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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถานการณ์ที่ 1

ทาอย่างไรชีวิตจะมีความสุข

หลักคิดและแนวทางที่ นพ.ชาญวิทย์ สันตธนารัตน์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนประเด็น
Happy Workplace ในสังคมไทย ได้ให้ไว้ต่อไปนี้ น่าคิดและน่านําไปปฏิบัติทีเดียว ประการแรก คุณ
หมอชาญวิทย์ แนะนําให้คนไทยทุกคนมี การเตรียมพร้อมทางเศรษฐกิจ เพราะแม้ว่าจะมีความพยายาม
ของหลายฝุายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ก็อาจ
จะยังคงมีป๎ญหาหลายประการ
"การเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดก็คือ การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดําเนินชีวิต อันจะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้น มีสติมากขึ้น เดินสายกลาง มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากใครเดินใน
แนวทางนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ก็เชื่อว่าจะอยู่รอดได้
หลังจากเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือ ช่วยกันสร้างความ
รัก ความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในครอบครัว "จะทําอย่างไร ให้คนในครอบครัวรักกันมากขึ้น หันหน้ามาคุยกัน
มากขึ้น ไม่ใช่เอาแต่เล่นโซเซียลมีเดีย เพราะถ้าเรารักคนในครอบครัวได้ เราจะรักคนอื่นเป็นถ้าคนใน
ครอบครัวไม่รักกันแล้ว จะไปรักคนอื่นก็ลําบาก ซึ่งอาจเริ่มจากการมีรอยยิ้มให้แก่กัน ทักทายกัน ให้
กําลังใจกัน แม้เศรษฐกิจไม่ดีลูกทํางานเหนื่อย แต่หากพ่อแม่ให้กําลังใจ หรือพ่อแม่ทํางานหนัก ลูกก็ให้
กําลังใจ ก็จะมีแรงใจ ผ่านพ้นวิกฤติไปได้"
ในด้านการทํางาน คุณหมอชาญวิทย์ แนะวิธีที่ทําให้การทํางานมีความสุขว่า
อย่างแรกคือ จะต้องจริงจังกับงานที่ทํามากขึ้น บางทีเหตุผลที่ทําให้เรายังไม่มีความสุข
ในการทํางาน เพราะเราอาจจะยังจริงจังกับงานไม่พอ บางคนสักแต่ทํางานเสร็จไปวันๆ หรือบางคนทํางาน
ตั้งแต่หกโมงเช้า กลับสองทุ่ม แต่ผลการทํางานออกก็ยังทําให้รู้สึกเหนื่อยหน่าย แสดงว่า เราไม่ผูกพันกับ
งานเพียงพอ หากเรา มีความสุขกับสิ่งที่ทํากับงานจริงๆ ความทุกข์ในการทํางานจะหา เจอยาก
นอกจากความจริงจังกับการทํางานแล้ว คุณหมอชาญวิทย์ ยังแนะนําให้ แต่ละคนฝึกการมี
สุนทรียภาพที่ดีในชีวิต คือ ต้องสามารถจัดการในชีวิตให้มีความสุขได้ แม้จะทํางานหนักที่สุด เหนื่อยที่สุด
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ก็จะต้องฝึกให้ตนเองยังมีทัศนคติที่ดีกับการทํางานได้ "แต่ละคน จะมีสุนทรียภาพในการชีวิตต่างกัน” เช่น
คุณตาคนหนึ่งไปเป็นขอทานที่วัดไร่ขิง แล้วรวบรวมเงินไปถวายวัด น่าคิดว่า ความสุขของคุณตาอยู่ที่อะไร
อาจะเป็นเรื่องการส่งต่อความเกื้อกูล ท่านเอาสิ่งที่ท่าน ได้รับมาแล้วไปให้คนอื่นต่อ ซึ่งในสังคมหากเรา
สามารถเอาความรักความหวังดี ไปต่อยอด ให้คนอื่นต่อมันจะมีความสุขนะ"
หนึ่งในวิธีส่งต่อความสุขคุณหมอ บอกว่าอาจจะเริ่มจาก การสร้างความเปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน
ด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การกลับมา สืบสานคุณค่าที่ดีของสังคมไทย นั่นคือ การกล่าวคําทักทายกันทุกเช้า ด้วย
คําว่า สวัสดี
"บริษัทไหนที่ทําแบบนี้สักสามวัน จะพบว่า บรรยากาศในที่ทํางานจะเปลี่ยนไป คนจะคิดอะไร
ใหม่ๆ กันเยอะ ปีนี้สิ่งที่ผมอยากจะชวนคนในสังคมให้มาทํากัน ก็คือ จะทําอย่างไรจะให้ปีนี้เป็นปีที่เราส่ง
ต่อความสุขให้เป็นไวรัสความสุข เพราะความสุขจะเกิดได้
หากเราหันมาเน้นการเป็นผู้ให้มากกว่ารับ เริ่มจากรักตนเอง ให้โอกาสกับตนเองที่ จะ
เปลี่ยนแปลง และก็รักผู้อื่น แบ่งป๎นความสุข ให้ความรักความหวังดี
ความเมตตา กับคนรอบข้าง และที่สําคัญราต้องมีสติ เพราะการมีสตินั้น จะทําให้ไม่ว่าจะปีไหน
ชีวิตดีขึ้น และหากอยากจะพบกับความสุข ลองเริ่มจากการตั้งโจทย์ และเขียนลงกระดาษว่า จะทํา
อย่างไรให้ชีวิตมีความสุข จากนั้นจะพบกระบวนการต่างๆ ตามมา ซึ่งในส่วนของ สสส. เรามีโครงการ
มากมายที่จะให้ทุกคนมามีส่วนร่วม"
เชื่อว่า หากหน่วยงานไหนหรือท่านใด ที่นําวิธีที่ คุณหมอชาญวิทย์ แนะนํา ไปใช้ ก็น่าจะเข้าถึง
ตัวแปร และกระบวนการสร้างสุขให้ตนเอง อย่างแน่นอน
คาถามที่ 1. ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. ทําอย่างไรให้ชีวิตมีสุข
2. ทุกคนควรมีการเตรียมพร้อมในสังคม
3. กระบวนการสร้างความสุขให้ชีวิต
4. ควรใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาถามที่ 2. ข้อใดเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องที่สุด การมีสติ รู้คิดรู้ทํา
และแก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุผล
1. การมีเหตุผลในการคิด อย่างพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันตนเอง
2. การรู้จักตนเอง มีสติและเดินสายกลาง
3. การเดินทางสายกลาง อย่างมีเหตุผล และใช้ชีวิตแบบพอเพียง
4.
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คาถามที่ 3

จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
(10 คะแนน )
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”

ข้อความ
1. ความทุกข์ในการทํางาน เกิดจากความเครียดมากจนเกินไป
2. การมีทัศนคติที่ดีในการทํางานต้องเกดจากการฝึกฝนตนเอง
3. ชีวิตที่มีความสุขขึ้นอยู่กับการจัดการชีวิตตนเอง
4. การสร้างผูกพันในการทํางาน จะทําให้เราไม่มีความสุข
5. การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่ดีต่อการทํางานในองค์กรต่าง ๆ
6. นิดกอดแม่หลังจากกลับขากทํางานถือว่าเป็นการให้กําลังในการ
ทํางานของคนในครอบครัว
7. สุนทรียภาพของชีวิตที่ดีต้องใช้อย่างมีศิลปะ
8. การทําให้ชีวิตมีความสุขเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองไปตามสังคม
9. ความพอเพียงเป็นหลักเครื่องมือนําทางของการเตรียมพร้อมในการ
ดําเนินชีวิต
10. คนที่ทํางานหนักย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีความสุข

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4 จากถ้อยความต่อไปนี้

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “เห็นด้วย ” “ไม่เห็นด้วย ” ที่กําหนดให้
( 1 คะแนน) แล้วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข้อโดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของ
นักเรียน ( 1 คะแนน)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

1 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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คาถามที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้นทําไม จึงคิดเช่นนั้นให้ใช้
เหตุผลประกอบคําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความ
ข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ (1 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน (2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
2.....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
…………………………………..……………………………

ความคิดเห็นโต้แย้ง
1.....................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
2.....................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
......................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 2

ต้นอ่อนทานตะวัน

ต้นอ่อนทานตะวัน ประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์จากต้นอ่อนดอกไม้ที่แสนสดใสอย่าง
ดอกทานตะวัน ลองไปดูกันสิว่า ต้นอ่อนทานตะวัน สรรพคุณของพืชชนิดนี้จะดีกับร่างกายของเราอย่างไร
กันบ้าง ต้นอ่อนทานตะวันก็คือต้นอ่อนของดอกทานตะวันที่มีอายุเพียง 7 - 11 วัน ซึ่งว่ากันว่าในต้นอ่อน
ทานตะวันนี้เต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ไฟเบอร์ โปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม สังกะสี และ
โพแทสเซียม หรือแม้แต่ไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายอีกด้วย
ต้นอ่อนทานตะวันถือว่าเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มาก
ในปริมาณ 1/4 ถ้วย ต้นอ่อนทานตะวันมีปริมาณไขมันสูงถึง 16 กรัม ไขมันอิ่มตัว 2 กรัม ไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงซ้อน 8 กรัม ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 6 กรัม คาร์โบไฮเดรต 6 กรัม ไฟเบอร์ 2 กรัม และโปรตีน 6 กรัม
ซึ่งไขมันที่อยู่ในต้นอ่อนทานตะวันนี้ล้วนแต่เป็นไขมันชนิดที่ดีและมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายช่วยควบคุมระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น ต้นอ่อนทานตะวันยังมีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงด้วยเช่นกัน
โดยต้นอ่อนทานตะวัน 1/4ถ้วย ก็มีประมาณธาตุเหล็กถึง 8% ของปริมาณธาตุเหล็กที่ควรได้รับต่อวันและ
มีแคลเซียมถึง 2% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันอีกด้วย ถือว่าเป็นพืชคุณค่าทางอาหารสูงเจ้าต้นอ่อน
ทานตะวันนี้ จัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก เพราะมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า GABA
(gamma aminobotyric acid) ซึ่งเจ้าสารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยปูองกันโรคมากมายหลายชนิด
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อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วยในการควบคุมน้ําหนักบํารุงเซลล์สมอง ปูองกันการเกิดโรคอัลไซ
เมอร์ ช่วยบํารุงผิวพรรณ สายตา ชะลอความแก่ชรา
นอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 บี 6 วิตามินอี วิตามินซี และเซเลเนียม
กรดไขมันโอเมก้า 3, 6, 9 มีโฟเลทสูง เหมาะสําหรับหญิงตั้งครรภ์ และขจัดเชื้อโรคต่าง ๆ
ในปอด โดยในศาสตร์ของแพทย์แผนอายุรเวทโบราณนั้น ต้นอ่อนทานตะวันสามารถ
ช่วยปูองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย
คาถามที่ 1. ถ้อยความนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. ต้นอ่อนทานตะวันที่มีประโยชน์นั้นเกิดจากการแตกยอดอ่อนของทานตะวัน
2. ต้นอ่อนทานตะวันจะให้คุณค่าท่งอาหารมากที่สุดเมื่องอกได้ 7- 11 วัน
3. ในต้นอ่อนทานตะวันจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง ส่งผลให้เกิดพลังงานต่อ
ร่างกาย
4. เราควรรับประทานต้นอ่อนทานตะวันทุกวันจะได้ไม่เป็นโรคมะเร็ง
คาถามที่ 2. ข้อใดเขียนผิด ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. มหัศจรรย์
2. อัฒจันทร์
3. น้ําจัน
4.อัศจรรย์
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คาถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
1. เราควรรับประทานต้นอ่อนทานตะวันทุกวันเพราะเป็นอาหารบํารุง
สุขภาพ
2. สาร GABA ในต้นอ่อนทานตะวันสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
3. สรแคลเซียมในต้นอ่อนทานตะวัน จะช่วยบํารุงกระดูกถึง 2 %
4. ต้นอ่อนทานตะวันสมารถนํามาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้
5. ต้นอ่อนทานตะวันขยายพันธ์ด้วยการแตกยอด
6. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ รักษาได้ด้วยการกินต้นอ่อน
ทานตะวัน
7. ต้นอ่อนทานตะวันมีวิตามินรวมทุกชนิด ทําให้ร่างกายไม่ขาด
สารอาหาร
8. ผู้ปุวยโรคความจําเสื่อม ต้องรับประทานอาหารที่มีสาร GABA
9. สารโฟเลทมีผลดีต่อผู้กําลังตั้งครรภ์
10. ต้นอ่อนทานตะวันที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากที่สุดต้องงอก
ในระหว่าง 7- 11 วันเท่านั้น

ใช่ ไม่ใช่
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คาถามที่ 4 จากถ้อยความต่อไปนี้

“ต้นอ่อนทานตะวัน ประโยชน์ ที่น่าอัศจรรย์ ”
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “เห็นด้วย ” “ไม่เห็นด้วย ” ที่กําหนดให้
( 1 คะแนน) แล้วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข้อโดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุน
คําตอบของนักเรียน ( 1 คะแนน )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สาร GABA ป้องกันโรคได้หลายชนิด
คาถามที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น และทําไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้
เหตุผลประกอบคําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความ
ข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ (1 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน (2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
1...................................................................... 1...............................................................
...................................................................... ..................................................................
2...................................................................... 2...............................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 3

รู้เรื่องเครือ่ งปรุงรส
เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร หรือภัตตาคารบางแห่ง จะพบว่ามีปูายแขวนหรือ
ติดที่หน้าร้านหรือในร้านว่า "ร้านนี้ปลอดผงชูรส” "ทีนี่ไม่ใช้ผงชูรส"
และอื่นๆ ที่สื่อใหัทุกคนทราบว่า ถ้าไม่ต้องการรับประทานอาหารที่มีผงชูรสเชิญที่ร้านนี้ บางครั้ง
เมื่อเราไปซื้ออาหารกระปอง หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ จะพบข้อความว่า ไม่มีผงชูรส ไม่มีสารกันบูด
จึงน่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้น เกี่ยวกับเครื่องช่วยชูรสชาติของอาหารผงชูรสเป็นสารเคมีทาง
วิทยาศาสตร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โมโนโซเดียม
กลูตาเมท หรือเรียกย่อๆ ว่า เอ็ม เอส จี เป็นสารที่ช่วยปรุงแต่งรสชาติของอาหารให้ดีขึ้น
มนุษย์รู้จักสารชนิดนี้มานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี จากการที่ชาวจีนและชาวญี่ปุนใช้สาหร่าย
ทะเลมาช่วยปรุงรสน้ําซุปให้อร่อยขึ้น และต่อมาจึงทราบว่าพืชดังกล่าวมีสาร
เอ็ม เอส จี ผงชูรสที่ใด้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหาร
และยา ต้องเป็นผงชูรสที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีฉลากมีชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตอย่าง
ชัดเจน ผงชูรสส่วนใหญ่ทําจากมันสําปะหลัง ข้าวสาลี ข้าวโพดโดยขบวนการทางเคมี
มีลักษณะเป็นเกล็ด ถ้าเป็นภาพขยายจะเห็นเป็นแท่งเหลี่ยมเล็กๆ สีขาวขุ่น ปลายข้างหนึ่งใหํู่
ข้างหนึ่งเล็ก หรือปลายทั้งสองข้างใหญ่ คอดตรงกลางคล้ายแท่งกระดูก องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประซาชาติและองค์การอนามัยโลกได้ให้คําแนะนําว่า ไม่ควรบริโภคผงชูรสเกินวัน
ละ ๑๐ มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว ๑ กิโลกรัม
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ผงชูรสที่มีการปลอมปน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สังเกตได้ คือ เกล็ดของผงชูรสจะแวววาวมาก ผู้บริโภค
บางรายที่เเพ้ผงชูรส หลังจากรับประทานอาหาร จะมีอาการชาที่ปากและลิ้น ปวดกล้ามเนื้อบริเวณโหนก
แก้ม ต้นคอ แน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปรกติ กระหายน้ํา ผิวหนังบางส่วนอาจร้อนวูบวาบ หรือเป็นผื่น
แดง
อาหารที่มีผงชูรสไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือระบบ
ขับถ่ายผิดปรกติ คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไต หญิงที่กําลังตั้งครรภ์ และ เด็กทารก การค้นคว้าทดลองได้
ดําเนินการมานานแล้วแต่ยังไม่มีข้อยุติว่าผงชูรสมีอันตรายหรือไม่ อย่างไรก็ตามผงชูรสไม่ใช่สิ่งจําเป็น
สําหรับร่างกายทั้งยังสิ้นเปลืองเงินแล้วอาจก่อให้เกิดป๎ญหาสําหรับบางคนที่แพ้ผงชูรสได้
คาถามที่ 1. จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอเรื่องใดมากที่สุด (1 คะแนน)
1. การเปรียบเทียบผงชูรสจริงและปลอม
2. โทษของผงชูรส
3. ลักษณะทั่วไปของผงชูรส
4 ความปลอดภัยจากการไม่บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยผงชูรส
คาถามที่ 2. ข้อใดเป็นคาศัพท์ที่เป็นคาศัพท์ทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ (1 คะแนน)
1. เอ็ม เอส จี
2. โมโนโซเดียมกลูตาเมท
3. มิลลิกรัม
4. การค้นคว้าทดลอง
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คาถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด
ไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ
ข้อความ
1
ผงชูรสไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคทางเดินอาหารโรค
เกี่ยวกับไต หญิงที่กําลังตั้งครรภ์ และ เด็กทารก
2
3
4

ผงชูรสมีอันตรายต่อร่างกาย
พืชใต้ทะเลหากนํามาสกัดจะทําให้ปรุงรสน้ําซุปให้อร่อยขึ้น
มนุษย์รู้จักสารเอ็ม เอส จี มา ๒,๐๐๐ ปีแล้ว

5

8

อาการชาทั่วร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อปาก ตาลาย อาเจียน
เกิดจากรับประทานผงชูรสปลอม
ผงชูรสเป็นสารอาหารที่ช่วยปรุงแต่งรสชาติของอาหารให้
กลมกล่อมมากขึ้น
องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบอาหาร
ผงชูรสไม่ใช่สารกันบูด

9

ในสาหร่ายมีสาร เอ็ม เอส จี ที่เป็นสารตัวเดียวกับผงชูรส

10.

ไม่ควรบริโภคผงชูรสเกินวันละ ๑๐ มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว
๑ กิโลกรัม

6.
7

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4. จากถ้อยความข้างต้น

นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ที่จะไม่รบั ประทานอาหารที่ปรุงจากผงชูรส
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” “ไม่ได้” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล 2 ข้อ ให้ใช้
ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนคําตอบของนักเรียน
“ได้”

“ไม่ได้””

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

คาถามที่ 5

ร้านนี้ปลอดผงชูรส "ทีนี่ไม่ใช้ผงชูรส"
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบายให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียง
ข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและความเห็นโต้แย้ง
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความเห็นโต้แย้ง

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

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

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

2........................................................................
...........................................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 4

เรื่อง ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้ ภาคเหนือเรียกว่า “ว่านไฟไหม้” คนภาคกลางบางแห่งเรียกว่า
“หางตะเข้” ว่านหางจระเข้มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกา เป็นพืชล้มลุกประเภทหนึ่ง มีลําต้นสั้น ใบนั้น
งอกขึ้นมาจากลําต้น ใบหนา มีรูปร่างยาวเรียว ส่วนปลายใบแหลม ริมใบมีรอยหลัก ๆ มีหนามด้วย ผิว
ของใบสีเขียวสดใส มีรอยกระเป็นสีขาว ภายในของใบว่านเป็นเนื้อวุ้นใสมีเมือกมาก ส่วนดอกจะงอก
ออกมาจากลําต้น โดยแตกออกมาจากกลางลําต้น ออกเป็นช่อ มีก้านดอกยาวมากเป็นพิเศษ ดอกเป็น
หลอด ปลายแยกออกมีสีส้มแดงและเหลืองว่านหางจระเข้ปลูกไม่ยาก สามารถเจริญงอกงามได้ในดินทั่วไป
ที่มีความชื้น แต่ไม่ชอบน้ําท่วมขัง ชอบอยู่ในแดดรําไร
หากสัมผัสกับแสงแดดจัดจะเกิดเป็นสีน้ําตาลแดง ไม่เขียวสดใส มีสรรพคุณในการรักษาเบาหวาน ลด
น้ําตาลในเส้นเลือด รักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก รักษาอาการอักเสพในกระเพาะอาหารและลําไส้
คาถามที่ 1. จุดมุ่งหมายสําคัญของผู้เขียนคืออะไร ( 1 คะแนน)
1 . บอกให้รู้ว่า ว่านหางจระเข้เป็นยา
2. บอกให้รู้ว่า ว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพร
3. บอกให้รู้ว่า ว่านหางจระเข้มีลักษณะอย่างไร
4. บอกให้รู้ว่า “ว่านหางจระเข้มีสีเขียวสดใส
คาถามที่ 2. ข้อใดไม่ถูกต้อง ( 1 คะแนน)
1. ว่านหางจระเข้ ไม่ชอบแสงแดดจัด
2. ว่านหางจระเข้มีดอกสองสี
3. ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณทางยา
4. ว่านหางจระเข้ปลูกให้งอกงามดีในที่มีน้ําขัง
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คาถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด
ไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นจริง
จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่ เป็น
จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8
9.
10.

ข้อความ
ว่านหางจระเข้มีต้นกําเนิดในประเทศไทย
ผู้ที่เป็นเบาหวานไม่ควรรับประทานว่านหางจระเข้
ต้นว่านหางจระเข้เป็นพืชล้มลุกเหมือนมะเขือ
ต้นว่านหางจระเข้เป็นได้ทั้งไม้ประดับและสมุนไพร
ถ้าจะปลูกให้ต้นว่านหางจระเข้มีสีเขียวสดใส ดอกสวย
ต้องปลูกในดินที่ชื้น มีแสงแดดส่องเต็มที่
“ แต่” เป็นคําที่แสดงให้รู้ว่าความหมายของข้อความไม่
คล้อยตามกัน
ส่วนของว่านหางจระเข้ที่นํามาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ
ใบ
ต้นว่านหางจระเข้ที่มีสีน้ําตาลแดง แสดงว่ามีอายุมาก
ปลายใบที่แหลม ของต้นว่านหางจระเข้ คืออาวุธปูองกัน
ตัว
เราสามารถมีรายได้มาก ๆ จากต้นว่านหางจระเข้

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4
จากถ้อยความข้างต้นนักเรียน คิดว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ ใช่ ”
“ไม่ใช่ ” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข้อโดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ ของ
นักเรียน
ใช่

ไม่ใช่

1

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

ชื่ออีกชื่อของว่านหางจระเข้คือ“ว่านไฟไหม้” แสดงว่า
ต้องเกี่ยวข้องกับของที่มีความร้อน
คาถามที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้นทําไม จึงคิดเช่นนั้นให้ใช้
เหตุผลประกอบคําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความ
ข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ (1 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง
ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน (2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1...............................................................
.................................................................
.................................................................
2...............................................................
.................................................................
.................................................................

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

17

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 5

บริจาคเลือด 1 ครัง้ เผาผลาญได้ตั้ง 650 แคลอรี

ข้อดีของการบริจาคเลือดที่นอกจากจะได้บุญให้อิ่มอกอิ่มใจแล้ว ยังแฝง
ประโยชน์กับสุขภาพแบบเนียน ๆ โดยเฉพาะช่วยเผาผลาญแคลอรีได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1.ป้องกันโรคหัวใจ
โดยทั่วไปแล้วสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นก็มาจากเลือดที่มีความหนืด
ผิดปกติ โดยมีผลมาจากการที่ในเลือดมีระดับธาตุเหล็กสูงจนเกินไป จนไปเกิดการออกซิเดชั่นและทําลาย
หลอดเลือดต่าง ๆ ในร่างกาย และทําให้เกิดอาการหัวใจวายในที่สุด
การบริจาคเลือดจะช่วยลดความเสี่ยงหัวใจวายและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ เพราะการบริจาคเลือดจะ
สามารถช่วยลดระดับธาตุเหล็กในร่างกาย ให้อยู่ในระดับที่ปกติได้
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2. เผาผลาญแคลอรี
การบริจาคเลือดเพียงครั้งเดียวสามารถเผาผลาญแคลอรีได้มากถึง 650 แคลอรี
ซึ่งเป็นผลดีกับการควบคุมน้ําหนักเลยเชียวล่ะ เรื่องนี้ @Drcarebear คุณหมอคนดังแห่งโลกไซเบอร์ก็เคย
บอกไว้ด้วยนะ แต่กอ็ ย่าคิดจะบริจาคเลือดเพื่อหวังลดน้ําหนักเชียว เพราะการบริจาคเลือดแต่ละครั้งต้อง
ห่างกัน 2 - 3 เดือน เป็นอย่างต่ําค่ะ แถมถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถบริจาคเลือดได้อีกด้วย
3. ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
ปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายที่สูงเกินไปนอกจากจะส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจ
แล้ว ก็ยังทําให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย เพราะระดับธาตุเหล็กที่สูงในร่างกายจะทําให้สารอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายแปรสภาพกลายเป็นเซลล์มะเร็งนั่นเอง การบริจาคเลือดจะช่วยลดปริมาณ
ธาตุเหล็กในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติ และทําให้ความเสี่ยงลดลง
การบริจาคเลือดนอกจากจะเป็นการทําบุญที่ดีแล้วก็ยังมีประโยชน์กับสุขภาพมากถึงเพียงนี้เลยล่ะ ได้
ประโยชน์ดี ๆ 2 ต่อแบบนี้ ทําใจให้สบาย ๆ แล้วไปบริจาคต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ แต่ก็อย่าลืมว่า
ก่อนบริจาคเลือดควรสังเกตตัวเองด้วยว่าพร้อมหรือไม่ เพราะถ้าหากร่างกายของเราไม่พร้อมแล้วยังดันทุ
รังไปบริจาคเลือด อาจเกิดผลเสียกับร่างกายได้เหมือนกัน
คาถามที่ 1. ใครที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ( ข้อละ 1 คะแนน)
3. นุ่มเป็นนักกีฬา น้ําหนัก 40 กิโลกรัม ไม่ดื่มแอลกอฮอร์ ร่างกายแข็งแรง
4. หน่อยอายุ 35 ปี น้ําหนัก 47 กิโลกรัม กําลังให้นมบุตร
5. น้ําอายุ 20 ปี กําลังมีประจําเดือน แต่ไม่มีโรคประจําตัว
6. หนุม่ น้าํ หนัก 59 กิโลกรัม อาชีพก่อสร้าง พักผ่อนเพียงพอ
คาถามที่ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. การบริจาคโลหิตสามารถทําได้ตลอดเวลา
2. การบริจาคโลหิตเสี่ยงต่อสุขภาพหากบุคคลนั้นร่างกายไม่แข็งแรง
3. นักกีฬาและผู้ใช้แรงงานามารถบริจาคโลหิตได้มากกว่าอาชีพอื่น ๆ
4. การบริจาคโลหิตทําให้ไม่อ้วน
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คาถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
2. ระยะเวลาในการการบริจาคโลหิตควรห่างกัน 3เดือน
2. นายแมนดื่มเหล้าไปเมื่อ 2 วัน ทําให้ไม่สามารถบริจาคโลหิต
ได้
3. เราควรรับประทานอาหารเช้าก่อนมาบริจาคโลหิต
4. อาหารประเภทโปรตีนสูงจะทําให้เลือดคนเราแข็งแรง
5. คนที่สูบบุหรี่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้
6. โรคหัวใจเกิดจากมีธาตุเหล็กในเลือดสูงเกินไป
7. ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักควรบริจาคโลหิตบ่อย ๆ เพราะจะทําให้
เผาผลาญแครอลีได้ 650 แครอลี
8. เราควรมีกรเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการบริจาคโลหิต
9. นางสาวจันทร์งามเป็นโรคกระเพาะ ไม่สามารถบริจาค
โลหิตได้
10. การบริจาคโลหิตลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4 จากถ้อยความต่อไปนี้

การบริจาคโลหิตเป็ นการทาบุญที่ดี

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “เห็นด้วย ” “ไม่เห็นด้วย ” ที่กําหนดให้
( 1 คะแนน) แล้วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข้อโดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ
ของนักเรียน ( 1 คะแนน)
เห็นด้วย
1

ไม่เห็นด้วย

...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….…………………..………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………
2 ...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….…………………..………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………
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คาถามที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้นทําไม จึงคิดเช่นนั้นให้ใช้
เหตุผลประกอบคําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้
เพียง 1 ข้อความ (1 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้แย้ง

ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน (2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1..................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
2..................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

ความคิดเห็นโต้แย้ง
1......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
2......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 6

ทานไข่กี่ฟองจึงจะดี
“ไข่” ไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหาคอเลสเตอรอลเกินในคน โดยจากรายงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกเหมือนกันที่พบว่าสาเหตุที่ทาให้คนเรามีภาวะคอเลสเตอรอลสูง
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคําแนะนําของคณะกรรมการด้านโภชนาการ ของสหรัฐอเมริกายกเลิก
“สารคอเลสเตอรอลไม่ได้เป็นอันตรายต่อประชากรของสหรัฐ อเมริกาอีกต่อไป” ซึ่งต่อมามีการตีความถึง
ขั้นว่าจากนี้ไปสามารถรับประทานไข่ได้มากถึงวันละ 5-6 ฟอง จนเกิดข้อสงสัย และกระแสวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวาง ตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน
ก่อนจะมีการคาดเดาไปต่าง ๆ นานา นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ระบุ
ความจริงของ “ไข่” จัดเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และคุณภาพดีกว่าโปรตีนจากแหล่งอื่น ๆ อย่างเนื้อปลา
เนื้อหมู ถั่ว แถมยังมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เช่น วิตามินดี วิตามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี
และธาตุเหล็กมากที่หาได้ยากจากอาหารประเภท อื่น ๆ
นอกจากนี้ในไข่ยังมี “เรซิติน” และ “โคลีน” ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมอง ช่วยพัฒนาสมอง
ช่วยให้ปลายประสาทมีความเชื่อมโยง และเติบโตได้เต็มศักยภาพ ซึ่งมีประโยชน์สําหรับการเรียน
หนังสือ และทํางานมาก อย่างไรก็ตามในไข่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงด้วยเช่นเดียวกัน และตรงนี้เองที่มากลบ
คุณประโยชน์มหาศาลของไข่ไป ทําให้คนกลัวการรับประทานไข่ เอะอะ ๆ ก็คอเลสเตอรอลสูง ทั้ง ๆ ที่
เมื่อเทียบแล้วคุณประโยชน์ของไข่มีมากกว่าและที่สําคัญคือ “ไข่” ไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหา
คอเลสเตอรอลเกินในคน โดยจากรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเหมือนกันที่พบว่าสาเหตุที่ทําให้
คนเรามีภาวะคอเลสเตอรอลสูงนั้น เป็นเพราะ 1.เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 2.

23

รับประทานอาหารที่มีรสหวานมาก 3.อาหารที่มีแป้งเยอะ คาร์โบไฮเดรตสูง 4.รับประทานผักน้อย
และ 5.ไม่ออกกาลังกายเป็นต้น “เพราะฉะนั้นอย่ามาโทษไข่ แต่ส่วนตัวอาจารย์แล้วก็ไม่แนะนําให้
รับประทานไข่มากถึงวันละ 5-6 ฟองขนาดนั้น แม้จะไม่เป็นโทษก็ตาม เพราะมัน
ทําให้เราไม่ได้รับคุณค่าและสารอาหารที่หลากหลาย เราควรได้โปรตีนที่ได้จากแหล่งอื่นด้วย เช่น ปลา
ถั่วเมล็ดแห้ง เต้าหู้ โปรตีนจากพืช จากเนื้อหมู เนื้อไก่ การได้โปรตีนจากไข่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ดีนัก
คนเราต้องรับประทานอาหารที่หลากหลาย”
ทั้งนี้ปริมาณที่เหมาะสมสําหรับคนไทยนั้นกรมอนามัยแนะนําว่าในเด็กอายุ 6 เดือน ไปจนถึง
เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพปกติควรรับประทานไข่อย่างน้อยวันละ 1 ฟอง ในเด็กอาจจะรับประทานได้ถึง
วันละ 2 ฟอง แต่ถ้ามีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง ไขมันสูง ความดันอยู่แล้ว อาจจะรับประทานตามหมอ
สั่งสัปดาห์ละ 2-3 ฟอง ร่วมกับการออกกาลังกาย และตรวจสุขภาพประจําปี หรือถ้าเป็นนักกีฬาที่
ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจะรับประทานวันละ 3-4 ฟองก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรตรวจร่างกายก่อน
ส่วนการรับประทานไข่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด มี 5 ข้อ 1.รับประทานไข่สุก
ไม่รับประทานไข่ลวกหรือไข่ดิบ เพราะในไข่ลวกนั้นมีโอกาสติดเชื้อซาโมไนลา ไข้หวัดนก
และเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายกับร่างกายได้ 2.รับประทานควบคู่กับอาหารประเภทผัก
ผลไม้ หรืออาหารหลัก 5 หมู่ 3.รับประทานประเภทไข่ต้ม ไข่ตุ๋น มากกว่าไข่เจียวหรือ ไข่ดาว เพราะไข่
ต้มฟองหนึ่งจะให้พลังงานเพียง 70 กิโลแคลอรี ไข่ดาวให้พลังงาน 120 กิโลแคลอรีเพราะมีนํ้ามัน ยิ่งถ้า
เป็นไข่เจียวฟู 240 แคลอรี 4. หลังรับประทานไข่ พยายามเลี่ยงอาหารคอเลสเตอรอลสูง โดยเฉพาะ
อาหารทะเล จําพวกปลาหมึก และ5.ออกกําลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นไข่ หรืออาหาร
ประเภทไหนก็ขอให้รับประทานแต่พอดี มากไป น้อยไป ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น

คาถามที่ 1. สาเหตุใดที่ทาให้คนเรามีคอเรสเตอรอลคือข้อใด ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. การรับประทานไข่แดงมากเกินไป
2. การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากจนเกินไป
3. การพักผ่อนไม่เพียงพอ และขาดการออกกําลังกาย
4. การออกกําลังกายน้อยและและรับประทานไข่ทุกวัน
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คาถามที่ 2. สารอาหารประเภทใดที่ช่วยให้เรามีความจําที่ดีมากขึ้น ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. โปรตีนจากไข่
2. วิตามินเอและวิตามินบี
3.ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก
4.เรซิตินและโคลีน
คาถามที่ 3
คะแนน)

จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง (10

ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
3. การรับประทานอาหารมีผลต่อสุขภาพของคนเรา
2. คนไม่กล้ารับประทานไข่มาก เพราะเชื่อว่ามีคอเรสเตอรอลสูง
3. ตาและยายควรรับประทานอาหารประเภทไข่อย่างน้อยวันละ 1
มื้อ
4. การรับประทานไข่ 5-6 ฟองทําให้เกิดโทษต่อร่างกาย
5. อาหารทะเลทุกชนิดมีคอเรสเตอรอลสูง
6. ไข่ตุ๋นให้พลังงานมากกว่าไข่เจียว
7. ผู้ปุวยโรคความดันสูงไม่ควรรับประทานไข่ เพราะจะทําให้เกิด
คอเรสเตอรอลสูงตามมา
8. ธนพัฒน์เป็นนักฟุตบอลต้องกินไข่ประมาณ 4 ฟองต่อวัน
9. คนอเมริการับประทานไข่วันละ 5-6 ฟองจึงทําให้ร่างกายเจริญ
เติบโตเร็ว
10. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากในไข่ทุกชนิด

ใช่

ไม่ใช่

25

คาถามที่ 4 จากถ้อยความต่อไปนี้

“

”

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “เป็นสาเหตุ ” “ไม่เป็นสาเหตุ ” ที่กําหนดให้
( 1 คะแนน) แล้วบอกเหตุผลจํานวน 2 ข้อโดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ นักเรียน
( 1 คะแนน)
เป็นสาเหตุ

ไม่เป็นสาเหตุ

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

คาถามที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้นทําไม จึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผล
ประกอบคําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ
(1 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง
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ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน (2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
2......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ความคิดเห็นโต้แย้ง
1............................................................
..............................................................
..............................................................
............................................................
2............................................................
..............................................................
............................................................
............................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 7

ตั๋วนั้นสาคัญไฉน

การเดินทางที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด ทั้งราคาและ
ความสะดวก เป็นป๎จจัยที่
ทําให้คนไทยใช้บริการรถเมล์นั่นเอง ยิ่งเดี๋ยวนี้ ตั๋วรถเมล์เป็น
มากกว่ากระดาษธรรมดาๆ
ซะแล้ว โดยเฉพาะใครที่มักจะลืมของบนรถเมล์เป็นประจํา แล้ว
ไม่รู้ว่าจะไปตามของที่หายได้จากที่ไหน ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เอาเป็นว่า เพียงแค่คุณเก็บตั๋วรถเมล์ไว้ คุณก็ได้
ของคืนแล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นเลขรหัสม้วนตั๋ว, เลขหมวดตั๋ว, โลโก้ ที่ปรากฏอยู่บนตั๋วใบเล็กนี่แหละ
สามารถสืบทราบถึงสายรถเมล์ กระเป๋ารถเมล์ที่เบิกม้วนตั๋วม้วนนั้น ช่วงเวลาที่คุณใช้บริการรถเมล์สาย
นั้นๆ ได้ รับประกันได้ว่าถ้าคุณลืมแม้แต่กระเป๋าเหรียญใบกระจิ๊ด ก็ได้คืน
1. เลข 1-15 หมายถึง ตัวเลขแทนช่วงระยะทาง ตัวเลขเหล่านี้หมายถึงระยะทางที่กรมการขนส่ง
ได้กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งรถเมล์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
หรือรถร่วมบริการต้องใช้ร่วมกัน อย่างเช่นเลขที่แทนช่วงระยะทางที่ 1 ก็จะมีระยะทางตั้งแต่ตลาด อตก.3
เลี้ยวถึงถนนประชาราษฎร์ ระยะทางที่ 2 ก็จะมีระยะทางตั้งแต่ถนนประชาราษฎร์ถึงสะพานพระราม 7
เป็นต้น ตัวเลขแทนช่วงระยะทางนี้จะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า 15 ช่วงระยะก็ได้ ขึ้นอยู่กับองค์กรที่
ให้บริการว่าจะให้บริการเส้นทางที่ใกล้ไกลมากน้อยขนาดไหน นอกจากจะแทนช่วงระยะทางแล้ว ตัวเลข
เหล่านี้ยังสามารถบอกให้กับผู้โดยสารและนายตรวจตั๋วได้รู้อีกว่า ผู้โดยสารขึ้นจากรถเมล์ปูายไหน และ
นับเป็นช่วงระยะทางที่เท่าไหร่ และถ้าเป็นรถเมล์ที่จ่ายเงินตามระยะทาง ก็จะบอกถึงราคาในแต่ละ
ระยะทางอีกด้วย
2. โลโก้ของบริษัท บริษัทที่ให้บริการผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะใช้โลโก้แบบไหน ถ้าหาก
เป็นรถของขสมก. ก็จะเป็นตราของขสมก. แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชน ก็จะมีตราบริษัทที่ต่างกันออกไป จะ
เห็นได้จากตั๋วใบนี้ที่โลโก้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ BSS
3. เลขรหัสม้วนตั๋ว เป็นเลข 3-4 หลักแรก (ซึ่งในแต่ละองค์กรที่ให้บริการจะกําหนดไม่เท่ากัน)
ใน 7 หลัก ซึ่งจะแทนเส้นทางการเดินรถที่ทางขสมก.กําหนดขึ้น รวมทั้งยังแทนสายรถเมล์สายนั้นๆ ด้วย
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4. เลขจํานวนผู้โดยสาร เป็นเลข 3-4 หลักต่อท้ายจากเลขรหัสม้วนตั๋ว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 000 ในทุกๆ
ม้วนตั๋วและจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตามจํานวนผู้โดยสารในแต่ละวัน รู้อย่างนี้แล้วใครที่อยากได้ตั๋วที่ลงท้าย
ด้วย 000 ไปรอกันที่ท่ารถตั้งแต่รถออกได้เลย
5. เลขหมวดตั๋ว เป็นเลขที่แทนรอบการผลิตตั๋วและแทนรถเมล์สายนั้นๆ ซึ่งจะมีตั้งแต่ 1-1000 เลย
ทีเดียว อย่างเช่นตั๋วรถเมล์ในรูปนี้ เลขหมวดตั๋วคือ 55
6. สีของตั๋ว สีของตั๋วนอกจากจะบอกถึงราคาแล้ว สําหรับรถเมล์ปรับอากาศคํานวณราคาตาม
ระยะทางยังสามารถบอกถึงช่วงระยะในการเดิน ทางของผู้โดยสารอีกด้วย
รู้อย่างนี้แล้ว ลงจากรถเมล์เมื่อไหร่ก็อย่าลืมที่จะเก็บตั๋วมาไว้ด้วยล่ะ เพื่อว่าถ้าลืมของจะได้บอกได้
ว่ารหัสม้วนตั๋วคือตรงไหน เลขหมวดตั๋วคือเลขอะไร โอเค้...
สําหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถเมล์ขสมก. คงจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาคูปองตั๋วโดยสารอยู่บ้าง
รายละเอียดบนหน้าตั๋วคูปองโดยสารจะคล้ายกันกับตั๋วรถเมล์ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นสี ราคา หรือเลขรหัส
ม้วนตั๋ว เพียงแต่ว่าจะมีสองส่วนในคูปองหนึ่งแผ่น เมื่อผู้โดยสารต้องการจะใช้ก็เพียงแค่ฉีกคูปองทั้งแผ่น
ซึ่งกระเป๋ารถเมล์จะฉีกส่วนของผู้โดยสารให้เรา และเก็บส่วนของกระเป๋ารถเมล์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ใช้ตั๋วคูปองโดยสารของ เรานั่นเอง
ที่มา aksorn.com
คาถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด (1 คะแนน )
1. ตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
2. โลโก้ของตั๋วรถเมล์
3. ส่วนประกอบของตั๋วรถเมล์
4. ค่าโดยสารของรถเมล์
คาถามที่ 2 ตั๋วเป็นคํายืมจากประเทศใด (1 คะแนน )
1. จีน
2. ลาว
3. ญี่ปุน
4. เกาหลี
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คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย 
ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
ใช่
ไม่ใช่
1. โลโก้บนตั๋วรถเมล์แต่ละสายเหมือนกัน
2. ตั๋วรถเมล์แต่ละราคมมีสีแตกต่างกัน
3. จํานวนผู้โดยสารดูได้จากเลขต่อท้ายเลขรหัสม้วนตั๋ว
4. เลขรหัสม้วนตั๋วมีจํานวน 8 หลัก
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใช้อักษรย่อ “ขสมก.”
6. อคต. คือ องค์การตุลาการ
7. ระยะทางที่ 3 จะเริ่มต้นที่ สะพานพระราม 7
8. จํานวนผู้โดยสานบนตั๋วฉบับนี้มีจํานวน 818 คน
9. ตัวเลขบอจํานวนระยะทางมีจํานวน 15 หลัก
10. “รถเมล์” ภาษาทางการใช้คําว่า “รถโดยสารประจําทาง”
คาถามที่ 4
จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนคิดว่าควรเก็บตั๋วรถไว้หรือไม่ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ
“ควร” “ไม่ควร” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผลให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
ควร
ไม่ควร
1. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.
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คาถามที่ 5

ตัว๋ รถเมล์ช่วยตามของ

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย
1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียงข้อความเดียว
( 1 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1
ความคิดเห็นคล้อยตาม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
1. ………………………………………………….. 1. ……………………………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………………..
…………………………………………………. . ………………………………………….….……….
2. ………………………………………………….. 2. …………………………………………..………..
………………………………………………….. ……………………………………………………..
. ………………………………………………….. . ……………………………………………………..
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 8

32

คาถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด (1 คะแนน)
1. ประโยชน์ของการดื่มนม
2. การดื่มนมเวลาใดถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด
3. นมมีสารอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย
4. ดื่มนมทุกวันทําให้ร่างกายแข็งแรง
คาถามที่ 2 ข้อใดไม่ถูกต้อง (1 คะแนน)
1. “แคลเซียม” เป็นคําภาษาต่างประเทศ
2. “เสริมสร้าง” เป็นคําควบไม่แท้
3. “พิเศษ” เป็นคําตาย
4. “ฤทธิ์” เป็นคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบ
คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
ใช่
1. ข้าว ถั่ว ผัก ผลไม้ มีแคลเซียมสูง
2. ดื่มนมวันละ 2 แก้ว ได้แคลเซียม 400-600 มิลลิกรัม
3. ดื่มนมตอนท้องว่างทําให้ร่างกายสูงกว่าปกติ
4. กิ๊กดื่มนม 2 กล่องได้รับแคลเซียม 856 มิลลิกรัม
5. แคลเซียมช่วยปูองกันโรคกระดูกพรุน
6. การดื่มนมในปริมาณที่มากจะได้รับแคลเซียมมาก
7. ฟูาดื่มนม 1 กล่อง ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ 428 มิลลิกรัม
8. ต้องดื่มนมคุ๋กับขนมป๎งจะทําให้ได้ประโยชน์สูงสุด
9. แนนดื่มนมหลังอาหารเย็น 1-2 ชั่วโมงทําให้ร่างกายได้ประโยชน์จากการ
ดื่มนม
10. โยเกิร์ต ก็มีแคลเซียมเพราะมีนมเป็นส่วนประกอบ

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4
จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนดื่มนมก่อนนอนได้ประโยชน์หรือไม่
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” “ไม่ได้” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
ได้
ไม่ได้
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
.
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คาถามที่ 5
นมเป็ นสารทีใ่ ห้ แคลเซียมสู งทีส่ ุ ด

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย
1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียงข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1
ความคิดเห็นคล้อยตาม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
1. ………………………………………………….. 1. …………………………………………………..
………………………………………………….. …………………………………………………..
. ………………………………………………….. . …………………………………………………..
………………………………………………….. …………………………………………………..
………………………………………………….. …………………………………………………..
2. ………………………………………………….. 2. …………………………………………………..
………………………………………………….. …………………………………………………..
. ………………………………………………….. . …………………………………………………..
………………………………………………….. …………………………………………………..
………………………………………………….. …………………………………………………..
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 9

ประโยชน์และโทษจากการกินเปรี้ยว
ภัยจากการกินเปรี้ยว เมื่อเปรียบเทียบกับ ภัยจากการความหวานและภัยจากการกินเค็มแล้ว ถือ
ว่าไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้ากินเปรี้ยวมากไปก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกัน ความเปรี้ยวนั้นมีอยู่ 2 อย่างด้วยกัน
คือ ความเปรี้ยวจากสารสังเคราะห์ และ ความเปรี้ยวจากผักผลไม้ต่างๆ
ความเปรี้ยวจากสารสังเคราะห์ ในน้ําส้มสายชู ซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญคือ Glacial Acetic
Acid ซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดรสเปรี้ยว หรือเรียกว่า "กรด ซิตริก " ให้ความเปรี้ยวแทนมะนาว ซึ่งใช้นั้นถ้ากิน
ปริมาณน้อยๆ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ากินปริมาณมากๆ จะพบว่ามีผลเสีย
ต่อร่างกายทีเดียว
ความเปรี้ยวจากผักผลไม้ ความเปรี้ยวที่ได้จากผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะนาว, มะม่วง, มะขาม,
มะยม สับปะรด , ฯลฯ จะไม่มีอันตรายมากนัก
ประโยชน์ของการกินเปรี้ยว
- แก้ไอเจ็บคอ ใช้มะนาวซัก 3 ลูก ผสมกับน้ําผึ้ง 1 ช้อน จะช่วยรักษาอาการไอ
เจ็บคอได้ดี เลยเพราะน้ํามะนาวช่วยบรรเทาอาการไอได้ และน้ําผึ้งช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
- ป้องกันการเป็นหวัด มะนาวนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน ซี ถ้ากินเป็นประจํา
จะช่วยบรรเทา หรือปูองกันจากการเป็นหวัด
- ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร
- ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้า
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โทษของการกินเปรี้ยว / ภัยจากการกินเปรี้ยว
- ทาลายฟัน กรดจากอาหารที่มีรสเปรี้ยว จะกัดกร่อน ผิวเคลือบฟ๎น ทําให้ให้ฟ๎นสึก
ทั้งฟ๎นด้านบนและฟ๎นด้านล่าง ทําให้เกิดอาการเสียวฟ๎น และทําให้การอุดฟ๎นทําได้ยาก
เพราะต้องทําหมดทุกซี่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
- ท้องร่วง การกินอาหารรสเปรี้ยวมากเกินไปมักทําให้ ท้องเสีย ร้อนใน และระบบน้ําเหลืองใน
ร่างกายมีป๎ญหาจึงทําให้บาดแผลหายช้า
- กระดูกผุ ความเปรี้ยวที่ได้จากน้ําส้มสายชู แม้จะช่วยขจัดกลิ่นคาวและลดแบคทีเรียในอาหาร
แต่ถ้ากินมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อภาวะกระดูกได้
ที่มา...learners.in.th
คาถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด (1 คะแนน)
1. ประโยชน์ของการรับประทานอาหารรสเปรี้ยว
2. โทษของการรับประทานอาหารรสเปรี้ยว
3. การรับประทานอาหารรสเปรี้ยวมีทั้งประโยชน์และโทษ
4. อันตรายจากอาหารรสเปรี้ยว
คาถามที่ 2 ข้อใดเป็นประโยค (1 คะแนน)
1. ผักผลไม้
2. การกินเปรี้ยว
3. แก้ไอเจ็บคอ
4. กระดูกผุ
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คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
1. สารที่ทําให้เกิดรสเปรี้ยวคือ กรดซิตริก
2. การรับประทานน้ําผึ้งผสมมะนาวช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร
3. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอุดมไปด้วยวิตามินซี
4. การรับประทานน้ําส้มสายชูมากเกินไปอาจเกิดภาวะกระดูกผุ
5. การรับประทานวิตามินบีปูองกันหวัดได้
6. รสเปรี้ยวจากผลไม้มีประโยชน์มากกว่ารสเปรี้ยวจากสาร
สังเคราะห์
7. “ ยานัด” เป็นภาษาถิ่นใต้ของสับปะรด
8. มะยมมีรสเปรี้ยวกว่าตะลิงปลิง
9. โรคท้องร่วงเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว
10. ผลไม้ทุกชนิดมีวิตามินซี

ใช่

ไม่ใช่

คาถามที่ 4
จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเด็กวัย 1 ขวบ รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวได้หรือไม่ได้
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” “ไม่ได้” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
ได้

ไม่ได้

1. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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คาถามที่ 5

วิตามินซีช่วย
ป้ องกันโรค

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย
1. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียงข้อความ
เดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1. …………………………………………………..
…………………………………………………..
. …………………………………………………..
…………………………………………………..

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

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

2. …………………………………………………..
…………………………………………………..
. …………………………………………………..
…………………………………………………..
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 10

ลิงโลภมาก

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าโกศลผู้จะไปปราบ
กบฏชายแดน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอํามาตย์ผู้สอนธรรมของพระเจ้าพรหมทัต ในเมือง
พาราณสี ต่อมาในฤดูฝนมีกบฏเกิดขึ้นที่ชายแดน พระราชาจะยกทัพไปปราบปรามจึงตั้งค่ายไว้ที่สวนหลวง
พระโพธิสัตว์ได้เข้าเฝูาเพื่อคัดค้านแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ ขณะนั้นพวกทหารได้นําถั่วดําอาหารม้า มาใส่ไว้ใน
ราง มีลิงตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้ฉวยเอาถั่วดําจากรางนั้นใส่จนเต็มปาก แล้วยังคว้าติดมือมาอีกกําหนึ่ง
กระโดดขึ้นต้นไม้ไปหวังจะนั่งกิน บังเอิญมีถั่วดําเม็ดหนึ่งหลุดจากมือมันล่วงลงบนพื้นดิน มันได้ทิ้งถั่วดํา
ทัง้ หมดทั้งที่อยู่ในปากและที่มือ ลงจากต้นไม้มาหาถั่วดําเม็ดนั้น เมื่อไม่เห็นก็กระโดดขึ้นต้นไม้นั่งซึมเศร้า
เสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้น
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพฤติกรรมของลิงทั้งหมดแล้วตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่า
"ท่านอาจารย์ ดูซิ.. ลิงมันทําอะไร?"
พระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่า "ขอเดชะมหาราชเจ้า ลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ ป๎ญญา
ของมันไม่มี สาดถั่วดําทั้งหมดทิ้งเพื่อถั่วดําเม็ดเดียว เปรียบผู้โง่เขลาไร้ป๎ญญา ไม่มองเห็นประโยชน์
ส่วนมาก มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อยจึงเป็นเช่นนี้" แล้วกล่าวเป็นคาถาว่า
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"ข้าแต่พระราชา พวกเราก็ดี ชนเหล่าอื่นก็ดีที่มีความโลภจัด จะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะ
ประโยชน์ส่วนน้อย เหมือนลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วเมล็ดเดียวแท้ๆ"
พระราชาสดับถ้อยคํานั้นแล้วกลับได้สติจึงรับสั่งให้เลิกขบวนทัพเสด็จกลับเข้าเมืองพาราณสีไป ฝุายพวก
โจรเข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองมาปราบปรามก็ได้พากกันหลบหนีไปเอง
คาถามที่ 1. พระเจ้าพรหมทัตเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใด ( 1 คะแนน)
1. เมืองเชตวัน
2. เมืองพาราณสี
3. เมืองสาวัตถี
4. เมืองตักกสิลา
คาถามที่ 2 ข้อใดเป็นประโยค ( 1 คะแนน)
1. ข้าแต่พระราชา
2. ในฤดูฝน
3. ลิงโง่ตัวนี้
4. ลิงมันทําอะไร
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คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
ใช่
1. พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพาราณสี
2. มีกบฏเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว
3. ลิงทําถั่วดําเม็ดหนึ่งหลุดจากมือ
4. ลิงส่วนใหญ่ชอบกินกล้วย
5. พระราชายกทัพไปปราบปราม คําที่ขีดเส้นใต้เป็นคําตาย
6. “พระราชาทอดพระเนตร” เป็นประโยค 2 ส่วน
7. ลิงทุกตัวในโลกนี้มีป๎ญญาเท่ากับลิงโลภมากในเรื่อง
8. ลิงขโมยถั่วดําเพราะไม่มีผลไม้กิน
9. ลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
10. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากลาภหาย

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4
จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนจะทาทิ้งถั่วดาทั้งหมดเหมือนลิงหรือไม่”
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ทิ้ง” “ไม่ทิ้ง” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
ทิ้ง
ไม่ทิ้ง
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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คาถามที่ 5
ลิงเป็ นสัตว์ที่ชอบขโมยของ

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย ให้
นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียงข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้แย้ง

ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง

3. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลจํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1
ความคิดเห็นคล้อยตาม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
1. ……………………………………………….. 1. …………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………..
. ……………………………………………….. . …………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………..
2. ……………………………………………….. 2. …………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………..
. ……………………………………………….. . …………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………..
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 11

ชื่อนั้นสาคัญไฉน

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภพระภิกษุ
ผู้หวังความสําเร็จโดยชื่อรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ อยู่ในเมืองตักกสิลา
มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่า ปาปกะ (นายบาป) เขาคิดว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคล จึงเข้าไปหาอาจารย์ และ
ขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่ อาจารย์จึงบอกให้ไปเที่ยวแสวงหาชื่อที่ตนเองชอบใจมาแล้วจะทําพิธีเปลี่ยนชื่อ
ให้ เขาได้ออกเดินทางไปแสวงหาชื่อใหม่ จนถึงเมืองหนึ่ง เดินผ่านขบวนญาติหามศพไปปุาช้า จึงถามถึงชื่อ
คนตาย พวกญาติจึงบอกชื่อว่า ชีวกะ(นายบุญรอด) เขาถามว่า " ชื่อ ชีวกะก็ตายหรือ ? " พวกญาติจึงกล่าว
ว่า " จะชื่ออะไร ๆ ก็ตายทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสําหรับเรียกกันเท่านั้น "
พอเดินเข้าไปในเมือง พบเห็นพวกนายทุนกําลังจับนางทาสีเฆี่ยนด้วยเชือกอยู่ จึงถามความนั้น
ทราบว่านางไม่ยอมให้ดอกเบี้ยจึงถูกลงโทษแทน ถามถึงชื่อนางทาสีนั้น ทราบว่าชื่อนางธนปาลี (นางรวย)
จึงถามว่า " ชื่อรวย ยังไม่มีเงินดอกเบี้ยหรือ ? " พวกนายทุนจึงตอบว่า " จะชื่อรวยหรือจน เป็นคนยากจน
ได้ทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติเรียกกันเท่านั้น " เขาเริ่มรู้สึกเฉยๆ ในเรื่องชื่อยิ่งขึ้น
เขาได้เดินทางออกจากเมืองไป ในระหว่างทางพบคนหลงทางคนหนึ่ง จึงถามชื่อทราบว่าชื่อ
ป๎นถกะ(นายชํานาญทาง) จึงถามว่า " ขนาดชื่อชํานาญทางยังหลงทางอยู่หรือ ? " คนหลงทางจึงตอบว่า "
จะชื่อชํานาญทางหรือไม่ชํานาญทาง ก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากัน เพราะชื่อเป็นบัญญัติสําหรับเรียกกัน
เท่านั้น " เขาจึงวางเฉยในเรื่องชื่อ เดินทางกลับไปพบอาจารย์ แล้วเล่าเรื่องที่ตนพบเห็น มาให้ฟ๎ง และ
ขอให้ชื่อนายบาปเช่นเดิม อาจารย์จึงกล่าวคาถานี้ว่า" เพระเห็นคนชื่อ เป็นได้ตายไป หญิงชื่อรวยกลับตก
ยาก และคนชื่อว่านักเดินทางแต่กลับหลงทา อยู่ในปุา นายปาปกะจึงได้กลับมา "
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คาถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด( 1 คะแนน)
1. ชื่อมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต
2. ชื่อนั้นไม่สําคัญ
3. ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
4. ชื่อไม่มีทําให้อับจน
คาถามที่ 2 “เขาได้เดินทางออกจากเมืองไป” เป็นประโยคชนิดใด (1 คะแนน)
1. ประโยคคําถาม
2. ประโยคแสดงความต้องการ
3. ประโยคบอกเล่า
4. ประโยคปฏิเสธ
คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
1. ชื่อปาปกะเป็นชื่อที่เป็นมงคล
2. ปาปกะขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ลูกชาย
3. คนไทยมีความเชื่อในการตั้งชื่อ
4. วันเดือนปีเกิดมีความสัมพันธ์ในการตั้งชื่อ
5. ธนปาลีแปลว่าชํานาญทาง
6. นางทาสีถูกเฆี่ยนเพราะไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ย
7. นายปาปกะขอเปลี่ยนชื่อกับนายชีวกะ
8. ดอกเบี้ย คือเงินค่าตอบแทนที่ได้จากการกู้ยืมเงิน
9. คนไทยนิยมให้พระตั้งชื่อให้เพื่อความเป็นศิริมงคล
10. คนที่จะเปลี่ยนชื่อต้องดูตามหลักของโหราศาสตร์

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4
จากถ้อยความข้างต้น เปลี่ยนชื่อใหม่ทําให้ชีวิตดีขึ้น
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ใช่” “ไม่ใช่” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
ใช่
ไม่ใช่
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
คาถามที่ 5
ชื่อ เศรษฐี ทาให้ฉันร่ารวยขึ้น

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย
1.ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียงข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง
2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1. …………………………………………………..
…………………………………………………..
. …………………………………………………..

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

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

2. …………………………………………………..
…………………………………………………..
. …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 12

เมตตาธรรมนาสุข
มีเรื่องเล่าว่า อดีตกาลนานมาแล้ว พญาครุฑเจ้าแห่งป๎กษา เป็นศัตรูคู่แค้นกับพญานาคราชแห่ง
นครบาดาล พบกันเมื่อใดครุฑจะจับนาคกินเป็นอาหารอันโอชะทุกที
ครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสี มีงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์สมบัติของพระเจ้
พรหมทัต เหล่าเทพเทวา พญานาค และพญาครุฑ ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มาร่วมชมมหรสพเช่นเดียวกับ
ประชาชนทั้งหลาย
ขณะชมมหรสพอยู่นั้น เกิดการเบียดเสียดกระทบไหล่กันไปมา พญาครุฑกับ
พญานาคจึงเข้ามาอยู่ใกล้กัน พญาครุฑสังเกตกิริยาท่าทางก็รู้ว่าเป็นพญานาค เช่นเดียวกับ
พญานาคก็รู้ตัวว่าภัยอันตรายจะเกิดขึ้น จึงหนีออกจากพระนครไปทางท่าน้ํา ซึ่งขณะนั้นพระดาบส
โพธิสัตว์ได้ลงสรงน้ําและวางผ้าเปลือกไม้ไว้บนฝ๎่ง พญานาคจึงแปลงกายเป็นก้อนแก้วมณีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้
ผ้าเปลือกไม้นั้น พญาครุฑซึ่งติดตามมาหวังจะจับพญานาคเป็นอาหารให้ได้ เมื่อเห็นดังนั้นจึงไม่กล้าเข้าไป
แตะต้องผ้าเปลือกไม้ด้วยความเครารพในพระดาบสโพธิสัตว์จึงได้แต่กล่าว
“ท่านที่เคารพ ข้าพเจ้ารู้สึกหิวยิ่งนัก ขอจงเอาผ้าเปลือกไม้ของท่านออกไป
เถิดข้าพเจ้าจะกินนาคที่ซ่อนอยู่ในนั้น” พญาครุฑกล่าวอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นพระดาบ
โพธิสัตว์ขึ้นมาบนฝ๎่งน้ําแล้ว
พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง ฝุายหนึ่งหิวโหย อีกฝุายหนี
พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง ฝุายหนึ่งหิวโหย อีกฝุายหนึ่งกลัวภัยอันตราย จึงกล่าวแก่
พญาครุฑว่า “ท่านมีคุณธรรมสูง ไม่ล่วงเกินต่อผู้ทรงศีล ถึงหิวโหย
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ก็ไม่ละเมิดแม้กระทั่งผ้าที่ใช้นุ่งห่ม เราขอให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ และด้วยอํานาจแห่งคุณความดี
ของท่านจงบันดาลให้ท่านอิ่มทิพย์ ไม่หิวไม่กระหายตลอดไปด้วยเถิด”
พระดาบสโพธิสัตว์นําสัตว์ทั้งสองไปที่อาศรม แล้วสั่งสอนให้เจริญสมาธิเมตตา
ภาวนา ทั้งครุฑและนาคต่างก็สามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
คาถามที่ 1. จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอเรื่องใดมากที่สุด
1. ความเมตตากรุณา
2. ความสามัคคี
3. การให้อภัย
4. การเจริญสมาธิ
ข้อ
ข้อความ
1. พญานาคแปลงกายเป็นแก้วมณีซ่อนพญาครุฑอยู่ใต้
เปลือกไม้
2 ความเมตตาทําให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันสงบสุข
3 พญาครุฑเป็นเจ้าแหล่งนก
4 พรที่พญาครุฑได้รับจากพระดาบสสามารถนํามาใช้ในชีวิต
มนุษย์ในป๎จจุบันได้
5 พญาครุฑและนาคได้รับการสั่งสอนและการเจริญสมาธิจึง
อยู่ร่วมกันได้
6 ผ้าเปลือกไม้เป็นผ้าที่มนุษย์ใช้นุ่งห่มเพื่อในวันพระ
7 สังคมไทยในป๎จจุบันนี้เหมาะสมที่สุดกับข้อคิดที่ได้รับจาก
ถ้อยความนี้
8 ท่านผู้มีคุณธรรมสูงจากถ้อยความนี้หมายถึงพระดาบส
9. อาหารที่อร่อยที่สุดของพญาครุฑคือปลาตัวใหญ่
10 พญาครุฑไม่ได้กินนาคเพราะได้รับพรให้อิ่มทิพย์จากพระ
ดาบส

(1 คะแนน)

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ ๒. คาว่า “ปักษา ” หมายถึงอะไร (1 คะแนน)
1. พญานาค
2. พญาครุฑ
3. สิงโต
4. นก
คาถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ในช่อง “ไม่ใช่”
คาถามที่ 4. จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการกระทาพูด
ของพระดาบสที่ว่า
“พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง ”
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล
จํานวน 2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนคําตอบของนักเรียน
“เห็นด้วย”

“ไม่เห็นด้วย”

1.……………………………………………………………………………………….…………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………….…………………..……………………….………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คาถามที่ 5

เมตตาธรรมนาสุข
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผล
ประกอบคําอธิบายให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียง
ข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความเห็นโต้แย้ง

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

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

2........................................................ 2.......................................................................
....................................................... ..........................................................................
...................................................................
……………………………………………………………..….
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 13

นิทานชาดก เรื่อง หมู่บ้านคนอายุยืน
หมู่บ้านธรรมปาลคาม อยู่ในเมืองพาราณสี หัวหน้าหมู่บ้านส่งลูกชายชื่อ ธรรมบาล ไปศึกษาที่
สํานักทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา วันหนึ่งลูกของอาจารย์ใหญ่เสียชีวิต อาจารย์ใหญ่เสียใจมาก ธรรม
บาลจึงปลอบใจว่า สังขารไม่เที่ยง ทุกคนต้องตายทั้งสิ้น ฉะนั้นไม่ควรจะเสียใจ และบอกว่าที่หมู่บ้าน
ของตนทุกคนล้วนตายเมื่อแก่ ไม่มีใครตายตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวเลย อาจารย์ใหญ่นึกสงสัยจึงพิสูจน์ความ
จริงด้วยการเดินทางไปหมู่บ้านธรรมปาลคาม ไปขอพบหัวหน้าหมู่บ้าน และแจ้งว่าธรรมบาลเสียชีวิต
แล้วพร้อมทั้งมอบกระดูกให้ หัวหน้าหมู่บ้านไม่เชื่อและกล่าวว่าคนในหมู่บ้านนี้ล้วนเสียชีวิตเมื่อแก่
ลูกชายของเขายังหนุ่มฉะนั้นจะยังไม่ตาย เขาชี้แจงว่าคนในหมู่บ้านนี้ไม่พูดปดเว้นการทําชั่วทุกชนิด
ชอบทําบุญรักษาศีล ไม่ดื่มของมึนเมา คู่สามีภรรยาซื่อตรงต่อกัน ทุกคนในหมู่บ้าน ประพฤติธรรม
จึงอายุยืน อาจารย์ทิศาปาโมกข์จึงขอแนวปฏิบัติ ไปเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ของตน
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คาถามที่ 1 จากถ้อยความนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. หมู่บ้านธรรมปาลคามมีคนตายเสมอ
2. คนในหมู่บ้านธรรมปาลคาม ไม่พูดปดเว้นการทําชั่วทุกชนิด
3. หมู่บ้านธรรมปาลคามมีแต่คนอายุสั้น
4. คนไม่ทําชั่วจะอายุยืน
คาถามที่ 2 ข้อใดเขียนสะกดคาผิด ( ข้อละ 1 คะแนน)
1. ธรรมบาล
2. พิสูจน์
3. ทิศาปาโมกข์
4. ลูกศิษน์
คาถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็น
ความจริง
ข้อความ เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ ข้อความ
ใช่
1. ธรรมบาลเป็นลูกหัวหน้าสํานักทิศาปาโมกข์
2. การรักษาศิล ทําบุญเป็นพฤติกรรมสามารถนํามาปฏิบัติได้
ในป๎จจุบันนี้
3 การไม่ดื่มของมึนเมาตรงกับการรักษาศิลข้อ 5
4 นิทานเรื่องนี้สอนให้คนให้ทุกคนเป็นคนดี
5 เมื่อเราแก่เราต้องตาย เหมือนคนในหมู่บ้านปาลคาม
6 คนที่ประพฤติดี ไม่พูดปด ซื่อสัตย์ต่อกันจะทําให้อายุยืนได้
7 คําสอนของหัวหน้าหมู่บ้านปาลคามเป็นแนวทางในการประพฤติของ
คนทั่วไปได้
8 ธรรมบาลเสียชีวิตเพราะโรคชรา
9 การตายของคนเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียใจ
10. คนในหมู่บ้านปลาคามจะเสียชีวิตก็ต่อเมื่อตอนแก่

ไม่ใช่
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 14

เส้นด้ายกับชีวิต
ถ้าเรามีเวลาพอที่จะนั่งดูเส้นด้ายที่พันไว้ในหลอดอย่างเป็นระเบียบ เราจะพบว่า
แม้เส้นด้ายยาวหลายสิบเมตรแต่มันก็ไม่พันกันยุ่งเหยิง หยิบมาใช้ได้ง่ายตามความต้องการ
เมื่อเราเย็บผ้าเสร็จก็เก็บหลอดด้ายเข้ากล่องไว้อย่างเรียบร้อย
เส้นทางชีวิตของเราก็เหมือนกับเส้นด้าย ถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างไม่มีหลักการและระบบระเบียบ
คิด ทํา กิน อยู่ ไปตามอารมณ์ เมื่อเกิดป๎ญหาก็เก็บหมักหมมเอาไว้ หรือแก้ป๎ญหาไปแบบขายผ้าเอา
หน้ารอด ชีวิตย่อมยุ่งเหยิง จนในที่สุดก็กลายเป็นปมเงื่อนที่รัดตัวจนตาย
สายชีวิตก็เปรียบได้กับเส้นด้ายที่มีโอกาสดําเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ หรือยุ่งเหยิงซับซ้อน
เกิดเป็นปมเงื่อนที่แกะไม่ออกตามกระแสพัดพาของอารมณ์ที่หวั่นไหวตามสภาพแวดล้อม สายชีวิตที่
ไม่ยุ่งเหยิงก็เปรียบเสมือนเส้นด้ายที่กรอไว้อย่างเป็นระเบียบในหลอดด้าย และสามารถดําเนินไปโดยไม่
สะดุดหยุดชะงักหรือขาดสะบั้นลงการใช้จ่าย เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในวิถีชีวิตของคนเรา เมื่อยังเด็ก
เล็กอยู่ ต้องพึ่งพาพ่อแม่ หากได้ฝึกนิสัยอดออมถนอมใช้ก็จะมีเงินสะสมเป็นของตนเอง พอเติบโตขึ้น
สามารถทํางานหาเงินเลี้ยงชีวิตตนได้ ถ้าเรารู้จักคิดวางแผนรายได้ที่มีกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันให้
เหมาะกับฐานะ
ป๎จจุบันมีสิ่งล่อใจให้เราอยากได้ อยากซื้อ อยู่มากมาย ยิ่งสําหรับวัยรุ่นยิ่งได้เห็นเสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้าเก๋ ๆ เพื่อนมีบัตรเอทีเอ็ม โทรศัพท์มือถือสีต่าง ๆ น่าใช้ มีของกินมากมาย ทั้งที่มีและไม่มี
ประโยชน์ สิ่งล่อใจที่ยกตัวอย่างมานี้ ยั่วให้อยากและจูงใจให้จ่าย ถ้าเราไม่มีสติยั้งคิด ใช้เงินเกินตัว
กู้หนี้ยืมสินมาใช้ ในที่สุดชีวิตก็ยุ่งเหยิงเหมือนเส้นด้ายที่พันไขว้เขว ซับซ้อนจนยากที่จะคลี่คลายได้
ด้วยเหตุนี้ ทุกศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนให้บุคคลรู้จักดําเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้จักคิดพิจารณา
ความพอดีกับฐานะของตนเอง ฝึกตนให้รู้จักประหยัด เก็บออม แต่ก็ไม่ถึงกับบีบคั้นให้ชีวิตคับแค้น
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จนเกินไป ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา แต่อยู่ที่การคิด การปฏิบัติตนของเราเอง ให้เส้นทาง
ชีวิตเป็นทางสายกลาง มีระเบียบ
มีความสุขในการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายด้วยหลักการและหลักใจของเราเอง
คาถามที่ 1 จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอเรื่องใดมากที่สุด ( 1 คะแนน )
1. การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
2. การแก้ป๎ญหาชีวิต
3. การรู้จักการดําเนินชีวิตอย่างมีสติ
4 การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
คาถามที่ 2 ข้อใดเป็นประโยคที่มีคาขยายกรรม ( 1 คะแนน )
1. ป๎จจุบันมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้เราอยากซื้อ
2. เพื่อนมีบัตรเอทีเอ็ม โทรศัพท์มือถือสีต่าง ๆ น่าใช้
3. เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ ต้องพึ่งพาพ่อแม่
4. สายชีวิตที่ไม่ยุ่งเหยิงก็เปรียบเสมือนเส้นด้ายที่กรอไว้
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คำถำมที่ 3 จากถ้อยข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นจริง

จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ใช่”

ข้อความ ไม่

เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ ข้อความ
1.

เปรียบชีวิตเหมือนเส้นด้าย

2.

ชีวิตที่ที่ยุ่งเหยิงเกิดจากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้

3

ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โชคชะตา

4

ศาสนาคริสต์ที่หลักธรรมคาสั่งสอนเรื่องปัญหาชีวิตเหมือนศาสนาพุทธ

5

ชีวิตยุ่งเหยิงกลายเป็นปมเงื่อนที่รัดตัวเอง

6

ความมีวินัยเป็นความสุขในการดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย

7

มีสิ่งล่อใจที่จะทาให้มนุษย์ทุกวัยจะถูกจูงใจให้อยากได้ อยากซื้อ

8

การรู้จักคิดและมีสติไม่ถึงกับทาให้ชีวิตถูกบีบคั้นจนเกินไป

9

พ่อแม่ควรฝึกนิสัยลูกตนให้เป็นคนรู้จักการวางแผนชีวิตเพื่อการใช้จ่ายใน
อนาคต

10. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องถ้อยความนี้คือการรู้จักตนเอง

ใช่

ไม่ใช่
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ตัวเราสามารถปฏิบัติตนเหมือนเส้นด้ายได้
คาถามที่ 4 จากถ้อยความข้างต้น ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” “ไม่ได้”
ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนคําตอบของนักเรียน
“ได้”

“ไม่ได้”

1 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................………………………
……………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………..
2 ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………...............................................................................
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คาถามที่5

เส้นทางชีวติ ของคนเราก็เปรียบเหมือนกับเส้นด้าย
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบ
คําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1...........................................................
............................................................
.............................................................
............................................................

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

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

2...............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...............................................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่ สารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 15

อาหารเพื่อสุขภาพ
ป๎จจุบันนี้การกินอาหารของคนไทยส่วนมาก ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมาก
เกินไป ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานความดันโลหิตสูง มะเร็ง
และโรคอ้วน ดังนั้น ถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บปุวย
การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต้องกินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์
นม ไข่ ผัก และผลไม้ อาหารส่วนใหญ่จะต้องมีผัก ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ํา เช่น ปลา และ
เนื้อไม่ติดมัน
การปรุงอาหารควรใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ รสชาติไม่มันจัด
เค็มจัด หรือหวานจัด เน้นการต้ม นึ่ง ย่าง ยํา อบ และทําเป็นน้ําพริก ถ้าเป็นผัด
และแกงก็ใส่น้ํามันและกะทิแต่พอควร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบ่งกลุ่มอาหารออกเป็น ๔ กลุ่ม
ตามสารอาหารซึ่งคนไทยยังกินไม่เพียงพอ หรือกินมากเกินไป จนทําให้เกิดป๎ญหา
สุขภาพได้ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ให้ใยอาหารสูง ช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้น ปูองกันโรคท้องผูกและริดสีดวงทวาร
เช่น ข้าวยําป๎กษ์ใต้ ยําผักรวม น้ําพริกต่างๆ โจ๊กข้าวกล้อง ข้าวกล้องผัดรวมมิตร ขนมจีนน้ํายาปุา
ขนมจีนแกงปุา ฯลฯ
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ให้แคลเซียมสูง ช่วยให้กระดูกและฟ๎นแข็งแรง ปูองกันโรคกระดูกพรุน เช่น
น้ําพริกกะปิ ปลาทู ยํายอดคะน้า ลาบเต้าหู้ น้ําพริกปลาร้า ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
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กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ให้วติ ามินเอและธาตุเหล็กสูง ช่วยให้ดวงตาสดใส เพิ่มความต้านทานโรค
เจริญเติบโตเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น เกาเหลาเลือดหมู แกงจืดตําลึง ซุปฟ๎กทอง ซุป
ข้าวโพด ขนมจีนน้ําเงี้ยว ข้าวผัดรวมมิตร ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มทีม่ ีไขมันต่า ช่วยปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนโรคเบาหวาน เช่น
ปลากะพงลวกจิ้ม ปลาช่อนเผา ส้มตํา สุกี้น้ํา ต้มยํากุ้ง
ก๋วยเตี๋ยวปลา ฯลฯ
คาถามที่ 1 จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรื่องใดมากที่สุด
( 1 คะแนน )
1.
2.
3.
4.

คนไทยในป๎จจุบันได้รับสารอาหารไม่ครบ
การรับประทานให้ครบทั้งห้าหมู่
อาหารเพื่อสุขภาพ
การรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า

คาถามที่ 2. ถ้าเราต้องทางานหนักจะเลือกรับประทานอาหารกลุ่มใด(1 คะแนน )
1. กลุ่มที่ 4
2 กลุ่มที่ 3
3. กลุ่มที่ 2
4. กลุ่มที่ 1
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คาถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็น
ความจริง
ข้อความ เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นจริง จงเขียนเครื่องหมายกากบาท  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ
ข้อความ
1. เราควรปรุงอาหารด้วยตนเองจึงจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย
2. แคลเซียมจะปูองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน
3
คนไทยส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
4
อาหารที่มีประโยชน์ควรใช้วัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัยในการปรุง
5
หากเรารับประทานอาหารไม่เพียงพอเราควรรับประทานอาหาร
เสริม เช่น ยาวิตามินต่าง ๆ
6. ข้าวกล้องจัดเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง
7. หากเราเป็นโรคหัวใจเราควรรับประทานอาหารประเภทปลามาก ๆ
เพราะจะทําให้โรคหายได้
8
ป๎ญหาสุขภาพไม่ดีเกิดจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ หือกิน
มากเกินไป
9
อาหารที่กําหนดโดยกรมอนามัย ๔ กลุ่มนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
10. อาหารประเภทปลาเป็นอาหารที่ให้ไขมันต่ํา

ใช่

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4 จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” ที่กําหนดให้ แล้วบอก
เหตุผล จํานวน 2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนคําตอบของนักเรียน
“เห็นด้วย”

“ไม่เห็นด้วย”

1 ……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………….…….……………
...........................................................................................................................................
2……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………….………….
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คาถามที่ 5

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย
ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง

ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1................................................................
...................................................................

ความคิดเห็นโต้แย้ง
1........................................................
..........................................................

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

63

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถานการณ์ที่ 16
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คาถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการนําเสนอเรื่องใดมากที่สุด ( 1 คะแนน)
1. ความอ่อนแอของต้นอ้อ
2. การแข็งกระด้าง ของต้นโอ๊ก
3. จงเรียนรู้ว่าตนเองควรทําตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไร
4. พายุสามารถทําลายและสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรง
คาถามที่ 2 ความหมายของคําว่า “หยิ่งทะนง” จากนิทานเรื่อง ต้นอ้อกับต้นโอ๊ก
ข้อใดชัดเจนที่สุด ( 1 คะแนน)
1. อ่อนน้อม ถ่อมตนเสมอ
2. ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมรับฟ๎งสิ่งรอบๆตัว
3. มีสติป๎ญญา พูดจาไพเร่าะส
4. ฉลาดและเอาตัวรอดได้กับเหตุการณ์ต่างๆ
คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
ใช่ ไม่ใช่
1. ต้นอ้อ ชอบหาเรื่องทะเลาะกับต้นโอ๊กอยู่เสมอ
2. ความงดงามของต้นอ้อยามต้องแสงพระอาทิตย์ช่างสวยงาม
3. ต้นโอ๊กเป็นต้นไม้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ
4. ต้นอ้อ ใช้ความอ่อนน้อม โอนอ่อนตาม จึงทําให้รอดพ้นสิ่งต่างๆ
มาได้
5. จากเหตุการณ์นี้ ต้นอ้อพยามยามจะเอาชนะต้นโอ๊กอยู่เสมอ
6.จากเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่า“ความแข็งแกร่งโดยไม่อ่อนน้อม”
อาจต้องพบจุดจบ
7.สายลมช่วยพัดสิ่งไม่ดีไปจากต้นอ้อและต้นโอ๊ก
8.ความกล้าหาญที่มากเกินไปของต้นโอ๊ก ทําให้ต้องพบจุดจบที่
แสนเศร้าใจ
9.ต้นไม้และต้นหญ้า ย่อมมีความแข็งแกร่ง และอ่อนน้อม แตกต่างกัน
10.ต้นโอ๊ก กล่าวต่อว่าต้นอ้อ “เจ้านี่ช่างไม่กล้าหาญเอาเสียเลย......”
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คาถามที่ 4

“การอ่อนน้อม ถ่อมตนคือสิ่งสาคัญในตัวบุคคล”
จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนคิดว่า ให้ตอบ“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ที่กําหนดให้
แล้วบอกเหตุผล จํานวน 2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนคําตอบ ของนักเรียน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………….............................................
.......................................................................................................................................................
2……………………………………………………………………………………………………………………………..............
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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คาถามที่ 5

“ความหายนะ...มักจะเกิดกับคนทีห่ ยิ่งทะนง”
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดข้างต้นทําไม จึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผล
ประกอบคําอธิบาย ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้
เพียง 1 ข้อความ (1 คะแนน)
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน (2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
2................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

ความคิดเห็นโต้แย้ง
1...........................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
2...........................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถานการณ์ที่ 17

ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้อะไรมากกว่าที่คิด
วันนี้ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดคือ "ปัญหาโลกร้อน"
หรือ "สภาวะเรือนกระจก" ซึ่งวิธีการแก้ป๎ญหา หรือลดความรุนแรงของป๎ญหานี้
ได้ดีที่สุดก็คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเอง
เป็นความรู้ตั้งแต่สมัยมัธยมว่า ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
เป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุขัยของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะ
สามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน และยังสามารถดูดซับก๊าซอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อ
ร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซนเป็นต้น
นอกจากนี้ต้นไม้ 1 ต้นยังสามารถดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้
เช่น ฝุ่น ควัน ไอพิษต่างๆ ได้ถงึ 1.4 กิโลกรัม/ปีตน้ ไม้ 1 ต้น จะปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนที่คนและ
สัตว์จําเป็นต้องใช้ในการหายใจออก ได้ถึง 200,000 – 250,000 ลิตรต่อปี ซึ่งสามารถรองรับความ
ต้องการก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ได้ถึง 2 คนต่อปี (ความต้องการก๊าซออกซิเจนของคน = 130,000
ลิตร / คน / ปี)
แต่นอกจากประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้ว ต้นไม้ยัง
เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด อาทิ ไลเคน มอส เฟิร์น ไม้
เถา และพืชอิงอาศัย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่น มด แมลง แมงมุม และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น นก
กิ้งก่า จิ้งจก งู กระรอก
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ดินที่ร่วนซุย และอุดมสมบูรณ์ใต้ต้นไม้สามารถอุ้มน้ําได้ถึง 50% ในดินที่ร่วนซุยยังเป็นที่อยู่อาศัย
ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ตะขาบ กิ้งก่า กบเขียด หนู มดและแมลงต่างๆ
ต้นไม้ยังสามารถปูองกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ําที่ระเหยจากการคายน้ําที่ใบใบยัง
ช่วยดูดความร้อนจากบรรยากาศ ทําให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียส หากปลูกต้นไม้
ไว้บริเวณบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิรอบๆ บ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส และการปลูกต้นไม้ในรั้วบ้านยัง
เป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ ตกแต่งบ้านให้สวยงามร่มรื่น
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่จะได้จากการปลูกต้นไม้เพียง 1 ต้น
หากปลูกรวมกันหลายๆ ต้น เป็นสวน เป็นปุา เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่
เป็นระบบนิเวศได้ ก็จะก่อเกิดประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายมหาศาลให้แก่มวลมนุษย์ ธรรมชาติ และโลก
ของเราอย่างแน่นอน
คาถามที่ 1 ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดคือ (1 คะแนน)
1. ป๎ญหาโลกร้อน
2. ป๎ญหาการปลูกต้นไม้
3. ป๎ญหาขาดออกซิเจน
4. ป๎ญหาระบบนิเวศ
คาถามที่ 2 ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ
(1 คะแนน)
1. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้อะไรมากกว่าที่คิด
2. ป๎ญหาภาวะเรือนกระจกสําคัญหรือไม่
3. ภาวะโลกร้อนไม่ได้รับความสนใจจากผู้คน
4. คน สัตว์ ต้นไม้ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันใช้หรือไม่
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คาถามที่ 3
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อความ
ใช่
1.ต้นไม้ 1 ต้น จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คนและสัตว์จําเป็น
ต้องการให้หายใจออกมาได้
2. ต้นไม้ 1 ต้น หรือหลายต้นสามารถดักจับอนุภาคมูลพิษได้
3.ปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด ทําให้ชีวิต ยืนยาว
4. ต้นไม้ 3 ต้น รับความต้องการก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ได้ ถึง ๕ คนต่อ
ปี
5. การปลูกต้นไม้รวมกันหลายชนิด เป็นสวน เป็นปุา ทําให้ทําลายระบบ
นิเวศได้
6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว คือ การลดป๎ญหาโลกร้อนหรือสภาวะเรือนกระจก
7.นักเรียนปลูกต้นไม้ ๑ ต้น ได้ก๊าซออกซิเจนที่คนและสัตว์จําเป็นต้องใช้ใน
การหายใจ
8.ปลูกต้นไม้บริเวณบ้านทําให้ภูมิทัศน์ของบ้านสวยและจดช่วยเพิ่มอุณหภูมิ
รอบๆ
9. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซโอโซนมีความจําเป็นต่อร่างกายของ
มนุษย์
10. น้ําที่ระเหยจากการคายน้ําที่ใบช่วยดูดความร้อนจากบรรยากาศได้

ไม่ใช่
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คาถามที่ 4 จากการอ่านถ้อยความข้างต้นนักเรียนคิดว่า

“ต้นไม้เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคได้หรือไม่”
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” “ไม่ได้” ที่กําหนดให้ แล้วบอกเหตุผล
จํานวน 2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
ได้
ไม่ได้
1…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………………………………….
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คาถามที่ 5

“ปลูกต้นไม้คนละต้นทาให้ชีวิตยืนยาว”
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย
ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จํานวน 2 ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกใน
(2 คะแนน)
ความคิดเห็นคล้อยตาม
1......................................................
........................................................
.........................................................
2...........................................................
.............................................................
..........................................................

ความคิดเห็นโต้แย้ง
1.................................................................
...................................................................
...................................................................
2.................................................................
...................................................................
...................................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ที่ 19
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ใช้ข้อความจากเรื่อง ระวังควันท่อไอเสีย มัจจุราชร้ายทาลายชีวิต แล้วตอบคาถาม
คาถามที่ 1 : หน่วยงานใดที่ออกมาเตือนว่า ควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลมีสารก่อมะเร็ง
1. สานักงานวิจัยมะเร็ง
2. สานักงานสาธารณสุขแห่งชาติ
3. สานักงานคุ้มครองผู้บริโภค
4. สานักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก
คาถามที่ 2 : นักเรียนคิดว่า บุคคลกลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งน้อยที่สุด
1. คนงานเหมือง
2. ผู้มีพันธุกรรมเป็นมะเร็ง
3. ผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่รับควันบุหรี่จากคนสูบ
4 .ผู้มีที่พักอาศัย และทางานในเขตจราจรแออัด
คาถามที่ 3 : ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของผู้เขียน
1. เพื่อให้ทราบถึงการเกิดโรคมะเร็ง
2. เพื่อให้หลีกเลี่ยงการปล่อยสารพิษสู่อากาศ
3. เพื่อให้รู้ถึงโทษและวิธีการปูองกันของควันจากท่อไอเสีย
4. เพื่อให้รู้ว่ารถมีจานวนมากกว่าจานวนประชากรในกรุงเทพฯ
คาถามที่ 4 : บุคคลที่ประกอบอาชีพใดบ้างที่กรมควบคุมโรคระบุว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงรับสารพิษจากท่อไอเสีย
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. .............................................................
คาถามที่ 5 : สมศักดิ์เป็นพนักงานขับรถในบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์จะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรับสารพิษจากท่อไอเสีย
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................................ ............................
...........................................................................................................................................................................................
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานการณ์ ที่ 20
บทความจากนิตยสาร เรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ทาให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”
คุณเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมว่าทําไมถึงได้มีอาการง่วงนอนตลอดเวลา ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม คุณลองสังเกต
ตัวเองดูว่าได้กินอาหารที่เป็นสาเหตุของการง่วงนอนตลอดเวลาบ้างรึเปล่า

1. กาแฟ ดื่มกาแฟตอนเช้าโดยที่กระเพาะอาหารยังว่างเปล่าจะทําให้ง่วงได้ เพราะหลังจากดื่มกาแฟได้ 30 นาที กาเฟอีนจะ
เข้าไปในกระแสเลือดและไปที่สมองส่งผลให้ออกซิเจนที่ส่งไปยังสมองถูกสกัดกั้นแล้วความง่วงก็จะตามมา
2. กล้วย เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วช่วยสลายความเครียด ฮอร์โมนเซโรโทนิน และนอร์เอพิเนฟรินจากกล้วย
จะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข แต่ถ้ารับประทานกล้วยมากเกินไปจะทําให้เราเกียจคร้านและไม่อยากขยับ
เคลื่อนไหวร่างกาย
3. ช็อกโกแลต สาร Phenylethylamine ในช็อกโกแลตจะทําให้ง่วงนอน ดังนั้น ช็อกโกแลตจึงเปรียบเสมือนยาที่ช่วย
ให้นอนหลับและถ้าหากมีโกโก้ในปริมาณสูงก็จะทําให้รู้สึกมีความสุข
4. ครัวซองต์ หากรับประทานครัวซองต์ 2-3 ชิ้นจะรู้สึกง่วงนอน เพราะครัวซองต์มีปริมาณแปูงขัดขาวมากและอุดม
ไปด้วยไขมันอีกด้วยซึ่งไขมันจําเป็นต้องใช้พลังงานในการย่อย ดังนั้น เมื่อรับประทานครัวซองต์เข้าไปร่างกายก็จะดึง
เลือดจากสมองไปที่กระเพาะเป็นจํานวนมาก เมื่อสมองมีเลือดหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอก็จะทําให้ง่วงนอน หากคุณต้อง
ทํางานเร่งด่วนก็ควรรับประทานครัวซองต์ได้แค่ชิ้นเล็ก ๆ หนึ่งชิ้น
5. ขนมปังขาวและข้าวขาว อาหารทุกชนิดที่ทํามาจากแปูงขัดขาวเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้ง่วงเหตุผลก็
คือ มันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเร่งด่วนจึงทําให้ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมามากจึงทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงและทํา
ให้ง่วงนอน
6. ถั่วเปลือกแข็ง มีกากใยอาหารมาก ซึ่งจะไปชะงักกระบวนการย่อยอาหารและยังถูกส่งต่อไปยังลําไส้ใหญ่โดยไม่ได้
ย่อย และกระตุ้น แบคทีเรี ย ในลํ าไส้ ใหญ่ที่มีหน้าที่จัดการกับกากใยอาหาร ผลก็คือ ทําให้ท้องอืดเฟูอและง่วงนอน
โดยเฉพาะถ้ารั บ ประทานถั่ว ผสมเกลื อก็จ ะทําลายวิตามิ นบางชนิด เช่น วิ ตามินบีซึ่ง เป็นวิตามินที่ช่ว ยให้ ร่างกาย
กระปรี้กระเปร่า
7. ของหวาน เช่น ขนมหวาน เค้ก คุกกี้ เครื่องดื่มหวาน ๆ น้ําตาล ทําให้ง่วงนอนและยังเป็นตัวแย่งวิตามินบีไปจาก
ร่างกายเราด้วย เช่น วิตามินบี 1 บี 3 บี 6 และกรดโฟลิก และเมื่อร่างกายขาดแคลนวิตามินดังกล่าว ก็จะทําให้
เรี่ยวแรงถดถอย จึงส่งผลให้รู้สึกง่วง
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8. ผลิตภัณฑ์นมหรือโยเกิร์ต เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้ารับประทานโยเกิร์ตเข้าไปมากก็จะทําให้ร่างกายได้รับ
แคลเซียมและโปรตีน แต่ในขณะเดียวกัน โปรตีนที่ว่านี้ก็จะแยกกรดอะมิโนจากร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้มีกรดมากเกินใน
ร่างกายและทําให้ง่วงตลอดเวลา
ที่มา: http://campus.sanook.com/941644/
คาถามข้อที่ 1 : จากบทความเรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ทําให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”
ถ้านักเรียนเป็นโรคขาดวิตามินบี 1 นักเรียนควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มใดมากที่สุด เพราะเหตุใด โดยใช้
ข้อมูลจากถ้อยความ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาถามข้อที่ 2: จากบทความเรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ทําให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”
นายกระเป๋าเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและต้องทํางานหนักมากทําให้ไม่ได้พักผ่อนตามตารางเวลาของชีวิต
และเกิดความเครียด นักเรียนคิดว่าอาหารที่เหมาะสาหรับบํารุงนายกระเป๋า 2 ลําดับแรก คือ อาหารชนิดใด พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากบทความ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาถามข้อที่ 3: จากบทความเรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ทําให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”
นายโชติเคยรับประทานอาหารที่ทํา ให้ง่วงนอนทั้ง 8 ชนิดแล้ว ปรากฏว่า นายโชติไม่ง่วงนอนตามผล
การศึกษาในบทความ และนายโชติไม่เห็นด้วยกับข้อมูลการศึกษานี้
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับความคิดของนายโชติ เพราะเหตุใด (ให้เหตุผลสนับสนุน)
……………………………………………………………………………………………………………...................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
คาถามข้อที่ 4: นักเรียนคิดว่า บทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………...................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
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