๎สสาวะของเรามีสีเหลืองเข้มแสดงว่าร่างกายของเราอยู่ในภาวะ

ขาดน้ํา 
  

10 การดื่มน้ํามาก ๆ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะกระเพาะป๎สสาวะ    

คําถามข้อที่ 
1 

คําถามข้อที่ 2 

คําถามข้อที่ 3 
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                          จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนปฏิบัติตามได้หรือไม่  ให้เลือกวงกลม
ล้อมรอบข้อความ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  ท่ีกําหนดให้แล้วบอกเหตุผล  จํานวน 2 ข้อ  

ใช ่                       ไมใ่ช ่
1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่ร่างกาย 

  นักเรียนมีความคิดอย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ใช้เหตุผลใดประกอบคําอธิบาย   
     1. ให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างเพียง 1 ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม      ความคิดเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

     2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน  2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับการเลือก ในข้อ 1 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 

ดื่มน้ าวันละ 5  แก้ว 

คําถามข้อที่ 4 

คําถามข้อที่ 5 


