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               ค ำน ำ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
มำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ของชำติ เป็นสมบัติทำงวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์ รวมทั้งเป็นสื่อ  
แสดงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษไทย ซึ่งควรค่ำแก่กำรเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสำนให้คงอยู่ต่อไป ตลอดระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องของกำรอ่ำนเพื่อกำรสื่อสำร          
ทั้งในระดับของกำรอ่ำนออกไปจนถึงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ วิจำรณ์อย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกำรอ่ำนและกำรวิเครำะห์ 
งำนเขียนประเภทต่ำง ๆ จำกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญยิ่งต่อควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ และยังเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนำคต 
ได้อย่ำงรู้ เท่ำทัน และสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ สำมำรถมีส่วนร่วมและเป็นสมำชิกในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ได้อย่ำงสมบูรณ์ และน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนและพัฒนำเศรษฐกิจของตนเอง ของชุมชน ของประเทศ และของโลกโดยรวม       
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2564 -  2565 นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำร “โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น” ขึ้น โดยจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรแกนน ำด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะ 
กำรอ่ำนขั้นสูงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์    ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนภำษำไทยช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 เพื่อเป็นวิทยำกรแกนน ำในกำรท ำหน้ำที่พัฒนำครูผู้สอนของสถำนศึกษำในสังกัดให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อพัฒนำ
คุณภำพด้ำนสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงของผู้เรียน ทั้งนี้เอกสำร “กำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น” นี้ ได้จัดท ำเป็น  3 เล่ม คือ 1) คู่มือฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น   
2) แบบฝึกชวนคิดส ำหรับพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับครูผู้สอน) และ 3) แบบฝึกชวนคิด
ส ำหรับพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับนักเรียน) หวังว่ำเอกสำรดังกล่ำวนี้จะเป็นเครื่องมือส ำคัญ 
ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงให้กับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

ในโอกำสนี้ ขอขอบคุณสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) ที่กรุณำมอบข้อสอบส ำหรับน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง และคณะผู้จัดท ำทุกท่ำน                  
ที่มีส่วนช่วยให้เอกสำรชุดนี้ส ำเร็จได้ตำมวัตถุประสงค์ และขอเป็นก ำลังใจให้ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนทุกท่ำนในกำรด ำเนินงำน
พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนของนักเรียนให้ประสบผลส ำเร็จต่อไป 
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                แบบฝึกชวนคิด 

 
บทน ำ  
 

แบบฝึกชวนคิดส ำหรับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นนี้  
เป็นกำรวิเครำะห์ข้อสอบกำรอ่ำน โดยได้น ำข้อสอบจำกระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญำตให้เผยแพร่ 
(https://pisaitems.ipst.ac.th/quiz_reading) จ ำนวน 26 บทอ่ำน 120 ข้อ  จำกนั้นน ำมำวิเครำะห์หำค ำตอบ       
โดยใช้วิธีกำร “บันได 6 ขั้น สู่ควำมส ำเร็จในกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ” ซึ่งประกอบด้วย 1) อ่ำนเรื่องให้จบ  
แล้วตั้งค ำถำม 2) หำค ำส ำคัญ 3) ตัดส่วนขยำยใจควำมส ำคัญ 4) เติมค ำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมส ำคัญ     
5) สังเกตค ำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง และ 6) หำใจควำมส ำคัญได้ทุกบทอ่ำน ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวจะช่วยให้  
นักเรียนสำมำรถน ำใจควำมส ำคัญจำกบทอ่ำนมำวิเครำะห์ ตีควำม ประเมินค่ำ เพ่ือน ำไปสู่ค ำตอบที่ถูกต้อง  
ของข้อสอบ  

ด้วยเหตุนี้ในกำรสอนหรือแนะน ำนักเรียน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  
วิธีกำร “บันได 6 ขั้น สู่ควำมส ำเร็จในกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ” เพ่ือสำมำรถน ำวิธีกำรดังกล่ำวมำใช้ 
ในกำรท ำแบบฝึกชวนคิดแต่ละข้อต่อไป 
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                บทอ่ำน 
 

ล ำดับที่ 1  ทะเลสำบชำด 
 

รูปที่ 1 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงระดับน้ ำของทะเลสำบชำด ในซำฮำรำ อัฟริกำเหนือ ทะเลสำบชำด  
สูญหำย ไร้ ร่ อ ง รอย  ประมำณ 20,000 ปี ก่ อนคริ สตศั ก ร ำช  ( 20,000 BC)  ช่ ว งปลำยยุ คน้ ำ แข็ ง             
และประมำณ 11,000 ปีก่อน คริสต์ศักรำช (11,000 BC) ทะเลสำบนี้ปรำกฏขึ้นมำอีกครั้ ง ปัจจุบัน 
ระดับน้ ำของทะเลสำบมีระดับเดียวกับเม่ือปี ค.ศ.1000 (AD 1,000) 
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ค ำถำมที่ 1 ปัจจุบันทะเลสำบชำด ลึกเท่ำไร 
1.  ประมำณ 2 เมตร 
2.  ประมำณ 15 เมตร 
3.  ประมำณ 50 เมตร 
4.  สำบสูญไปแล้ว 
5.  ข้อมูลไม่ได้ระบุ 

เฉลย 1 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ค้นคืนสำระ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภูมิและกรำฟ 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้อยู่ที่ค ำอธิบำยในตอนท้ำยของรูปที่  1 “ปัจจุบันระดับน้ ำของทะเลสำบ         
มีระดับเดียวกับเมื่อปี  ค.ศ.1000 (AD 1,000)” และเมื่อพิจำรณำจำกกรำฟจะพบว่ำ ระดับควำมลึก          
ของทะเลสำบชำดเมื่อปี ค.ศ.1000 จะต่ ำกว่ำ 10 เมตร และไม่ถึง 5 เมตร ค ำตอบที่ถูกต้องจึงตรงกับข้อ 1.  
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ค ำถำมที่ 2 ประมำณปีใด ที่กรำฟในรูปที่ 1 เริ่มต้น 
ตอบ ............................................................................................................................. ................................... 
คะแนนเต็ม 
ตอบว่ำ 11,000 ก่อนคริสต์ศักรำช (หรือ ประมำณระหว่ำง 10,500 และ 12,000 หรือค ำตอบอื่น ๆ        
ที่ชี้ว่ำนักเรียนประมำณได้จำกมำตรำส่วนในแผนที่) เช่น 

• 11,000 
• 11,000 ก่อนคริสต์ศักรำช 
• 10,500 ก่อนคริสต์ศักรำช 
• ก่อน 10,000 ก่อนคริสต์ศักรำชเพียงเล็กน้อย 
• ประมำณ 12,000 
• ประมำณ 11,000 ก่อนคริสต์ศักรำช 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอ่ืน ๆ รวมถึงลูกศรที่ชี้จุดเริ่มต้นของกรำฟ 

• 10,000 ก่อนคริสต์ศักรำช [ไม่สำมำรถประมำณจำกมำตรำส่วน] 
• 20,000 ก่อนคริสต์ศักรำช 
• 8000 ก่อนคริสต์ศักรำช [ดูตัวเลขผิด] 
• 11000 BC 4000 ก่อนคริสต์ศักรำช [ไม่อ่ำนค ำตอบที่ถูกขีดทิ้ง] 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   ค้นคืนสำระ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  แผนภูมิและกรำฟ 
บริบท :    ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ :  สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในรูปที่ 1 “และประมำณ 11,000 ปีก่อนคริสต์ศักรำช 
(11 ,000  BC)  ทะเลสำบนี้ ปรำกฏขึ้ นมำ อีกครั้ ง ”  ซึ่ งสัม พันธ์กับชื่ อของรูปที่  1  “ทะเลสำบชำด :                 
กำรเปลี่ยนแปลงระดับ” 
 
 

 

 

 

 



 
 

-๕- 
 

ค ำถำมที่ 3 ท ำไมผู้เขียนจึงเลือกที่จะเริ่มต้นกรำฟ ณ จุดนี้? 
ตอบ ............................................................................................................................. ................................... 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบอ้ำงถึงกำรปรำกฏขึ้นใหม่ของทะเลสำบ ข้อสังเกต ค ำตอบอำจได้ 1 คะแนน แม้ว่ำค ำตอบก่อนหน้ำนี้    
จะผิด เช่น 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภูมิและกรำฟ 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย  

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในรูปที่ 1 “และประมำณ 11,000 ปีก่อนคริสต์ศักรำช 
(11,000 BC) ทะเลสำบนี้ปรำกฏขึ้นมำอีกครั้ง” เพรำะทะเลสำบชำดปรำกฏขึ้นมำอีกครั้ง   
 
ค ำถำมที่ 4 รูปที่ 2 ตั้งอยู่บนพื้นฐำนที่ถือว่ำ 

1. สัตว์ต่ำง ๆ ในศิลปะบนหิน คือ สัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ในเวลำที่มีกำรวำดภำพนั้น ๆ 
2. ศิลปินที่วำดสัตว์มีทักษะสูงมำก 
3. ศิลปินที่วำดรูปสัตว์เป็นผู้เดินทำงท่องเที่ยวไปได้ในโลกกว้ำงอย่ำงทั่วถึง 
4. ไม่ได้มีควำมพยำยำมท่ีจะน ำสัตว์ที่วำดในภำพเหล่ำนั้นมำเป็นสัตว์เลี้ยง 

เฉลย 1 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภูมิและกรำฟ 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย  

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกชื่อของแผนภูมิรูปที่ 2 “ศิลปะหินแห่งซำฮำรำและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของชีวิตสัตว์ป่ำ” ซึ่งภำพและชื่อของสัตว์ป่ำในแผนภูมิสื่อถึง “ศิลปะหินแห่งซำฮำรำ” และระยะเวลำตั้งแต่ 8000 
BC ถึง AD 1000 ด้ำนล่ำงของแผนภูมิสื่อถึง “กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตสัตว์ป่ำ” ค ำตอบต้องสื่อควำม
ครอบคลุมถึง “สัตว์ป่ำ” และ “เวลำ” ค ำตอบจึงตอบข้อ 1.  

ให้น ำข้อมูลจำกรูป 1 และ รูป 2 มำรวมกันเพื่อตอบค ำถำมนี้ 



 
 

-๖- 
 

ค ำถำมที่ 5 กำรสำบสูญของแรด ฮิปโปโปเตมัสและวัวป่ำ ในภำพศิลปะบนหินแห่งซำฮำรำ เกิดขึ้นเม่ือใด 
1. ตอนเริ่มต้นของยุคน้ ำแข็งซึ่งใกล้กับยุคปัจจุบันที่สุด 
2. ช่วงกลำงของยุคเม่ือทะเลสำบชำดมีระดับสูงสุด 
3. หลังจำกระดับของทะเลสำบชำดต่ ำลงนำนกว่ำพันปี 
4. เมื่อตอนต้นของช่วงเวลำที่ทะเลสำบแห้งไป 

เฉลย 3 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภูมิและกรำฟ 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย  
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ต้องพิจำรณำจำกกรำฟรูปที่ 1 “ทะเลสำบชำด: กำรเปลี่ยนแปลงระดับ”  

และแผนภูมิรูปที่ 2 “ศิลปะหินแห่งซำฮำรำและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตสัตว์ป่ำ” ร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๗- 
 

 จำกแผนภูมิรูปที่ 2 กำรสำบสูญของแรด ฮิปโปโปเตมัส และวัวป่ำ ในภำพศิลปะบนหินแห่งซำฮำรำ  
เกิดข้ึนก่อน 2000 BC   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมพันธ์กับกรำฟรูปที่ 1 ซึ่งในช่วงก่อน 2000 BC ควำมลึกของทะเลสำบชำดลดลง ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๘- 
 

ล ำดับที่ 2  ไข้หวัด  
 

โครงกำรให้พนักงำนสมัครใจสร้ำงภูมิคุ้มกันไข้หวัด ของบริษัททองไท 
 
 

 
เรำทรำบกันดีว่ำ ไข้หวัดติดต่อได้ง่ำย และรุนแรงในฤดูหนำว ท ำให้ผู้ป่วยหำยยำก 
 

วิธีที่ดีที่สุดในกำรต้ำนไวรัสไข้หวัด คือ ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงและมีสุขภำพดี กำรออกก ำลังกำย ทุกวัน         
และกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ที่มีผักและผลไม้มำก ๆ จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยสำมำรถต่อสู้       
และป้องกันกำรคุกคำมของไวรัสชนิดนี้ได้ 
 

ทองไทตัดสินใจเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนได้รับภูมิคุ้มกัน เพ่ือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกันกำรแพร่กระจำย  
ของเชื้อไวรัสระหว่ำงบุคคล ทองไทจัดพยำบำลมำฉีดวัคซีนให้ที่บริษัทในช่วงครึ่ งวันของเวลำท ำกำร           
ของสัปดำห์ที่เริ่มจำกวันที่ 17 พฤษภำคม โครงกำรนี้เป็นบริกำรฟรีแก่พนักงำนทุกคน 
 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรตำมควำมสมัครใจ พนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรต้องลงชื่อแสดงควำมยินยอม เพ่ือแสดงว่ำ   
ไม่เป็นภูมิแพ้ และแจ้งให้ทรำบว่ำกำรฉีดวัคซีนครั้งนี้อำจเกิดผลข้ำงเคียงบ้ำงเล็กน้อย 
 

ค ำแนะน ำทำงกำรแพทย์ระบุว่ำ กำรให้ภูมิคุ้มกันนี้ไม่ท ำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม อำจเกิดผลข้ำงเคียงบ้ำง  
เช่น เมื่อยล้ำ มีไข้เล็กน้อย และแขนไม่มีก ำลัง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๙- 
 

ใครควรได้รับภูมิคุ้มกัน? 
 

ผู้ที่สนใจป้องกันตนเองจำกเชื้อไวรัส 
 

โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปีขึ้นไป แนะน ำให้สร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ยกเว้นผู้ใดก็ตำมที่เป็นโรคเรื้อรังที่ท ำให้สุขภำพอ่อนแอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนที่เป็นโรคหัวใจ หลอดลมอักเสบ      
หรือเบำหวำน  
ไม่ว่ำ อำยุเท่ำใด ในสภำพแวดล้อมที่ท ำงำน ทุกคนเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อหวัด 
 

ใครไม่ควรได้รับภูมิคุ้มกัน? 
 

ผู้ที่แพ้อำหำรประเภทไข่ คนที่เป็นไข้ตัวร้อนเฉียบพลัน และสตรีมีครรภ์ โปรดปรึกษำแพทย์ หำกท่ำนก ำลังอยู่ใน
ระหว่ำงกำรบ ำบัดด้วยยำใด ๆ หรือเคยมีปฏิกิริยำต่อกำรฉีดยำแก้หวัดมำก่อน 
 

ถ้ำท่ำนต้องกำรได้รับภูมิคุ้มกัน ในสัปดำห์ที่เริ่มจำกวันที่ 17 พฤษภำคม โปรดแจ้งฝ่ำยบุคคล ที่คุณวีนัส รื่นรมย์ 
ภำยในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภำคม กำรนัดวันเวลำจะท ำตำมช่วงที่พยำบำลว่ำง จ ำนวนคนที่ต้องกำรรับภูมิคุ้มกัน       
และเวลำที่พนักงำนส่วนใหญ่สะดวก อย่ำงไรก็ตำมถ้ำท่ำนต้องกำรได้รับภูมิคุ้มกันส ำหรับฤดูหนำวนี้แต่ไม่สะดวกในวันที่
ก ำหนด โปรดแจ้งคุณวีนัส เพ่ือจะได้จัดวันและเวลำอ่ืนแทน ถ้ำมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำกพอ 
 

ถ้ำท่ำนต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณวีนัส ต่อ 5577 
 

วีนัส รื่นรมย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคลของบริษัททองไท เตรียมใบปลิวข้อมูล 2 หน้ำ ดังกล่ำว ส ำหรับพนักงำนบริษัท 
 
 
 
ค ำถำมที่ 1 ข้อใดต่อไปนี้ กล่ำวถึงวิธีกำรของโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันไข้หวัดของบริษัททองไท 

1. จะมีกำรจัดกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอในช่วงฤดูฝนนี้ 
2. จะมีกำรฉีดวัคซีนให้ในช่วงเวลำท ำงำน 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับรำงวัลเป็นกำรตอบแทน 
4. แพทย์จะด ำเนินกำรฉีดวัคซีน 

เฉลย 2 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ค้นคืนสำระ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
 
 



 
 

-๑๐- 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 3  
 “ทองไทตัดสินใจเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนได้รับภูมิคุ้มกัน เ พ่ือเป็นอีกวิธีหนึ่ งที่ ใช้ป้องกัน        
กำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสระหว่ำงบุคคล ทองไทจัดพยำบำลมำฉีดวัคซีนให้ที่บริษัทในช่วงครึ่ งวัน         
ของเวลำท ำกำรของสัปดำห์ที่เริ่มจำกวันที่ 17 พฤษภำคม โครงกำรนี้เป็นบริกำรฟรีแก่พนักงำนทุกคน” 
 จำกย่อหน้ำข้ำงต้น วิธีกำรของโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันไข้หวัดของบริษัททองไทก็คือ กำรจัด  
พยำบำลมำฉีดวัคซีนให้ที่บริษัทในช่วงครึ่งวันของเวลำท ำกำรของสัปดำห์ที่ เริ่มจำกวันที่ 17  พฤษภำคม  
ค ำตอบจึงตอบข้อ 2.      
 

ค ำถำมที่ 2 เรำสำมำรถดูเนื้อหำของบทควำม (กล่ำวถึงอะไร) 
เรำสำมำรถดูรูปแบบ (วิธีที่น ำเสนอ) 
คุณวีนัสต้องกำรให้รูปแบบ ของเอกสำรดูเป็นกันเอง ในขณะเดียวกันต้องกำรเชิญชวนพนักงำนด้วย 
ท่ำนคิดว่ำ เธอประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ 
จงอธิบำย โดยอ้ำงถึงรำยละเอียดของกำรจัดวำงข้อควำม แบบวิธีกำรเขียน กำรวำงภำพ หรือลำยเส้นต่ำง ๆ 
ตอบ ............................................................................................................................................................. 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงเนื้อหำอย่ำงถูกต้อง และโยงรูปแบบกำรเขียนเข้ำกับวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับควำมหมำยของ  
“เป็นกันเองและชักชวนส่งเสริม” ต้องมีอย่ำงน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้ 
 (1) อ้ำงลักษณะส ำคัญเนื้อหำในรำยละเอียด (กำรวำงรูปแบบ วิธีกำรเขียน ภำพ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน)  
นั่นคือ บอกคุณภำพของรูปแบบกำรเขียนในแต่ละส่วน และ/หรือ 
 (2) ใช้ค ำที่แสดงกำรประเมินคุณค่ำแบบอ่ืนนอกเหนือจำก “เป็นกันเอง” และ “ชักชวนส่งเสริม” 
(หมำยเหตุ ค ำว่ำ “น่ำสนใจ” “อ่ำนง่ำย” และ “ชัดเจน” ถือว่ำยังไม่ตรงพอ) 
ต้องแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงชัดเจน หรือเป็นนัยๆ ด้วยว่ำวีนัสประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ เช่น 

• ไม่ กำรวำงรูปเข็มฉีดยำตั้งแต่เริ่มต้นเป็นควำมคิดที่แย่ ท ำให้ดูน่ำกลัว [อ้ำงถึงกำรวำงรูปแบบ  
            โดยเฉพำะรูปใดรูปหนึ่ง (1) ใช้ค ำของตนเองประเมินคุณค่ำ คือ “น่ำกลัว” (2)] 

• ส ำเร็จ ใช้รูปภำพคั่นเนื้อหำช่วยให้ง่ำยต่อกำรอ่ำน [อธิบำยในแง่กำรวำงรูปแบบ (1)] 
• ภำพไวรัสที่คล้ำยกำร์ตูนดูเป็นกันเอง [อ้ำงอย่ำงจ ำเพำะ (“คล้ำยกำร์ตูน”) ของกำรเสนอรูปแบบ (1)] 
• ไม่ รูปภำพดูเป็นเด็กเกินไป และไม่ตรงกับเรื่อง [ใช้ศัพท์ของตัวเอง (“ดูเป็นเด็ก” “ไม่ตรงกับเรื่อง”)  

            เพ่ือประเมินลักษณะที่กล่ำวถึงในเนื้อเรื่อง (2)] 
• ส ำเร็จ รูปแบบกำรเขียนดูสบำย ๆ ไม่เป็นทำงกำรเกินไป [ใช้ศัพท์ของตนเอง (“สบำยๆ” “ไม่เป็น       
  ทำงกำร”) ในกำรประเมินรูปแบบที่กล่ำวถึง (2)] 
• ส ำเร็จ รูปแบบดูอบอุ่น เชื้อเชิญ [ใช้ศัพท์ของตนเองในกำรประเมินรูปแบบ (2)] 



 
 

-๑๑- 
 

• มีข้อเขียนมำกไปคนมักไม่สนใจอ่ำน [อ้ำงถึงรูปแบบที่เกี่ยวข้องในกำรเสนอเนื้อหำ ขนำดเนื้อหำ     
             ของบทควำม (1) ใช้ศัพท์ของตนเอง (2)] 

• เธอไม่ได้กดดันให้คนไปรับกำรฉีดวัคซีน และนั่นจะเป็นกำรชักชวนส่งเสริมให้คนไปรับวัคซีน  
             [อ้ำงถึงท่ำทีอย่ำงเป็นนัย ตำมลักษณะหนึ่งของกำรเขียนเรื่อง ในแง่ของรูปแบบ (2)] 

• ใช้ไม่ได้ กำรเขียนเป็นทำงกำรมำก [เป็นแบบโต้แย้งแต่อนุโลมได้ว่ำใช้ศัพท์ของตนเองในกำรประเมิน    
 “เป็นทำงกำร” (2)] 

ได้คะแนนบำงส่วน 
อ้ำงตำมเนื้อหำได้อย่ำงถูกต้อง และ โยงกับวัตถุประสงค์เข้ำกับสำระของเรื่อง (มำกกว่ำกับรูปแบบกำรเขียน) 
สอดคล้องกับ “ควำมเป็นกันเอง” และ “ชักชวนส่งเสริม” บอกควำมเห็นได้ด้วยว่ำ วีนัสประสบควำมส ำเร็จ 
หรือไม่ เช่น 

• ไม่ ไม่มีทำงที่ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนจะเป็นกันเองและชักชวนส่งเสริมได้ 
• ใช่ เธอประสบควำมส ำเร็จ เธอให้มีหลำย ๆ โอกำสและจัดสรรเวลำให้ส ำหรับทุกคนได้รับภูมิคุ้มกันหวัด  
  เธอยังได้ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับสุขภำพอีกด้วย 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่พอเพียง หรือคลุมเครือไป 

• ใช่ ท ำได้ ดูเหมือนจะเป็นควำมคิดท่ีดี 
• ใช่ เป็นกันเองและให้ก ำลังใจ [ไม่ได้ใช้ค ำที่กล่ำวถึงสิ่งที่เฉพำะเจำะจง] 
• ไม่ ไม่เป็นผลหรอก 
• ไม่ เพรำะข้อมูลบำงอย่ำงไม่ถูกต้อง [อ้ำงถึงเนื้อหำโดยไม่มีควำมเชื่อมโยงกับควำมคิดของ                 

            “ควำมเป็นกันเอง และชักชวนส่งเสริม”] 
•  ใช่  ภำพประกอบเป็นกำรชั กชวนส่ ง เสริ ม  และรู ปแบบขอ งกำรประกำศนั้ นยอมรั บ ได้ 
   [“ภำพประกอบเป็นกำรชักชวนส่งเสริม” ไม่บอกอะไรมำกไปกว่ำค ำถำม “รูปแบบของกำรประกำศนั้น   
   ยอมรับได”้ นั้น อ่อนเกินไป] 
• เธอประสบผลส ำเร็จ อ่ำนง่ำย และชัดเจน [ค ำที่ใช้ยังไม่เฉพำะเจำะจงพอ] 
• ฉันคิดว่ำเธอประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดีเธอเลือกภำพและเขียนเนื้อเรื่องได้น่ำสนใจ [ไม่มีกำรประเมิน 
  รูปภำพแต่อย่ำงใด และเนื้อหำน่ำสนใจ คลุมเครือเกินไป] 
  หรือ แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่ให้ไม่ถูกต้อง หรือ ให้ค ำตอบที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือไม่เก่ียวข้อง 
• ใช่ เพรำะทุกคนควรได้รับกำรฉีด [ไม่เก่ียวข้องและไม่ถูกต้อง] 
• ไม่ รูปภำพไม่เก่ียวกับข่ำวสำร [ไม่ถูกต้อง] 
• ใช่ เพรำะเธอต้องกำรให้ทุกคนกังวลใจเกี่ยวกับกำรเป็นไข้หวัด [ขัดแย้งกับควำมคิดเรื่อง “เป็นกันเอง 
  และชักชวนส่งเสริม”] 
• เป็นเรื่องดี แต่มันเป็นเพียงควำมเห็น [ไม่เก่ียวข้อง] 
 



 
 

-๑๒- 
 

• ใช่ มันให้ข่ำวสำรสั้นๆ เกี่ยวกับกำรท ำอย่ำงไรจึงสำมำรถหยุดยั้งไข้หวัดใหญ่ [ไม่เก่ียวข้อง – อ้ำงถึง 
  เนื้อหำที่ไม่จ ำเพำะเจำะจง] 
• ใช่ เธอเพียงแต่พูดควำมจริง [ไม่เก่ียวข้อง] 
• ใช่ เพรำะน่ำจะมีคนมำกกว่ำนี้ที่ควรได้รับภูมิคุ้มกัน [ให้ควำมเห็นทั่วไปเกี่ยวกับเรื่ องภูมิคุ้มกัน  

             ไม่ได้กล่ำวถึงรูปแบบของเนื้อหำ] 
• ใช่ ฉันท ำ เพรำะว่ำไม่มีใครอยำกป่วย ทุกคนต้องกำรมีสุขภำพดี [ไม่เก่ียวข้อง] 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำถำมแรกที่จะต้องตอบก่อนกำรอธิบำยก็คือ “คุณวีนัสต้องกำรให้รูปแบบของเอกสำรดูเป็นกันเอง    

ในขณะเดียวกันต้องกำรเชิญชวนพนักงำนด้วย ท่ำนคิดว่ำ เธอประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ ” ค ำตอบแรก      
ที่ตอบจะมีอยู่  2 ค ำตอบ คือ “ส ำเร็จ” หรือ “ไม่ส ำเร็จ” 
 จำกนั้นจึงอธิบำยโดยที่จะต้องสัมพันธ์กับค ำถำม “รูปแบบของเอกสำรดูเป็นกันเอง ในขณะเดียวกัน
ต้องกำรเชิญชวนพนักงำนด้วย” ซึ่งพิจำรณำจำกเนื้อหำของบทควำม (ภำษำที่ใช้) หรือรูปแบบ (วิธีที่น ำเสนอ)  
เช่น 
 ส ำเร็จ  กำรน ำเสนอท่ีมีรูปภำพประกอบ ท ำให้บทควำมดูไม่เป็นทำงกำรมำกเกินไป  
 ส ำเร็จ  ภำษำท่ีใช้ในกำรเขียนไม่เป็นทำงกำรมำกเกินไป เหมำะกับสื่อสำรให้พนักงำนทรำบ 
 ไม่ส ำเร็จ รูปภำพไวรัสในตอนท้ำยที่คู่กับข้อควำม “ขอให้สุขภำพดีมีสุข” อำจท ำให้พนักงำน 
ตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีน เพรำะสื่อควำมขัดแย้งกัน 
 ไม่ส ำเร็จ เนื้อหำของบทควำมมำกเกินไป ไม่เหมำะกับที่จะสื่อสำรให้พนักงำนทรำบ เพรำะพนักงำน     
อำจไม่สนใจอ่ำนข้อมูลทั้งหมด    
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓- 
 

ค ำถำมที่  3 ใบปลิวนี้  ชี้ให้เห็นว่ำ ถ้ำท่ำนต้องกำรป้องกันตัวเองจำกไวรัสไข้หวัด กำรฉีดภูมิคุ้มกัน  
ไข้หวัดนั้นเป็นจริงในข้อใด 
1. ได้ผลดีกว่ำกำรออกก ำลังกำยและกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ แต่มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ 
2. เป็นควำมคิดท่ีดี แต่ไม่ใช่กำรแทนกำรออกก ำลังกำยและกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ 
3. ได้ผลเช่นเดียวกับกำรออกก ำลังกำย และกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ และมีควำมยุ่งยำกน้อยกว่ำ 
4. ไม่คุ้มค่ำ ถ้ำท่ำนออกก ำลังกำยเป็นประจ ำอยู่แล้วและกินอำหำรที่มีประโยชน์ 
เฉลย 2 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย  
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 2 

  “วิธีที่ดีที่สุดในกำรต้ำนไวรัสไข้หวัด คือ ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงและมีสุขภำพดี กำรออกก ำลังกำย        
ทุกวัน และกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ที่มีผักและผลไม้มำก ๆ จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยสำมำรถต่อสู้
และป้องกันกำรคุกคำมของไวรัสชนิดนี้ได้” 
 จำกย่อหน้ำข้ ำงต้นจะเห็นได้ว่ ำ  วิธีที่ ดีที่ สุ ดในกำรต้ำนไวรัสไข้หวัด คือ กำรออกก ำลั งกำย               
และกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ ค ำตอบจึงตอบข้อ 2.  
    

ส่วนหนึ่งของใบปลิวกล่ำวว่ำ : 
 
 
 
 

หลังจำกที่คุณวีนัสแจกใบปลิวนี้แล้ว เพ่ือนร่วมงำนบอกเธอว่ำ ควรตัดข้อควำม “ผู้ที่สนใจป้องกันตนเองจำกเชื้อ
ไวรัส” ออกไป เพรำะเป็นข้อควำมที่อำจท ำให้เข้ำใจผิด 
ค ำถำมที่  4 นักเรียนเห็นด้วยกับค ำแนะน ำที่ ว่ำ ข้อควำมนี้ท ำให้เข้ำใจผิด และควรตัดออกหรือไม่      
เพรำะเหตุใด  จงให้เหตุผลอธิบำยค ำตอบของท่ำน 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
 
 

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีน? 

ผู้ที่สนใจป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส 



 
 

-๑๔- 
 

คะแนนเต็ม 
ค ำตอบที่มีกำรประเมินเนื้อหำในส่วนที่ เกี่ยวกับค ำว่ำ “เข้ำใจผิด” โดยชี้ว่ำอำจจะท ำให้คิดขัดแย้งกัน       
(“ใครควรได้รับภูมิคุ้มกัน ใครก็ได้…” ตรงข้ำมกับ “ใครไม่ควรได้รับภูมิคุ้มกัน”) นักเรียนอำจจะอธิบำย 
หรือไม่อธิบำยสิ่งที่ตรงกันข้ำมคืออะไร 

• เห็นด้วย เพรำะมันอำจเป็นอันตรำยส ำหรับบำงคนที่จะรับภูมิคุ้มกัน (เช่น หญิงมีครรภ์) [บอกข้อขัดแย้ง] 
• ไม่ เพรำะคุณเพียงแต่ต้องอ่ำนต่ออีกสองสำมบรรทัดเพ่ือให้ได้รู้ว่ำใครบ้ำงที่ไม่ควรได้รับกำรฉีดวัคซีน 

และรวมควำมแล้วเธอต้องกำรให้ทุกคนได้รับวัคซีน 
• เห็นด้วย เพรำะเธอพูดว่ำ “ใครก็ได้” สำมำรถได้รับภูมิคุ้มกันได้และต่อมำเธอยังพูดว่ำคนที่ไม่ควร 

ได้รับภูมิคุ้มกัน [ชี้ข้อขัดแย้ง] 
• บรรทัดนี้บอกให้เห็นว่ำทุกคนควรได้รับวัคซีน ซึ่งไม่จริง [ชี้ข้อขัดแย้งอย่ำงสั้นๆ] 
• เห็นด้วย ส่วนมำกแล้ว อำจจะใช่ “ใครก็ตำมที่สนใจป้องกันตนเองจำกเชื้อไวรัส แต่ต้องเป็นคนที่ไม่มี

อำกำรหรือโรคต่ำง ๆ เหล่ำนี้” [เสนอแนะค ำใหม่ที่บอกนัยของควำมขัดแย้ง] 
หรือ 
ค ำตอบที่มีกำรประเมินเนื้อหำในส่วนที่เกี่ยวกับค ำว่ำ “เข้ำใจผิด” โดยชี้ว่ำ ค ำพูดอำจกล่ำวเกินจริงไป       
(เช่น ไม่ทุกคนเสมอไปที่ต้องได้รับภูมิคุ้มกัน หรือกำรได้รับภูมิคุ้มกันไม่ได้ป้องกันได้อย่ำงสมบูรณ์) อำจจะ  
อธิบำย หรือไม่ก็ได้ว่ำเกินจริงอย่ำงไร อำจบอกอย่ำงชัดๆ หรือบอกเป็นนัยว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เช่น 

• ตัดไปเลย เพรำะกำรได้รับภูมิคุ้มกันไม่สำมำรถประกันว่ำคุณจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ 
• ฉันไม่เห็นด้วย ถึงแม้มันจะท ำให้ดูเหมือนว่ำคุณต้องเป็นไข้หวัดใหญ่อย่ำงแน่นอน ถ้ำไม่ฉีดวัคซีน 
• กำรฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันอย่ำงสมบูรณ์ 

 • ตัดออกไปเลยไม่สนใจ เพรำะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพำะถ้ำร่ำงกำยคุณแข็งแรงดี 
• เห็นด้วย เพรำะมันช่วยท ำให้กำรฉีดวัคซีนดูดีกว่ำที่มันเป็นจริง [กำรท ำให้เกินจริงถึงแม้ไม่จ ำเพำะ  
เจำะจง] 

ได้คะแนนบำงส่วน 
ค ำตอบที่มีกำรประเมินส่วนของเนื้อหำแต่ไม่เกี่ยวกับค ำว่ำ “เข้ำใจผิด” 
(1) บอกว่ำ บทควำมที่กล่ำวถึงนี้ หนักแน่น มีผลดี และ/หรือส่งเสริมสนับสนุน โดยไม่กล่ำวถึงข้อขัดแย้งหรือควำม
เข้ำใจเนื้อหำผิด หรือ 
(2) บอกประโยค “ผู้ที่สนใจป้องกันตนเองจำกเชื้อไวรัส” ไม่จ ำเป็นต้องบอกซ้ ำเพรำะเนื้อหำบอกชัดเจนอยู่แล้ว 

• เป็นกำรดีที่ท ำข้ึน เพรำะช่วยสนับสนุนคนทั่วไป (1) 
• มันควรอยู่ตรงนั้น เพรำะท ำให้ข่ำวสำรดูเด่น (1) 
• ฉันคิดว่ำ ควรตัดค ำเหล่ำนั้นออก เพรำะมันไม่ได้กล่ำวว่ำทุกคนต้องกำรป้องกันตนเองจำกเชื้อไวรัส  
ถึงแม้กำรได้รับภูมิคุ้มกันจะไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่ก็ตำม (2) 
 
 



 
 

-๑๕- 
 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอ หรือคลุมเครือ หรือ กล่ำวซ้ ำถึง “กำรเข้ำใจผิด” โดยไม่อธิบำยเหตุผล 

• ทิ้งไว้อย่ำงนั้นแหละดีแล้ว [ไม่มีค ำอธิบำย] 
• เขำควรใส่รูปภำพอ่ืน แทนหัวเรื่อง [ไม่มีค ำอธิบำย] 
• ใช่ ประโยคนี้มีกำรเข้ำใจผิด และอำจก่อให้เกิดปัญหำ [ไม่อธิบำย] 

หรือ แสดงควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องในเนื้อหำ หรือให้ค ำตอบที่ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เก่ียวข้อง 
• ควรตัดทิ้งไป เพรำะทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง [เข้ำใจใจควำมหลักของเรื่องผิด ไม่ใช่เป็น  

ค ำสั่งให้ท ำ] 
• ฉันคิดว่ำ ค ำว่ำ ไข้หวัด ควรเติมไว้ข้ำงหน้ำค ำว่ำเชื้อไวรัสด้วย เพรำะคนทั่วไปที่เพียงแต่มองผ่ำนๆ  

            อำจคิดว่ำก ำลังพูดถึงไวรัสตัวอ่ืนที่ไม่ใช่ไข้หวัด [เป็นกำรอธิบำยที่ป้องกันกำร “เข้ำใจผิด” แต่ไม่เป็น 
            เหตุเป็นผลกับใจควำมของเรื่อง] 

• ใช่ คนทั่วไปอำจสนใจ แต่อำจกลัวเข็มฉีดยำ [ไม่เก่ียวข้อง] 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 

 

ค ำอธิบำย   
ค ำถำมแรกที่จะต้องตอบก่อนกำรให้เหตุผลก็คือ “นักเรียนเห็นด้วย . . .หรือไม่” ค ำตอบแรกที่ตอบจะมีอยู่         

2 ค ำตอบ คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” จำกนั้นจึงให้เหตุผลประกอบ เช่น 
 เห็นด้วย เพรำะข้อควำม “ใครควรได้รับกำรฉีดวัคซีน? ผู้ที่สนใจป้องกันตนเองจำกเชื้ อไวรัส”  
ขัดแย้งกับข้อควำม “ใครไม่ควรได้รับภูมิคุ้มกัน?” อำจท ำให้สับสนได้ 
  ไม่เห็นด้วย เพรำะข้อควำมต่อมำที่ว่ำ “ใครไม่ควรได้รับภูมิคุ้มกัน?” มีเนื้อหำที่ชัดเจน เมื่ออ่ำนแล้ว
สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ ควรฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน 
 เห็นด้วย เพรำะแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ก็อำจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ (ข้อควำมดังกล่ำวอำจท ำให้เข้ำใจผิดได้ว่ำ 
ถ้ำฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสได้) 
   
 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 
 

ค ำถำมที่ 5 จำกใบปลิว พนักงำนใดต่อไปนี้ควรติดต่อคุณวีนัส 
1. เกียรติศักดิ์ จำกแผนกคลังสินค้ำ ไม่ต้องกำรฉีดวัคซีนเพรำะเขำต้องกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันตำมธรรมชำติ 
2. ปวีณำ จำกฝ่ำยขำย อยำกทรำบว่ำโครงกำรภูมิคุ้มกันเป็นโครงกำรที่บังคับทุกคนต้องเข้ำร่วมหรือไม่ 
3. ดำรำรัตน์ จำกฝ่ำยรับส่งเอกสำร ต้องกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในฤดูหนำวนี้ แต่จะคลอดลูกภำยในอีก 2 เดือนนี้ 
4. น้ ำฝน จำกแผนกบัญชี ต้องกำรรับภูมิคุ้มกัน แต่ได้ลำงำนไว้ตลอดสัปดำห์ที่เริ่มด้วยวันที่ 17 พฤษภำคม 

เฉลย 4 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 7  
  “ถ้ำท่ำนต้องกำรได้รับภูมิคุ้มกัน ในสัปดำห์ที่ เริ่มจำกวันที่ 17 พฤษภำคม โปรดแจ้งฝ่ำยบุคคล        
ที่คุณวีนัส รื่นรมย์ ภำยในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภำคม กำรนัดวันเวลำจะท ำตำมช่วงที่พยำบำลว่ำง จ ำนวนคน              
ที่ต้องกำรรับภูมิคุ้มกัน และเวลำที่พนักงำนส่วนใหญ่สะดวก อย่ำงไรก็ตำมถ้ำท่ำนต้องกำรได้รับภูมิคุ้มกัน  
ส ำหรับฤดูหนำวนี้แต่ ไม่สะดวกในวันที่ก ำหนด โปรดแจ้งคุณวีนัส เ พ่ือจะได้จัดวันและเวลำอ่ืนแทน                      
ถ้ำมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำกพอ” 
 จำกย่อหน้ำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ทำงบริษัทจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนในสัปดำห์ที่เริ่มจำกวันที่  
17 พฤษภำคม แต่น้ ำฝนซึ่ งต้องกำรรับภูมิคุ้มกัน (ฉีดวัคซีน) ได้ลำงำนไว้ตลอดสัปดำห์ที่ เริ่มด้วยวันที่   
17 พฤษภำคม ดังนั้นจึงควรติดต่อคุณวีนัส ดังข้อควำมในท้ำยย่อหน้ำที่ว่ำ “อย่ำงไรก็ตำมถ้ำท่ำนต้องกำรได้รับ
ภูมิคุ้มกันส ำหรับฤดูหนำวนี้ แต่ไม่สะดวกในวันที่ก ำหนด โปรดแจ้งคุณวีนัส เพ่ือจะได้จัดวันและเวลำอ่ืนแทน     
ถ้ำมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำกพอ” ค ำตอบจึงตอบข้อ 4. 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

-๑๗- 
 

ล ำดับที่ 3  รอยพ่นสีบนก ำแพง 
 
ฉันเดือดดาลไปด้วยความโกรธที่เห็นก าแพง
โรงเรียนต้องถูกท าความสะอาดและทาสีใหม่         
ถึงสี่ครั้งเพ่ือลบรอยพ่นสีบนก าแพง การสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่น่าชมเชยก็จริงอยู่แต่มนุษย์ควรจะหา
วิธีการแสดงออกท่ีไม่ต้องท าให้สังคมเดือดร้อน    
และสูญเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมโดยไม่จ าเป็น 
 

ท าไมคุณชอบท าลายชื่อเสียงของคนวัยรุ่นหนุ่มสาว
ด้วยการไปพ่นสีบนก าแพงซึ่งเป็นข้อห้าม         
ศิลปินมืออาชีพน่ะเขาไม่แขวนงานของเขา        
ตามข้างถนนหรอกจริงไหม แต่เขาจะหาเงิน      
และชื่อเสียงโดยการแสดงนิทรรศการผลงาน     
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

ในความเห็นของฉัน ไม่ว่าจะเป็นตัวตึก รั้ว ม้านั่ง   
ในสวนสาธารณะ ต่างก็ถูกออกแบบมาอย่างมี
ศิลปะในตัวเองแล้วทั้งนั้น มันน่าเสียดายที่จะไป
ท าลายงานสถาปัตยกรรมนี้เสีย ด้วยรอยพ่นสี    
และยิ่งกว่านั้น วิธีนี้ยังท าลายชั้นโอโซนใน
บรรยากาศอีกด้วย จริง ๆ นะ ฉันไม่เข้าใจเลยว่า
ท าไมศิลปินอาชญากรรมเหล่านี้จะรู้สึกเดือดร้อน
เมื่อเห็นว่า “งานศิลปะ" ของพวกเขาถูกล้าง 
ออกครั้งแล้วครั้งเล่า 
                                       เกวลิน 

ไม่ต้องพูดกันเรื่องรสนิยม ทุกวันนี้สังคมเต็มไปด้วย
การสื่อสารและการโฆษณา ตามถนนมีแต่ตรา    
ของบริษัท ชื่อห้างร้าน โปสเตอร์ขนาดมหึมา       
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ใช่ไหม ใช่ ส่วนใหญ่
ยอมรับกันได้ แล้วรอยพ่นสีบนก าแพงล่ะ         
ยอมรับกันได้ไหม บางคนก็บอกว่าได้ บางคนก็
บอกว่าไม่ได้ 
 

ใครเป็นคนจ่ายค่าพ่นสีบนก าแพง ในที่สุด          
ใครเป็นคนจ่ายค่าโฆษณา ใช่ผู้บริโภคไงล่ะ 
 

คนที่เอาแผ่นป้ายโฆษณามาเที่ยวแปะล่ะ เคยขอ
อนุญาตไหม ก็ไม่เคย พวกพ่นสีบนก าแพง         
ท าเช่นนั้นบ้างได้ไหม มันไม่ใช่แต่เรื่องของการบอก
ชื่อของตัวเอง–ชื่อแก๊ง และผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ ๆ 
ตามข้างถนน 
 

ลองนึกถึง ผ้าลายทาง และลายตาหมากรุก          
ที่มีขายตามร้านเมื่อสองสามปีก่อน และลายเสื้อผ้า
ของนักเล่นสกี ทั้งลายและสีของผ้าเหล่านี้           
ก็ถูกขโมยมาจากลายที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม     
บนก าแพงคอนกรีตตามข้างถนนนั่นเอง ตลกด ี     
ที่ลวดลายเหล่านี้เป็นที่ยอมรับ และชื่นชม              
แต่รอยพ่นสีบนก าแพงซึ่งเป็นแบบเดียวกันกลับถูก
มองเห็นว่าทุเรศ 
 

โลกนี้มันช่างยากนักส าหรับศิลปิน 
                                          โสภิตา 

 
จดหมำยสองฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องรอยพ่นสีบนก ำแพง ที่ได้มำจำกอินเทอร์เน็ต รอยพ่นสีบนก ำแพง        
เป็นกำรวำดภำพ และขีดเขียนบนก ำแพงที่ผิดกฎหมำย ให้นักเรียนอ้ำงถึงจดหมำยทั้งสองฉบับในกำรตอบค ำถำม
ต่อไปนี้ 



 
 

-๑๘- 
 

 
ค ำถำมที่ 1 จุดประสงค์ของจดหมำยทั้งสองฉบับ เพื่อ 

1. อธิบำยว่ำรอยพ่นสีบนก ำแพงคืออะไร 
2. แสดงควำมคิดเห็นต่อรอยพ่นสีบนก ำแพง 
3. แสดงให้เห็นควำมนิยมของรอยพ่นสีบนก ำแพง 
4. บอกผู้คนให้รู้ว่ำต้องใช้เงินมำกเท่ำไรในกำรก ำจัดรอยพ่นสีบนก ำแพง 

เฉลย 2 
 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมนี้ พิจำรณำจำกตอนท้ำยของจดหมำยทั้งสองฉบับที่ว่ำ “จดหมำยสองฉบับนี้ 
เกี่ยวข้องกับเรื่องรอยพ่นสีบนก ำแพง ที่ ได้มำจำกอินเทอร์ เน็ต รอยพ่นสีบนก ำแพงเป็นกำรวำดภำพ           
และขีดเขียนบนก ำแพงที่ผิดกฎหมำย” และสังเกตจำกข้อควำมในจดหมำยทั้งสองฉบับที่แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับ
รอยพ่นสีบนก ำแพงที่แตกต่ำงกัน เช่น 
 “ฉันเดือดดำลไปด้วยควำมโกรธที่เห็นก ำแพงโรงเรียนต้องถูกท ำควำมสะอำดและทำสีใหม่ถึงสี่ครั้ง  
เพ่ือลบรอยพ่นสีบนก ำแพง กำรสร้ำงสรรค์เป็นสิ่งที่น่ำชมเชยก็จริงอยู่ แต่มนุษย์ควรจะหำวิธีกำรแสดงออก  
ที่ไม่ต้องท ำให้สังคมเดือดร้อนและสูญเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมโดยไม่จ ำเป็น” (เกวลิน – ไม่เห็นด้วยกับกำรพ่นสี       
บนก ำแพง) 
 “ลองนึกถึง ผ้ำลำยทำง และลำยตำหมำกรุก ที่มีขำยตำมร้ำนเมื่อสองสำมปีก่อน และลำยเสื้อผ้ำ  
ของนักเล่นสกี ทั้งลำยและสีของผ้ำเหล่ำนี้ก็ถูกขโมยมำจำกลำยที่ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำมบนก ำแพงคอนกรีต  
ตำมข้ำงถนนนั่นเอง ตลกดีที่ลวดลำยเหล่ำนี้เป็นที่ยอมรับ และชื่นชม แต่รอยพ่นสีบนก ำแพงซึ่งเป็นแบบ 
เดียวกันกลับถูกมองเห็นว่ำทุเรศ” (โสภิตำ - เห็นด้วยกับกำรพ่นสีบนก ำแพง) 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 2. 

ค ำถำมที่ 2 ท ำไมโสภิตำจึงอ้ำงถึงกำรโฆษณำ 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม 



 
 

-๑๙- 
 

ค ำตอบที่มี กำรเปรียบเทียบระหว่ำงรอยพ่นสีบนก ำแพงกับกำรโฆษณำ ค ำตอบตรงกับแนวคิดที่ว่ำกำรโฆษณำเป็นรอยพ่นสี
บนก ำแพงที่ถูกกฎหมำย 

• เพ่ือให้เรำเห็นว่ำภำพโฆษณำก็เหมือนๆ กับรอยพ่นสีบนก ำแพง 
• บำงคนบอกว่ำภำพโฆษณำก็น่ำเกลียดเหมือนภำพพ่นสีบนก ำแพงเหมือนกัน 
• เธอบอกว่ำ กำรโฆษณำเป็นเพียงรอยพ่นบนก ำแพงที่ถูกกฎหมำย 
• หล่อนคิดว่ำกำรโฆษณำก็เหมือนกับกำรพ่นสีบนก ำแพง 
• เพรำะว่ำพวกนั้นไม่ได้ขออนุญำตติดตั้งป้ำย [กำรเปรียบเทียบคล้ำยๆ ว่ำกำรโฆษณำและกำรพ่นสี      
บนก ำแพงก็เหมือนกัน] 
• เพรำะว่ำกำรโฆษณำถูกน ำเข้ำมำสู่สังคมโดยไม่ได้รับอนุญำต เช่นเดียวกับรอยพ่นสีบนก ำแพง 
• เพรำะว่ำป้ำยโฆษณำก็เหมือนกับรอยพ่นสี [เป็นค ำตอบน้อยที่สุดที่จะได้คะแนนเต็ม รู้ควำมเหมือน 

            โดยไม่ได้ขยำยควำมว่ำเหมือนอย่ำงไร] 
• เพรำะว่ำมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรแสดงผลงำน 
• เพรำะว่ำผู้โฆษณำติดป้ำยโฆษณำบนผนัง ดังนั้นเธอจึงคิดว่ำมันเหมือนกำรพ่นสีบนก ำแพงเช่นกัน 
• เพรำะว่ำมันอยู่บนก ำแพงเหมือนกัน 
• เพรำะว่ำมันดูดี หรือดูน่ำเกลียดก็พอๆ กัน 
• เธออ้ำงถึงกำรโฆษณำเพรำะมันเป็นที่ยอมรับ ซึ่งต่ำงจำกกำรพ่นสีบนก ำแพง (แสดงควำม 

            เหมือนกันระหว่ำงรอยพ่นสี และกำรโฆษณำ โดยบอกควำมต่ำงกันของเจตคติที่มีต่อทั้งสองสิ่ง) 
  หรือ ค ำตอบที่อ้ำงถึงกำรโฆษณำเป็นกลยุทธ์ของกำรพิทักษ์หรือปกป้องกำรพ่นสีบนก ำแพง เช่น 

• เพ่ือว่ำในที่สุดกำรพ่นสีบนก ำแพงจะได้รับกำรยอมรับว่ำถูกต้องเช่นกัน 
ไม่มีคะแนน 
ให้เหตุผลไม่พอเพียง หรือ คลุมเครือเกินไป เช่น 

• เป็นวิธีที่เสนอทัศนะของตัวเธอเอง 
• เพรำะว่ำเธอต้องกำรพูดถึงว่ำตัวอย่ำงหนึ่ง 
• มันเป็นกลยุทธ์ 
• ตรำของบริษัทหรือชื่อร้ำน 

หรือ แสดงถึงควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องของเนื้อหำที่ให้มำ เป็นค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 
• เธออธิบำยถึงรอยพ่นสี 
• เพรำะคนทั่วไประบำยสีบนตัวเอง 
• รอยพ่นสีเป็นกำรโฆษณำอย่ำงหนึ่ง 
• เพรำะว่ำกำรพ่นสีเป็นกำรโฆษณำส ำหรับคนบำงคนหรือกลุ่มคนบำงกลุ่ม (เปรียบเทียบไปในทำง             

ที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยพ่นสีเป็นกำรโฆษณำอย่ำงหนึ่ง) 
 
 



 
 

-๒๐- 
 

 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : โต้แย้งหรือชักจูง 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกควำมคิดเห็นของโสภิตำในย่อหน้ำแรกท่ีว่ำ 

  “ไม่ต้องพูดกันเรื่องรสนิยม ทุกวันนี้สังคมเต็มไปด้วยกำรสื่อสำรและกำรโฆษณำ ตำมถนนมีแต่ตรำ  
ของบริษัท ชื่อห้ำงร้ำน โปสเตอร์ขนำดมหึมำ สิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ใช่ไหม ใช่ ส่วนใหญ่ยอมรับกันได้  
แล้วรอยพ่นสีบนก ำแพงล่ะ ยอมรับกันได้ไหม บำงคนก็บอกว่ำได้ บำงคนก็บอกว่ำไม่ได้” 
 จำกข้อควำมข้ ำ งต้นจะ เห็น ได้ ว่ ำ  โสภิ ตำแสดงควำมคิด เห็น เกี่ ย วกับรอยพ่นสีบนก ำ แพง              
โดยเปรียบเทียบกับกำรสื่อสำรและกำรโฆษณำว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ กำรสื่อสำรและกำรโฆษณำ  
ได้รับกำรยอมรับ แต่รอยพ่นสีบนก ำแพงมีท้ังคนท่ียอมรับได้และยอมรับไม่ได้ 
  หรืออำจจะพิจำรณำจำกควำมคิดเห็นของโสภิตำในย่อหน้ำที่ 3 ที่ว่ำ 
 “คนที่ เอำแผ่นป้ำยโฆษณำมำเที่ยวแปะล่ะ เคยขออนุญำตไหม ก็ไม่ เคย พวกพ่นสีบนก ำแพง               
ท ำเช่นนั้นบ้ำงได้ไหม มันไม่ใช่แต่เรื่องของกำรบอกชื่อของตัวเอง –ชื่อแก๊ง และผลงำนศิลปะชิ้นใหญ่ ๆ              
ตำมข้ำงถนน” 
 จำกข้อควำมข้ ำ งต้นจะ เห็น ได้ ว่ ำ  โสภิ ตำแสดงควำมคิด เห็น เกี่ ย วกับ รอยพ่นสีบนก ำแพง                
โดยเปรียบเทียบกับแผ่นป้ำยโฆษณำที่แปะบนก ำแพงว่ำมีควำมเหมือนกัน กล่ำวคือ ทั้งแผ่นป้ำยโฆษณำ              
ที่แปะบนก ำแพงและรอยสีที่พ่นบนก ำแพงต่ำงก็ไม่ได้รับอนุญำตให้แปะหรือพ่นบนก ำแพงเหมือนกัน 
 กำรที่ โสภิตำอ้ำงถึงกำรโฆษณำ ก็ เ พ่ือเปรียบเทียบให้ เห็นควำมเหมือนและควำมต่ำงระหว่ำง            
กำรสื่อสำรและกำรโฆษณำ (แผ่นป้ำยโฆษณำท่ีแปะบนก ำแพง) กับรอยพ่นสีที่บนก ำแพง 
 
ค ำถำมที่ 3 นักเรียนเห็นด้วยกับจดหมำยฉบับใด จงอธิบำยโดยใช้ค ำพูดของนักเรียนเอง 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบที่อธิบำยควำมเห็นของตนเองโดยกำรอ้ำง เนื้อหำของจดหมำยฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ  
อำจอ้ำงถึ งจุดยืนทั่ ว ไปของผู้ เขี ยนจดหมำย ( เช่น เห็นด้ วยหรือคัดค้ ำน )  หรื อ อ้ำงถึ งรำยละเ อียด                     
ของกำรถกเถียงโต้แย้งกัน กำรตีควำมข้อโต้แย้งของผู้เขียนต้องสมเหตุสมผล ค ำอธิบำยอำจจะท ำในรูปของ  



 
 

-๒๑- 
 

ปรับค ำพูดในเนื้อหำที่ตรงกันนั้น ๆ เสียใหม่ แต่ไม่ใช่ลอกมำจำกเนื้อเรื่องทั้งประโยคโดยไม่มีกำรปรับเปลี่ยน 
หรือเติมแต่งเลย เช่น 
 

• ฉันเห็นด้วยกับเกวลิน กำรพ่นสีบนก ำแพงเป็นสิ่งผิดกฎหมำย และเป็นกำรท ำลำยสิ่งที่มีคุณค่ำ 
• เกวลิน เพรำะฉันต่อต้ำนกำรพ่นสีบนก ำแพง [เป็นค ำตอบที่น้อยที่สุดที่จะได้คะแนนเต็ม] 
• โสภิตำ ฉันคิดว่ำเป็นกำรปำกว่ำตำขยิบในกำรต่อว่ำศิลปินพ่นสีบนก ำแพง เพรำะมีกำรลอกเลียน 

น ำไปออกแบบท ำรำยได้เป็นล้ำน 
• ฉันค่อนข้ำงจะเห็นด้วยกับทั้งคู่ กำรพ่นสีบนก ำแพงน่ำจะผิดกฎหมำยในที่สำธำรณะ แต่คนพวกนี้  

น่ำจะมีโอกำสแสดงผลงำนของเขำในที่อ่ืน ๆ 
• ของโสภิตำ เพรำะเธอห่วงใยเก่ียวกับศิลปะ 
• ฉันเห็นด้วยกับทั้งสองคน กำรพ่นสีบนก ำแพงเป็นสิ่งไม่ดี แต่กำรโฆษณำก็พอกัน ดังนั้นฉันจะไม่ 

กล่ำวอะไรที่เป็นเหมือนปำกว่ำตำขยิบ 
• เกวลิน เพรำะฉันไม่ชอบรอยพ่นสีบนก ำแพงเช่นกัน แต่ฉันเข้ำใจจุดยืนของโสภิตำที่เธอไม่ต้องกำร  

ต ำหนิพวกเขำท่ีท ำในสิ่งที่เขำเชื่อมั่น 
• ของเกวลิน เพรำะว่ำมันน่ำเสียดำยที่จะท ำลำยชื่อเสียงของคนรุ่นหนุ่มสำวในสิ่งที่ ไร้สำระ [กรณีนี้

ค่ อ นข้ ำ งหมิ่ น เ หม่  เ นื่ อ ง จ ำกมี ก ำ ร อ้ ำ ง เ นื้ อ ห ำ โดยตร ง  แต่ พอ รั บ ไ ด้  เ พ ร ำ ะมี ค ำ อธิ บ ำ ย อ่ื น  ๆ                   
ด้วยเช่นกัน] 

• โสภิตำ เป็นควำมจริงว่ำ รูปแบบและสีที่ปรำกฏในร้ำนนั้นลอกเลียนมำจำกรอยพ่นสี และได้รับ          
ก ำ ร ยอมรั บจ ำกคนทั่ ว ไ ปที่ เ ห็ น ว่ ำ ก ำ ร พ่นสี บนก ำ แพงนั้ นน่ ำ เ กลี ย ด  [ ค ำ อ ธิ บ ำ ย  เป็ นก ำร รวม           
ควำมคิดเห็นจำกเนื้อหำ แต่มีส่วนที่แสดงว่ำมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี] 
ไม่มีคะแนน 

ค ำตอบที่ให้ข้อคิดเห็นของตนเองโดยคัดลอกเนื้อหำของจดหมำยฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ เช่น 
• เกวลิน เพรำะฉันเห็นด้วยว่ำมนุษย์ควรจะหำวิธีกำรแสดงออกท่ีไม่ต้องท ำให้สังคมเดือดร้อน                    
และสูญเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 
• เกวลิน ท ำไมชอบท ำลำยชื่อเสียงของคนวัยรุ่นหนุ่มสำว 

            หรือ ให้ค ำตอบไม่เพียงพอ หรือ คลุมเครือเกินไป 
• ของโสภิตำ เพรำะฉันคิดว่ำจดหมำยของเกวลินไม่ได้ช่วยสนับสนุนข้ออภิปรำยของหล่อนอย่ำงมีเหตุผล  
(โสภิตำเปรียบเทียบข้อโต้แย้งของเธอกับกำรโฆษณำ ฯลฯ) [รูปแบบกำรตอบ หรือคุณภำพของกำรโต้แย้ง] 
• เกวลิน เพรำะเธอให้รำยละเอียดมำกกว่ำ [รูปแบบกำรตอบ หรือคุณภำพของกำรโต้แย้ง] 
• ฉันเห็นด้วยกับเกวลิน [ไม่มีกำรสนับสนุนควำมเห็น] 
• ของเกวลิน เพรำะฉันเชื่อสิ่งที่เธอก ำลังพูด (ไม่มีกำรสนับสนุนควำมเห็น) 
• ทั้งคู่ เพรำะว่ำฉันพอจะเข้ำใจว่ำเกวลินมีพ้ืนฐำนจำกที่ไหน แต่โสภิตำก็ถูก (ไม่มีกำรสนับสนุนควำมเห็น) 

หรือ แสดงควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ไม่ถูกต้อง หรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง 



 
 

-๒๒- 
 

• ฉันเห็นด้วยอย่ำงมำกกับเกวลิน ดูเหมือนโสภิตำไม่แน่ใจในสิ่งที่เธอคิด 
• ของเกวลิน เพรำะเธอคิดว่ำบำงคนมีพรสวรรค์ (แปลควำมหมำยของค ำโต้แย้งของเกวลินผิด) 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

เมื่อนักเรียนอ่ำนจดหมำยทั้งสองฉบับจะต้องจับใจควำมส ำคัญควำมเห็นของเกวลินและโสภิตำ       
ได้ว่ำ เกวลินไม่เห็นด้วยกับรอยพ่นสีบนก ำแพง ส่วนโสภิตำเห็นด้วยกับรอยพ่นสีบนก ำแพง กำรตอบค ำถำม  
ว่ำจะเห็นด้วยกับจดหมำยฉบับใดจึงควรอ้ำงควำมคิดเห็นในจดหมำยฉบับนั้น ๆ ประกอบด้วย เช่น 
 เห็นด้วยกับจดหมำยของเกวลิน เพรำะกำรพ่นสีบนก ำแพงสร้ำงภำระหรือควำมยุ่งยำกให้แก่ผู้ อ่ืน     
ที่ต้องมำลบรอยพ่นสี (อ้ำงจำกเนื้อหำในย่อหน้ำที่ 1 “ฉันเดือดดำลไปด้วยควำมโกรธที่เห็นก ำแพงโรงเรียน 
ต้องถูกท ำควำมสะอำดและทำสีใหม่ถึงสี่ครั้งเพ่ือลบรอยพ่นสีบนก ำแพง”) 
 เห็นด้วยกับจดหมำยของเกวลิน เพรำะกำรพ่นสีบนก ำแพงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมำย (อ้ำงจำกเนื้อหำ  
ในย่อหน้ำที่ 2 “ท ำไมคุณชอบท ำลำยชื่อเสียงของคนวัยรุ่นหนุ่มสำวด้วยกำรไปพ่นสีบนก ำแพง ซึ่งเป็นข้อห้ำม”) 
 เห็นด้วยกับจดหมำยของเกวลิน เพรำะกำรพ่นสีบนก ำแพงเป็นกำรท ำลำยสิ่งก่ อสร้ำงที่มีคุณค่ำ        
(อ้ำงจำกเนื้อหำในย่อหน้ำที่ 3 “มันน่ำเสียดำยที่จะไปท ำลำยงำนสถำปัตยกรรมนี้เสีย ด้วยรอยพ่นสี”)   
 เห็นด้วยกับจดหมำยของเกวลิน เพรำะกำรพ่นสีบนก ำแพงเป็นกำรท ำลำยสิ่ งแวดล้อมหรือ 
ก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ (อ้ำงจำกเนื้อหำในย่อหน้ำที่ 3 “วิธีนี้ยังท ำลำยชั้นโอโซนในบรรยำกำศอีกด้วย”)   
 เห็นด้วยกับจดหมำยของโสภิตำ เพรำะบนก ำแพงนอกจำกรอยพ่นสีแล้ว ยังมีกำรประกำศอ่ืน ๆ  
เช่น โฆษณำต่ำง ๆ บนก ำแพงด้วย (อ้ำงจำกเนื้อหำในย่อหน้ำที่ 1 “ตำมถนนมีแต่ตรำของบริษัท ชื่อห้ำงร้ำน 
โปสเตอร์ขนำดมหึมำ สิ่ ง เหล่ำนี้ เป็นสิ่ งที่ยอมรับได้ ใช่ ไหม ใช่  ส่วนใหญ่ยอมรับกันได้  แล้วรอยพ่นสี                
บนก ำแพงล่ะ ยอมรับกันได้ไหม”) 
 เห็นด้วยกับจดหมำยของโสภิตำ เพรำะมีสินค้ำที่ลอกเลียนแบบลำยที่ตกแต่งสวยงำมบนก ำแพง         
แต่กลับต่อว่ำรอยพ่นสีบนก ำแพงว่ำขัดหูขัดตำหรือน่ำรังเกียจ (อ้ำงจำกเนื้อหำในย่อหน้ำที่ 4 “ลองนึกถึง  
ผ้ำลำยทำง และลำยตำหมำกรุก ที่มีขำยตำมร้ำนเมื่อสองสำมปีก่อน และลำยเสื้อผ้ำของนักเล่นสกี ทั้งลำย  
และสีของผ้ำเหล่ำนี้ก็ถูกขโมยมำจำกลำยที่ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำมบนก ำแพงคอนกรีตตำมข้ำงถนนนั่นเอง  
ตลกดีที่ลวดลำยเหล่ำนี้เป็นที่ยอมรับ และชื่นชม แต่รอยพ่นสีบนก ำแพงซึ่งเป็นแบบเดียวกันกลับถูกมองเห็น 
ว่ำทุเรศ”) 
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เรำอำจพูดถึง สิ่งท่ีจดหมำยพูดถึง (เนื้อหำของจดหมำย) 
เรำอำจพูดถึง วิธีกำรเขียนจดหมำย (ลักษณะกำรเขียน) 
ค ำถำมที่ 4 ถ้ำไม่ค ำนึงถึงว่ำนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับจดหมำยฉบับใด ในควำมคิดของนักเรียน     
คิดว่ำจดหมำยฉบับใด ดีกว่ำกัน ให้อธิบำยโดยอ้ำงถึงวิธีกำรเขียนจดหมำยฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือทั้งสองฉบับ 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบที่อธิบำยควำมคิดเห็นโดยอ้ำงถึงลักษณะกำรเขียน หรือรูปแบบของจดหมำยฉบับใดฉบับหนึ่ ง              
หรือทั้งสองฉบับ อ้ำงเกณฑ์ เช่น ลักษณะกำรเขียน โครงสร้ำงของกำรโต้แย้ง กำรโต้แย้ง กำรโน้มน้ำว    
ระดับกำรแสดงจุดยืนของตน กลยุทธ์กำรโน้มน้ำวผู้ ฟัง กำรใช้ค ำเช่น “ข้อโต้แย้งที่ดีกว่ำ” ต้องมีสำระ 
ประกอบที่หนักแน่น (หมำยเหตุ ค ำว่ำ “น่ำสนใจ” “อ่ำนง่ำย” “ชัดเจน” ถือว่ำไม่พอเพียง) เช่น 

• ของเกวลิน เธอให้แง่คิดหลำยด้ำนเพ่ือกำรพิจำรณำ และเธอยังพูดถึงกำรที่รอยพ่นสีท ำลำย 
             สิ่งแวดล้อม ซึ่งฉันคิดว่ำส ำคัญมำก 

• จดหมำยของเกวลินมีผลมำก เพรำะเธอพูดกับศิลปินที่พ่นสีบนก ำแพงโดยตรง 
• ฉันคิดว่ำ จดหมำยของเกวลินดีกว่ำอีกฉบับหนึ่ง ฉันคิดว่ำโสภิตำค่อนข้ำงล ำเอียง 
• ฉันคิดว่ำโสภิตำอภิปรำยแรงเกินไป แต่ของเกวลินมีกำรเรียบเรียงสละสลวยกว่ำ 
• โสภิตำ เพรำะเธอไม่ได้จ ำเพำะเจำะจงว่ำใคร [อธิบำยควำมเห็นของเขำ/เธอ ในเชิงคุณภำพของเนื้อหำ  
เป็นค ำอธิบำยที่ดี เมื่อแปลควำมหมำยว่ำ “ไม่ได้โจมตีใคร”] 
• ฉันชอบจดหมำยของเกวลิน เธอเสนอควำมคิดเห็นออกมำได้อย่ำงโดดเด่น 

ไม่มีคะแนน 
ตัดสินในแง่ของกำรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับจุดยืนของผู้เขียน หรือดัดแปลงข้อควำมในเนื้อหำหรือติติง  
ด้ำนเนื้อหำ เช่น 

• เกวลิน ฉันเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เธอพูด 
• จดหมำยของเกวลินดีกว่ำ กำรพ่นสีบนก ำแพงเป็นสิ่งที่สิ้นเปลือง และไม่มีประโยชน์เหมือนที่เธอพูด 
• โสภิตำ เพรำะทุกสิ่งที่เธอพูดส ำคัญทั้งนั้น 

หรือ ตอบโดยไม่อธิบำยเหตุผลอย่ำงพอเพียง เช่น 
• จดหมำยของโสภิตำดีที่สุด 
• จดหมำยของโสภิตำอ่ำนง่ำย 
• เกวลินมีข้อโต้แย้งที่ดีกว่ำ 

หรือ แสดงถึงควำมไม่เข้ำใจเนื้อหำ และตอบอย่ำงไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือไม่เก่ียวข้อง 
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• เกวลินเขียนได้ดีกว่ำ เธออธิบำยปัญหำเป็นขั้นตอน และบนพ้ืนฐำนของข้อมูลของเธอ เธอสรุปได้  
            อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล 

• โสภิตำ เพรำะว่ำเธอรักษำจุดยืนของเธอตั้งแต่ต้นจนจบ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ นักเรียนต้องอ้ำงถึงวิธีกำรเขียนจดหมำย ซึ่งหมำยถึง ลักษณะกำรเขียน        
กำรใช้ภำษำ กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรแสดงเหตุผลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกำรพ่นสีบนก ำแพง เช่น 
 จดหมำยของเกวลินดีกว่ำ เพรำะเธอแสดงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับกำรพ่นสีบนก ำแพ งได้ชัดเจน       
และสมเหตุสมผลมำกกว่ำจดหมำยของโสภิตำ 
 จดหมำยของเกวลินดีกว่ำ เพรำะเธอใช้ภำษำในกำรแสดงควำมคิดเห็นนุ่มนวล แต่จดหมำยของโสภิตำ  
ใช้ภำษำในกำรแสดงควำมคิดเห็นค่อนข้ำงรุนแรงหรือแข็งกร้ำว 
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ล ำดับที่ 4 แรงงำน 

แผนภูมิในหน้ำ 2 แสดงโครงสร้ำงแรงงำนของประเทศ หรือประชำกรวัยแรงงำน ประชำกรทั้งหมดของประเทศ      
ในปี พ.ศ. 2538 ประมำณ 3.4 ล้ำนคน 
โครงสร้ำงแรงงำน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2538 (หน่วยเป็นพันคน1) 
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ค ำถำมที่ 1 กำรแบ่งกลุ่มประชำกรวัยแรงงำนหลัก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตำมข้อใด 
1. มีกำรจ้ำงงำนและตกงำน 
2. วัยท ำงำนและไม่ใช่วัยท ำงำน 
3. ท ำงำนเต็มเวลำและไม่เต็มเวลำ 
4. ในภำคแรงงำนและไม่อยู่ในภำคแรงงำน 

เฉลย 4 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภำพ 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำจำกกำรแบ่งแผนภูมิในชั้นที่  1 ที่จ ำแนกประชำกรวัยแรงงำน      

เป็นกลุ่มในภำคแรงงำนและไม่อยู่ในภำคแรงงำน ค ำตอบจึงตอบข้อ 4. 
 

ค ำถำมที่  2 ประชำกรในวัยแรงงำนที่ ไ ม่อยู่ ในภำคแรงงำนมีเท่ำ ไร (ให้ เขียนจ ำนวนประชำกร               
ไม่ใช่ร้อยละของประชำกร) 
ตอบ ............................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบที่ชี้บอกว่ำ ตัวเลขในแผนภูมิต้นไม้ และ กำรรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถเข้ำด้วยกัน: 949,900 
ให้ถือว่ำตัวเลขหรือตัวหนังสือที่บอกค่ำระหว่ำง 949,000 และ 950,000 ใช้ได้ อนุโลมว่ำจ ำนวน 900,000 
หรือ หนึ่งล้ำน (ท่ีเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข) ยอมรับได้ เช่น 

• 949,900 
• น้อยกว่ำ เก้ำแสนห้ำหมื่น 
• 950,000 
• 9.49 แสน 
• 949(000) 

หรือ 
• เกือบหนึ่งล้ำน 
• ประมำณ 9 แสน 
• 949.9 X 1000 
• 949,900 
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ได้คะแนนบำงส่วน 
บอกตัวเลขในแผนภูมิต้นไม้ได้ แต่รวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถไม่ถูกต้อง ค ำตอบ 949.9 ที่เป็นตัวอักษร
หรือตัวเลข ให้ประมำณกำรได้เช่นเดียวกับใน 2 คะแนน เช่น 

• 949.9 
• 94,900 
• เกือบหนึ่งพัน 

หรือ 
• น้อยกว่ำ 950 
• ประมำณ 900 
• น้อยกว่ำ 1000 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอื่น ๆ เช่น 35.8% หรือ 7.50% 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ค้นคืนสำระ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภำพ 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เขียนตอบแบบสั้น 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ นักเรียนต้องอ่ำนข้อมูลในแผนภูมิให้ครบถ้วน โดยอำจพิจำรณำจำกข้อมูล 

ด้ำนบนของแผนภูมิที่ว่ำ “โครงสร้ำงแรงงำน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2538 (หน่วยเป็นพันคน1)” หรือข้อมูล 
หมำยเหตุ  ข้อ 1. ที่ระบุว่ำ “จ ำนวนประชำกรมีหน่วยเป็นพันคน”  
 จำกข้อมูลข้ำงต้น นักเรียนต้องน ำจ ำนวนตัวเลขของประชำกรวัยแรงงำนกลุ่มไม่อยู่ในภำคแรงงำน  
949.9 มำคูณด้วย 1,000 ค ำตอบที่ได้ คือ 949,900 คน 
 
 

 

 

 

 



 
 

-๒๘- 
 

ค ำถำมที่ 3 จำกแผนภูมิโครงสร้ำงแรงงำน ประชำกรในตำรำงข้ำงล่ำงนี้ จัดอยู่ในส่วนใดของแผนภูมิ 

    แสดงค ำตอบโดยท ำเครื่องท ำเครื่องหมำย X ลงในช่องสี่เหลี่ยมในช่องท่ีถูกต้อง ข้อแรกคือตัวอย่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 1 3 2 3 4 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภำพ 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบเชิงซ้อน 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำถำมข้อนี้เป็นกำรวัดทักษะกำรอ่ำนแผนภูมิ 

 พนักงำนเสิร์ฟไม่เต็มเวลำ อำยุ 35 ป ี
 ค ำส ำคัญคือ  “ไม่ เต็ ม เวลำ” แสดงว่ ำ  มีกำรจ้ ำงงำนแต่ท ำงำนไม่ เต็ม เวลำ ค ำตอบจึ ง  คือ           
“ภำคแรงงำน: มีกำรจ้ำงงำน” 
 นักธุรกิจหญิง อำยุ 43 ปี ท ำงำน 60 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 ค ำส ำคัญคือ “นักธุรกิจหญิง” แสดงว่ำมีกำรจ้ำงงำน ค ำตอบจึงคือ “ภำคแรงงำน: มีกำรจ้ำงงำน” 
   นักศึกษำเต็มเวลำอำยุ 21 ปี 



 
 

-๒๙- 
 

 ค ำส ำคัญคือ “นักศึกษำเต็มเวลำ” หมำยถึง นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์จ ำนวนหน่วยกิต
มำตรฐำนของกำรลงทะเบียน แม้นักศึกษำจะเป็นประชำกรวัยแรงงำนตำมนิยำมในห มำยเหตุข้อ 2.          
แต่ลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์ จึงไม่พร้อมส ำหรับงำน ค ำตอบจึงคือ “ไม่อยู่ในภำคแรงงำน” 
 ชำย อำยุ 28 ปี เพิ่งขำยร้ำนไป และก ำลังหำงำนท ำ 
 ค ำส ำคัญคือ “และก ำลั งหำงำนท ำ” แสดงว่ำ ชำย อำยุ  28 ปี  ซึ่ ง เป็นประชำกรวัยแรงงำน            
ตำมนิยำมในหมำยเหตุข้อ 2. แต่ยังไม่มีงำนท ำ ค ำตอบจึงคือ “ภำคแรงงำน: ตกงำน” 
 หญิง อำยุ 55 ปี ไม่เคยท ำงำน หรือไม่ต้องกำรท ำงำนนอกบ้ำน 
 ค ำส ำคัญคือ “ไม่เคยท ำงำน หรือไม่ต้องกำรท ำงำนนอกบ้ำน” แสดงว่ำหญิง อำยุ 55 ปี ซึ่งเป็นประชำกร
วัยแรงงำนตำมนิยำมในหมำยเหตุข้อ 2. แต่ไม่อยู่ในภำคแรงงำน ค ำตอบจึงคือ “ไม่อยู่ในภำคแรงงำน” 
 คุณย่ำ อำยุ 80 ปี ยังท ำงำนในร้ำยขำยของที่บ้ำนตนเอง 
 ค ำส ำคัญคือ “อำยุ 80 ปี” แสดงว่ำ ไม่ใช่ประชำกรวัยแรงงำน เนื่องจำกนิยำมประชำกรวัยแรงงำน 
ในหมำยเหตุ ข้อ 2. คือ ประชำกรที่มีอำยุระหว่ำง 15 ถึง 65 ปี ค ำตอบจึงคือ “ไม่อยู่ในกลุ่มใด ๆ” 
 
สมมติว่ำมีกำรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงงำนในรูปแผนภูมิต้นไม้แบบเดียวกันทุก ๆ ปี 
ค ำถำมที่ 4 รำยกำรแสดงข้ำงล่ำงเป็นลักษณะ 4 อย่ำง ของแผนภูมิต้นไม้ ท่ำนคำดว่ำลักษณะของ
ส่วนประกอบในแผนภูมิจะเปลี่ยนไปหรือไม่ในแต่ละปี จงคลิก "เปลี่ยน" หรือ "ไม่เปลี่ยน" ในแต่ละข้อ  
(ข้อแรกคือตัวอย่ำง) 
 
 

 

 

 

 

เฉลย 2 1 1 2 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 

สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภำพ 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบเชิงซ้อน 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 



 
 

-๓๐- 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำถำมข้อนี้เป็นกำรวัดทักษะกำรอ่ำนแผนภูมิ 

 “จ ำนวนร้อยละ (เช่น 64.2%)” และ “จ ำนวนประชำกร (เช่น 2656.5)” นั้นสำมำรถเปลี่ยนไป      
ในแต่ละปี เพรำะจ ำนวนร้อยละและจ ำนวนประชำกรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ค ำตอบจึงคือ “เปลี่ยน” 
   ส่วน “หมำยเหตุใต้แผนภูมิ” เป็นกำรอธิบำยค ำในแผนภูมิ  จึ งไม่ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี                 
ค ำตอบจึงคือ “ไม่เปลี่ยน” 
 

ข้อมูลโครงสร้ำงแรงงำนที่น ำเสนอในรูปแผนภูมิต้นไม้นั้น สำมำรถน ำเสนอได้หลำยวิธี เช่น เขียนบรรยำย              
ใช้แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น หรือตำรำง 
ค ำถำมที่ 5 กำรที่เลือกน ำเสนอด้วยแผนภูมิต้นไม้ อำจเป็นเพรำะมีประโยชน์ในกำรแสดงถึงอะไร 
1. กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำเปลี่ยนไป 
2. ขนำดของประชำกรรวมของประเทศ 
3. ประเภทที่มีอยู่แต่ละกลุ่ม 
4. ขนำดของแต่ละกลุ่ม 
เฉลย 3 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : แผนภำพ 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำถำมข้อนี้เป็นกำรวัดทักษะกำรอ่ำนแผนภูมิ 
 ลักษณะของแผนภูมิต้นไม้จะเหมือนกับกำรแตกแขนงของกิ่งก้ำนของต้นไม้ โดยยึดหลักกำรแตก  
ของกิ่ งก้ำนเป็นหลัก หรือแนวเส้นของแผนภูมิ  โดยจะแสดงให้ เห็นว่ำ สิ่ งหนึ่ งสำมำรถจ ำแนกออก              
เป็นส่วนย่อยได้อีกหลำยส่วน เปรียบเสมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งออกไป กำรที่เลือกน ำเสนอด้วยแผนภูมิต้นไม้        
อำจเป็นเพรำะมีประโยชน์ในกำรแสดงถึงประเภทที่มีอยู่แต่ละกลุ่ม ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 
 



 
 

-๓๑- 
 

 

ล ำดับที่ 5  อำวุธวิทยำศำสตร์ของต ำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีฆำตกรรมเกิดขึ้น แต่ผู้ต้องสงสัยปฏิเสธหมดทุกข้อหำ เขำอ้ำงว่ำไม่รู้จักเหยื่อผู้เครำะห์ร้ำย เขำบอกว่ำ  
ไม่เคยรู้จักผู้ตำยมำก่อน ไม่เคยเข้ำใกล้ ไม่เคยแตะต้อง… ต ำรวจและผู้พิพำกษำเชื่อว่ำเขำไม่ได้พูด  
ควำมจริงแต่จะพิสูจน์ได้อย่ำงไร 
 
ณ สถำนที่ เกิดเหตุ นักสืบได้รวบรวม หลักฐำนทุกชิ้นเท่ำที่จะเก็บได้ เช่น เส้นใยผ้ำ เส้นผม รอยนิ้วมือ          
ก้นบุหรี่… เส้นผมสีแดงสองสำมเส้นบนเสื้อนอกของเหยื่อผู้เครำะห์ร้ำย มองดูคล้ำยเส้นผมของผู้ต้องสงสัย  
ถ้ำเรำสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ เส้นผมพวกนี้เป็นของผู้ต้องสงสัยแล้ว คงจะใช้เป็นหลักฐำนแสดงได้ว่ำเขำเคยพบ  
กับผู้ตำยมำก่อนหน้ำนี้ 
 
แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
ผู้เชี่ยวชำญเริ่มงำนโดยกำรตรวจสอบเซลล์รำกผมที่พบบนศพ และเซลล์เม็ดเลือดของผู้ต้องสงสัย ซึ่งภำยใน
นิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์ในร่ำงกำยคนเรำจะมี DNA มันคืออะไร? DNA มีรูปร่ำงคล้ำยสร้อยคอที่ท ำ 
จำกสร้อยมุกสองเส้นที่บิดไขว้กันเป็นเกลียว ลองนึกภำพว่ำ มุกเหล่ำนี้มีสี่สีต่ ำงกัน และแต่ละสีมีจ ำนวนเป็น 
หลำยพันเม็ดนี้ (ซึ่งรวมกันเป็นหน่วยถ่ำยทอดพันธุกรรมหรือยีน) ถูกร้อยเรียงเข้ำด้วยกันเป็นล ำดับเฉพำะตัว 
ลักษณะกำรเรียงตัวกันของ DNA ในร่ำงกำยของคนหนึ่ งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกเซลล์  ไม่ว่ำจะเป็น      
เซลล์รำกผม เซลล์จำกนิ้วมือ ในตับ ในท้องหรือในเม็ดเลือด แต่รูปแบบกำรเรียงตัวในแต่ละคนจะต่ำงกัน  
เนื่องจำกมุกที่มำร้อยเรียงมีจ ำนวนมำก จึงมีโอกำสน้อยมำกที่คนสองคนจะมี DNA เหมือนกัน ยกเว้น         
ฝำแฝดที่เกิดจำกไข่ใบเดียวกันเอกลักษณ์ของแต่ละคนนี้เองท ำให้ DNA เป็นเหมือนบัตรประจ ำตัวทำงพันธุกรรม 
ด้วยเหตุนี้นักพันธุกรรมศำสตร์ จึงสำมำรถเปรียบเทียบบัตรประจ ำตัวทำงพันธุกรรมของผู้ต้องสงสัย          
(ซึ่งตรวจจำกเลือดของเขำ) กับของเส้นผมสีแดงที่พบ ถ้ำบัตรประจ ำตัวทำงพันธุกรรมเหมือนกันก็จะรู้ว่ำที่จริง     
ผู้ต้องสงสัยเคยเข้ำใกล้เหยื่อท่ีเขำอ้ำงว่ำ ไม่เคยพบกันมำก่อน 



 
 

-๓๒- 
 

เพียงหลักฐำนชิ้นเดียว 
กรณีกำรทำรุณกรรมทำงเพศ กำรฆำตกรรม กำรโจรกรรม หรืออำชญำกรรม อ่ืน ๆ ต ำรวจจะใช้วิธีหำ
พยำนหลักฐำนจำกกำรวิเครำะห์ทำงพันธุกรรมมำกขึ้นทุกที เพ่ือพยำยำมหำหลักฐำนกำรสัมผัสระหว่ำง     
คนสองคน ระหว่ ำงวัตถุสองสิ่ ง  หรื อระหว่ ำงบุคคลกับวัตถุ  กำร พิสู จน์ ได้ ว่ ำมีกำรสัมผัสกัน เช่นนี้               
เป็นประโยชน์มำกต่อกำรสืบสวนหำหลักฐำน แต่มันก็เป็นเพียงหลักฐำนอย่ำงหนึ่งในจ ำนวนหลำย ๆ              
อย่ำงเท่ำนั้น ไม่ใช่ว่ำจะสำมำรถพิสูจน์ถึงกำรฆำตกรรมได้เสมอไป 

          แอน เวอร์เซลเลส 

คนเรำประกอบด้วยเซลล์นับ ล้ำนล้ำนเซลล์ 
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์เป็นจ ำนวนมำกมำยมหำศำล แต่ละเซลล์มีขนำดเล็กมำก ต้องส่องดู          
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีก ำลังขยำยสูง แต่ละเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์และมีนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่พบ DNA 
 
อะไรคือพันธุกรรม? 
DNA ประกอบด้วยยีนจ ำนวนมำก เปรียบเสมือนไข่มุกที่ร้อยเรียงนับพันเม็ด กลุ่มของยีนที่มำรวมกัน         
จะแสดงลักษณะสำยพันธุกรรมประจ ำตัวของแต่ละบุคคล 
 
บัตรพันธุกรรม ท ำได้อย่ำงไร 
นักพันธุกรรมศำสตร์น ำเซลล์เพียงสองสำมเซลล์จำกเส้นผมที่พบบนร่ำงของเหยื่อผู้เครำะห์ร้ำย หรือจำก  
น้ ำลำยที่ติดอยู่ที่ก้นบุหรี่  แล้ วใส่ลงในสำรอย่ ำงหนึ่ งที่จะสลำยสิ่ ง อ่ืนๆ รอบ DNA ให้ เหลือแต่  DNA             
ของเซลล์ และท ำอย่ำงเดียวกันนี้กับเซลล์ เม็ดเลือดของผู้ต้องสงสัย แล้วก็น ำ DNA ไปเตรียมเพ่ือวิเครำะห์ 
หลังจำกนั้นจะใส่ DNA ลงในวุ้นชนิดพิเศษแล้วผ่ำนกระแสไฟลงในวุ้น ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง จะเกิด        
แถบคล้ำยรหัสแท่ง (bar code เป็นรหัสที่ติดอยู่กับสิ่งของที่เรำซื้อ) ซึ่งจะมองเห็นได้ด้วยแสงจำกหลอดไฟพิเศษ 
แล้วน ำรหัสแท่งบน DNA ของผู้ต้องสงสัยเปรียบเทียบกับของเส้นผมที่พบบนร่ำงของผู้ตำย 
 
ค ำถำมที่ 1 เพื่ออธิบำยโครงสร้ำงของ DNA ผู้เขียนได้น ำไปเปรียบเทียบกับสร้อยไข่มุก สร้อยไข่มุก   ของคน
หนึ่งกับของอีกคนหนึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
1. ควำมยำวต่ำงกัน 
2. กำรเรียงล ำดับต่ำงกัน 
3. จ ำนวนสร้อยต่ำงกัน 
4. สีของมุกต่ำงกัน 
เฉลย 2 
 

 

 

 



 
 

-๓๓- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 

สมรรถนะ : ค้นคืนสำระ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2000 

ค ำอธิบำย  
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 3  

  “. . .DNA มีรูปร่ำงคล้ำยสร้อยคอที่ท ำจำกสร้อยมุกสองเส้นที่บิดไขว้กันเป็นเกลียว ลองนึกภำพว่ำ     
มุกเหล่ำนี้มีสี่สีต่ำงกัน และแต่ละสีมีจ ำนวนเป็นหลำยพันเม็ดนี้ (ซึ่งรวมกันเป็นหน่วยถ่ำยทอดพันธุกรรมหรือยีน) 
ถูกร้อยเรียงเข้ำด้วยกันเป็นล ำดับเฉพำะตัว” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ผู้เขียนได้เปรียบเทียบ DNA กับสร้อยคอที่ท ำจำกสร้อยมุกสองเส้น 
ที่บิดไขว้กันเป็นเกลียว โดยขยำยควำมเปรียบเทียบว่ำ มุกเหล่ำนี้มีสี่สีต่ำงกันและแต่ละสีมีจ ำนวนเป็นหลำยพันเม็ด
นี้  ซึ่งถูกร้อยเรียงเข้ำด้วยกันเป็นล ำดับเฉพำะตัว ซึ่งกำรร้อยเรียงมุกในสร้อยคอแต่ละเส้นที่เป็นล ำดับเฉพำะตัว
ดังกล่ำว เมื่อน ำมำเทียบกับ DNA จึงสื่อควำมว่ำ DNA ของแต่ละคนย่อมมีลักษณะเฉพำะตัว คือ มีกำรเรียงล ำดับ
แตกต่ำงกันไปในแต่ละคน สอดคล้องกับข้อควำมในหัวเรื่อง “อะไรคือพันธุกรรม?” ที่ว่ำ “กลุ่มของยีนที่มำรวมกัน
จะแสดงลักษณะสำยพันธุกรรมประจ ำตัวของแต่ละบุคคล”  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 2.  
 
ค ำถำมที่ 2 จำกหัวเรื่อง “บัตรพันธุกรรม ท ำได้อย่ำงไร” มีจุดมุ่งหมำยเพื่ออะไร 

1. เพื่ออธิบำยว่ำ DNA คืออะไร 
2. เพื่ออธิบำยว่ำ รหัสแท่งคืออะไร 
3. เพื่ออธิบำยว่ำ กำรวิเครำะห์เซลล์เพื่อดูรูปแบบของ DNA ท ำได้อย่ำงไร 
4. เพื่ออธิบำยว่ำ กำรพิสูจน์ถึงกำรฆำตกรรมท ำได้อย่ำงไร 

เฉลย 3 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
 
 



 
 

-๓๔- 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำหัวเรื่อง “บัตรพันธุกรรม ท ำได้อย่ำงไร”       

จะพบว่ำค ำส ำคัญในย่อหน้ำนี้ คือ ค ำว่ำ “เซลล์” และ “DNA”  
  นักพันธุกรรมศำสตร์น ำ เซลล์เพียงสองสำมเซลล์จำกเส้นผมที่พบบนร่ำงของเหยื่อผู้เครำะห์ร้ำย  
หรือจำกน้ ำลำยที่ติดอยู่ที่ก้นบุหรี่ แล้วใส่ลงในสำรอย่ำงหนึ่งที่จะสลำยสิ่งอ่ืน  ๆ รอบ DNA ให้เหลือแต่ DNA  
ของเซลล์ และท ำอย่ำงเดียวกันนี้กับเซลล์ เม็ดเลือดของผู้ต้องสงสัย แล้วก็น ำ DNA ไปเตรียมเพ่ือวิเครำะห์ 
หลังจำกนั้นจะใส่ DNA ลงในวุ้นชนิดพิเศษแล้วผ่ำนกระแสไฟลงในวุ้น ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง จะเกิดแถบ 
คล้ำยรหัสแท่ง (bar code เป็นรหัสที่ติดอยู่กับสิ่งของที่เรำซื้อ) ซึ่งจะมองเห็นได้ด้วยแสงจำกหลอดไฟพิเศษ  
แล้วน ำรหัสแท่งบน DNA ของผู้ต้องสงสัยเปรียบเทียบกับของเส้นผมที่พบบนร่ำงของผู้ตำย 
 นอกจำกนี้หำกพิจำรณำกำรขยำยควำมในย่อหน้ำนี้จะพบว่ำ ย่อหน้ำนี้ขยำยควำมด้วยกำรอธิบำยให้รำยละเอียด 
ขั้นตอนของกำรน ำเซลล์ที่ได้จำกสถำนที่เกิดเหตุมำวิเครำะห์ DNA ซึ่งจะได้รหัสแท่งบน DNA เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบ  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 3. 
ค ำถำมที่ 3 จุดมุ่งหมำยส ำคัญของผู้เขียนคืออะไร 

1. เพื่อเตือนภัย 
2. เพื่อควำมบันเทิง 
3. เพื่อให้ข้อมูล 
4. เพื่อท ำให้เห็นคล้อยตำม 

เฉลย 3 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย  
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกหัวเรื่องในบทอ่ำน 

 “อำวุธวิทยำศำสตร์ของต ำรวจ” 
 “คนเรำประกอบด้วยเซลล์นับล้ำนล้ำนเซลล์” 
 “อะไรคือพันธุกรรม?” 
 “บัตรพันธุกรรม ท ำได้อย่ำงไร” 
 จำกหัวเรื่องข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ หัวเรื่องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ DNA ซึ่งเปรียบเหมือนอำวุธวิทยำศำสตร์ของต ำรวจ 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 3. 
 
 



 
 

-๓๕- 
 

ค ำถำมที่  4 ท้ำยสุดของบทน ำ (บรรทัดที่  2 ในหน้ำ 1) มีข้อควำมว่ำ: “แต่จะพิสูจน์ได้อย่ำงไร?”       
ตำมเนื้อหำในเรื่องนี้ ผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์พยำยำมหำค ำตอบของปัญหำนี้โดยกำรท ำอย่ำงไร 

1. สอบพยำนรู้เห็น 
2. ท ำกำรวิเครำะห์พันธุกรรม 
3. สอบสวนผู้ต้องสงสัยอย่ำงถี่ถ้วน 
4. ทบทวนผลกำรสอบสวนใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง 

เฉลย 2 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย   
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำข้อควำมในย่อหน้ำหัวเรื่อง “แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว”          

จะพบว่ำค ำส ำคัญท่ีปรำกฏซ้ ำในย่อหน้ำนี้คือ ค ำว่ำ “DNA” และ “บัตรประจ ำตัวทำงพันธุกรรม”  
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 2.       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๓๖- 
 

 

ล ำดับที่ 6  สบำย ๆ กับรองเท้ำส ำหรับว่ิง 
 
เป็นเวลำ 14 ปีมำแล้วที่ศูนย์กำรแพทย์กีฬำแห่งเมืองลีออง (ฝรั่ งเศส) ได้ศึกษำเรื่องกำรบำดเจ็บของ 
นักกีฬำรุ่นเยำว์ และนักกีฬำอำชีพ พบว่ำสิ่งที่ดีที่สุด คือ กำรป้องกัน… และใส่รองเท้ำท่ีดี 

 
กระแทก ล้ม รองเท้ำไม่พอดี 
นักกีฬำรุ่นเยำว์อำยุระหว่ำง 8-12 ปี 18% เคยได้รับบำดเจ็บข้อเท้ำเคล็ดจนถึงข้อเท้ำแพลง และ 25%       
ของนักกีฬำอำชีพค้นพบด้วยตนเองว่ำกระดูกอ่อนของข้อเข่ำอำจถูกกระทบกระเทือนหรือได้รับบำดเจ็บ  
จนถึงขั้นรักษำไม่หำย และถ้ำไม่ได้รับกำรดูแลให้ดีตั้งแต่วัยเด็ก (10-12 ปี) อำจท ำให้เป็นโรคกระดูกเสื่อม 
ก่อนวัย สะโพกก็อำจได้รับบำดเจ็บอีกด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขณะเหนื่อยยิ่งเสี่ยงต่อกระดูกร้ำวหรือหัก    
จำกกำรล้มหรือถูกกระแทก 
 

ตำมรำยงำนของกำรศึกษำนักฟุตบอลที่เล่นมำนำนกว่ำ 10 ปี จะมีกระดูกใหญ่ผิดปกติบริเวณหน้ำแข้ง      
หรือบริเวณส้นเท้ำที่เรียกกันว่ำ “เท้ำนักฟุตบอล” ซึ่งเป็นลักษณะของเท้ำที่เปลี่ยนรูปไป เนื่องจำก รองเท้ำ 
ที่มีพ้ืนรับฝ่ำเท้ำและข้อเท้ำหลวมหรือยืดหยุ่นมำกเกินไป 
 

ปกป้อง รองรับ ช่วยกำรทรงตัวและรับแรงกระแทก 
ถ้ำรองเท้ำคับเกินไปจะจ ำกัดกำรเคลื่อนไหว แต่ถ้ำยืดหยุ่นเกินไป จะท ำให้เสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บ หรือข้อเท้ำ 
แพลงได้รองเท้ำกีฬำที่ดีควรมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประกำรคือ 
 

ประกำรแรกจะต้องป้องกันอันตรำยจำกภำยนอก : ป้องกันกำรกระแทกจำกลูกบอล หรือผู้เล่นอ่ืนจำกพ้ืนสนำม  
ที่ไม่เรียบและช่วยให้เท้ำอุ่นและแห้ง ถึงแม้อำกำศจะหนำวหรือฝนตก ก็ตำม 
 

ต้องรองรับกับเท้ำได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะบริเวณข้อเท้ำ เพ่ือป้องกัน ข้อเท้ำแพลง บวม หรือปัญหำอ่ืน ๆ  
ที่อำจท ำให้บำดเจ็บถึงหัวเข่ำได้ 
 

ต้องช่วยให้นักกีฬำทรงตัวได้ดี ไม่ลื่นไถลบนพื้นที่เปียกหรือไม่สะดุดพ้ืนแห้ง 
 

ประกำรสุดท้ำยจะต้องรับแรงกระแทกได้ดี โดยเฉพำะนักกีฬำวอลเล่ย์บอลและบำสเกตบอลที่ต้องกระโดด 
อยู่ตลอดเวลำ 
 
 
 



 
 

-๓๗- 
 

เพื่อเท้ำแห้ง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บแม้จะเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น รองเท้ำกัด หรือโรคน้ ำกัดเท้ำ (เท้ำเปื่อยจำกเชื้อรำ) รองเท้ำ
จะต้องระบำยเหงื่อได้ดีและกันควำมชื้นจำกภำยนอกได้ วัสดุที่ดีที่สุดคือ หนัง ซึ่งกันน้ ำและไม่เปียกโชกทันทีท่ีถูกฝน 
ค ำถำมที่ 1 ผู้เขียนต้องกำรบอกให้ทรำบอะไร 

1. คุณภำพของรองเท้ำกีฬำต่ำง ๆ มีกำรพัฒนำไปอย่ำงมำก 
2. ทำงที่ดีไม่ควรเล่นฟุตบอล ถ้ำอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
3. เยำวชนได้รับบำดเจ็บมำกขึ้น เนื่องจำกสภำวะทำงกำยภำพไม่ดี 
4. เป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักกีฬำรุ่นเยำว์ ต้องสวมรองเท้ำท่ีดี 

เฉลย 4 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 

ค ำอธิบำย  
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกส่วนน ำของบทอ่ำนที่กล่ำวว่ำ 

  “เป็นเวลำ 14 ปีมำแล้วที่ศูนย์กำรแพทย์กีฬำแห่งเมืองลีออง (ฝรั่งเศส) ได้ศึกษำเรื่องกำรบำดเจ็บ  
ของนักกีฬำรุ่นเยำว์ และนักกีฬำอำชีพ พบว่ำสิ่งที่ดีที่สุด คือ กำรป้องกัน… และใส่รองเท้ำท่ีดี”  
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะพบว่ำ ค ำส ำคัญที่พบในย่อหน้ำส่วนน ำคือ ค ำว่ำ “นักกีฬำรุ่น เยำว์ ”  
“นักกีฬำอำชีพ” และ “รองเท้ำ” เพรำะเนื้อหำในบทอ่ำนจะปรำกฏค ำส ำคัญดังกล่ำวซ้ ำหลำยครั้ง  
 เช่น  ในย่อหน้ำหัวเรื่อง “กระแทก ล้ม รองเท้ำไม่พอดี” จะพบค ำส ำคัญ “นักกีฬำรุ่นเยำว์” “นักฟุตบอลที่เล่น
มำนำนกว่ำ 10 ปี” ซึ่งสื่อควำมหมำยเหมือน “นักกีฬำอำชีพ” และค ำที่เก่ียวข้องกับเท้ำทีส่ัมพันธ์กับรองเท้ำ 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 4.    
 

ค ำถำมที่ 2 ตำมบทควำมข้ำงต้น ท ำไมรองเท้ำกีฬำจึงไม่ควรคับจนเกินไป 
ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบที่กล่ำวถึงกำรเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องตัว เช่น 

 จ ำกัดกำรเคลื่อนไหว 
 ท ำให้วิ่งได้ไม่สะดวก 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบแสดงถึงควำมไม่เข้ำใจเนื้อหำ หรือค ำตอบไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เก่ียวข้อง เช่น 

 เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บ 
 มันไม่กระชับเท้ำ 



 
 

-๓๘- 
 

 เพรำะคุณต้องกำรให้กระชับเท้ำและข้อเท้ำ 
หรือให้ค ำตอบไม่เพียงพอ หรือคลุมเครือ เช่น 

 อีกนัยหนึ่ง มันไม่เหมำะกับเท้ำ 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เขียนตอบแบบสั้น 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกเนื้อหำในย่อหน้ำแรกของหัวเรื่อง “ปกป้อง รองรับ ช่วยกำรทรงตัว
และรับแรงกระแทก” ที่ว่ำ “ถ้ำรองเท้ำคับเกินไปจะจ ำกัดกำรเคลื่อนไหว” 
 ค ำตอบจึงคือ “จ ำกัดกำรเคลื่อนไหว” หรือ “ท ำให้วิ่งไม่สะดวก” 
   

ค ำถำมที่ 3 เนื้อควำมตอนหนึ่งกล่ำวว่ำ "รองเท้ำกีฬำที่ดีควรมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประกำร" คุณสมบัติ 
เหล่ำนี้ คืออะไรบ้ำง 
ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบอ้ำงถึงเกณฑ์ 4 ข้อที่พิมพ์ตัวเอนในเนื้อเรื่อง สิ่งที่อ้ำงถึงแต่ละข้ออำจอ้ำงโดยยกมำตรง ๆ ดัดแปลงค ำพูด
ใหม่ หรือขยำยควำมจำกเกณฑ์ เกณฑ์อำจจัดล ำดับแตกต่ำงจำกนี้ได้เกณฑ์ท้ัง 4 เกณฑ์ คือ (1) เพ่ือช่วยป้องกัน
ภำยนอก (2) ช่วยรองรับเท้ำ (3) ช่วยให้ทรงตัวดี (4) ช่วยรับแรงกระแทก เช่น 

 1 ป้องกันภำยนอก (1) 
2 รองรับเท้ำ (2) 
3 ทรงตัวดี (3) 
4 รับแรงกระแทก (4) 

 รองเท้ำต้องช่วยป้องกันภำยนอก รองรับเท้ำ ช่วยให้นักกีฬำทรงตัวดีและต้องรับแรงกระแทก 
 ป้องกัน กระชับ ทรงตัว รับแรงกระแทก [อ้ำงถึง หัวข้อย่อย ในส่วนนี้ของเนื้อหำ] 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอ่ืน ๆ ตัวอย่ำงเช่น 

 1 ป้องกันกำรกระแทกด้วยลูกบอลหรือเท้ำ 
2 ต้ำนกับพ้ืนสนำมที่ไม่เรียบ 
3 ช่วยให้เท้ำอบอุ่นและแห้ง 
4 รองรับเท้ำ 
[3 ข้อแรก อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 1 ทั้งสิ้น คือ ป้องกันภำยนอก] 

 



 
 

-๓๙- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : ค้นคืนสำระ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เขียนตอบแบบสั้น 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำจำกเนื้อหำในย่อหน้ำที่  2 - 5 ของหัวเรื่อง “ปกป้อง รองรับ              
ช่วยกำรทรงตัวและรับแรงกระแทก” โดยสังเกตจำกค ำว่ำ “ประกำรแรก” ในย่อหน้ำที่ 2  และ “ประกำรสุดท้ำย”           
ซึ่ ง สื่ อ ถึ ง คุณสมบั ติ ป ร ะก ำ รที่  4 ใ นย่ อหน้ ำ ที่  5 ท ำ ใ ห้ ท ร ำบว่ ำ  ย่ อหน้ ำ ที่  3 แสด งคุณสมบั ติ             
ของรองเท้ำกีฬำที่ดีประกำรที่สอง และย่อหน้ำที่ 4 แสดงคุณสมบัติของรองเท้ำกีฬำที่ดีประกำรที่สำม 
 นอกจำกนี้อำจพิจำรณำจำกค ำว่ำ “(จะ)ต้อง” ซึ่งปรำกฏซ้ ำในย่อหน้ำที่ 2 - 5 ที่แสดงให้เห็นถึง 
คุณสมบัติส ำคัญของรองเท้ำกีฬำที่ดีด้วย   
 “ประการแรกจะต้องป้องกันอันตรำยจำกภำยนอก : ป้องกันกำรกระแทกจำกลูกบอล หรือผู้เล่นอ่ืน 
จำกพ้ืนสนำม ที่ไม่เรียบและช่วยให้เท้ำอุ่นและแห้ง ถึงแม้อำกำศจะหนำวหรือฝนตก ก็ตำม 
  ต้องรองรับกับเท้ ำได้ เป็นอย่ ำงดี  โดยเฉพำะบริ เวณข้อเท้ำ  เ พ่ือป้องกัน ข้อเท้ ำแพลง บวม           
หรือปัญหำอื่น ๆ ที่อำจท ำให้บำดเจ็บถึงหัวเข่ำได้ 
  ต้องช่วยให้นักกีฬำทรงตัวได้ดี ไม่ลื่นไถลบนพื้นที่เปียกหรือไม่สะดุดพ้ืนแห้ง 
   ประการสุดท้ายจะต้องรับแรงกระแทกได้ดี โดยเฉพำะนักกีฬำวอลเล่ย์บอลและบำสเกตบอล                  
ที่ต้องกระโดดอยู่ตลอดเวลำ” 
 ค ำตอบที่ได้จึงคือ 1.ป้องกันอันตรำยจำกภำยนอก  2.รองรับกับเท้ำได้เป็นอย่ำงดี  3.ช่วยให้นักกีฬำ 
ทรงตัวได้ดี  และ 4.รับแรงกระแทกได้ดี หรืออำจน ำข้อควำมในหัวเรื่อง “ปกป้อง รองรับ ช่วยกำรทรงตัว 
และรับแรงกระแทก” มำตอบก็ได้ เพรำะสื่อควำมเหมือนกัน 
 

ค ำถำมที่ 4 ส่วนแรก และส่วนที่สอง สัมพันธ์กันอย่ำงไร 
1. ส่วนที่สองขัดแย้งกับส่วนแรก 
2. ส่วนที่สองซ้ ำกับส่วนแรก 
3. ส่วนที่สองขยำยปัญหำที่บรรยำยไว้ในส่วนแรก ให้ชัดเจนขึ้น 
4. ส่วนที่สองเสนอกำรแก้ปัญหำที่บรรยำยไว้ในส่วนแรก 

เฉลย 4  
 
 
 
 
 



 
 

-๔๐- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : สะท้อนและประเมิน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท : กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 

* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2000 
 
ค ำอธิบำย   

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ นักเรียนจะต้องเข้ำใจค ำถำมก่อนว่ำ ส่วนแรกและส่วนที่สอง สื่อควำมถึง  
หัวเรื่องแรก “กระแทก ล้ม รองเท้ำไม่ดี” และหัวเรื่องที่สองของบทอ่ำน “ปกป้อง รองรับ ช่วยกำรทรงตัว 
และรับแรงกระแทก”  
 จำกหัวเรื่องข้ำงต้นจะสังเกตได้ว่ำ หัวเรื่องแรกสื่อควำมหมำยลบ แสดงถึงปัญหำของรองเท้ำนักกีฬำ  
(รองเท้ำนักกีฬำที่ไม่ดี) ส่วนหัวเรื่องที่สองสื่อควำมหมำยบวกในลักษณะกำรแก้ไขหัวเรื่องแรก คือ รองเท้ำนักกีฬำที่ดี  
  ค ำตอบจึงตอบข้อ 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔๑- 
 

 

ล ำดับที่ 7  มำซอนโด 
  

 ด้วยควำมละลำนตำของสิ่งประดิษฐ์ที่น่ำพิศวง ชำวเมืองมำซอนโดไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำควำมมหัศจรรย์  
นั้นเริ่มต้นจำกตรงไหน พวกเขำยอมอดหลับอดนอนทั้งคืนเพ่ือจ้องดูหลอดไฟสีนวล ที่มีกระแสไฟป้อนมำจำก            
เครื่องปั่นไฟ ที่ออร์เรเลียโน ทริสเต บรรทุกมำกับรถไฟเที่ยวที่สอง และพยำยำมทน เพ่ือให้คุ้นกับเสียง                    
ตูม ตูม ของเครื่องประหลำดนั่น ต่อมำพวกเขำก็เริ่มไม่พอใจกับกำรชมภำพยนตร์ที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต               
ที่ ดอน บรูโน เครสปี พ่อค้ำ ผู้ร่ ำรวยน ำมำฉำยในโรงฉำยที่มีช่องขำยตั๋วท ำเป็นหัวสิงโต เพรำะว่ำตัวละคร            
ที่ตำยและถูกฝังแล้วในเรื่องหนึ่ ง ซึ่ งพวกเขำได้ เศร้ำโศกและเสียน้ ำตำไปอย่ำงมำก กลับมีชีวิตขึ้นมำ                       
และกลำยเป็นชำวอำหรับในเรื่องใหม่ ผู้ชมต้องจ่ำยเงิน สองเซ็นตำโวเป็นค่ำตั๋วเข้ำชมเพ่ือร่วมเสียใจกับ                     
ควำมทุกข์ยำกของตัวละคร พวกเขำไม่ยอมถูกหลอกให้ดูของไม่จริงอีกต่อไป จึงแสดงควำมโกรธด้วยกำรทุบ                
ท ำลำยเก้ำอ้ี ดอน บรูโน เครสปี ได้ขอร้องให้นำยกเทศมนตรีช่วย ประกำศว่ำภำพยนตร์เป็นเพียงภำพลวงตำ                    
ไม่ควรน ำมำเป็นอำรมณ์ และไม่มีค่ำควรแก่กำรที่ผู้ชมจะระเบิดควำมโกรธแค้น จำกค ำชี้แจงที่เตือนสตินี้เอง                  
ท ำให้หลำยคนรู้สึกว่ำตนตกเป็นเหยื่อของธุรกิจหนังเร่จึงตัดสินใจไม่ดูภำพยนตร์อีก เพรำะคิดว่ำตัวเองก็มี                    
ควำมทุกข์ยำกมำกเกินกว่ำที่จะไปร้องไห้กับสิ่งที่เป็นเพียงภำพลวงตำเหล่ำนั้น 
 

ค ำถำมที่ 1  ลักษณะอย่ำงใดของภำพยนตร์ ที่ท ำให้คนในเมืองมำซอนโดโกรธแค้น 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึง ควำมเป็นนิยำยของภำพยนตร์ หรือโดยเฉพำะตัวนักแสดงที่ตำยแล้วจะปรำกฏตัวขึ้นมำใหม่อีก                     
อำจคัดลอกประโยคที่สำม จำกเนื้อเรื่องมำโดยตรง (“...เพรำะว่ำตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้วในเรื่องหนึ่ง                 
ซึ่งพวกเขำได้เศร้ำโศกและเสียน้ ำตำไปอย่ำงมำก กลับมีชีวิตขึ้นมำและกลำยเป็นชำวอำหรับในเรื่องใหม่…”)                      
หรือในข้อควำมสุดท้ำย (“สิ่งที่เป็นเพียงภำพในจินตนำกำรเท่ำนั้น”) 
 • คนที่พวกเขำคิดว่ำตำยไปแล้วกลับมำมีชีวิตอีก 
 • พวกเขำคิดว่ำภำพยนตร์เป็นเรื่องจริงแต่กลับไม่ใช่ 
 • พวกเขำคิดว่ำคนในภำพยนตร์แกล้งตำย และพวกเขำถูกหลอกเหมือนคนโง่ 
 • ตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้วในภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง กลับมีชีวิตขึ้นมำอีกในภำพยนตร์เรื่องต่อมำ 
 • พวกเขำไม่เข้ำใจว่ำภำพยนตร์เป็นนวนิยำยที่แต่งขึ้น 
 • เพรำะว่ำนักแสดงที่ตำยในภำพยนตร์เรื่องก่อนกลับมำเป็นตัวละครอีกตัวในภำพยนตร์เรื่องต่อมำ                     
 คนดูเลยคิดว่ำอำรมณ์ของพวกเขำถูกปล้นเอำไป [ส่วนเนื้อหำทั้ง 2 และ 1] 
 • พวกเขำคิดว่ำตัวเองก็มีควำมทุกข์ยำกมำกเกินกว่ำที่จะไปร้องไห้กับสิ่งที่เป็นเพียงกำรแกล้งท ำของคน    
 เหล่ำนั้น [แสดงว่ำเข้ำใจชัดเจนว่ำ “นวนิยำยที่แต่งขึ้น” มีผลท ำให้คนโกรธแค้น แม้ว่ำจะเกินไปหน่อย] 
 • เพรำะว่ำนักแสดงที่ตำยและถูกฝังในภำพยนตร์เรื่องก่อนกลับมำเป็นตัวชำวอำหรับ [ได้คะแนนเต็ม            
 อย่ำงเฉียดฉิวเพรำะมีควำมเฉพำะเจำะจงมำกไป] 
 



 
 

-๔๒- 
 

ได้คะแนนบำงส่วน 
อ้ำงถึง ควำมหลอกลวงหรือเล่ห์เหลี่ยม หรือควำมคำดหวังของผู้ดูที่ถูกท ำลำยลง อำจอ้ำงค ำว่ำ “สิ่งหลอกลวง” 
หรือ “เหยื่อของธุรกิจหนังเร่” โดยตรง 
 • พวกเขำคิดว่ำก ำลังถูกหลอก 
 • เพรำะว่ำพวกเขำรู้สึกว่ำเสียเวลำและอำรมณ์ไปอย่ำงไม่มีประโยชน์ 
 • พวกเขำรู้สึกว่ำตัวเองตกเป็นเหยื่อของธุรกิจหนังเร่ 
 • พวกเขำจะไม่อดทนกับสิ่งหลอกลวงต่อไป 
 • เพรำะพวกเขำจ่ำยเงินสองเซ็นตำโวเป็นค่ำตั๋วเข้ำชมสิ่งหลอกลวงซึ่งเขำทนไม่ได้  [อำจคัดลอก                    
 บำงส่วนมำจำกบรรทัด 7-8 ในเรื่อง ไม่ได้พูดตรงถึงกำรหลอกลวงโดยเฉพำะ] 
 • เพรำะพวกเขำไม่คิดว่ำจะเป็นอย่ำงนี้ [เป็นกำรพูดถึงกำรหลอกลวง (ท่ัว ๆ ไป)] 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงประเด็น 
 • พวกเขำโกรธ บรูโน เครสปี 
 • พวกเขำไม่ชอบภำพยนตร์ที่น ำมำฉำย 
 • พวกเขำต้องกำรเงินคืน 
 • พวกเขำคิดว่ำพวกเขำตกเป็นเหยื่อ 
 • พวกเขำเป็นคนรุนแรง 
 • พวกเขำโง่ 
 • พวกเขำแสดงควำมรู้สึกของตนเอง 
 • เพรำะพวกเขำจ่ำยเงินสองเซ็นตำโวแต่ไม่ได้สิ่งที่ต้องกำร [ ค ำว่ำ “สิ่งที่ต้องกำร” กว้ำงเกินไป] 
 หรือ แสดงถึง ควำมไม่เข้ำใจ ในเนื้อหำที่อ่ำน หรือให้ค ำตอบที่ไม่มีเหตุผลหรือท่ีไม่เก่ียวข้อง 
 • พวกเขำรู้สึกว่ำไม่ควรยุ่งกับปัญหำผู้อ่ืน [ผิด คนเรำต้องกำรยุ่งกับปัญหำจริง ๆ ของคนอ่ืน] 
 • เป็นวิธีที่พวกเขำประท้วงกำรเสียเงินโดยเปล่ำประโยชน์ 
 • พวกเขำโกรธที่ต้องมำดูคนตำยและถูกฝัง [อ้ำงประโยคที่ท ำให้คิดว่ำ “พวกเขำไม่ชอบเห็นคนตำย           
 ในภำพยนตร์” – เป็นกำรแปลควำมท่ีไม่ถูก] 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : แสดงควำมเข้ำใจเหตุผลในกำรแสดงพฤติกรรมของตัวละคร 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
 



 
 

-๔๓- 
 

ค ำอธิบำย  
 ลักษณะของภำพยนตร์ที่ท ำให้คนในเมืองมำซอนโดโกรธแค้นนั้น นักเรียนอำจคัดลอกข้อควำมในบทอ่ำนมำตอบ      
คือ “ตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้วในเรื่องหนึ่งซึ่งพวกเขำได้เศร้ำโศกและเสียน้ ำตำไปอย่ำงมำก กลับมีชีวิตขึ้นมำ
และกลำยเป็นชำวอำหรับในเรื่องใหม่” สังเกตได้จำกบริบทที่ตำมมำ จำกข้อควำมนี้ที่แสดงถึงควำมไม่พอใจ       
ของผู้ชม “ผู้ชมต้องจ่ำยเงิน สองเซ็นตำโวเป็นค่ำตั๋วเข้ำชมเพ่ือร่วมเสียใจกับควำมทุกข์ยำกของตัวละคร พวกเขำ    
ไม่ยอมถูกหลอกให้ดูของไม่จริงอีกต่อไป จึงแสดงควำมโกรธด้วยกำรทุบท ำลำยเก้ำอ้ี” 
 นอกจำกกำรคัดลอกข้อควำมข้ำงต้นมำตอบแล้ว นักเรียนอำจคิดค ำตอบใหม่ แต่ยังคงเกี่ยวเนื่อง                                 
กับลักษณะดังกล่ำวของภำพยนตร์ เช่น 
 ตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้วในภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง กลับมีชีวิตขึ้นมำในภำพยนตร์เรื่องต่อมำ 
 นักแสดงที่ตำยในภำพยนตร์เรื่องก่อนกลับมำเป็นตัวละครอีกตัวในภำพยนตร์เรื่องต่อมำ 
ค ำถำมที่ 2 ท ำไมชำวมำซอนโดจึงตัดสินใจไม่กลับไปดูภำพยนตร์นั้นอีก 
 1. พวกเขำต้องกำรควำมบันเทิงและหย่อนใจ แต่พบว่ำภำพยนตร์เป็นเรื่องจริงจังและท ำให้ใจห่อเหี่ยว 
 2. พวกเขำไม่มีเงินค่ำตั๋ว 
 3. พวกเขำต้องกำรเก็บอำรมณ์ของตนไว้ส ำหรับสภำพกำรณ์ในชีวิตจริงของตัวเอง 
 4. พวกเขำอยำกจะมีอำรมณ์ร่วม แต่พบว่ำภำพยนตร์น่ำเบื่อ ไม่น่ำเชื่อและมีคุณภำพต่ ำ 
เฉลย 3 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : แสดงควำมเข้ำใจเหตุผลในกำรแสดงพฤติกรรมของตัวละคร 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 

ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำข้อควำมในตอนท้ำยของบทอ่ำนที่ว่ำ 
   “จำกค ำชี้แจงที่เตือนสตินี้ เองท ำให้หลำยคนรู้สึกว่ำตนตกเป็นเหยื่อของธุรกิจหนังเร่จึงตัดสินใจ               
ไม่ดูภำพยนตร์อีก เพรำะคิดว่ำตัวเองก็มีควำมทุกข์ยำกมำกเกินกว่ำที่จะไปร้องไห้กับสิ่งที่เป็นเพียงภำพลวงตำเหล่ำนั้น” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้น สำเหตุที่ท ำคนในเมืองมำซอนโดตัดสินใจไม่กลับไปดูภำพยนตร์นั้น อีก              
เพรำะได้ร้องไห้ (คือ มีควำมทุกข์โศกเสียใจอำลัยอำวรณ์มำก) กับกำรตำยของตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้ว                
ในภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ำ คนในเมืองมำซอนโดคิดว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในภำพยนตร์เป็นเรื่องจริง 
ทว่ำเมื่อคนในเมืองมำซอนโดได้ชมภำพยนตร์เรื่องใหม่ที่ตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้วในภำพยนตร์เรื่องก่อน      
กลับมีชีวิตขึ้นมำใหม่ จึงท ำให้คนในเมืองมำซอนโด “รู้สึกว่ำตนตกเป็นเหยื่อของธุรกิจหนังเร่ จึงตัดสินใจ                 
ไม่ดูภำพยนตร์อีก เพรำะคิดว่ำตัวเองก็มีควำมทุกข์ยำกมำกเกินกว่ำที่จะไปร้องไห้กับสิ่งที่เป็นเพียงภำพลวงตำเหล่ำนั้น” 
ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 



 
 

-๔๔- 
 

ค ำถำมที่ 3 อะไร คือ “สิ่งท่ีเป็นเพียงภำพลวงตำ” ที่กล่ำวถึงในบรรทัดสุดท้ำย 
 1. ผี 
 2. สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นในงำนออกร้ำน 
 3. ตัวละครในภำพยนตร์ 
 4. นักแสดง 
เฉลย 3 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : แสดงคว ำม เข้ ำ ใ จ ในสิ่ ง ที่ ต้ อ งกำ ร อ้ ำ งถึ ง  เมื่ อสิ่ งนั้ นมี ค วำมหมำย เป็ นนั ย                            
   ไม่ได้บอกโดยตรง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของ “สิ่ งที่ เป็นเพียงภำพลวงตำ” ในบรรทัดสุดท้ำยสังเกตได้จำกบริบทของข้อควำม                     
ที่มำก่อนที่ว่ำ “ภำพยนตร์เป็นเพียงภำพลวงตำ ไม่ควรน ำมำเป็นอำรมณ์ และไม่มีค่ำควรแก่กำรที่ผู้ชมจะระเบิด
ควำมโกรธแค้น”       
  ค ำว่ ำ  “ภำพยนตร์ ”  ในข้อควำมข้ ำงต้นก็คือ  เหตุกำรณ์ที่  “ตั วละครที่ตำยและถูกฝั งแล้ ว                         
ในเรื่องหนึ่งซึ่งพวกเขำได้เศร้ำโศกและเสียน้ ำตำไปอย่ำงมำก กลับมีชีวิตขึ้นมำและกลำยเป็นชำวอำหรับ                 
ในเรื่องใหม”่ 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 
ค ำถำมที่ 4 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับกำรตัดสินใจของชำวเมืองมำซอนโดเกี่ยวกับคุณค่ำของภำพยนตร ์
จงอธิบำยค ำตอบโดยเปรียบเทียบควำมรู้สึกของนักเรียนกับของชำวเมืองมำซอนโดที่มีต่อภำพยนตร์ 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึงเจตคติต่อ “ควำมเป็นจริง” และ/หรือ กำรมีส่วนร่วมทำงอำรมณ์ ในภำพยนตร์ ค ำตอบต้องตรงกับควำมคิด
ที่ว่ำคนในเมืองมำซอนโดก ำลังมองหำควำมเป็นจริงในภำพยนตร์ เปรียบเทียบระหว่ำงคนมำซอนโด                         
กับประสบกำรณ์/เจตคติของตัวเอง โดยบอกว่ำ 
 • เมื่อคุณรู้ว่ำภำพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริงก็สำมำรถใช้ประโยชน์เป็นสิ่งที่หลีกหนีจำกชีวิตจริงสักระยะ               
 ไม่จ ำเป็นที่เรำจะต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวละคร  
 • ข้ำพเจ้ำเห็นด้วย ในโลกนี้มีควำมทุกข์โศกมำกพอแล้ว โดยไม่ต้องสร้ำงมันข้ึนมำอีก 



 
 

-๔๕- 
 

 • ไม่เหน็ด้วย คนทั่วไปเข้ำใจว่ำเมื่อไปดูภำพยนต์สิ่งที่เห็นในจอภำพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริง 
 • ไม่เหมือนคนในมำซอนโด ฉันอำจเสียน้ ำตำระหว่ำงชมภำพยนตร์ แต่ก็ลืมมันได้ เมื่อออกจำก                    
 โรงภำพยนตร์แล้ว 
 • ฉันเห็นด้วยกับพวกเขำ ท ำไมคนเรำต้องมำทุกข์โศกกับภำพยนตร์ด้วย นี่ เป็นเหตุผลที่ฉันเลือก               
 มำทำงวิทยำศำสตร์เพรำะมันเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน 
 • ฉันชอบดูภำพยนตร์เพรำะว่ำมันท ำให้ฉันพุ่งควำมสนใจไปที่ปัญหำของคนอ่ืน ไม่ใช่ของตัวเอง 
 • มันก็แล้วแต่สถำนกำรณ์ ถ้ำภำพยนตร์ไม่ได้เรื่อง ฉันก็อยำกเดินออกมำ แต่ถ้ำมันดีเรำก็ติดกับ                   
 อยู่ในนั้น และไม่สนใจว่ำมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ 
 • ไม่เห็นด้วย ฉันชอบภำพยนตร์เพ่ือควำมสนุกสนำน 
 • เห็นด้วย ภำพยนตร์เป็นเพียงเรื่องสมมติ มันดีตรงที่เรำได้เห็นคนมำแสดงออกชีวิต 
 • ไม่ เหตุกำรณ์ในภำพยนตร์โดยทั่ว ๆ ไปเป็นเรื่องท่ีเกินจริง 
 • ฉันไม่เห็นด้วยกับปฏิกิริยำของพวกเขำ เพรำะว่ำภำพยนตร์เป็นเพียงรูปแบบของควำมบันเทิงหนึ่ง        
 และไม่ใช่สิ่งที่จริงจัง อย่ำงไรก็ตำมคนในมำซอนโดไม่รู้ดังนั้น ฉันจึงเข้ำใจว่ำพวกเขำรู้สึกอย่ำงไร           
 หรืออ้ำงถึงบริบทด้ำนสังคม ประวัติศำสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น ในรูปของกำรเปรียบเทียบสิ่งที่              
 คุ้นเคยกับเทคโนโลยี 
 • กำรเปลี่ยนแปลงของประสบกำรณ์ทำงสังคม ค ำตอบต้องตรงกับควำมคิดที่ว่ำคนในมำซอนโดก ำลัง              
 มองหำ 
 • ควำมเป็นจริงในภำพยนตร์ อำจเปรียบเทียบระหว่ำงมำซอนโด และประสบกำรณ์/เจตคติส่วนตัว         
 ของนักเรียนเอง 
 • คนในมำซอนโดเป็นพวกคิดง่ำย ๆ และโต้ตอบด้วยอำรมณ์ ข้ำพเจ้ำและคนส่วนมำกสมัยนี้เป็นพวกที่         
 คิดรอบคอบซับซ้อนกว่ำ 
 • พวกเขำเริ่มดูภำพยนตร์จำกจุดที่ผิด พวกเขำไม่เข้ำใจว่ำนี่ไม่ใช่ข่ำว แต่เป็นสิ่งบันเทิง จำกมุมมองจุดนี้          
 ท ำให้ปฏิกิริยำของพวกเขำเป็นสิ่งที่ เข้ำใจได้ ภำพยนตร์ควรเป็นสิ่งส ำหรับดูเล่นเพ่ือควำมบันเทิง                       
 และนี่คือประเด็นของพวกเขำ 
 • ภำพยนตร์ไม่ท ำให้คนสมัยนี้ไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์ 
 • ใช่ ฉันเห็นด้วย ถ้ำฉันเป็นคนหนึ่งในพวกเขำ เพรำะเขำไม่เคยเห็นมำก่อน 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอ หรือกว้ำงเกิน 
 • ฉันเหมือนพวกมำซอนโด เพรำะว่ำฉันมักคิดว่ำภำพยนตร์เป็นสิ่งที่เสียเวลำ 
 • ฉันรักภำพยนตร์ ฉันไม่เข้ำใจปฏิกิริยำของพวกเขำเลย 
 หรือแสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องทีค่ลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
 

-๔๖- 
 

 • ใช่  ดู เหมือนว่ำภำพยนตร์แทนที่ เป็นสิ่ งที่ดู ได้ง่ำยและเพ่ือหย่อนใจ กลับกลำยเป็นสิ่ งที่จริงจัง                   
 และท ำให้เกิดอำรมณ์ ภำพยนตร์เป็นควำมบันเทิงรูปแบบหนึ่ง เป็นวิธีที่เรำจะลืมปัญหำในชีวิตจริง         
 และเพ่ือกำรหัวเรำะสนุกสนำน คนในมำซอนโดผิดหวังเพรำะภำพยนตร์ที่ชมแล้วไม่ได้ช่วยให้ผ่อนคลำย 
 แต่กลั บท ำ ให้หนั กหน่ ว งและพวกเขำต้ องกำรสิ่ งที่ จะช่ วยให้ควำมสนุ กสนำน [ส่ วนแรก ๆ                      
 ของค ำตอบไม่ตรงประเด็น ส่วนสุดท้ำยบอกถึงควำมเข้ำใจผิดในเนื้อเรื่อง] 
 • ไม่ มันควรแพงกว่ำนี้ และมีที่วำงถ้วย มีข้ำวโพดคั่ว โค้กเย็น ๆ และอมยิ้ม พนักส ำหรับวำงมือควรจะ        
 ยกได้ มีที่วำงเท้ำ เสียงรอบทิศ [อำจตอบให้ตลก หรือไม่ก็เข้ำใจควำมหมำยของเนื้อเรื่องผิด] 
 • ทุกวันนี้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรท ำลำยข้ำวของในโรงภำพยนตร์ [ค ำตอบมุ่งท่ีพฤติกรรม มำกกว่ำเจตคติ] 
 • เดี๋ยวนี้เรำมีโรงภำพยนตร์ที่ดีกว่ำ [ไม่ตรงค ำถำม] 
 • ใช่ เพรำะว่ำภำพยนตร์ไม่สนุก และอำจท ำให้ประสำทเสีย [เข้ำใจค ำถำมผิด] 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : สำมำรถเปรียบเทียบระหว่ำงเจตคติของตัวละครกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของตน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ นักเรียนต้องตอบก่อนว่ำ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับกำรตัดสินใจ             
ของชำวเมืองมำซอนโดเกี่ยวกับคุณค่ำของภำพยนตร์ และต้องเข้ำใจว่ำ “กำรตัดสินใจของชำวเมืองมำซอนโด
เกี่ยวกับคุณค่ำของภำพยนตร์” นั้น สื่อควำมถึง เหตุกำรณ์ที่ชำวเมืองมำซอนโดตัดสินใจไม่ดูภำพยนตร์อีก          
เพรำะรับไม่ได้ที่ตัวละครที่ตำยและถูกฝังแล้วในภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง กลับมีชีวิตขึ้นมำในภำพยนตร์เรื่องต่อมำ            
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ชำวเมืองมำซอนโดไม่ทรำบว่ำภำพยนตร์คือเรื่องสมมติ  
 ตัวอย่ำงค ำตอบ เช่น 
 ไม่เห็นด้วย เพรำะภำพยนตร์เป็นเรื่องสมมติ  
 เห็นด้วย เพรำะชำวเมืองมำซอนโดไม่เคยรู้จักภำพยนตร์มำก่อน จึงไม่ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ในภำพยนตร์                     
เป็นเรื่องสมมต ิ
 
 
 
 
 



 
 

-๔๗- 
 

 
 

ล ำดับที่ 8  ป้ำยประกำศในซุปเปอร์มำร์เก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำถำมที่ 1 จุดประสงค์ของป้ำยประกำศนี้คืออะไร 

 



 
 

-๔๘- 
 

 1. เพื่อโฆษณำขนมปังกรอบไส้ครีมมะนำว 
 2. เพื่อบอกประชำชนว่ำขนมปังกรอบผลิตเมื่อใด 
 3. เพื่อเตือนประชำชนเกี่ยวกับขนมปังกรอบ 
 4. เพื่ออธิบำยว่ำจะซื้อขนมปังกรอบไส้ครีมมะนำวได้ที่ไหน 
เฉลย 3 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบรูณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : สร้ำงควำมเข้ำใจในภำพรวม รู้ถึงสำระส ำคัญของเรื่องสั้น 
   โดยกำรรวมสำระเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ำด้วยกัน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : ค ำเตือน/ค ำสั่ง 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกหัวเรื่องของประกำศที่ว่ำ “กำรแจ้งเตือนกำรแพ้ถั่วลิสง          
ขนมปังกรอบไส้ครีมมะนำว” ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. เพรำะปรำกฏค ำส ำคัญในหัวเรื่องของประกำศใน   
ตัวเลือก คือ “เตือน” และ “ขนมปังกรอบ”  
 
ค ำถำมที่ 2 บริษัทท่ีท ำขนมปังกรอบชื่อบริษัทอะไร 
ตอบ ............................................................................................................................. ................................... 
คะแนนเต็ม 
ระบุชื่อผู้ผลิตได้อย่ำงถูกต้อง 
 • ไฟน์ฟู้ดส์ 
 • บริษัท ไฟน์ฟู้ดส์ จ ำกัด 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 • ผู้ผลิต 
 • ใครก็ได้บำงคน 
 • บริษัท 
แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 
 • ครีมมะนำว 
 • ซุปเปอร์มำร์เก็ต 
 • คนท ำขนมปัง 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 



 
 

-๔๙- 
 

สมรรถนะ :  กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม : ค้นคืนสำระของข้อมูลบอกต ำแหน่งสิ่งที่ให้ควำมหมำยเหมือนกัน 
   ในเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : ค ำเตือน/ค ำสั่ง 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบปิด 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อมูล “ชื่อผู้ผลิต” ของประกำศที่ว่ำ “ชื่อผู้ผลิต: บริษัท ไฟน์ฟู้ดส์ จ ำกัด”  
สังเกตได้ว่ำปรำกฏค ำส ำคัญลักษณะที่สอง คือ ค ำว่ำ “ท ำ” ที่สื่อควำมหมำยเหมือน “ผลิต” 
 
ค ำถำมที่ 3 จุดประสงค์ของส่วนที่เป็นรำยละเอียดในป้ำยประกำศคืออะไร 
 1. เพื่อโฆษณำขนมปังกรอบชนิดต่ำง ๆ 
 2. เพื่อแจ้งเรื่องของแถมพิเศษท่ีมำกับขนมปังกรอบ 
 3. เพื่อบอกส่วนผสมของขนมปังกรอบ 
 4. เพื่ออธิบำยว่ำมีอะไรผิดปกติในขนมปังกรอบ 
เฉลย 4 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : รู้ระบุจุดประสงค์ของสิ่งที่เป็นส่วนส ำคัญท่ีมีอยู่ในเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : ค ำเตือน/ค ำสั่ง 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกหัวเรื่องของประกำศที่ว่ำ “กำรแจ้งเตือนกำรแพ้ถั่วลิสง          
ขนมปังกรอบไส้ครีมมะนำว” ที่แสดงรำยละเอียดในส่วนที่ เป็นรำยละเอียด ซึ่งจะปรำกฏค ำส ำคัญคือ               
“กำรแพ้” “ถั่วลิสง” และ “ขนมปังกรอบ”  

ค ำตอบจึงตอบข้อ 4. 
 
 
 



 
 

-๕๐- 
 

ค ำถำมที่ 4 นักเรียนจะท ำอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนซื้อขนมปังกรอบเหล่ำนี้มำแล้ว 
 ตอบ ............................................................................................................................. ................................. 
ท ำไมจึงท ำเช่นนั้น ให้ใช้ข้อมูลจำกเรื่องเพื่อสนับสนุนค ำตอบของนักเรียน  
ตอบ ............................................................................................................................. ................................... 
คะแนนเต็ม 
4A: ให้ค ำตอบที่สอดคล้องกับควำมเข้ ำใจว่ำสำมำรถน ำขนมปังไปคืนร้ำนเพ่ือรับเงินคืนได้ อำจอ้ำงถึง                     
กำรกินขนมปังกรอบ ไม่กินขนมปังกรอบ คืนหรือก ำจัดขนมปังด้วยวิธีอ่ืน ๆ และ 
4B: ให้ค ำตอบที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและค ำตอบข้อ 4A ต้องสอดคล้องกับควำมคิดที่ว่ำถั่วลิสงสำมำรถท ำ                   
ให้เป็นอันตรำยได ้
 • (4A) ขอเงินคืน 
  (4B) ป้ำยบอกให้ท ำอย่ำงนั้น 
               ฉันแพ้ถั่วลิสง 
               เขำท ำบำงอย่ำงผิดพลำด 
               อำจมีบำงอย่ำง (อย่ำงอ่ืน) ผิดพลำด 
               ฉันไม่ชอบถ่ัวลิสง 
 • (4A) โยนทิ้งไป 
        (4B) ฉันแพ้ถั่วลิสง 
              อำจมีบำงอย่ำงผิดพลำด 
 • (4A) กินมัน 
    (4B) ถั่วลิสงไม่เป็นอันตรำยส ำหรับฉัน 
              ฉันไม่ได้แพ้ถั่วลิสง 
              ฉันชอบถั่วลิสง 
 • (4A) ให้เพ่ือนในห้องเรียน 
        (4B) เธอไม่ได้แพ้ถั่วลิสง 
 • (4A) ไม่ต้องท ำอะไร 
        (4B) ฉันไม่ได้แพ้ถั่วลิสง 
              ฉันไม่อยำกร ำคำญกับกำรกลับไปที่ร้ำน 
4A: ยกประโยคหรือถอดควำมจำกส่วนที่เหมำะสมของเนื้อเรื่องได้โดยไม่อธิบำยเพ่ิมเติม (หมำยถึงเนื้อเรื่อง               
บอกว่ำคุณต้องท ำอะไรและไม่จ ำเป็นต้องมีค ำอธิบำยเพิ่มเติม) 
4B: ไม่ตอบ 
 • (4A) น ำมำคืน ณ ที่ที่ท่ำนซื้อ เพ่ือรับเงินคืนได้เต็มจ ำนวน หรือโทรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่                
  1800 034 241 
         (4B) (ไม่ตอบ) 
 • (4A) น ำมำคืน ณ ที่ที่ท่ำนซื้อ เพ่ือรับเงินคืนได้เต็มจ ำนวน 
         (4B) (ไม่ตอบ) 



 
 

-๕๑- 
 

 • (4A) โทรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1800 034 241 
         (4B) (ไม่ตอบ) 
 •  (4A) โทรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
          (4B) (ไม่ตอบ) 
4A: ไม่ตอบ และ 
4B: ให้ค ำอธิบำยว่ำไม่ต้องท ำอะไร ต้องสอดคล้องกับควำมคิดท่ีว่ำถั่วลิสงสำมำรถท ำให้เป็นอันตรำยได้ 
 • (4A) (ไม่ตอบ) 
         (4B) ฉันไม่ได้แพ้ถั่วลิสง 
 • (4A) (ไม่ตอบ) 
         (4B) ฉันไม่อยำกร ำคำญกับกำรกลับไปที่ร้ำน 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 • ผู้ผลิต 
 • ใครก็ได้บำงคน 
 • บริษัท 
แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 • ครีมมะนำว 
 • ซุปเปอร์มำร์เก็ต 
 • คนท ำขนมปัง 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม : เนื้อหำของเรื่อง ตั้งสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่ตอบสนองต่อสำระ    
   ในเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : ค ำเตือน/ค ำสั่ง 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 จำกค ำถำม นักเรียนต้องเข้ำใจค ำถำมก่อนว่ำ 
 “ถ้ำนักเรียนซื้อขนมปังกรอบเหล่ำนี้มำแล้ว” คือ ส่วนที่เป็นเหตุ (ข้อสนับสนุน) 
   “นักเรียนจะท ำอย่ำงไร” คือ ส่วนที่เป็นผล (ข้อสรุป) 
 ค ำตอบที่ตอบจะมี 2 แนวทำง ดังนี้ 
 



 
 

-๕๒- 
 

“ถ้ำนักเรียนซื้อขนมปังกรอบเหล่ำนี้มำแล้ว” 

ส่วนที่เป็นเหตุ (ข้อสนับสนุน) 

“นักเรียนจะท ำอย่ำงไร” 

ส่วนที่เป็นผล (ข้อสรุป) 

(1) นักเรียนแพ้ถั่ว (1) น ำขนมปังกรอบไปคืนที่ท่ีซื้อ เพื่อรับเงินคืนได้เต็ม 

จ ำนวน 

(2) นักเรียนไม่แพ้ถั่ว (2) กินขนมปังกรอบเหล่ำนี้ 

  
 ส่วนข้อมูลจำกเรื่องที่สนับสนุนค ำตอบพิจำรณำได้จำกเนื้อหำในส่วน “รำยละเอียด” ที่ว่ำ “คนที่แพ้ถั่ว    
ไม่ควรรับประทำนขนมปังกรอบนี้” และส่วน “กำรปฏิบัติของผู้บริโภค” ที่หำกเป็นคนแพ้ถั่วลิสง  
“ท่ำนสำมำรถน ำมำคืน ณ ที่ที่ท่ำนซื้อ เพ่ือรับเงินคืนได้เต็มจ ำนวน หรือโทรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่               
1800 034 241” 
 
ค ำถำมที่ 5 ท ำไมในป้ำยประกำศจึงมีวันที่ “ควรบริโภคก่อน” อยู่ด้วย 
ตอบ ................................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึงข้อเท็จจริงว่ำ วันที่ควรบริโภคก่อนเป็นตัวชี้ว่ำขนมปังกรอบในรุ่นกำรผลิตใดที่ได้รับผลกระทบ 
 • เพ่ือระบุรุ่น 
 • เพ่ือที่คุณจะได้รู้ว่ำห่อไหนมีถั่วลิสง 
ไม่มีคะแนน 
อ้ำงถึงเวลำที่ควรกินขนมปังกรอบ 
 • เพรำะมันคือเวลำที่คุณควรกิน 
 • เพ่ือบอกคุณว่ำขนมปังกรอบควรกินเมื่อใด 
 • เพ่ือที่คุณจะได้ไม่เก็บไว้นำนเกินไป 
 • เพ่ือบอกคุณว่ำมันหมดอำยุเมื่อใด 
 ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 • มันคือวันที่ 
 แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 • เพ่ือที่คุณจะรู้ว่ำเมื่อใดที่ป้ำยประกำศจะไม่มีผล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕๓- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : รู้ระบุจุดประสงค์ของสิ่งที่เป็นส่วนส ำคัญท่ีมีอยู่ในเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : ค ำเตือน/ค ำสั่ง 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 เหตุที่ป้ำยประกำศมีวันที่ “ควรบริโภคก่อน” พิจำรณำได้จำกข้อควำมในส่วน “รำยละเอียด” ที่ว่ำ       
“ขนมปังกรอบบำงอย่ำงในรุ่นกำรผลิตเหล่ำนี้ อำจมีชิ้นส่วนของถั่วลิสงผสมอยู่ แต่ไม่แจ้งไว้ในรำยกำรส่วนผสม        
คนที่แพ้ถั่วไม่ควรรับประทำนขนมปังกรอบนี้”  
  ค ำว่ำ “รุ่นกำรผลิตเหล่ำนี้” ในข้อควำมเป็นค ำส ำคัญสื่อควำมหมำยถึง รุ่นกำรผลิตของขนมปัง            
กรอบไส้ครีมมะนำว รุ่นที่ระบุว่ำ “ควรบริโภคก่อน 18 มิถุนำยน” และ “ควรบริโภคก่อน 1 กรกฎำคม”  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ คือ “เพ่ือระบุรุ่นกำรผลิตของขนมปังกรอบไส้ครีมมะนำวที่อำจมีชิ้นส่วน                
ของถั่วลิสงผสมอยู่ แต่ไม่แจ้งไว้ในรำยกำรส่วนผสม” หรือ “เพ่ือให้ผู้บริโภคทรำบว่ำรุ่นกำรผลิตของขนมปัง          
กรอบไส้ครีมมะนำวรุ่นใดที่อำจมีชิ้นส่วนของถั่วลิสงผสมอยู่ แต่ไม่แจ้งไว้ในรำยกำรส่วนผสม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕๔- 
 

ล ำดับที่ 9  มอเตอร์ไซค์ 
 

  คุณเคยตื่นขึ้นมำแล้วรู้สึกว่ำมีบำงอย่ำงผิดปกติไหม? 
  มันคือวันแบบนั้นส ำหรับฉัน 
  ฉันลุกขึ้นนั่งบนเตียง 
  ครู่ต่อมำฉันเปิดม่ำน 
  อำกำศเลวร้ำย - ฝนก ำลังเทลงมำ 
  จำกนั้นฉันมองลงไปที่สนำมหญ้ำ 
  ใช่แล้ว! เจ้ำนั่นไง - มอเตอร์ไซค์ 
  มันก็ยังคงพังเหมือนเมื่อคืนก่อน 
  และขำของฉันก็เริ่มปวด 
 

ค ำถำมที่ 1 มีเหตุกำรณ์บำงอย่ำงเกิดขึ้นกับคนในเรื่องเม่ือคืนก่อน เหตุกำรณ์นั้นคืออะไร 
 1. อำกำศไม่ดีท ำให้มอเตอร์ไซค์ช ำรุด 
 2. อำกำศไม่ดีท ำให้คนในเรื่องออกไปข้ำงนอกไม่ได้ 
 3. คนในเรื่องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ 
 4. คนในเรื่องประสบอุบัติเหตุจำกมอเตอร์ไซค์ 
เฉลย 4 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : อ้ำงถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้ำโดยใช้สำระท่ีอยู่ในเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 

ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในตอนท้ำยที่ว่ำ 
  “ใช่แล้ว! เจ้ำนั่นไง - มอเตอร์ไซค์ 
  มันก็ยังคงพังเหมือนเมื่อคืนก่อน 
  และขำของฉันก็เริ่มปวด” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นสำมำรถอนุมำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในเรื่องเมื่อคืนก่อนได้ว่ำ คนในเรื่อง              
ประสบอุบัติ เหตุ จำกมอเตอร์ ไซค์  สั ง เกตได้จำกข้อควำม “มันก็ยั งคงพัง เหมือนเมื่ อคืนก่อน” คือ               
มอเตอร์ไซค์เสียหำยและ “และขำของฉันก็เริ่มปวด” ซึ่งเป็นผลจำกอุบัติเหตุเมื่อคืนก่อน 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 4. 



 
 

-๕๕- 
 

ค ำถำมที่ 2 บรรทัดที่ 7 ที่กล่ำวว่ำ: “ใช่แล้ว!” ท ำไมคนในเรื่องจึงกล่ำวค ำนี้ 
 1. คนในเรื่องท ำบำงอย่ำงที่ยำกได้ส ำเร็จ 
 2. ขณะนี้คนในเรื่องเข้ำใจแล้วว่ำวันนั้นจะไม่เลวร้ำยนัก 
 3. คนในเรื่องจ ำได้แล้วว่ำท ำไมบำงอย่ำงจึงดูผิดปกติไป 
 4. คนในเรื่องมีควำมสุขที่ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ 
เฉลย 3 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : อ้ำงถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้ำโดยใช้สำระที่อยู่ในเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ เกี่ยวข้องกับข้อควำมในบรรทัดแรกที่ว่ำ “คุณเคยตื่นขึ้นมำแล้วรู้สึกว่ำ                    
มีบำงอย่ำงผิดปกติไหม?” จำกนั้นเมื่อฉันเปิดม่ำนและมองลงไปที่สนำมหญ้ำเห็นมอเตอร์ไซค์ จึงท ำให้ทรำบได้ว่ำ 
ท ำไมจึงมีบำงอย่ำงผิดปกติตำมที่กล่ำวไว้ในบรรทัดแรก 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 
 “มันคือวันแบบนั้นส ำหรับฉัน” 
ค ำถำมที่ 3 วันนั้นคือวันแบบใด 
 1. วันที่ดี 
 2. วันที่ไม่ดี 
 3. วันที่น่ำตื่นเต้น 
 4. วันที่น่ำเบื่อ 
เฉลย 2 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : อ้ำงถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้ำโดยใช้สำระที่อยู่ในเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 



 
 

-๕๖- 
 

ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้สังเกตได้จำกข้อควำมอ่ืน ๆ ในบทอ่ำนที่สื่อควำมหมำยไปในทำงลบ เช่น    
“มอเตอร์ไซค์ มันก็ยังคงพังเหมือนเมื่อคืนก่อน” และ “และขำของฉันก็เริ่มปวด”   
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 2. 
 
ค ำถำมที่ 4 ท ำไมผู้เขียนจึงเริ่มเรื่องด้วยค ำถำม 
 1. เพรำะผู้เขียนต้องกำรรู้ค ำตอบ 
 2. เพ่ือให้ผู้อ่ำนมีส่วนร่วมกับเรื่องนั้น 
 3. เพรำะเป็นค ำถำมที่ตอบยำก 
 4. เพื่อเตือนผู้อ่ำนว่ำประสบกำรณ์นี้หำได้ยำก 
เฉลย 2 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม : รู้จุดประสงค์ของกำรเริ่มเรื่องด้วยกำรใช้ค ำถำมเชิงเล่นส ำนวน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบรรยำย 
บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้สังเกตจำกค ำถำมที่ผู้เขียนใช้เริ่มเรื่อง “คุณเคยตื่นขึ้นมำแล้วรู้สึกว่ำมีบำงอย่ำง
ผิดปกติไหม?”  
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ผู้เขียนใช้ค ำว่ำ “คุณ” สื่อถึงผู้อ่ำน เพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้สึกร่วมกับ”ฉัน” 
ในเรื่อง 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 2.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕๗- 
 

ล ำดับที่ 10  กำรแปรงฟันของคุณ 
 

 ฟันของเรำสะอำดมำกขึ้นและมำกขึ้นเมื่อเรำยิ่งแปรงนำนขึ้นและแรงขึ้นใช่หรือไม่? 
 นักวิจัยชำวอังกฤษบอกว่ำไม่ใช่ เขำได้ทดลองหลำย ๆ ทำงเลือก และท้ำยที่สุดก็พบวิธีที่สมบูรณ์           
แบบในกำรแปรงฟัน กำรแปรงฟัน 2 นำทีโดยไม่แปรงฟันแรงจนเกินไปให้ผลที่ดีที่สุด ถ้ำคุณแปรงฟันแรง             
คุณก ำลังท ำร้ำยเคลือบฟันและเหงือกโดยไม่ได้ขจัดเศษอำหำรหรือครำบหินปูน 
 เบนท์ ฮันเซน ผู้ เชี่ยวชำญเรื่องกำรแปรงฟัน กล่ำวว่ำวิธีจับแปรงสีฟันที่ดีก็คือจับให้เหมือนจับ                
ปำกกำ “เริ่มจำกมุมหนึ่ ง  และแปรงไปตำมฟันจนหมดแถว ” เธอบอกว่ำ “อย่ ำลืมลิ้นของคุณด้วย !                       
มันสำมำรถสะสมแบคทีเรียได้มำกทีเดียว ซึ่งเป็นสำเหตุของกลิ่นปำก” 
 
 
 
 
 
“กำรแปรงฟันของคุณ” เป็นบทควำมจำกนิตยสำรของนอร์เวย์ 
 
ค ำถำมที่ 1 บทควำมนี้เกี่ยวกับอะไร 
 1. วิธีที่ดีที่สุดในกำรแปรงฟัน 
 2. แปรงสีฟันชนิดที่ใช้ดีที่สุด 
 3. ควำมส ำคัญของกำรมีฟันดี 
 4. วิธีกำรแปรงฟันที่แตกต่ำงกันของแต่ละคน 
เฉลย 1 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : รู้ใจควำมส ำคัญของเรื่องเชิงพรรณนำสั้น ๆ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๕๘- 
 

ค ำอธิบำย   
 วิธีกำรหำค ำตอบของค ำถำมข้อนี้มีดังนี้ 
  1. สังเกตชื่อเรื่องของบทอ่ำน “กำรแปรงฟันของคุณ” ค ำส ำคัญท่ีได้จำกชื่อเรื่อง คือ “กำรแปรงฟัน”  
  2. พิจำรณำย่อหน้ำแรกของบทอ่ำนที่ เป็นค ำน ำจะพบว่ำ บทอ่ำนเรื่องนี้ ใช้วิธีกำรเขียนค ำน ำ                 
แบบน ำด้วยค ำถำม “ฟันของเรำสะอำดมำกขึ้นและมำกขึ้นเมื่อเรำยิ่งแปรงนำนขึ้นและแรงขึ้นใช่หรือไม่ ?           
จำกนั้นจึงพิจำรณำเนื้อหำในย่อหน้ำต่อมำว่ำ ค ำตอบของค ำถำมนี้อยู่ในย่อหน้ำใด 
 3. เมื่ออ่ำนเนื้อหำจนจบจะพบว่ำ ค ำตอบของค ำถำมในค ำน ำอยู่ที่ย่อหน้ำที่ 2 ซึ่งมีค ำตอบ 2 ประเด็น 
สังเกตจำกกำรใช้ค ำเชื่อม “และ” คือ 1. “นักวิจัยชำวอังกฤษบอกว่ำไม่ใช่” และ 2. “วิธีที่สมบูรณ์แบบในกำรแปรงฟัน 
กำรแปรงฟัน 2 นำที โดยไม่แปรงฟันแรงจนเกินไปให้ผลที่ดีที่สุด” 
 4. เมื่อพิจำรณำค ำตอบในย่อหน้ำที่ 2 จะพบว่ำ ค ำตอบประเด็นที่ 2 ของย่อหน้ำที่ 2 มีค ำที่สื่อ
ควำมหมำยเหมือนกับค ำส ำคัญในชื่อเรื่อง “กำรแปรงฟัน” ก็คือ “วิธีที่สมบูรณ์แบบในกำรแปรงฟัน” และจะพบ     
ค ำส ำคัญท่ีสื่อควำมหมำยเช่นนี้อีกในข้อควำม “วิธีจับแปรงฟันที่ดี” ในย่อหน้ำที่ 3 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 1.      
 
ค ำถำมที่ 2 นักวิจัยชำวอังกฤษแนะน ำว่ำอย่ำงไร 
 1. แนะน ำว่ำคุณแปรงฟันได้บ่อยเท่ำที่จะแปรงได้ 
 2. แนะน ำว่ำคุณไม่ควรพยำยำมแปรงลิ้น 
 3. แนะน ำว่ำคุณไม่ควรแปรงฟันแรงเกินไป 
 4. แนะน ำว่ำคุณควรแปรงลิ้นให้บ่อยกว่ำฟัน 
 
เฉลย 3 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม : บอกต ำแหน่งสิ่งที่ให้ควำมหมำยเหมือนกันในเรื่องเชิงพรรณนำสั้น ๆ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 2 ที่ว่ำ “วิธีที่สมบูรณ์แบบในกำรแปรงฟัน   
กำรแปรงฟัน 2 นำที โดยไม่แปรงฟันแรงจนเกินไปให้ผลที่ดีที่สุด” ซึ่งเป็นใจควำมส ำคัญของค ำแนะน ำ                
ของนักวิจัยชำวอังกฤษ เพรำะข้อควำมที่ตำมมำ “ถ้ำคุณแปรงฟันแรงคุณก ำลังท ำร้ำยเคลือบฟันและเหงือก        
โดยไม่ได้ขจัดเศษอำหำรหรือครำบหินปูน” เป็นส่วนขยำยใจควำมส ำคัญที่แสดงเหตุผล เพรำะสำมำรถ                   
เติมค ำเชื่อม “เพรำะ” หน้ำข้อควำมนี้ได ้



 
 

-๕๙- 
 

 วิธีที่สมบูรณ์แบบในกำรแปรงฟัน กำรแปรงฟัน 2 นำที โดยไม่แปรงฟันแรงจนเกินไปให้ผลที่ดีที่สุด 
(เพรำะ) ถ้ำคุณแปรงฟันแรงคุณก ำลังท ำร้ำยเคลือบฟันและเหงือกโดยไม่ได้ขจัดเศษอำหำรหรือครำบหินปูน 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 
ค ำถำมที่ 3 ท ำไมเรำจึงควรแปรงลิ้น ตำมค ำกล่ำวของ เบนท์ ฮันเซน 
ตอบ ............................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึ งแบคที เรี ย  หรือ  ก ำจั ดกลิ่ นปำก หรือ  ทั้ งสองอย่ ำง ค ำตอบอำจถอดควำมหรือยกประโยค                         
จำกเนื้อเรื่องมำตอบโดยตรง 
 • เพ่ือก ำจัดแบคทีเรีย 
 • ลิ้นของคุณอำจสะสมแบคทีเรียได้ 
 • แบคทีเรีย 
 • เพรำะคุณสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรมีกลิ่นปำก 
 • กลิ่นปำก 
 • เพ่ือก ำจัดแบคทีเรียและหยุดกำรมีกลิ่นปำก [ทั้งสองอย่ำง] 
 • มันสำมำรถสะสมแบคทีเรียได้มำกทีเดียว ซึ่งเป็นสำเหตุของกลิ่นปำก [ทั้งสองอย่ำง] 
 • แบคทีเรียสำมำรถก่อให้เกิดกลิ่นปำก 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้ ห รื อ ไ ม่
เกี่ยวข้อง 
 • คุณควรแปรงฟันเหมือนกับคุณจับปำกกำ 
 • อย่ำแปรงฟันแรงเกินไป 
 • เพ่ือคุณจะได้ไม่ลืม 
 • เพ่ือให้เศษอำหำรหลุดออก 
 • เพ่ือก ำจัดหินปูน 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม : บอกต ำแหน่งสำระในเรื่องเชิงพรรณนำสั้น ๆ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
 



 
 

-๖๐- 
 

ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 3 จะพบว่ำค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรแปรงฟัน        
ที่ เบนท์ ฮันเซน ผู้ เชี่ ยวชำญเรื่องกำรแปรงฟัน เสนอไว้มี  2 ประเด็น สังเกตได้จำกกำรเติมค ำเชื่อม                       
“และ” หน้ำข้อควำม “เธอบอกว่ำ” 
 เบนท์ ฮันเซน ผู้เชี่ยวชำญเรื่องกำรแปรงฟัน กล่ำวว่ำ 1. วิธีจับแปรงฟันที่ดีก็คือจับให้เหมือนจับ            
ปำกกำ “เริ่มจำกมุมหนึ่งและแปรงไปตำมฟันจนหมดแถว” (และ) 2. เธอบอกว่ำ “อย่ำลืมลิ้นของคุณด้วย!         
(เพรำะ) มันสำมำรถสะสมแบคทีเรียได้มำกทีเดียว ซึ่งเป็นสำเหตุของกลิ่นปำก” 
 จำกย่อหน้ำข้ำงต้น ในประเด็นที่ 2 ที่เบนท์ ฮันเซน แนะน ำนั้น สำมำรถเติมค ำเชื่อม “เพรำะ”             
หลังข้อควำม “อย่ำลืมลิ้นของคุณด้วย!” ท ำให้ทรำบว่ำ เหตุผลที่ เบนท์ ฮันเซน แนะน ำให้แปรงลิ้นนั้น                       
ก็เพรำะ “มันสำมำรถสะสมแบคทีเรียได้มำกทีเดียว ซึ่งเป็นสำเหตุของกลิ่นปำก”  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้  คือ เ พ่ือก ำจัดแบคทีเรียและ/หรือท ำใ ห้ไม่ เกิดกลิ่นปำก หรือคัดลอก                
ข้อควำมในบทอ่ำนมำตอบ “มันสำมำรถสะสมแบคทีเรียได้มำกทีเดียว ซึ่งเป็นสำเหตุของกลิ่นปำก” 
 
ค ำถำมที่ 4 ท ำไมในเรื่องจึงกล่ำวถึงปำกกำ 
 1. เพื่อช่วยให้เรำเข้ำใจว่ำควรจับแปรงสีฟันอย่ำงไร 
 2. เพรำะเรำเริ่มจำกมุมหนึ่งเหมือนกันทั้งปำกกำและแปรงสีฟัน 
 3. เพื่อแสดงว่ำเรำสำมำรถแปรงฟันได้หลำย ๆ วิธี 
 4. เพรำะเรำควรแปรงฟันอย่ำงจริงจังเช่นเดียวกับกำรเขียน 
เฉลย 1 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม : รู้จุดประสงค์ของกำรเปรียบเทียบในเรื่องเชิงพรรณนำสั้น ๆ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 3 ที่ว่ำ “วิธีจับแปรงฟันที่ดีก็คือจับให้         
เหมือนจับปำกกำ”  
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ข้อควำมนี้มีกำรเปรียบเทียบ โดยส่วนที่แสดงกำรเปรียบเทียบ              
(ตัวเปรียบ) คือ ข้อควำม “ก็คือจับให้เหมือนจับปำกกำ” เพ่ือให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำตัวตั้งหรือประเด็นที่ต้องกำรเสนอ       
“วิธีจับแปรงฟันที่ดี” นั้นต้องจับอย่ำงไร 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 1.



 
 

-๖๑- 
 

 

ล ำดับที่ 11  บอลลูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๖๒- 
 

ค ำถำมที่ 1 ใจควำมส ำคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
 1. สิงหำเนียตกอยู่ในอันตรำยระหว่ำงกำรเดินทำงโดยบอลลูน 
 2. สิงหำเนียสร้ำงสถิติโลกขึ้นใหม่ 
 3. สิงหำเนียเดินทำงเหนือทะเลและพ้ืนดิน 
 4. บอลลูนของสิงหำเนียใหญ่โตมโหฬำร 
เฉลย 2 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : รู้ใจควำมส ำคัญของเรื่องเชิงพรรณนำแบบใช้ภำพแสดง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรพรรณนำ 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมที่พิมพ์ตัวหนำ “กำรบันทึกสถิติควำมสูงของบอลลูน          
อำกำศร้อน” และรำยละเอียดที่ตำมมำ “นักบินชำวอินเดีย วิเจย์พัต สิงหำเนีย ได้ท ำลำยสถิติควำมสูง                 
ของบอลลูนอำกำศร้อน ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน ค.ศ.2005 เขำเป็นบุคคลแรกที่พำบอลลูนลอยไปถึง            
21,000 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล”  
   เมื่ออ่ำนจบสำมำรถตอบค ำถำม 5W1H ได้ดังนี ้
 

Who (ใคร) นักบินชำวอินเดีย วิเจย์พัต สิงหำเนีย 

What (ท ำอะไร) ท ำลำยสถิติควำมสูงของบอลลูนอำกำศร้อน 

When (เม่ือใด) ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน ค.ศ.2005 
 

 นอกจำกนี้จะพบว่ำค ำส ำคัญที่ปรำกฏซ้ ำในข้อควำมที่พิมพ์ตัวหนำและรำยละเอียด คือ “สถิติควำมสูง       
ของบอลลูนอำกำศร้อน”  
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 2. 
 
 
 



 
 

-๖๓- 
 

ค ำถำมที ่2 วิเจย์พัต สิงหำเนีย ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีในยำนพำหนะอ่ืนสองชนิด ยำนพำหนะนั้น ได้แก่อะไรบ้ำง 
ตอบ .............................................................................................................................................................. 
จำกกำรท ำโจทย์ข้อ 2 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึงทั้งเครื่องบิน และ ยำนอวกำศ (เรียงล ำดับใดก่อนก็ได้) 
 • 1. อำกำศยำน 
 2. ยำนอวกำศ 
 • 1. เครื่องบิน 
 2. เรืออวกำศ 
 • 1. กำรเดินทำงทำงอำกำศ 
 2. กำรเดินทำงในอวกำศ 
 • 1. เครื่องบิน 
 2. จรวดอวกำศ 
 • 1. เจ็ท 
 2. จรวด 
ได้คะแนนบำงส่วน 
อ้ำงถึงเครื่องบิน หรือ ยำนอวกำศ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
 • ยำนอวกำศ 
 • กำรเดินทำงในอวกำศ 
 • จรวดอวกำศ 
 • จรวด 
 • อำกำศยำน 
 • เครื่องบิน 
 • กำรเดินทำงทำงอำกำศ 
 • เจ็ท 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 • สิ่งที่บินได ้
แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 • ชุดอวกำศ [ไม่ใช่ประเภทของกำรคมนำคม] 
 • จัมโบ้ (เนื้อเรื่องไม่ได้บอกอย่ำงเฉพำะเจำะจง กำรอ้ำงถึงเครื่องบินจัมโบ้เจ็ทไม่เกี่ยวข้องกับค ำถำมนี้) 
 • เรือเดินอำกำศ 
 
 



 
 

-๖๔- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม : บอกต ำแหน่งสำระสองส่วนที่บอกไว้อย่ำงชัดเจนในเรื่องเชิงพรรณนำ 
   แบบใช้ภำพแสดง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรพรรณนำ 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกข้อควำมที่กล่ำวถึง “กระเช้ำ” ที่ว่ำ “ห้องโดยสำรเป็นแบบปิด        
และปรับควำมดัน มีหน้ำต่ำงเป็นฉนวนสร้ำงด้วยอลูมิเนียมเช่นเดียวกับเครื่องบิน วิเจย์ พัต สิงหำเนีย                        
สวมชุดอวกำศระหว่ำงกำรเดินทำง” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะพบว่ำ วิเจย์พัต สิงหำเนีย ได้ใช้เทคโนโลยีที่มียำนพำหนะอ่ืนสองชนิด คือ        
เครื่องบินหรืออำกำศยำน (สังเกตจำกกำรเปรียบเทียบที่ว่ำ “เช่นเดียวกับเครื่องบิน) และยำนอวกำศ                 
(สังเกตจำกกำรใหร้ำยละเอียดชุดที่วิเจย์พัต สิงหำเนีย สวมระหว่ำงกำรเดินทำง คือ ชุดอวกำศ”) 
 ค ำตอบจึงคือ “เครื่องบินหรืออำกำศยำน” และ “ยำนอวกำศ” 
    
ค ำถำมที่ 3 กำรน ำภำพเครื่องบินจัมโบ้เจ็ทมำใส่ไว้ในเนื้อเรื่องมีจุดประสงค์อะไร 
ตอบ ............................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงโดยตรงหรือโดยนัยถึงควำมสูงของบอลลูนหรือสถิติ อำจจะอ้ำงโดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเครื่ องบินจับโบ้
เจ็ทกับบอลลูน 
 • เพ่ือแสดงว่ำบอลลูนลอยขึ้นได้สูงเท่ำไร 
 • เพ่ือเน้นถึงข้อเท็จจริงว่ำบอลลูนลอยไปได้ สูงจริง ๆ 
 • เพ่ือแสดงว่ำสถิติของเขำน่ำทึ่งขนำดไหน เขำไปได้สูงกว่ำเครื่องบินจับโบ้เจ็ท 
 • เป็นจุดอ้ำงอิงให้เห็นควำมสูง 
 • เพ่ือแสดงว่ำสถิติของเขำน่ำทึ่งขนำดไหน [ขั้นต่ ำสุดที่จะได้คะแนน] 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 • เป็นกำรเปรียบเทียบ 
แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 • ทั้งบอลลูนและเครื่องบินจับโบ้เจ็ทบินได้ 
 • เพ่ือให้ดูดี 



 
 

-๖๕- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม : ระบุจุดประสงค์ของภำพประกอบในเรื่องเชิงพรรณนำแบบใช้ภำพแสดง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรพรรณนำ 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 200 
 
ค ำอธิบำย  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกภำพประกอบและรำยละเอียดด้ำนขวำของภำพ คือ ภำพบอลลูน          
ที่มีรำยละเอียดว่ำ “สถิติเดิม: 19,800 m” และภำพเครื่องบินจัมโบ้เจ็ท ที่มีรำยละเอียดว่ำ “10,000 m”  
  จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ตัวเลขสถิติที่คู่กับแต่ละภำพนั้นแสดงให้เห็นถึง ระดับควำมสูงของบอลลูน          
กับเครื่องบินจัมโบ้เจ็ท ที่สูงน้อยกว่ำสถิตระดับควำมสูงที่บันทึกได้ใหม่ (21,000 m) ของวิเจย์พัต สิงหำเนีย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงคือ “เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำสถิติระดับควำมสูงที่บันทึกได้ใหม่สูงมำกกว่ำ                      
สถิติเดิมและควำมสูงของเครื่องบินจัมโบ้เจ็ท” หรือ “เพ่ือเป็นจุดอ้ำงอิงให้เห็นควำมสูงของสถิติท่ีบันทึกได้ใหม่” 
 
ค ำถำมที่ 4 ท ำไมภำพวำดนี้จึงแสดงบอลลูนถึงสองลูก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. เพื่อเปรียบเทียบขนำดบอลลูนของสิงหำเนียก่อนและหลังพองตัว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบขนำดบอลลูนของสิงหำเนียกับบอลลูนอำกำศร้อนทั่วไป 
 3. เพื่อแสดงว่ำบอลลูนของสิงหำเนียดูเล็กเม่ือมองจำกพ้ืนดิน 
 4. เพ่ือแสดงว่ำบอลลูนของสิงหำเนียเกือบชนกับบอลลูนอื่น 
เฉลย 2



 
 

-๖๖- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :  กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม : รู้จุดประสงค์ของกำรเชื่อมโยงภำพประกอบในเรื่องเชิงพรรณนำ 
   แบบใช้ภำพแสดง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรพรรณนำ 
บริบท :   กำรศึกษำ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย   
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกควำมแตกต่ำงกันของขนำดระหว่ำงบอลลูนอำกำศร้อนทั่วไป        
กับบอลลูนของวิเจย์พัต สิงหำเนีย ซึ่งสัมพันธ์กับรำยละเอียดของขนำดที่ว่ำ “ขนำด: 435,000 m3  (ขนำดปกติ
ของบอลลูนอำกำศร้อนปกติ 481 m3)” 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖๗- 
 

 

 ล าดับที่ ๑๒ ตึกสูง  

    “ตึกสูง” เป็นบทความจากนิตยสารของนอร์เวย์ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ ๑ ขณะที่บทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร ตึกใดในรูปที่ ๒ สร้างเสร็จแล้วและสูงท่ีสุด                                 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………… 
คะแนนเต็ม                                                                                                                                       
หอคอย ซีเอ็นทาวเวอร์                                                                                                                                                                     
ไม่มีคะแนน                                                                                                                                                               
ค าตอบอ่ืน ๆ



 
 

-๖๘- 
 

 

 

* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙  
 

ค าอธิบาย 
ค าตอบของค าถามข้อนี้ นักเรียนต้องพิจารณาจาก                                                                                               
๑. ข้อมูลด้านบนรูปภาพ “ ‘ตึกสูง’ เป็นบทความจากนิตยสารของนอร์เวย์ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖”                                       

          ๒. ค าอธิบายของรูปที่ ๒ : ตึกที่สูงที่สุดในโลกบางตึก ที่ว่า “เมื่อตึกเบิร์จในดูไบสร้างเสร็จ ในปี                      
ค.ศ. ๒๐๐๘ คาดว่าจะเป็นตึกท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูง ๗๐๐ เมตร” 

จากข้อมูลข้างต้น ขณะที่บทความนี้ตีพิมพ์ ตึกใดในรูปที่ ๒ สร้างเสร็จแล้วและสูงที่สุด จึงต้องตอบว่า
“หอคอย ซีเอ็นทาวเวอร์” 

ค าถามที่ ๒ รูปที่ ๑ ให้ข้อมูลอะไร 
 ๑. การเปรียบเทียบความสูงของตึกต่าง ๆ 
 ๒. จ านวนตึกทั้งหมดในเมืองต่าง ๆ 
 ๓. จ านวนตึกที่มีความสูงมากกว่าความสูงระดับหนึ่งของเมืองต่าง ๆ 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของตึกในเมืองต่าง ๆ 
เฉลย ๓ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  
สมรรถนะ : 
เจตนาของค าถาม : 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : 
บริบท : 
รูปแบบของข้อสอบ : 

การบูรณาการและตีความ                                                                                     
สร้างความเข้าใจในภาพรวมอธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่แสดงไว้ในกราฟ 
การบอกเล่าอธิบายเหตุผล                                                                             
การศึกษา                                                                                                                         
เลือกตอบ                                                                                                             

* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙   

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  

 สมรรถนะ : 

 เจตนาของค าถาม : 

 ประเภทของเนื้อเรื่อง : 

 บริบท : 

 รูปแบบของข้อสอบ : 

การเข้าถึงและค้นสาระ                                                                                                     

บอกต าแหน่งสาระซึ่งบอกไว้อย่างชัดเจนในกราฟ                                       

การบอกเล่าอธิบายเหตุผล                                                               

การศึกษา                                                                              

สร้างค าตอบแบบปิด                                                                               



 
 

-๖๙- 
 

ค าอธิบาย                                                                                                                                        
 ค าตอบของค าถามข้อนี้ นักเรียนต้องพิจารณาจาก                                                                                      
 ๑. ค าอธิบายของรูปที่ ๑ “แสดงจ านวนตึกสูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้นที่สร้างเสร็จแล้วหรือก าลังก่อสร้าง                  
ทั้งนี้รวมถึงตึกท่ีวางแผนก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๑”                                                                          
 ๒. ข้อมูลรายชื่อเมืองต่าง ๆ ในรูปที่อยู่ด้านซ้ายของรูป                                                                          
 จากข้อมูลข้างต้น ค าตอบจึงตอบข้อ ๓. 
 หมายเหตุ ค าว่า “ที่มีความสูงมากกว่าความสูงระดับหนึ่ง” ในตัวเลือกข้อ ๓. จะสื่อความหมาย                         
ตรงกับค าอธิบายของรูปที่ ๑ ที่ว่า “สูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้น” 
ค าถามที่ ๓ เรดิสัน SAS พลาซ่าในเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สูงเพียง ๑๑๗ เมตร ท าไมจึงน าตึกนี้                 
มาใส่ในรูปที่ ๒                                                                                                                                   
ตอบ........................................................................................................................................................ 
คะแนนเต็ม                                                                                                                                          
อ้างถึงข้อเท็จจริงว่าบทความมาจากนิตยสารของนอร์เวย์ หรือผู้อ่านอาจจะเป็นชาวนอร์เวย์                                         

 มันมาจากนิตยสารในนอร์เวย์ 

 มันเขียนเพ่ือคนในนอร์เวย์ ดังนั้นจึงมีไว้เพ่ือให้พวกเขาเห็นภาพ 

 เพ่ือแสดงให้คนนอร์เวย์เห็นว่าที่จริงแล้วพวกเขาไม่มีตึกสูงมาก ๆ ! 
ได้คะแนนบางส่วน 
อ้างถึงเรดิสัน SAS พลาซ่าเป็นจุดอ้างอิงหรือจุดเปรียบเทียบ โดยไม่มีการอ้างถึงผู้อ่านชาวนอร์เวย์ 

 เพ่ือการเปรียบเทียบ 

 เพ่ือให้มีจุดอ้างอิง 

 เพ่ือที่คุณจะเข้าใจว่ามาตราวัดมีความหมายอย่างไร 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 

 ๑๑๗ เมตร ก็ถือว่าสูงค่อนข้างมาก 

 เพราะมันเป็นหนึ่งในตึกท่ีสูงที่สุดในโลก 

 มันมีความสูง ๓๐ ชั้นหรือมากกว่า 

 มันเป็นตึกที่สูงที่สุดในนอร์เวย์ (กว้างเกินไป ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้อ่านในเนื้อเรื่อง) 

 เพราะว่ามันเป็นของชาวนอร์เวย์ (กว้างเกินไป ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้อ่านในเนื้อเรื่อง) 

 แสดงความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง



 
 

-๗๐- 
 

 

 มันเป็นเพียงตึกเดียวที่เป็นโรงแรม (ถูก แต่ไม่ใช่เหตุผลว่าท าไมจึงใส่เข้าไปในเนื้อเรื่อง) 

 มันเป็นเพียงตึกเดียวที่ไม่มียอดแหลม (ถูก แต่ไม่ใช่เหตุผลว่าท าไมจึงใส่เข้าไปในเนื้อเรื่อง) 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙  

 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙  
 

 

ค าอธิบาย 

 ค าตอบของค าถามข้อนี้ พิจารณาได้จากข้อมูล ด้านบนรูปภาพที่ว่ า  “ ‘ตึกสู ง’  เป็นบทความ                                   

จากนิตยสารของนอร์เวย์ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖” เหตุที่น าตึกเรดิสัน SAS พลาซ่าในเมืองออสโล ประเทศนอเวย์ 

ซึ่งสูงเพียง ๑๑๗ เมตร มาใส่ในรูปที่ ๒ ก็เพราะบทความนี้มาจากนิตยสารของนอร์เวย์ หรืออาจตอบได้ว่า               

เพ่ือให้ผู้อ่านนิตยสารที่เป็นชาวนอร์เวย์ได้ทราบว่า ตึกที่สูงที่สุดในโลกบางตึกสูงมากกว่าตึกในประเทศนอร์เวย์เท่าใด 

 

ค าถามที่ ๔ สมมติว่าข้อมูลเกี่ยวกับตึกสูงถูกน าเสนออีกครั้งในบทความเช่นเดียวกันนี้ในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า 

ข้อความ ๓ ข้อความที่อยู่ข้างล่างคือ ลักษณะของบทความเดิม ให้แสดงว่าลักษณะเหล่านี้มีแนวโน้มจะ

เปลี่ยนแปลงไปในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าหรือไม่ จงคลิก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อ

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  
สมรรถนะ : การสะท้อนและประเมิน 
เจตนาของค าถาม : เข้าใจบทบาทของผู้อ่านในการตัดสินเนื้อหาของเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล                                                                   
บริบท : การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 

ลักษณะของบทความ 
มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงลงไปในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 

ใช่หรือไม่ 

เมืองที่แสดงในรูปที่ ๑ ใช่ / ไม่ใช่ 

หัวเรื่องของรูปที่ ๒ ใช่ / ไม่ใช่ 

จ านวนของตึกที่แสดงในรูปที่ ๑ ใช่ / ไม่ใช่ 



 
 

-๗๑- 
 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  

สมรรถนะ : การสะท้อนและประเมิน 
เจตนาของค าถาม : แบ่งแยกระหว่างลักษณะทางโครงสร้างกับเนื้อหาในชุดของกราฟ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
บริบท : การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบเชิงซ้อน 
* ตามกรอบโครงสร้างประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

ค าอธิบาย 

 เมืองที่แสดงในรูปที่ ๑ 

 ค าตอบคือ “ใช่” 

 เพราะในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จ านวนตึกสูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้น ที่สร้างเสร็จแล้วหรือก าลังก่อสร้าง                 

ทั้งนี้รวมถึงตึกที่วางแผนก่อสร้างตั้งแต่มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ย่อมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเพราะระยะเวลา                        

ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็น่าจะเป็นไปได้ว่ามีจ านวนตึกสูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้น ในแต่ละเมืองน่าจะต้องมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น 

ดังนั้นเมืองปรากฏในรูปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป คือ มีเมืองใหม่ หรือบางเมืองอาจถูกตัดออกไป 

 หัวเรื่องของรูปที่ ๒ 

 ค าตอบคือ “ใช่” 

 เพราะในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จ านวนตึกสูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้น ที่สร้างเสร็จแล้วหรือก าลังก่อสร้าง                  

ทั้งนี้รวมถึงตึกที่วางแผนก่อสร้างตั้งแต่มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ย่อมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง เพราะระยะเวลา             

ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็น่าจะเป็นไปได้ว่ามีจ านวนตึกสูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้น ในแต่ละเมืองน่าจะต้องมีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
 

ค าถามข้อที่ ๕ ใช้เรื่อง “ตึกสูง” เพื่อตัดสินว่าข้อมูลในแต่ละส่วนของตารางข้างล่างนี้ อยู่ในรูปที่ ๑ รูปที่ ๒ 

หรือไม่อยู่ท้ังสองรูป 

ลักษณะของบทควำม รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไม่อยู่ทั้งสองรูป 
ชื่อของตึกหนึ่งในฮ่องกง รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไม่อยู่ทั้งสองรูป 

ช่วงเวลำที่ตึกเอมไพร์สเตตสร้ำงเสร็จ รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไม่อยู่ทั้งสองรูป 

จ ำนวนตึกที่สร้ำงในโตรอนโต 
ตั้งแต่ปี 1976 

รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไม่อยู่ทั้งสองรูป 

 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ  
สมรรถนะ :  กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : วิเครำะห์สำระที่แสดงไว้ในชุดของกรำฟ 



 
 

-๗๒- 
 

ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรบอกเล่ำเหตุผล 
บริบท :   กำรศึกษำ  
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบเชิงซ้อน 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

 

ค าอธิบาย 

 ชื่อของตึกหนึ่งในฮ่องกง 

 ค าตอบคือ ไม่อยู่ทั้งสองรูป 

 เพราะรูปที่ ๑ แสดงเฉพาะชื่อเมืองที่มีจ านวนตึกสูงอย่างน้อย ๓๐ ชั้น ที่สร้างเสร็จแล้วหรือก าลังก่อสร้าง ทั้งนี้

รวมถึงตึกที่วางแผนก่อสร้างตั้งแต่มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ไม่ได้ระบุชื่อตึก และรูปที่ ๒ ไม่ปรากฏตึกในฮ่องกงด้วย 

 ช่วงเวลาที่ตึกเอมไพร์สเตตสร้างเสร็จ 

 ค าตอบคือ รูปที่ ๒ 

 เพราะจากรายละเอียดของรูปที่ ๒ ที่ว่า “เมื่อตึกเบิร์จในดูไบสร้างเสร็จในปี ค.ศ. ๒๐๐๘” ตัวเลข ๒๐๐๘

ที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บใต้ชื่อตึกเบิร์จ ดูไบ จึงสื่อถึงปีที่สร้างเสร็จ ดังนั้นตัวเลข ๑๙๓๑ ที่อยู่ในเครื่องหมาย          

ใต้ชื่อตึกเอมไพร์สเตต นิวยอร์ก จึงสื่อถึงปีที่สร้างตึกเอมไพร์สเตตเสร็จ 

 จ านวนตึกที่สร้างในโตรอนโตตั้งแต่ปี ๑๙๗๖ 

 ค าตอบคือ ไม่อยู่ทั้งสองรูป 

 เพราะตัวเลข ๑๙๗๖ ที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บใต้ชื่อหอคอย ซีเอ็น ทาวเวอร์ โตรอนโต สื่อถึงปีที่             

สร้างตึกหอคอย ซีเอ็นทาวเวอร์เสร็จ 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๗๓- 
 

 

ล าดับที่ ๑๓ ประกาศเรื่องบริจาคโลหิต 

 

 

   

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

 

 

 

“ประกาศเรื่องบริจาคโลหิต” มาจากเว็บไวต์ของฝรั่งเศส 

ค าถามที่ ๑ จุดประสงค์หลัก “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” คืออะไร 

๑. เพ่ือกระตุ้นให้คนบริจาคโลหิต 

๒. เพ่ือบรรยายความเสี่ยงของการบริจาคโลหิต 

๓. เพ่ืออธิบายว่าคุณสามารถบริจาคโลหิตที่ไหนได้บ้าง 

๔. เพ่ือพิสูจน์ว่าคนจ านวนมากบริจาคโลหิตเป็นประจ า 

เฉลย ๑



 
 

-๗๔- 
 

 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : รู้จุดประสงค์หลักของป้ายประกาศ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การโต้แย้ง 
บริบท : สาธารณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
  * ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

ค าอธิบาย 

 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความย่อหน้าที่ ๑ และใจความส าคัญของย่อหน้าที่ ๒ ของประกาศ 
 “การบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจ าเป็น” 
 ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถใช้แทนเลือดมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงไม่มีอะไรมา
ชดเชยได้และจ าเป็นส าหรับการช่วยชีวิต 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ใจความส าคัญของย่อหน้าที่ ๒ คือ “การบริจาคโลหิตไม่มีอะไรมาชดเชย
ได้และจ าเป็นส าหรับการช่วยชีวิต” เพราะเป็นข้อความที่แสดงผล สังเกตได้จากการาใช้ค าเชื่อม “ดังนั้น”         
และ “จึง” อีกทั้งใจความส าคัญของย่อหน้านี้ยังสื่อความเหมือนข้อความย่อหน้าที่ ๑ ด้วยสังเกตได้จากค าส าคัญ            
ที่ปรากฏซ้ า คือ “การบริจาคโลหิต” และ “จ าเป็น” 
 นอกจากนี้ในย่อหน้าถัดมายังมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศสที่ผู้ป่วยได้รับประโยชน์                
จากการถ่ายเลือด ซึ่งอนุมานได้ว่ามาจากการบริจาคโลหิต เพ่ือสนับสนุนใจความส าคัญของย่อหน้าที่ ๒ ให้ชัดเจน
ขึ้นด้วย  
 จุดประสงค์หลักของประกาศจึงเพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านประกาศมาบริจาคโลหิต ค าตอบจึงตอบข้อ ๑ 
 

ค าถามที่ ๒ ผู้หญิงอายุ ๑๘ ปี ที่บริจาคโลหิตไปแล้ว ๒ ครั้งใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และต้องการบริจาคโลหิต
อีกครั้งตาม “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” มีเงื่อนไขอะไรที่จะยอมให้เธอบริจาคโลหิตได้อีกครั้ง 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………….. 
คะแนนเต็ม 
ระบุว่าต้องมีเวลาผ่านมาแล้วเพียงพอหลังจากบริจาคครั้งสุดท้าย 

 ขึ้นอยู่กับว่าตั้งแต่เธอบริจาคครั้งสุดท้ายผ่านมา ๘ สัปดาห์แล้วหรือยัง 

 เธอสามารถบริจาคได้ถ้าผ่านมานานพอไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้ 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน



 
 

-๗๕- 
 

 

 เวลา 
แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือเกี่ยวข้อง 

 ถ้าเธออายุถึงก็บริจาคได้ 

 ตราบเท่าที่เธอไม่ได้บริจาคโลหิตหลายครั้งจนเกินไปในปีนี้ เธอบริจาคได้ 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องสั้นเพื่อน าไปสู่ข้อสรุป 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การโต้แย้ง 
บริบท : สาธารณะ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 
  * ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้ พิจารณาได้จากข้อความในบรรทัดสุดท้ายของประกาศที่แสดงเงื่อนไข                        
ของการบริจาคโลหิตว่า “จ าเป็นต้องเว้นระยะอย่างน้อย ๘ สัปดาห์แล้วหรือไม่” 
ค าถามที่ ๓ เนื้อเรื่องกล่าวว่า : “อุปกรณ์ที่ใช้เจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อและใช้ครั้งเดียว...” ท าไมเนื้อเรื่อง                  

จึงใส่ข้อมูลนี้เข้าไปด้วย 

 ๑. เพ่ือย้ าให้คุณแน่ใจว่าการบริจาคโลหิตปลอดภัย 

 ๒. เพ่ือเน้นย้ าว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจ าเป็น 

 ๓. เพ่ืออธิบายการน าโลหิตของคุณไปใช้ 

 ๔. เพ่ือให้รายละเอียดของการทดสอบและการตรวจสอบ 

เฉลย ๑ 

 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
  สมรรถนะ : การบูรณาและตีความ 
  เจตนาของค าถาม : รู้จุดประสงค์ชักจูงของถ้อยค าในป้ายประกาศ 
  ประเภทของเนื้อเรื่อง : การโต้แย้ง 
  บริบท : สาธารณะ 
  รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙   



 
 

-๗๖- 
 

 

 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากบริบทที่ตามมาของข้อความ “อุปกรณ์ที่ใช้เจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อ    
และใช้ครั้งเดียว” คือ “ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในการให้เลือดของคุณ” 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๑. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๗๗- 
 

 

ล าดับที่ ๑๔ คนขี้เหนียวกับทองค า 

 

คนขี้เหนียวกับทองค า 

นิทานโดย อีสป 

 คนขี้เหนียวคนหนึ่งได้ขายทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองค ามาก้อนหนึ่ง ซึ่งเขาน ามันไปฝังลงในหลุมที่อยู่                 

ข้างก าแพง เขาเดินไปดูทุกวัน คนงานของเขาคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าคนขี้เหนียวไปที่จุดนั้นอยู่เสมอ จึงตัดสินใจ            

จับตาดูความเคลื่อนไหวของเขา ไม่นานคนงานก็พบความลับเรื่องสมบัติที่ซ่อนไว้ และเมื่อขุดลงไปก็พบก้อนทองค า       

และขโมยมันไป เมื่อคนขี้เหนียวมาดูอีกครั้ง ก็พบแต่หลุมว่างเปล่า เขาจึงเริ่มดึงผมของตัวเองและคร่ าครวญเสียงดัง

ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ เพ่ือนบ้านเห็นเขาจมอยู่กับความเศร้าโศกและได้รับรู้ถึงสาเหตุ จึงกล่าวว่า “สวดมนต์เถิด

อย่าเสียใจไปเลย ท่านก็เอาหินใส่ไว้ในหลุมสิ แล้วคิดว่าทองค ายังวางอยู่ตรงนั้น มันก็ให้ผลเหมือนกับตอนที่                  

ยังมีทองค าอยู่ อย่างไรเสียท่านก็เหมือนกับไม่มีมันอยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้น ามัน มาใช้เลยสักนิด” 

ค าถามที่ ๑ อ่านข้อความด้านล่างและใส่ตัวเลขตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

 ๑. คนข้ีเหนียวตัดสินใจเปลี่ยนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นก้อนทองค า 

 ๒. ชายคนหนึ่งขโมยทองค าของคนขี้เหนียว 

 ๓. คนข้ีเหนียวขุดหลุมแล้วซ่อนสมบัติของเขาไว้ในนั้น 

 ๔. เพ่ือนบ้านของคนขี้เหนียวบอกเขาให้หาหินมาวางแทนทองค า 

เฉลย ล าดับเหตุการณ์ได้ดังนี้ ๑), ๓), ๒) และ ๔) 

 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
  สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ                                                                                                         
  เจตนาของค าถาม : ล าดับเหตุการณ์ในเรื่องบรรยาย 
  ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
  บริบท : ส่วนบุคคล 
  รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบปิด 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 
 
 

 



 
 

-๗๘- 
 

ค าอธิบาย 

 การตอบค าถามข้อนี้ นักเรียนต้องพิจารณาจากบริบทของข้อความแต่ละข้อว่า ข้อความส่วนหลังของข้อใด

สัมพันธ์กับข้อความส่วนหน้าของข้อใด 

 การเรียงล าดับจึงควรเริ่มจากข้อความที่ ๑) ไปหาข้อความที่ ๓) เพราะข้อความส่วนหลัง “ก้อนทองค า” 

ของข้อความที่ ๑) สื่อความหมายเหมือนค าว่า “สมบัติ” ในข้อความที่ ๓) และทั้งสองข้อความนี้เกี่ยวข้อง                    

กับตัวละครเดียวกัน คือ “คนข้ีเหนียว” 

 จากนั้นจึงตามด้วยข้อความที่ ๒) เพราะเนื้อหาเป็นเหตุการณ์ที่ต้องต่อเนื่ องหลังจากคนขี้เหนียว                       

ซ่อนสมบัติและจบด้วยข้อความที่  ๔) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ เ พ่ือนบ้านของคนขี้เหนียวกล่าวกับคนขี้เหนียว                 

หลังจากถูกขโมยสมบัติ (ทองค า) 

 

ค าถามที่ ๒ คนขี้เหนียวได้ก้อนทองค ามาได้อย่างไร 
ตอบ................................................................................................................................................ ......... 
คะแนนเต็ม 
กล่าวว่าเขาขายทุกสิ่งที่เขามี อาจถอดความหรือยกประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบโดยตรง 

 เขาขายทุกอย่างที่เขามี 

 เขาขายของทุกอย่าง 

 เขามักซื้อมันมา [การเชื่อมโยงไปว่าขายทุกสิ่งที่เขามีโดยนัย] 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 

 มันเป็นของเขา 

 เขาได้มันมา 
แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 

 เขาขโมยมัน 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การเข้าถึงและค้นสาระ 
เจตนาของค าถาม : บอกต าแหน่งสาระซึ่งบอกไว้อย่างชัดเจนตอนเริ่มต้นเรื่องสั้น 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
บริบท : ส่วนบุคคล 



 
 

-๗๙- 
 

 
ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามนี้พิจารณาได้จากเนื้อหาในประโยคแรกของนิทานที่ว่า “คนขี้เหนียวคนหนึ่งได้ขาย          
ทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองค ามาก้อนหนึ่ง” 
 ค าตอบจึงคือ “เขาขายทุกสิ่งที่เขามี” หรือ “เขาขายของทุกอย่างที่มี” 
ค าถามที่ ๓ นี่คือบทสนทนาระหว่างคนสองคนที่ได้อ่านเรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” 
 ผู้พูดคนที่ ๑: เพื่อนบ้านช่างน่ารังเกียจ เขาน่าจะแนะน าให้หาอย่างอื่นที่ดีกว่าหินมาแทนทองค า 
 ผู้พูดคนที่ ๒: ไม่ เขาท าอย่างนั้นไม่ได้ก้อนหินเป็นสิ่งส าคัญในเรื่อง 
ผู้พูดคนที่ ๒ จะให้เหตุผลสนับสนุนเหตุผลมุมมองของเขาเองว่าอย่างไร 
ตอบ........................................................................................................................................................... 

คะแนนเต็ม 

 รู้ว่าใจความของเรื่องอยู่ที่ทองค าถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีค่า 

 มันจ าเป็นต้องแทนที่ด้วยบางสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพ่ือให้เป็นไปตามจุดประสงค์ 

 ก้อนหินมีความส าคัญในเรื่อง เพราะในภาพรวมคือการฝังหินก็ให้สิ่งดี ๆ ที่ทองค าให้แก่เขาได้ไม่ต่างกัน 

 ถ้าคุณแทนที่มันด้วยบางสิ่งที่ดีกว่าก้อนหิน มันอาจผิดจุดประสงค์ เพราะสิ่งที่ฝังต้องเป็นของบางสิ่ง                
ที่ไม่มีประโยชน์จริง ๆ 

 ก้อนหินไม่มีประโยชน์ แต่ส าหรับคนขี้เหนียว มันก็เหมือนกับทองค า! 

 สิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์คือสิ่งที่ดีกว่า เขาไม่ได้ใช้ทองค า นั่นคือสิ่งที่คนนั้นชี้ให้เห็น 

 เพราะก้อนหินสามารถหาได้ทุกท่ี ส าหรับคนข้ีเหนียวทองค าและก้อนหินก็เหมือนกัน (“หาได้ในทุกท่ี” 
แสดงว่าก้อนหินไม่ใช่สิ่งที่มีค่าพิเศษโดยนัย) 
 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 

 ก้อนหินเป็นส่วนส าคัญของเรื่อง (กล่าวซ้ ากับค าถาม) 

 มันจ าเป็นต้องเป็นก้อนหิน (ขาดค าอธิบาย) 

 มันจะได้ไม่เหมือนเดิม (กว้างเกิน) 

 ในเรื่องก้อนหินมีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ (ไม่ได้อธิบายว่าคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์คืออะไร)                                 

รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 
 * ตามกรอบโครงสรา้งการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 



 
 

-๘๐- 
 

แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 

 มันต้องเป็นก้อนหินเพราะก้อนหินหนัก 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : เชื่อมโยงรายละเอียดของนิทานกับใจความส าคัญของเรื่อง 
ประเภทของเนื้อหา : การบรรยาย 
บริบท : ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 

 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากค าพูดของเพ่ือนบ้านในตอนท้ายของนิทานที่ว่า “ท่านก็เอาก้อนหิน

ใส่ไว้ในหลุมสิ แล้วคิดว่าทองค ายังวางอยู่ตรงนั้น มันก็ให้ผลเหมือนกับตอนที่ยังมีทองค าอยู่ อย่างไรเสีย                    

ท่านก็เหมือนกับไม่มีมันอยู่แล้ว เพราะท่านไม่ได้น ามัน มาใช้เลยสักนิด” 

 จากค าพูดข้างต้น ก้อนหินเป็นสิ่งส าคัญในเรื่อง เพราะการฝังก้อนหินในหลุมแทนทองค าที่หายไป                  

ก็ย่อมให้ผลเหมือนที่เขาฝังทองค า 

ค าถามที่ ๔ ใจความส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 

 ๑) อย่าเก็บสะสมของมีค่าที่สามารถถูกขโมยได้ 
 ๒) การไว้ใจคนอ่ืนถือเป็นข้อผิดพลาด 
 ๓) การไม่ได้ใช้ของที่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีของสิ่งนั้น 
 ๔) อย่าเสียใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
เฉลย ๓ 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
  สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
  เจตนาของค าถาม : รู้ใจความส าคัญของนิทาน 
  ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
  บริบท : ส่วนบุคคล 
  รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 



 
 

-๘๑- 
 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามนี้พิจารณาได้จากค าพูดของเพ่ือนบ้านในตอนท้ายของนิทานที่ว่า “ท่านก็เอาก้อนหินไว้
ในหลุมสิ แล้วคิดว่าทองค ายังวางอยู่ตรงนั้น มันก็ให้ผลเหมือนกับตอนที่ยังมีทองค าอยู่ อย่างไรเสียท่านก็เหมือนกับ
ไม่มีมันอยู่แล้ว เพราะท่านไม่ได้น ามัน มาใช้เลยสักนิด” 
 จากค าพูดข้างต้น ใจความส าคัญของเรื่องอยู่ที่เพ่ือนบ้านกล่าวเปรียบเทียบการเอาก้อนหินใส่ไว้ในหลุม
แทนทองค าที่หายไปว่า “อย่างไรเสียท่านก็เหมือนกับไม่มีมันอยู่แล้ว เพราะท่านไม่ได้น ามันมาใช้เลยสักนิด”                
คือ ส าหรับคนขี้เหนียว ไม่ว่าจะเป็นทองค าหรือก้อนหินก็มีค่าเหมือนกัน เพราะเขาไม่ได้น ามาใช้ 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๘๒- 
 

 

ล าดับที่ ๑๕ ประชาธิปไตยในเอเธนส ์
 

ตอนที่ ๑ 

 ธูซิดิดีส เป็นนักประวัติศาสตร์และทหารที่มีชีวิตอยู่เมื่อศตวรรษที่ ๕ ก่อนคริสตกาลในยุคกรีกโบราณ            
เขาเกิดในกรุงเอเธนส์ ในช่วงสงครามเพโลพอนเนสเชียน (๒๓๑ - ๔๐๔ ปีก่อนคริสตกาล) ระหว่างเอเธนส์                
กับสปาร์ต้า เขามีต าแหน่งควบคุมกองเรือที่มีภารกิจคือป้องกันเมืองแอมฟิโพลิสในนครเทรซ เขาไปถึงเมืองช้าไป
และเมืองตกอยู่ในมือของบราซิดัสนายพลชาวสปาต้า ซึ่งเนรเทศธูซิดิดีสออกไปเป็นเวลา ๒๐ ปี สิ่งนี้ช่วยให้เขา      
มีโอกาสเก็บรวบรวมข้อมูลจากท้ังสองฝ่ายที่ท าสงครามกัน และเปิดโอกาสให้เขามีผลงานค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์
ของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 
 ธูซิดิดีสนับว่าเป็นหนึ่งในยอดนักประวัติศาสตร์ยุคโบราณ เขามุ่งความสนใจในเรื่องสาเหตุจากธรรมชาติ
และพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่าเรื่องโชคชะตาหรือการกระท าของพระเจ้า เพ่ืออธิบายวิวัฒนาการ                       
ของประวัติศาสตร์ ในงานของเขาจะไม่เพียงบรรยายข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่จะพยายามหาเหตุผลที่ชักจูงให้ตัวละคร
หลักเกิดการกระท าในลักษณะนั้น ธูซิดิดีส เน้นในเรื่องพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท าให้บางครั้งเขาเริ่มแต่ง                 
สุนทรพจน์ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครในประวัติศาสตร์ 
 

ตอนที่ ๒ 

 ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส (ศตวรรษที่ ๕ ก่อนคริสตกาล) ผู้ปกครองชาวเอเธนส์สุนทรพจน์ต่อไปนี้
เป็นเกียรติแก่ทหารที่พลีชีพในปีแรกของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 
 ระบบการปกครองของพวกเราไม่ได้ลอกเลียนจากรัฐข้างเคียง เ ราเป็นแบบอย่างให้ผู้ อ่ืนมากกว่า                      
ที่เราจะเป็นผู้ลอกเลียนแบบ ระบบของเราเรียกว่าประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการบริหารที่ขึ้นอยู่กับคนส่วนใหญ่
มากกว่าคนเพียงไม่กี่คน กฎหมายของเราพยายามให้สิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องของแต่ละบุคคล แต่ทว่าชื่อเสียง
เกียรติยศต่อสาธารณะขึ้นอยู่กับคุณความดีมากกว่าระดับชนชั้นในสังคม 
 ระดับชนชั้นในสังคมไม่ได้กีดกันบุคคลจากการรับต าแหน่งทางสังคมเช่นกัน (...) และในเวลาเดียวกัน     
เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เราจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องสาธารณะ เราจะท าตามผู้ที่อยู่ ในต าแหน่ง         
ที่มีอ านาจสั่งการ และเราจะท าตามกฎหมายโดยเฉพาะส่วนที่ป้องกันการกดขี่และกฎหมายที่ไม่ได้เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรซึ่งถือเป็นความน่าละอายที่จะละเมิด 
 ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแข่งขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิมฉลอง
กันตลอดปี จากความสง่างามของสถานที่พักอาศัยส่วนตัวของพวกเรา ซึ่งสร้างความพึงพอใจในแต่ละวัน            
และช่วยก าจัดความวิตกกังวลต่าง ๆ ออกไป ในขณะที่ผู้อาศัยในเมืองจ านวนมากสามารถดึงผลผลิตจากทั่วโลก       
มาสู่เอเธนส์ ดังนั้นชาวเอเธนส์จึงคุ้นเคยกับผลไม้ของประเทศอ่ืน เช่นเดียวกับคนในประเทศนั้น ๆ 

ธูซิดิดีส ประวัติศาสตร์ขของสงครามเพโลพอนเนสเชียน (ฉบับปรับปรุง) 



 
 

-๘๓- 
 

ค าถามที่ ๑ ท าไมธูดิดีสจึงถูกเนรเทศ 

 ๑. เขาไม่สามารถคว้าชัยชนะเพ่ือชาวเอเธนส์ที่แอมฟิโพลิส 
 ๒. เขาเข้ายึดกองเรือในแอมฟิโพลิส 
 ๓. เขาเก็บข้อมูลจากสองฝ่ายที่ท าสงครามกัน 
 ๔. เขาละทิ้งชาวเอเธนส์เพ่ือสู้กับชาวสปาร์ต้า 
เฉลย ๑ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การเข้าถึงและค้นสาระ 
เจตนาของค าถาม : บอกต าแหน่งสาระซึ่งบอกไว้อย่างชัดเจนในเรื่องที่มีตัวหนังสือจ านวนมาก 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
บริบท : การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 

 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากย่อหน้าที่ ๑ ของตอนที่ ๑ ที่ว่า “เขามีต าแหน่งควบคุมกองเรือ       

ที่มีภารกิจคือป้องกันเมืองแอมฟิโพในนครเทรซ เขาไปถึงเมืองช้าไปและเมืองตกอยู่ ในมือของบราซิดัส                  

นายพลชาวสปาร์ต้า ซึ่งเนรเทศธูซิดิดีสออกไปเป็นเวลา ๒๐ ปี” 

 จากข้อความข้างต้น สาเหตุที่ธูซิดิดีสถูกเนรเทศก็คือ เขาไม่สามารถป้องกันเมืองแอมฟิโพลิสในนครเทรซ  

 ค าตอบจึงตอบข้อ ๑. 
 

ค าถามที่ ๒ สมมติว่าสุนทรพจน์ของเพริคลีสเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ปีท่ีกล่าวสุนทรพจน์น่าจะเป็นปีใด
มากที่สุด 
 ๑. ๔๐๔ ปีก่อนคริสตกาล 
 ๒. ๔๓๐ ปีก่อนคริสตกาล 
 ๓. ๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล 
 ๔. ๕ ปีก่อนคริสตกาล 
เฉลย ๒. 
 
 



 
 

-๘๔- 
 

ลักษณะเฉพาะของค าตอบ 
สมรรถนะ : การเข้าถึงและค้นสาระ 
เจตนาของค าถาม : การบอกต าแหน่งข้อมูลโดยการท าให้สัมพันธ์กันผ่านเรื่องเชิงอธิบาย 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
บริบท :    การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากย่อหน้าที่ ๑ ของตอนที่ ๒ ที่ว่า “ธูซิดิดีสเขียนในฐานะเพริคลิส 
(ศศตวรรษที่ ๕ ของคริสตกาล) ผู้ปกครองชาวเอเธนส์ สุนทรพจน์ต่อไปนี้เป็นเกียรติแก่ทหารที่พลีชีพในปีแรก      
ของสงครามเพโลพอนเนสเชียน” 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปีที่กล่าวสุนทรพจน์คือปีแรกของสงครามเพโลพอนเนสเชียน                
ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในย่อหน้าที่ ๑ ตอนที่ ๑ ที่ว่า “ในช่วงสงครามเพโลพอนเนสเชียน ( ๔๓๑ - ๔๐๔ ปีก่อน
คริสตกาล)” 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๒. 
 
ค าถามที่ ๓ จุดประสงค์หนึ่งของสุนทรพจน์ในตอนที่ ๒ คือ เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารที่พลีชีพในปีแรก           
ของสงครามเพโลพอนเนสเชียน จุดประสงค์อีกหนึ่งประการของสุนทรพจน์นี้คืออะไร 
ตอบ....................................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
อ้างถึงแรงจูงใจ (ทางการเมือง) ในฐานะของเพริคลิส อาจอ้างถึง : การชักจูงทหารให้พยายามต่อสู้ต่อไป             
การให้ก าลังใจแก่ครอบครัวผู้ เสียชีวิต การส่งเสริมคว ามภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของชาวเอเธนส์                       
หรือการเน้นข้อดีของเอเธนส์ เปรียบเทียบกับสปาร์ต้าหรือเมืองอ่ืน ๆ ค าตอบต้องมีความเป็นไปได้                             
และสอดคล้องกับเรื่อง 

 เพ่ือท าให้ผู้คนภูมิใจในเอเธนส์ 

 เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย 

 เพ่ืออธิบายประโยชน์ของประชาธิปไตยแบบเอเธนส์ 

 ท าให้ผู้คนคิดว่าเอเธนส์ยังคงไม่เป็นไร แม้ว่าความเป็นจริงตอนนี้พวกเขาก าลังเผชิญกับปัญหา 

 เพ่ือส่งเสริมความคิดและทัศนคติในด้านบวก 

 เพ่ือปลุกเร้าประชาชน 



 
 

-๘๕- 
 

 เพ่ือส่งเสริมความรักชาติ 

 เพ่ือเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า 

 เพ่ือให้ได้รับความนิยมมากข้ึน 

 เพ่ือท าให้ประชาชนใช้ความรุนแรงต่อต้านชาวสปาร์ต้า 
อ้างถึงจุดประสงค์ของธูซิดิดีสในความเข้าใจถึงแรงจูงใจหรือวิธีการคิดของเพริคลิส 

 เพ่ืออธิบายแรงจูงใจ/จิตวิทยาของเพริคลิส 

 เพ่ืออธิบายว่าท าไมเขาจึงท าอย่างที่ท า 
ได้คะแนนบางส่วน 
ให้ค าตอบที่อ้างเพียงการอธิบายว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไร 

 เพ่ือแนะน าประชาธิปไตย 

 เพ่ืออธิบายประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 

 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารที่ตาย (กล่าวซ้ ากับค าถาม) 

 แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 

 เอเธนส์เป็นหัวข้อของสุนทรพจน์ (ไม่ได้กล่าวถึงจุดประสงค์) 

 เพ่ือท าให้ประชาชนหัวเราะ (คลาดเคลื่อน) 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : ระบุจุดประสงค์ของเรื่องเชิงโต้แย้งโดยเชื่อมโยงเข้ากับบริบทของเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
บริบท : การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 
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ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความท้ายย่อหน้าที่ ๑ ตอนที่ ๑ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุนทรพจน์                   
ที่ว่า “ธูซิดิดีสเน้นในเรื่องพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท าให้บางครั้งเขาเริ่มแต่งสุนทรพจน์ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขา
อธิบายแรงจูงใจของตัวละครในประวัติศาสตร์” 
 จากข้อความข้างต้น ค าว่า “สิ่งเหล่านี้” ในประโยคสุดท้ายเป็นค าที่สื่อความหมายถึง “สุนทรพจน์”                 
ซึ่งช่วยให้เขา (ธูซิดิดีส) อธิบายแรงจูงใจของตัวละครในประวัติศาสตร์ คือ เพริคลิส เห็นได้จากข้อความ             
ในย่อหน้าที่ ๑ ตอนที่ ๒ ที่ว่า “ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส (ศตวรรษที่ ๕ ของคริสตกาล) ผู้ปกครอง                
ชาวเอเธนส์” 
 จากนั้นนักเรียนต้องหาค าตอบต่อมาให้ได้ว่า สุนทรพจน์นี้อธิบายแรงจูงใจอะไรของเพริคลิสผู้ปกครอง      
ชาวเอเธนส์ ซึ่งค าตอบจะอยู่ที่ย่อหน้าที่ ๒ ตอนที่ ๒ ที่ว่า “ระบบการปกครองของพวกเราไม่ได้ลอกเลียนมาจากรัฐ
ข้างเคียง เราเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นมากกว่าที่เราจะเป็นผู้ลอกเรียนแบบ ระบบของเราเรียกว่าประชาธิปไตย” 
 ข้อความในย่อหน้าที่ ๒ ตอนที่ ๒ ข้างต้นจะสื่อถึงความรู้สึกในเชิงบวกที่มีต่อระบบการปกครองของ
เอเธนส์ 
 ค าตอบของค าถามนี้จึงคือ “เพ่ืออธิบายแรงจูงใจทางการเมือง (การปกครอง) ของเพริคลิส ”  
หรือ “เพ่ือท าให้ผู้ฟังภาคภูมิใจในระบบการปกครองของเอเธนส์” 
ค าถามที่ ๔ ผู้เขียนสุนทรพจน์ในตอนที่ ๒ คือใครให้อ้างถึงเนื้อเรื่องเพื่อสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
ตอบ..............................................................................................................................................................  
คะแนนเต็ม 
ระบุว่า ธูซิดิดีส (โดยตรงหรือโดยนัย) เป็นผู้เขียนสุนทรพจน์ และ อ้างถึง ธูซิดิดีสเขียนสุ นทรพจน์ในฐานะ                     
ของเพริคลิส อาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบโดยตรง 

 ธูซิดิดีส ในเรื่องบอกว่า “ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส” 

 ธูซิดิดีส “บางครั้งเขาเริ่มแต่งสุนทรพจน์ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละคร”          
ในประวัติศาสตร์ 

 เรื่องบอกว่า ธูซิดิดีสแต่งสุนทรพจน์ให้กับประชาชนที่เขาเขียนถึง 
ได้คะแนนบางส่วน 
ระบุว่า ธูซิดิดีส เป็นผู้เขียนสุนทรพจน์ โดยไม่มีค าอธิบาย 

 ธูซิดิดีส 

 นักประวัติศาสตร์และทหาร [อ้างถึงธูซิดิดีสโดยนัย] 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 
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 คนอ่ืน [กว้างเกินไป] 

 แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือเกี่ยวข้อง 

 เพริคลิส 

 เขาเขียนในช่วงสงครามเพโลพอนเนสเชียน 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเรื่องสองส่วนโดยการรวบรวมสาระท่ีก าหนดให้ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
บริบท : การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบออิสระ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 
 

ค าอธิบาย                                                                                                                                   
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความในย่อหน้าที่ ๑ ตอนที่ ๒ ที่ว่า “ธูซิดิดีสเขียนในฐานะ       
ของเพริคลิส (ศตวรรษที่ ๕ ของคริสตกาล) ผู้ปกครองชาวเอเธนส์ สุนทรพจน์ต่อไปนี้เป็นเกียรติแก่ทหารที่พลีชีพ             
ในปีแรกของสงครามเพโลพอนเนสเชียน” 
 ค าตอบจึงคือ “ธูซิดิดีส” ซึ่งในบทอ่านระบุว่า “ธูซิดิดิสเขียนในฐานะของเพริคลิส” 
 
ค าถามที่ ๕ จากเรื่อง อะไรที่ธูซิดิดิสท าแตกต่างจากนักประวัติศาสตร์คนอ่ืน ๆ ในยุคของเขา                                    
 ๑. เขาเขียนเกี่ยวกับคนธรรมดาที่ไม่ใช่วีรบุรุษ                                                                    
 ๒. เขาใช้เรื่องราวมากกว่าใช้เพียงข้อเท็จจริง                                                                                      
 ๓. เขาอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยอ้างถึงสาเหตุเหนือธรรมชาติ                                             
 ๔. เขาเน้นถึงสิ่งที่ท าให้คนเกิดการกระท าในลักษณะนั้น                                                                       
เฉลย ๔ 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
  สมรรถนะ : การเข้าถึงและค้นสาระ 
  เจตนาของค าถาม : บอกต าแหน่งสาระซึ่งบอกไว้อย่างชัดเจนในเรื่องที่มีตัวหนังสือจ านวนมาก 
  ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
  บริบท : การศึกษา 
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  รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
 * ตามกรอบโครงสรา้งการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 

 

ค าอธิบาย 

 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความในย่อหน้าที่ ๒ ตอนที่ ๑ ที่ว่า  
 “ธูซิดิดีสนับว่าเป็นหนึ่งในยอดนักประวัติศาสตร์ยุคโบราณ เขามุ่งความสนใจในเรื่องสาเหตุจากธรรมชาติ
และพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่าเรื่องโชคชะตาหรือการกระท าของพระเจ้า เพ่ืออธิบายวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ 
ในงานของเขาจะไม่เพียงบรรยายข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่จะพยายามหาเหตุผลที่ชักจูงให้ตัวละครหลักเกิดการกระท า
ลักษณะนั้น ธูซิดิดีสเน้นในเรื่องพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ท าให้บางครั้งเขาเริ่มแต่งสุนทรพจน์ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้
ช่วยให้เขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครในประวัติศาสตร์” 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ใจความส าคัญของย่อหน้านี้คือ “ธูซิดิดีสนับว่าเป็นหนึ่งในยอด                       
นักประวัติศาสตร์ยุคโบราณ” เพราะสามารถเติมค าเชื่อม “เพราะ” หลังข้อความนี้ แสดงให้เห็นว่าข้อความ                     
ที่ตามมาเป็นส่วนขยายใจความส าคัญที่แสดงเหตุผลสนับสนุนมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ 
 ๑. เขามุ่งความสนใจในเรื่องสาเหตุจากธรรมชาติของแต่ละคนมากกว่าโชคชะตาหรือการกระท าของพระเจ้า       
เพ่ืออธิบายวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ 
    และ ๒. ในงานของเขาจะไม่เพียงบรรยายข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่จะพยายามหาเหตุผลที่ชักจูงตัวละครหลักเกิด
การกระท าในลักษณะนั้น ธูซิดิดีสเน้นในเรื่องพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
 จากเหตุผลที่สนับสนุนทั้ง ๒ ประเด็นจะสังเกตได้ว่า มีค าส าคัญที่ปรากฏซ้ า คือ ค าว่า “พฤติกรรม”  
ที่สื่อความหมายถึง “การกระท า” 
 ค าตอบข้อนี้จึงตอบข้อ ๔. 
ค าถามที่ ๖ ดูที่เนื้อเรื่องส่วนนี้ใกล้ตอนจบของตอนที่ ๒: “ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจอีก
มากมาย เกมการแข่งขันและการบรวงสรวงที่เราเฉลิมฉลองกันตลอดปี จากความสง่างามของสถานที่พัก
อาศัยส่วนตัวพวกเรา ซึ่งสร้างความพึงพอใจในแต่ละวันและช่วยก าจัดความวิตกกังวล ๆ ออกไป” 
 ข้อความใดต่อไปนี้สรุปเนื้อหาของส่วนนี้ได้ดีที่สุด 
 ๑. ระบบการปกครองในเอเธนส์อนุญาตให้ทุกคนสร้างกฎหมายได ้
 ๒. ความบันเทิงและความงามเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีที่คุณจะมีได้ในเอเธนส์ 
 ๓. ชาวเอเธนส์ใช้ชีวิตหรูหราเกินไปและไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างจริงจังได้ 
 ๔. ชีวิตส่วนที่เป็นสาธารณะและส่วนตัวถูกมองว่าเป็นสิ่งเดียวกัน 
เฉลย ๒ 
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : แปลความหมายประโยคจากเรื่องเชิงอธิบาย 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบอกเล่าอธิบายเหตุผล 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน ๒๐๐๙ 

 

ค าอธิบาย 
 การหาค าตอบของค าถามข้อนี้ นักเรียนต้องตัดส่วนขยายใจความส าคัญในข้อความนี้ โดยเติมค าเชื่อม 
“เช่น” หน้าข้อความ “เกมการแข่งขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิมฉลองกันตลอดปี” ซึ่งเป็นการยกตัวอย่าง
สนับสนุนใจความส าคยกตัวอย่างสนับสนุนใจความส าคัญท่ีว่า “เรายังมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจอีกมากมาย” 
 จากนั้นก็ตัดส่วนขยายใจความส าคัญที่เป็นการอธิบายให้รายละเอียดในข้อความตอนท้ายโดยสังเกตจาก
ค าเชื่อม “ซึ่ง” ซึ่งน าหน้าข้อความที่เป็นการอธิบายให้รายละเอียด ท าให้ได้ใจความส าคัญอีกหนึ่งประเด็น คือ 
“จากความสง่างามของสถานที่พักอาศัยส่วนตัวของพวกเรา” 
 “ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจอีกมากมาย (เช่น) เกมการแข่งขันและบวงสรวง                       
ที่เราเฉลิมฉลองกันตลอดปี จากความสง่างามของสถานที่พักอาศัยส่วนตัวของพวกเรา ซึ่งสร้างความ                       
พึงพอใจในแต่ละวันและช่วยขจัดความวิตกกังวลต่าง ๆ ออกไป” 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้จึงมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ เรื่องของ “สิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจ” และ “ความสง่างามของ
สถานที่พักอาศัยส่วนตัว” ซึ่งทั้ง ๒ ประเด็นนี้สื่อความหมายในเชิงบวก 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๒. จะสังเกตได้ค าว่า “ความบันเทิง” ในตัวเลือกสื่อความหมายเช่นเดียวกับ “สิ่งที่        
น่าเพลิดเพลินใจ” และ “ความงาม” ในตัวเลือกสื่อความหมายเช่นเดียวกับ “ความสง่างามของสถานที่พักอาศัย
ส่วนตัว”
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ล าดับที่ ๑๖ ปลายทางท่ีบัวโนสไอเรส 

 

ปลายทางที่บัวโนสไอเรส 
 และแล้วเครื่องบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์สามล าจากปาตาโกเนีย1 ชิลี และปารากวัย ได้เดินทางกลับมาจาก
ทางใต้ ตะวันตก และเหนือสู่บัวโนส ไอเรส ซึ่งที่นั่นก าลังรอคอยสินคาจากเครื่องบินเหล่านั้น เพ่ือเครื่องบิน                 
ที่จะเดินทางไปยุโรปสามารถออกเดินทางประมาณเท่ียงคืนได้ 
 นักบินสามคนที่อยู่เบื้องหลังแผงคุมที่ใหญ่ราวกับเรือบรรทุกสินค้าตกอยู่ในความมืด และจดจ่ออยู่กับ
เที่ยวบินของเขาที่ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองใหญ่ ซึ่งจะลดความสูงลงอย่างช้า ๆ เพ่ือออกจากท้องฟ้าที่มีพายุหรือ
เงียบสงบ ราวกับคนประหลาดก าลังลงมาจากภูเขา 
 รีวิแอร์ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส เขายังคงเงียบจนกว่า
เครื่องบินทั้งสามล าจะมาถึง ตลอดทั้งวันเขารู้สึกเหมือนมีลางร้าย เวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าจนกระทั่งมีโทรเลข
มาถึง รีวิแอร์รู้สึกว่าเขาได้ช่วงชิงบางสิ่งจากโชคชะตาซึ่งค่อย ๆ ลดสิ่งที่เขาไม่รู้ลงทีละน้อย และดึงลูกเรือของเขา
ให้พ้นจากความมืดมาสู่ฝั่ง 
 ลูกเรือคนหนึ่งติดต่อกับรีวิแอร์ด้วยข้อความทางวิทยุ : ไปรษณียภัณฑ์จากชิลีรายงานว่าเขาสามารถ
 มองเห็นแสงสว่างจากบัวโนส ไอเรสแล้ว เยี่ยมมาก 
 ไม่นานนัก รีวิแอร์ก็ได้ยินเสียงเครื่องบิน ความมืดได้ยอมปล่อยหนึ่งในนั้นออกมาแล้ว ดั่งทะเลที่มีคลื่น    
ขึ้น ๆ ลง ๆ และสิ่งลี้ลับต้องยอมคืนสมบัติที่มันโยนเล่นไปมาเป็นเวลานานให้กับชายหาด ในไม่ช้ามันคงจะคืน       
อีกสองคนท่ีเหลือกลับมา 
 ในวันนี้การท างานก็จบสิ้นลง เจ้าหน้าที่ภาคพ้ืนดินที่เหนื่อยล้าคงจะกลับไปนอนและมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่       
ที่สดชื่นมาท าหน้าที่แทน มีเพียงรีวิแอร์เท่านั้นที่ไม่ได้พัก: จากนั้นก็มาถึงคราวของไปรษณียภัณฑ์จากยุโรปที่จะเข้า
มาเพ่ิมความวิตกให้เขาอีก และมันจะเป็นอย่างนี้ตลอด และตลอดไป 
 Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimaed 
 1 พื้นทางตอนใต้ของชิลีและอาร์เจนตินา  

 “ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” เป็นส่วนที่ตัดมาจากนวนิยายที่เขียนในปี ๑๙๓๑ นวนิยายนี้ใช้ประสบการณ์                           
 การเป็นนักบินขนส่งสินค้านในทวีปอเมริกาใต้ของผู้แต่งเป็นพื้นฐาน 
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ค าถามที่ ๑ เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของวัน ให้ใช้เนื้อเรื่องเพื่อสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
ตอบ........................................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
ระบุว่าเป็นเที่ยวบินที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนหรือตอนเย็น (แต่ไม่ใช่หรือหลังจากเที่ยงคืน) และ อธิบายโดยอ้างถึง
ข้อมูลจากเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้อง อาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบโดยตรง 

 ตอนกลางคืน เนื้อเรื่องกล่าวว่าพวกเขา “ตกอยู่ในความมืด” 

 ตอนเย็น เขาก าลังรอพวกนั้นมาถึง เพ่ือให้เครื่องบินยุโรปสามารถออกเดินทางได้ตอนเที่ยงคืน 

 มันเป็นเวลากลางคืนเพราะ “ความมืดได้ยอมปล่อยหนึ่งในนั้นออกมาแล้ว” 

 ก่อนเที่ยงคืนนั่นคือเวลาที่เครื่องบินยุโรปออกเดินทาง 

 ระหว่าง ๒ ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน เรารู้ว่ามันมืด แต่มันไม่ใช่เที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบินอีกล าออกเดินทาง 
ได้คะแนนบางส่วน 
ระบุว่าเป็นเที่ยวบินที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนหรือตอนเย็น (แต่ไม่ใช่หลังจากเที่ยงคืน) แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง 

 ตอนกลางคืน 
ไม่มีคะแนน 
ระบุว่าเป็นเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนเที่ยงคืนหรือหลังจากเท่ียงคืน 

 “สามารถออกเดินทางประมาณเท่ียงคืนได้” (การยกประโยคที่ไม่เก่ียวข้องมาจากเนื้อเรื่อง) 

 “ประมาณเท่ียงคืน” (การยกประโยคที่ไม่เก่ียวข้องมาจากเนื้อเรื่อง) 

 หลังเที่ยงคืน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 

 ในตอนเช้า 

 ในตอนบ่าย 

 ในตอนกลางวัน 

 เวลา ๓ ทุ่ม [หรือบอกเวลาที่แน่นอนอื่น ๆ] 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : ใช้หลักฐานอ้างอิงในหลาย ๆ แห่งจากเรื่องเพ่ือระบุว่าการกระท าในเรื่องที่              
 บรรยายเกิดขึ้นเมื่อใด 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  การบรรยาย 
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บริบท : ส่วนบุคคล 
  รูปแบบของข้อสอบ :  สร้างค าตอบแบบอิสระ 
* ตามแบบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

 
ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากบริบทต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทอ่าน เช่น 
 ย่อหน้าที่ ๑ “ซึ่งที่นั่นก าลังรอคอยสินค้าจากเครื่องบินเหล่านั้น เพ่ือเครื่องบินที่จะเดินทางไปยุโรป
สามารถออกเดินทางประมาณเท่ียงคืนได้” 
 จากย่อหน้าข้างต้นอาจตอบได้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาก่อนเที่ยงคืน เพราะเครื่องบินที่จะเดินทางไปยุโรป
สามารถออกเดินทางประมารเที่ยงคืน 
 ย่อหน้าที่ ๒ “นักบินสามคนที่อยู่เบื้องหลังแผงควบคุมที่ใหญ่ราวกับเรือบรรทุกสินค้าตกอยู่ในความมืด” 
 จากย่อหน้าข้างต้นอาจตอบได้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยสังเกตจากข้อความที่ว่า “ตกอยู่ใน
ความมืด” 
 
ค าถามที่ ๒ รีวิแอร์รู้สึกอย่างไรกับงานของเขา ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบของ
นักเรียน 
ตอบ......................................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
อธิบายความรู้สึกของรีวิแอร์ที่มีต่องานของเขา โดยอ้างถึง ความเครียด การยืนหยัด การแบกรับภาระ หรือยังคง
มุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ของเขา และ ให้ค าอธิบายที่อ้างถึงส่วนที่เกี่ยวข้องในเนื้อเรื่อง อาจอ้างถึงเนื้อเรื่องทั่ว ๆ ไป 
หรืออาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบโดยตรง การยกประโยคต้องเข้ากับอารมณ์ตามท่ีกล่าวไว้ 

 เขามีงานท่วมหัว คุณจะเห็นได้จากบรรทัดสุดท้าย เขาไม่เคยพักเลย 

 เขาเครียด ทั้งวันเขา “รู้สึกเหมือนมีลางร้าย” 

 เขาหนักใจกับงาน ทั้งวันเขากังวลกับเครื่องบินสามล านั้น จากนั้นก็ต้องกังวลกับอีกล าที่จะไปยุโรป! 

 เขายอมรับ คุณจะเห็นได้จากค าสุดท้าย “ตลอดไป” ซึ่งเขาคิดว่าคงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง 

 เขาเป็นห่วงงานของเขาจริง ๆ เขาไม่อาจผ่อนคลายได้ตนกว่าเขาจะรู้ว่าทุกคนปลอดภัย (ใส่หลักฐาน
อ้างอิงทั่วไปจากเนื้อเรื่อง) 

ได้คะแนนบางส่วน 
อธิบายความรู้สึกของรีวิแอร์ที่มีต่องานของเขา โดยอ้างถึง ความเครียด การยืนหยัด การแบกรับภาระหรือยังคง
มุ่งม่ันที่จะท าหน้าที่ของเขา โดยไม่มีค าอธิบายที่อ้างถึงในเนื้อเรื่อง 
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 เขารู้สึกรับผิดชอบจริง ๆ ส าหรับสิ่งที่เกิดข้ึน 

 เขาเครียด 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 
แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 

 เขาชอบงานของเขา เพราะเขาอยู่ในต าแหน่งที่ควบคุมดูแลสิ่งต่าง ๆ จ านวนมาก (ไม่ใช่การสนับสนุนจาก
เนื้อเรื่อง) 

 เขาคิดว่ามันยอดมากเพราะเขาสามารถดูเครื่องบินได้ (ไม่ใช่การสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง) 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : ใช้สาระจากเรื่องท่ีบรรยายเพื่อสนับสนุนลักษณะของมุมมอง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
บริบท : ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความในย่อหน้าที่ ๓ ของบทอ่าน เช่น 
 รีวิแอร์รู้สึกวิตก (กังวล เป็นห่วง ล าบากใจ หรือหนักใจ) กับงานของเขา เห็นได้จากข้อความที่ว่า “รีวิแอร์ 
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส เขายังคงเงียบจนกว่าเครื่องบิน             
ทั้งสามล าจะมาถึง ตลอดทั้งวันเขารู้สึกเหมือนมีลางร้าย” 
 รีวิแอร์รู้สึกเครียดกับงานของเขา เห็นได้จากข้อความที่ว่า “ตลอดทั้งวันเขารู้สึกเหมือนมีลางร้าย” 
 
ค าถามที่ ๓ “ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ถูกเขียนขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ นักเรียนคิดว่าปัจจุบันนี้ความกังวล   
ของรีวิแอร์ ยังเป็นเหมือนเดิมใช่หรือไม่ ให้เหตุผลอธิบายค าตอบของนักเรียน 
ตอบ..................................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม 
ค าตอบ (หรือ แสดงโดยนัย) ใช่ หรือ ไม่ใช่ และอ้างถึงการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา และ สนับสนุนค าตอบ   
ของนักเรียน อาจอ้างถึงการตระหนักทางด้านวัตถุ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการพัฒนาในการรักษา
ความปลอดภัย หรือตระหนักทางด้านจิตวิทยา เช่นความวิตกกังวล ค าตอบสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ถูกต้อง 
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 ตอนนี้ นักบิน (เครื่องบิน) มีอุปกรณ์ท่ีมีความก้าวหน้าอย่างมากช่วยก าหนดทิศทาง และช่วยเสริม            
ในด้านเทคนิคเม่ือสภาพอากาศไม่ดี 

 ไม่ใช่ ปัจจุบันเครื่องบินมีเรดาร์และระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์
อันตรายได้ 

 ใช่ เครื่องบินก็ยังคงอันตรายอยู่ เหมือนกับระบบขนส่งวิธีอ่ืน ๆ ความเสี่ยงในการตกหรือเครื่องยนต์หยุด
ท างานยังไม่สามารถก าจัดออกไปได้ 

 ตอนนี้ เทคโนโลยีใหม่และความก้าวหน้าทางเทคนิคมีความส าคัญมาก ทั้งในเครื่องบินและภาคพ้ืน 

 ใช่ ยังคงมีความเสี่ยงในการตกอยู่ 

 ไม่ใช่ ก่อนหน้านี้ไม่มีความกลัวจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 
ไม่มีคะแนน 
ให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 

 ไม่ใช่ ปัจจุบันมีความกลัวที่แตกต่างออกไป 

 ใช่ ความก้าวหน้าบางอย่างได้เกิดข้ึน 

 ในทางหนึ่งคือใช่ แต่บริบทของยุคสมัยใหม่ (กว้างเกิน) 

 หลายปีผ่านไป คนอาจเข้าไปเปลี่ยนแปลงมัน (กว้างเกิน) 
แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ใช่ เพราะทุกวันนี้คุณไม่ได้เดินทางตอนกลางคืน (เข้าใจเกี่ยวกับโลกคลาดเคลื่อน) 

 ไม่ใช่ เพราะในทุกวันนี้นักบินได้รับการฝึกที่ดีข้ึน (ไม่เกี่ยวข้อง) 

 ไม่ใช่ รีวิแอร์มีความสุขจริง ๆ กับงานของเขา แต่ปัจจุบันนี้มีความกังวลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย                    
(อ่านเนื้อเรื่องคลาดเคลื่อน) 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การสะท้อนและประเมิน 
เจตนาของค าถาม : ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบต่อตัวละครของการเปลี่ยนแปลงบริบทที่บรรยาย 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
บริบท : ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างค าตอบแบบอิสระ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 
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ค าอธิบาย 
 ก่อนตอบค าถามนักเรียนต้องทราบก่อนว่า เมื่ออ่านเรื่องจบแล้ว ความกังวลของรีวิแอร์นั้นมีสาเหตุ          
มาจากการรอคอยให้เครื่องบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์เดินทางกลับมายังบัวโนส ไอเรส จากนั้นนักเรียนต้องตอบ
ค าถามแรกก่อนว่า “ความกังวลของรีวิแอร์ยังเป็นเหมือนเดิมใช่หรือไม่” ค าตอบที่จะตอบได้มี ๒ ค าตอบคือ “ใช่” 
หรือ “ไม่ใช”่ แล้วจึงแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับความกังวลดังกล่าว เช่น 
 ใช่ เพราะในปัจจุบันนี้ยังพบเหตุการณ์ที่เครื่องบินตก 
 ไม่ใช่ เพราะในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีของเครื่องบินมีความก้าวหน้ามากขึ้น เช่น เรดาร์ ระบบการบินอัตโนมัติ 
(Autopilot) ท าให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลง 
 
ค าถามที่ ๔ เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครหลักในเรื่อง 
 ๑. เขามีเรื่องประหลาดใจที่ไม่น่ายินดี 
 ๒. เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน 
 ๓. เขารอบางอย่างที่จะเกิดข้ึน 
 ๔. เขาเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่น 
เฉลย ๓ 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : รู้เหตุการณ์หลักในเรื่องเชิงบรรยาย 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
บริบท : ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA ๒๐๐๙ 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากย่อหน้าต่าง ๆ ในบทอ่าน เช่น 
 ย่อหน้าที่ ๓ “รีวิแอร์ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส เขายังคง
เงียบจนกว่าเครื่องบินทั้งสามล าจะมาถึง ตลอดทั้งวันเขารู้สึกเหมือนมีลางร้าย เวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่า
จนกระทั่งมีโทรเลขมาถึง รีวิแอร์รู้สึกว่าเขาได้ช่วงชิงบางสิ่งจากโชคชะตาซึ่งค่อย ๆ ลดสิ่งที่เขาไม่รู้ลงทีละน้อย        
และดึงลูกเรือของเขาให้พ้นจากความมืดมาสู่ฝั่ง” 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า รีวิแอร์รอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยความกังวล และรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้รับ
โทรเลข 



 
 

-๙๖- 
 

 ย่อหน้าที่ ๕ “ไม่นานนัก รีวิแอร์ก็ได้ยินเสียงเครื่องบิน ความมืดได้ยอมปล่อยหนึ่งในนั้นออกมาแล้ว        
ดั่งทะเลที่มีคลื่นขึ้น ๆ ลง ๆ และสิ่งลี้ลับต้องยอมคืนสมบัติที่มันโยนเล่นไปมาเป็นเวลานานให้กับชายหาดในไม่ช้า
มันคงจะคืนอีกสองคนที่เหลือกลับมา” 
 จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบว่า บางสิ่งบางอย่างที่รีวิแอร์รอคอยด้วยความกังวลก็คือ การเดินทาง
กลับมาของเครื่องบิน 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๓. 
 
ค าถามที่ ๕ จากย่อหน้าที่สองจากท้าย (“ไม่นานนัก ...”) ความมืดและทะเลเหมือนกันในลักษณะใด 
 ๑. ทั้งสองซ่อนสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวมัน 
 ๒. ทั้งสองเสียงดัง 
 ๓. ทั้งสองถูกสยบด้วยมนุษย์ 
 ๔. ทั้งสองเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
 ๕. ทั้งสองเงียบสงบ 
ตอบ ๑ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
เจตนาของค าถาม : เข้าใจจุดประสงค์ของการเปรียบเทียบค าอุปมา 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : การบรรยาย 
บริบท : ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 

ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความในย่อหน้าที่สองจากท้ายที่ว่า “ไม่นานนัก รีวิแอร์ก็ได้ยิน
เสียงเครื่องบิน ความมืดได้ยอมปล่อยหนึ่งในนั้นออกมาแล้ว ดั่งทะเลที่มีคลื่นขึ้น ๆ ลง ๆ และสิ่งลี้ลับต้องยอมคืน
สมบัติที่มันโยนเล่นไปมาเป็นเวลานานให้กับชายหาด ในไม่ช้ามันคงจะคืนอีกสองคนท่ีเหลือกลับมา” 
 จากข้อความข้างต้น ความมืดและทะเลมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้เห็นได้จาก
บริบทที่อยู่ด้านหลังของค าทั้งสอง ความมืด “ได้ยอมปล่อยหนึ่งในนั้นออกมาแล้ว” และทะเล “สิ่งลี้ลับต้องยอมคืน
สมบัติที่มันโยนเล่นไปมาเป็นเวลานานให้กับชายหาด” ซึ่งบริบททั้งสองมีค าส าคัญที่มีความหมายเหมือนกันคือ 
“ยอมปล่อย” และ “ยอมคืน” 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๑. 



 
 

-๙๗- 
 

ค าถามที่ ๖ ค าคู่ใดต่อไปนี้อธิบายถึงภาวะจิตใจของรีวิแอร์ในเรื่องได้ดีที่สุด 
 ๑. ตื่นตระหนกและกระวนกระวาย 
 ๒. ตื่นเต้นและกระสับกระส่าย 
 ๓. โกรธและหงุดหงิด 
 ๔. กังวลและหนักใจ 
 ๕. ผ่อนคลายและมั่นใจ 
ตอบ ๔ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
  สมรรถนะ : การบูรณาการและตีความ 
  เจตนาของค าถาม : รู้ภาวะจิตใจของตัวละครในเรื่องที่บรรยาย 
  ประเภทของเนื้อเรื่อง :  การบรรยาย 
  บริบท : ส่วนบุคคล 
  รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตามกรอบโครงสร้างการประเมนิ PISA ๒๐๐๙ 

 
ค าอธิบาย 
 ค าตอบของค าถามข้อนี้พิจารณาได้จากข้อความในย่อหน้าที่ ๓ ของบทอ่านที่ว่า “รีวิแอร์ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส เขายังคงเงียบจนกว่าเครื่องบินทั้งสามล าจะมาถึงตลอด
ทั้งวันเขารู้สึกเหมือนมีลางร้าย เวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าจนกระทั่งมีโทรเลขมาถึง รีวิแอร์รู้สึกว่าเขาได้ช่วงชิง
บางสิ่งจากโชคชะตาซึ่งค่อย ๆ ลดสิ่งที่เขาไม่รู้ลงทีละน้อย และดึงลูกเรือของเขาให้พ้นจากความมืดสู่ฝั่ง” 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า รีวิแอร์รู้สึกกังวลและหนักใจ เพราะเครื่องบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์สามล า
ยังเดินทางกลับมาไม่ถึงบัวโนส ไอเรส สังเกตได้จากเหตุการณ์ที่ เมื่อเขาได้รับโทรเลข ท าให้ความกังวล                          
และความหนักใจของเขาลดลง 
 ค าตอบจึงตอบข้อ ๔. 
 หมายเหตุ ค าว่า “กังวล” และ “หนักใจ” เป็นค าที่สื่อถึงความรู้สึก ซึ่งมีลักษณะร่วมสองประการ คือ              
ใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น (เห็นได้จากเหตุการณ์ในเรื่องที่เครื่องบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์สามล ายังไม่เดินทาง
กลับมาถึงบัวโนส ไอเรส) และสื่อความรู้สึกในเชิงลบ (เห็นได้จากเนื้อหาในเรื่องที่สื่อถึงความรู้สึกในเชิงลบ               
ของตัวละคร เช่น ตลอดทั้งวันเขารู้สึกเหมือนมีลางร้าย) 



 
 

-๙๘- 
 

 

ล ำดับที่ 17 เส้นทำงเดินส ำรวจในแอฟริกำ 

เส้นทำงเดินส ำรวจดรำเคนสเ์บิร์กตอนเหนือ : แอฟริกำใต้ / เลโซโท 

เอกสำรข้อเท็จจริง 

ภำพรวม 

 เส้นทำงเดินส ำรวจดรำเคนส์เบิร์กตอนเหนือ เป็นกำรเดินข้ำมสันเขำดรำเคนส์เบิกร์กตอน 
เหนือซึ่งอยู่ในระดับสูง เส้นทำงยำวประมำณ ๔๐ ไมล์ (๖๕ กม.) คร่อมอยู่ชำยแดนระหว่ำงแอฟริกำใต้ 
และเลโซโท ในกำรข้ำมผ่ำนต้องใช้เวลำเดินทำงด้วยควำมอุตสำหะเป็นเวลำ ๕ วัน บนเส้นทำงส ำรวจจะพบสถำนที่     
เด่น ๆ ได้แก่ ทิวทัศน์ที่น่ำตื่นตำตื่นใจไปตลอด ตั้งแต่จุดชมวิวรูปอัฒจันทร์จนถึงจุดชมวิวเขี้ยวปีศำจซึ่งอยู่ใน
ระหว่ำงทำงที่คุณเดินไปสู่จุดบันไดโซ่เหล็ก และชมพระอำทิตย์ขึ้นท่ีมอนจ์วำเน่ซึ่งควรค่ำแก่กำรตั้งนำฬิกำปลุก 

 จุดเริ่มต้น : ลำนจอดรถผู้พิทักษ์ อุทยำนแห่งชำติรอยัลนำทำล 
 จุดสิ้นสุด : โรงแรมยอดวิหำร 
 ควำมยำกและควำมสูง : นี่เป็นกำรเดินทำงบนภูเขำสูงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ห่ำงไกลหลำย ๆ แห่ง 

ของเทือกเขำดรำเคนส์เบิร์ก กำรเดินทำงค่อนข้ำงยำกล ำบำกและใช้เวลำตลอดทั้งวัน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีทักษะกำรน ำ
ทำงท่ีดีจึงจะเดินทำงข้ำมผ่ำนได้อย่ำงปลอดภัย 
ช่วงเวลำและฤดูกำล 

 เดือนที่ดีที่สุดในกำรเดินทำง : เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน หรือ กันยำยน พฤศจิกำยน 
 สภำพอำกำศ : ฤดูร้อนในดำรเรนส์เบิร์กอำจร้อนมำกและควำมชื้นสูง ฤดูหนำวจะแห้งกว่ำมำก 

แต่ก็มีโอกำสเกิดฝนอยู่เป็นประจ ำซึ่งบนพ้ืนที่สูงบำงครั้งอำจอยู่ในรูปของหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
อุณหภูมิเวลำกลำงวันพอเหมำะ (ระหว่ำง ๖๐/F๑๕C และ ๗๐F/๒๐C) แต่ในตอนกลำงคืนอุณหภูมิจะลดต่ ำ
กว่ำจุดเยือกแข็ง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๙๙- 
 

 

ค ำถำมที่ ๑ ในภำพรวม เส้นทำงเดินส ำรวจนี้ให้ควำมรู้สึกอย่ำงไร 
๑. ยำกปำนกลำง ฤดูร้อนเดินส ำรวจได้ดีท่ีสุด 
๒. ยำกปำนกลำง ผสมกันระหว่ำงภูเขำและพ้ืนที่รำบ 
๓. ยำก จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมที่ดี 
๔. ยำกท่ีสุด จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรปีนเขำที่ดี 

เฉลย ๓ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :     กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  รู้ใจควำมส ำคัญของเรื่องเชิงพรรณนำรูปแบบผสมผสำน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรพรรณนำ 
บริบท :    ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 



 
 

-๑๐๐- 
 

 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมต่ำง ๆ ในหัวข้อ “ภำพรวม” เช่น 
 “เส้นทำงยำวประมำณ ๔๐ ไมล์  (๖๕ กม.) คร่อมอยู่บนชำยแดนระหว่ำงแอฟริกำใต้ 
และเลโซโทในกำรข้ำมผ่ำนต้องใช้เวลำเดินทำงด้วยควำมอุตสำหะเป็นเวลำ ๕ วัน” 
 “ควำมยำกและควำมสูง : นี่เป็นกำรเดินทำงบนภูเขำสูงซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ห่ำงไกลหลำย ๆ แห่ง 
ของเทือกเขำดรำเคนส์เบิร์ก กำรเดินทำงค่อนข้ำงยำกล ำบำกและใช้เวลำตลอดทั้งวัน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีทักษะ  
กำรน ำทำงที่ดี จึงจะเดินทำงข้ำมอย่ำงปลอดภัย” 
 “สภำพอำกำศ : ฤดูร้อนในเคนส์เบิร์กอำจร้อนมำกและควำมชื้นสูง ฤดูหนำวจะแห้งมำกแต่ก็มี
โอกำสเกิดฝนอยู่เป็นประจ ำซึ่งบนพ้ืนที่สูงบำงครั้งอำจอยู่ในรูปของหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง อุณหภูมิ
เวลำกลำงวันพอเหมำะ (ระหว่ำง ๖๐F/๑๕C และ ๗๐F/๒๐C ) แต่ในตอนกลำงคืนอุณหภูมิจะลดต่ ำกว่ำ     
จุดเยือกแข็งอยู่เสมอ” 
 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ เส้นทำงเดินส ำรวจนี้ให้ควำมรู้สึกยำก เห็นได้จำกกำรให้
รำยละเอียดของควำมยำกและควำมสูงที่ว่ำ “กำรเดินทำงค่อนข้ำงยำกล ำบำกและใช้เวลำตลอดทั้งวัน” รวมถึง 
กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเดินทำงที่ผู้เดินทำงต้องใช้ควำมพยำยำมและควำมอดทนมำก ดังข้อควำมที่ว่ำ 
“กำรข้ำมผ่ำนต้องใช้เวลำเดินทำงด้วยควำมอุตสำหะเป็นเวลำ ๕ วัน  
 นอกจำกนี้เส้นทำงเดินส ำรวจนี้ยังให้ควำมรู้สึกที่ว่ำ จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมพร้อมที่ดี เห็นได้จำก
กำรให้รำยละเอียดเรื่องสภำพอำกำศที่มีควำมแตกต่ำงกันมำกโดยเฉพำะในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง  
หรืออุปสรรคที่อำจเกิดข้ึนได้ เช่น ฝน หิมะ ในช่วงฤดูหนำว จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมที่ดี 
 ค ำตอบของข้อนี้จึงตอบข้อ ๓ 
 
ค ำถำมที่ ๒ ลำนจอดรถผู้พิทักษ์อยู่ท่ีระดับควำมสูงใด ให้นักเรียนตอบเป็นฟุตและเมตร 
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คะแนนเต็ม  
 ตอบ ๘,๐๐๐ (ฟุต) และ ๒,๔๔๐ (เมตร) 
ไม่มีคะแนน 
 ค ำตอบอื่น ๆ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  บอกต ำแหน่งข้อมูลซึ่งบอกไว้อย่ำงชัดเจนในรูปภำพ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรพรรณนำ 
บริบท :     ส่วนบุคคล 
*ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙  
 
 



 
 

-๑๐๑- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกกำรขีดเส้นแนวตั้งในรูปภำพที่แสดงระดับควำมสูงของจุดต่ำง ๆ 
ในเส้นทำงเดินส ำรวจในแอฟริกำ ค ำตอบจึงคือ ๘,๐๐๐ ฟุต และ ๒,๔๔๐ เมตร  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำถำมที่ ๓ ลองจินตนำกำรว่ำถ้ำนักเรียนต้องไปเดินในเส้นทำงเดินส ำรวจที่อธิบำยในเนื้อเรื่อง นักเรียนจะ
เลือกไปเดินตำมเส้นทำงเดินส ำรวจในเดือนใดต่อไปนี้ “เมษำยน” “มิถุนำยน” หรือ “กันยำยน” และใช้ข้อมูล
ในตำรำงเพื่อให้เหตุผลอธิบำยค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คะแนนเต็ม 
ตอบ “เมษำยน” “มิถุนำยน” หรือ “กันยำยน” และ ให้เหตุผลที่เป็นกำรประเมินหรือเปรียบเทียบ (โดยตรง      
หรือโดยนัย) และ อ้ำงถึงตำรำงอย่ำงถูกต้อง 
หมำยเหตุ : อย่ำหักคะแนนส ำหรับควำมสับสนเกี่ยวกับฤดูกำลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ 

 เมษำยน มันสบำยและอบอุ่น [กำรประเมิน] 
 มิถุนำยน มีฝนไม่มำก [หมำยถึงกำรเปรียบเทียบ] 
 มิถุนำยน อำกำศเย็นก็ไม่เป็นไร [กำรประเมิน] 
 กันยำยน มีฝนไม่มำกและไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 

ได้คะแนนบำงส่วน 
ตอบ “เมษำยน” “มิถุนำยน” หรือ “กันยำยน” และ ให้เหตุผลที่อ้ำงถึงตำรำงอย่ำงถูกต้อง แต่ไม่มีกำรประเมิน
หรือกำรเปรียบเทียบ หรือ เปรียบเทียบเดือนที่เลือกมำกับอีกเดือนหนึ่งได้อย่ำงถูกต้อง และไม่อ้ำงถึงเดือนที่สำม 
หมำยเหตุ : อย่ำหักคะแนนส ำหรับควำมสับสนเกี่ยวกับฤดูกำลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ 
 กันยำยน ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันเท่ำกับ ๑๙๐0C 
 กันยำยน เพรำะมันแห้งแล้งกว่ำเดือนเมษำยน 



 
 

-๑๐๒- 
 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่ได้อ้ำงถึงตำรำง 
 กันยำยน เพรำะมันบอกว่ำเป็นหนึ่งในเดือนที่แนะน ำ [ไม่ได้อ้ำงถึงตำรำง] 

ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกินไป 
 มิถุนำยน เพรำะมันน่ำจะดี [กว้ำงเกิน] 

แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  สนับสนุนหลักฐำนอ้ำงอิงส่วนบุคคลโดยกำรเปรียบเทียบ 
    และกำรประเมินสำระจำกเชิงพรรณนำรูปแบบผสมผสำน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :     ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้องนี้พิจำรณำได้จำกตำรำงอุณหภูมิและปริมำณน้ ำฝน ซึ่งค ำตอบควรแสดง
เหตุผลในเชิงเปรียบเทียบเดือนที่เลือกกับอีกสองเดือนที่ไม่เลือก เช่น 
 เดือนเมษำยน เพรำะค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดและต่ ำสุดในแต่ละวันให้ควำมรู้สึกที่สบำยและอบอุ่น
มำกกว่ำเดือนมิถุนำยนและกันยำยน 
 เดือนมิถุนำยน เพรำะปริมำณน้ ำฝนมีค่ำเฉลี่ยไม่มำก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษำยน 
และกันยำยน 
 เดือนกันยำยน เพรำะปริมำณน้ ำฝนมีค่ำเฉลี่ยไม่มำกเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษำยน และค่ำเฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดและต่ ำสุดในแต่ละวันไม่ร้อนหรือเย็นมำกเกินไป 
 
ค ำถำมที ่๔ จำกข้อมูลที่ให้มำ หลังจำกเดินผ่ำนไปสองวันนักเรียนจะอยู่ท่ีไหน 

๑. ที่ลำนจอดรถผู้พิทักษ์ 
๒. ที่ถ้ ำไอฟิติ 
๓. ที่ถ้ ำรวันคำ 
๔. ที่ถ้ ำมอนจ์วำเน่ 
๕. ที่ถ้ ำทวินส์ 
๖. ที่โรงแรมยอดวิหำร 

เฉลย ๓ 
 



 
 

-๑๐๓- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  บอกต ำแหน่งข้อมูลซึ่งแสดงไว้อย่ำงชัดเจนในเชิงพรรณนำรูปแบบ 
    ผสมผสำน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรพรรณนำ 
บริบท :    ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกรูปภำพที่แสดงระดับควำมสูงของจุดต่ำง ๆ ในเส้นทำงเดิน
ส ำรวจในแอฟริกำจะพบว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรเดินทำง คือ ลำนจอดรถผู้พิทักษ์ เมื่อเดินทำงผ่ำนไปหนึ่งวันจะถึงถ้ ำ
ไอพิติ และเม่ือเดินทำงผ่ำนไปอีกวันหนึ่ง (สองวัน) จะถึงถ้ ำรวันดำ 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ ๓. 
 

ค ำถำมที่ ๕ นักเรียนคิดว่ำเส้นทำงเดินส ำรวจในวันใดยำกล ำบำกที่สุด ให้ใช้ข้อมูลจำกเนื้อเรื่องเพื่อให้เหตุผล
สนับสนุนค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึง วันที่ ๑ วันที่ ๒ วันที่ ๓ วันที่ ๔ หรือ วันที่ ๕ และ ให้เหตุผลที่เป็นไปได้แลพสอดคล้องกับเนื้อเรื่องต้องอ้ำง
ถึงเนื้อเรื่อง (โดยตรงหรือโดยนัย) 
 วันที่ ๑ มันขึ้นเขำตลอดทำง 
 วันที่ ๒ ส ำหรับฉัน เดินขึ้นแล้วลง ขึ้นแล้วลงแย่กว่ำกำรเดินขึ้นหรือลงอย่ำงเดียว 
 วันที่ ๓ มียอดเขำดูโหดร้ำยมำก 
 วันที่ ๔ มันลงเขำตลอดทำง 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่ได้อ้ำงถึงเนื้อเรื่อง 
 วันที่ ๑ คุณยังไม่เคยชินกับมัน (ไม่ได้อ้ำงถึงเนื้อเรื่อง) 
 วันที่ ๕ คุณน่ำจะเหนื่อยอย่ำงที่สุดหลังจำกนั้น (ไม่ได้อ้ำงถึงเนื้อเรื่อง) 

ให้ค ำตอบโดยไม่มีค ำอธิบำย 
 วันที่ ๒ (ไม่มีค ำอธิบำย) 

ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 วันที่ ๑ เพรำะมันน่ำจะยำก (กว้ำงเกิน) 
 วันที่ ๓ เป็นวันกึ่งกลำง ดังนั้นน่ำจะเป็นวันที่ยำกท่ีสุด (ไม่เพียงพอ) 

แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 



 
 

-๑๐๔- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม :  สนับสนุนควำมคิดเห็นโดยกำรใช้สำระจำกเรื่องเชิงพรรณนำรูปแบบ 
    ผสมผสำน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรพรรณนำ 
บริบท :    ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกรูปภำพที่แสดงระดับควำมสูงของจุดต่ำง ๆ ในเส้นทำงเดิน
ส ำรวจในแอฟริกำ ซึ่งอำจตอบได้หลำยค ำตอบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเหตุผลประกอบที่สัมพันธ์กับรูปภำพ เช่น 
 วันที่ ๑ เพรำะเส้นทำงเดินส ำรวจจะต้องเดินขึ้นเขำตลอดทำง 
 วันที่ ๒ เพรำะเส้นทำงเดินส ำรวจจะต้องเดินสลับทั้งข้ึนเขำและลงเขำมำกกว่ำวันอ่ืน 
 วันที่ ๓ เพรำะเส้นทำงเดินส ำรวจจะต้องขึ้นและลงเขำที่มีควำมลำดชันมำก 
 วันที่ ๔ เพรำะเส้นทำงเดินส ำรวจจะต้องเดินขึ้นเขำที่สูงกว่ำวันอื่น 
 วันที่ ๕ เพรำะเส้นทำงเดินส ำรวจจะต้องเดินลงเขำตลอดทำง 
ค ำถำมที่ ๖ ตำมทีก่ล่ำวในภำพรวม บนเส้นทำงเดินส ำรวจนักเรียนจะได้ชมพระอำทิตย์ขึ้นตอนเช้ำของวันใด 

๑. วันที่ ๑ 
๒. วันที่ ๒ 
๓. วันที่ ๓ 
๔. วันที่ ๔ 
๕. วันที่ ๕ 

เฉลย ๔ 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  บอกต ำแหน่งข้อมูลโดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดงเป็นตัวอักษรกับข้อมูลที่ 
    แสดงไว้ในรูปภำพในเรื่องเชิงพรรณนำรูปแบบผสมผสำน 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรพรรณนำ 
บริบท :    ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
 
 



 
 

-๑๐๕- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในหัวข้อ “ภำพรวม” ที่ว่ำ “และชมพระอำทิตย์ขึ้น
ที่มอนจ์วำเน่ซึ่งควรค่ำแก่กำรตั้งนำฬิกำปลุก” 
 เมื่อน ำข้อมูลข้ำงต้นมำประกอบกับรูปภำพที่แสดงระดับควำมสูงของจุดต่ำง ๆ ในเส้นทำงเดิน
ส ำรวจในแอฟริกำ  
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ ๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๐๖- 
 

 

ล ำดับที่ ๑๘ ควำมปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ 

โทรศัพท์มือถือเป็นอันตรำยใช่หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๐๗- 
 

ถ้ำคุณใช้โทรศัพท์มือถือ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำถำมที่ ๑ จุดประสงค์ของจุดส ำคัญคืออะไร 
๑. เพ่ือบอกถึงอันตรำยของกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 
๒. เพ่ือเสนอว่ำกำรโต้แย้งเรื่องควำมปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือยังด ำเนินต่อไป 
๓. เพ่ือบอกถึงข้อควรระวังที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือควรปฏิบัติ 
๔. เพ่ือเสนอว่ำไม่พบปัญหำทำงสุขภำพที่เกิดจำกโทรศัพท์มือถือ 

เฉลย ๒ 
 
ลักษณะเฉพำะข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรบูรณำกำรและตีควำม 
สมรรถนะ :   รู้จุดประสงค์ของบำงส่วน (ตำรำง) ในเรื่องบอกเล่ำ 
เจตนำของค ำถำม :  กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมด้ำนล่ำงของจุดส ำคัญทุกจุด (เพ่ือให้กำรอธิบำยค ำตอบ
ชัดเจนและเข้ำใจได้ง่ำย จึงขอใส่ตัวเลขก ำกับจุดส ำคัญตำมล ำดับกำรน ำ เสนอ) ซึ่งใช้กำรตั้งค ำถำม  5W1H  
ในกำรหำค ำตอบ ดังนี้ 
 
 



 
 

-๑๐๘- 
 

 ค ำถำมแรก คือ ข้อมูลทั้งหมดน ำเสนอเรื่องอะไร (What) 
 ค ำตอบ คือ จุดส ำคัญ (๑), (๒) และ (๓) จะสื่อควำมหมำยที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในเชิงลบ คือ       
ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอันตรำย สังเกตได้จำกค ำส ำคัญที่ปรำกฏในแต่ละจุดส ำคัญ ดังนี้ จุดส ำคัญ (๑) กล่ำวถึง 
“ควำมขัดแย้งของรำยงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกโทรศัพท์มือถือ” จุดส ำคัญ (๒) กล่ำวถึง “งำนวิจัย   
ทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือส ำรวจเพ่ือส ำรวจผลกระทบของโทรศัพท์มือถือ” และจุดส ำคัญ (๓) พิจำรณำจำกข้อควำม
ที่ว่ำ “แม้จะส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อสุขภำพก็อำจน ำไปสู่ปัญหำใหญ่ต่อสุขภำพของสำธำรณะได้” ส่วนจุดส ำคัญ (๔)      
จะสื่อควำมหมำยที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์มือถือที่โต้แย้งกับจุดส ำคัญ (๑) – (๓) ดังข้อควำมที่ว่ำ “รำยงำนของสจ๊วต 
(รำยงำนของอังกฤษ) ไม่พบปัญหำทำงสุขภำพท่ีเกิดจำกโทรศัพท์มือถือแต่แนะน ำให้ระวังโดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชน
จนกว่ำจะมีงำนวิจัยที่มำกกว่ำนี้” คือ โต้แย้งว่ำ ใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นอันตรำย 
 ค ำถำมท่ีสอง คือ ข้อมูลทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลำใด (When) 
 ค ำตอบ คือ จะสังเกตได้จำกข้อควำมในจุดส ำคัญ (๑) และ (๔) โดยจุดส ำคัญ (๑) แสดงเวลำ “ปรำกฏ
ในช่วงปลำยทศวรรษที่ ๑๙๙๐” และจุดส ำคัญ (๔) ในตอนต้นแสดงเวลำ “ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐” และตอนท้ำย     
แสดงเวลำ “ในปี ๒๐๐๔” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องของใจควำมส ำคัญของเรื่อง 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ ๓. 
 
ค ำถำมที่ ๒ “มันยำกที่จะพิสูจน์ว่ำสิ่งหนึ่งเป็นสำเหตุของอีกหนึ่งอย่ำงแน่นอน” ข้อมูลส่วนนี้มีควำมสัมพันธ์
อย่ำงไรกับข้อควำมในข้อ ๔ ช่อง ใช่ และ ไม่ใช่ ของตำรำง โทรศัพท์มือถือเป็นอันตรำยใช่หรือไม่ 

๑. มันสนับสนุนข้อโต้แย้งในชิ่ง ใช่ แต่ไม่ได้พิสูจน์ 
๒. มันพิสูจน์ข้อโต้แย้งในชิ่ง ใช่ 
๓. มันสนับสนุนข้อโต้แย้งในช่อง ไม่ใช่ แต่ไม่ได้พิสูจน์ 
๔. มันแสดงว่ำข้อโต้แย้งในช่อง ไม่ใช่ นั้นผิด 

เฉลย ๓ 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม :  รู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อควำมทั่วไปนอกเหนือจำกเรื่องนี้กับข้อควำมที่คู่กัน 

ในตำรำง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :    สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๐๙- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมของข้อนี้พิจำรณำได้จำกค ำส ำคัญในข้อมูลที่โจทย์ก ำหนดให้กับค ำส ำคัญในข้อควำมใน
ข้อ ๔ ช่อง และ ไม่ใช่ ของตำรำง โทรศัพท์มือถือเป็นอันตรำยใช่หรือไม่ ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่โจทย์ก ำหนด “มันยากที่จะพิสูจน์ว่ำสิ่งหนึ่งเป็นสำเหตุของอีกหนึ่งอย่ำงแน่นอน” 
 
 

ข้อควำมในข้อ ๔ 

ใช่ 
๔. ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีโอกำสเกิด
มะเร็งในสมองด้ำนติดกับหูที่ใช้
แนบกับโทรศัพท์มำกกว่ำ ๒.๕ เท่ำ 

ไม่ใช่ 
นักวิจัยยอมรับว่ำยังไม่มีความ
ชัดเจนว่า การเพิ่มขึ้นนั้น
เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือ      

 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ค ำส ำคัญ “มันยำกที่จะพิสูจน์” ในข้อมูลที่โจทย์ก ำหนดสื่อควำมหมำย
เหมือนค ำส ำคัญ “ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำกำรเพ่ิมขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือ” ในช่องไม่ใช่ของตำรำง
และกำรสื่อควำมมุ่งไปในทำงเดียวกัน คือ ไม่ได้พิสูจน์ 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ ๓. 
 
ค ำถำมที่ ๓ ดูข้อที่ ๓ ในช่อง ไม่ใช่ ของตำรำงในส่วนนี้อะไรที่อำจเป็น “ปัจจัยอ่ืน ๆ” อย่ำงหนึ่งจงให้เหตุผล
ประกอบค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
คะแนนเต็ม 
ระบุปัจจัยในกำรใช้ชีวิตยุคใหม่ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมเหนื่อยล้ำ ปวดหัว หรือขำดสมำธิ ค ำอธิบำยอำจเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือบอกอย่ำงชัดเจน 
 นอนไม่เพียงพอ ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นก็จะท ำให้เหนื่อยล้ำ 
 ท ำงำนมำกเกินไป ท ำให้เหนื่อย 
 กำรบ้ำนมำกเกินไป ท ำให้เหนื่อยและปวดหัว 
 เสียงรบกวน ท ำให้ปวดหัว 
 ควำมเครียด 
 ท ำงำนดึก 
 สอบ 
 โลกนี้มีเสียงดังเกินไป 
 ผู้คนไม่ใช้เวลำเพื่อพักผ่อนกันแล้ว 
 ผู้คนไม่ค ำนึงถึงควำมส ำคัญก่อนหลังของสิ่งที่เกิดข้ึน ดังนั้นเขำจึงหงุดหงิดและไม่สบำย 
 คอมพิวเตอร์ 
 มลภำวะ 
 ดูทีวีมำกเกินไป 
 ยำเสพติด 



 
 

-๑๑๐- 
 

 เตำอบไมโครเวฟ 
 อีเมลมำกเกินไป 

ไม่มีคะแนน 
 ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 เหนื่อยล้ำ (ซ้ ำกับข้อมูลในเรื่อง) 
 ควำมเหน็ดเหนื่อย (ซ้ ำกับข้อมูลในเรื่อง) 
 ขำดสมำธิ (ซ้ ำกับข้อมูลในเรื่อง) 
 ปวดหัว (ซ้ ำกับข้อมูลในเรื่อง) 
 กำรใช้ชีวิต (กว้ำงเกิน) 

แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 ปวดหู 
 ที่วำงไข่ 

 
ลักษณะเฉพำะข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม :  ใช้ควำมรู้เดิมสะท้อนสำระท่ีแสดงในเรื่อง 
ประเภทของเนื้อควำม :  กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :    สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :  เขียนตอบแบบสั้น 
*ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อ ๓ ช่อง ใช่ และ ไม่ใช่ ของตำรำงโทรศัพท์มือถือเป็นอันตรำย    
ใช่หรือไม่ ดังนี้ 
 
 

ข้อควำมในข้อ ๓ 

ใช่ 
๓. คนที่คุยโทรศัพท์นำน ๆ 
บำงครั้งจะบ่นว่ำเหนื่อยล้ำ ปวดหัว 
และขำดสมำธิ 

ไม่ใช่ 
ไม่เคยมีกำรสังเกตผลดังกล่ำวใน
ระดับห้องปฏิบัติกำร และบำงที
อำจเกิดจำกปัจจัยอื่น ๆ ของกำร
ใช้ชีวิตยุคใหม่ 

  
 
 
 
 



 
 

-๑๑๑- 
 

 จำกตำรำงข้ำงต้น ค ำว่ำ “ผลดังกล่ำว” ในช่อง ไม่ใช่ สื่อถึง “เหนื่อยล้ำ ปวดหัว และขำดสมำธิ”  
ในช่อง ใช่ ดังนั้นค ำถำมว่ำ “ปัจจัยอ่ืน ๆ” คืออะไร จึงสื่อถึงกำรถำมว่ำ อะไร (ปัจจัยอ่ืน ๆ ของกำรใช้ชีวิตยุคใหม่) 
ที่เป็นสำเหตุท ำให้เกิดผลดังกล่ำว (เหนื่อยล้ำ ปวดหัว และขำดสมำธิ) 

ปัจจัยอื่น ๆ ของกำรใช้ชีวิตยุคใหม่                 ผลดังกล่ำว 
 (สำเหตุ)     (เหนื่อยล้ำ ปวดหัว และขำดสมำธิ) 

 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ เช่น นอนไม่เพียงพอ, ท ำงำนดึก, ควำมเครียด, ใช้คอมพิวเตอร์นำนเกินไป ฯลฯ 
 
 

ค ำถำมที่ ๔ ดูตำรำงในหัวข้อ ถ้ำคุณใช้โทรศัพท์มือถือ... ตำรำงนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของแนวคิดใด 
๑. ไม่มีอันตรำยที่เก่ียวข้องกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 
๒. มีควำมเสี่ยงที่ได้พิสูจน์แล้วว่ำเกี่ยวข้องกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 
๓. อำจมีหรือไม่มีอันตรำยที่เก่ียวข้องกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ก็ควรจะระวังไว้ก่อน 
๔. อำจมีหรือไม่มีอันตรำยที่เก่ียวข้องกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ควรใช้จนกว่ำจะรู้แน่นอน 
๕. ค ำแนะน ำในส่วนของ จงท ำ ส ำหรับผู้ที่คิดว่ำเป็นภัยคุกคำมอย่ำงจริงจัง และค ำแนะน ำในส่วนของ

อย่ำท ำ ส ำหรับผู้ที่คิดอย่ำงอ่ืน 
เฉลย ๓ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม :  รู้ข้อสันนิษฐำนในบำงส่วนของเรื่องบอกเล่ำ 
บริบท  :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อมูล “จุดส ำคัญ” ในหัวข้อ ถ้ำคุณใช้โทรศัพท์มือถือ ดังนี้ 

จุดส ำคัญ (๓) จุดส ำคัญ (๔) 
เนื่องจำกมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจ ำนวนมหำศำล 
แม้จะส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อสุขภำพก็อำจน ำไปสู่
ปัญหำใหญ่ต่อสุขภำพของสำธำรณะได้ 

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ รำยงำนของสจ๊วด (รำยงำน 
ของอังกฤษ) ไม่พบปัญหำทำงสุขภำพที่เกิดจำก
โทรศัพท์มือถือ แต่แนะน ำให้ระวังโดยเฉพำะใน 
กลุ่มเยำวชนจนกว่ำจะมีงำนวิจัยที่มำกกว่ำนี้  
มีรำยงำนเพิ่มเติมในปี ๒๐๐๔ สนับสนุนงำนวิจัยนี ้

 
 
 



 
 

-๑๑๒- 
 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ จุดส ำคัญ (๓) แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้โทรศัพท์มือถือมีอันตรำย ดังเห็นได้จำก
ข้อควำมที่ว่ำ “แม้จะส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อสุขภำพก็อำจน ำไปสู่ปัญหำใหญ่ต่อสุขภำพของสำธำรณะได้ ”  
แต่จุดส ำคัญ (๔) แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีอันตรำย ดังข้อควำมที่ว่ำ “ไม่พบปัญหำทำงสุขภำพ 
ที่ เกิดจำกโทรศัพท์มือถือ” อย่ำงไรก็ตำมท้ำยข้อควำมในจุดส ำคัญ (๔) ได้แสดงควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ  
แม้กำรใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีอันตรำย “แต่แนะน ำให้ระวังโดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชนจนกว่ำจะมีงำนวิจัย 
ที่มำกกว่ำนี้” คือ แนะน ำให้ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยควำมระมัดระวัง 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ ๓. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๑๓- 
 

 

ล ำดับที่ ๑๙ จุดหนึ่งนั้นของละครเวที 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๑๔- 
 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

      

  “จุดหนึ่งนั้นของละครเวที” เป็นการเริ่มเรื่องของบทละครที่เขียนโดยนักเขียนบทละครชาวฮังการีชื่อ 
เฟอเรนส์ มอลนาร์ 

ค ำถำมที่ ๑ ในเวลำไม่นำนก่อนจะเปิดม่ำน ตัวละครในเรื่องได้ท ำอะไรกัน 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คะแนนเต็ม 

 อ้ำงถึงกำรกินอำหำรเย็น หรือ กำรดื่มแชมเปญ อำจถอดควำมหรือยกประโยคมำตอบโดยตรง 
 พวกเขำเพ่ิงกินอำหำรเย็นและแชมเปญเสร็จ 
 “พวกเรำเพ่ิงออกมำจำกห้องอำหำร เรำกินอำหำรเย็นอันแสนวิเศษ” [ยกประโยคมำตอบโดยตรง] 
 “กินอำหำรเย็นอันแสนวิเศษและดื่มแชมเปญไป  ๒ ขวด” [ยกประโยคมำตอบโดยตรง] 
 กินหำรเย็นและเครื่องดื่ม 
 กินอำหำรเย็น 
 ดื่มแชมเปญ 
 ได้กินอำหำรเย็นและดื่มเครื่องดื่ม 



 
 

-๑๑๕- 
 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้               
หรือไม่เก่ียวข้อง 

 พวกเรำสำมคนเป็นแขกท่ีมำปรำสำทนี้ 
 พวกเขำคุยกันเสียงดังหลังประตู [ตรงนี้เป็นส่วนขององค์แรก ไม่ใช่ก่อนเริ่ม] 
 พวกเขำตัดโล๊ะเสื้อโค้ทและชุดทักซิโด้ให้อดัม [ไม่ใช่ไม่นำนก่อนเริ่มเหตุกำรณ์ในเรื่อง] 
 พร้อมที่จะขึ้นมำบนเวที [อ้ำงถึงผู้แสดงมำกกว่ำที่จะเป็นตัวละคร] 
 เรื่องรำวเกิดข้ึนในปรำสำทติดกับชำยหำดในอิตำลี 
 กำรพูดคุยเก่ียวกับโรงละคร 
  

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  บอกต ำแหน่งหลักฐำนแงอิงต่อกำรแสดงที่ก ำลังเกิดขึ้นก่อนเริ่มเหตุกำรณ์ 

ในเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบรรยำย 
“บริบท :   ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกค ำพูดของทูไรที่ว่ำ “พวกเรำ ทั้งสำมคนเป็นแขกในปรำสำทนี้     
พวกเรำออกมำจำกห้องอำหำรได้ไม่นำน เรำกินอำหำรเย็นอันแสน วิเศษและดื่มแชมเปญไป ๒ ขวด” 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ คือ รับประทำนอำหำรเย็นและดื่มแชมเปญ หรืออำจคัดลอกข้อควำมในเรื่อง  “ 
พวกเรำออกมำจำกห้องอำหำรได้ไม่นำน เรำกินอำหำรเย็นอันแสนวิเศษและดื่มแชมเปญไป ๒ ขวด   
 

ค ำถำมที่ ๒ “มันนำนเหมือนชั่วนิรันดร์ บำงครั้งนำนถึง ๑๕ นำที…” (บรรทัดที่ ๒ - ๓ ในเนื้อเรื่องหน้ำที่ ๒) 
ตำมที่ทูไรกล่ำว ท ำไมเวลำ ๕ นำที “เหมือนชั่วนิรันดร์” 

๑. มันเป็นเวลำนำนมำกที่จะคำดหวังให้ผู้ชมนั่งนิ่ง ๆ ในโรงละครที่เต็มไปด้วยผู้คน 
๒. มันดูเหมือน ใช้เวลำไม่มีที่สิ้นสุดในกำรท ำเรื่องรำวตอนเริ่มของละครเป็นที่รู้เรื่องเข้ำใจกัน 
๓. มันดูเหมือนว่ำทุกครั้งใช้เวลำยำวนำนที่นักเขียนบทละครเขียนตอนเริ่มของบทละคร  
๔. มันดูเหมือนเวลำเดินไปอย่ำงช้ำ ๆ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ส ำคัญขึ้นในละคร 

เฉลย ๒. 
 
 
 



 
 

-๑๑๖- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  อนุมำนควำมหมำยของค ำพูดในเรื่องโดยใช้หลักฐำนอ้ำงอิงจำก 

ท้องเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบรรยำย 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนเลือกตอบ 
*ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกบริบทที่อยู่ด้ำนหลังข้อควำมที่โจทย์ก ำหนดให้ คือ “ นักแสดง 
ขึ้นบนเวทีและควำมอึดอัดก็เริ่มขึ้น มันเหมือนชั่วนิรันดร์ บำงครั้งนำนถึง ๑๕ นำที กว่ำผู้ชมจะรู้เรื่องว่ำใครเป็นใคร
และท ำอะไรกัน 

จำกข้อควำมข้ำงต้น บริบทที่ช่วยท ำให้เข้ำใจว่ำ “ มันนำนเหมือนชั่วนิรันดร์” ก็คือ “ กว่ำผู้ชมจะรู้เรื่องว่ำ
ใครเป็นใครและท ำอะไรกัน” ค ำตอบจึงตอบข้อ ๒.  
 
ค ำถำมที่ ๓ ผู้อ่ำนคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ อดัมคงจะเป็นตัวละครที่ตื่นเต้นมำกที่สุดในบรรดำตัวละครทั้งสำมที่มำใน
ปรำสำท” ผู้อ่ำน สำมำรถกล่ำวสนับสนุนควำมคิดเห็นนี้ได้อย่ำงไร จงใช้เนื้อเรื่องเพื่อให้เหตุผลประกอบ
ค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คะแนนเต็ม 
 ระบุควำมแตกต่ำงระหว่ำงอดัมกับตัวละครอีกสองคนที่เหลือโดยกำรอ้ำงถึงสิ่งต่อไปนี้ หนึ่งข้อ            
หรือมำกกว่ำนั้น สถำนะของอดัมเป็นคนที่จนที่สุดหรือหนุ่มที่สุดในตัวละครทั้งสำม ควำมอ่อนประสบกำรณ์ของเขำ 
(ในฐำนะคนมีชื่อเสียง) 

 อดัมเป็นคนจน เขำต้องตื่นเต้นที่ได้อยู่ในปรำสำทท่ีหรูหรำ 
 เขำต้องมีควำมสุขที่ได้อยู่ร่วมกับชำยสองคนที่ท ำให้เขำมีชื่อเสียงได้ 
 เขำแต่งเพลงกับคนสองคนที่มีชื่อเสียงอย่ำงมำก 
 เขำยังหนุ่ม และคนหนุ่มมักตื่นเต้นกับสิ่งต่ำง ๆ มำกกว่ำ มันเป็นเรื่องจริง! 
 เขำเป็นคนหนุ่มที่ได้เข้ำมำในปรำสำท [ชั้นต่ ำที่สุดที่จะได้คะแนน] 
 เขำเป็นคนท่ีมีประสบกำรณ์น้อยที่สุด [ชั้นต่ ำที่สุดที่จะได้คะแนน] 

ไม่มีคะแนน 
 ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 

 เขำตื่นเต้น [กล่ำวซ้ ำค ำถำม] 
 แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 เขำเป็นศิลปิน 



 
 

-๑๑๗- 
 

 เขำตกหลุมรัก [ไม่มีค ำอธิบำยว่ำท ำไมเขำจึงตื่นเต้นที่ได้เข้ำมำในปรำสำท] 
 อดัมต้องตื่นเต้น  เพรำะนักร้องต้องมำปรำกฏตัวด้วยอย่ำงแน่นอน [ไม่ใช่ข้อสนับสนุนจำกเนื้อเรื่อง] 
 เขำได้รับชุดทักซิโด้ [เป็นกำรบรรยำยรำยละเอียด ไม่ใช่กำรให้เหตุผล] 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรบูรณำกำรและกำรตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  สนับสนุนควำมคิดเห็นโดยกำรแปลควำมหมำยแรงจูงใจของตัวละครใน 

เรื่อง  
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบรรยำย 
บริบท :    ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :   สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
*ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกค ำพูดของอดัมที่ว่ำ “ผมขออนุญำตแนะน ำตัว ผม อัลเบิร์ต อดัม 
อำยุ ๒๕ ปี เป็นนักแต่งเพลง ผมแต่งเพลงให้สุภำพบุรุษใจดีสองท่ำนนี้ในกำรแสดงละครเพลงเรื่องล่ำสุดของพวกเขำ 
และนี่คืองำนชิ้นแรกของผมส ำหรับแสดงบนเวที ทูตสวรรค์ผู้สูงวัยสองท่ ำนนี้เป็นผู้ค้นพบตัวผม และที่มำนี้              
ก็ด้วยควำมช่วยเหลือของพวกเขำ ผมอยำกจะมีชื่อเสียง พวกเขำท ำให้ผมได้รับเชิญมำที่ปรำสำทแห่งนี้ พวกเขำ      
ตัดเสื้อโค้ทและชุดทักซิโด้ให้ ถ้ำจะมองในอีกมุมหนึ่ง ตอนนี้ผมจนและไม่มีใครรู้จัก ยิ่งไปกว่ำนี้ผมยังเป็นเด็กก ำพร้ำ 
และคุณย่ำเป็นคนเลี้ยงผมมำ คุณย่ำได้เสียไปแล้วผมเหลือตัวคนเดียวในโลกนี้ ผมไม่มีชื่อเสียง ผมไม่มีเงิน 
 จำกค ำพูดของอดัมข้ำงต้น เหตุผลที่ท ำให้อดัมคงจะเป็นตัวละครที่ตื่นเต้นมำกที่สุดในบรรดำตัวละคร      
ทั้งสำมที่มำปรำสำทมีดังนี้  

๑. อดัมเป็นคนยำกจน เห็นได้จำกข้อควำม “ ผมไม่มีเงิน” โอกำสที่จะได้มำปรำสำทจึงน่ำจะมีน้อยมำก 
ดังนั้นกำรได้มำปรำสำทที่สง่ำงำมจึงน่ำจะท ำให้เขำตื่นเต้นกว่ำตัวละครอีกสองตัวที่เหลือ  

๒. อดัมเป็นคนธรรมดำ ไม่มีชื่อเสียง เห็นได้จำกข้อควำม “ ผมไม่มีชื่อเสียง” และ “ และที่มำนี้                     
ก็ด้วยควำมช่วยเหลือของพวกเขำ ผมอยำกจะมีชื่อเสียง พวกเขำท ำให้ผมได้รับเชิญมำที่ปรำสำทแห่งนี้” 

๓. อดัมเป็นคนหนุ่มมีประสบกำรณ์ชีวิตน้อย เห็นได้จำกข้อควำมที่อ้ำงถึงตัวละครอีกสองตัวที่ เหลือ             
ซึ่งมีอำยุมำกกว่ำอดัม “ทูตสวรรค์ผู้สูงวัยสองท่ำนนี้เป็นผู้ค้นพบผม” โอกำสที่จะได้มำปรำสำท               
จึงน่ำจะมีน้อยมำก ดังนั้นกำรได้มำปรำสำทที่สง่ำงำมพร้อมตัวละครเองสองตัวที่เหลือจึงน่ำจะท ำให้
เขำตื่นเต้นกว่ำตัวละครอีกสองตัวที่เหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๑๘- 
 

ค ำถำมที่ ๔ ทั้งหมดนี้ มอลนำร์ นักเขียนบทละคร ก ำลังท ำอะไรในบทละครที่ตัดมำตอนนี้ 
๑. เขำก ำลังแสดงวิธีที่ตัวละครแต่ละตัวจะแก้ปัญหำของตัวเอง 
๒. เขำก ำลังท ำให้ตัวละครของเขำแสดงให้เห็นว่ำเหมือนชั่วนิรันดร์ในละครเป็นเช่นไร 
๓. เขำก ำลังยกตัวอย่ำงกำรเปิดกำรแสดงโดยทั่วไปและประเพณีปฏิบัติ 
๔. เขำก ำลังใช้ตัวละครเพื่อแสดงถึงปัญหำหนึ่งในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของตัวเขำเอง 

เฉลย ๔. 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  รู้ใจควำมส ำคัญของแนวควำมคิดของเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบรรยำย 
บริบท :    ส่วนบุคคล 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
*ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำได้จำกค ำพูดของทูไรที่ว่ำ “ ผมก ำลังคิดว่ำมันยำกขนำดไหนในกำร
เริ่มต้นกำรแสดงที่จะต้องแนะน ำตัวละครหลักทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแสดง” และ “มันไม่ตลกที่จะเริ่มละครให้ดี มันเป็น
หนึ่งในปัญหำที่แย่ท่ีสุดของผู้ก ำกับเวที ทันทีท่ีละครเริ่มคุณแนะน ำตัวละครของคุณเลยได้ไหม”   
 จำกค ำพูดของทูไรข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ทูไรมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเริ่มเรื่อง (เริ่มต้น) ของตัวละครเวที คือ               
จะท ำอย่ำงไรจึงจะแนะน ำตัวละครหลักได้ทั้งหมดเมื่อเริ่มแสดง สอดคล้องกับกำรให้รำยละเอียดในตอนท้ำย        
ของบทละครที่ว่ำ “ ‘จุดหนึ่งนั้นของละครเวที’ เป็นกำรเริ่มต้นที่ดีของบทละคร” 
 ค ำตอบของข้อนี้จึงตอบข้อ ๔. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๑๙- 
 

 

ล ำดับที่ ๒๐ กำรท ำงำนทำงไกล 

 

วิถีทำงแห่งอนำคต 

 ลองจินตนำกำรว่ำมันจะวิเศษอย่ำงไรถ้ำสำมำรถ “ท ำงำนทำงไกล” ๑ บนสำยด่วน อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่งำนทุกอย่ำงของคุณท ำผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์! ไม่ต้องขึ้นไปเบียดในรถเมล์ หรือรถไฟที่คนแน่น  
อีกต่อไป หรือไม่ต้องเสียเวลำเป็นชั่วโมง ๆ เดินทำงไป – กลับที่ท ำงำน คุณสำมำรถท ำงำนที่ไหนก็ได้ที่ต้องกำร 
ลองคิดถึงโอกำสทั้งหมดในกำรท ำงำนที่จะเกิดขึ้น!  

มำลี 

ควำมหำยนะจำกกำรปฏิบัติ 

 ลดชั่วโมงกำรเดินทำงและลดกำรใช้พลังงำนที่เกี่ยวข้อง เห็นได้ชัดว่ำเป็นควำมคิดที่ดีแต่เป้ำหมำยนั้นควร
ท ำให้ส ำเร็จโดยกำรพัฒนำกำรขนส่งมวลชน หรือกำรรับประกันว่ำที่ท ำงำนจะตั้งอยู่ใกล้กับที่อยู่อำศัยของผู้คน 
ควำมคิดท่ีทะเยอทะยำนว่ำกำรท ำงำนทำงไกลควรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตมีแต่จะน ำพำผู้คนให้หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง
มำกขึ้นเท่ำนั้นเรำต้องกำรจริง ๆ หรือท่ีจะให้ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหดหำยไป           

สุชำติ 
๑ “กำรท ำงำนทำงไกล” (Telecommuting) เป็นค ำที่บัญญัติขึ้นโดย แจ๊ค นิลส์ ในช่วงต้นของทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เพื่อบ่งบอกถึง
สถำนกำรณ์ที่ผู้ท ำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ห่ำงจำกส ำนักงำนกลำง (เช่น ที่บ้ำน)  และส่งข้อมูลและเอกสำรไปยังส ำนักงำนกลำง  
ทำงสำยโทรศัพท์ 

 

ค ำถำมที่ ๑ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “วิถีทำงแห่งอนำคต” กับ “ควำมหำยนะจำกกำรปฏิบัติ” คืออะไร 
๑. เขำใช้ข้อโต้แย้งที่ต่ำงกันเพื่อลงข้อสรุปรวมเดียวกัน  
๒. เขำเขียนในรูปแบบที่เหมือนกันแต่เป็นหัวข้อที่แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง 
๓. เขำแสดงมุมมองทั่วไปท่ีเหมือนกัน แต่ไปถึงช่วงสรุปที่ต่ำงกัน 
๔. เขำแสดงมุมมองที่ขัดแย้งกันในหัวข้อเดียวกัน  

เฉลย ๔. 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรื่องเชิงโต้แย้งสั้น ๆ สองส่วน (เปรียบเทียบ) 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรโต้แย้ง 
บริบท :    กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
*ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน ๒๐๐๙ 
 



 
 

-๑๒๐- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นเรื่องกำรท ำงำนทำงไกลของมำรีและสุชำติ
จะเห็นได้ว่ำ มำลีแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนกำรท ำงำนทำงไกล สังเกตได้จำกข้อควำมที่ว่ำ “ไม่ต้องขึ้นไปเบียด
บนรถเมล์หรือรถไฟที่คนแน่นอีกต่อไปหรือไม่ต้องเสียเวลำเป็นชั่วโมง ๆ เดินทำงไป – กลับ ที่ท ำงำน” 
 ส่วนสุชำตินั้น แม้ตอนต้นจะแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนในประเด็นเดียวกับมำลี ดังเห็นได้จำกข้อควำม
ที่ว่ำ “กำรลดชั่วโมงกำรเดินทำงและลดกำรใช้พลังงำนที่เกี่ยวข้อง เห็นได้ชัดว่ำเป็นควำมคิดที่ดี ” แต่ก็ได้แสดง
ควำมคิดเห็นไม่สนับสนุนกำรท ำงำนทำงไกลด้วย ดังข้อควำมหลังค ำเชื่อม “แต่” ที่ว่ำ “เป้ำหมำยนั้นควรท ำให้
ส ำเร็จโดยกำรพัฒนำกำรขนส่งมวลชน หรือกำรรับประกันว่ำที่ท ำงำนจะตั้งอยู่ใกล้กับที่อยู่อำศัยของผู้คน ควำมคิด
ที่ทะเยอทะยำนว่ำกำรท ำงำนทำงไกลควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีแต่จะน ำพำผู้คนให้หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมำกขึ้น
เท่ำนั้น เรำต้องกำรจริง ๆ หรือท่ีจะให้ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหดหำยไป”  
 ค ำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ ๔. 
 
ค ำถำมที่ ๒ งำนหนึ่งอย่ำงที่อำจจะมีปัญหำถ้ำท ำงำนไกล คืองำนอะไร จงให้เหตุผลประกอบค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คะแนนเต็ม 
 ระบุประเภทของงำนและให้ค ำอธิบำยที่เป็นไปได้ว่ำท ำไทคนงำนประเภทนั้นไม่สำมำรถท ำงำนทำงไกลได้ 
ค ำตอบระบุ (โดยตรงหรือโดยนัย) ว่ำจ ำเป็นต้องไปปรำกฏตัวในงำนที่ระบุนั้น ๆ 
 คนงำนก่อสร้ำง มันยำดที่จะท ำงำนกับไม้และอิฐจำกท่ีไหนก็ได้ 
 นักกีฬำ คุณต้องไปที่นั่นจริง ๆ เพื่อแข่งกีฬำ 
 ช่ำงประปำ คุณไม่สำมำรถซ่อมอ่ำงล้ำงหน้ำของคนอ่ืนจำกบ้ำนคุณ! 
 ขุดลอกท่อ เพรำะคุณต้องไปอยู่ท่ีนั่น 
 พยำบำล มันยำกท่ีจะตรวจว่ำผู้ป่วยสบำยดีหรือไม่ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

ไม่มีคะแนน 
 ระบุประเภทของงำน แต่ไม่มีค ำอธิบำย หรือ ให้ค ำอธิบำยที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนทำงไกล 
 ขุดลอกท่อ 
 นักดับเพลิง 
 นักเรียน 
 ขุดลอกท่อ เพรำะมันเป็นงำนหนัก [ค ำอธิบำยไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำท ำไมงำนนี้จึงมีปัญหำในกำรใช้กำร

ท ำงำนทำงไกล] 
 ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 
 คุณต้องไปอยู่ท่ีนั่น 
 แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 ผู้จัดกำร ไม่มีใครใส่ใจคุณอยู่แล้ว [ค ำอธิบำยที่ไม่เก่ียวข้อง] 

 



 
 

-๑๒๑- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม : ใช้ควำมรู้เดิมเพ่ือยกตัวอย่ำงทั่วไปที่เหมำะสมกับกำรแบ่งประเภทที่อธิบำย       

ไว้ในเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรโต้แย้ง 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
ค ำอธิบำย 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของมำลีที่ว่ำ “งำนทุกอย่ำงของคุณท ำ 
ผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์!” 

จำกข้อควำมข้ำงต้น ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ เช่น 
ช่ำงก่อสร้ำง (คนงำนก่อสร้ำง) เพรำะไม่สำมำรถก่อสร้ำงผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้ 
แพทย์ เพรำะกำรวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์อำจเกิดข้อผิดพลำดได้ 

 

ค ำถำมที่ ๓ ข้อควำมใดที่ทั้งมำลีและสุชำติน่ำจะมีควำมเห็นตรงกัน 
๑. ผู้คนควรได้รับอนุญำตให้ท ำงำนกี่ชั่วโมงก็ได้ตำมท่ีพวกเขำต้องกำร 
๒. ไม่ใช่ควำมคิดท่ีดีที่คนใช้เวลำมำกเกินไปในกำรเดินทำงไปท ำงำน 
๓. กำรท ำงำนทำงไกลอำจไม่เหมำะกับทุกคน 
๔. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมเป็นส่วนส ำคัญท่ีสุดของกำรท ำงำน 

เฉลย ๒. 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรบูรณำกำรและกำรตีควำม 
เจตนำของค ำถำม : รู้ควำมเห็นทั่วไปที่แสดงในเรื่องเชิงโต้แย้งสั้น ๆ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง : กำรโต้แย้ง 
บริบท : กำรงำนอำชีพ 
รูปแบบของข้อสอบ : เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๒- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นเรื่องกำรท ำงำนทำงไกลของมำลีและสุชำติ
ในค ำอธิบำยค ำถำมข้อ ๑ คือ มำลีแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนกำรท ำงำนทำงไกล สังเกตได้จำกข้อควำมที่ว่ำ      
“ไม่ต้องขึ้นไปเบียดในรถเมล์หรือรถไฟที่คนแน่นอีกต่อไปหรือไม่ต้องเสียเวลำเป็นชั่วโมง ๆ เดินทำงไป - กลับที่
ท ำงำน” ซึ่งสุชำติได้แสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนในประเด็นเดียวกับมำลี ดังเห็นได้จำกข้อควำมที่ว่ำ “กำรลด
ชั่วโมงกำรเดินทำงและลดกำรใช้พลังงำนที่เก่ียวข้อง เห็นได้ชัดว่ำเป็นเรื่องที่ดี” 
 จำกควำมคิดเห็นข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ทั้งมำลีและสุชำติแสดงควำมคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับข้อดี       
ของกำรท ำงำนทำงไกล คือ กำรลดชั่วโมงกำรเดินทำงไปลับที่บ้ำน 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ ๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๓- 
 

 
ล ำดับที่ ๒๑ เทคโนโลยีท ำให้จ ำเป็นต้องมีกฎใหม่ 

 
 

บทบรรณำธิกำร 
เทคโนโลยีท ำให้จ ำเป็นต้องมีกฎใหม่ 

 วิทยำศำสตร์ได้ก้ำวล้ ำหน้ำกฎหมำย และจริยธรรม มันเกิดมำตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ เมื่อมีกำรท ำลำยล้ำง
ชีวิตมนุษย์ด้วยระเบิดปรมำณู และทุกวันนี้มีวิทยำกำรใหม่ที่เกิดขึ้นคือ กำรสร้ำงชีวิตด้วยวิธีนอกเหนือธรรมชำติ
ส ำหรับบุคคลที่เป็นหมัน 
 เรำส่วนใหญ่คงจ ำได้ควำมยินยอมกับครอบครัว บรำวน์ ชำวอังกฤษที่เด็กหลอดแก้วคนแรกถือก ำเนิดขึ้น 
และเม่ือเร็ว ๆ นี้ มีเด็กที่เกิดจำกตัวอ่อนแช่แข็งรอกำรฝังในครรภ์ของหญิงที่จะมำเป็นแม่ 
 เรื่องที่ปลุกกระแสกำรคัดค้ำนเชิงกฎหมำยและจริยธรรมเกิดขึ้นเนื่องจำกกรณีตัวอ่อนแช่แข็ง ๒ ตัว  
ในประเทศออสเตรเลีย ตัวอ่อนนี้เตรียมไว้ส ำหรับฝำกในครรภ์ของเวลซำ ริโอส์ ภรรยำของมำริโอ ริโอส์ ตัวอ่อน
แรกได้รับกำรฝัง เพ่ือให้เติบโตในครรภ์ของ เวลซำ แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ สำมีภรรยำคู่นี้ ต้องกำรแก้ตัวใหม่  
แต่ก่อนที่ทุกอย่ำงจะด ำเนินไปตำมแผน ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียก่อน 
 โรงพยำบำลของออสเตรเลียจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อนที่เหลือ ควรจะฝำกในครรภ์หญิงอ่ืนหรือไม่  
ซึ่งมีหญิงจ ำนวนมำกอำสำเป็นแม่ให้ แต่ตัวอ่อนนี้จะมีสิทธิในทรัพย์สินของริโอส์หรือไม่ หรือตัวอ่อนควรถูกท ำลำย
ไปเท่ำที่ทรำบกัน สำมีภรรยำคู่นี้มิได้แจ้งควำมจ ำนงใด ๆ ถึงอนำคตของตัวอ่อนนี้ 
 ชำวออสเตรเลีย ได้ตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำเฉพำะกรณีนี้ เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว กรรมกำรรำยงำนว่ำ  
ตัวอ่อนควรถูกสลำยไป เพรำะมีข้อกฎหมำยระบุว่ำผู้รับบริจำคตัวอ่อนจำกผู้อ่ืนต้องได้รับค ำยินยอมจำกเจ้ำของ
ก่อน ส ำหรับในกรณีนี้ไม่มีค ำยินยอมใด ๆ จึงควรท ำลำยเสีย 
 อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรชุดนี้ค ำนึงถึงข้อกฎหมำยและพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม จึงให้เวลำอีก ๓ เดือน 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของสำธำรณะชน ถ้ำมีเสียงคัดค้ำนกำรท ำลำยตัวอ่อนมำก คณะกรรมกำรจะน ำข้อพิจำรณำ
มำทบทวนอีกครั้ง 
 ปัจจุบันหำกมีคู่สำมีภรรยำใดสมัครใจใช้วิธีแช่แข็งตัวอ่อนที่โรงพยำบำลควีนวิคตอเรียในซิดนีย์ จะต้องแจ้ง
ให้ชัดเจนว่ำจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อนหำกมีอะไรไม่คำดคิดเกิดกับคู่สำมีภรรยำนั้น 
 ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะไม่เกิดกรณีซ้ ำรอยแบบคู่ของริโอส์ แต่ยังมีปัญหำที่ยุ่งยำกอ่ืน ๆ อะไรอีก เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสำวขึ้นศำลเพ่ือขออนุญำตให้เธอก ำเนิดลูกจำกสเปิร์มแช่แข็งของสำมีที่เสียชีวิตไปแล้ว ควรท ำ
อย่ำงไรกับค ำขอนี้ หรือจะท ำอย่ำงไรหำกแม่ที่รับฝำกทำรกในครรภ์เกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมคืนทำรกตำมสัญญำ        
รับฝำกทำรกในครรภ์ที่ท ำไว้ 
 สังคมของเรำทุกวันนี้ล้มเหลวในกำรใช้กฎระเบียบ เพ่ือควบคุมกำรเพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำของพลัง
นิวเคลียร์ที่ใช้ท ำลำยล้ำงกัน เรำจะต้องเผชิญกับฝันร้ำยอย่ำงหนักหน่วงกับควำมล้มเหลวนั้น โอกำสที่จะน ำ
ควำมสำมำรถของนักวิทยำศำสตร์ไปใช้ในทำงที่ผิดจะมีขึ้นมำกมำยอย่ำงชัดเจน จึงต้องมีกำรจ ำกัดขอบเขต
ทำงดำ้นกฎหมำยและจริยธรรมก่อนที่เรำจะไปกันไกลเกิน 
 
 



 
 

-๑๒๔- 
 

ค ำถำมที่ ๑ จงเลือกประโยคม่ีอธิบำยสิ่งที่ชำวออสเตรเลียได้ด ำเนินกำร เพื่อช่วยจัดสินใจว่ำจะท ำอย่ำงไร      
กับตัวอ่อนแช่แข็งของคู่สำมีภรรยำ ที่ประสบอุบัติเหติเครื่องบินตก 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คะแนนเต็ม 
ตอบ ประโยค หรือ ส่วนหนึ่งของประโยคที่อย่ำงน้อยมี ๑ ข้อในข้อต่อไปนี้ 
(๑) “ตั้งคณะกรรมกำร” 
(๒) “ให้เวลำอีก ๓ เดือน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของสำธำรณะชน...” 
 ชำวออสเตรเลียได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำเฉพำะกรณี... [นักเรียนตอบประโยคใดประโยคหนึ่ง      

ที่เก่ียวข้อง] 
 ชำวออสเตรเลียได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำเฉพำะ... และ ...ให้เวลำอีก ๓ เดือน เพ่ือรับฟัง

ควำมเห็นของสำธำรณะชน... [นักเรียนตอบส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองส่วน] 
 ชำวออสเตรเลียได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำเฉพำะกรณี... และ ...เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสำว

ขึ้นศำลเพ่ือขออนุญำตให้เธอก ำเนิดลูกจำกสเปิร์มแช่แข็งของสำมี... [ส่วนแรกของเนื้อหำที่ตอบถูกต้อง 
ส่วนอื่นน่ำจะสัมพันธ์กับค ำถำมต่อไปนี้ ดังนั้นจึงอนุโลมให้ได้] 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอื่น ๆ เช่น 

 ตัวอ่อนควรถูกสลำยไป เพรำะมีข้อกฎหมำยระบุว่ำผู้รับบริจำคตัวอ่อนจำกผู้อ่ืนต้องได้รับควำมยินยอม      
จำกเจ้ำของก่อน ส ำหรับในกรณีนี้ไม่มีค ำยินยอม... [นักเรียนตอบเนื้อหำในส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง] 

 ชำวออสเตรเลียไดแต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรเพ่ือศึกษำเรื่องนี้ ... และ ...โอกำสที่จะน ำควำมสำมรถ             
ของนักวิทยำศำสตร์ไปใช้ในทำงที่ผิดจะมีขึ้นมำกมำยอย่ำงชัดเจน... [ส่วนหนึ่งของเนื้อหำที่ตอบถูกต้อง
ส่วนอื่นที่ตอบไม่สำมำรถแปลได้ว่ำเป็นค ำตอบของค ำถำมต่อไป ดังนั้นจึงใช้ไม่ได้] 

 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   ตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
บริบท :    ชุมชนท้องถิ่น 
รูปแบบของข้อสอบ :  เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA ๒๐๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๕- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ ๔ - ๖ ของบทอ่ำนย่อหน้ำที่ ๔ 
 “โรงพยำบำลของออสเตรเลียจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อนที่เหลือ ควรจะฝำกในครรภ์หญิงอ่ืนหรือไม่  
ซึ่งมีหญิงจ ำนวนมำกอำสำเป็นแม่ให้ แต่ตัวอ่อนนี้จะมีสิทธิในทรัพย์สินของริโอส์หรือไม่ หรือตัวอ่อนควรถูกท ำลำย
ไปเท่ำที่ทรำบกัน สำมีภรรยำคู่นี้มิได้แจ้งควำมจ ำนงใด ๆ ถึงอนำคตของตัวอ่อนนี้”  
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ เนื้อหำของย่อหน้ำที่ ๔ แสดงที่มำของปัญหำ (เหตุหรือข้อสนับสนุน)  
คือ โรงพยำบำลของออสเตรเลียจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อนที่เหลือ เพรำะสำมีภรรยำที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก 
มิได้แจ้งควำมจ ำนงใด ๆ 
 ย่อหน้ำที่ ๕ และ ๖ 
 ชำวออสเตรเลีย ได้ตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำเฉพำะกรณีนี้ เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว กรรมกำรรำยงำนว่ำ        
ตัวอ่อนควรถูกสลำยไป เพรำะมีข้อกฎหมำยระบุว่ำผู้รับบริจำคตัวอ่อนจำกผู้อ่ืนต้องได้รับค ำยินยอมจำกเจ้ำของก่อน 
ส ำหรับในกรณีนี้ไม่มีค ำยินยอมใด ๆ จึงควรท ำลำยเสีย 
 อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรชุดนี้ค ำนึงถึงข้อกฎหมำยและพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม จึงให้เวลำอีก ๓ เดือน 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของสำธำรณะชน ถ้ำมีเสียงคัดค้ำนกำรท ำลำยตัวอ่อนมำก คณะกรรมกำรจะน ำข้อพิจำรณำ
มำทบทวนอีกครั้ง 
 จำกข้อควำมข้ำงต้น นักเรียนสำมำรถเติมค ำเชื่อม “จึง” ในประโยคแรกของย่อหน้ำที่ ๕ “ชำวออสเตรเลีย 
(จึง) ได้ตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำเฉพำะกรณีนี้” ท ำให้เห็นได้ว่ำ ประโยคแรกของย่อหน้ำที่ ๕ เป็นใจควำมส ำคัญ
ของย่อหน้ำนี้ที่แสดงวิธีแก้ปัญหำ (ผลหรือข้อสรุป) ของย่อหน้ำที่ ๔ 
 ส่วนย่อหน้ำที่ ๖ จะเห็นได้ว่ำ ประโยคในตอนต้นของย่อหน้ำมีค ำ เชื่อม “จึง” คือ “อย่ำงไรก็ตำม
คณะกรรมกำรชุดนี้ค ำนึงถึงข้อกฎหมำยและพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม จึงให้เวลำอีก ๓ เดือน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
ของสำธำรณชน” ท ำให้ เห็นได้ว่ำ ประโยคนี้ เป็นใจควำมส ำคัญของย่อหน้ำที่  ๖ ซึ่ งแสดงวิธีแก้ปัญหำ  
(ผลหรือข้อสรุป) ของย่อหน้ำที่ ๔ เช่นกัน อีกทั้งประโยคนี้ยังปรำกฏค ำส ำคัญ คือ “คณะกรรมกำรชุดนี้”  
ที่สื่อควำมหมำยเหมือนกับ “คณะกรรมกำร” ในใจควำมส ำคัญของย่อหน้ำที่ ๕ ด้วย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ จึ งคือ ชำวออสเตรเลียได้ตั้ งคณะกรรมกำรเ พ่ือศึกษำเฉพำะกรณีนี้  
และคณะกรรมกำรชุดนี้ให้เวลำอีก ๓ เดือน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของสำธำรณชน 
 
ค ำถำมที่ ๒ จงยกตัวอย่ำง ๒ ตัวอย่ำง จำกบทบรรณำธิกำรที่แสดงว่ำเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น กำรฝำกตัวอ่อน
แช่แข็งในครรภ์ สร้ำงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎใหม่ 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คะแนนเต็ม 
 กล่ำวถึงอย่ำงน้อย ๒ ข้อ จำกต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อครอบครัวริโอส์เสียชีวิต เกิดกำรวิจำรณ์ว่ำควรท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อน [ไม่รับข้อวิจำรณ์ในย่อ 
หน้ำที่ ๔ (เช่น “โรงพยำบำลจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อนที่เหลือ” “ตัวอ่อนจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของริโอส์หรือไม่”) 
เว้นแต่ว่ำ ผู้ตอบเชื่อมโยงค ำวิจำรณ์เหล่ำนั้นได้อย่ำงชัดเจนถึงกำรตำยของผู้ให้ตัวอ่อน (ครอบครัวริโอส์)] 

(๒) หญิงในฝรั่งเศสต้องร้องต่อศำลเพือ่ขออนุญำตใช้น้ ำเชื้อขอสำมีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว 



 
 

-๑๒๖- 
 

(๓) อะไรควรเป็นกฎส ำหรับแม่ท่ีรับเป็นผู้ตั้งท้อง ที่ไม่ยอมให้ทำรกที่เธอให้ก ำเนิด 
(๔) ต้องแสดงให้เห็นว่ำต้องกำรให้ผู้ที่เป็นเจ้ำของตัวอ่อน ชี้เฉพำะลงไปว่ำควรท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อน        

ถ้ำสิ่งที่ไม่คำดคิดเกิดขึ้น และส ำหรับกฎหมำยเกี่ยวกับว่ำควรท ำอย่ำงไร หำกแม่ที่รับตั้งท้องไม่
ต้องกำรให้ทำรกเกิด 

ได้คะแนนบำงส่วน 
 กล่ำวถึงตัวอย่ำงที่ให้ไว้ข้ำงบนที่เกี่ยวข้องกัเทคโนโลยีชีวภำพ หนึ่ง ตัวอย่ำง [(๑) (๒) หรือ (๓)]            
และ (ศักยภำพกำรท ำลำยล้ำงของพลังปรมำณู) 
ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอื่น ๆ 
 เขำแช่แข็งน้ ำเชื้อและมันควรแช่แข็งไว้จนกว่ำจะได้ใช้ [ค ำตอบที่ไม่เก่ียวข้อง] 

-ตัวอ่อนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของริโอส์หรือไม่ 
-พวกเขำสำมำรถจะปลูกถ่ำยไว้กับคนอื่นได้ไหม [ไม่ชัดเจนว่ำกล่ำวถึงส่วนไหนของเนื้อหำถ้ำเป็นกรณี 

ของริโอส์ ค ำตอบไม่ได้ให้ตัวอย่ำงสองข้อตำมที่โจทย์ต้องกำร ถ้ำในกรณีของฝรั่งเศส จะเป็นประเด็นที่สอง              
แต่เป็นกำรตีควำมที่ไม่ถูกต้องเพรำะเป็นภรรยำ ไม่ใช่ “คนอ่ืน”] 
ค ำอธิบำย 
 ก่อนหำค ำตอบนักเรียนต้องเข้ำใจก่อนว่ำ “กำรฝำกตัวอ่อนแช่แข็งในครรภ์สร้ำงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎใหม่” 
ที่ค ำถำมยกตัวอย่ำงนั้นประกอบด้วยเนื้อหำ ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ “กำรฝำกตัวอ่อนแช่แข็งในครรภ์” และส่วนที่ ๒ 
คือ “สร้ำงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎใหม่” เพ่ือที่จะหำตัวอย่ำงจำกบทบรรณำธิกำรได้สอดคล้องกับค ำถำม 
 ค ำตอบตัวอย่ำงแรกพิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ ๓ และ ๔ 
 ย่อหน้ำที่ ๓ “เรื่องที่ปลุกกระแสกำรคัดค้ำนเชิงกฎหมำยและจริยธรรมเกิดขึ้นเนื่องจำกกรณีตัวอ่อนแช่
แข็ง ๒ ตัว ในประเทศออสเตรเลีย ตัวอ่อนนี้เตรียมไว้ส ำหรับฝำกในครรภ์ของเวลซำ ริโอส์ ภรรยำของมำริโอ ริโอส์ 
ตัวอ่อนแรกได้รับกำรฝัง เพ่ือให้เติบโตในครรภ์ของ เวลซำ แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ สำมีภรรยำคู่นี้ต้องกำรแก้ตัวใหม่ 
แต่ก่อนที่ทุกอย่ำงจะด ำเนินไปตำมแผน ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียก่อน” 
 ย่อหน้ำที่ ๔ “โรงพยำบำลของออสเตรเลียจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อนที่เหลือ ควรจะฝำกในครรภ์หญิงอ่ืน
หรือไม่ ซึ่งมีหญิงจ ำนวนมำกอำสำเป็นแม่ให้ แต่ตัวอ่อนนี้จะมีสิทธิในทรัพย์สินของริโอส์หรือไม่ หรือตัวอ่อนควร     
ถูกท ำลำยไปเท่ำท่ีทรำบกัน สำมีภรรยำคู่นี้มิได้แจ้งควำมจ ำนงใด ๆ ถึงอนำคตของตัวอ่อนนี้” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ “กรณีตัวอ่อนแช่แข็ง ๒ ตัว ในประเทศออสเตรเลีย” ในย่อหน้ำที่ ๓      
สื่อถึง “กำรฝำกตัวอ่อนแช่แข็งในครรภ์” ของค ำถำม และ “โรงพยำบำลของออสเตรเลียจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อน     
ที่เหลือ” ในย่อหน้ำที่ ๔ สื่อถึง “สร้ำงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎใหม่” ของค ำถำม 
 สิ่งที่เกิดขึ้นในย่อหน้ำที่ ๓ คือ สำมรภรรยำริโอส์เสียชีวิตเพรำะประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก ซึ่งส่งผลให้
เกิดปัญหำดังที่ปรำกฏในย่อหน้ำที่ ๔ คือ สำมีภรรยำคู่นี้มิได้แจ้งควำมจ ำนงใด ๆ ท ำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับตัวอ่อน    
ที่เหลือจะท ำอย่ำงไร 
 ค ำตอบตัวอย่ำงแรก คือ “เมื่อสำมีภรรยำริโอส์เสียชีวิต ท ำให้เกิดปัญหำว่ำจะท ำอย่ำงไรกับตัวอ่อน         
ที่เหลือ” 
 



 
 

-๑๒๗- 
 

 ค ำตอบตัวอย่ำงท่ีสองพิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ ๘ 
 ย่อหน้ำที่ ๘ “ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะไม่เกิดกรณีซ้ ำรอยแบบคู่ของริโอส์ แต่ยังมีปัญหำที่ยุ่งยำกอ่ืน ๆ  
อะไรอีก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสำวขึ้นศำลเพ่ือขออนุญำตให้เธอก ำเนิดลูกจำกสเปิร์มแช่แข็งของสำมี  
ที่เสียชีวิตไปแล้ว ควรท ำอย่ำงไรกับค ำขอนี้ หรือจะท ำอย่ำงไรหำกแม่ที่รับฝำกทำรกในครรภ์เกิดเปลี่ยนใจไม่ยอม
คืนทำรกตำมสัญญำรับฝำกทำรกในครรภ์ที่ท ำไว้” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ มีตัวอย่ำงที่สอดคล้องกับประเด็นของค ำถำม “กำรฝำกตัวอ่อนแช่แข็ง 
ในครรภ์สร้ำงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎใหม่” อยู่ ๒ ตัวอย่ำง ดังนี้ 
 

กำรฝำกตัวอ่อนแช่แข็งในครรภ์ สร้ำงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกฎใหม่ 
       เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสำวขึ้นศำลเพื่อขอ
อนุญำตให้เธอก ำเนิดลูกจำกสเปิร์มแช่แข็งของสำมีที่
เสียชีวิตไปแล้ว 

ควรท ำอย่ำงไรกับข้อนี้ 

       หำกแม่ที่รับฝำกทำรกในครรภ์เกิดเปลี่ยนใจไม่
ยอมคืนทำรกตำมสัญญำรับฝำกครรภ์ทำรกที่ท ำไว้ 

หรือจะท ำอย่ำงไร 

 

 ค ำตอบตัวอย่ำงที่สอง คือ “หญิงสำวชำวฝรั่งเศสร้องต่อศำลเพ่ือขออนุญำตให้เธอก ำเนิดลูกจำกสเปิร์ม 
แช่แข็งของสำมีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว จะท ำอย่ำงไร” หรือ “หำกแม่ที่รับฝำกทำรกในครรภ์เกิดเปลี่ยนใจ 
ไม่ยอมคืนทำรกตำมสัญญำรับฝำกครรภ์ทำรกที่ท ำไว้ จะท ำอย่ำงไร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒๘- 
 

 

ล ำดับที่ ๒๒ แผนผังห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

-๑๒๙- 
 

ค ำถำมที่ 1 จำกแผนผังห้องสมุด จงคลิกที่สถำนที่ที่ท่ำนคิดว่ำสำมำรถหำนวนิยำยภำษำฝรั่งเศสได้พบ 
คะแนนเต็ม 
วงล้อมรอบค ำว่ำ “หนังสือภำษำอ่ืน ๆ” หรือวงล้อมรอบกลุ่มของเส้น (ชั้นหนังสือ) ที่อยู่ใกล้กับค ำดังกล่ำว 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอ่ืน ๆ รวมถึงกำรวงล้อมรอบส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องด้วย  
 

 

 

 

 

 

 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  กำรค้นคืนสำระของข้อมูล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2009 



 
 

-๑๓๐- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำจำกแผนผังจะพบว่ำ สำมำรถหำนวนิยำยภำษำฝรั่งเศสได้จำก  
“หนังสือภำษำอ่ืน ๆ” เพรำะค ำส ำคัญของค ำถำมคือ “ภำษำฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นภำษำอ่ืน ๆ  
ค ำถำมที่ 2 ระยะทำงท่ีใกล้ที่สุดจำกทำงเข้ำไปถึงที่เก็บหนังสือพิมพ์ต้องผ่ำนอะไร 

1. แผนกวำรสำร 
2. ที่ยืมหนังสือออก 
3. แผนกหนังสืออ้ำงอิง 
4. มุมหนังสือเด็ก 

เฉลย ที่ยืมหนังสือออก 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรบูรณำกำรและตีควำม 
เจตนำของค ำถำม :  พัฒนำทักษะกำรตีควำม 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกแผนผังจะพบว่ำ ระยะทำงที่ใกล้ที่สุดจำกทำงเข้ำ ไปถึงที่เก็บ
หนังสือพิมพ์ต้องผ่ำน “ที่ยืมหนังสือออก”  



 
 

-๑๓๑- 
 

 
 

ค ำถำมที่ 3 หนังสือใหม่วำงอยู่ท่ีไหน 
1. ในส่วนนวนิยำย 
2. ในส่วนวิชำกำร 
3. ใกล้ทำงเข้ำ 
4. ใกล้โต๊ะประชำสัมพันธ์ 

จงอธิบำยว่ำท ำไมส่วนนี้จึงถูกเลือกเป็นที่วำงหนังสือใหม่ 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
ตอบข้อ 3. ใกล้ทำงเข้ำ และให้ค ำอธิบำยที่ตรงกันกับค ำตอบ “ใกล้ทำงเข้ำ”  

 ให้คนเห็นได้ทันทีเม่ือเดินเข้ำมำ 
 มันอยู่คนละส่วนจำกหนังสืออ่ืน ๆ และหำได้ง่ำย 
 เพ่ือว่ำคนจะได้มองเห็นก่อนอ่ืน [แสดงควำมเข้ำใจว่ำหนังสือใหม่อยู่ใกล้ทำงเข้ำ] 
 เพ่ือที่จะมองเห็นชัดเจน 
 เพ่ือที่จะมองเห็นได้ง่ำย และไม่ถูกบังโดยชั้นหนังสือต่ำง ๆ จนต้องค้นหำ 



 
 

-๑๓๒- 
 

 อยู่บนทำงที่ต้องผ่ำนเวลำเดินไปที่ส่วนนวนิยำย 
หรือ: ตอบข้อ 3. ใกล้ทำงเข้ำ และให้ค ำอธิบำยที่แสดงว่ำเข้ำใจในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงที่ไว้หนังสือใหม่กับส่วนของ
ห้องสมุดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ทำงเข้ำ  

 เพ่ือให้เด็ก ๆ มีโอกำสเล่นเมื่อผู้ใหญ่ดูหนังสือ [รู้ว่ำหนังสือใหม่อยู่ใกล้กับส่วนของเล่น] 
 เมื่อคนมำคืนหนังสือเขำก็จะมองเห็นหนังสือใหม่ ๆ  

ได้คะแนนบำงส่วน 
ไม่ได้ตอบข้อ 3 ใกล้ทำงเข้ำ และให้ค ำอธิบำยที่ตรงกับท่ีตอบในข้อที่เลือก 

 [ตอบข้อ 1: ในส่วนนวนิยำย] เพรำะว่ำนี่เป็นส่วนของห้องสมุดที่คนส่วนมำกใช้ ดังนั้นพวกเขำจะได้เห็น
หนังสือใหม่ 

 [ตอบข้อ 4: ใกล้โต๊ะประชำสัมพันธ์] เพรำะว่ำมันอยู่ใกล้โต๊ะประชำสัมพันธ์ บรรณำรักษ์สำมำรถตอบ
ค ำถำมท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกินไม่ว่ำจะตอบค ำถำมที่แล้วถูกหรือผิดก็ตำม 

 เพรำะว่ำเป็นที่ที่ดีที่สุด 
 มันอยู่ใกล้กับทำงเข้ำด้วย [บอกว่ำหนังสือใหม่อยู่ที่ไหน โดยไม่ให้ค ำอธิบำย] 
 หนังสือใหม่อยู่ใกล้กับกล่องแสดงควำมคิดเห็น [บอกว่ำหนังสือใหม่อยู่ที่ไหน โดยไม่ให้ค ำอธิบำย] 

หรือ: แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะตอบค ำถำม  
ที่แล้วถูกหรือผิดก็ตำม 

 เพ่ือว่ำใคร ๆ จะได้สังเกตเห็นเมื่อมองไปที่หนังสือพิมพ์ [ไม่ถูกต้อง-แสดงหนังสือใหม่อยู่ใกล้หนังสือพิมพ์] 
 เพรำะว่ำไม่มีที่อ่ืนที่จะวำง [ไม่สมเหตุสมผล] 
 บำงคนชอบอ่ำนหนังสือใหม่ [ตอบไม่ตรงที่ถำม] 
 [ตอบข้อ 1: ในส่วนนวนิยำย] เพ่ือว่ำจะหำได้ง่ำย [ตอบไม่ตรงกับค ำตอบในข้อข้ำงบน] 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :   กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม :  สะท้อนว่ำรู้เนื้อหำของเรื่อง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :   สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓๓- 
 

ค ำอธิบำย 
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกแผนผังจะพบว่ำ หนังสือใหม่วำงอยู่ “ใกล้ทำงเข้ำ” 

 
 
ส่วนเหตุผลที่ว่ำ ท ำไมส่วนนี้จึงถูกเลือกเป็นที่วำงหนังสือใหม่ นักเรียนอำจตอบได้หลำยค ำตอบ เช่น  
- เพ่ือที่ผู้เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดจะได้มองเห็นง่ำยและชัดเจน 
- เพ่ือให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดมองเห็นได้ทันทีเมื่อเดินเข้ำมำห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓๔- 
 

 

ล ำดับที่ 23 รถไฟใต้ดิน 
 

 

ค ำถำมที่ 1 จำกสถำนีรถไฟใต้ดินสถำนีใด ที่นักเรียนสำมำรถขึ้นทั้งรถเมล์ระหว่ำงเมืองและรถไฟระหว่ำงเมืองได้ 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึงสถำนีเซ็นทรัลโดยตรง อำจกล่ำวถึงสำยรถไฟใต้ดินได้ 

  สถำนีเซ็นทรัล 
  เซ็นทรัล 
  เซ็นทรัล (ประตูตะวันออก) 
  เซ็นทรัล (สำย 1) 

 
 
 



 
 

-๑๓๕- 
 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอื่น ๆ  

  ที่สถำน ี
  หอคอย 
  สำย 1  

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  บอกต ำแหน่งข้อมูลโดยกำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนที่ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :    สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกสัญลักษณ์ของรถเมล์ระหว่ำงเมือง  () และรถไฟระหว่ำงเมือง 
() ที่ปรำกฏคู่กับ ณ สถำนีเซ็นทรัล 
 ค ำตอบของค ำค ำถำมข้อนี้จึงตอบ “สถำนีเซ็นทรัล” 
 
ค ำถำมที่ 2 ถ้ำนักเรียนอยู่ที่สถำนีสวนสัตว์และต้องกำรไปที่สถำนีสะพำนหิน นักเรียนต้องเปลี่ยนขบวน 
ที่สถำนีใด 

1. ศำลำกลำง 
2. ริมน้ ำ 
3. ริมอ่ำว 
4. ท่ำเรือเก่ำ 

เฉลย 4  
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  ระบุจุดเชื่อมต่อรถบนแผนที่ซึ่งมีข้อมูลให้เลือกได้หลำยทำง 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :    สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 



 
 

-๑๓๖- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกสัญลักษณ์รูปวงกลมใหญ่ที่อยู่ในเส้นทำงรถไฟใต้ดิน () ซึ่งน่ำจะ 
สื่อถึงสถำนีที่เป็นสถำนีจุดศูนย์กลำงส ำหรับเปลี่ยนขบวนรถ ดังนั้นจำกสถำนีสวนสัตว์ ถ้ำต้องกำรไปที่สถำนี 
สะพำนหิน ต้องเปลี่ยนขบวนที่สถำนีท่ำเรือเก่ำ 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 4. 

 
 
ค ำถำมที่ 3 บำงสถำนี เช่น สถำนีสุดตะวันตก สถำนีสวนสัตว์ และสถำนีอิสรภำพ มีกำรแรเงำสีเทำล้อมรอบ
สถำนี กำรแรเงำแสดงว่ำสถำนีเหล่ำนั้นคืออะไร 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
อ้ำงถึงควำมจริงที่ว่ำสถำนีเหล่ำนี้เป็นสถำนีสุดท้ำยหรือเริ่มต้นของแต่ละสำย 

 สุดสำย 
 สถำนีปลำยทำง 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน  
แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 

 คุณสำมำรถขึ้นรถเมล์ได้ที่นั่น [เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กำรแรเงำแสดงให้เห็น] 
 พวกมันเป็นสถำนีที่พลุกพล่ำนที่สุด 
 พวกมันเป็นสถำนีที่ใหญ่ที่สุด 

 



 
 

-๑๓๗- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :     กำรสะท้อนและประเมิน 
เจตนำของค ำถำม :  ระบุจุดประสงค์ของลักษณะที่เก่ียวกับรูปภำพในแผนที่ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :     สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   สร้ำงค ำตอบแบบอิสระ 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกเส้นทำงรถไฟใต้ดินที่เมื่อถึงปลำยทำงของแต่ละเส้นจะมีกำรแรเงำ
ที่สถำนีเพ่ือสื่อให้เห็นว่ำเป็น “สถำนีปลำยทำง” หรือ “สุดท้ำย” ของเส้นทำงรถไฟฟ้ำใต้ดิน 
 
ค ำถำมที่ 4 นักเรียนต้องกำรหำเส้นทำงสั้นที่สุดเพื่อเดินทำงด้วยรถไฟใต้ดินจำกสถำนีซำโต้ไปยังสถำนีป่ำไม้ 
คะแนนเต็ม 
เขียนเส้นทำงแสดงดังภำพจ ำลองด้ำนล่ำง: 

 
 

 

 

 

 

 
 

ได้คะแนนบำงส่วน 
เขียนเส้นทำงแสดงดังภำพจ ำลองด้ำนล่ำง:  
 

 

 

 
 
 



 
 

-๑๓๘- 
 

 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอ่ืน ๆ  
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  กำรรวบรวมข้อมูลหลำย ๆ ส่วนบนแผนที่เพ่ือหำเส้นทำงท่ีสั้นที่สุด 
   ระหว่ำงจุดสองจุดที่ก ำหนดให้ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :    สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมนิ PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกเส้นทำงรถไฟใต้ดิน โดยลำกเส้นจำกสถำนีซำโต้ ลินคอล์น 
อนุสำวรีย์ โรงพยำบำล โรงละคร หอคอย เซ็นทรัล ศำลำกลำง ตลำดสด ศูนย์กำรค้ำ เสรีภำพ และป่ำไม้ 

 
ค ำถำมที ่5 นักเรียนจะหำข้อมูลเกี่ยวกับระบบรถไฟใต้ดินเพิ่มเติมจำกที่แสดงไว้ในหน้ำรถไฟใต้ดินได้อย่ำงไร 
คะแนนเต็ม 
กล่ำวถึงหมำยเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในกล่องข้อควำมใต้แผนที่ หรือ ทั้งสองอย่ำง 

 ฉันจะโทรไปที่หมำยเลข 0 2123 4567 หรือฉันจะลองเขำไปดูในเว็บไซต์ www.metrotransit.or.th 
 โทรไปที่ 0 2123 4567 
 www.metrotransit.or.th 
 ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในกล่องข้อควำม 
 โทรศัพท ์
 โทรถำมพวกเขำ 
 ที่อยู่เว็บไซต์ 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้ำงเกิน 

 ติดต่อพวกเขำ [กว้ำงเกิน] 
 ถำมพวกเขำ [กว้ำงเกิน] 

แสดงควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่คลำดเคลื่อนหรือให้ค ำตอบที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

http://www.metrotransit.or.th/


 
 

-๑๓๙- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
สมรรถนะ :    กำรเข้ำถึงและค้นสำระ 
เจตนำของค ำถำม :  บอกต ำแหน่งข้อมูลซึ่งบอกไว้อย่ำงชัดเจนในแผนที่ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรพรรณนำ 
บริบท :    สำธำรณะ 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบสั้น 
* ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมิน PISA 2009 
 
ค ำอธิบำย 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำได้จำกข้อมูลในกรอบสี่ เหลี่ยมใต้ข้อมูลสัญลักษณ์ในเส้นทำง 
รถไฟใต้ดิน  ค ำตอบจึ งคือ “โทรศัพท์ ไปที่หมำยเลข 0 2123 4567” และหรือ “เข้ ำ ไปดู เว็บไซต์  
www.metrotransit.or.th” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metrotransit.or.th/


 
 

-๑๔๐- 
 

 

ล ำดับที่ 24 กระดำนสนทนำเรื่องไก่ 
 

นักเรียนเดินทำงไปเยี่ยมญำติที่เพ่ิงย้ำยไปท ำฟำร์มเลี้ยงไก่ นักเรียนถำมคุณป้ำว่ำ “ป้ำรู้วิธีเลี้ยงไก่ 
ได้อย่ำงไร” 

คุณป้ำตอบว่ำ “เรำได้พูดคุยกับผู้ที่เลี้ยงไก่หลำย ๆ คน และยังมีแหล่งเรียนรู้มำกมำยในอินเทอร์เน็ต เช่น 
มีกระดำนสนทนำเรื่องสุขภำพของไก่ที่ป้ำชอบเข้ำไปดู ซึ่งมันช่วยได้อย่ำงมำกตอนที่แม่ไก่ตัวหนึ่งมีอำกำรเจ็บขำ
เมื่อไม่นำนมำนี้ ป้ำจะให้ดูบทสนทนำที่ป้ำเก็บไว้ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

-๑๔๑- 
 

 

ค ำถำมที่ 1 อุษำ_88 ต้องกำรรู้ในเรื่องใด 
1. เธอสำมำรถให้แอสไพรินกับแม่ไก่ที่บำดเจ็บได้หรือไม่ 
2. เธอสำมำรถให้แอสไพรินกับแม่ไก่ที่บำดเจ็บได้บ่อยเพียงใด 
3. เธอจะติดต่อสัตวแพทย์เก่ียวกับเรื่องแม่ไก่ที่บำดเจ็บได้อย่ำงไร 
4. เธอสำมำรถวินิจฉัยระดับควำมเจ็บปวดของแม่ไก่ท่ีบำดเจ็บได้หรือไม่ 

เฉลย 1 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง – แสดงถึงควำมเข้ำใจในควำมหมำยที่แท้จริง 
    ของเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรติดต่อสัมพันธ์ 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :  ต่อเนื่อง 
แหล่งท่ีมำของเนื้อเรื่อง :  เรื่องเดียว 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ  
 



 
 

-๑๔๒- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำได้จำกหัวข้อกระทู้  (หัวข้อเรื่อง ) “กำรให้แอสไพรินกับไก่”  
และประโยคแรกในข้อควำมที่ อุษำ_88 ตั้งกระทู้ไว้ คือ “จะเป็นอะไรไหมถ้ำฉันให้แอสไพรินกับแม่ไก่ของฉัน”  
ซึ่งมีค ำส ำคัญซ้ ำกัน คือ “ให้แอสไพริน” และ “ไก”่  

ค ำตอบจึงตอบข้อ 1. 
หมำยเหตุ ตัวเลือกข้อ 2. แม้จะมีค ำส ำคัญ คือ “ให้แอสไพริน” และ “ไก่” แต่ค ำว่ำ “บ่อย” ไม่ปรำกฏ 

ในข้อควำมที่ อุษำ_88 ตั้งกระทู้ไว้ 
 

ค ำถำมที่ 2 เพรำะเหตุใด อุษำ_88 จึงตัดสินใจโพสต์ค ำถำมของเธอลงบนกระดำนสนทนำในอินเทอร์เน็ต 
1. เพรำะเธอไม่รู้ว่ำจะค้นหำสัตวแพทย์ได้อย่ำงไร 
2. เพรำะเธอคิดว่ำปัญหำของแม่ไก่ไม่ได้รุนแรง 
3. เพรำะเธอต้องกำรช่วยแม่ไก่ให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
4. เพรำะเธอมีเงินไม่มำกพอที่จะไปหำสัตวแพทย์ 

ตอบ 3 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรมีควำมเข้ำใจเนื้อเรื่อง – บูรณำกำรและลงข้อสรุปจำกข้อสนเทศ 

หลำย ๆ ส่วนที่อยู่ในเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรติดต่อสัมพันธ์ 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :  ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  เรื่องเดียว 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมที่ อุษำ_88 ตั้งกระทู้ไว้ คือ “ฉันพำมันไปหำสัตวแพทย์
ไม่ได้จนกว่ำจะถึงวันจันทร์และคุณหมอก็ไม่รับโทรศัพท์ แม่ไก่ดูจะเจ็บปวดมำก ฉันอยำกให้อะไรบำงอย่ำงกับมัน
เพ่ือท ำให้มันรู้สึกดีขึ้นจนกว่ำฉันจะได้พำมันไปหำหมอ” ซึ่งสื่อถึงควำมพยำยำมของอุษำที่ต้องหำวิธีช่วยแม่ไก่ 
ให้หำยเจ็บปวดก่อนจะพำมันไปหำสัตวแพทย์ในวันจันทร์ 
 ค ำตอบจึงตอบข้อ 3. 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔๓- 
 

ค ำถำมที่ 3 บนกระดำนสนทนำมีบำงโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง แต่บำงโพสต์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง 
จงเลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อระบุว่ำโพสต์ที่อยู่ในตำรำงข้ำงล่ำงเกี่ยวกับปัญหำของอุษำ_88 หรือไม่ 
 

โพสต์นี้เกี่ยวกับปัญหำของอุษำ_88 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
โพสต์ของนิวB79   

โพสต์ของมล   
โพสต์ของสินค้ำ_สัตว์ปีก   
โพสต์ของบอย   
โพสต์ของภำณุ   

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน : กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง – สะท้อนควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเนื้อหำและรูปแบบของเนื้อเรื่องที่ได้อ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรติดต่อสัมพันธ์ 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :  ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  เรื่องเดียว 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบเชิงซ้อน 
 
ค ำอธิบำย 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำจำกหัวข้อเรื่อง (หัวข้อกระทู้) “กำรให้แอสไพรินกับไก่” และข้อควำม
ตอบกระทู้ของผู้โพสต์แต่ละคน ดังนี้ 

โพสต์นี้เกี่ยวข้องกับปัญหำของอุษำ_88 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
โพสต์ของนิวB79 
     “ฉันไม่รู้ว่ำแอสไพรินปลอดภัยกับแม่ไก่หรือไม่ ฉันจะตรวจสอบกับสัตวแพทย์อยู่เสมอก่อน
จะให้ยำกับนกของฉัน ฉันรู้มำว่ำยำที่ปลอดภัยกับมนุษย์บำงชนิดอำจเป็นอันตรำยร้ำยแรง 
กับนกได้” 
     จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ โพสต์ของนิวB79เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง เพรำะแสดง
ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรให้ยำกับสัตว์ว่ำ จะตรวจสอบกับสัตวแพทย์ก่อน 

 
 
 

 

โพสต์ของมล 
     “ฉันเคยให้แอสไพรินกับแม่ไก่ของฉันตัวหนึ่งตอนที่มันบำดเจ็บ ไม่มีปัญหำอะไรเลย วันต่อมำ
ฉันพำมันไปพบสัตวแพทย์แต่มันก็อำกำรดีขึ้นแล้ว…” 
     จำกข้อควำมข้ำงตน้จะเห็นได้ว่ำ โพสต์ของมลเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง เพรำะแสดงควำมเห็น
เกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรให้ยำแอสไพรินกับแม่ไก่ตอนที่มันบำดเจ็บ 

 
 
 

 



 
 

-๑๔๔- 
 

 
โพสต์ของสินค้ำ_สัตว์ปีก 
     “สวัสด!ี อย่ำลืมเข้ำมำดูข้อเสนอพิเศษส ำหรับสินค้ำทุกชนิดที่เกี่ยวกับนก ก ำลังจัดรำยกำร 
ลดรำคำพิเศษในตอนนี้” 
     จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ โพสต์ของสินค้ำ_สัตว์ปีกไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง  
เพรำะเป็นกำรโฆษณำขำยสินค้ำ 

  
 
 

โพสต์ของบอย 
     “ใครก็ได้ช่วยกรุณำบอกผมหน่อยว่ำ จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำไก่มีอำกำรป่วย ขอบคุณครับ” 
     จำกข้อควำมข้ำงตน้จะเห็นได้ว่ำ โพสต์ของบอยไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง เพรำะเป็นเพียง
กำรตั้งค ำถำมว่ำ จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำไก่มีอำกำรป่วย ไม่ใช่กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้ยำ
กับไก่ 

  
 
 

โพสต์ของภำณุ 
     “…ผมเป็นสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชำญในด้ำนนก กำรให้แอสไพรินกับไก่ที่บำดเจ็บนั้นท ำได้ 
ถ้ำมันแสดงอำกำรให้เห็นว่ำมันปวด…ไก่ควรได้รับแอสไพริน 5 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัว 
หนึ่งกิโลกรัม คุณสำมำรถให้ยำในปริมำณนี้ 3 - 4 ครั้งต่อวันจนกว่ำคุณจะสำมำรถพำมัน 
ไปพบสัตวแพทย์ได้…” 
     จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ โพสต์ของภำณุเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง เพรำะเป็นกำรให้
ค ำแนะน ำกำรให้ยำแอสไพรินกับไก่ 

 
 
 

 

 
ค ำถำมที่ 4 ผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์ด้ำนบวกในกำรใช้แอสไพรินกับแม่ไก่ที่บำดเจ็บคือใคร 

1. อุษำ_88 
2. นิวB79 
3. มล 
4. บอย 

เฉลย 3 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน : กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง – แสดงถึงควำมเข้ำใจในควำมหมำยที่แท้จริง 

ของเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรติดต่อสัมพันธ์ 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :  ต่อเนื่อง 
แหล่งท่ีมำของเนื้อเรื่อง :  เรื่องเดียว 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
 



 
 

-๑๔๕- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมตอบกระทู้ของผู้โพสต์แต่ละคนซึ่งผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์
ด้ำนบวกในกำรใช้แอสไพรินกับแม่ไก่ที่บำดเจ็บ คือ มล ดังเห็นได้จำกข้อควำมที่ว่ำ “ฉันเคยให้แอสไพรินกับแม่ไก่
ของฉันตัวหนึ่งตอนที่มันบำดเจ็บ ไม่มีปัญหำอะไรเลย วันต่อมำฉันพำมันไปพบสัตวแพทย์แต่มันก็อำกำร 
ดีขึ้นแล้ว…” 
 
ค ำถำมที่ 5 เพรำะเหตุใด สินค้ำ_สัตว์ปีก จึงตอบโพสต์ของอุษำ_88 

1. เพ่ือเป็นกำรโฆษณำธุรกิจ 
2. เพ่ือตอบค ำถำมของอุษำ_88 
3. เพ่ือเสริมค ำแนะน ำของมล 
4. เพ่ือแสดงถึงควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนก 

เฉลย 1  
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง – บูรณำกำรและลงข้อสรุปจำกข้อสนเทศ 

หลำย ๆ ส่วนที่อยู่ในเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรติดต่อสัมพันธ์ 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :  ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  เรื่องเดียว 
รูปแบบของข้อสอบ :  เลือกตอบ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมตอบกระทู้ของสินค้ำ_สัตว์ปีกท่ีว่ำ “สวัสดี! อย่ำลืมเข้ำมำ
ดูข้อเสนอพิเศษส ำหรับสินค้ำทุกชนิดที่เกี่ยวกับนก ก ำลังจัดรำยกำรลดรำคำพิเศษในตอนนี้!” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ข้อควำมตอบกระทู้ของสินค้ำ_สัตว์ปีกเป็นโฆษณำขำยสินค้ำ 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔๖- 
 

ค ำถำมที่ 6 ใครคือผู้ที่โพสต์ตอบค ำถำมของ อุษำ_88 ได้น่ำเชื่อถือที่สุด 
1. นิวB79 
2. มล 
3. สินค้ำ_สัตว์ปีก 
4. ภำณ ุ

จงให้เหตุผลอธิบำยค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
เลือก หรือ ตอบ นิวB79 โดยตรงหรือโดยนัย และ กล่ำวว่ำค ำตอบของ นิวB79 บอกเป็นนัยว่ำ อุษำ_88  
ควรตรวจสอบกับสัตวแพทย์ของเธอก่อนจะให้ยำกับแม่ไก่ ตัวอย่ำงเช่น 

 [นิวB79] นิวบอกว่ำเธอจะถำมสัตวแพทย์ของเธอก่อน 
 [ไม่ได้เลือก] นิวB79 ไม่ได้บอกว่ำ อุษำ_88 ควรท ำอะไร แต่เธอบอกว่ำเธอจะตรวจสอบกับสัตวแพทย์

ของเธอก่อนให้ยำ 
หรือ: เลือก หรือ ตอบ มล โดยตรงหรือโดยนัย และกล่ำวว่ำมลให้แอสไพรินกับแม่ไก่ของเธอ แล้วแม่ไก่หำยป่วย 
ตัวอย่ำงเช่น 

 [มล] มลให้แอสไพรินกับแม่ไก่ของเธอ และมันก็อำกำรดีข้ึน 
 [มล] มลมีแม่ไก่ท่ีหำยป่วย หลังจำกเธอให้มันกินแอสไพริน 

หรือ: เลือก หรือ ตอบ ภำณุ โดยตรงหรือโดยนัย และกล่ำวว่ำภำณุเป็นสัตวแพทย์ /ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนนก  
หรือมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำนก ตัวอย่ำงเช่น 

 [ภำณ]ุ เขำเป็นสัตวแพทย์ 
 [ภำณ]ุ ภำณุเชี่ยวชำญเรื่องนก 
 [ภำณ]ุ ภำณุมีควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรให้ปริมำณยำส ำหรับไก่ 
 [ไม่ได้เลือก] ภำณุพูดถึงหนังสือเก่ียวกับยำของนก 

ไม่มีคะแนน 
ค ำตอบอื่น ๆ รวมทั้งค ำตอบที่ไม่ถูกต้อง กว้ำงเกิน ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่เพียงพอ ตัวอย่ำงเช่น 

 [นิวB79] มันถูกโพสต์อยู่บนกระดำนสนทนำ [กว้ำงเกิน/ไม่เพียงพอ] 
 [มล] มลมีไก่ [ไม่เพียงพอ] 
 [ภำณ]ุ ภำณุรู้เก่ียวกับไก่ [ไม่เพียงพอ] 
 [ภำณ]ุ ภำณุเป็นผู้เชี่ยวชำญ [กว้ำงเกิน: ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่ำเชี่ยวชำญด้ำนใด] 
 [สินค้ำ_สัตว์ปีก] เขำมีสิ่งของมำกมำยส ำหรับแม่ไก่ [เลือกและให้เหตุผลไม่ถูกต้อง] 

ไม่ตอบ 
 
 
 



 
 

-๑๔๗- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมตอบกระทู้ของผู้โพสต์แต่ละคน ได้แก่ 
 นิวB79 เพรำะเธอแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประสบกำรณ์ตรงว่ำ ก่อนให้ยำกับสัตว์จะตรวจสอบ  
กับหรือสอบถำมกับสัตวแพทย์ก่อน 
 มล เพรำะเธอแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประสบกำรณ์ตรงว่ำ เคยให้ยำแอสไพรินกับแม่ไก่ที่บำดเจ็บ 
แล้วอำกำรดีข้ึน 
 ภำณุ เพรำะเขำเป็นสัตวแพทย์ หรือเพรำะเขำให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรให้ปริมำณยำส ำหรับไก่ 
 
ค ำถำมที่ 7 เพรำะเหตุใดภำณุจึงไม่สำมำรถบอกปริมำณที่แน่นอนของแอสไพรินส ำหรับแม่ไก่ของอุษำ_88 ได้ 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
กล่ำวว่ำ ไม่มี/ไม่ทรำบน้ ำหนักหรือขนำดของไก่ ตัวอย่ำงเช่น 

 อุษำ_88 ไม่ได้บอกน้ ำหนักไก่เอำไว้ในโพสต์ของเธอ 
 ภำณุไม่รู้ว่ำไก่ของเธอหนักเท่ำไหร่ 
 ไม่บอกน้ ำหนักของไก ่

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่ถูกต้อง กว้ำงเกิน ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่เพียงพอ ตัวอย่ำงเช่น 

 ภำณุไม่ได้ตรวจไก่ของเธอ [ไม่เพียงพอ] 
 ภำณุไม่ใช่สัตวแพทย์ของเธอ [ไม่เก่ียวข้อง] 
 ภำณุค ำนวณไม่ได้ [ไม่เพียงพอ] 

ไม่ตอบ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน : กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง – บูรณำกำรและลงข้อสรุปจำกข้อสนเทศ 

หลำย ๆ ส่วนที่อยู่ในเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรติดต่อสัมพันธ์ 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :  ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนือ้เรื่อง :  เรื่องเดียว 
รูปแบบของข้อสอบ :  เขียนตอบแบบเปิด 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔๘- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมตอบกระทู้ของภำณุที่ว่ำ “…ผมเป็นสัตวแพทย์ 
ที่เชี่ยวชำญในด้ำนนก กำรให้แอสไพรินกับไก่ที่บำดเจ็บนั้นท ำได้ถ้ำมันแสดงอำกำรให้เห็นว่ำมันปวด เมื่อต้องจ่ำย
แอสไพรินให้นก ผมจะท ำตำมค ำแนะน ำที่ตีพิมพ์โดยเวชศำสตร์คลินิกสัตว์ปีก ไก่ควรได้รับแอสไพริน  5 มิลลิกรัม
ต่อน้ ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม คุณสำมำรถให้ยำในปริมำณนี้ 3 - 4 ครั้งต่อวันจนกว่ำคุณจะสำมำรถพำมันไปพบ 
สัตวแพทย์ได้…” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ เหตุที่ภำณุไม่สำมำรถบอกปริมำณที่แน่นอนของแอสไพรินส ำหรับแม่ไก่
ของอุษำ_88 ได้ เพรำะอุษำ_88 ไม่ได้แจ้งน้ ำหนักแม่ไก่ของเธอในโพสต์ หรืออำจจะตอบว่ำ เพรำะภำณุไม่ทรำบ
น้ ำหนักแม่ไก่ของอุษำ_88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔๙- 
 

 

ล ำดับที่ 25 รำปำนุย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

-๑๕๐- 
 

ค ำถำมที่ 1 จำกข้อมูลในบล็อก อำจำรย์ท่ำนนี้เริ่มงำนภำคสนำมของเธอเม่ือใด 
1. ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 
2. เก้ำเดือนที่แล้ว 
3. หนึ่งปีที่แล้ว 
4. ในช่วงต้นเดือนพฤษภำคม 

เฉลย 2 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน : กำรรู้ต ำแหน่งข้อสนเทศในเนื้อเรื่อง – เข้ำถึงและค้นสำระข้อสนเทศ 

ที่อยู่ในเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบรรยำย 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งท่ีมำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่  2 ของโพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม  
เวลำ 11.22 น. ที่ว่ำ “วันนี้ฉันจะออกไปเดินตำมเนินเขำและกล่ำวอ ำลำกับโมอำยที่ฉันได้ท ำกำรศึกษำตลอด  
เก้ำเดือนที่ผ่ำนมำ” 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 2. 
 

ค ำถำมข้อที่ 2 ในย่อหน้ำสุดท้ำยของบล็อก อำจำรย์เขียนว่ำ “มีอีกหนึ่งควำมลี้ลับท่ียังคงอยู่…” 
ควำมลี้ลับที่อำจำรย์กล่ำวถึง คืออะไร 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
ค ำตอบอ้ำงถึงกำรหำยไปของสิ่งที่ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยรูปแกะสลัก (โมอำย) ตัวอย่ำงเช่น 

 เกิดอะไรขึ้นกับพืชและต้นไม้ขนำดใหญ่เหล่ำนี้ที่เคยใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย [ยกข้อควำมมำโดยตรง] 
 ไม่มีต้นไม้ขนำดใหญ่ที่จะน ำมำเคลื่อนย้ำยโมอำยได้หลงเหลืออยู่เลย 
 มีเพียงต้นหญ้ำ พุ่มไม้ และต้นไม้เล็ก ๆ แต่ไม่มีต้นไม้ขนำดใหญ่พอที่จะใช้เคลื่อนย้ำยรูปแกะสลัก 

ขนำดใหญ ่
 ต้นไม้ขนำดใหญ่อยู่ที่ไหน [ขั้นต่ ำสุดที่จะได้คะแนน] 
 พืชอยู่ที่ไหน [ขั้นต่ ำสุดที่จะได้คะแนน] 
 เกิดอะไรขึ้นกับทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรขนย้ำยรูปแกะสลัก 



 
 

-๑๕๑- 
 

 เธอก ำลังกล่ำวถึงสิ่งที่ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย เพรำะเมื่อเธอมองไปรอบ ๆ เธอไม่พบต้นไม้  
หรือพืชขนำดใหญ่เลย เธอยังประหลำดใจด้วยว่ำเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้พวกนั้น [แม้ว่ำค ำตอบนี้จะเริ่มต้น
ด้วยกำรอ้ำงถึงควำมลี้ลับที่ผิด แต่ค ำตอบมีส่วนที่ถูกต้องอยู่ด้วย] 

ไม่มีคะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เก่ียวข้อง กว้ำงเกิน ไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่ำงเช่น 

 [ไม่เหลืออยู่เลย [ไม่เพียงพอ – ค ำตอบต้องอ้ำงถึงสิ่งที่น ำมำเคลื่อนย้ำยโมอำย] 
 [ควำมลี้ลับที่ว่ำโมอำย (รูปแกะสลักขนำดใหญ่) ถูกเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงไร [ไม่ถูกต้อง – อ้ำงถึงควำมลี้ลับ 

ที่หนึ่ง] 
 [รูปแกะสลักถูกแกะสลักอย่ำงไร [ไม่ถูกต้อง] 
 [มันกล่ำวถึงพืชและต้นไม้ขนำดใหญ่ที่เคยน ำมำใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย [ไม่เพียงพอ – ค ำตอบไม่ได้ 

มีกำรอ้ำงถึงกำรหำยไปของพืชและ/หรือต้นไม้ทั้งโดยตรงและโดยนัย] 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน : กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง – แสดงถึงควำมเข้ำใจในควำมหมำยที่แท้จริง 

ของเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :    ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :  กำรบรรยำย 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบเปิด 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ พิจำรณำได้จำกบริบทที่ตำมมำด้ำนหลัง ของข้อควำมที่ โจทย์ถำมที่ว่ ำ  
“อย่ำงไรก็ตำม มี อีกหนึ่งควำมลี้ลับที่ยังคงอยู่  เกิดอะไรขึ้นกับพืชและต้นไม้ขนำดใหญ่เหล่ำนี้ที่ เคยใช้ 
ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย ก็อย่ำงฉันได้บอกไป เมื่อฉันมองออกไปนอกหน้ำต่ำง ฉันเห็นต้นหญ้ำและพุ่มไม้  
กับต้นไม้เล็ก ๆ อีกหนึ่งหรือสองต้น แต่ไม่มีอะไรที่จะน ำมำใช้เคลื่อนย้ำยรูปแกะสลักขนำดมหึมำเหล่ำนี้ได้  
มันเป็นปริศนำที่น่ำสนใจ…” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ  “อีกหนึ่ งควำมลี้ลับที่ยังคงอยู่ ” นักเรียนอำจคัดลอกบริบท 
ที่ตำมมำด้ำนหลังของข้อควำมนี้มำตอบ คือ “เกิดอะไรขึ้นกับพืชและต้นไม้ขนำดใหญ่ เหล่ำนี้ที่ เคยใช้ 
ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย” หรือเขียนค ำตอบด้วยภำษำของตนเอง เช่น ไม่มีพืชและต้นไม้ขนำดใหญ่ที่จะน ำมำใช้
เคลื่อนย้ำยโมอำยได้หลงเหลืออยู่เลย 
 อนึ่ง นอกจำกกำรสังเกตบริบทที่ตำมมำด้ำนหลังของข้อควำมที่โจทย์แล้ว เมื่ออ่ำนเรื่องต่อไปในย่อหน้ำนี้
จะพบว่ำ ผู้เขียนได้ใช้ค ำส ำคัญที่สื่อควำมเหมือนกับ “อีกหนึ่งควำมลี้ลับที่ยังคงอยู่” อีกหนึ่งค ำ คือ “มันเป็น
ปริศนำที่น่ำสนใจ” ซึ่งบริบทที่อยู่ด้ำนหน้ำของข้อควำมนี้ “ฉันเห็นต้นหญ้ำและพุ่มไม้กับต้นไม้เล็ก ๆ อีกหนึ่ง 
หรือสองต้น แต่ไม่มีอะไรที่จะน ำมำใช้เคลื่อนย้ำยรูปแกะสลักขนำดมหึมำเหล่ำนี้ได้” ก็สื่อควำมหมำยให้ทรำบ 
ถึงค ำตอบของค ำถำมข้อนี้เช่นกัน 



 
 

-๑๕๒- 
 

บทวิจำรณ์ของหนังสือ ล่มสลำย 
 หนังสือเล่มใหม่ของจำเร็ด ไดมอนด์ เรื่อง ล่มสลำย เป็นค ำเตือนอย่ำงชัดเจนถึงผลที่จะตำมมำจำกกำร
ท ำลำยสิ่งแวดล้อมของพวกเรำ ในหนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้บรรยำยถึงหลำยอำรยธรรมที่ล่มสลำยลงเนื่องจำกสิ่งที่
พวกเขำได้เลือกท ำ และผลกระทบของกำรกระท ำเหล่ำนั้นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงที่น่ำสะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่ง
ในหนังสือเล่มนี้ คือ รำปำนุย 
 ตำมที่ผู้แต่งได้เขียนไว้ ชำวโพลีนีเชียนมำตั้งถิ่นฐำนที่รำปำนุยในช่วงหลังจำกปีคริสต์ศักรำช 700  
พวกเขำพัฒนำจนเป็นสังคมที่รุ่งเรืองซึ่งมีประชำกรรำว 15,000 คน พวกเขำแกะสลักโมอำยซึ่งเป็นรูปแกะสลัก 
ที่มีชื่อเสียง และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่พวกเขำมีเพ่ือเคลื่อนย้ำยโมอำยขนำดมหึมำเหล่ำนี้ไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ 
รอบเกำะ  

เมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกเดินทำงเข้ำมำที่รำปำนุยในปี 1722 โมอำยยังคงอยู่บนเกำะ แต่ต้นไม้กลับหำย 
ไปหมด จ ำนวนประชำกรที่ลดลงเหลือไม่กี่พันคนก ำลังดิ้นรนเพ่ือกำรอยู่รอด ไดมอนด์เขียนไว้ว่ำ  ชำวรำปำนุย 
ถำงป่ำเพ่ือใช้ที่ดินในกำรเพำะปลูกและเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ๆ และพวกเขำยังได้ล่ำนกหลำกหลำยสำยพันธุ์  
มำกจนเกินไป ทั้งนกทะเลและนกป่ำที่อำศัยอยู่บนเกำะ เขำคำดเดำว่ำกำรขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติท ำให้เกิด
สงครำมกลำงเมืองและกำรล่มสลำยของสังคมรำปำนุย 

หนังสือที่ยอดเยี่ยมแต่ก็น่ำตื่นตระหนกเล่มนี้ได้ให้บทเรียนว่ำ จำกอดีตที่ผ่ำนมำ มนุษย์เลือกที่จะท ำลำย
สิ่งแวดล้อมของพวกเขำเองด้วยกำรตัดต้นไม้ที่มีทั้งหมดและกำรล่ำสัตว์สำยพันธุ์ต่ำง ๆ จนสูญพันธุ์ หำกมองในแง่ดี 
ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่ำ ในวันนี้พวกเรำสำมำรถเลือกที่จะไม่ท ำผิดเช่นเดิมอีก หนังสือเล่มนี้เขียนได้ดีมำกและควรค่ำ 
แก่กำรอ่ำนส ำหรับทุกคนที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

 
ค ำถำมที่ 3 ข้อควำมข้ำงล่ำงมำจำกบทวิจำรณ์ของหนังสือ ล่มสลำย ข้อควำมเหล่ำนี้เป็นข้อเท็จจริง  

หรือควำมคิดเห็น 
ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น 

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้บรรยำยถึงหลำยอำรยธรรมที่ล่มสลำยลง
เนื่องจำกสิ่งที่พวกเขำได้เลือกท ำ และผลกระทบของกำรกระท ำเหล่ำนั้น
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

  

ตัวอย่ำงที่น่ำสะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ คือ รำปำนุย   
พวกเขำแกะสลัก โมอำยซึ่ ง เป็นรูปแกะสลักที่มีชื่ อ เสี ยงและใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่พวกเขำมีเพ่ือเคลื่อนย้ำยโมอำยขนำดมหึมำเหล่ำนี้ 
ไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ รอบเกำะ 

  

เมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกเดินทำงเข้ำมำที่รำปำนุยในปี 1722 โมอำยยังคง 
อยู่บนเกำะ แต่ต้นไม้กลับหำยไปหมดแล้ว 

  

หนังสือเล่มนี้เขียนได้ดีมำกและควรค่ำแก่กำรอ่ำนส ำหรับทุกคนที่ห่วงใย
สิ่งแวดล้อม 

  

 
 



 
 

-๑๕๓- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง – สะท้อนควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเนื้อหำและรูปแบบของเรื่องที่ได้อ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
สถำนกำรณ์ :   สำธำรณะ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบเชิงซ้อน 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกภำษำที่ใช้ในข้อควำมที่ก ำหนดให้ 

ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น 
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้บรรยำยถึงหลำยอำรยธรรมที่ล่มสลำยลง
เนื่องจำกสิ่งที่พวกเขำได้เลือกท ำ และผลกระทบของกำรกระท ำเหล่ำนั้น
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริง เพรำะเนื้อหำไม่เกี่ยวข้อ 
งกับควำมรู้สึกนึกคิด และไม่มีกำรใช้ถ้อยค ำท่ีแสดงทัศนคติเชิงบวก 
หรือเชิงลบ 

√  

ตัวอย่ำงที่น่ำสะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ คือ รำปำนุย 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อคิดเห็น เพรำะเนื้อหำเกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก
นึกคิด และมีกำรใช้ถ้อยค ำท่ีแสดงทัศนคติเชิงลบ คือ “น่ำสะเทือนใจ
ที่สุด” 

 √ 

พวกเขำแกะสลักโมอำยซึ่งเป็นรูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงและใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่พวกเขำมีเพ่ือเคลื่อนย้ำยโมอำยขนำดมหึมำเหล่ำนี้ 
ไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ รอบเกำะ 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริง เพรำะเนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับ
ควำมรู้สึกนึกคิด และไม่มีกำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงทัศนคติเชิงบวกหรือเชิง
ลบ 

√  

เมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกเดินทำงเข้ำมำที่รำปำนุยในปี 1722 โมอำยยังคง 
อยู่บนเกำะ แต่ต้นไม้กลับหำยไปหมดแล้ว 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริง เพรำะเนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับ
ควำมรู้สึกนึกคิด และไม่มีกำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงทัศนคติเชิงบวก 
หรือเชิงลบ 
 

√  



 
 

-๑๕๔- 
 

หนังสือเล่มนี้เขียนได้ดีมำกและควรค่ำแก่กำรอ่ำนส ำหรับทุกคนที่ห่วงใย
สิ่งแวดล้อม 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อคิดเห็น เพรำะเนื้อหำเกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก
นึกคิด และมีกำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงทัศนคติเชิงบวก คือ “เขียนได้ดีมำก
และควรค่ำแก่กำรอ่ำน” 

 √ 

 
 

ข่ำววิทยำศำสตร์ 
หนูจี๊ดท ำลำยต้นไม้ของรำปำนุยใช่หรือไม่? 
โดย ไมเคิล คิมบอลล์ ผู้รำยงำนข่ำววิทยำศำสตร์ 
 ในปี 2005 จำเร็ด ไดมอนด์ ได้ตีพิมพ์หนังสือ ล่มสลำย ในหนังสือเล่มนี้ เขำได้บรรยำยเกี่ยวกับ 
กำรตั้งถ่ินฐำนของมนุษย์ที่รำปำนุย (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ เกำะอีสเตอร์) 
 หลังจำกหนังสือเล่มนี้ ได้มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่นำนนัก ก็ท ำให้ เกิดกำรโต้ เถียงกันอย่ำงมำก 
นักวิทยำศำสตร์หลำยท่ำนตั้ งข้อสงสัยต่อทฤษฎีของ ไดมอนด์ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นบนรำปำนุย  
พวกเขำเห็นด้วยว่ำเมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกได้เดินทำงมำถึงเกำะในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต้นไม้ขนำดมหึมำ 
ได้หำยไปแล้ว แต่พวกเขำไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของจำเร็ด ไดมอนด์ เกี่ยวกับสำเหตุของกำรหำยไปของต้นไม้ 
 ปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์สองท่ำน ได้แก่ คำร์ล ลิโป และเทอร์รี่ ฮันท์ ได้เผยแพร่ทฤษฎีใหม่ พวกเขำเชื่อว่ำ
หนูจี๊ดกินเมล็ดของต้นไม้ จึงเป็นกำรยับยั้งไม่ให้ต้นไม้งอกใหม่ได้ พวกเขำเชื่อว่ำหนูชนิดนี้ถูกน ำมำพร้อมกับ  
เรือแคนูที่ผู้ตั้งถิ่นฐำนกลุ่มแรกใช้เพื่อขึ้นฝั่งบนรำปำนุย อำจจะด้วยควำมบังเอิญหรือจงใจก็ได้ 
 กำรศึกษำได้แสดงให้ เห็นว่ำ ประชำกรของหนูสำมำรถเ พ่ิมขึ้นเป็นสองเท่ำในทุก ๆ 47 วัน  
นั่นเป็นหนูจ ำนวนมำกที่จะต้องหำอำหำรกิน เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนทฤษฎีของพวกเขำ ลิโปและฮันท์ชี้ให้เห็นถึง
ซำกของเมล็ดต้นปำล์มซึ่งมีรอยกัดแทะที่ เกิดจำกหนูแน่นอน พวกเขำยอมรับว่ำมนุษย์มีบทบำทส ำคัญ 
ในกำรท ำลำยป่ำไม้ของรำปำนุย แต่พวกเขำก็เชื่อว่ำ ในบรรดำปัจจัยต่ำง ๆ หนูจี๊ดเป็นตัวกำรที่ส ำคัญยิ่งกว่ำสิ่งใด 
 
ค ำถำมที่ 4 นักวิทยำศำสตร์ที่กล่ำวถึงในบทควำมนี้ และ จำเร็ด ไดมอนด์ มีควำมเห็นตรงกันในเรื่องใด 

1. มนุษย์ไปตั้งถิ่นฐำนบนรำปำนุยเมื่อหลำยร้อยปีก่อน 
2. ต้นไม้ขนำดใหญ่ได้หำยไปจำกรำปำนุย 
3. หนูจี๊ดกินเมล็ดของต้นไม้ขนำดใหญ่บนรำปำนุย 
4. ชำวยุโรปได้เดินทำงมำถึงรำปำนุยในคริสต์ศตวรรษที่ 18 

เฉลย 2 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕๕- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรรู้ต ำแหน่งข้อสนเทศในเนื้อเรื่อง – เข้ำถึงและค้นสำระข้อสนเทศ 

ที่อยู่ในเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :   สำธำรณะ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 2 ของบทอ่ำน 
 “หลังจำกหนังสือเล่มนี้ ได้มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ไม่นำนนัก ก็ท ำให้ เกิดกำรโต้เถียงกันอย่ำงมำก 
นักวิทยำศำสตร์หลำยท่ำนตั้ งข้อสงสัยต่อทฤษฎีของไดมอนด์เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นบนรำปำนุย  
พวกเขำเห็นด้วยว่ำเมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกได้เดินทำงมำถึงเกำะในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต้นไม้ขนำดมหึมำ 
ได้หำยไปแล้ว แต่พวกเขำไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของจำเร็ด ไดมอนด์ เกี่ยวกับสำเหตุของกำรหำยไปของต้นไม้” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ควำมเห็นของจำเร็ด ไดมอนด์ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นบนรำปำนุย 
ที่กล่ำวถึงในย่อหน้ำนี้ซึ่งนักวิทยำศำสตร์หลำยท่ำนเห็นตรงกันก็คือ “เมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกได้เดินทำงมำถึงเกำะ 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต้นไม้ขนำดมหึมำได้หำยไปแล้ว” 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 2. 
 
ค ำถำมที่ 5 หลักฐำนใดที่ คำร์ล ลิโป และ เทอร์รี่ ฮันท์ ใช้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีของพวกเขำเกี่ยวกับสำเหตุที่
ต้นไม้ขนำดใหญ่ของรำปำนุยหำยไป 

1. หนูเข้ำมำอยู่บนเกำะด้วยเรือแคนูของผู้ตั้งถิ่นฐำน 
2. หนูอำจจะถูกน ำมำด้วยควำมจงใจของผู้ตั้งถิ่นฐำน 
3. ประชำกรหนูสำมำรถเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่ำในทุก ๆ 47 วัน 
4. ซำกของเมล็ดต้นปำล์มซึ่งมีรอยกัดแทะที่เกิดจำกหนู 

เฉลย 4 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง - ตรวจสอบข้อมูลที่ขัดแย้ง

กันและประเมินข้อขัดแย้งนั้น 
สถำนกำรณ์ :   สำธำรณะ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรบอกเล่ำอธิบำยเหตุผล 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 



 
 

-๑๕๖- 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำสุดท้ำย (ย่อหน้ำที่ 4) ของบทอ่ำน 

“กำรศึกษำได้แสดงให้ เห็นว่ำ ประชำกรของหนู สำมำรถเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่ำในทุก ๆ 47 วัน  
นั่นเป็นหนูจ ำนวนมำกที่จะต้องหำอำหำรกิน เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนทฤษฎีของพวกเขำ ลิโปและฮันท์ชี้ให้เห็นถึง
ซำกของเมล็ดต้นปำล์มซึ่งมีรอยกัดแทะที่ เกิดจำกหนูแน่นอน พวกเขำยอมรับว่ำมนุษย์มีบทบำทส ำคัญ  
ในกำรท ำลำยป่ำไม้ของรำปำนุย แต่พวกเขำก็เชื่อว่ำ ในบรรดำปัจจัยต่ำง ๆ หนูจี๊ดเป็นตัวกำรที่ส ำคัญยิ่งกว่ำสิ่งใด” 

จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ หลักฐำนที่ คำร์ล ลิโป และ เทอร์รี่ ฮันท์  ใช้เพ่ือสนับสนุนทฤษฎี 
ของพวกเขำเกี่ยวกับสำเหตุที่ต้นไม้ขนำดใหญ่ของรำปำนุยหำยไปก็คือ ซำกของเมล็ดต้นปำล์มซึ่งมีรอยกัดแทะ 
ที่เกิดจำกหนู สังเกตได้จำกข้อควำม “เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนทฤษฎีของพวกเขำ” (ซึ่งซ้ ำกับข้อควำมในค ำถำม)  
ที่ท ำให้ทรำบว่ำ ข้อควำมที่ตำมมำคือ หลักฐำนที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีของพวกเขำ 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 4. 
 

ค ำถำมที่ 6 จงลำกและวำงสำเหตุกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเหมือนกันจำกทั้งสองทฤษฎีลงในต ำแหน่งต่ำง ๆ  
ที่ถูกต้องในตำรำง 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕๗- 
 

เฉลย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง - บูรณำกำรและลงข้อสรุปจำกข้อสนเทศหลำย ๆ ส่วน

ที่อยู่ในเนื้อเรื่อง ที่ขัดแย้งกันและประเมินข้อขัดแย้งนั้น 
สถำนกำรณ์ :   หลำกหลำยสถำนกำรณ์ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   หลำกหลำยประเภท 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบเชิงซ้อน 
 
ค ำอธิบำย 

กำรหำค ำตอบของค ำถำมข้อนี้อำจจะเริ่มจำกกำรหำค ำตอบเรื่องผลกระทบก่อน 
ผลกระทบในบทอ่ำนนี้ที่จำเร็ด ไดมอนด์ และนักวิทยำศำสตร์สองท่ำน (คำร์ล ลิโป และเทอร์รี่ ฮันท์) 

กล่ำวถึงเหมือนกันก็คือ “ต้นไม้ขนำดใหญ่หำยไปจำกรำปำนุย” เห็นได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 2 ที่ว่ำ 
“นักวิทยำศำสตร์หลำยท่ำนตั้ งข้อสงสัยต่อทฤษฎีของไดมอนด์เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นบนรำปำนุย  
พวกเขำเห็นด้วยว่ำเมื่อชำวยุโรปกลุ่มแรกได้เดินทำงมำถึงเกำะในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต้นไม้ขนำดมหึมำ 
ได้หำยไปแล้ว”และข้อควำมในย่อหน้ำสุดท้ำยที่ว่ำ “พวกเขำยอมรับว่ำมนุษย์มีบทบำทส ำคัญในกำรท ำลำยป่ำไม้ 
ของรำปำนุย แต่พวกเขำก็เชื่อว่ำในบรรดำปัจจัยต่ำง ๆ หนูจี๊ดเป็นตัวกำรที่ส ำคัญยิ่งกว่ำสิ่งใด” 



 
 

-๑๕๘- 
 

 จำกนั้นจึงหำค ำตอบทฤษฎีต่ำง ๆ ที่กล่ำวถึงสำเหตุที่ “ต้นไม้ขนำดใหญ่หำยไปจำกรำปำนุย” ซึ่งจะพบว่ำ
จำเร็ด ไดมอนด์ และนักวิทยำศำสตร์สองท่ำน (คำร์ล ลิโป และเทอร์รี่ ฮันท์) มีควำมเห็นเกี่ยวกับสำเหตุดังกล่ำว
ต่ำงกัน กล่ำวคือ จำเร็ด ไดมอนด์ ได้แสดงสำเหตุว่ำเกิดจำก “มนุษย์ตัดต้นไม้เพ่ือถำงป่ำส ำหรับใช้ที่ดิน 
ท ำกำรเกษตรและเหตุผลอ่ืน” ดังข้อควำมที่กล่ำวในย่อหน้ำที่  3 ของบทวิจำรณ์ของหนังสือ ล่มสลำย  
ที่ว่ำ “ไดมอนด์ เขียนไว้ว่ำชำวรำปำนุยถำงป่ำเพ่ือใช้ที่ดินในกำรเพำะปลูกและเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ๆ ” 
 ส่วนนักวิทยำศำสตร์สองท่ำน (คำร์ล ลิโป และเทอร์รี่ ฮันท์) แสดงควำมเห็นว่ำเกิดจำก “หนูจี๊ดกินเมล็ด
ของต้นไม้และส่งผลให้ไม่มีต้นไม้งอกใหม่ ” ดังข้อควำมที่กล่ำวในย่อหน้ำที่  4 ของข่ำววิทยำศำสตร์   
ที่ว่ำ “ลิโปและฮันท์ชี้ให้เห็นถึงซำกของเมล็ดต้นปำล์มซึ่งมีรอยกัดแทะที่เกิดจำกหนูแน่นอน พวกเขำยอมรับว่ำ
มนุษย์มีบทบำทส ำคัญในกำรท ำลำยป่ำไม้ของรำปำนุย แต่พวก เขำก็เชื่อว่ำ ในบรรดำปัจจัยต่ำง ๆ หนูจี๊ด           
เป็นตัวกำรที่ส ำคัญยิ่งกว่ำสิ่งใด” 
ค ำถำมที่ 7 หลังจำกที่ได้อ่ำนทั้งสำมแหล่งข้อมูล นักเรียนคิดว่ำสำเหตุที่ต้นไม้ขนำดใหญ่บนรำปำนุยหำยไป  
คืออะไร จงให้ข้อมูลที่เฉพำะเจำะจงจำกแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนค ำตอบของนักเรียน 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
ให้ค ำอธิบำยอย่ำงน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้: 

1. ผู้คนตัดหรือใช้ต้นไม้ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย และ/หรือ ถำงป่ำส ำหรับใช้ที่ดินท ำกำรเกษตร 
2. หนูกินเมล็ดของต้นไม้ ต้นไม้จึงไม่สำมำรถงอกใหม่ได้ 
3. ไม่สำมำรถที่จะบอกได้อย่ำงแน่นอนว่ำเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ขนำดใหญ่จนกว่ำจะได้มีกำรค้นคว้ ำวิจัย

เพ่ิมเติม ตัวอย่ำงเช่น 
 ฉันคิดว่ำต้นไม้หำยไปเพรำะผู้คนตัดต้นไม้จ ำนวนมำกเกินไปเพื่อเคลื่อนย้ำยโมอำย [1] 
 ผู้คนถำงป่ำส ำหรับใช้ที่ดินท ำกำรเกษตร [1] 
 ต้นไม้ถูกใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย [1] 
 ผู้คนตัดต้นไม้ [1] 
 มันเป็นควำมผิดของคนเพรำะพวกเขำต้องกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย [1 – ค ำตอบนี้ไม่ได้อ้ำงอย่ำงชัดเจน 

ถึงกำรตัดต้นไม้ แต่ค ำตอบนี้สำมำรถยอมรับได้เพรำะมันกล่ำวถึงผู้คน และระบุเหตุผลหนึ่งที่พวกเขำ  
ตัดต้นไม้ (เพ่ือน ำมำเคลื่อนย้ำยโมอำย)] 

 ควำมผิดของคน พวกเขำท ำลำยสิ่งแวดล้อม [1 – ค ำตอบนี้ไม่ได้อ้ำงอย่ำงชัดเจนถึงกำรตัดต้นไม้  
แต่ได้สรุปผลของกำรตัดต้นไม้ในแบบที่ยอมรับได้] 

 ฉันคิดว่ำเป็นไปได้ที่หนูน่ำจะเป็นสำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกท่ีสุดจำกกำรกินเมล็ดของต้นไม้ [2] 
 หนูกินเมล็ดของต้นไม้ [2] 
 ไม่มีข้อพิสูจน์ว่ำทฤษฎีใดถูกต้อง ดังนั้นพวกเรำต้องรอจนกว่ำมีข้อมูลเพิ่มเติม [3] 
 ทั้งสอง ผู้คนตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อกำรเพำะปลูก และหนูก็กินเมล็ดของต้นไม้! [1 และ 2] 

 



 
 

-๑๕๙- 
 

ไม่ได้คะแนน 
ให้ค ำตอบที่ไม่เก่ียวข้อง กว้ำงเกิน ไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่ำงเช่น 
 หนู [ไม่เพียงพอ] 
 ต้นไม้ [ไม่เพียงพอ] 
 กำรเคลื่อนย้ำยโมอำย [กว้ำงเกิน] 
 ทั้งสอง [ไม่เพียงพอ] 
 ชำวรำปำนุยล่ำสัตว์มำกเกินไป ซึ่งเป็นสำเหตุให้เกิดสงครำมกลำงเมืองและกำรล่มสลำยของอำรยธรรม

ของพวกเขำ [ไม่เก่ียวข้อง] 
 หนูที่กินต้นไม้/รำกไม้เป็นปัญหำใหญ่กว่ำ [ไม่ถูกต้อง เพรำะหนูกินเมล็ดของต้นไม้] 
 ผู้คนเป็นผู้ท ำลำย [กว้ำงเกิน] 

ไม่ตอบ 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรประเมินและสะท้อนควำมคดิเห็นต่อเนื้อเรื่อง - ตรวจสอบขอ้มูลที่ขัดแย้งกัน

และประเมินข้อขัดแย้ง 
สถำนกำรณ์ :   หลำกหลำยสถำนกำรณ์ 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   หลำกหลำยประเภท 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งท่ีมำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบเปิด 
 
ค ำอธิบำย 
  ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในแหล่งข้อมูลทั้งสำมข้อมูล ดังนี้ 
 

แหล่งข้อมูล สำเหตุที่ต้นไม้ขนำดใหญ่บนรำปำนุยหำยไป 
 
บล็อกของอำจำรย์ 

ชำวรำปำนุยตัดหรือใช้ต้นไม้เพ่ือใช้เคลื่อนย้ำยโมอำย  
ดังเห็นได้จำกข้อควำมที่ว่ำ “เกิดอะไรขึ้นกับพืชและต้นไม้ขนำดใหญ่
เหล่ำนี้ที่เคยใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยโมอำย” 

 
บทวิจำรณ์ของหนังสือ ล่มสลำย 

ชำวรำปำนุยถำงป่ำเพ่ือใช้ที่ดินในกำรเพำะปลูกและเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ๆ  
ดังเห็นได้จำกข้อควำมที่ว่ำ “ไดมอนด์เขียนไว้ว่ำชำวรำปำนุยถำงป่ำ 
เพ่ือใช้ที่ดินในกำรเพำะปลูกและเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ๆ” 

 
ข่ำววิทยำศำสตร์ 

หนูจี๊ดกินเมล็ดของต้นไม้ ต้นไม้จึงไม่สำมำรถงอกใหม่ได้  
ดังเห็นได้จำกข้อควำมที่ว่ำ “พวกเขำเชื่อว่ำหนูจี๊ดกินเมล็ดของต้นไม้        
จึงเป็นกำรยับยั้งไม่ให้ต้นไม้งอกใหม่ได้” 

 



 
 

-๑๖๐- 
 

 

 ล ำดับที่ 26 นมวัว 
 
บทน ำ 
 ในสถำนที่บำงแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกำ กำรดื่มนมวัวเป็นเรื่องปกติ  
 ลองนึกดูว่ำ นักเรียนสำมคน ได้แก่ แอนนำ คริสโตเฟอร์ และแซม อยู่ที่ร้ำนกำแฟในสหรัฐอเมริกำ  
เจ้ำของร้ำนกำแฟได้ติดป้ำยไว้ที่หน้ำต่ำงซึ่งระบุว่ำ “หลังจำกวันที่ 5 เมษำยน ที่นี่จะไม่มีกำรใช้นมวัวอีกต่อไป  
แต่เรำจะใช้นมที่ท ำจำกถ่ัวเหลืองแทน” 
 แอนนำ คริสโตเฟอร์ และแซม อยำกรู้ว่ำเพรำะเหตุใดร้ำนกำแฟจึงเลิกใช้นมวัว แอนนำจึงใช้สมำร์ทโฟน
เพ่ือสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ “นมวัว” พวกเขำดูผลกำรสืบค้นอันดับแรกและพูดคุยกันในเรื่องนี้ 
 

 



 
 

-๑๖๑- 
 

ค ำถำมที่ 1 จำกควำมเห็นของ IDFA ข้อควำมใดที่ผู้เชี่ยวชำญและองค์กรชั้นน ำทำงด้ำนสุขภำพมีควำมเห็น
ตรงกัน 

1. กำรบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จำกนมเป็นเหตุให้เกิดโรคอ้วน 
2. นมเป็นแหล่งอำหำรที่มีวิตำมินและเกลือแร่ที่จ ำเป็นอยู่มำก 
3. นมมีวิตำมินมำกกว่ำเกลือแร่ 
4. กำรดื่มนมเป็นสำเหตุหลักของโรคกระดูกพรุน 

เฉลย 2 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง – แสดงถึงควำมเข้ำใจในควำมหมำยที่แท้จริง 

ของเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมที่เป็นควำมเห็นของสมำคมอำหำรฟำร์มโคนมสำกล 
( IDFA) ที่ว่ำ “นมมีสำรอำหำรครบถ้วนและเป็นสำรอำหำรที่จ ำเป็นถึง 9 ชนิด นอกจำกจะเป็นแหล่ง 
อันอุดมสมบูรณ์ของแคลเซียมและวิตำมินดี  นมยังเป็นแหล่งของวิตำมินเอ โ ปรตีน และโพแทสเซียม 
อยู่ในปริมำณมำก ผลิตภัณฑ์จำกนมจึงเป็นสิ่งที่แพทย์แนะน ำ กำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกนมเป็นส่วนส ำคัญของอำหำร
เพ่ือสุขภำพได้รับกำรยอมรับมำนำนแล้วจำกกลุ่มผู้ที่ท ำงำนด้ำนโภชนำกำรและวิทยำศำสตร์ รวมถึงมูลนิธิ  
โรคกระดูกพรุนแห่งชำติ สมำคมศัลยแพทย์ สถำบันสุขภำพแห่งชำติ องค์กรด้ำนกำรแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกำ  
และองค์กรชั้นน ำทำงด้ำนสุขภำพจ ำนวนมำก” 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ควำมเห็นของสมำคมอำหำรฟำร์มโคนมสำกล (IDFA) ที่ผู้เชี่ยวชำญ 
และองค์กรชั้นน ำทำงด้ำนสุขภำพมีควำมเห็นตรงกัน ก็คือ ใจควำมส ำคัญในตอนต้นที่ว่ำ “นมมีสำรอำหำรครบถ้วน
และเป็นสำรอำหำรที่จ ำเป็นถึง 9 ชนิด” นักเรียนสำมำรถเติมค ำเชื่อม “เพรำะ” หลังข้อควำมนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำ 
“นอกจำกจะเป็นแหล่งอันอุดมสมบูรณ์ของแคลเซียมและวิตำมินดี นมยังเป็นแหล่งของวิตำมินเอ โปรตีน  
และโพแทสเซียม อยู่ในปริมำณมำก” เป็นส่วนแสดงเหตุหรือข้อสนับสนุนที่น ำไปสู่ส่วนแสดงผลหรือข้อสรุปที่ว่ำ 
“นมมีสำรอำหำรครบถ้วนและเป็นสำรอำหำรที่จ ำเป็นถึง 9 ชนิด” 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบ 2. 
 
 
 



 
 

-๑๖๒- 
 

ค ำถำมที่ 2 หลักของเนื้อหำเรื่องนี้คืออะไร 
1. เพ่ือโต้แย้งว่ำผลิตภัณฑ์นมช่วยในกำรลดน้ ำหนักตัวได้มำกข้ึน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นมจำก อ่ิมอุ่นฟำร์มนม กับผลิตภัณฑ์นมอ่ืน ๆ  
3. เพ่ือแจ้งให้สำธำรณะทรำบถึงควำมเสี่ยงที่เก่ียวโยงกับโรคหัวใจ 
4. เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำก อ่ิมอุ่นฟำร์มนม 

เฉลย 4 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง – สะท้อนควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเนื้อหำและรูปแบบของเรื่องที่ได้อ่ำนอย่ำมีวิจำรณญำณ 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
 

ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกค ำส ำคัญในบทอ่ำนที่เมื่ออ่ำนเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจะพบว่ำ  
ค ำส ำคัญท่ีปรำกฏซ้ ำก็คือ “กำรบริโภค” และ “ผลิตภัณฑ์นมจำก อ่ิมอุ่นฟำร์มนม” 

“ผลิตภัณฑ์นมจาก อ่ิมอุ่นฟาร์มนม ประกอบด้วยสำรอำหำรส ำคัญ ได้แก่ แคลเซียม โปรตีน วิตำมินดี 
วิตำมินบี 12 ไรโบฟลำวิน และโพแทสเซียม วิตำมินและเกลือแร่เหล่ำนี้ท ำให้ผลิตภัณฑ์นม จาก อ่ิมอุ่นฟาร์มนม 
เป็นส่วนส ำคัญของมื้ออำหำรที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภำพ กำรบริโภคผลิตภัณฑ์นมจากอ่ิมอุ่นฟาร์มนม  
ทุกวันเป็นวิธีที่ดีที่จะมั่นใจได้ว่ำคุณได้รับวิตำมินและเกลือแร่ที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย 
  กำรบริโภคผลิตภัณฑ์นมจาก อ่ิมอุ่นฟาร์มนม ช่วยในกำรลดน้ ำหนักตัวให้ได้ผลดีขึ้น และควบคุมน้ ำหนัก
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม นมช่วยเพ่ิมควำมแข็งแรงและควำมหนำแน่นของกระดูก นอกจำกนี้นมช่วยให้ 
สุขภำพของหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น และยังช่วยป้องกันมะเร็ง นมหนึ่งแก้วอัดแน่นไปด้วยวิตำมิน เกลือแร่  
และอุดมไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภำพ” 
  นอกจำกนี้ยังพิจำรณำได้จำกเนื้อหำในบทอ่ำนที่สื่อควำมหมำยในเชิงบวกกับ “ผลิตภัณฑ์นม 
จำกอ่ิมอุ่นฟำร์มนม” เช่น “ผลิตภัณฑ์นมจำก อ่ิมอุ่นฟำร์มนม เป็นส่วนส ำคัญของมื้ออำหำรที่มีประโยชน์ 
ต่อสุขภำพ กำรบริโภคผลิตภัณฑ์นมจำก อ่ิมอุ่นฟำร์มนม ทุกวัน เป็นวิธีที่ดีที่จะมั่นใจได้ว่ำคุณได้รับวิตำมิน  
และเกลือแร่ที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย” หรือ “กำรบริโภคผลิตภัณฑ์นมจำก อ่ิมอุ่นฟำร์มนม ช่วยในกำรลดน้ ำหนักตัว 
ให้ ได้ผลดีขึ้น และควบคุมน้ ำหนักให้อยู่ ในระดับที่ เหมำะสม” ซึ่ งมุ่ ง ให้ผู้ รับสำรบริ โภคผลิตภัณฑ์นม 
จำกอ่ิมอุ่นฟำร์มนม 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 4. 
 
 



 
 

-๑๖๓- 
 

บทควำมเกีย่วกับสุขภำพวันนี้ 
 

แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว! 
โดย ดร.วิภำดำ นีรนันท์ ผู้รำยงำนข่ำวสุขภำพ 

  
 นมวัวเป็นส่วนส ำคัญของชีวิตผู้คนจ ำนวนมำกในสหรัฐอเมริกำ เด็กทำรกดูดนมวัวจำกขวดนม  
เด็ก ๆ กินธัญพืชที่รำดนมวัวจนชุ่ม แม้แต่ผู้ ใหญ่เองก็ยังชอบดื่มนมเย็น ๆ สักแก้วเป็นบำงครั้งบำงครำว  
ใช่แล้ว นมวัวเข้ำมำเป็นส่วนส ำคัญมำกกับอำหำรกำรกินของมนุษย์ในหลำย ๆ ที่ทั่วโลก อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัย
จ ำนวนมำกกลับชี้ให้เห็นว่ำนมอำจจะไม่ได้ “ดีต่อร่ำงกำย” อย่ำงที่ค ำโฆษณำติดหูของชำวอเมริกันกล่ำวอ้ำง 
 กรมกำรเกษตรของสหรัฐอเมริกำ สภำผลิตภัณฑ์นมอเมริกัน บริษัทบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์นม  
และองค์กรอ่ืน ๆ ได้ท ำงำนอย่ำงหนักเพ่ือส่งเสริมเรื่องนมมำเป็นเวลำหลำยปี พวกเขำส่งเสริมให้ผู้ ใหญ่ 
ดื่มนมอย่ำงน้อยวันละสำมแก้ว อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำมำกมำยในทศวรรษที่ผ่ำนมำได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถของนมในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของกระดูก และค ำกล่ำวอ้ำงอ่ืน ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของนม  
ที่มีต่อสุขภำพ ซึ่งผลกำรศึกษำเหล่ำนี้อำจท ำให้คุณประหลำดใจ 
 กำรศึกษำเกี่ยวกับผลกระทบของกำรดื่มนมที่ส ำคัญและใหม่ล่ำสุดชิ้นหนึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในวำรสำร   
British Medical Journal เมื่อเดือนตุลำคม ค.ศ. 2014 ผลจำกกำรศึกษำนี้น ำไปสู่กำรยืนยันอย่ำงหนักแน่น
เกี่ยวกับผลจำกกำรบริโภคนม ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ติดตำมคนในสวีเดนมำกกว่ำ 100,000 คน ในช่วงระยะเวลำ 
20 – 30 ปี นักวิจัยพบว่ำ ผู้หญิงที่ดื่มนมเป็นประจ ำประสบปัญหำกำรแตกหักของกระดูกมำกขึ้น นอกจำกนี้  
ทั้งผู้ชำยและผู้หญิงที่ดื่มนมเป็นประจ ำมีแนวโน้มมำกขึ้นที่จะประสบปัญหำจำกโรคหัวใจและโรคมะเร็ง  
ผลกำรศึกษำที่พลิกควำมคำดหมำยเหล่ำนี้คล้ำยคลึงกับผลจำกกำรศึกษำอ่ืน ๆ  
 คณะกรรมกำรด้ำนกำรแพทย์ที่รับผิดชอบทำงด้ำนยำ (PCRM) ให้ข้อคิดเห็นต่อปัญหำสุขภำพ  
บำงปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคนม PCRM กล่ำวอ้ำงว่ำ นมและผลิตภัณฑ์จำกนม “มีประโยชน์ต่อกระดูกเพียง
เล็กน้อยหรือแทบไม่มีประโยชน์เลย” PCRM ยังได้อธิบำยเพิ่มเติมถึงปัญหำที่เฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับนมไว้ว่ำ: 

“โปรตีนจำกนม น้ ำตำลจำกนม ไขมัน และไขมันอ่ิมตัวในผลิตภัณฑ์จำกนมก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ
ส ำหรับเด็ก และกระตุ้นให้เกิดโรคอ้วน โรคเบำหวำน และโรคหัวใจ” 

ค ำกล่ำวอ้ำงเหล่ำนี้ เป็นเรื่องที่รุนแรงและจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลกำรศึกษำ  
อย่ำงไรก็ตำม มีหลักฐำนมำกมำยที่พิสูจน์ว่ำกำรดื่มนมวัวไม่น่ำจะให้ประโยชน์ต่อสุขภำพได้มำกเท่ำกับ  
ที่เคยเข้ำใจกัน หำกค ำกล่ำวอ้ำงเหล่ำนี้กลำยเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ มันก็อำจจะถึงเวลำแล้วที่เรำจะพูดว่ำ  
‘ไม่เอำ’ นมวัว! 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๖๔- 
 

ค ำถำมที่  3 ข้อควำมต่อไปนี้แสดงถึงจุดประสงค์ของ ดร .วิภำดำ ในกำรเขียนบทควำมใช่หรือไม่  
จงเลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในแต่ละข้อควำม 
 

ข้อควำมนี้แสดงถึงจุดประสงค์ของบทควำมใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
เพ่ือตั้งข้อสงสัยถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จำกนมท่ีมีต่อสุขภำพโดยทั่วไป   
เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเลิกดื่มนมในทันที   
เพ่ืออภิปรำยผลกำรวิจัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับนมวัว   
เพ่ือชี้ให้เห็นว่ำยังไม่มีกำรศึกษำเกี่ยวกับนม และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกนม   

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง - สะท้อนควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเนื้อหำและรูปแบบของเรื่องที่ได้อ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบเชิงซ้อน 
 
ค ำอธิบำย 

ข้อควำมนี้แสดงถึงจุดประสงค์ของบทควำมใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
เพ่ือตั้งข้อสงสัยถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จำกนมท่ีมีต่อสุขภำพโดยทั่วไป 
ค ำอธิบำย : ข้อควำมนี้แสดงถึงจุดประสงค์ของบทควำม ดังจะเห็นได้จำก
ข้อควำมในย่อหน้ำแรกที่ว่ำ “อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยจ ำนวนมำกกลับชี้ให้เห็นว่ำ
นมอำจจะไม่ได้ “ดีต่อร่ำงกำย” อย่ำงที่ค ำโฆษณำติดหูของชำวอเมริกัน 
กล่ำวอ้ำง” และย่อหน้ำสุดท้ำย (ย่อหน้ำที่ 6) ที่ว่ำ “ค ำกล่ำวอ้ำงเหล่ำนี้เป็นเรื่อง
ที่รุนแรงและจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม  
มีหลักฐำนมำกมำยที่พิสูจน์ว่ำกำรดื่มนมวัวไม่น่ำจะให้ประโยชน์ต่อสุขภำพได้มำก
เท่ำกับที่เคยเข้ำใจกัน หำกค ำกล่ำวอ้ำงเหล่ำนี้กลำยเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ 
มันก็อำจจะถึงเวลำแล้วที่เรำจะพูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!” 
                จำกข้อควำมทั้งสองย่อหน้ำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ผู้เขียนบทควำม 
ได้แสดงให้ผู้อ่ำนตั้งข้อสงสัยถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จำกนมท่ีมีต่อสุขภำพ
โดยทั่วไป ด้วยกำรแสดงเนื้อหำในเชิงขัดแย้งกับข้อมูลที่ผู้อ่ำนเคยทรำบมำ 
แต่ผู้เขียนไม่ได้ตัดสินชี้ขำดหรือระบุอย่ำงแน่นอนว่ำ ผลิตภัณฑ์จำกนม 
ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ หำกเพียงตั้งข้อสงสัยในเรื่องดังกล่ำวจำกข้อมูล 
ที่รวบรวมมำจำกงำนวิจัยต่ำง ๆ เท่ำนั้น 
 

√  



 
 

-๑๖๕- 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเลิกดื่มนมในทันที 
ค ำอธิบำย : ข้อควำมนี้ไม่ได้แสดงถึงจุดประสงค์ของบทควำม เห็นได้จำก
ข้อควำมในย่อหน้ำสุดท้ำยที่ว่ำ “ค ำกล่ำวอ้ำงเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่รุนแรง 
และจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลกำรศึกษำ” แสดงให้เห็นว่ำ 
ผู้เขียนไม่ได้ส่งเสริมให้ประชำชนเลิกดื่มนมในทันที หำกแต่กล่ำวไว้เพียงว่ำ ข้อมูล
จำกงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่ระบุว่ำ “นมอำจจะไม่ได้ ‘ดีต่อร่ำงกำย’ นั้นจ ำเป็นต้องมี
กำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลกำรศึกษำ 

 √ 

เพ่ืออภิปรำยผลกำรวิจัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับนมวัว 
ค ำอธิบำย : ข้อควำมนี้แสดงถึงจุดประสงค์ของบทควำม ดังจะเห็นได้จำก
ข้อควำมในย่อหน้ำที่ 3 – 4 ที่ผู้เขียนน ำผลกำรศึกษำของกำรศึกษำเก่ียวกับ
ผลกระทบของกำรดื่มนมที่ส ำคัญและใหม่ล่ำสุดชิ้นหนึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในวำรสำร  
British Medical Journal เมื่อเดือนตุลำคม ค.ศ. 2014 และข้อคิดเห็นต่อ
ปัญหำสุขภำพบำงปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคนมของคณะกรรมกำร 
ด้ำนกำรแพทย์ที่รับผิดชอบทำงด้ำนยำ (PCRM) มำกล่ำวไว้ในบทควำม 

√  

เพ่ือชี้ให้เห็นว่ำยังไม่มีกำรศึกษำเก่ียวกับนม และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกนม 
ค ำอธิบำย : ข้อควำมนี้ไม่แสดงถึงจุดประสงค์ของบทควำม เพรำะผู้เขียน
บทควำมได้น ำผลกำรศึกษำเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์จำกนมมำกล่ำวไว้ใน 
งำนเขียน เช่น ข้อควำมในย่อหน้ำที่ 4 ที่กล่ำวถึงข้อคิดเห็นต่อปัญหำสุขภำพ 
บำงปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคนม ของคณะกรรมกำรด้ำนทำงกำรแพทย์ 
ทีร่ับผิดชอบทำงด้ำนยำ (PCRM) ว่ำ “คณะกรรมกำรด้ำนกำรแพทย์ที่รับผิดชอบ
ทำงด้ำนยำ (PCRM) ให้ข้อคิดเห็นต่อปัญหำสุขภำพบำงปัญหำที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรบริโภคนม PCRM กล่ำวอ้ำงว่ำ นมและผลิตภัณฑ์จำกนม ‘มีประโยชน์ 
ต่อกระดูกเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีประโยชน์เลย’” 

 √ 

 
ค ำถำมที่ 4 ดร.วิภำดำ น ำเสนอผลจำกกำรวิจัยบำงเรื่องท่ีอำจท ำให้ผู้อ่ำน ‘ประหลำดใจ’  
จงระบุผลจำกกำรวิจัยมำหนึ่งเรื่อง 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
ยกข้อควำมหรือถอดควำมผลกำรวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กล่ำวไว้ในเนื้อเรื่องต่อไปนี้: 

 ผู้หญิงที่ดื่มนมเป็นประจ ำประสบปัญหำกำรแตกหักของกระดูกมำกขึ้น 
 ทั้งผู้หญิงและผู้ชำยที่ดื่มนมเป็นประจ ำมีแนวโน้มมำกขึ้นที่จะประสบปัญหำจำกโรคหัวใจและโรคมะเร็ง 

ตัวอย่ำงเช่น 
 ผู้หญิงที่ดื่มนมมีกระดูกแตกหักมำกขึ้น 
 คนที่ดื่มนมเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งมำกขึ้น 

 



 
 

-๑๖๖- 
 

ไม่ได้คะแนน 
ไม่ได้กล่ำวถึงผลกำรวิจัยตำมค ำอธิบำยรหัส 1 หรือ ให้ค ำตอบที่ไม่ถูกต้อง กว้ำงเกิน หรือไม่เก่ียวข้อง ตัวอย่ำงเช่น 

 นมท ำให้ คน/เด็ก เป็นโรคอ้วน 
 นมไม่ดีต่อสุขภำพ [ไม่ได้ระบุผลกำรวิจัยใดอย่ำงเฉพำะเจำะจง] 
 คนเรำไม่ควรดื่มนมวันละสำมแก้ว 

ไม่ตอบ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อเรื่อง - แสดงถึงควำมเข้ำใจในควำมหมำยที่แท้จริง 

ของเนื้อเรื่อง 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เขียนตอบแบบเปิด 
 
ค ำอธิบำย 
 ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกข้อควำมในย่อหน้ำที่ 3 ที่กล่ำวถึงผลกำรศึกษำของกำรศึกษำ
เกี่ยวกับผลกระทบของกำรดื่มนมที่ส ำคัญและใหม่ล่ำสุดชิ้นหนึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในวำรสำร  British Medical Journal 
เมื่อเดือนตุลำคม ค.ศ. 2014 จ ำนวน 2 ประเด็น คือ “ผู้หญิงที่ดื่มนมเป็นประจ ำประสบปัญหำกำรแตกหัก 
ของกระดูกมำกขึ้น” และ “ผู้ชำยและผู้หญิงที่ดื่มนมเป็นประจ ำมีแนวโน้มมำกขึ้นที่จะประสบปัญหำจำกโรคหัวใจ
และโรคมะเร็ง” ซึ่งสัมพันธ์กับข้อควำมท้ำยย่อหน้ำที่ 2 ที่ว่ำ “ผลกำรศึกษำเหล่ำนี้อำจท ำให้คุณประหลำดใจ” 
 
ค ำถำมที่ 5 จำกบทควำมเกี่ยวกับนมทั้งสองเนื้อเรื่อง ข้อควำมในตำรำงข้ำงล่ำงเป็นข้อเท็จจริงหรือ 
ควำมคิดเห็น จงเลือก ข้อเท็จจริง หรือ ควำมคิดเห็น ในแต่ละข้อควำม 
 

ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น 
กำรศึกษำล่ำสุดเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภำพของนมให้ผล 
ที่น่ำประหลำดใจ 

  

กำรศึกษำต่ำง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่ำกำรดื่มนมมีผลกระทบ 
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

  

หลำยกำรศึกษำได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถของนม 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของกระดูก 

  

กำรดื่มนมและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกนมเป็นวิธีกำรลดน้ ำหนัก 
ที่ดีที่สุด 

  



 
 

-๑๖๗- 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :  กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง - ตรวจสอบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน

และประเมินข้อขัดแย้งนั้น 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบเชิงซ้อน 
 
ค ำอธิบำย 

ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น 
กำรศึกษำล่ำสุดเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภำพของนมให้ผล 
ที่น่ำประหลำดใจ 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นควำมคิดเห็น เพรำะเนื้อหำเกี่ยวข้อง
กับควำมรู้สึกนึกคิด และมีกำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงทัศนคติเชิงลบ 
คือ “น่ำประหลำดใจ” 

 √ 

กำรศึกษำต่ำง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่ำกำรดื่มนมมีผลกระทบที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริง เพรำะเนื้อหำไม่เกี่ยวข้อง
กับควำมรู้สึกนึกคิด และไม่มีกำรใช้ถ้อยค ำท่ีแสดงทัศนคติ 
เชิงบวกหรือเชิงลบ 

√  

หลำยกำรศึกษำได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถของนม 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของกระดูก 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นข้อเท็จจริง เพรำะเนื้อหำไม่เกี่ยวข้อง
กับควำมรู้สึกนึกคิด และไม่มีกำรใช้ถ้อยค ำท่ีแสดงทัศนคติ 
เชิงบวกหรือเชิงลบ 

√  

กำรดื่มนมและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกนมเป็นวิธีกำรลดน้ ำหนัก 
ที่ดีที่สุด 
ค ำอธิบำย ข้อควำมนี้เป็นควำมคิดเห็น เพรำะเนื้อหำเกี่ยวข้อง
กับควำมรู้สึกนึกคิด และมีกำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงทัศนคติเชิงบวก 
คือ “ที่ดีที่สุด” 

 √ 

 
 
 
 



 
 

-๑๖๘- 
 

ค ำถำมที่ 6 ผู้เขียนของทั้งสองเนื้อเรื่องมีควำมคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับบทบำทของนมในม้ืออำหำร
โดยท่ัวไป ประเด็นหลักท่ีผู้เขียนทั้งสองมีควำมคิดเห็นไม่ตรงกันคือเรื่องใด 

1. ผลกระทบของนมต่อสุขภำพและบทบำทของนมในมื้ออำหำรของมนุษย์ 
2. จ ำนวนของวิตำมินและเกลือแร่ที่พบในนม 
3. รูปแบบที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์จำกนมในกำรบริโภคเป็นประจ ำ 
4. องค์กรที่มีบทบำทหน้ำที่หลักเก่ียวกับนม 

เฉลย 1  
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :   กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง – ตรวจสอบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน  

และประเมินข้อขัดแย้งนั้น 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบ 
 

ค ำอธิบำย 
ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้พิจำรณำได้จำกเนื้อหำของบทอ่ำนทั้งสองเรื่อง 
บทอ่ำนแรกเรื่อง “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม : ประโยชน์มำกล้น!” ของอ่ิมอุ่นฟำร์ม เสนอเนื้อหำ

เกี่ยวกับบทบำทของนมในมื้ออำหำรโดยทั่วไปในเชิงบวก โดยกล่ำวอ้ำงค ำกล่ำวของนำยแพทย์บิล เซียร์  
รองศำสตรำจำรย์ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกุมำรเวชศำสตร์  ของมหำวิทยำลัยแห่งแคลิฟอร์ เนีย ที่ เออร์ ไวน์   
ว่ำ “นมเป็นแหล่งรวมสำรอำหำรที่ส ำคัญไว้มำกมำยในที่ เดียว” และข้อมูลของสมำคมอำหำรฟำร์มโคนมสำกล 
(IDFA) ว่ำ “นมมีสำรอำหำรครบถ้วนและเป็นสำรอำหำรที่จ ำเป็นถึง 9 ชนิด นอกจำกจะเป็นแหล่งอันอุดมสมบูรณ์
ของแคลเซียมและวิตำมินดี นมยังเป็นแหล่งของวิตำมินเอ โปรตีน และ โพแทสเซียม อยู่ในปริมำณมำก  
ผลิตภัณฑ์จำกนมจึงเป็นสิ่งที่แพทย์แนะน ำ…” ซึ่งข้อมูลที่น ำมำกล่ำวอ้ำงนั้นแสดงให้ว่ำนมมีประโยชน์ต่อสุขภำพ
ของมนุษย์ 

ส่วนบทอ่ำนที่สองเรื่อง “แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!” ของดร.วิภำดำ นีรนันท์ เสนอเนื้อหำเกี่ยวกับบทบำท
ของนมในมื้ออำหำรโดยทั่วไปในเชิงลบ โดยกล่ำวอ้ำงผลกำรศึกษำของกำรศึกษำเกี่ยวกับผลกระทบของกำรดื่มนม
ที่ส ำคัญและใหม่ล่ำสุดชิ้นหนึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในวำรสำร  British Medical Journal เมื่อเดือนตุลำคม ค.ศ. 2014  
ว่ำ “ผู้หญิงที่ดื่มนมเป็นประจ ำประสบปัญหำกำรแตกหักของกระดูกมำกข้ึน นอกจำกนี้ ทั้งผู้ชำยและผู้หญิงที่ดื่มนม
เป็นประจ ำมีแนวโน้มมำกขึ้นที่จะประสบปัญหำจำกโรคหัวใจและโรคมะเร็ง” และข้อคิดเห็นต่อปัญหำสุขภำพ 
บำงปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคนมของคณะกรรมกำรด้ำนกำรแพทย์ที่รับผิดชอบทำงด้ำนยำ (PCRM)  
ว่ำ “โปรตีนจำกนม น้ ำตำลจำกนม ไขมัน และไขมันอ่ิมตัวในผลิตภัณฑ์จำกนมก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อสุขภำพ
ส ำหรับเด็ก และกระตุ้นให้เกิดโรคอ้วน โรคเบำหวำน และโรคหัวใจ” ซึ่งข้อมูลที่น ำมำกล่ำวอ้ำงนั้นแสดงให้เห็นว่ำ
นมไม่มีประโยชน์ต่อสุขภำพของมนุษย์ 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้จึงตอบข้อ 1. 



 
 

-๑๖๙- 
 

 
ค ำถำมที่ 7 แอนนำ คริสโตเฟอร์ และแซม ก ำลังพูดคุยถึงบทควำมทั้งสองเนื้อเรื่อง 
คริสโตเฟอร์: ไม่ว่ำเจ้ำของร้ำนกำแฟจะท ำอะไร ฉันก็ยังจะดื่มนมต่อไปทุกวัน มันดีต่อเรำจริง ๆ  
แอนนำ: ฉันไม่เอำด้วยหรอก! จำกนี้ไปฉันจะดื่มนมให้น้อยลง เพรำะมันไม่ดีต่อเรำ 
แซม: ไม่รู้สิ ฉันคิดว่ำพวกเรำจ ำเป็นต้องรู้ข้อมูลมำกกว่ำนี้ ก่อนที่พวกเรำจะลงข้อสรุปนะ 
นักเรียนเห็นด้วยกับใคร 

1. คริสโตเฟอร์ 
2. แอนนำ 
3. แซม 

 

จงอธิบำยค ำตอบของนักเรียน โดยอ้ำงถึงข้อมูลจำกเนื้อเรื่องอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่อง 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเต็ม 
เลือกหนึ่งชื่อ และให้ค ำอธิบำยที่เหมำะสมตำมที่ระบุข้ำงล่ำง ถ้ำไม่มีกำรเลือกชื่อคนไว้ ค ำตอบจะต้องระบุ  
อย่ำงชัดเจนว่ำเลือกคริสโตเฟอร์ แอนนำ หรือ แซม และให้ค ำอธิบำยที่เหมำะสมกับตัวเลือกนั้นโดยอ้ำงถึงข้อมูล
จำกเนื้อเรื่องอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่อง เลือก “คริสโตเฟอร์” และให้ค ำอธิบำยอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่องที่ยกมำจำก 
เนื้อเรื่องแรก 
“คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม: ประโยชน์มำกล้น!” หรือ อ้ำงว่ำเนื้อเรื่องที่สอง “แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!”  
ไม่ยุติธรรมต่อนมวัว/ไม่เป็นจริง 

1. นมมีสำรอำหำร (ส ำคัญ)/วิตำมินหลำยชนิด/แร่ธำตุ หรือระบุชื่อวิตำมินหรือแร่ธำตุที่ส ำคัญต่อสุขภำพ
ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป (เช่น โพแทสเซียม) 

2. นมช่วยในกำรลดน้ ำหนัก/ช่วยควบคุมน้ ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 
3. นมช่วยให้สุขภำพของหัวใจและหลอดเหลือดดีข้ึน 
4. นมช่วยป้องกันมะเร็ง 
5. เว็บเพจของอ่ิมอุ่นฟำร์มได้รับกำรสนับสนุนจำกแพทย์ 
6. เว็บเพจของอ่ิมอุ่นฟำร์มอ้ำงถึงสมำคมอำหำรฟำร์มโคนมสำกล/อ้ำงข้อมูลสนับสนุนจำก IDFA 
7. บทควำม/เนื้อเรื่องที่สอง “แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!” ไม่ยุติธรรมต่อนมวัว/ไม่เป็นจริง หรือยกตัวอย่ำงว่ำ

มันไม่ยุติธรรมต่อนมวัวหรือไม่เป็นจริงอย่ำงไร 
ตัวอย่ำงเช่น 

 [คริสโตเฟอร์] แพทย์บอกว่ำมันมีสำรอำหำรที่ส ำคัญมำกมำย [ค ำอธิบำยที่ 1/5] 
 [คริสโตเฟอร์] นมมีแร่ธำตุที่จ ำเป็นต่อสุขภำพ [ค ำอธิบำยที่ 1] 

หรือ: เลือก “แอนนำ” และให้ค ำอธิบำยอย่ำงน้อยหนึ่งข้อที่ยกมำจำกเนื้อเรื่องที่สอง “แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!” 
หรือ อ้ำงว่ำเนื้อเรื่องแรก “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม: ประโยชน์มำกล้น!” เอนเอียง หรือพยำยำมขำยสินค้ำ 

1. จำกงำนวิจัยใหม่ ๆ นมอำจจะไม่ค่อยดีต่อร่ำงกำยนัก 
2. นมอำจส่งผลให้กระดูกอ่อนแอลง/มีกำรแตกหักมำกขึ้น 
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3. นมอำจเป็นเหตุให้เกิดโรคหัวใจ/มะเร็งมำกขึ้น 
4. บทควำมนี้ยกข้อควำมสนับสนุนมำจำกคณะกรรมกำรด้ำนกำรแพทย์ที่รับผิดชอบทำงด้ำนยำ (PCRM) 
5. บทควำมนี้กล่ำวถึงข้อพิสูจน์ที่มีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ว่ำนมไม่ได้ดีต่อคนเท่ำท่ีเคยคิด 
6. กำรศึกษำชิ้นหนึ่งในสวีเดนแสดงให้เห็นว่ำคนที่ดื่มนมเป็นโรคหัวใจ และ/หรือ มะเร็ง และ/หรือ  

มีกำรแตกหักของกระดูกมำกกว่ำ 
7. “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม: ประโยชน์มำกล้น!” (หรืออ้ำงถึงว่ำเป็นบทควำม/เนื้อเรื่องที่หนึ่ง)  

หรืออ่ิมอุ่นฟำร์มนมเป็นแหล่งข้อมูลที่เอนเอียง/พยำยำมขำยสินค้ำของเขำ และข้ออ้ำงที่ยกมำไม่สำมำรถ
เชื่อถือได้ 

ตัวอย่ำงเช่น 
 [แอนนำ] พวกเขำท ำกำรศึกษำที่สวีเดนที่แสดงว่ำผู้หญิงที่ดื่มนมมีกำรแตกหักของกระดูกมำกกว่ำ 

[ค ำอธิบำยที่ 6] 
 [แอนนำ] เรื่องแรกแค่พยำยำมจะขำยนมของเขำ เรำจึงไม่ควรไว้ใจ [ค ำอธิบำยที่ 7] 

หรือ: เลือก “แซม” และให้ค ำอธิบำยโดยอ้ำงเนื้อหำหรือข้อจ ำกัดจำกเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนแนวคิดที่ว่ำยังไม่
สำมำรถบอกข้อสรุปได้ในขณะนี้ ค ำตอบมีค ำอธิบำยใดค ำอธิบำยหนึ่งต่อไปนี้: 

1. บทควำม “แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!”/เนื้อเรื่องที่สอง ชี้ว่ำยังต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมก่อนจึงจะยืนยัน
ผลกำรวิจัยได ้

2. มีกำรบริโภคนมเป็นประจ ำมำเป็นเวลำนำนแล้ว แต่งำนวิจัยที่อ้ำงถึงในบทควำมที่สองเป็นเรื่องใหม่ 
จึงยังต้องใช้เวลำหรือท ำกำรวิจัยเพิ่มอีกก่อนจะสร้ำงข้อสรุปได้ 

3. มีข้อมูลเพียงสองเนื้อเรื่องเท่ำนั้น ยังต้องมีกำรวิจัยเพิ่มอีกก่อนจะสำมำรถสรุปได้ 
4. น่ำจะมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่พบในแต่ละบทควำมก่อนจะท ำกำรสรุป 
5. เนื้อเรื่องทั้งสองขัดแย้งกัน จึงไม่สำมำรถสรุปได้ หรือ ให้ตัวอย่ำงที่เฉพำะเจำะจงว่ำบทควำมทั้งสอง

ขัดแย้งกันอย่ำงไร (เนื้อเรื่องหนึ่งบอกว่ำนมท ำให้กระดูกแข็งแรง อีกเนื้อเรื่องหนึ่งบอกว่ำมันท ำให้กระดูกแตกหัก) 
ตัวอย่ำงเช่น 

 [แซม] แค่พูดว่ำไม่เอำบอกว่ำยังต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมอีกจึงจะบอกได้ [ค ำอธิบำยที่ 1] 
 [แซม] ฉันต้องมั่นใจก่อนว่ำสิ่งที่แต่ละบทควำมบอกเป็นควำมจริงก่อนที่ฉันะตัดสินใจ [ค ำอธิบำย 

ที่ 4] 
ไม่ได้คะแนน 
ไม่ได้เลือกชื่อใดชื่อหนึ่ง หรือไม่ได้ระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเลือกชื่อใด 
หรือ: ไม่ได้อ้ำงถึงเนื้อเรื่อง 
หรือ: ให้ค ำอธิบำยที่กว้ำงเกิน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เก่ียวข้อง ตัวอย่ำงเช่น 

 [แอนนำ] ฉันไม่ชอบดื่มนม [ไม่ได้อ้ำงถึงเนื้อเรื่อง] 
 [คริสโตเฟอร์] ฉันชอบผลิตภัณฑ์จำกนม [ไม่ได้อ้ำงถึงเนื้อเรื่อง] 
 [แซม] ข้อมูลไม่เพียงพอ [กว้ำงเกิน] 
 [เลือกใครก็ได้] ผู้คนจ ำนวนมำกในสวีเดนดื่มนม [ไม่เกี่ยวข้อง] 

ไม่ตอบ 
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ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
กระบวนกำรอ่ำน :   กำรประเมินและสะท้อนควำมคิดเห็นต่อเนื้อเรื่อง – ตรวจสอบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน  

และประเมินข้อขัดแย้งนั้น 
สถำนกำรณ์ :   ส่วนบุคคล 
ประเภทของเนื้อเรื่อง :   กำรโต้แย้ง 
รูปแบบของเนื้อเรื่อง :   ต่อเนื่อง 
แหล่งที่มำของเนื้อเรื่อง :  หลำยเรื่อง 
รูปแบบของข้อสอบ :   เลือกตอบและเขียนตอบแบบเปิด 
 
ค ำอธิบำย 

ค ำตอบของค ำถำมข้อนี้ นักเรียนจะเห็นด้วยกับใครก็ได้ แต่ต้องอ้ำงถึงข้อมูลจำกบทอ่ำนให้สอดคล้อง 
กับควำมเห็นของบุคคลที่นักเรียนเลือก 
 หำกนักเรียนเลือกเห็นด้วยกับคริสโตเฟอร์ ควรน ำข้อมูลจำกบทอ่ำน “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม : 
ประโยชน์มำกล้น!” มำอ้ำงถึง เช่น 
 นมประกอบด้วยสำรอำหำรส ำคัญ ได้แก่ แคลเซียม โปรตีน วิตำมินดี วิตำมินบี 12 ไรโบฟลำวิน 
และโพแทสเซียม 
 นมช่วยในกำรลดน้ ำหนักตัวให้ได้ผลดีขึ้นและควบคุมน้ ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 
 นมช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงและควำมหนำแน่นของกระดูก 
 นมช่วยให้สุขภำพของหัวใจและหลอดเลือดดีข้ึน 
 นมช่วยป้องกันมะเร็ง 
 นำยแพทย์บิล เซียร์ รองศำสตรำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกุมำรเวชศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย 
ที่เออร์ไวน์ กล่ำวว่ำ นมเป็นแหล่งรวมสำรอำหำรที่ส ำคัญไว้มำกมำย 
 เว็บเพจของอ่ิมอุ่นฟำร์มอ้ำงถึงข้อมูลของสมำคมอำหำรฟำร์มโคนมสำกล (IDFA) 
 หำกนักเรียนเลือกเห็นด้วยกับแอนนำ ควรน ำข้อมูลจำกบทอ่ำน “แค่พูดว่ำ ‘ไม่เอำ’ นมวัว!” มำอ้ำงถึง 
เช่น 
  งำนวิจัยจ ำนวนมำกชี้ให้เห็นว่ำนมอำจจะไม่ได้ดีต่อร่ำงกำย 
 นมอำจส่งผลให้ปัญหำกำรแตกหักของกระดูกมำกข้ึน 
 นมอำจเป็นเหตุให้เกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
 บทควำมนี้อ้ำงถึงข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรด้ำนกำรแพทย์ที่รับผิดชอบทำงด้ำนยำ (PCRM) 
 หรือถ้ำจะน ำข้อมูลจำกบทอ่ำน “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม : ประโยชน์มำกล้น!” มำอ้ำงถึงก็จะต้อง
ตอบค ำถำมในลักษณะกำรวิจำรณ์ว่ำ บทอ่ำนแรกนั้นมีจุดมุ่ งหมำยเพ่ือโฆษณำขำยผลิตภัณฑ์นมจำก  
อ่ิมอุ่นฟำร์ม เช่น 
 บทอ่ำน “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม : ประโยชน์มำกล้น!” มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือโฆษณำขำยผลิตภัณฑ์นม
จำกอ่ิมอุ่นฟำร์ม จึงไม่ควรเชื่อถือหรือไว้วำงใจ 
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 หำกนักเรียนเลือกเห็นด้วยกับแซม อำจน ำข้อมูลจำกบทอ่ำน “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม : ประโยชน์
มำกล้น!” และ/หรือ “แค่พูดว่ำ ‘ไมเ่อำ’ นมวัว!” มำอ้ำงถึง เช่น 
 บทอ่ำน “คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนม : ประโยชน์มำกล้น!” ได้กล่ำวว่ำ จ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม
เพ่ือยืนยันผลกำรศึกษำ 
 ข้อมูลเพียงสองเรื่องยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ำกำรดื่มนมมีประโยชน์หรือไม่ ควรต้องมีกำรวิจัยเพ่ิมเติม
ต่อไปก่อนที่จะสรุปได ้
 ควรมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่กล่ำวถึงในแต่ละบทอ่ำนก่อนจะสรุป 
 เนื้อหำของบทอ่ำนทั้งสองเรื่องขัดแย้งกัน จึงไม่สำมำรถสรุปได้   
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                 บรรณำนุกรม 
 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท . ). (2564). ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA         
ที่ได้รับอนุญำตให้เผยแพร่. สืบค้น 12 เมษำยน 2564, จำก https://pisaitems.ipst.ac.th/ 
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                ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก ก  
แบบทดสอบในกำรอบรม (ชุดที่ 1) 

 
1.  ฉันว่ำธนบัตรที่มีรูปในหลวง ถ้ำถือแล้วก้มหน้ำลง จะเห็นรูปในหลวงไม่ชัด แต่ถ้ำยกขึ้นให้สูงเหนือหัว      
เงยหน้ำขึ้นแล้วหำจุดที่มีแสงส่องด้ำนหลังจะเห็นอย่ำงชัดเจน แล้วชีวิตของเธอ เธอจะเลือกแบบไหนควำมสุข 
ควำมเศร้ำ ควำมกล้ำ ควำมกลัว ควำมมั่นใจ ควำมกังวล หรือควำมหวัง 
   ข้อใดสอดคล้องกับใจควำมส ำคัญของย่อหน้ำข้ำงต้น 
  ก. ชีวิตของแต่ละคนเป็นสิ่งที่เรำต้องค้นหำด้วยตนเอง 
  ข. ชีวิตของเรำจะเป็นอย่ำงไรขึ้นอยู่กับมุมมองของเรำเอง 
  ค. ชีวิตของคนเรำจะพบทำงเลือกใหม่หำกไม่ยึดติดอยู่กับวิธีกำรเดิม ๆ  
  ง.  ชีวิตของเรำอำจพบบำงสิ่งที่พิเศษเพียงแค่เรำเปลี่ยนวิธีกำรมองสิ่งต่ำง ๆ 
  (ข) 
 
2.  มนุษย์สำมำรถเรียนรู้ธรรมะได้จำกใบไม้ จำกสำยลม แสงแดด จำกสำยน้ ำ จำกแผ่นดิน และแม้แต่       
หยำดเหงื่อ หยดเลือด และน้ ำลำยของมนุษย์เรำเอง ก็สำมำรถให้ธรรมะแก่เรำได้เช่นกัน 
 ใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้นตรงกับข้อใด 
 ก. ธรรมะอยู่ใกล้ตัวเรำ    
 ข. ธรรมะมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่ำง 
 ค. มนุษย์เรียนรู้ธรรมะได้จำกธรรมชำติ  
 ง. มนุษย์รู้จักเรียนรู้ธรรมะได้ด้วยตนเอง 
 (ข) 
 
3.  แม้ว่ำในหนึ่งสัปดำห์เรำจะต้องท ำงำนซ้ ำ ๆ ไปทุกวัน แต่จะให้เปลี่ยนงำนบ่อย ๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่ำไรนัก    
นี่คงเป็นสิ่งที่เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่นั่นไม่ได้หมำยควำมว่ำชีวิตเรำจะต้องเจอกับควำมจ ำเจนี้เสมอไป    
ในเมื่อเรำเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำงำนไม่ได้ แต่คงง่ำยกว่ำถ้ำเรำจะผสมสีสันลงไปในวันทั้งเจ็ดเพ่ือให้ชีวิ ต              
ในแต่ละวันสนุกสนำนมำกข้ึน   
  จำกข้อควำมข้ำงต้น ผู้เขียนมีควำมคิดต่อกำรท ำงำนอย่ำงไร 
  ก. ยอมรับควำมจ ำเจของงำน 
  ข. หำแง่มุมสนุกในกำรท ำงำน 
    ค. ให้ควำมส ำคัญแก่กำรท ำงำน 

ง. ควรเปลี่ยนไปท ำงำนอ่ืนที่ไม่จ ำเจ 
  (ข) 
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4.  ข้อควำมใดเหมำะสมที่สุดที่จะเติมในช่องว่ำงต่อไปนี้                                                                              
  ในบรรดำสัญญำณจำกธรรมชำตินับพัน_______________ ทั้งนี้เพรำะกำรที่นกปรำกฏตัวขึ้นมักเป็น
สัญญำณที่ประกำศถึงกำรมำเยือนของกำรเริ่มต้นใหม่ ข่ำวดี โอกำสใหม่ ๆ และบ่งบอกถึงชีวิตที่ปลอดภัย เมื่อคุณ
เห็นนกที่สีสันสดใส หรือมีนกร้องเพลงอยู่ในสวน หมำยควำมว่ำ ก ำลังจะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้น ในทำงฮวงจุ้ยของเต๋ำ 
นกสีเหลืองบ่งบอกถึงเรื่องที่น่ำยินดี เช่น กำรแต่งงำน กำรเกิด หรือกำรได้เลื่อนต ำแหน่ง 
  ก. นกเป็นสัญญำณที่สร้ำงควำมเป็นมงคล    
   ข. นกเป็นสัญญำณหนึ่งที่สื่อถึงควำมเป็นมงคล     
  ค. นกเป็นสัญญำณหนึ่งของควำมเป็นมงคลทำงศำสนำ 
  ง. นกเป็นสัญญำณของควำมเป็นมงคลตำมสีสันของนก 
 (ข) 
 
5.  กำรงำนที่คนท ำกันอยู่ย่อมทั้งยำกและง่ำย หนักและเบำ งำนที่ยำกและหนักจะท ำส ำเร็จจ ำต้องอำศัย    
ควำมพยำยำมและควำมอดทนอย่ำงมำก ส่วนงำนที่ง่ำยและเบำอำจใช้ควำมพยำยำมและควำมอดทนเพียงเล็กน้อย        
ก็ส ำเร็จได้ อย่ำงไรก็ดีงำนทุกชนิด ทุกประเภท จะเป็นงำนยำกหรือง่ำย หนักหรือเบำ ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์        
แก่ชีวิตของคนเรำ จึงไม่ควรที่เลือกงำน ผู้ที่เป็นนักท ำงำนจ ำต้องฝึกอัธยำศัยของตนให้เป็นนักสู้ ไม่ควรท ำตน      
เป็นคนจับจดหรือหยิบโหย่ง เลี่ยงงำนหรือเลือกงำน งำนทุกอย่ำงจึงจะส ำเร็จได้ 
  จำกข้อควำมข้ำงต้น ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง 
   ก. นักท ำงำนต้องเป็นนักสู้ ไม่เลี่ยงงำนหรือเลือกงำน 
   ข. นักท ำงำนต้องหนักเอำเบำสู้ จึงจะประสบควำมส ำเร็จในชีวิต 
  ค. งำนที่ส ำเร็จได้ต้องอำศัยควำมพยำยำมและควำมอดทนของนักท ำงำน 
   ง. งำนทุกชนิดเป็นประโยชน์ นักท ำงำนไม่ควรท ำตนเป็นคนเลี่ยงงำนหนัก รักงำนเบำ 
 (ข) 
 

6.  ข้อควำมใดมีใจควำมส ำคัญแตกต่ำงกับข้ออ่ืน 
  ก. . . . กำรที่จะท ำงำนเพ่ือควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำนั้น มิใช่ว่ำจะก้มหน้ำก้มตำท ำ หน้ำที่ของ        
แต่ละคนเท่ำนั้น จะต้องมีควำมร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่ำงหน่วยงำนทุกหน่วย เพ่ือให้งำนรุดหน้ำไปพร้อมเพรียงกัน . . .  
  ข. . . . ทุกคนต่ำงมีหน้ำที่ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำท ำเฉพำะหน้ำที่นั้นเพรำะว่ำถ้ำคนใดท ำหน้ำที่        
เฉพำะของตัว โดยไม่มองดูคนอ่ืนงำนก็ด ำเนินไปไม่ได้ เพรำะเหตุว่ำงำนทุกงำน จะต้องพำดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน 
ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องรู้ถึงงำนของผู้อ่ืนแล้ว ช่วยกันท ำ . . . 
  ค. . . . หลักกำรส ำคัญประกำรหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนส ำเร็จและเจริญก้ำวหน้ำได้แท้จริง คือ 
กำรไม่ท ำตัว ท ำควำมคิดให้คับแคบ หำกให้มีเมตตำและไมตรี ยินดี ประสำนสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยเฉพำะผู้ร่วมงำน
อย่ำงจริงใจ . . . 
  ง.   . . . ในชีวิตกำรงำนนั้น ทุกคนมีภำระ อันหนักที่จะต้องกระท ำมำกมำย ทั้งในงำน อำชีพและงำน
ที่ท ำประโยชน์แก่สังคม นอกจำกนั้นยังมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติ รับใช้ชำติบ้ำนเมืองในฐำนะที่เป็นพลเมืองไทยอีก
ประกำรหนึ่งด้วย . . . 
 (ง) 



 
 

-๑๗๖- 
 

7.     ปลำดำวตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง 
  นอนตำกแดดอยู่บนริมหำด 
  น้ ำคงซัดพัดมันมำเกยตื้นอยู่ที่นี ่
  ฉันบรรจงหยิบมันขึ้นวำงไว้ในอุ้งมือ 
  พำไปวำงคืนไว้ในน้ ำทะเลที่มีคลื่นฝอย ๆ 
  พัดทยอยเข้ำฝั่งอย่ำงไม่หยุดยั้ง 
  ปลำดำวตัวน้อย ลอยละล่องอยู่ในน้ ำ 
  ค่อย ๆ ขยับแฉกล ำตัวของมัน เคลื่อนไหวอย่ำงมีชีวิตชีวำอีกครั้งหนึ่ง 
  มันคงต้องกำรควำมชุ่มชื้น 
  หล่อเลี้ยงชีวิตของมันให้อยู่รอดนั่นเอง 
  มนุษย์ทุกคนเล่ำ 
  ไม่ต่ำงอะไรจำกเจ้ำสัตว์ทะเลตัวน้อยนี้เลย 
  ควำมชุ่มชื้นทั้งค ำพูด กำรกระท ำ 
  ล้วนเป็นสิ่งที่จิตใจอันแห้งแล้ง โหยหำ 
  น่ำเสียดำยเหลือเกิน 
  แทนกำรให้ควำมชุ่มชื้นแก่กันและกัน 
  เรำกลับนิยมห้ ำหั่นกันด้วยค ำพูดถำกถำง ค ำวิจำรณ์ท่ีเสียดสี 
  สำยตำที่ต ำหนิ กำรกระท ำที่กระแทกกระทั้น 
  ใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้นตรงกับข้อใด 
 ก. มนุษย์เปรียบดั่งปลำดำวปรำรถนำอิสรภำพ แต่เรำมักชอบกักขังกัน 
 ข. มนุษย์ทุกคนต่ำงปรำรถนำอิสรภำพ แต่เรำมักกระท ำในสิ่งที่ตรงข้ำม 
 ค. มนุษย์หรือสัตว์ต่ำงก็ปรำรถนำควำมจริงใจ แต่เรำมักไม่คิดถึงจิตใจของผู้อื่น 
 ง. มนุษย์ต่ำงปรำรถนำกำรแสดงออกท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แต่เรำมักกระท ำในสิ่งที่ตรงข้ำม 
 (ง) 
 

8.  ข้อใดเหมำะสมเป็นชื่อเรื่องของเนื้อหำในย่อหน้ำต่อไปนี้ 
  อินเดียมีทั้งเทือกเขำสูงตระหง่ำนและที่รำบลุ่ม  มีป่ำดงดิบที่ชุ่มชื้นมำก และทะเลทรำยที่แห้งแล้ง            
มีทั้งอำกำศที่หนำวมำกและร้อนมำก มีทั้งมหำเศรษฐีและคนที่ยำกจนอย่ำงยิ่ง  มีทั้งคนที่มีสติปัญญำ ควำมรู้        
สูงมำก และคนที่งมงำยด้อยกำรศึกษำ มีทั้งปรัชญำชีวิตที่หันหลังให้แก่วัตถุและปรัชญำที่นิยมวัตถุ มีคนที่กินแต่ผัก 
ไม่ยอมฆ่ำแม้แต่แมลง และมีคนที่กินเนื้อสัตว์หรือฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต เพ่ือสังเวยเทพเจ้ำ อินเดียเป็นดินแดน                     
ที่มีอำรยธรรมเก่ำแก่เกือบ 5,000 ปี แต่เป็นประเทศท่ีเพ่ิงได้เอกรำชเมื่อปี ค.ศ. 1947 
  ก. อินเดีย: ดินแดนแห่งควำมขัดแย้ง 
  ข. อินเดีย: ดินแดนแห่งควำมแตกต่ำง 
  ค. อินเดีย: ดินแดนแห่งอำรยธรรมเก่ำแก่ 
  ง. อินเดีย: ดินแดนแห่งปรัชญำและศำสนำ 
 (ข) 



 
 

-๑๗๗- 
 

9.  ข้อใดคือใจควำมส ำคัญของข้อควำมต่อไปนี้ 
  คนไทยส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำมะม่วงเป็นต้นไม้ดั้งเดิมของไทย แต่มะม่วงเป็นต้นไม้ต่ำงประเทศตำมท ำเนียบ
ต้นไม้ของกรมป่ำไม้ เนื่องจำกมีถิ่นก ำเนิดในประเทศอินเดีย และได้แพร่หลำยเข้ำมำในประเทศไทยจนเป็นที่นิยม
เมื่อหลำยร้อยปีก่อน จึงท ำให้กลำยเป็นไม้พ้ืนเมืองไป ส่วนในประเทศอินเดียที่เป็นถิ่นก ำเนิดถือว่ำมะม่วงเป็นผลไม  ้
โบรำณที่สุดของอินเดีย มะม่วงมีควำมส ำคัญต่อศำสนำฮินดูหรือพรำหมณ์เป็นอย่ำงมำกอย่ำง เช่น นิยำยโบรำณ
ของฮินดูเล่ำกันว่ำ พระประชำบดีเป็นผู้สร้ำงต้นมะม่วงขึ้นมำ ส่วนกำพย์ในภำษำสันสกฤตก็เต็มไปด้วยกำรยกย่อง
สรรเสริญดอก ผล ต้น และพุ่มของมะม่วงที่งดงำมให้เป็นภำพศิลป์อย่ำงดีเลิศ และเป็นกำพย์ที่แสดงควำมรู้สึก       
ที่เป็นอมตะตั้งแต่สมัยโบรำณมำจนถึงปัจจุบัน ชำวฮินดูยังใช้ส่วนต่ำง ๆ ของมะม่วงในพิธีบวงสรวงเทพเจ้ำ เช่น 
ดอกมะม่วงในฤดูแรกสำมำรถน ำมำบวงสรวงพระสุรัสวดี และในเดือนต่อมำจะใช้พู่ของยอดมะม่วงบวงสรวง            
พระศิวะ กิ่งมะม่วงแห้งใช้โหมกรรมพิธีกองกูณฑ์บูชำเทพเจ้ำ ส่วนต้นมะม่วงก็เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ำ              
และต่อมำพระพุทธเจ้ำก็ได้แสดงยมกปำฏิหำริย์ที่ต้นมะม่วงแห่งนั้น   
  ก. มะม่วงมีถ่ินก ำเนิดในประเทศอินเดียแต่คนไทยส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำเป็นต้นไม้ดั้งเดิมของไทย   
  ข. มะม่วงมีถ่ินก ำเนิดที่แท้จริงในอินเดียซึ่งมีควำมส ำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมพรำหมณ์ - ฮินดู 
  ค. มะม่วงมีควำมส ำคัญในพิธีกรรมและควำมเชื่อของอินเดียก่อนจะแพร่หลำยเข้ำมำในไทย 
   ง. มะม่วงเป็นต้นไม้เก่ำแก่ที่มีควำมส ำคัญต่อพิธีกรรมและควำมเชื่อของอินเดีย 
 (ง) 
 
10.  วงกำรวิทยำศำสตร์หลำยด้ำนมีกำรพัฒนำ และถ่ำยทอดแขนงควำมรู้แต่ละสำขำให้แก่วงกำรแพทย์ เช่น  
เคมีวิทยำ มีกำรคิดค้นยำระงับควำมเจ็บปวดในขณะผ่ำตัดโดยทีมแพทย์จำกอเมริกำ ต่อมำนำยแพทย์              
ชำวสกอตแลนด์ชื่อ โจเซฟ  ลิสเตอร์ (Joseph Lister)  เริ่มวิจัยสำรเคมีที่สำมำรถฆ่ำเชื้อโรค และป้องกันกำรติดเชื้อ 
จำกนั้นเป็นต้นมำ ก็ท ำให้กำรผ่ำตัดนั้นมีควำมปลอดภัยขึ้นอย่ำงมำกมำย 

ขณะช่วงเวลำเดียวกันในประเทศฝรั่งเศส หลุยส์ ปำสเตอร์ (Louis Pasteur) ผนวกวิชำจุลชีววิทยำเข้ำกับ
กำรแพทย์ รวมไปถึงกำรท ำให้นมและไวน์ มีควำมสะอำดปลอดภัยมำกขึ้น โดยวิธีพำสเจอร์ไรซ์ และคิดค้นวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้ำ ส่วนฝั่งทำงประเทศเยอรมนี นักจุลชีววิทยำ โรเบิร์ต คอค (Robert Koch) สำมำรถจ ำแนก และ
ค้นพบเชื้อแอนแทรกซ์ เชื้อวัณโรค และอหิวำต์  
  ข้อใดกล่ำวได้ตรงกับใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้น   
    ก. วิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญเท่ำกับกำรแพทย์ 
   ข. กำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ช่วยสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ 
  ค. วิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญต่อมนุษย์หลำยด้ำนโดยเฉพำะด้ำนกำรแพทย์ 
   ง. วงกำรวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ที่พัฒนำแล้วมีทั้งสำขำเคมีวิทยำและจุลชีววิทยำ 
 (ข) 
 
  
 
 
 



 
 

-๑๗๘- 
 

ภำคผนวก ข  
แบบทดสอบในกำรอบรม (ชุดที่ 2) 

 

1.   กว่ำจะเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งนั้น จ ำเป็นต้องผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นไข่ ตัวหนอน (หรือบุ้ง) 
ดักแด้ แล้วจึงกลำยเป็นผีเสื้อปีกสวยที่เรำเห็นโบยบินอยู่ตำมทุ่งดอกไม้ทั่วไป หำกตัวหนอนไม่กลำยเป็นดักแด้               
มันก็ไม่สำมำรถกลำยร่ำงเป็นผีเสื้อได้ เช่นเดียวกับเรำทุกคนควรดูผีเสื้อเป็นตัวอย่ำง 
  ข้อใดเป็นใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้น  
  ก. ชีวิตของทุกคนต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง 
  ข. ควำมส ำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยเวลำ 
  ค. ควำมส ำเร็จต้องผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
  ง. กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของชีวิตเป็นสิ่งส ำคัญ 
 (ง) 
 

2.  กำรมีทรัพย์ท ำให้เรำไม่สำมำรถสงบเย็น หรือด ำรงจิตในชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงว่ำงได้ เพรำะ “เรำไป          
ยึดมั่นถือมั่นเอำว่ำเรำ ว่ำของเรำ” เมื่อมีเรำ มีของเรำ ก็เกิดควำมห่วงควำมกังวล ควำมร่ ำไรร ำพันว่ำ ของ ๆ เรำ
จะยังอยู่ดีหรือไม่ มีใครมำหยิบไปหรือไม่ มีคนดูแลให้หรือไม่ แต่ในควำมเป็นจริงตำมกฎของธรรมชำติ สรรพสิ่ง
ล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดำ มีควำมไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไป เมื่อได้พิจำรณำแล้วก็ได้ทบทวน
เอำสติปัญญำกลับคืนมำให้ได้รู้ตำมที่เป็นจริงว่ำ “ทรัพย์ทั้งหลำยไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของเรำอย่ำงแท้จริง” 
  ใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้นตรงกับข้อใด 
  ก. กำรมีทรัพย์ท ำให้เป็นทุกข์ 
  ข. สรรพสิ่งทั้งหลำยย่อมเปลี่ยนแปลง 
  ค. กำรมีทรัพย์ท ำให้เกิดควำมยึดมั่นถือมั่น 
  ง. กำรเข้ำใจสรรพสิ่งท ำให้เกิดสติในกำรด ำเนินชีวิต 
  (ก) 
 

3.  ชีวิตผู้คนคือหนังสือเล่มใหญ่ที่ เรำต่ำงช่วยกันเขียนคนละเล็กละน้อย หลำยเรื่องอำจคล้ำยกัน                     
แต่ไม่เหมือนกัน บำงเรื่องน่ำหัวเรำะ บำงเรื่องชวนให้หดหู่ ทว่ำทุก ๆ เรื่องเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเรำและของคนอ่ืน 
หนังสือชีวิตเล่มนี้มีเรื่องใหม่ ๆ เพ่ิมเข้ำมำตลอดเวลำ ส่วนเรื่องเก่ำไม่ได้หำยไปไหน บำงเรื่อง(เก่ำ) ก็ถูกแต่งเติม      
จนกลำยเป็นเรื่องใหม ่
 กำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้ไม่ควรรีบร้อนและอย่ำเพ่ิงเชื่อสิ่งที่เห็นในทันที ไม่จ ำเป็นต้องว่ำจะต้องอ่ำนทุกวัน    
แต่ควรอ่ำนเป็นประจ ำ อ่ำนซ้ ำ ๆ  อำจท ำให้พบควำมเข้ำใจใหม่ ซึ่งแตกต่ำงจำกควำมเข้ำใจเดิม อ่ำนเองดีกว่ำให้คนอ่ืนอ่ำนให้ฟัง 
  ข้อใดสรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุด  
  ก. กำรจะตัดสินคนอื่นว่ำดีหรือไม่ ต้องพิจำรณำจำกหลำยด้ำน 
  ข. กำรจะเข้ำใจนิสัยของผู้คน ต้องใช้วิจำรณญำณที่แตกต่ำงกัน 
 ค. กำรจะตัดสินว่ำใครเป็นอย่ำงไร ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ  
  ง. กำรจะเข้ำใจชีวิต ต้องใช้เวลำพิจำรณำทบทวนอย่ำงรอบคอบ 
  (ง) 



 
 

-๑๗๙- 
 

 
4.  (1) คนคนหนึ่งกินได้ไม่เกิน 3 มื้อ (2) ใส่เสื้อผ้ำได้ทีละตัว นอนได้แค่เตียงเล็ก ๆ (3) จะมีบ้ำนใหญ่ขนำดไหน    
ก็นอนมำกกว่ำนั้นไม่ได้ แล้วท ำไมเรำต้องมีมันมำกมำย (4) ยิ่งมีมำก ยิ่งบริโภคมำก นั่นหมำยถึงเรำท ำลำยมำก    
(5) เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนำมำเพ่ือแสวงหำผลก ำไร ไม่มีที่สิ้นสุด (6)________________       
(7) ไม่ว่ำจะเป็นคอนกรีตหรือน้ ำมันกว่ำจะได้มำ มันหมำยถึงกำรท ำลำย (8) แล้วกำรท ำลำยของมนุษย์เหมือนกับ    
ขี่ช้ำงจับตั๊กแตน หรือฆ่ำช้ำงทั้งตัวเพื่อเอำงำ และต้นเหตุของปัญหำที่แท้จริงก็คือมนุษย์นั่นเอง 
 ข้อควำมใดเหมำะสมที่สุดที่จะเขียนในข้อควำมที่ (6) 
   ก. ยิ่งพัฒนำมำก เรำก็ยิ่งท ำลำยตัวเองมำก 
   ข. เทคโนโลยีท ำให้เกิดกำรสร้ำงและกำรท ำลำย 
   ค. ยิ่งมีควำมเจริญทำงเทคโนโลยีมำกเท่ำไร มนุษย์ยิ่งบริโภคมำกเท่ำนั้น 
   ง. ยิ่งมีควำมเจริญทำงเทคโนโลยีมำกเท่ำไร มนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวมำกเท่ำนั้น 
 (ก) 
 
5.  ข้อใดมีใจควำมส ำคัญตรงกับข้อควำมนี้ 
 เมื่อตระหนักว่ำเวลำเหลือน้อย เรำจะเห็นควำมจ ำเป็นของกำรล ำดับควำมส ำคัญของกิจต่ำง ๆ อะไรที่ส ำคัญ   
ต่อชีวิตก็รีบท ำก่อน ส่วนอะไรไม่ส ำคัญก็ท ำทีหลัง หรืองดไปเลย หลำยคนพบว่ำเมื่อท ำเช่นนี้แล้วชีวิตวุ่นน้อยลง         
มีเวลำว่ำงมำกขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่มีเหตุให้ต้องรู้สึกผิดหรือเสียใจภำยหลัง อย่ำ งที่หลำยคนต้องประสบ                   
เพรำะมัวผัดผ่อน รีรอ หรือละเลยสิ่งที่ควรท ำกับคนรักในขณะที่เขำยังมีชีวิตอยู่ 
  ก. จะขอก็รีบขอ อย่ำรอให้ถึงปีหน้ำ  
  ข. รอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด 
  ค. เฝ้ำแต่คอยรอรักอยู่ หมำยชื่นชูรักคู่ใจ 
  ง. หำกว่ำคุณรักปักดวงใจปอง แต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอติ 
  (ก) 
 

6.  ถ้ำเปรียบกำรมีชีวิตอยู่เหมือนกับกำรขึ้นเขำ เด็กเริ่มต้นเดินแหงนหน้ำขึ้นไป ยังเห็นอะไรไม่มำกและไม่ชัด 
เมื่อถึงวัยหนึ่งอยู่บนยอดเขำ มองเห็นรอบตัวทั้งทำงขึ้นทำงลง แต่เมื่อลงจำกเขำ ต้นไม้กั้นสำยตำไว้ไม่เห็น
ปลำยทำง แต่รู้สึกว่ำหนทำงลงเขำซึ่งตนมองไว้เมื่อตอนที่ยืนอยู่บนยอดเขำไม่ใกล้ไม่ไกลจำกควำมเป็นจริง       
เพรำะเป็นหนทำงที่มีจุดหมำยแน่นอน ผิดกับตอนเดินขึ้นเขำ 
 ข้อใดคือใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้น 
 ก. กำรมองโลกของคนแตกต่ำงกันไปตำมประสบกำรณ์ชีวิต 
 ข. ประสบกำรณ์ชีวิตที่ไม่เท่ำกันท ำให้กำรด ำเนินชีวิตแตกต่ำงกัน 
 ค. ควำมเป็นไปของชีวิตแตกต่ำงกันตำมประสบกำรณ์ของแต่ละคน 
 ง. ประสบกำรณ์ชีวิตส่งผลให้คนมีมุมมองควำมสุขและควำมทุกข์แตกต่ำงกัน 
  (ก) 
 
 



 
 

-๑๘๐- 
 

7.  . . . เธอบอกว่ำเพชรมีค่ำกว่ำทรำย เรือส ำคัญกว่ำพำย กรุงเทพฯ เจริญกว่ำปำย เธอบอกว่ ำกินนั้นดีกว่ำ
คำย มีทองกับดินหนึ่งกอง เลือกเอำตำมใจปอง ฉันแค่อยำกปลูกต้นไม้ ฉันเลยเลือกดินไม่อยำกได้ทองมองที่ภูเขำ 
เธอเห็นสัมปทำน ฉันเพียงมองเห็นเครือเถำ เหนือแม่น้ ำล ำธำร ฉันว่ำเพชรก็มำจำกทรำย ถ้ำเรือขำดพำยก็ไร้
ทิศทำง ฉันอยำกอยู่ปำย และฉันชอบคำยมำกกว่ำรับประทำน . . .  
  ข้อใดกล่ำวได้ตรงกับใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้น 
  ก. บำงคนมีจุดมุ่งหมำยของชีวิตแตกต่ำงกับคนอ่ืน 
  ข. บำงคนยอมท ำสิ่งที่แตกต่ำงกับคนอ่ืนหำกมองเห็นว่ำดีกว่ำ 
  ค. บำงคนคิดว่ำควำมคิดของตนถูกต้องกว่ำควำมคิดของคนอ่ืน 
  ง. บำงคนเลือกท ำตำมควำมต้องกำรของตนมำกกว่ำจะท ำตำมคนอ่ืน 
 (ง) 
 
8.  จงรักกันและกัน แต่อย่ำสร้ำงพันธะแห่งรัก และขอให้ควำมรักนั้นเป็นเสมือนห้วงสมุทรอันเคลื่อนไหว      
อยู่ระหว่ำงฝั่งแห่งวิญญำณของเธอทั้งสอง จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่ำดื่มจำกถ้วยเดียวกัน จงให้ขนมปังแก่กัน 
แต่อย่ำกัดกินจำกก้อนเดียวกัน จงร้องและเริงร ำด้วยกัน และจงมีควำมบันเทิง แต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกำสอยู่โดดเดี่ยว 
ดังเช่นสำยพิณนั้นต่ำงอยู่โดดเดี่ยว แต่ว่ำสั่นสะเทือนด้วยท ำนองดนตรีเดียวกัน  
 ข้อใดสอดคล้องกับใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้น 
 ก. อยำกอยู่ใกล้เธอสักแค่ไหนก็คงต้องห่ำงไว้ก็เพรำะไม่อยำกหวั่นไหวไปมำกกว่ำนี้ ให้เรำมีระยะห่ำงไว้
เมื่อท ำได้เท่ำนี้ เก็บควำมรู้สึกที่แสนดีให้มันอยู่ในใจ เมื่อใจเรำต่ำงคนต่ำงรู้ว่ำไม่อำจยืนคู่กันและกัน หนึ่งก้ำวที่เธอ
ห่ำงจำกฉันไม่ท ำให้รักของเรำมันจำงหำยไป 
 ข. รักษำระยะห่ำงระหว่ำงสองเรำ รักษำระยะห่ำงไม่ไกลไม่ใกล้ เว้นที่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวไม่ได้ขอมำกมำย 
เว้นเอำไว้คิดถึงกัน รักษำระยะห่ำงระหว่ำงสองเรำให้ฉันและเธอห่ำงกันครึ่งหัวใจ ให้เรำต่ำงเก็บอีกครึ่งหนึ่งของใจ
กันไว้ อยำกรักเธอให้นำน  
  ค. หำกเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่ำงเพ่ือฉัน ประโยชน์ที่ใด หำกรักท ำร้ำยตัวเอง หำกเดินแนบกำย 
มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน ห่ำงเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสำยลมผ่ำนระหว่ำงเรำ แบ่งที่ว่ำงตรงกลำงไว้คอย               
เพ่ือให้เธอได้ตำมหำฝันของเธอ 
 ง. หยุดฟังเสียงของหัวใจ เปิดใจให้รักสักวันถ้ำที่ตรงนี้มีกันและกัน จะกลัวอะไรท ำไม แค่มีเพียงเรำที่เข้ำใจ 
ไม่ว่ำเรื่องใดก็ไม่ส ำคัญเพียงแค่มีเธอและมีฉัน เรำรู้กันอยู่ข้ำงใน อย่ำกลัวใครจะมองว่ำผิด อย่ำมัวต้องปิดต้องเก็บ
เอำไว้ เมื่อค ำว่ำรักไม่มีเงื่อนไข มันอยู่ที่หัวใจของสองเรำ 
  (ค) 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๘๑- 
 

9.    สีเงินจำกฟ้ำที่หยำดหยดรดมำ 
  ระบำยสีเขียวให้แมกไม้ได้เหมือนกัน 
  แต่ระบำยสีหน้ำแววตำของมนุษย์ได้แตกต่ำง 
   คนเมือง...ทุกข์หน้ำหมอง 
  มองเห็นสีด ำของเมฆเป็นมัจจุรำช 
  น้ ำสีคล้ ำที่เฉอะแฉะน่ำขยะแขยง 
    คนชนบท...ยิ้มร่ำ 
  เห็นน้ ำนองคิดถึงทุ่งนำสีทองในอนำคต 
  ข้ำวที่จะขนไปกองในโรงสีมีเงิน 
  ข้อใดคือใจควำมส ำคัญของข้อควำมข้ำงต้น 
   ก. ควำมพอดีอยู่ที่ควำมพอใจ 
  ข. มนุษย์มีจุดมุ่งหมำยแตกต่ำงกัน 
   ค. มนุษย์มีควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน 
    ง. คุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร 
 (ง) 
 
10.  ใจควำมส ำคัญของข้อควำมต่อไปนี้ตรงกับข้อใด 

ทฤษฎีต้นไม้ใหญ่ ... 
   1. เงื่อนไขข้อแรกในกำรเป็นต้นไม้ใหญ่ : “เวลำ” 
   ย่อมไม่มีไม้ใหญ่ต้นใด ปลูกแล้วงอกงำมเป็นไม้ใหญ่ได้ทันที ต้องอำศัยกำลเวลำวำดวงปีให้ค่อย  ๆขยำยไป 
    2. เงื่อนไขข้อสองในกำรเป็นต้นไม้ใหญ่ : “นิ่ง” 
    ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดเติบใหญ่ได้ในปีสองปี แต่คือกำรยืนนิ่งผ่ำนแดดผ่ำนฝนยำวนำน จึงค่อย ๆ เติบใหญ่ขึ้น 
    3. เงื่อนไขข้อสำมในกำรเป็นต้นไม้ใหญ่ : “หยั่งรำก” 

ต้นไม้ยิ่งใหญ่ยิ่งมีรำกมำก รำกแก้ว รำกฝอย หยั่งลึกลงดิน ดูดซึมกำรบ ำรุงเลี้ยงเพ่ือกำรเติบใหญ่ 
ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดไร้รำก 

    4. เงื่อนไขข้อสี่ในกำรเป็นต้นไม้ใหญ่ : “แทงยอดข้ึนข้ำงบน” 
ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดโตออกด้ำนข้ำง อ้วนแต่ไม่สูง ไม้ใหญ่เติบโตขึ้นโดยล ำต้นงอกสูงขึ้น แตกกิ่งก้ำน
ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

    5. เงื่อนไขข้อห้ำในกำรเป็นต้นไม้ใหญ่ : “หันเข้ำหำแสงตะวัน”  
   ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดหันหำควำมมืด หลบควำมสว่ำง หนีแสงตะวัน ไม้ใหญ่รู้ว่ำต้องดูดแสงแดด          

จึงเติบใหญ่ได ้
  ก. กำรสร้ำงคุณค่ำของตน 
   ข. กำรไขว่คว้ำหำควำมส ำเร็จ 
  ค. กำรแสวงหำควำมสุขของชีวิต 
  ง. กำรยืนหยัดท ำควำมฝันให้เป็นจริง 
  (ง) 
 



 
 

-๑๘๒- 
 

               คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ  
 นำยอัมพร พินะสำ   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 นำยกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

ผู้เรียบเรียงต้นฉบับ  
 นำยเสกสันต์  ผลวัฒนะ         คณะศลิปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์                               
 นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

   

คณะบรรณำธิกำร  
 นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 นำงสำวพัชรำ ตระกูลสิริพันธุ์ นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 นำงสำวอมรำลักษณ์ วัฒนำปิยรมย์    นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 นำงสำวสุชำดำ สุดำชม นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

ผู้ออกแบบปก  
 นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 นำงสำวปำริชำติ ศรีจุลลำ นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๘๓- 
 

 

 

 


