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คําชี้แจง   ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 4 

รอยพนสีบนกําแพง 
จดหมายสองฉบับนี้เก่ียวของกับเรื่องรอยพนสีบนกําแพง ที่ไดมาจากอินเทอรเน็ต รอยพนสีบน  
กําแพงเปนการวาดภาพ และขีดเขียนบนกําแพงที่ผิดกฎหมาย ใหนักเรียนอางถึงจดหมายทั้งสอง 
ฉบับในการตอบคําถามตอไปนี ้
 

  
ฉันเดือดดาลไปดวยความโกรธที่เห็นกําแพงโรงเรียนตอง
ถูกทําความสะอาดและทาสีใหมถึงสี่ครั้งเพื่อลบรอยพนสี
บนกําแพง   การสรางสรรเปนสิ่งที่นาชมเชยก็จริงอยู  แต
มนุษยควรจะหาวิธีการแสดงออกที่ไมตองทําใหสังคม
เดือดรอนและสูญเสียคาใชจายเพิ่มโดยไมจําเปน 

ทําไมคุณชอบทําลายช่ือเสียงของคนวัยรุนหนุมสาวดวยการ
ไปพนสีบนกําแพง ซึ่งเปนขอหาม ศิลปนมืออาชีพนะ  
เขาไมแขวนงานของเขาตามขางถนนหรอก  จริงไหม   
แตเขาจะหาเงินและช่ือเสียงโดยการแสดงนิทรรศการ
ผลงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ในความเห็นของฉัน ไมวาจะเปนตัวตึก รั้ว  มานั่งใน
สวนสาธารณะ ตางก็ถูกออกแบบมาอยางมีศิลปะใน
ตัวเองแลวทั้งนั้น มันนาเสียดายที่จะไปทําลายงาน
สถาปตยกรรมนี้เสีย ดวยรอยพนสี และยิ่งกวานั้น  วิธนีี้
ยังทําลายช้ันโอโซนในบรรยากาศอีกดวย  จริงๆ นะ    
ฉันไมเขาใจเลยวาทําไมศิลปนอาชญากรรมเหลานี้จะรูสึก
เดือดรอนเมื่อเห็นวา “งานศิลปะ" ของพวกเขาถูกลางออก
ครั้งแลวครั้งเลา 
 

  เกวลิน 

ไมตองพูดกันเรื่องรสนิยม ทุกวันนี้สังคมเต็มไปดวยการ
สื่อสารและการโฆษณา ตามถนนมีแตตราของบริษัท ช่ือ
หางราน โปสเตอรขนาดมหึมา  สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยอมรับ
ไดใชไหม  ใช สวนใหญยอมรับกันได  แลวรอยพนสีบน
กําแพงละ ยอมรับกันไดไหม บางคนก็บอกวาได บางคน
ก็บอกวาไมได  

ใครเปนคนจายคาพนสีบนกําแพง ในที่สุดใครเปนคนจาย
คาโฆษณา ใชผูบริโภคไงละ 

คนที่เอาแผนปายโฆษณามาเที่ยวแปะละ เคยขออนุญาต
ไหม  ก็ไมเคย  พวกพนสีบนกําแพงทําเชนนั้นบางได
ไหม  มันไมใชแตเรื่องของการบอกช่ือของตัวเอง–ช่ือแกง 
และผลงานศิลปะช้ินใหญๆ ตามขางถนน 

ลองนึกถึง ผาลายทาง และลายตาหมากรุก ที่มีขายตาม
รานเมื่อสองสามปกอน และลายเสื้อผาของนักเลนสกี ทั้ง
ลายและสีของผาเหลานี้ก็ถูกขโมยมาจากลายที่ตกแตงไว
อยางสวยงามบนกําแพงคอนกรีตตามขางถนนนั่นเอง 
ตลกดีที่ลวดลายเหลานี้เปนที่ยอมรับ และช่ืนชม  แตรอย
พนสีบนกําแพงซึ่งเปนแบบเดียวกันกลับถูกมองเห็นวา
ทุเรศ 

โลกนี้มันชางยากนักสําหรับศิลปน 
 

โสภิตา 

  
  
 
 

 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 5 

คําถามที่ 1 : รอยพนสีบนกําแพง  R081Q01 

จุดประสงคของจดหมายทั้งสองฉบับ เพ่ือ 

1. อธิบายวารอยพนสีบนกําแพงคืออะไร 
2. แสดงความคิดเห็นตอรอยพนสีบนกําแพง 
3. แสดงใหเห็นความนิยมของรอยพนสีบนกําแพง 
4. บอกผูคนใหรูวาตองใชเงินมากเทาไรในการกําจัดรอยพนสีบนกําแพง 

คําถามที่ 2 : รอยพนสีบนกําแพง  R081Q05 – 0 1 9 
ทําไมโสภิตาจึงอางถึงการโฆษณา 

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

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

คําถามที่ 3 : รอยพนสีบนกําแพง   R081Q06A – 0 1 9 

นักเรียนเหน็ดวยกับจดหมายฉบับใด  จงอธิบายโดยใชคําพูดของนักเรียนเอง 

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

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

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

คําถามที่ 4 : รอยพนสีบนกําแพง   R081Q06B – 0 1 9 

เราอาจพูดถึง สิ่งทีจ่ดหมายพูดถึง (เนื้อหาของจดหมาย) 

เราอาจพูดถึง วิธีการเขียนจดหมาย (ลักษณะการเขียน) 

ถาไมคํานึงถึงวานักเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับจดหมายฉบับใด  ในความคิดของนักเรียน คิดวา
จดหมายฉบับใด ดีกวากัน ใหอธิบายโดยอางถงึวิธีการเขียนจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือทั้งสองฉบับ 

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

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

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



 

อาวุธวิทยาศาสตรของตํารวจ
 
มีฆาตกรรมเกิดขึ้น แตผูตอง
สงสัยปฏิเสธหมดทุกขอหา  เขา
อางวาไมรูจักเหยื่อผูเคราะหราย 
เขาบอกวาไมเคยรูจักผูตายมา
กอน ไมเคยเขาใกล ไมเคยแตะ
ตอง… ตํารวจและผูพิพากษาเชื่อ
วาเขาไมไดพูดความจริงแตจะ
พิสูจนไดอยางไร 
 

ณ  สถานท่ีเกิดเหต ุ นักสืบไดรวบรวม 
หลักฐานทุกช้ินเทาท่ีจะเก็บได เชน เสนใย
ผา เสนผม รอยนิ้วมือ กนบุหรี…่ เสนผมสี
แดงสองสามเสนบนเส้ือนอกของเหยื่อ
ผูเคราะหราย  มองดูคลายเสนผมของผู
ตองสงสัย  ถาเราสามารถพิสูจนไดวา  เสน
ผมพวกนี้เปนของผูตองสงสัยแลว คงจะใช
เปนหลักฐานแสดงไดวาเขาเคยพบกับ
ผูตายมากอนหนานี ้

แตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
ผูเช่ียวชาญเริ่มงานโดยการตรวจสอบเซลล
รากผมท่ีพบบนศพ และเซลลเม็ดเลือดของ
ผูตองสงสัย  ซึ่งภายในนิวเคลียสของเซลล
แตละเซลลในรางกายคนเราจะม ีDNA มัน
คืออะไร?  DNA  มีรูปรางคลายสรอยคอท่ี
ทําจากสรอยมุกสองเสนท่ีบิดไขวกันเปน
เกลียว ลองนึกภาพวา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกเหลานี้มีส่ีสีตางกัน และแตละสีมีจํานวน
เปนหลายพันเม็ดนี ้  (ซึ่งรวมกันเปนหนวย
ถายทอดพันธุกรรมหรือยีน) ถูกรอยเรียง
เขาดวยกันเปนลําดับเฉพาะตัว   ลักษณะ
การเรียงตัวกันของ DNA ในรางกายของ
คนหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกเซลล  
ไมวาจะเปนเซลลรากผม เซลลจากนิ้วมือ 
ในตับ ในทองหรือในเม็ดเลือด   แตรูปแบบ
การเรียงตัวในแตละคนจะตางกัน เนื่องจาก
มุกท่ีมารอยเรียงมีจํานวนมาก  จึงมีโอกาส
นอยมากท่ีคนสองคนจะม ีDNA เหมือนกัน 
ยกเวนฝาแฝดท่ีเกิดจากไขใบ
เดียวกัน   เอกลักษณของแตละคนนี้เองทํา
ให  DNA เปนเหมือนบัตรประจําตัวทาง
พันธุกรรม 
ดวยเหตุนี้นักพันธุกรรมศาสตร  จึงสามารถ
เปรียบเทียบบัตรประจําตัวทางพันธุกรรม
ของผูตองสงสัย (ซึ่งตรวจจากเลือดของเขา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับของเสนผมสีแดงท่ีพบ ถาบัตรประจําตัว
ทางพันธุกรรมเหมือนกัน ก็จะรูวาท่ีจริง      
ผูตองสงสัยเคยเขาใกลเหยื่อท่ีเขาอางวา    
ไมเคยพบกันมากอน 

เพียงหลักฐานช้ินเดียว 
กรณีการทารุณกรรมทางเพศ การฆาตกรรม 
การโจรกรรม หรืออาชญากรรม อ่ืนๆ ตํารวจ
จะใชวิธีหาพยานหลักฐานจากการวิเคราะห
ทางพันธุกรรมมากขึ้นทุกที  เพื่อพยายามหา
หลักฐานการสัมผัสระหวางคนสองคน 
ระหวางวัตถุสองส่ิง หรือระหวางบุคคลกับวัตถ ุ
การพิสูจนไดวามีการสัมผัสกันเชนนี้ เปน
ประโยชนมากตอการสืบสวนหาหลักฐาน แต
มันก็เปนเพียงหลักฐานอยางหนึ่งในจํานวน
หลายๆ อยางเทานั้น ไมใชวาจะสามารถ
พิสูจนถึงการฆาตกรรมไดเสมอไป 

แอน เวอรเซลเลส    
 
 
 
 

คนเราประกอบดวยเซลลนับ   
ลานลานเซลล 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลล
เปนจํานวนมากมายมหาศาล  แตละ
เซลลมีขนาดเล็กมาก ตองสองดูดวย
กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูง แต
ละเซลลมีเยื่อหุมเซลลและมีนิวเคลียส
ซ่ึงเปนสวนที่พบ DNA 

อะไรคือพันธุกรรม? 

DNA  ประกอบดวยยีนจํานวนมาก 
เปรียบเสมือนไขมุกที่รอยเรียงนับพัน
เม็ด กลุมของยีนที่มารวมกันจะแสดง
ลักษณะสายพันธุกรรมประจําตัวของ
แตละบุคคล 

บัตรพันธุกรรม   ทําไดอยางไร 

นักพันธุกรรมศาสตรนําเซลลเพียง
สองสามเซลลจากเสนผมที่พบบนราง
ของเหยื่อผูเคราะหราย หรือจาก
นํ้าลายที่ติดอยูที่กนบุหรี่ แลวใสลงใน
สารอยางหน่ึงที่จะสลายส่ิงอ่ืนๆ รอบ 
DNA ใหเหลือแต DNA ของเซลล 
และทําอยางเดียวกันน้ีกับเซลล   
เม็ดเลือดของผูตองสงสัย แลวก็นํา 
DNA ไปเตรียมเพื่อวิเคราะห 
หลังจากน้ันจะใส DNA ลงในวุนชนิด
พิเศษแลวผานกระแสไฟลงในวุน 
ปลอยทิ้งไว 2-3 ช่ัวโมง จะเกิดแถบ
คลายรหัสแทง (bar code เปนรหัสที่
ติดอยูกับส่ิงของที่เราซ้ือ)  ซ่ึงจะ
มองเห็นไดดวยแสงจากหลอดไฟ
พิเศษ แลวนํารหัสแทงบน DNA  
ของผูตองสงสัยเปรียบเทียบกับของ
เสนผมที่พบบนรางของผูตาย 

กลองจุลทรรศนใน
หองปฏิบัติการของ
ตํารวจ 

 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 6 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 7 

ใชบทความจากนิตยสารในหนาที่แลว   ตอบคําถามขางลาง  

คําถามที่ 5 : ตํารวจ R100Q04 

เพ่ืออธิบายโครงสรางของ DNA ผูเขียนไดนําไปเปรียบเทียบกับสรอยไขมุก   สรอยไขมุกของคนหนึ่ง
กับของอีกคนหนึ่งแตกตางกันอยางไร 

1. ความยาวตางกัน 
2. การเรียงลําดับตางกัน 
3. จํานวนสรอยตางกัน 
4. สีของมุกตางกัน 

คําถามที่ 6 : ตํารวจ R100Q05 

กรอบสี่เหลี่ยมทีม่ีหัวเรื่องวา  “บัตรพันธุกรรม ทําไดอยางไร”   มีจุดมุงหมายเพ่ืออะไร 

เพ่ืออธิบายวา 

1. DNA คืออะไร 
2. รหัสแทงคืออะไร 
3. การวิเคราะหเซลลเพ่ือดูรูปแบบของ DNA ทําไดอยางไร 
4. การพิสูจนถึงการฆาตกรรมทําไดอยางไร 

คําถามที่ 7: ตํารวจ R100Q06 

จุดมุงหมายสําคัญของผูเขียนคืออะไร  

1. เพ่ือเตือนภัย 
2. เพ่ือความบันเทิง 
3. เพ่ือใหขอมูล 
4. เพ่ือทําใหเห็นคลอยตาม 

คําถามที่ 8: ตํารวจ R100Q07 

ทายสุดของบทนํา (กรอบสีเทากรอบแรก) มีขอความวา: “แตจะพิสูจนไดอยางไร?” 
ตามเนื้อหาในเรื่องนี้ ผูทําหนาที่พิสูจนพยายามหาคําตอบของปญหานี้โดยการทําอยางไร  

1. สอบพยานรูเห็น 
2. ทําการวิเคราะหพันธุกรรม 
3. สอบสวนผูตองสงสัยอยางถี่ถวน  
4. ทบทวนผลการสอบสวนใหมทั้งหมดอีกครั้ง 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 8 

มาซอนโด 
ดวยความละลานตาของสิ่งประดิษฐที่นาพิศวง  ชาวเมืองมาซอนโดไมรูดวยซ้ําวาความมหัศจรรย

นั้นเริ่มตนจากตรงไหน พวกเขายอมอดหลับอดนอนทั้งคืนเพ่ือจองดูหลอดไฟสีนวล ที่มีกระแสไฟปอนมา
จากเครื่องปนไฟที ่ออรเรเลียโน ทริสเต บรรทุกมากับรถไฟเที่ยวที่สอง และพยายามทน เพ่ือใหคุนกับ
เสียง ตูม ตูม ของเครื่องประหลาดนั่น ตอมาพวกเขาก็เริ่มไมพอใจกับการชมภาพยนตร   ที่เคลื่อนไหว
เหมือนมีชีวิตที ่ดอน บรูโน เครสป พอคาผูร่ํารวยนํามาฉายในโรงฉายที่มีชองขายตั๋วทําเปนหัวสิงโต 
เพราะวาตัวละครที่ตายและถูกฝงแลวในเรื่องหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไดเศราโศกและเสียน้ําตาไปอยางมาก 
กลับมีชีวิตข้ึนมาและกลายเปนชาวอาหรับในเรื่องใหม ผูชมตองจายเงินสองเซ็นตาโวเปนคาตั๋วเขาชม
เพ่ือรวมเสียใจกับความทุกขยากของตัวละคร พวกเขาไมยอมถูกหลอกใหดูของไมจริงอีกตอไป  จึงแสดง
ความโกรธดวยการทุบทําลายเกาอ้ี  ดอน บรูโน เครสป ไดขอรองใหนายกเทศมนตรีชวยประกาศวา
ภาพยนตรเปนเพียงภาพลวงตา ไมควรนํามาเปนอารมณ และไมมีคาควรแกการที่ผูชมจะระเบิดความ
โกรธแคน จากคําชี้แจงที่เตือนสตินี้เองทําใหหลายคนรูสึกวาตนตกเปนเหย่ือของธุรกิจหนังเรจึงตัดสินใจ
ไมดูภาพยนตรอีก เพราะคิดวาตัวเองก็มีความทุกขยากมากเกินกวาที่จะไปรองไหกับสิ่งที่เปนเพียง
ภาพลวงตาเหลานั้น 

 

 

ขอความขางตนตัดมาจากนวนิยาย  ซึ่งสวนหนึ่งของเนื้อเรื่องกลาวถึงรถไฟและไฟฟา ที่เพ่ิงนําเขามา
ใช รวมทั้งโรงภาพยนตรที่เพ่ิงเปดเปนแหงแรกในเมืองสมมติแหงหนึ่ง ชื่อวาเมือง มาซอนโด 

จงตอบคําถามตอไปนี้โดยใชเนื้อเรื่องขางบน 

คําถามที ่9: มาซอนโด R061Q01- 0 1 2 9  
ลักษณะอยางใดของภาพยนตร ที่ทําใหคนในเมืองมาซอนโดโกรธแคน 

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

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

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



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 9 

คําถามที ่10: มาซอนโด R061Q03 
ทําไมชาวมาซอนโดจึงตัดสินใจไมกลับไปดูภาพยนตรนั้นอีก 

1. พวกเขาตองการความบันเทิงและหยอนใจ แตพบวาภาพยนตรเปนเรื่องจริงจังและทําใหใจหอเหี่ยว 
2. พวกเขาไมมีเงินคาตั๋ว 
3. พวกเขาตองการเก็บอารมณของตนไวสําหรับสภาพการณในชีวิตจริงของตัวเอง 
4. พวกเขาอยากจะมีอารมณรวม แตพบวาภาพยนตรนาเบ่ือ ไมนาเชื่อและมีคุณภาพต่ํา 

คําถามที ่11: มาซอนโด R061Q04 
อะไร คือ “สิ่งที่เปนเพียงภาพลวงตา” ที่กลาวถึงในบรรทัดสุดทาย 

1. ผ ี
2. สิ่งที่ประดิษฐข้ึนในงานออกราน 
3. ตัวละครในภาพยนตร 
4. นักแสดง 

คําถามที ่12: มาซอนโด R061Q05- 0 1 9  
นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการตัดสินใจของชาวเมืองมาซอนโดเก่ียวกับคุณคาของภาพยนตร           
จงอธิบายคําตอบโดยเปรียบเทียบความรูสึกของนักเรียนกับของชาวเมืองมาซอนโดที่มีตอภาพยนตร 

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................  
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แผนผังหองสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชแผนผังหองสมุดตอบคําถามขางลาง 

คําถามที ่13: หองสมุด  R091Q05 – 0 1 9 

จากแผนผังของหองสมุดในหนาที่แลว จงวงกลมรอบสถานที่ที่ทานคิดวาสามารถหา นวนิยายภาษา
ฝรั่งเศสไดพบ 
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ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 11 

คําถามที ่14: หองสมุด R091Q06 
ระยะทางที่ใกลที่สุดจากทางเขาไปถึงที่เก็บหนังสือพิมพตองผานอะไร 

1. แผนกวารสาร 
2. ที่ยืมหนังสือออก 
3. แผนกหนังสืออางอิง 
4. มุมหนังสือเด็ก 

คําถามที ่15: หองสมุด R091Q07A 
หนังสือใหมวางอยูที่ไหน 

1. ในสวนนวนิยาย 
2. ในสวนวิชาการ 
3. ใกลทางเขา 
4. ใกลโตะประชาสัมพันธ 

คําถามที ่16: หองสมุด  R091Q07B – 0 1 2 9  
จงอธิบายวาทําไมสวนนี้จึงถูกเลือกเปนที่วางหนังสือใหม 

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

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

 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 12 

ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 

 

ปายประกาศขางบนติดอยูในซุปเปอรมารเก็ต 

ใชปายประกาศเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่17: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q02 
จุดประสงคของปายประกาศนี้คืออะไร 

1. เพ่ือโฆษณาขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 
2. เพ่ือบอกประชาชนวาขนมปงกรอบผลิตเมื่อใด 
3. เพ่ือเตือนประชาชนเก่ียวกับขนมปงกรอบ 
4. เพ่ืออธบิายวาจะซื้อขนมปงกรอบไสครีมมะนาวไดที่ไหน 

การแจงเตือนการแพถั่วลิสง 

ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 

วันที่แจงเตือน : 4  กุมภาพันธ 

ชื่อผูผลิต: บริษัท ไฟนฟูดส จํากัด 

ขอมูลผลิตภัณฑ: ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 125  กรัม     
(ควรบริโภคกอน 18  มิถุนายน  และ ควรบริโภคกอน 1 กรกฎาคม) 

รายละเอียด: ขนมปงกรอบบางอยางในรุนการผลิตเหลานี้  อาจ
มีชิ้นสวนของถั่วลิสงผสมอยู  แตไมแจงไวในรายการสวนผสม 
คนที่แพถั่วไมควรรับประทานขนมปงกรอบนี้ 

การปฏิบัติของผูบริโภค : ถาทานซื้อขนมปงกรอบนี้ไป ทาน
สามารถนํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพ่ือรับเงินคืนไดเต็มจํานวน 
หรือโทรสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 1800 034 241 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 13 

คําถามที ่18: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q03 – 0 1 9  
บริษัททีท่ําขนมปงกรอบชื่อบริษัทอะไร 

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

คําถามที ่19: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q04 

จุดประสงคของสวนที่เปนรายละเอียดในปายประกาศคืออะไร 

1. เพ่ือโฆษณาขนมปงกรอบชนิดตางๆ 
2. เพ่ือแจงเรื่องของแถมพิเศษที่มากับขนมปงกรอบ 
3. เพ่ือบอกสวนผสมของขนมปงกรอบ 
4. เพ่ืออธิบายวามีอะไรผิดปกติในขนมปงกรอบ 

คําถามที ่20: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q05 – 0 1 9  
นักเรียนจะทําอยางไร ถานักเรียนซื้อขนมปงกรอบเหลานี้มาแลว  

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

ทําไมจึงทําเชนนั้น 

ใหใชขอมูลจากเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

คําถามที ่21: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q06 – 0 1 9  
ทําไมในปายประกาศจึงมีวันที่ “ควรบริโภคกอน” อยูดวย 

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

...........................................................................................................................................  
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ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 

 

อุปกรณที่ใชเจาะเลือดผานการฆาเชื้อและใชครั้งเดียว 
(กระบอกฉีดยา สายยาง ถุงใสเลือด)  

ไมมีความเสี่ยงใดๆ ในการใหเลือดของคุณ 

การบริจาคโลหิตเปนสิ่งจําเปน 

ไมมีผลิตภัณฑใดที่สามารถใชแทนเลือดมนุษยได
อยางสมบูรณ  ดังน้ันการบริจาคโลหิตจึงไมมีอะไรมา
ชดเชยไดและจําเปนสําหรับการชวยชีวิต 

ในฝร่ังเศส แตละปมีผูปวย 500,000 คน ไดรับ
ประโยชนจากการถายเลือด 

การบริจาคโลหิต: 

เปนรูปแบบของการบริจาคท่ีรูจักกันดีท่ีสุด และใชเวลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
ถุงความจุ 450  มิลลิลิตร ถูกเก็บไปพรอมกับตัวอยางอีกเล็กนอยสําหรับทดสอบและตรวจสอบ 

- ผูชายสามารถบริจาคโลหิตไดปละ 5 คร้ัง ผูหญิงปละ 3 คร้ัง 
- ผูบริจาคตองมีอายุตั้งแต 18 ถึง 65 ป 

จําเปนตองเวนระยะอยางนอย 8 สัปดาหระหวางการบริจาคโลหิตแตละคร้ัง 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 15 

“ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” ในหนาที่แลวมาจากเว็บไซตของฝรั่งเศส  

จงใช “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่22: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต R429Q11 

จุดประสงคหลักของ “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” คืออะไร 

1. เพ่ือกระตุนใหคนบริจาคโลหิต 
2. เพ่ือบรรยายความเสี่ยงของการบริจาคโลหิต 
3. เพ่ืออธิบายวาคุณสามารถบริจาคโลหิตไดที่ไหนบาง 
4. เพ่ือพิสูจนวาคนจํานวนมากบริจาคโลหิตเปนประจํา 

คําถามที ่23: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต R429Q08 – 0 1 9  

ผูหญิงอายุ 18 ป ที่บริจาคโลหิตไปแลว 2 ครั้งใน 12 เดือนที่ผานมา และตองการบริจาคโลหิตอีกครั้ง  
ตาม “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” มีเงื่อนไขอะไรที่จะยอมใหเธอบริจาคโลหิตไดอีกครั้ง 

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

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

คําถามที ่24: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต R429Q09 

เนื้อเรื่องกลาววา: “อุปกรณที่ใชเจาะเลือดผานการฆาเชื้อและใชครั้งเดียว…” 

ทําไมเนื้อเรื่องจึงใสขอมูลนี้เขาไปดวย 

1. เพ่ือยํ้าใหคุณแนใจวาการบริจาคโลหิตปลอดภัย 
2. เพ่ือเนนวาการบริจาคโลหิตเปนสิ่งจําเปน 
3. เพ่ืออธิบายการนําโลหิตของคุณไปใช 
4. เพ่ือใหรายละเอียดของการทดสอบและตรวจสอบ 
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รถไฟใตดิน 
 

 

ถนนพระราม 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม:  
โทร. 0 2123 4567 

www.metrotransit.or.th 

ศาลากลาง 

สามัคคี 

ริมอาว 

สุดตะวันตก สวนสัตว ประตูตะวันออก 

ฝงใต 

ทาเรือเกา 

หอคอย อนุสาวรีย 

ซุมประตู 

อิสรภาพ 

คลองประปา 

สะพานหิน 
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ซาโต 

ไอสไตน 

แมนเดลลา 

โนเบล 

ลี 

ซาคารอฟ 

โรงกาซ 

ยอดเนิน 

ทุงหญา 

ตลาดสด 

ศูนยการคา 

เสรีภาพ 

ปาไม 

สาย 1 
สาย 2 
สาย 3 
สาย 4 
สาย 5 
รถเมลระหวางเมือง 
รถไฟระหวางเมือง 
สายที่อยูในระหวางการกอสราง 

ทิศเหนือ ถนนวงแหวนรอบเมือง 
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“รถไฟใตดิน” ในหนาที่ผานมาใหขอมูลเก่ียวกับระบบรถไฟใตดิน  

ใช “รถไฟใตดิน” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่25: รถไฟใตดิน R464Q01 – 0 1 9  
จากสถานีรถไฟใตดินสถานีใด ที่นักเรียนสามารถข้ึนทั้งรถเมลระหวางเมืองและรถไฟระหวางเมืองได 

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

คําถามที ่26: รถไฟใตดิน R464Q02 
ถานักเรียนอยูที่สถานีสวนสัตวและตองการไปที่สถานีสะพานหิน นักเรียนตองเปลี่ยนขบวนที่สถานใีด 

1. ศาลากลาง 
2. ริมน้ํา 
3. ริมอาว 
4. ทาเรือเกา 

คําถามที ่27: รถไฟใตดิน R464Q03 – 0 1 9   
บางสถานี เชน สถานีสุดตะวันตก สถานีสวนสัตว และสถานีอิสรภาพ มีการแรเงาสีเทาลอมรอบสถานี 
การแรเงาแสดงวาสถานีเหลานี้คืออะไร 

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

คําถามที ่28: รถไฟใตดิน R464Q04 – 0 1 2 9  
นักเรียนตองการหาเสนทางสั้นที่สุดเพ่ือเดินทางดวยรถไฟใตดินจากสถานีซาโตไปยังสถานีปาไม 

จงเขียนเสนทางที่นักเรียนจะใชเดินทางลงในแผนที ่

คําถามที ่29: รถไฟใตดิน R464Q05 – 0 1 9  
นักเรียนจะหาขอมูลเก่ียวกับระบบรถไฟใตดินเพ่ิมเติมจากที่แสดงไวในหนารถไฟใตดินไดอยางไร 

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

...........................................................................................................................................  
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   ขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 4 

แรงงาน 

แผนภูมิขางลางนี ้แสดงโครงสรางแรงงานของประเทศ หรือประชากรวัยแรงงาน   

ประชากรทั้งหมดของประเทศในป พ.ศ. 2538 ประมาณ 3.4 ลานคน 
 
โครงสรางแรงงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 (หนวยเปนพันคน1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนประชากรมีหนวยเปนพันคน 
2. นิยามประชากรวัยแรงงาน คือ ประชากรที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 65 ป 
3. ประชากรไมอยูในภาคแรงงานเปนกลุมทีไ่มขวนขวายหางานทํา และ/หรือไมพรอมสําหรับงาน 
 
 
 
 
 

มีการจางงาน 
1578.4 92.5% 

หางานทําเต็มเวลา 
101.6 79.3% 

หางานทําไมเต็มเวลา 
26.5 20.7% 

ประชากรวัยแรงงาน 2 

2656.5 

ไมอยูในภาคแรงงาน3 
949.9 35.8% 

ในภาคแรงงาน 
1706.5 64.2% 

ตกงาน 
128.1 7.5% 

หางานทําเต็มเวลา 
23.2 6.8% 

หางานทําไมเต็มเวลา 
318.1 93.2% 

ทํางานเต็มเวลา 
1237.1 78.4% 

ไมเต็มเวลา 
341.3 21.6% 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 5 

จงใชขอมูลขางตนเก่ียวกับแรงงานของประเทศ   ตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 1 : แรงงาน  R088Q01 

การแบงกลุมประชากรวัยแรงงานหลัก แบงออกเปน 2 กลุมตามขอใด 

1. มีการจางงานและตกงาน 
2. วัยทํางานและไมใชวัยทํางาน 
3. ทํางานเต็มเวลาและไมเต็มเวลา 
4. ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน 

คําถามที่ 2 : แรงงาน R088Q03 – 0  1  2  9 
ประชากรในวัยแรงงานที่ไมอยูในภาคแรงงานมีเทาไร (ใหเขียนจํานวนประชากร  ไมใชรอยละของ
ประชากร) 

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



ขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 6 

คําถามที่ 3 : แรงงาน R088Q04 – 0 1 2 9 

จากแผนภูมิโครงสรางแรงงาน ประชากรในตารางขางลางนี้ จัดอยูในสวนใดของแผนภูม ิ

แสดงคําตอบโดยทําเครื่องหมาย  x  ลงในชองสี่เหลี่ยมในชองที่ถูกตอง  ขอแรกคือตัวอยาง 

 “ภาคแรงงาน:  
มีการจางงาน” 

“ภาคแรงงาน:  
ตกงาน” 

“ไมอยูใน
ภาคแรงงาน” 

ไมอยูในกลุม
ใดๆ 

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป     
นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60 
ชั่วโมง/สัปดาห     

นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป     
ชาย อายุ 28 ป เพ่ิงขายรานไป และกําลัง
หางานทํา     

หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไม
ตองการทํางานนอกบาน     

คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของ
ที่บานตนเอง     

 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 7 

คําถามที่ 4 :  แรงงาน R088Q05 – 0 1 9 
สมมติวามีการเสนอขอมูลเก่ียวกับแรงงานในรูปแผนภูมิตนไมแบบเดียวกันทุกๆ ป 

รายการแสดงขางลางเปนลักษณะ 4 อยาง ของแผนภูมิตนไม ทานคาดวาลักษณะของสวนประกอบใน
แผนภูมิจะเปลี่ยนไปหรือไมในแตละป  โดยเขียนวงกลมลอมรอบขอมูลวา “เปลี่ยน” หรือ “ไมเปลี่ยน” 
ขอแรกคือตัวอยาง 

สวนประกอบในแผนภูมิตนไม คําตอบ 

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

จํานวนประชากร (เชน 2656.5) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

หมายเหตุใตแผนภูม ิ เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

 

คําถามที่ 5 :  แรงงาน  R088Q07 – 0 1 9 
ขอมูลโครงสรางแรงงานที่นําเสนอในรูปแผนภูมิตนไมนั้น  สามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน เขียน
บรรยาย ใชแผนภูมิวงกลม แผนภูมิเสน หรือตาราง 

การที่เลือกนําเสนอดวยแผนภูมิตนไม อาจเปนเพราะมีประโยชนในการแสดงถึงอะไร 

1. การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
2. ขนาดของประชากรรวมของประเทศ 
3. ประเภทที่มีอยูแตละกลุม 
4. ขนาดของแตละกลุม 
 



 

ผลการดําเนินงานของโครงการ PLAN ในปงบประมาณ  1996 
ภูมิภาคอัฟริกาใตและตะวันออก RESA 

 

 เติบโตอยางมีสุขภาพดี 
สถานีอนามัยขนาด  4 หองหรือเล็กกวา 1 0 6 0 7 1 2 0 9 26 
ฝกอบรมพนักงานอนามัยเปนเวลา 1 วัน 1 053 0 719 0 425 1 003 20 80 1 085 4 385 
เด็กๆไดรับอาหารเสริม > 1 สัปดาห 10 195 0 2 240 2 400 0 0 0 0 251 402 266 237 
เด็กๆไดรับเงินชวยเหลือดานสุขภาพ/ทันตกรรม 984 0 396 0 305 0 581 0 17 2 283 
 การศึกษา           
อบรมครู 1 สัปดาห 0 0 367 0 970 115 565 0 303 2 320 
ซื้อ/รับบริจาคหนังสือแบบฝกหัด 667 0 0 41 200 0 69 106 0 150 0 111 123 
ซื้อ/รับบริจาคหนังสือเรียน 0 0 45 650 9 600 1 182 8 769 7 285 150 58 387 131 023 
ซื้อ/รับบริจาคเคร่ืองแบบนักเรียน 8 897 0 5 761 0 2 000 6 040 0 0 434 23 132 
นักเรียนไดรับความชวยเหลือดานคาเลาเรียน/ทุนการศึกษา 12 321 0 1 598 0 154 0 0 0 2 014 16 087 
โรงเรียนซื้อ/รับบริจาคโตะเรียน 3 200 0 3 689 250 1 564 1 725 1 794 0 4 109 16 331 
สรางหองเรียนถาวร 44 0 50 8 93 31 45 0 82 353 
ปรับปรุงหองเรียน 0 0 34 0 0 14 0 0 33 81 
ผูใหญรับการอบรมใหอานออกเขียนไดในปงบประมาณนี ้ 1 160 0 3 000 568 3 617 0 0 0 350 8 695 
 ท่ีอยูอาศัย           
ขุด/สรางสวมซึม 50 0 2 403 0 57 162 23 96 4 311 7 102 
ทอระบายแบบใหมใหบานเรือน 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
ขุด/ปรับปรุงบอน้ํา  0 0 15 0 7 13 0 0 159 194 
ขุดเจาะบอบาดาล 0 0 8 93 14 0 27 0 220 362 
สรางระบบสงน้ําดื่ม 0 0 28 0 1 0 0 0 0 29 
สรางระบบกรองน้ําดื่ม 0 0 392 0 2 0 0 0 31 425 
ปรับปรุงบานตามโครงการของ PLAN 265 0 520 0 0 0 1 0 2 788 
สรางบานใหมเพื่อผูรับประโยชน ตามโครงการ 225 0 596 0 0 2 6 0 313 1 142 
สรางหรือปรับปรุงหอประชุมทองถ่ิน 2 0 2 0 3 0 3 0 2 12 
อบรมผูนําชุมชน 1 วัน หรือมากกวา 2 214 95 3 522 232 200 3 575 814 20 2 693 13 365 
ปรับปรุงถนนหลายๆ สายใหมีระยะทางยาวข้ึน 1.2 0 26 0 0 0 0 0 53.4 80.6 
สรางสะพาน 0 0 4 2 11 0 0 0 1 18 
จํานวนครอบครัวไดรับประโยชนโดยตรงจากแนวปองกันดินทลาย 0 0 1 092 0 1 500 0 0 0 18 405 20 997 
จํานวนบานท่ีมีไฟฟาเขาไปถึงใหม 448 0 2 0 0 0 0 0 44 494 
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ตารางขางตน เปนสวนหนึ่งของรายงานที่จัดพิมพโดยองคการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ 
PLAN  ขอมูลที่ใหเปนขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคการ PLAN ในภูมิภาคแหงหนึ่ง  (อัฟริกาใต
และตะวันออก) จงใชขอมูลดังกลาวเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

คําถามที่ 6: องคการระหวางประเทศ PLAN R099Q04A 
ระดับของกิจกรรมของ PLAN ในประเทศเอธิโอเปย ในป 1996 เปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 

1. ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมสูงกวาประเทศอ่ืน  ๆ
2. ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ 
3. ระดับกิจกรรมมีประมาณเทาๆ กับประเทศอ่ืน 
4. กิจกรรมทางดานที่อยูอาศัยคอนขางสูง และในดานอ่ืนคอนขางต่ํา 

คําถามที่ 7: องคการระหวางประเทศ PLAN R099Q04B – 0  1  2  9 

ในป  1996 ประเทศเอธิโอเปยเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก 

จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้และจากขอมูลในตาราง  จงใหคําอธิบายที่อาจเปนไปไดสําหรับระดับของ
กิจกรรมองคการระหวางประเทศ PLAN ในประเทศเอธิโอเปยเมื่อเทียบกับในประเทศอ่ืนๆ 

...........................................................................................................................................  
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ของขวัญ
เธอไมรูวาก่ีวันแลวที่ตัวเองนั่งอยูอยางนี้ เฝาดูสายน้ําเย็นเยือกสีน้ําตาลที่ขยับสูงข้ึนมา         

ทีละนอยจนริมฝงน้ําคอยๆ จมหายไปในระดับน้ําที่สูงข้ึน หลอนจําไดรางๆ ถึงตอนที่ฝนเริ่มตก      
สายน้ําไหลผานหนองน้ํามาจากทิศใต กระทบกับผนังของบานของหลอน แลวน้ําในแมน้ําก็เริ่มสูงข้ึนที
ละนอยในตอนแรกจนกระทั่งหยุดและกลับสูระดับเดิม ชั่วโมงแลวชั่วโมงเลาที่น้ําลดเลี้ยวไปตามหวย
หนองและทองรอง ลงสูที่ต่ํา ตอนกลางคืนขณะที่เธอกําลังหลับ น้ําไดเออทวมถนน และลอมรอบทุกสิ่ง5 

ทุกอยางจนเธอตองนั่งเดียวดายอยูอยางนี้ เรือก็ลอยหายไปกับกระแสน้ําแลว เหลือแตบานลอยน้ําติด
อยูชายฝงเหมือนทอนซุงบนแพ ตอนนี้แมแตไมกระดานที่ทาน้ํามันดินกันน้ําไว น้ํายังซึมเขามาไดและ
สูงข้ึนเรื่อยๆ 

 ฝงตรงขามเทาที่มองเห็น มีเพียงยอดไมสวนที่โผลพนน้ํา หนองน้ํากลายเปนทองทะเลที่เว้ิง
วางวางเปลาและถูกกระหน่ําดวยฝน แมน้ําถูกกลืนหายไปกับความเว้ิงวาง บานของเธอซึ่งสรางบน10 

ฐานที่เหมือนเรือเพ่ือใหลอยน้ําไดเวลาเกิดน้ําทวม แตก็เกาจนกระทั่งบางทีไมกระดานที่รองรับอาจผุพัง
ไปบาง  บางทีเชือกที่ผูกบานไวกับตนโอกใหญอาจจะหลุดออกและปลอยใหบานลอยตามกระแสน้ํา
เชนเดียวกับเรือที่ลอยหายไปกอนแลว 

 ไมมีใครชวยไดตอนนี้  ถึงเธอจะตะโกนก็เปลาประโยชนเพราะคงไมมีใครไดยิน คนอ่ืนๆ ก็คง
วุนวายอยูกับการชวยเหลือตัวเองเพ่ือรักษาขาวของเอาไวแมจะนอยนิดก็ตาม หรืออาจเพ่ือรักษาชีวิต15 

ของตัวเองไวก็ได  เธอเห็นบานทั้งหลังลอยผานไป ทุกอยางชางเงียบเชียบราวกับอยูในงานศพ เธอจํา
ไดวาบานนั้นเปนบานของใคร มันรูสึกแยจริงๆ ที่เห็นมันลอยไปอยางนั้น แตเจาของบานคงหนีออกไป
อยูบนที่สูงแลว ตอมาหลังจากที่ความมืดโรยตัวมาปกคลุม และทามกลางสายฝนที่กระหน่ํา เธอไดยิน
เสียงคํารามของเสือดําอยูเหนือลําน้ํา 

 ตอนนี้บานดูเหมือนจะสั่นเทาราวกับสิ่งมีชีวิต เธอควาตะเกียงที่ลื่นตกลงมาจากโตะขางเตียง20 

เอาวางลงที่พ้ืนและใชเทาทั้งสองหนีบไวใหแนน แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอ๊ียดอาดครวญครางเหมือน
พยายามที่จะด้ินใหหลุดจากโคลนที่ยึดมันไว แลวมันก็ลอยเทงเตงราวกับจุกไมกอกแกวงไปมาตามแรง
ฉุดของกระแสน้ํา  เธอยึดขอบเตียงไวแนน บานโคลงจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง และลอยไปมาตาม
ความยาวของเชือกที่ผูกไว มีเสียงน้ํากระทบกับทอนซุงเกาๆ  แลวก็เงียบหายไป  แลวกระแสน้ําก็
คอยๆ ชาลงปลอยใหมันแกวงกลับที่เดิมอยู  เธอกลั้นใจและนั่งอยูเปนเวลานาน รูสึกถึงการแกวงของ25 

บาน ความมืดปกคลุมลงมาทามกลางฝนที่ตกไมหยุดหยอน เธอซบศีรษะลงบนแขนที่มือยังยึดขอบ
เตียงไวแนน แลวเผลอหลับไป 

 ในชวงหนึ่งของคืนนั้น มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงตื่น เสียงรองนั้นโหยหวนจนทําใหเธอทะลึ่ง
พรวดลุกข้ึนยืนทั้งที่ยังไมตื่นดี ในความมืดเธอสะดุดเขากับเตียง เสียงนั้นดังมาจากนอกบาน  จาก
แมน้ํา เธอไดยินเสียงเคลื่อนไหวของบางอยางที่มีขนาดใหญจนทําใหเกิดเสียงเหมือนเสียงที่ครูดหรือ30 

กวาดไป  อาจเปนบานอีกหลังก็ได  แลวมันก็เขามาชน  ไมชนตรงๆ แตครูดไปตามดานขาง แลวไถล
ไปตามความยาวของบาน ตนไมนั่นเอง เธอฟงเสียงก่ิงและใบที่ครูดผานไปแลวลอยไปตามสายน้ํา ทิ้ง
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ไวเพียงเสียงฝนและเสียงซัดของน้ําที่ไหลบามาอยางสม่ําเสมอจนกลายเปนสวนหนึ่งของความเงียบไป
แลว เธอนอนงอตัวอยูบนเตียงเกือบจะหลับอยูแลวเมื่อไดยินเสียงรองอีก คราวนี้ใกลเสียจนเหมือนอยู
ในหอง เธอผุดลุกข้ึนนั่งบนเตียง มือกระทบกับความเย็นของปนไรเฟล เธอคุกเขาลงบนหมอน ยึดปน35 

ไวกับตัก “นั่นใคร?” เธอตะโกนถาม 

 เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความเหนื่อย
ออน แลวความเงียบอันวางเปลาก็เขามาแทนที่ เธอถอยกลับมาที่เตียง ไมวาจะเปนอะไรก็ตามที่อยู
ตรงนั้น เธอไดยินเสียงเหมือนมันเคลื่อนไหวอยูแถวระเบียงหนาบาน แลวก็มีเสียงเหมือนของหลนแตก 
เธอบอกเสียงของที่ถูกชนหลนได มีเสียงตะกุยบนผนังราวกับมันตองการฉีกผนังใหแยกออกเพ่ือ40 

หาทางเขามาในบาน เธอรูแลววามันเปนอะไร “แมวตัวใหญ” ซึ่งถูกพัดพามากับตนไมที่ถอนรากถอน
โคนลอยผานไปเมื่อครู  มันคือ ”ของขวัญ” ที่มาพรอมกับน้ําทวม  

 โดยไมรูสึกตัว เธอแนบมือบนใบหนาและลําคอที่จุกแนน ปนไรเฟลวางนิ่งอยูบนตัก เธอไมเคย
เห็นเสือดํามากอนเลยในชีวิต เธอเคยไดยินคนอ่ืนพูดถึงและเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของ
พวกมันจากระยะไกล  เสียงเจาแมวตะกุยฝาบานอีกครั้ง หนาตางที่อยูใกลกับประตูสั่นตามแรงตะกุย 45 

ถาเธอเฝาหนาตางใหดี และปลอยใหเจาแมวถูกขังระหวางฝาบานและสายน้ํา เหมือนถูกขังอยูในกรง 
เธอก็คงไมเปนอะไร ขางนอกสัตวรายหยุดตะกุยอุงเทาของมันกับแผงเหล็กข้ึนสนิม  สงเสียงครางและ
คํารามเปนครั้งคราว 

 ในที่สุด แสงสวางก็เล็ดลอดมานฝนมาได มันเหมือนกับความมืดอีกแบบหนึ่ง เธอยังคงนั่งบน
เตียง ตัวแข็งทื่อและหนาวสั่น แขนทั้งสองที่เคยใชพายเรือในแมน้ําตอนนี้รูสึกปวดราวเพราะยึดไรเฟล50 

ไวแนน เธอพยายามสงบนิ่งแทบจะไมเคลื่อนไหวดวยเกรงวาเสียงที่ดังข้ึนจะปลุกใหเจาแมวนั่นตื่นตัว
ข้ึนมาอีก เธอเกร็งตัวเมื่อตัวเธอแกวงไปตามการเคลื่อนไหวของบาน  ฝนยังคงเทลงมาราวกับวาจะไม
มีวันหยุด ในที่สุดทามกลางแสงสลัวสีเทา เธอสามารถมองเห็นแผนน้ําที่ฝนตกลงมากระทบเปนหลุม
เล็กๆ และไกลออกไปคือรูปทรงสลัวๆ ของยอดไมที่ถูกน้ําทวม ไมมีเสียงเจาแมวตัวนั้นเคลื่อนไหวอีก
แลวในตอนนี้ มันอาจไปแลวก็ได เธอวางปนไวขางๆ แลวยองออกจากเตียงอยางเงียบกริบไปที่55 

หนาตาง มันยังอยูที่นั่น หมอบอยูที่ริมระเบียง ตาจองไปที่ตนโอกตนที่ผูกบานของเธอ ราวกับจะกะ
ระยะทางที่จะกระโจนข้ึนไปบนก่ิงที่หอยลงมา  มันดูไมตกใจแลว เทาที่เธอเห็น ขนหยาบๆ ของมันจับ
กันเปนกระจุกๆ  ดานขางผอมโซจนมองเห็นซี่โครง  ถาจะยิงมันตรงที่มันนั่งอยูจะงายมาก หางยาว
ของมันแกวงไปมา เธอยองกลับมาหยิบปน เมื่อมันหันกลับมา โดยไมมีการเตือน ไมมีการหมอบหรือ
การเกร็งกลามเนื้อ มันกระโจนพรวดมาที่หนาตาง ทํากระจกหนาตางบานหนึ่งแตก เธอลมลงกลั้นเสียง60 

รอง พรอมกับยกปนข้ึนยิงออกไปทางหนาตาง เธอมองไมเห็นมันแลวตอนนี้  แตเธอยิงพลาดมันเริ่ม
เคลื่อนไหวอีกแลว เธอมองเห็นหัวและสวนโคงหลังของมันแวบผานหนาตางไป  

 เธอตัวสั่นเทาเมื่อถอยออกมานอนลงที่เตียง เสียงที่เปนจังหวะจะโคนของกระแสน้ําไหลและ
สายฝน ความเย็นเยือกที่เสียดแทง ทําใหความตั้งใจเดิมสลายไป เธอจองเขม็งที่หนาตาง และเตรียม
ปนไวพรอม   หลังจากรออยูนานพอสมควร  เธอยองไปดูอีกครั้ง  เจาเสือดําตัวนั้นกําลังนอนหลับเอา65 
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หัวเกยกับอุงเทา ดูเชื่องเหมือนแมวบานทั่วไป นี่เปนครั้งแรกตั้งแตฝนเริ่มตกที่เธออยากจะรองไห
ใหกับตัวเอง ใหกับคนอ่ืนๆ และใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกน้ําทวม เธอเสือกตัวลงบนเตียง แลวดึงผา
นวมข้ึนมาคลุมไหล เธอควรจะออกไปเมื่อยังมีโอกาสในตอนกอนนั้น ในตอนที่ถนนยังโลง หรือกอนที่
เรือจะถูกน้ําพัดพาไป ขณะที่ตัวเอียงไปมาตามการโคลงของบาน ความปวดเสียดในทองเตือนวาเธอยัง
ไมไดกินอะไรเลย จําไมไดวานานเทาไร เธอก็หิวโซเชนเดียวกับเจาแมวนั่นเอง เธอคอยๆ เดินยองเขา70 

ไปในครัว แลวกอไฟจากฟนที่เหลืออยู 2-3 ทอน  ถาน้ําไมลด เธอคงตองใชเกาอ้ี หรือโตะมาทําฟน 
จากนั้นเธอก็นําหมูรมควันลงมาจากเพดาน แลเนื้อสีน้ําตาลแดงเปนชิ้นหนาๆ แลวใสลงในกระทะเหล็ก 
กลิ่นเนื้อทอดทําใหเธอเวียนศีรษะ ยังพอมีขนมปงเกาที่ทําไวคราวที่แลว และเธอสามารถชงกาแฟ มี
น้ําเหลือเฟอ 

 ขณะที่กําลังทําอาหาร เธอเกือบจะลืมเจาแมวนั่น จนกระทั่งมันคราง มันก็หิวเหมือนกัน    “ขอ75 

ฉันกินกอนนะ” เธอรองบอกมัน “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” แลวเธอก็ทําเสียงคลายหัวเราะออกมา
พรอมกับลมหายใจ เมื่อเธอแขวนเนื้อหมูรมควันคืนที่ตะขอ เสียงคํารามลึกอยูในลําคอของเจาแมวทํา
ใหมือไมของเธอสั่นเทา 

 หลังจากกินเสร็จ เธอกลับไปที่เตียงอีกครั้งและหยิบปนไรเฟลข้ึนมา บานถูกหนุนสูงข้ึน   
จนกระทั่งมันไมครูดกับฝงเวลาแกวงตัวไปมาในกระแสน้ําอีกแลว อาหารทําใหเธออุนข้ึน เธอยังมี80 

โอกาสกําจัดเจาแมวไดในขณะที่ยังพอมีแสงสวางอยูในสายฝน  เธอคลานชาๆ ไปที่หนาตาง มันยังอยู
ที่นั่น มันรองและเริ่มเดินไปมาตามระเบียง เธอมองมันอยูนาน ไมรูสึกกลัวอีกแลว และโดยไมไดคิดเธอ
วางปนลงและเดินออมขอบเตียงไปยังครัว  ขางหลังเธอเจาแมวกําลังเคลื่อนตัวอยางหงุดหงิด เธอนํา
หมูรมควันที่เหลือลงมา แลวเดินขามพ้ืนหองที่กําลังโคลงเคลงไปที่หนาตาง แลวโยนหมูออกไปทาง
รอยแตกของหนาตาง อีกดานหนึ่งของฝาผนังมีเสียงขูคํารามอยางหิวโหย และแลวคลายกับวาความ85 

ตกใจกลัวแลนผานจากเจาสัตวรายมาที่ตัวเธอ  ดวยความงงงันในสิ่งที่ไดทําลงไป เธอถอยกรูดกลับมา
ที่เตียง เธอไดยินเสียงของเสือดํากําลังฉีกเนื้อหมูนั่น บานแกวงไปมารอบตัวเธอ 

 เมื่อตื่นข้ึนอีกครั้ง เธอรูไดทันทีวาทุกสิ่งเปลี่ยนไป ฝนหยุดตก เธอรูสึกวาบานมีการเคลื่อนไหว
แตมันไมใชโคลงเคลงในสายน้ําอีกตอไป เมื่อเปดประตูและมองผานมานที่ขาดออกไป สิ่งที่ประจักษใน
สายตาของเธอแตกตางไปอยางสิ้นเชิง บานตั้งอยูอยางสงบบนตลิ่งที่เคยอยู ต่ําลงไปไมก่ีฟุต แมน้ํา90 

ยังคงไหลเชี่ยวกรากตามกระแสน้ําหลาก   แตไมไดทวมพ้ืนที่ริมตลิ่งที่มีพ้ืนที่ 2-3 ฟุต ระหวางตัวบาน
และตนโอก และเจาแมวตัวนั้นก็หายไปแลว ไมตองสงสัย จากระเบียงจนถึงตนโอกมีรอยเดินเปนทาง
เลือนลางหายไปทางหนองน้ํา และบนระเบียงนั่น ยังมีรองรอยของหมูรมควันที่ถูกแทะจนเหลือแต
กระดูกขาวโพลน 
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ใชเรื่อง “ของขวัญ” ตอบคําถามตอไปนี้ (ตัวเลขบอกบรรทัด จะชวยบอกวาคําถามมาจากสวนใด) 

คําถามที่ 8: ของขวัญ R119Q09 – 0 1 2 9  

ตอไปนี้เปนการสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “ของขวัญ”: 

จงแสดงหลักฐานจากในเนื้อเรื่องที่แสดงวาผูพูดแตละคนมีเหตุผลอะไรในการพูดดังกลาว 

ผูพูดคนแรก.........................................................................................................................  

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

ผูพูดคนที่สอง .....................................................................................................................  

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

 

 

 

 

 

 

ผมวาผูหญิงในเรื่องน้ี 
เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย 

 คุณพูดอยางน้ันไดยังไง  
ฉันวาเธอเปนคนขี้สงสารมากกวา 
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คําถามที่ 9: ของขวัญ R119Q01 

สถานการณของผูหญิงในตอนตนของเรื่องเปนอยางไร 

1. เธอออนแอเกินกวาที่จะหนีออกจากบานหลังจากที่ไมไดรับประทานอาหารหลายวัน 
2. เธอกําลังปองกันตัวเองจากสัตวปา 
3. บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม 
4. สายน้ําจากน้ําที่ทวมไดพัดพาบานของเธอไป 

คําถามที่ 10: ของขวัญ R119Q07 – 0 1 2 9  
ตอไปนี้เปนขอความที่กลาวถึงเสือดําในเรื่อง 

 “มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงตื่น เสียงรองนั้นโหยหวน ….”   (บรรทัดที่  28) 

 “เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความ 
เหนื่อยออน ….”  (บรรทัดที่ 37-38) 

 “เธอเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของมันจากระยะไกล” (บรรทัดที่ 44-45) 

นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใดผูเขียนจึงเลือกกลาวถึงเสือตัวนี้ดวยขอความที่ยกมา ดังกลาว 

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

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

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

คําถามที่ 11: ของขวัญ R119Q06 

“แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอ๊ียดอาด ครวญครางเหมือนกับพยายามที่จะด้ินใหหลุด…”  
(บรรทัดที่ 21-22) 

เกิดอะไรข้ึนกับบานในตอนนี้ของเรื่อง  

1. มันแยกออกเปนชิ้นๆ 
2. มันเริ่มลอยน้ํา 
3. มันกระแทกกับตันโอก 
4. มันจมลงไปใตแมน้ํา 
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คําถามที่ 12: ของขวัญ R119Q08 – 0 1 9  

ในเรื่องบอกวาการที่ผูหญิงคนนั้นใหอาหารแกเสือดํานั้นมีเหตุผลอะไร 

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

คําถามที่ 13: ของขวัญ R119Q04 

เมื่อผูหญิงในเรื่องพูดวา “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” (บรรทัดที่ 76) เธอหมายความวาอะไร 

1. แนใจวาแมวจะไมทํารายหลอน 
2. พยายามที่จะทําใหแมวกลัว 
3. ตั้งใจที่จะยิงแมว 
4. วางแผนที่จะใหอาหารแกแมว 

คําถามที่ 14: ของขวัญ  R119Q05  – 0 1 2 9  

นักเรียนคิดวาประโยคสุดทายของเรื่อง “ของขวัญ” เปนการจบที่เหมาะสมหรือไม 
 

จงอธิบายคําตอบ ที่แสดงใหเห็นวานักเรียนเขาใจวาประโยคสุดทายเชื่อมโยงกับความหมายของ    
เนื้อเรื่องอยางไร  

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

...........................................................................................................................................  
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บริษัทแคนโค 
แผนกบุคคล 

ศูนยกลางการหางานและเปลี่ยนงานภายในและภายนอกองคกร 

ศปง. คืออะไร 

ศปง. ยอมาจาก ศูนยกลางการหางานและ 
เปลี่ยนงานภายในและภายนอกองคกร  
เปนการริเริ่มและดําเนินการโดยพนักงานของแผนก
บุคคล รวมกับสมาชิกจากแผนกอื่นๆ และที่ปรึกษา
ดานอาชีพการงานจากภายนอก 

ศปง.  พรอมที่จะใหความชวยเหลือพนักงาน        
ในการหางานใหมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯ 

ศปง. ทําอะไรบาง 
ศปง.  สนับสนุนลูกจางที่ตองการเปลี่ยนงาน
อยางจริงจัง โดยใชกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้ : 

• ฐานขอมูลเก่ียวกับงาน 
หลังจากการสัมภาษณ ขอมูลทั้งหมดของพนักงานจะ
ถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพื่อใชสําหรับผูตองการหางาน
และตําแหนงงานวางในบริษัทแคนโคและในบริษัท
อื่นๆ 
• การแนะแนว 
ศักยภาพของลูกจางจะไดรับการสํารวจโดยการ
ปรึกษากับนักแนะแนวดานอาชีพ. 
• จัดสอนวิชาตางๆ  
มีการจัดสอนวิชาตางๆ (โดยการรวมมือกับฝาย    
ขอมูลขาวสาร และการอบรม) เก่ียวกับการหางาน
และการวางแผนดานอาชีพ 
• โครงการเปลี่ยนอาชีพ 
ศปง. ใหการสนับสนุนและประสานโครงการเพื่อชวย
ใหพนักงานไดเตรียมตัวสําหรับงานอาชีพใหมๆ  และ
โลกทัศนใหม 
• เปนตัวแทน 
ศปง.  ทําหนาที่เปนตัวแทนสําหรับพนักงานที่      
ถูกใหออกจากงาน เนื่องจากการปรับองคกร และหา
ตําแหนงงานใหใหมถาจําเปน 

ศปง.  คิดคาใชจายอยางไร 
การคิดคาใชจาย จะมีการปรึกษาและไดรับความ  
เห็นชอบจากแผนกที่คุณทํางานดวย   สวนใหญ   
การบริการของ  ศปง.  หลายอยางไมคิดคาใชจาย      
คุณอาจถูกขอใหจายบางในรูปของเงินหรือการสละ
เวลาทํางานใหกับเรา 
 

ศปง.  ทํางานอยางไร 
ศปง. ชวยพนักงานที่ตองการเปลี่ยนงานอยางจริงจัง
ไมวาจะภายใน หรือภายนอกหนวยงานที่ทําอยู 

กระบวนการเริ่มจากสงใบสมัคร การเขาพบ         
นักแนะแนวจะมีประโยชนตอทานมาก ทานควร   
ตองไปพูดกับนักแนะแนว เพื่อจะไดรูวาทานตองการ
อะไร และพิจารณาถึงความเปนไปไดในงานที่ทานจะ
ทํา นักแนะแนวจะคุนเคยกับความสามารถของทาน
และการพัฒนาหนวยงานที่ทานทําอยู 

การติดตอกับ ศปง. ไมวาในกรณีใดก็ตามให        
นักแนะแนว สมัครงานแทนทาน  หลังจากนั้นทานจะ
ไดรับเชิญใหเขาสนทนากับตัวแทนของ ศปง. 
 
ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
ขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่แผนกบุคคล 

แคนโค 
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ใชขอมูลในประกาศขางตน จากแผนกบุคคลตอบคําถามขางลางนี ้

คําถามที่ 15: แผนกบุคคล R234Q01 – 0 1 9 

ตามประกาศ  ทานจะขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ศปง. ไดจากที่ใด 

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

คําถามที่ 16: แผนกบุคคล R234Q02 – 0 1 9 

จงบอกวิธีที่ ศปง. ชวยคนที่จะตองถูกออกจากงานเนื่องจากมีการปรับปรุงองคกร มาสองวิธ ี   

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

...........................................................................................................................................  
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บทบรรณาธิการ 

เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมกีฎใหม 
 

 
วิทยาศาสตรไดกาวล้ําหนากฎหมายและจริยธรรม 

มันเกิดมาตั้งแต ป ค.ศ. 1945 เมื่อมีการทําลายลาง
ชีวิตมนุษยดวยระเบิดปรมาณู และทุกวันนี้มีวิทยาการ
ใหมที่เกิดขึ้นคือ การสรางชีวิตดวยวิธีนอกเหนือ
ธรรมชาติสําหรับบุคคลที่เปนหมัน 

เราสวนใหญคงจําไดถึงความยินดีกับครอบครัว 
บราวน ชาวอังกฤษที่เด็กหลอดแกวคนแรกถือกําเนิด
ขึ้น   และเมื่อเร็วๆ นี้ มีเด็กที่เกิดจากตัวออนแชแข็ง 
รอการฝงในครรภของหญิงที่จะมาเปนแม 

เรื่องที่ปลุกกระแสการคัดคานเชิงกฎหมายและ
จริยธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีตัวออนแชแข็ง 2 ตัว  
ในประเทศออสเตรเลีย ตัวออนนี้เตรียมไวสําหรับฝาก
ในครรภของเวลซา ริโอส  ภรรยาของมาริโอ ริโอส   
ตัวออนแรกไดรับการฝง เพื่อใหเติบโตในครรภของ  
เวลซา แตไมประสบผลสําเร็จ  สามีภรรยาคูนี้ตองการ
แกตัวใหม  แตกอนที่ทุกอยางจะดําเนินไปตามแผน  
ทั้งคูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียกอน 

โรงพยาบาลของออสเตรเลียจะทําอยางไรกับ    
ตัวออนที่เหลือ ควรจะฝากในครรภหญิงอื่นหรือไม    
ซึ่งมีหญิงจํานวนมากอาสาเปนแมให แตตัวออนนี้จะมี
สิทธิในทรัพยสินของริโอสหรือไม  หรือตัวออนควรถูก
ทําลายไปเทาที่ทราบกัน  สามีภรรยาคูนี้มิไดแจงความ
จํานงใดๆ  ถึงอนาคตของตัวออนนี้ 

ชาวออสเตรเลีย ไดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
เฉพาะกรณีนี้ เมื่อสัปดาหที่แลว กรรมการรายงานวา
ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวาผูรับ
บริจาคตัวออนจากผูอื่นตองไดรับคํายินยอมจาก
เจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอมใดจาก 

 

 
เจาของเดิม  คณะกรรมการยังพิจารณาอีกวาสภาพ
ของตัวออนขณะนี้ไมมีชีวิตและไมมีสิทธิ์ใดๆ  จึงควร
ทําลายเสีย 

อยางไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้คํานึงถึงขอ
กฎหมายและพื้นฐานทางจริยธรรม จึงใหเวลาอีก 3 
เดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน  ถามี
เสียงคัดคานการทําลายตัวออนมาก คณะกรรมการจะ
นําขอพิจารณามาทบทวนอีกครั้ง 

ปจจุบันหากมีคูสามีภรรยาใดสมัครใจใชวิธีแช
แข็งตัวออนที่โรงพยาบาลควีนวิคตอเรียในซิดนีย 
จะตองแจงใหชัดเจนวาจะทําอยางไรกับตัวออนหากมี
อะไรไมคาดคิดเกิดกับคูสามีภรรยานั้น 

ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาจะไมเกิดกรณีซ้ํารอยแบบคู
ของริโอสอีก  แตยังมีปญหาที่ยุงยากอื่นๆ  อะไรอีก  
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสาวขึ้นศาลเพื่อขออนุญาต
ใหเธอกําเนิดลูกจากเสปรมแชแข็งของสามีที่เสียชีวิต
ไปแลว ควรทําอยางไรกับคําขอนี้ หรือจะทําอยางไร
หากแมที่รับฝากทารกในครรภเกิดเปลี่ยนใจไมยอมคืน
ทารกตามสัญญารับฝากทารกในครรภที่ทําไว 

สังคมของเราทุกวันนี้ลมเหลวในการใช กฎระเบียบ 
เพื่อควบคุมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาของพลัง
นิวเคลียรที่ใชทําลายลางกัน เราจะตองเผชิญกับฝนราย
อยางหนักหนวงกับความลมเหลวนั้น โอกาสที่จะนํา
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิดจะมี
ขึ้นมากมายอยางชัดเจน  จึงตองมีการจํากัดขอบเขต
ทางดานกฎหมายและ จริยธรรมกอนที่เราจะไปกันไกล
เกินไป 
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ใหใชบทบรรณาธิการขางตนจากหนังสือพิมพ เรื่อง “เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมีกฎใหม” 
ตอบคําถามขอตอไปนี ้

คําถามที่ 17: กฎใหม R236Q01 – 0 1 9 

จงขีดเสนใตประโยคที่อธิบายสิ่งที่ชาวออสเตรเลียไดดําเนินการ เพ่ือชวยตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับ
ตัวออนแชแข็งของคูสามีภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก 
 

 

 

 

คําถามที่ 18: กฎใหม R236Q02 – 0 1 9 

จงยกตัวอยาง 2 ตัวอยาง จากบทบรรณาธิการที่แสดงวาเทคโนโลยีปจจุบัน เชน การฝาก              
ตัวออนแชแข็งในครรภ สรางความจําเปนที่จะตองมีกฎใหม 

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

...........................................................................................................................................  
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มอเตอรไซค 

คุณเคยต่ืนขึ้นมาแลวรูสึกวามีบางอยางผิดปกติไหม? 

มันคือวันแบบนั้นสําหรับฉัน 

ฉันลุกขึ้นนั่งบนเตียง 

ครูตอมาฉันเปดมาน 

อากาศเลวราย – ฝนกําลังเทลงมา 

จากนั้นฉันมองลงไปที่สนามหญา 

ใชแลว! เจานั่นไง – มอเตอรไซค 

มันก็ยังคงพังเหมือนเมื่อคืนกอน 

และขาของฉันก็เร่ิมปวด 

ใชเรื่อง “มอเตอรไซค” ดานบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่19: มอเตอรไซค R402Q01 

มีเหตุการณบางอยางเกิดข้ึนกับคนในเรื่องเมื่อคืนกอน เหตุการณนั้นคืออะไร 

1. อากาศไมดีทําใหมอเตอรไซคชํารุด 
2. อากาศไมดีทําใหคนในเรื่องออกไปขางนอกไมได 
3. คนในเรื่องซื้อมอเตอรไซคคันใหม 
4. คนในเรื่องประสบอุบัติเหตุจากมอเตอรไซค 
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คําถามที ่20: มอเตอรไซค R402Q05 

บรรทัดที่ 7 ที่กลาววา: “ใชแลว!” 

ทําไมคนในเรื่องจึงกลาวคํานี ้

1. คนในเรื่องทําบางอยางที่ยากไดสําเร็จ 
2. ขณะนี้คนในเรื่องเขาใจแลววาวันนั้นจะไมเลวรายนัก 
3. คนในเรื่องจําไดแลววาทําไมบางอยางจึงดูผิดปกตไิป 
4. คนในเรื่องมีความสุขที่ไดเห็นมอเตอรไซค 

คําถามที ่21: มอเตอรไซค R402Q02 

“มันคือวันแบบนั้นสําหรับฉัน” 

วันนั้นคือวันแบบใด 

1. วันที่ดี 
2. วันที่ไมดี 
3. วันที่นาตื่นเตน 
4. วันที่นาเบ่ือ 

คําถามที ่22: มอเตอรไซค R402Q06 

ทําไมผูเขียนจึงเริ่มเรื่องดวยคําถาม 

1. เพราะผูเขียนตองการรูคําตอบ 
2. เพ่ือใหผูอานมีสวนรวมกับเรื่องนั้น 
3. เพราะเปนคําถามที่ตอบยาก 
4. เพ่ือเตือนผูอานวาประสบการณนี้หาไดยาก 
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คนขี้เหนียวกับทองคํา 
นิทานโดย อีสป 

 
คนข้ีเหนียวคนหนึ่งไดขายทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองคํามากอนหนึ่ง ซึ่งเขานํามันไปฝงลงในหลุมที่อยู
ขางกําแพงเกา เขาเดินไปดูทุกวัน คนงานของเขาคนหนึ่งสังเกตเห็นวาคนข้ีเหนียวไปที่จดุนั้นอยูเสมอ 
จึงตัดสินใจจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขา ไมนานคนงานก็พบความลับเรื่องสมบัติที่ซอนไว และเมื่อ
ขุดลงไปก็พบกอนทองคําและขโมยมันไป เมื่อคนข้ีเหนียวมาดูอีกครั้ง ก็พบแตหลุมวางเปลา เขาจึงเริ่ม
ดึงผมของตัวเองและคร่ําครวญเสียงดังดวยความเศราโศกเสียใจ  เพ่ือนบานเห็นเขาจมอยูกับความ
เศราโศกและไดรับรูถึงสาเหตุ จึงกลาววา “สวดมนตเถิดอยาเสียใจไปเลย  ทานก็เอากอนหินใสไวใน
หลุมสิ แลวคิดวาทองคํายังวางอยูตรงนั้น มันก็ใหผลเหมือนกับตอนทียั่งมทีองคําอยู อยางไรเสียทานก็
เหมือนกับไมมมีันอยูแลว เพราะทานไมไดนํามันมาใชเลยสักนิด” 

 

จงใชนิทานเรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองคํา” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่23: คนข้ีเหนียว R433Q01 – 0 1 9  

อานขอความดานลางและใสตัวเลขตามลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึนในเรื่อง 

คนข้ีเหนียวตัดสินใจเปลี่ยนเงินที่มีอยูทั้งหมดเปนกอนทองคํา 
 

ชายคนหนึ่งขโมยทองคําของคนข้ีเหนียว 
 

คนข้ีเหนียวขุดหลุมแลวซอนสมบัติของเขาไวในนั้น 
 

เพ่ือนบานของคนข้ีเหนียวบอกเขาใหหาหินมาวางแทนทองคํา 
 

คําถามที ่24: คนข้ีเหนียว R433Q07 – 0 1 9  

คนข้ีเหนียวไดกอนทองคํามาอยางไร 

...........................................................................................................................................  
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คําถามที ่25: คนข้ีเหนียว R433Q05 – 0 1 9  

นี่คือบทสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองคํา” 

 

ผูพูดคนที ่1  

 

ผูพูดคนที ่2 

 

ผูพูดคนที่ 2 จะใหเหตุผลสนับสนุนมุมมองของเขาเองวาอยางไร 

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

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

คําถามที ่26: คนข้ีเหนียว R433Q02 

ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 

1. อยาเก็บสะสมของมีคาทีส่ามารถถูกขโมยได 
2. การไวใจคนอ่ืนถือเปนขอผิดพลาด  
3. การไมไดใชของที่มีก็เหมือนกับวาไมมขีองสิ่งนั้น 
4. อยาเสียใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได 

เพ่ือนบานชางนา
รังเกียจ เขานาจะ
แนะนําใหหา
อยางอ่ืนที่ดีกวา
หินมาแทนทองคํา 

ไม เขาทํา
อยางนั้นไมได 
กอนหินเปน
สิ่งสําคัญใน
เรื่อง 
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การทํางานทางไกล 
วิถีทางแหงอนาคต 

ลองจินตนาการวามันจะวิเศษอยางไรถาสามารถ “ทํางานทางไกล”1 บนสายดวนอิเลก็ทรอนิกสที่งาน
ทุกอยางของคุณทําผานคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท! ไมตองข้ึนไปเบียดในรถเมลหรือรถไฟทีค่นแนน 
อีกตอไป หรือไมตองเสียเวลาเปนชั่วโมงๆ เดินทางไป-กลับที่ทํางาน คุณสามารถทํางานที่ไหนก็ไดที่
ตองการ ลองคิดถึงโอกาสทั้งหมดในการทํางานที่อาจจะเกิดข้ึน! 

มาลี 
ความหายนะจากการปฏิบัติ 

การลดชั่วโมงการเดินทางและลดการใชพลังงานที่เก่ียวของ เห็นไดชัดวาเปนความคิดที่ดี แตเปาหมาย
นั้นควรทําใหสําเร็จโดยการพัฒนาการขนสงมวลชน หรือการรับประกันวาที่ทํางานจะตั้งอยูใกลกับที่อยู
อาศัยของผูคน ความคิดที่ทะเยอทะยานวาการทํางานทางไกลควรเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตมีแตจะนําพา
ผูคนใหหมกมุนอยูกับตัวเองมากข้ึนเทานั้น   เราตองการจริงๆ หรือที่จะใหความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนหดหายไป 

สุชาต ิ
 
 “การทํางานทางไกล” (Telecommuting) เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย แจค นิลส ในชวงตนของทศวรรษที่ 1970  เพื่อบอก
ถึงสถานการณที่ผูทํางานดวยคอมพิวเตอรหางจากสํานักงานกลาง (เชน ที่บาน)  และสงขอมูลและเอกสารไปยัง
สํานักงานกลางทางสายโทรศัพท 
 

จงใช “การทํางานทางไกล” ขางบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

คําถามที ่27: การทํางานทางไกล R458Q01 

ความสัมพันธระหวาง “วิถีทางแหงอนาคต” กับ “ความหายนะจากการปฏิบัต”ิ คืออะไร 

1. เขาใชขอโตแยงที่ตางกันเพ่ือลงขอสรุปรวมเดียวกัน 
2. เขาเขียนในรูปแบบที่เหมือนกันแตเปนหัวขอทีแ่ตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
3. เขาแสดงมุมมองทั่วไปที่เหมือนกัน แตไปถึงชวงสรุปที่ตางกัน 
4. เขาแสดงมุมมองที่ขัดแยงกันในหัวขอเดียวกัน 
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คําถามที ่28: การทํางานทางไกล R458Q07 – 0 1 9  

งานหนึ่งอยางที่อาจจะมีปญหาถาทํางานทางไกล คืองานอะไร จงใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน 

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

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

คําถามที ่29: การทํางานทางไกล R458Q04 

ขอความใดทีท่ั้งมาลีและสุชาตินาจะมีความเห็นตรงกัน 

1. ผูคนควรไดรับอนุญาตใหทํางานก่ีชั่วโมงก็ไดตามที่พวกเขาตองการ 
2. ไมใชความคิดที่ดีที่คนใชเวลามากเกินไปในการเดินทางไปทํางาน 
3. การทํางานทางไกลอาจไมเหมาะกับทุกคน 
4. การสรางความสัมพันธทางสังคมเปนสวนสําคัญที่สุดของการทํางาน 



1 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   ขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
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ทะเลสาบชาด 
รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําของทะเลสาบชาด ในซาฮารา อัฟริกาเหนือ ทะเลสาบชาด  
สูญหายไรรองรอย ประมาณ 20,000 ปกอนคริสตศักราช (20,000 BC)  ชวงปลายยุคน้ําแข็ง และ
ประมาณ 11,000 ปกอนคริสตศักราช (11,000 BC) ทะเลสาบนี้ปรากฏข้ึนมาอีกครั้ง ปจจุบันระดับน้ํา
ของทะเลสาบ มีระดับเดียวกับเมื่อป ค.ศ. 1000 (AD 1,000) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  แสดงถึงศลิปะบนหินแหงซาฮารา (ภาพเขียนโบราณ หรือภาพวาดบนฝาผนังถ้ํา) และการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตวปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 
ศิลปะหินแหงซาฮาราและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตสัตวปา 
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รูปที ่1 
ทะเลสาบชาด: การเปลี่ยนแปลงระดับ 
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จงใชขอมูลขางตนเก่ียวกับทะเลสาบชาด  ตอบคําถามตอไปนี้   

คําถามที่ 1: ทะเลสาบชาด R040Q02 
ปจจุบันทะเลสาบชาด ลึกเทาไร 
1.  ประมาณ 2 เมตร 
2.  ประมาณ 15 เมตร 
3.  ประมาณ 50 เมตร 
4.  สาบสูญไปแลว 
5.  ขอมูลไมไดระบุ 

คําถามที่ 2: ทะเลสาบชาด R404Q03 – 0 1 9  
ประมาณปใด ที่กราฟในรูปที่ 1 เริ่มตน 

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

คําถามที่ 3: ทะเลสาบชาด R040Q03B – 0 1 9  

ทําไมผูเขียนจึงเลือกที่จะเริ่มตนกราฟ ณ จุดนี?้ 

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

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

คําถามที่ 4: ทะเลสาบชาด  R040Q004 
รูปที่ 2 ตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่ถือวา 
1. สัตวตางๆ ในศิลปะบนหิน คือ สัตวที่มีอยูในพ้ืนที่นั้น ในเวลาที่มีการวาดภาพนั้น  ๆ
2. ศิลปนที่วาดสัตวมีทักษะสูงมาก 
3. ศิลปนที่วาดรูปสัตวเปนผูเดินทางทองเที่ยวไปไดในโลกกวางอยางทั่วถึง 
4. ไมไดมีความพยายามที่จะนําสัตวที่วาดในภาพเหลานั้นมาเปนสัตวเลี้ยง 

คําถามที่ 5 : ทะเลสาบชาด  R040Q006 
ใหนําขอมูลจากรูป 1  และรูป 2 มารวมกันเพ่ือตอบคําถามนี้ 
การสาบสูญของแรด ฮิปโปโปเตมัสและวัวปา ในภาพศิลปะบนหินแหงซาฮารา เกิดข้ึนเมื่อใด 
1. ตอนเริ่มตนของยุคน้ําแข็งซึ่งใกลกับยุคปจจุบันที่สุด 
2. ชวงกลางของยุคเมื่อทะเลสาบชาดมีระดับสูงสุด 
3. หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพันป 
4. เมื่อตอนตนของชวงเวลาที่ทะเลสาบแหงไป 
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โครงการใหพนักงานสมัครใจสรางภูมิคุมกันไขหวัด  ของบริษัททองไท 

เราทราบกันดีวา ไขหวัดติดตอไดงาย และรุนแรงในฤดูหนาว ทําใหผูปวยหายยาก 

วิธีที่ดีที่สุดในการตานไวรัสไขหวัด คือ  ทําใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี  การออกกําลังกาย     
ทุกวัน  และการกินอาหารที่มีประโยชนที่มีผักและผลไมมาก  ๆ จะชวยใหระบบภูมิคุมกันในรางกาย
สามารถตอสูและปองกันการคุกคามของไวรัสชนิดนี้ได 

ทองไทตัดสินใจเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับภูมิคุมกัน  เพ่ือเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชปองกันการแพร 
กระจายของเชื้อไวรัสระหวางบุคคล  ทองไทจัดพยาบาลมาฉีดวัคซีนใหที่บริษัทในชวงครึ่งวันของเวลา
ทําการของสัปดาหที่เริ่มจากวันที่ 17 พฤษภาคม โครงการนี้เปนบริการฟรีแกพนักงานทุกคน 

โครงการนี้เปนโครงการตามความสมัครใจ พนักงานที่เขารวมโครงการตองลงชื่อแสดงความยินยอม 
เพ่ือแสดงวา ไมเปนภูมิแพ และแจงใหทราบวาการฉีดวัคซีนครั้งนี้อาจเกิดผลขางเคียงบางเล็กนอย 

คําแนะนําทางการแพทยระบุวา การใหภูมิคุมกันนี้ไมทําใหเปนไขหวัดใหญ อยางไรก็ตาม อาจเกิด
ผลขางเคียงบาง เชน เมื่อยลา มีไขเล็กนอย และแขนไมมีกําลัง 
 

 

 

 
ใครควรไดรับภูมิคุมกัน? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป แนะนําใหสรางภูมิคุมกัน ยกเวนผูใดก็ตามที่เปน 
โรคเรื้อรังที่ทําใหสุขภาพออนแอ  โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่เปนโรคหัวใจ หลอดลมอักเสบ หรือ
เบาหวานไมวา อายุเทาใด 

ในสภาพแวดลอมของที่ทํางาน ทุกคนเสี่ยงตอการติดเชื้อหวัด 

ใครไมควรไดรับภูมิคุมกัน? 

ผูที่แพอาหารประเภทไข คนที่เปนไขตัวรอนเฉียบพลัน และสตรีมีครรภ 

โปรดปรึกษาแพทย  หากทานกําลังอยูในระหวางการบําบัดดวยยาใดๆ หรือเคยมีปฏิกิริยาตอ 
การฉีดยาแกหวัดมากอน
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ถาทานตองการไดรับภูมิคุมกัน ในสัปดาหที่เริ่มจากวันที ่17 พฤษภาคม โปรดแจงฝายบุคคล           
ที่คุณวีนัส  รื่นรมย   ภายในวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม การนัดวันเวลาจะทําตามชวงที่พยาบาลวาง 
จํานวนคนที่ตองการรับภูมิคุมกัน และเวลาที่พนักงานสวนใหญสะดวก  อยางไรก็ตามถาทานตองการ
ไดรับภูมิคุมกันสําหรับฤดูหนาวนี้แตไมสะดวกในวันที่กําหนด  โปรดแจงคุณวีนัส  เพ่ือจะไดจัดวันและ
เวลาอ่ืนแทน  ถามีผูเขารวมจํานวนมากพอ 

ถาทานตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอคุณวีนัส ตอ 5577 

 

 
 

วีนัส  รื่นรมย เจาหนาที่ฝายบุคคลของบริษัททองไท  เตรียมใบปลิวขอมูล 2 หนา ดังกลาว  
สําหรับพนักงานบริษัท ใหนักเรียนใชขอมูลดังกลาวขางตน สําหรับตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 6: ไขหวัด  R077Q02 
ขอใดตอไปนี้ กลาวถึงวิธีการของโครงการสรางภูมิคุมกันไขหวัดของบริษัททองไท 

1. จะมีการจัดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในชวงฤดูฝนนี ้
2. จะมีการฉีดวัคซีนใหในชวงเวลาทํางาน 
3. ผูเขารวมโครงการจะไดรับรางวัลเปนการตอบแทน 
4. แพทยจะดําเนินการฉีดวัคซีน 
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คําถามที่ 7: ไขหวัด R077Q03 – 0 1 2 9  

เราสามารถดูเน้ือหาของบทความ  (กลาวถึงอะไร) 
เราสามารถดูรูปแบบ (วิธีที่นําเสนอ) 
คุณวีนัสตองการใหรูปแบบ ของเอกสารดูเปนกันเอง  ในขณะเดียวกันตองการเชิญชวนพนักงานดวย 
ทานคิดวา เธอประสบความสําเร็จหรือไม 
จงอธิบาย โดยอางถึงรายละเอียดของการจัดวางขอความ แบบวิธีการเขียน การวางภาพ หรือ 
ลายเสนตางๆ 
...........................................................................................................................................  

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

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

คําถามที่ 8: ไขหวัด  R077Q04 
ใบปลิวนี้ ชี้ใหเห็นวา ถาทานตองการปองกันตัวเองจากไวรัสไขหวัด การฉีดภูมิคุมกันไขหวัดนั้น  
เปนจริงในขอใด 

1. ไดผลดีกวาการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน แตมีความเสี่ยงสูงกวา 
2. เปนความคิดที่ดี แตไมใชการแทนการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน 
3. ไดผลเชนเดียวกับการออกกําลังกาย และการกินอาหารที่มีประโยชน และมีความยุงยากนอยกวา 
4. ไมคุมคา ถาทานออกกําลังกายเปนประจําอยูแลวและกินอาหารที่มีประโยชน 
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คําถามที่ 9: ไขหวัด  R077Q05 – 0 1 9 
สวนหนึ่งของใบปลิวกลาววา : 

ใครควรไดรับการฉีดวคัซีน? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

 
หลังจากที่คุณวีนัสแจกใบปลิวนี้แลว เพ่ือนรวมงานบอกเธอวา ควรตัดขอความ  “ผูที่สนใจปองกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส” ออกไป เพราะเปนขอความที่อาจทําใหเขาใจผิด 

นักเรียนเห็นดวยกับคําแนะนําที่วา ขอความนี้ทําใหเขาใจผิด  และควรตัดออกหรือไม   เพราะเหตุใด  

จงใหเหตุผลอธิบายคําตอบของทาน 

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

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

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

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

คําถามที่ 10: ไขหวัด R077Q06 

จากใบปลิว พนักงานใดตอไปนี้ควรติดตอคุณวีนัส 
1. เกียรติศักด์ิ จากแผนกคลังสินคา ไมตองการฉีดวัคซีนเพราะเขาตองการสรางภูมิคุมกันตามธรรมชาต ิ
2. ปวีณา จากฝายขาย อยากทราบวาโครงการภูมิคุมกันเปนโครงการที่บังคับทุกคนตองเขารวมหรือไม 
3. ดารารัตน จากฝายรับสงเอกสาร ตองการสรางภูมิคุมกันในฤดูหนาวนี้ แตจะคลอดลูกภายในอีก 2 เดือนนี ้
4. น้ําฝน จากแผนกบัญช ีตองการรับภูมิคุมกัน แตไดลางานไวตลอดสัปดาหที่เริ่มดวยวันที ่17 พฤษภาคม 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 10 

สบายๆ กับรองเทาสําหรบัวิ่ง 

เปนเวลา 14 ปมาแลวที่ศูนยการแพทยกีฬาแหงเมืองลีออง (ฝรั่งเศส) ไดศึกษาเรื่องการบาดเจ็บของ
นักกีฬารุนเยาว และนักกีฬาอาชีพ พบวาสิ่งที่ดีที่สุดคือ การปองกัน… และใสรองเทาที่ดี   

กระแทก ลม รองเทาไมพอด ี 
นักกีฬารุนเยาวอายุระหวาง 8-12 ป  
18% เคยไดรับบาดเจ็บขอเทา
เคล็ดจนถึงขอเทาแพลง และ 25% 
ของนักกีฬาอาชีพคนพบดวย
ตนเองวากระดูกออนของขอเขา
อาจถูกกระทบกระเทือนหรือไดรับ
บาดเจ็บจนถึงขั้นรักษาไมหาย และ
ถาไมไดรับการดูแลใหดีตั้งแตวัย
เด็ก (10-12 ป) อาจทําใหเปนโรค
กระดูกเสื่อมกอนวัย สะโพกก็อาจ
ไดรับบาดเจ็บอีกดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขณะเหน่ือยยิ่งเสี่ยงตอ
กระดูกราวหรือหักจากการลมหรือ
ถูกกระแทก 
 ตามรายงานของการศึกษานัก
ฟุตบอลที่เลนมานานกวา 10 ปจะมี
กระดูกใหญผิดปกติบริเวณหนา
แขง  หรือบริเวณสนเทาที่เรียกกัน
วา “เทานักฟุตบอล” ซ่ึงเปน
ลักษณะของเทาที่เปล่ียนรูปไป 

เน่ืองจาก รองเทาที่มีพ้ืนรับฝาเทา
และขอเทาหลวมหรือยืดหยุนมาก
เกินไป 

ปกปอง รองรับ ชวยการทรงตัว
และรับแรงกระแทก 
 ถารองเทาคับเกินไปจะจํากัด
การเคล่ือนไหว   แตถายืดหยุน
เกินไป จะทําใหเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ หรือขอเทาแพลงได
รองเทากีฬาที่ดีควรมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 4 ประการคือ 

ประการแรกจะตองปองกัน
อันตรายจากภายนอก :   ปองกัน
การกระแทกจากลูกบอล หรือผูเลน
อื่นจากพ้ืนสนามที่ไมเรียบและชวย
ใหเทาอุนและแหง ถึงแมอากาศจะ
หนาวหรือฝนตก ก็ตาม 

 ตองรองรับกับเทาไดเปนอยาง
ดี  โดยเฉพาะบริเวณขอเทา เพ่ือ
ปองกันขอเทาแพลง บวม หรือ

ปญหาอื่นๆ  ที่อาจทําใหบาดเจ็บ
ถึงหัวเขาได 

ตองชวยใหนักกีฬาทรงตัวได
ด ีไมล่ืนไถลบนพ้ืนที่เปยกหรือไม
สะดุดพ้ืนแหง 

ประการสุดทายจะตองรับแรง
กระแทกไดด ี โดยเฉพาะนักกีฬา
วอลเลยบอลและบาสเกตบอลที่
ตองกระโดดอยูตลอดเวลา 

เพ่ือเทาแหง 

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บแมจะ
เล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือ
โรคน้ํากัดเทา (เทาเปอยจากเช้ือรา) 
รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดีและ
กันความช้ืนจากภายนอกได วัสดุที่ดี
ที่สุดคือ หนัง  ซึ่งกันน้ําและไมเปยก
โชกทันทีที่ถูกฝน 



 

ขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 11 

จากบทความขางตน โปรดตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 11: รองเทาว่ิง  R110Q01 

ผูเขียนตองการบอกใหทราบอะไร 
1. คุณภาพของรองเทากีฬาตางๆ มีการพัฒนาไปอยางมาก 
2. ทางที่ดีไมควรเลนฟุตบอล ถาอายุต่ํากวา 12 ป 
3. เยาวชนไดรับบาดเจ็บมากข้ึน เนื่องจากสภาวะทางกายภาพไมดี 
4. เปนความจําเปนอยางย่ิงที่นักกีฬารุนเยาว ตองสวมรองเทาที่ดี 

คําถามที่ 12: รองเทาว่ิง R110Q04 – 0 1 9  
ตามบทความขางตน ทําไมรองเทากีฬาจึงไมควรคับจนเกินไป 

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

คําถามที่ 13: รองเทาว่ิง R110Q05 – 0 1 9  
เนื้อความตอนหนึ่งกลาววา “รองเทากีฬาที่ดีควรมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการ” คุณสมบัติเหลานี ้คือ
อะไรบาง 
...........................................................................................................................................  

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

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

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

คําถามที่ 14: รองเทาว่ิง  R110Q06 
ในยอหนาสุดทาย ซึ่งม ี2 สวนดังนี ้

(สวนแรก) 
“เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือโรคน้ํากัดเทา (เทาเปอยจากเชื้อรา)…”  

(สวนที่สอง) 
“…รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดี และกันความชื้นจากภายนอกได”  

สวนแรก และสวนทีส่อง สัมพันธกันอยางไร 

1. สวนที่สองขัดแยงกับสวนแรก 
2. สวนที่สองซ้ํากับสวนแรก 
3. สวนที่สองขยายปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก ใหชัดเจนข้ึน 
4. สวนที่สองเสนอการแกปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก 
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ความคิดเห็นของนักเรียน 

มีคนจํานวนมากกําลังจะตายเนื่องจากความหิวโหยและโรคภัยไขเจ็บ  แตเรากลับ
วุนวายอยูกับความกาวหนาในอนาคต เรากําลังกาวไปขางหนาโดยทอดทิ้งคนเหลานั้นไว
ขางหลัง ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลายลานลานเหรียญลงไปกับโครงการ  
วิจัยอวกาศ ถานําเงินที่ใชสํารวจอวกาศนี้ไปใชเพ่ือประโยชนของผูคนที่ยากไร  แทนที่จะใช 
เพ่ือตอบสนองความโลภของคนบางกลุมแลว ความทุกขทรมานของคนหลายๆ ลานคนคงจะ
บรรเทาลง 

กนกวรรณ 

ความทาทายของการสํารวจอวกาศเปนแรงดลใจสําหรับคนเปนจํานวนมาก   
หลายพันปมาแลว ที่เราฝนถึงสวรรค รอคอยที่จะไปใหถึงสวรรคและสัมผัสดวงดาว รอคอยที่จะ
ไดติดตอสื่อสารกับบางสิ่งที่เราจินตนาการวามีอยู รอคอยทีจ่ะไดรู….วาเราอยูโดดเด่ียวจริงหรือ 

การสํารวจอวกาศเปนอภิปรัชญาแหงการเรียนรู   และการเรียนรูเปนสิ่งที่
ขับเคลื่อนโลกของเรา ในขณะที่นักนิยมความเปนจริงพูดถึงแตปญหาปจจุบัน นักฝนอยางเรา
ยังคงขยายความฝนออกอยางกวางไกล มันเปนวิสัยทัศนของนักฝนวา ความหวังและความ 
อยากเทานั้นที่จะนําเราสูอนาคต 

คัทลียา 

เราทําลายปาที่ อุมฝนเพียงเพ่ือเสาะหาแหลงน้ํามันใตดิน  ทําเหมืองในที่          
ที่หวงหามเพ่ือยูเรเนียม ควรหรือที่เราจะทําลายดาวเคราะหดวงอ่ืนเพ่ือแกปญหาที่เราสราง
กันข้ึนมาเอง แนละซิ! 

การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววาปญหาของมนุษย   
สามารถแกไดดวยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหอยูมือ มนุษยจะยังคงคิดวาเรามีสิทธิที่จะยํ่ายี
ธรรมชาติ เชน แมน้ํา ปาไมที่อุมฝน ถาไดรูวายังมีดาวเคราะหใกลๆ ที่รอคอยใหเราใช
ประโยชนอยู 

เราไดทําลายโลกมาเพียงพอแลว เราไมควรจะไปแตะตองอวกาศนอกโลกอีก 

ทวม 
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ทรัพยากรของโลกหมดไปอยางรวดเร็ว  ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนดวยอัตราเร็ว      
ที่นาสะพรึงกลัว ชีวิตจะไมสามารถดํารงอยูถาเรายังคงอยูกันอยางนี้ มลพิษในอากาศเปน
สาเหตุของชองโหวของบรรยากาศชั้นโอโซน ดินแดนที่อุดมสมบูรณหดหายไปอยางรวดเร็ว
และในไมชาแหลงอาหารของเราก็จะหมดไป ความแหงแลงและโรคระบาดที่เกิดข้ึน เนื่องมาจาก
ประชากรหนาแนนเกินไปก็มีใหเห็นอยูแลว 

อวกาศเปนที่ที่ ว าง เปล า อันกวางใหญไพศาล ที่ เ ราสามารถใช ให เ กิด        
ประโยชนได เราเชื่อวาการสนับสนุนการสํารวจอวกาศนี้ สักวันหนึ่งเราอาจพบดาวเคราะหที่
เหมาะสําหรับอยูอาศัย ในขณะนี้สิ่งดังกลาวยังคงเปนเรื่องที่จินตนาการไปไมได แตความคิด
เก่ียวกับการทองอวกาศก็เคยเปนสิ่งที่คิดกันวาเปนไปไมไดเชนกัน การลมเลิกสํารวจอวกาศ
เพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาเปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก เราควรเรียนรูที่จะไมคิดเพียง
เฉพาะเพ่ือคนรุนนี้เทานั้น แตควรคิดเพ่ือคนรุนหลังดวย 

สัญญา 

ความไมรู เรื่องในผลที่ไดจากการสํารวจอวกาศนับเปนการสูญเสียอยาง    
มหาศาลของมนุษยชาติ ความเปนไปไดที่จะเขาใจในเรื่องของจักรวาลและการกําเนิดของมัน
เปนสิ่งมีคาเกินกวาที่จะปลอยใหสูญเปลาไป การศึกษาวัตถุทองฟาอ่ืน  ๆทําใหเราเขาใจปญหา
สภาพแวดลอมของเรา และรูถึงทิศทางที่โลกอาจจะเปนไป  ถาเรายังไมรูที่จะจัดการกิจกรรม
ของเราเอง 

ยังมีประโยชนทางออมของการวิจัยการเดินทางไปอวกาศ กลาวไดวา การสราง
เทคโนโลยีเลเซอร และการรักษาทางการแพทยเปนสิ่งที่ไดจากการวิจัยอวกาศ สารตางๆ 
เชน เทฟลอน เปนสิ่งไดมาจากการแสวงหาวัสดุเพ่ือการเดินทางในอวกาศจะเห็นวา
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สรางข้ึนเพ่ือการวิจัยอวกาศ  เปนสิ่งที่เราสามารถนํามาใชประโยชนไดทันท ี

อรอนงค 
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ขอความในสองหนากอนหนานี้เขียนโดยนักเรียนชั้นปสุดทายของโรงเรียน  ใหใชขอความดังกลาวตอบ
คําถามตอไปนี ้

คําถามที ่15: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q01 

นักเรียนที่เขียนขอความเหลานี้เขียนข้ึนเพ่ือตอบคําถามขอใด 

1. ปญหาที่โลกเราเผชิญอยูทุกวันนี้คืออะไร 
2. คุณใหความเห็นชอบกับการสํารวจอวกาศหรือไม 
3. คุณเชื่อวามีสิ่งมีชีวิตอยูนอกโลกหรือไม 
4. มีความกาวหนาใดเกิดข้ึนจากการวิจัยอวกาศ ในระยะเร็วๆ นี ้

คําถามที ่16: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q03 

ผูเขียนคนใดที่มีความเห็นตรงขามกับความเห็นของสัญญา อยางชัดเจนที่สุด 

1. ทวม 
2. กนกวรรณ 
3. อรอนงค 
4. คัทลียา 

คําถามที ่17: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q06 – 0 1 9  

เมื่อพิจารณาแนวคิดที่สําคัญของผูเขียนทั้ง 5 คนแลว ใครที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด 

ชื่อของผูเขียนที่นักเรียนเห็นดวยคือ: ..............................  

ใชคําพูดของนักเรียนเองในการอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกโดยแสดงถึงความคิดเห็นของตัวเองและ
แนวคิดหลักของผูเขียนที่นักเรียนเลือก 

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

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

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

...........................................................................................................................................  
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คําถามที ่18: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q07– 0 1 9  

ประโยคตอไปนี้เปนเรื่องของความคิดเห็น ซึ่งข้ึนอยูกับแนวความคิดและการมองเห็นคุณคาของผูเขียน
ประโยคเหลานี้ บางประโยคอาจเปนขอเท็จจริงทีท่ดสอบได และอาจจะถูกหรือผิดก็ได 

ใหวงกลมรอบขอความที่คัดลอกมา วาขอใด “เปนความคิดเห็น” หรือขอใด “เปนขอเท็จจริง” 

ดังตัวอยางในขอแรก 

ขอความที่คัดมา สาระที่เปนความคิดเห็น 
หรือสาระที่เปนขอเท็จจริง 

“มลพิษในอากาศเปนสาเหตุของชองโหวของบรรยากาศ 
ชั้นโอโซน” (สัญญา) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลาย   
ลานลานเหรียญลงไปกับโครงการวิจัยอวกาศ”  
(กนกวรรณ) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววา 
ปญหาของมนุษยสามารถแกไดดวยการควบคุม 
สิ่งแวดลอมใหอยูมือ” (ทวม) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“การลมเลิกสํารวจอวกาศเพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา 
เปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก” (สัญญา) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 
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การแปรงฟนของคุณ 
ฟนของเราสะอาดมากข้ึนและมากข้ึนเมื่อเราย่ิงแปรงนานข้ึนและแรงข้ึนใชหรือไม? 

นักวิจัยชาวอังกฤษบอกวาไมใช เขาไดทดลองหลายๆ ทางเลือก  และทายที่สุดก็พบวิธีที่สมบูรณแบบ
ในการแปรงฟน การแปรงฟน 2 นาทีโดยไมแปรงฟนแรงจนเกินไปใหผลที่ดีที่สุด ถาคุณแปรงฟนแรง
คุณกําลังทํารายเคลือบฟนและเหงือกโดยไมไดขจัดเศษอาหารหรือคราบหนิปูน 

เบนท ฮันเซน ผูเชี่ยวชาญเรื่องการแปรงฟน กลาววาวิธจีับแปรงสีฟนที่ดีก็คือจับใหเหมือนจับปากกา 
“เริ่มจากมุมหนึ่ง และแปรงไปตามฟนจนหมดแถว” เธอบอกวา “อยาลืมลิ้นของคุณดวย! มันสามารถ
สะสมแบคทีเรียไดมากทีเดียว  ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นปาก” 

 

 

 

“การแปรงฟนของคุณ” เปนบทความจากนิตยสารของนอรเวย 

จงใชบทความเรื่อง “การแปรงฟนของคุณ” ขางบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่19: การแปรงฟนของคุณ R403Q01 

บทความนี้เก่ียวกับอะไร 

1. วิธีที่ดีที่สุดในการแปรงฟน 
2. แปรงสีฟนชนิดที่ใชดีที่สุด 
3. ความสําคัญของการมีฟนดี 
4. วิธีการแปรงฟนที่แตกตางกันของแตละคน 

คําถามที ่20: การแปรงฟนของคุณ R403Q02 

นักวิจัยชาวอังกฤษแนะนําวาอยางไร 

1. แนะนําวาคุณแปรงฟนไดบอยเทาที่จะแปรงได 
2. แนะนําวาคุณไมควรพยายามแปรงลิ้น 
3. แนะนําวาคุณไมควรแปรงฟนแรงเกินไป 
4. แนะนําวาคุณควรแปรงลิ้นใหบอยกวาฟน 
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คําถามที ่21: การแปรงฟนของคุณ R403Q03 – 0 1 9  

ทําไมเราจึงควรแปรงลิ้น  ตามคํากลาวของเบนท ฮันเซน 

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

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

คําถามที ่22: การแปรงฟนของคุณ R403Q04 

ทําไมในเรื่องจึงกลาวถึงปากกา 

1. เพ่ือชวยใหเราเขาใจวาควรจับแปรงสีฟนอยางไร 
2. เพราะเราเริ่มจากมุมหนึ่งเหมือนกันทั้งปากกาและแปรงสีฟน 
3. เพ่ือแสดงวาเราสามารถแปรงฟนไดหลายๆ วิธ ี
4. เพราะเราควรแปรงฟนอยางจริงจังเชนเดียวกับการเขียน 
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ตึกสูง 
“ตึกสูง” เปนบทความจากนิตยสารของนอรเวย  ตีพิมพในป ค.ศ. 2006 

 
 

ใช “ตึกสูง” ขางบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่23: ตึกสูง R419Q01 – 0 1 9  
ขณะที่บทความนี้ตีพิมพในนิตยสาร  ตึกใดในรูปที่ 2  สรางเสร็จแลวและสูงที่สุด 
.................................................................... 

คําถามที ่24: ตึกสูง R419Q04 
รูปที่ 1 ใหขอมูลอะไร 
1. การเปรียบเทียบความสูงของตึกตางๆ 
2. จํานวนตึกทั้งหมดในเมืองตางๆ 
3. จํานวนตึกที่มีความสูงมากกวาความสูงระดับหนึ่งของเมืองตาง  ๆ
4. ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบของตึกในเมืองตางๆ 

    593 
         339 
              140 
            124 
            124 
           118 
           113 
          112 
          112 
         103 
         98 
        92 
       86 
      77 
      68 

หอไอเฟล 
ปารีส 
(1889) 

ตึกเอมไพรสเตต 
นิวยอรก 
(1931) 

 700 
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50 

 0 
เมตร 

ฮองกง 
ดูไบ 
โตเกียว 
เซ่ียงไฮ 
เสิ่นเจิ้น จีน 
กรุงเทพฯ 
กรุงปานามา 
นิวยอรก 
โซล 
ไมอาม ี
ชิคาโก 
โตรอนโต 
สิงคโปร 
จาการตา 
เซาเปาโล 

รูปท่ี 1: ตึกสูงในโลก 

รูปที ่1 แสดงจํานวนตึกสูงอยางนอย 30 ช้ันที่สรางเสร็จแลวหรือ
กําลังกอสราง ทั้งน้ีรวมถึงตึกที่วางแผนกอสรางตั้งแตมกราคม 
ค.ศ. 2001 

รูปท่ี 2: ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกบางตึก 

เม่ือตึกเบิรจในดูไบสรางเสร็จในป ค.ศ. 2008 
คาดวาจะเปนตึกที่สูงที่สุดในโลก  มีความสูง 
700 เมตร 

 

เรดิสัน SAS 
พลาซา 
ออสโล 
(1990) 

ไทเป 101 
ไทเป 
(2004) 

หอคอย ซีเอ็น
ทาวเวอร 
โตรอนโต 
(1976) 

ตึกเบิรจ 
ดูไบ 

(2008) 
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คําถามที ่25: ตึกสูง R419Q05 – 0 1 2 9  
เรดิสัน SAS พลาซาในเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สูงเพียง 117 เมตร ทําไมจึงนําตึกนี้มาใสใน     
รูปที่ 2 

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

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

คําถามที ่26: ตึกสูง R419Q09 
สมมติวาขอมูลเก่ียวกับตึกสูงถูกนําเสนออีกครั้งในบทความเชนเดียวกันนี้ในอีก 20 ปขางหนา 

ขอความ 3 ขอความที่อยูขางลางคือ ลักษณะของบทความเดิม  ใหแสดงวาลักษณะเหลานี้มีแนวโนมจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอีก 20 ปขางหนาหรือไม  โดยเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
ตารางขางลาง 

ลักษณะของบทความ มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 
20 ปขางหนา ใชหรือไม 

เมืองที่แสดงในรูปที่ 1 ใช / ไมใช 

หัวเรื่องของรูปที่ 2 ใช / ไมใช 

จํานวนของตึกที่แสดงในรูปที่ 1 ใช / ไมใช 

คําถามที ่27: ตึกสูง R419Q10 
ใชเรื่อง “ตึกสูง” เพ่ือตัดสินวาขอมูลในแตละสวนของตารางขางลางนี้อยูในรูปที่ 1  รูปที่ 2 หรือไมอยูทั้ง
สองรูป 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “รูปที่ 1” “รูปที่ 2” หรือ “ไมอยูทั้งสองรูป” เพ่ือแสดงคําตอบของนักเรียน 

สวนของขอมูล รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

ชื่อของตึกหนึ่งในฮองกง รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

ชวงเวลาที่ตึกเอมไพรสเตตสรางเสร็จ รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

จํานวนตึกที่สรางในโตรอนโตตั้งแตป 1976 รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 
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จุดหนึ่งนั้นของละครเวท ี
เรื่องราวเกิดข้ึนในปราสาทที่อยูติดกับชายหาดใน
อิตาล ี

องคที่ 1 

หองรับแขกที่ประดับอยางสวยงามในปราสาทที่
ตั้งอยูริมชายหาดอันงดงาม  มีประตูอยูดานขวา5 

และดานซาย หองนั่งเลนจัดใหอยูกลางเวที มี
โซฟา โตะ และเกาอ้ีเทาแขนสองตัว หนาตาง
บานใหญอยูดานหลัง เปนคืนที่มีดาวพรางพราย 
บนเวทีมืดสนิท เมื่อมานเปดข้ึนเราไดยินเสียง
ผูชายคุยกันเสียงดังอยูหลังประตูทางดานซาย 10 

ประตูเปดออกสุภาพบุรุษในชุดทักซิโด 3 คนเดิน
เขามา  หนึ่งในนั้นเปดไฟในทันที พวกเขาเดินไป
ตรงกลางอยางเงียบๆ และยืนอยูรอบโตะแลวนั่งลง
พรอมกัน  กัลนั่งเกาอ้ีเทาแขนทางดานซาย ทูไร
นั่งเกาอ้ีทางดานขวา อดัมนั่งโซฟาตรงกลาง ใน15 

ความเงียบอันยาวนานจนเกือบจะเปนความอึดอัด 
ทุกคนนั่งยืดตัวตามสบายอยูในความเงียบ จากนั้น  

กัล 
ทําไมคุณถึงคิดนานขนาดนั้น 

ทูไร 20 

ผมกําลังคิดวามันยากขนาดไหนในการเริ่มตน
การแสดงที่จะตองแนะนําตัวละครหลักทั้งหมด
ตั้งแตเริ่มแสดง 

อดัม 
ผมก็คิดวามันยาก 25 

ทูไร 
มันยากอยางรายกาจ  เมื่อการแสดงเริ่ม  ผูชม
อยูในความเงียบ  นักแสดงข้ึนบนเวทีและความ
อึด อัดก็ เ ริ่ ม ข้ึน  มันนานเหมือนชั่ วนิรั นดร 

บางครั้งนานถึง 15 นาทีกวาผูชมจะรูเรื่อง30 

วาใครเปนใครและทําอะไรกัน 

กัล 
สมองคุณแปลกนะนี่ จะลืมเรื่องงานสักนาที
ไมไดเลยหรือ 

ทูไร 35 

ทําแบบนั้นไมได 

กัล 
ยังไมเคยเกินครึ่งชั่วโมงสักครั้งเลยที่คุณจะ
ไมพูดถึงโรงละคร นักแสดง และละคร    
ในโลกนี้ยังมีอยางอ่ืนอยูอีกนะ 40 

ทูไร 
ไมมีอยางอ่ืนหรอก ผมเปนคนเขียนบท
ละคร ผมถูกสาปมา 

กัล 
คุณไมควรตกเปนทาสของงาน 45 

ทูไร 
ถาคุณไมเปนนายมัน คุณก็เปนทาสของมัน 
ไมมีจุดกลางหรอก เชื่อผมเถอะ มันไมตลก
ที่จะเริ่มละครใหดี มันเปนหนึ่งในปญหาที่
ยากที่สุดของผูกํากับเวที ทันทีที่ละครเริ่ม50 

คุณแนะนําตัวละครของคุณเลยไดไหม ดู
ฉากนี้สิมีเราสามคน สุภาพบุรุษสามคนใน
ชุดทักซิโด บอกไดไหมวาพวกเขาไมไดเขา
มาในหองของปราสาทที่สงางาม แตมันเปน
เวที เขาจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่ ไรสาระ55 

มากมายจนกวาจะรูวาเราเปนใคร มันจะไม
ง ายกว าหรื อ ถาจะเริ่มตนโดยยืน ข้ึน 
แนะนําตัวเอง  ยืนข้ึน สวัสดี พวกเราทั้ง
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สามคนเปนแขกในปราสาทนี้ พวกเราออกมาจาก
หองอาหารไดไมนาน     เรากินอาหารเย็นอัน60 

แสนวิเศษและด่ืมแชมเปญไป 2 ขวด   ผมชื่อ 
ซานเดอร ทูไร     ผมเปนนักเขียนบทละคร    
ผมเขียนบทละครมาแลว 30 ปมันเปนอาชีพของผม 
จบ ทีนี้ก็ถึงตาคุณละ 

กัล 65 

ยืนข้ึน ผมชื่อกัล ผมก็เปนนักเขียนบทละคร
เหมือนกัน ผมเขียนบทละครดวยกันทุกเรื่องกับ
สุภาพบุรุษผูนี้ เราเปนคูหูนักเขียนบทละครที่มี
ชื่อเสียง จะเห็นวาปายการแสดงของละครตลก
ขบขันและละครเพลงทุกปาย จะบอกวา เขียนบท70 

โดย กัล และ ทูไร โดยธรรมชาติแลวนี่ก็คืออาชีพ
ของผมเชนกัน 

กัล และ ทูไร 
พรอมกัน  และชายหนุมคนนี้… 

อดัม 75 

ยืนข้ึน ชายหนุมคนนี้คือ  ผมขออนุญาตแนะนําตัว
ผม อัลเบิรต อดัม อายุ 25 ป เปนนักแตงเพลง 
ผมแตงเพลงใหสุภาพบุรุษใจดีสองทานนี้ในการ
แสดงละครเพลงเรื่องลาสุดของพวกเขา  และนี่
คืองานชิ้นแรกของผมสําหรับการแสดงบนเวที 80 

ทูตสวรรคผูสูงวัยสองทานนี้เปนผูคนพบตัวผม
และที่มานี้ก็ดวยความชวยเหลือของพวกเขา ผม
อยากจะมีชื่อเสียง พวกเขาทําใหผมไดรับเชิญมา
ที่ปราสาทแหงนี้    พวกเขาตัดเสื้อโคทและชุด
ทักซิโดให ถาจะมองในอีกมุมหนึ่ง ตอนนี้ผมจน85 

และไมมีใครรูจัก ย่ิงไปกวานี้ผมยังเปนเด็ก
กําพรา และคุณยาเปนคนเลี้ยงผมมา คุณยาได

เสียไปแลว ผมเหลือตัวคนเดียวในโลกนี้ 
ผมไมมีชื่อเสียง ผมไมมีเงิน 

ทูไร 90 

แตคุณยังหนุม 

กัล 
และมีพรสวรรค 

อดัม 
และผมหลงรักนักรอง 95 

ทูไร 
คุณไมควรพูดตรงนั้น ยังไงผูชมทุกทานใน
ที่นี้จะรูไดเอง 

พวกเขาทุกคนนั่งลง 

ทูไร 100 

นี่ไมใชวิธีที่งายที่สุดในการเริ่มตนละคร
หรอกหรือ 

กัล 
ถาเราทําแบบนี้ได เราจะเขียนบทไดงาย 

ทูไร 105 

เชื่อผม มันไมไดยากขนาดนั้น เพียงแคคิดวา
ทั้งหมดนี้คือ... 

กัล 
เอาละ เอาละ เอาละ ขอแคอยาเริ่มพูดเรื่อง
ละครอีก ฉันเบ่ือมันเต็มทีแลว เราจะคุยกัน110 

วันพรุงนี้ถาคุณตองการ 
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“จุดหนึ่งนั้นของละครเวที” เปนการเริ่มเรื่องของบทละครที่เขียนโดยนักเขียนบทละครชาวฮังการี
ชื่อ  เฟอเรนส  มอลนาร 

จงใช “จุดหนึ่งนั้นของละครเวท”ี ในสองหนาที่แลว เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ (หมายเหตุ กําหนดเลข
บรรทัดไวใหทีด่านขางของบทละครเพ่ือชวยนักเรียนในการหาสวนที่คําถามอางถึง) 

คําถามที ่28: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q03 – 0 1 9  

ในเวลาไมนานกอนจะเปดมาน  ตัวละครในเรื่องไดทําอะไรกัน 

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

คําถามที ่29: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q04 

“มันนานเหมือนชั่วนิรันดร บางครั้งนานถึง 15 นาที...” (บรรทัดที่ 29-30) 

ตามที่ทูไรกลาว ทําไมเวลา 15 นาที จึง “เหมือนชั่วนิรันดร” 

1. มันเปนเวลานานมากที่จะคาดหวังใหผูชมนั่งนิ่งๆ ในโรงละครที่เต็มไปดวยผูชม 
2. มันดูเหมือนใชเวลาไมมีที่สิ้นสุดในการทําใหเรื่องราวตอนเริ่มของละครเปนที่รูเรื่องเขาใจกัน 
3. มันดูเหมือนวาทุกครั้งใชเวลายาวนานที่นักเขียนบทละครจะเขียนตอนเริ่มของบทละคร 
4. มันดูเหมือนเวลาเดินไปอยางชาๆ เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญข้ึนในละคร 
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คําถามที ่30: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q06 – 0 1 9  

ผูอานคนหนึ่งกลาววา “อดัมคงจะเปนตัวละครที่ตื่นเตนมากที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งสามที่มาใน
ปราสาท” 

ผูอานสามารถกลาวสนับสนุนความคิดเห็นนี้ไดอยางไร จงใชเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผลประกอบคําตอบ
ของนักเรียน 

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

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

คําถามที ่31: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q07 

ทั้งหมดนี้ มอลนาร นักเขียนบทละคร กําลังทําอะไรในบทละครที่ตัดตอนมานี ้

1. เขากําลังแสดงวิธีที่ตัวละครแตละตัวจะแกปญหาของตัวเอง 
2. เขากําลังทําใหตัวละครของเขาแสดงใหเห็นวาเหมือนชั่วนิรันดรในละครเปนเชนไร 
3. เขากําลังยกตัวอยางการเปดการแสดงโดยทั่วไปและประเพณปีฏิบัต ิ
4. เขากําลังใชตัวละครเพ่ือแสดงถึงปญหาหนึ่งในการสรางสรรคผลงานของตัวเขาเอง 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   ขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 4 

บทความท่ี 1 

อมันดา กับดัชเชส 
 

เนื้อเรื่องยอ:  นับตั้งแตเลอโอคาเดีย เสียชีวิตลง เจาชายผูซึ่งหลงรักเธอ เสียใจอยางสุดซึ้ง ที่รานช่ือ เอสเซดา โซเออร      
ดัชเชส  ผูเปนปาของเจาชายไปพบเด็กสาวคนขายของ ช่ือ อมันดา  ซึ่งมีหนาตาละมายคลายคลึงกับเลอโอคาเดียอยาง
นาอัศจรรย ดัชเชสตองการใหอมันดาชวยใหเจาชายลืมความทุกข  เพราะพลัดพรากจากหญิงอันเปนที่รักของเขา 
 

บริเวณสี่แยกในลานปราสาทมีที่นั่งรอบอนุสาวรีย
เล็กๆ...เวลาพลบคํ่า… 

อมันดา 
ดิฉันไมเขาใจคะ วาจะชวยเขาไดอยางไร ดิฉันไม
เช่ือเลยนะคะวาคุณคิดทําอะไรแบบนี้… แลวทําไม
ตองเปนดิฉันดวยละ ดิฉันไมใชคนสวย และคงไมมี
ใครหรอกคะ  ที่จะทําใหเขาลืมความหลังไดอยาง
งายดาย ไมวาจะสวยสักแคไหนก็ตาม? 

ดัชเชส 
ใช – ไมมีใคร นอกจากเธอ 
 

             อมันดา (น้ําเสียงประหลาดใจ) 
ฉันนะหรือคะ? 

ดัชเชส 
โลกของเธอนะชางแคบเหลือเกิน เด็กโง นี่คงเห็นแต
โลกในสํานักงาน คงยังไมมีใครเคยบอกเธอซินะ แต
ฉันเช่ือจิตใตสํานึกของฉัน รูไหมฉันเกือบจะตะโกน
ออกมาตอนที่ฉันเห็นเธอครั้งแรก  ใครๆ คงไมรู 
หรอกวา เธอนะชางเหมือนเลอโอคาเดีย เสียจริงๆ 
 

ความเงียบสงัดเยี่ยมกรายเขามา นกกลางคืนเริ่ม
ออกหากินแทนนกที่หากินตอนกลางวัน ลาน
ปราสาทปกคลุมดวยรมเงาของแมกไม   

อมันดา (กระซิบเสียงแผวเบา) 
ดิฉันไมคิดวาจะทําได มาดาม ฉันเปนคนธรรมดา 
ไมมีอะไรเลย และทั้งคูเขารักกันมาก ดิฉันยังอด  
ช่ืนชมความรักนั้นไมได คุณไมเห็นหรือคะ 
 
 
 

เธอลุกขึ้น พรอมหยิบกระเปาเสื้อผา  ใบเล็กขึ้นมา
เตรียมเดินจากไป 

 

 ดัชเชส (กระซิบเสียงแผวเชนกัน อยางสิ้นหวัง) 
จริงของเธอ ฉันขอโทษ 
 

เธอลุกขึ้น อยางทุลักทุเลเหมือนกับคนสูงอายุทั่วไป      
เสียงกระด่ิงจักรยานแววมา เธอเริ่มพูดตอ 
 

ฟง… นั่นแหละ เขาละ เพียงใหเขาเห็นเธอยืนพิงเสา
อนุสาวรียนี้  นี่เปนสถานที่แหงแรกที่เขาพบหลอน   
ลองใหเขาเห็นเธอ เพียงแคนี้เทานั้น เพียงครั้งเดียว   
ใหเขาเรียกเธอ  ใหโอกาสที่เขาจะสนใจในความเหมือน
ของเธอกับคนรักของเขา แลวฉันจะสารภาพแผนการนี้
กับเขาพรุงนี้ ถาจะทําใหเขาเกลียดฉันไปตลอดฉันก็
ยอม แตฉันไมยอมใหคนที่เสียชีวิตไปแลวพรากเขาไป
จากฉัน ฉันแนใจ… (ดัชเชสจูงมือเธอ) เธอจะทําเพื่อฉัน
สักครั้งไดไหม ฉันขอรองเธอนะ สาวนอย (ดัชเชสมอง
เธอ ดวยสายตาที่ออนวอน และพูดขึ้นมาทันทีทันใด) วิธี
นี้เธอก็จะเห็นเขาดวย และ…ฉันรูสึกเหมือนเปนสาว
ขึ้นมาอีกครั้งที่พูดอยางนี้กับเธอ  ชีวิตมันบาดีนะ   ฉัน
รูสึกอยางนี้มา 3 ครั้งแลวในรอบ 60 ป  และรูสึกเปน
ครั้งที่สองแลวใน 10 นาทีนี้   เธอจะเห็นเขา  และถาเขา 
(ทําไมถึงเปนเขาไมไดละ ก็เขาทั้งหลอและมีเสนห)  และ
ถาเขาจะมีโชค ทั้งสําหรับเขาและฉันดวย ที่จะไดเห็น
ภาพจากตัวเธอสักช่ัวครู… เสียงกระด่ิงดังใกลเขามาอีก
ครั้งในเงามืด 

  อมันดา (กระซิบ)  
ดิฉันจะพูดอะไรกับเขาดีละคะ? 
 
 
 

 ดัชเชส (บีบแขนอมันดา) 
ก็แคพูดงายๆ วา   “ขอโทษคะคุณ ทางไปทะเลไปทาง
ไหนคะ?” 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 5 

เธอหลบเขาไปในเงาไมที่มืดมิดอยางรวดเร็ว  ทันใด
นั้นก็ปรากฏภาพสลัวลางขึ้นเปนเจาชาย    บน
จักรยานนั่นเอง เขาผานเขามาใกล  ภาพสลัวของ 
อมันดาที่ยืนอยูชิดเสา หลอนพูดออกมาเบาๆ 

อมันดา 
ขอโทษคะ คุณ… 
 

เขาหยุดรถจักรยาน กาวลงมา ถอดหมวดพรอมกับ
มองเธอ 

เจาชาย 
อะไรหรือ ครับ? 

อมันดา 
 

ทางไปทะเล ไปทางไหนคะ? 
 

เจาชาย 
ถึงแยกที่สอง แลวเลี้ยวซาย 
 

เขาโคงศรีษะ อยางเศราสรอยและสุภาพแลวขี่
จักรยานหางออกไป เสียงกระด่ิงดังแววๆ  ดัชเชสกาว
ออกมาจากเงามืด ดูเหมือนแกขึ้นไปอีก 

 

            อมันดา (นิ่งไปอึดใจ แลวพูดเสียงแผวเบา) 
เขาจําฉันไมได… 

ดัชเชส 
มันคงมืด…อีกอยาง ใครจะรูใจ เขาอาจเห็นหนาเธอเปน
ใครก็ไมรู ในความเลอะเลือนของเขา (หลอนเอยอยาง
กระดาก) รถไฟเที่ยวสุดทายผานไปแลวสาวนอย คืนนี้
เธออยากไปพักกับฉันที่คฤหาสนไหม? 
 

อมันดา (ตอบดวยน้ําเสียงที่เธอเองก็แทบจําเสียงตัวเอง   
ไมได)   
คะมาดาม 
 

มืดสนิทจนมองไมเห็นคนทั้งสองอีกเลย   มีเพียงเสียงลม
เทานั้นที่กระซิบแผวจากตนไมใหญบริเวณนั้น 
 

ฉากปดลง 
 

บทความท่ี  2 
นิยามของบางอาชีพเกี่ยวกับการแสดง 

นักแสดง : แสดงบทบาทตางๆ  บนเวที 

ผูกํากับ : ควบคุมและดูแลภาพรวมในทุกมุมมองของละคร ไมเพียงแตดูตําแหนงของนักแสดง จัดคิวนักแสดง  
การเขาและออกฉาก  ช้ีนําการแสดง แตยังแนะนําเรื่องการแปลความหมายของบทละครตนฉบับที่ไดรับ 

ชางเสื้อ : ตัดชุดการแสดงตามแบบ 

ผูออกแบบฉาก : ออกแบบตัวหุนในฉากและชุดเสื้อผา ตัวหุนนี้จะถูกแปลงออกมาใหมีขนาดเทาของจริงในโรงถาย
หรือโรงละคร 

ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก : รับผิดชอบการจัดเรื่องเครื่องประดับฉาก เชน เกาอี้นั่ง ตะเกียง ชอดอกไม ฯลฯ     
ซึ่งไมรวมเรื่องฉากและเสื้อผา 

ชางเสียง : รับผิดชอบดานการควบคุมเสียงขณะแสดง 

ชางแสง : รับผิดชอบดานการควบคุมแสงขณะแสดง หากใชเครื่องมือช้ันสูงจะตองใชชางแสงอยางนอย 10 คน 
 
 



ขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 6 

ในสองหนาที่ผานมาเปนบทความสองบทความ บทความที่ 1 ตัดตอนจากบทละคร เรื่อง “เลอ โอคาเดีย”    
โดย ยีน อะนอท และบทความที่ 2 ใหคําจํากัดความของอาชีพตางๆ ในการจัดละครเวที ใหใชบทความ
ทั้งสองตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 1: อมันดากับดัชเชส  R216Q01 

บทที่ตัดจากละครนี้เก่ียวกับเรื่องอะไร? 

ดัชเชสคิดอุบายเพ่ืออะไร 

1. ทําใหเจาชายมาเย่ียมเธอบอยข้ึน 
2. ทําใหเจาชายตัดสินใจแตงงาน 
3. ใหอมันดาชวยดับความทุกขของเจาชาย 
4. ชวยใหอมันดามาอยูที่คฤหาสนกับเธอ 

คําถามที่ 2: อมันดากับดัชเชส R216Q02 – 0 1 9  
ในบทละคร นอกจากบทสนทนาระหวางตัวละคร ยังมีสวนที่บอกทาทางสําหรับนักแสดงและชาง
เทคนิคใหทําตามดวย 

รูไดอยางไรวาในบทละครมีตัวบอกใหทราบถึงสวนนี ้

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

คําถามที่ 3: อมันดากับดัชเชส R216Q03 – 0 1 9 

ตารางขางลาง  เปนรายชื่อชางเทคนิคที่เก่ียวของในการจัดฉากละครที่ตัดมาจากเรื่อง เลอโอคาเดียนี้  
จงระบุขอความที่บรรยายถึงฉากหรือเหตุการณ 1 อยาง ที่เก่ียวของกับหนาที่ของชางเทคนิคแตละคน 
โดยใชเนื้อหาในบทความที่ 1 

ขอแรกเปนตัวอยาง 

ชางเทคนิคละครเวท ี ผูกํากับเวท ี

นักออกแบบฉาก ที่นั่งรอบอนุสาวรียเล็กๆ 

ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก  

ชางเสียง  

ชางแสง  



ขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 7 

คําถามที่ 4: อมันดากับดัชเชส R216Q04 – 0 1 9 
ผูกํากับ จัดตําแหนงนักแสดงบนเวท ีผูกํากับใชอักษร “อ” แทน อมันดา  และดัชเชส แทนดวยอักษร “ด” 

โปรดใสอักษร  “อ” และ “ด” บนแผนภาพขางลางนี ้ที่จะแสดงตําแหนงอยางคราวๆ ที่อมันดา  
และดัชเชส ยืนอยู ขณะที่เจาชายมาถึง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามที่ 5 : อมันดากับดัชเชส R216Q06 
ตอนจบฉาก ที่คัดมาจากบทละคร อมันดาพูดวา "เขาจําฉันไมได…" 

เธอหมายความวาอยางไร 

1. เจาชายไมไดมองอมันดา 
2. เจาชายทราบวาอมันดาเปนผูชวยรานขายของ 
3. เจาชายไมทราบวาเคยพบอมันดามากอน 
4. เจาชายไมไดสังเกตวาอมันดาคลายเลอโอคาเดีย 

ปก 

ปก 
ปก 
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ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ 
 
 โทรศัพทมือถือเปนอันตรายใชหรือไม 
  ใช ไมใช 

1. คลื่นวิทยุที่ออกจากโทรศัพทมือถือ
สามารถทําใหเนื้อเย่ือของรางกาย
รอนข้ึนและเปนอันตรายได 

คลื่นวิทยุไมมีพลังมากพอที่จะ
เปนเหตุใหเกิดความรอนที่เปน
อันตรายตอรางกายได 

2.  สนามแมเหล็กที่เกิดจาก
โทรศัพทมือถือสามารถสงผลตอ
การทํางานของเซลลในรางกาย 

สนามแมเหล็กเกิดข้ึนออนมาก 
และไมนาจะสงผลตอเซลลใน
รางกายของเรา 

3. คนที่คุยโทรศัพทนานๆ บางครั้ง
จะบนวาเหนื่อยลา ปวดหัว และ
ขาดสมาธ ิ

ไมเคยมีการสังเกตผลดังกลาวใน
ระดับหองปฏิบัติการ และบางที
อาจเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ของการ
ใชชีวิตยุคใหม 

4. ผูใชโทรศพัทมือถือมีโอกาสเกิด
มะเร็งในสมองดานติดกับหทูี่ใช
แนบกับโทรศัพทมากกวา 2.5 
เทา 

นักวิจัยยอมรับวายังไมมีความ
ชัดเจนวาการเพ่ิมข้ึนนั้น
เก่ียวของกับการใช
โทรศัพทมือถือ 

5. หนวยงานที่เปนตัวแทนระหวาง
ประเทศสําหรับงานวิจัยเรื่อง
มะเร็งพบความเชื่อมโยงระหวาง
มะเร็งในเด็กกับสายไฟฟา 
สายไฟฟาก็ปลอยรังสี
เชนเดียวกับโทรศัพทมือถือ 

รังสีที่เกิดจากสายไฟฟาเปนรังสี
คนละชนิด และมีพลังงาน
มากกวารังสีที่ออกจาก
โทรศัพทมือถือ 

 
จุดสําคัญ 

ความขัดแยงของ
รายงานเก่ียวกับ
ความเสี่ยงตอสุขภาพ
จากโทรศัพทมือถือ 
ปรากฏในชวงปลาย
ทศวรรษที่ 1990 

 

 

 

จุดสําคัญ 

เงินหลายลานบาทได
ถูกใชไปในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือ
สํารวจผลกระทบของ
โทรศัพทมือถือ 

 

 
6. คลื่นความถี่วิทยุที่เหมือนกับ

คลื่นในโทรศัพทมือถือสามารถ
เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ
ยีนในหนอนได 

หนอนไมใชมนุษย จึงไมมีการ
ยืนยันวาเซลลสมองของเราจะ
เกิดผลในลักษณะเดียวกัน 
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 ถาคุณใชโทรศัพทมือถือ... 
 จงทํา อยาทํา 
 พยายามคุยใหสั้น อยาใชโทรศัพทมือถือเมื่อ

สัญญาณออนเพราะโทรศัพท
ตองใชพลังงานในการสื่อสารกับ
สถานีภาคพ้ืนดินมากข้ึน และ
การปลอยคลื่นวิทยุจะสูงข้ึน 

  

พกโทรศัพทมือถือให
หางจากรางกายเมื่อ
ไมไดใชงาน 

 

อยาซื้อโทรศัพทมือถือที่มีคา 
“SAR”1 สูง ซึ่งหมายความวาจะ
ปลอยรังสีไดมากกวา 

 

จุดสําคัญ 

เนื่องจากมีผูใชโทรศัพทมือถือ
จํานวนมหาศาล แมจะสงผล
เพียงเล็กนอยตอสุขภาพก็อาจ
นําไปสูปญหาใหญตอสุขภาพ
ของสาธารณะได 

 

จุดสําคัญ 

ในป ค.ศ.2000 รายงานของสจวต 
(รายงานของอังกฤษ)  ไมพบ
ปญหาทางสุขภาพที่เกิดจาก
โทรศัพทมือถือ   แตแนะนําให
ระวังโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน
จนกวาจะมีงานวิจัยที่มากกวานี้ 
มีรายงานเพ่ิมเติมในป 2004 
สนับสนุนงานวิจัยนี ้

  

ซื้อโทรศัพทมือถือที่มี 
“เวลาพูด” ไดนาน จะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาและ
ปลอยรังสีนอยกวา 

 

 

 

อยาซื้ออุปกรณเสริมปองกันรังสี
ที่สวยสะดุดตา จนกวาจะผาน
การทดสอบจากหนวยงานอิสระ
ที่ไมใชบริษัทมือถือ 

 

1 SAR (อัตราการดูดซับจําเพาะ) เปนการวัดวารังสีแมเหล็กไฟฟาถูกดูดซับโดยเนื้อเยื่อของรางกายในขณะที่ใช
โทรศัพทมือถือไดเทาใด 
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“ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ” ในสองหนาที่แลวมาจากเว็บไซตหนึ่ง 

จงใช “ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่6: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q02 

จุดประสงคของจุดสําคัญคืออะไร 

1. เพ่ือบอกถึงอันตรายของการใชโทรศัพทมือถือ 
2. เพ่ือเสนอวาการโตแยงเรื่องความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือยังดําเนินตอไป 
3. เพ่ือบอกถึงขอควรระวังที่ผูใชโทรศัพทมือถือควรปฏิบัติ 
4. เพ่ือเสนอวาไมพบปญหาทางสุขภาพที่เกิดจากโทรศัพทมือถือ 

คําถามที ่7: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q11 

“มันยากที่จะพิสูจนวาสิ่งหนึ่งเปนสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งอยางแนนอน” 

ขอมูลสวนนี้มีความสัมพันธอยางไรกับขอความในขอ 4 ชอง ใช และ ไมใช ของตาราง 
โทรศัพทมือถือเปนอันตรายใชหรือไม  

1. มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ใช แตไมไดพิสูจน 
2. มันพิสูจนขอโตแยงในชอง ใช 
3. มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ไมใช แตไมไดพิสูจน 
4. มันแสดงวาขอโตแยงในชอง ไมใช นั้นผิด 

คําถามที ่8: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q06 – 0 1 9  

ดูขอที่ 3 ในชอง ไมใช ของตาราง  ในสวนนี้  อะไรที่อาจเปน “ปจจัยอ่ืนๆ” อยางหนึ่ง   จงใหเหตุผล
ประกอบคําตอบของนักเรียน 

...........................................................................................................................................  
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คําถามที ่9: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q09 

ดูตารางในหัวขอ ถาคุณใชโทรศัพทมือถือ... 

ตารางนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดใด 

1. ไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ 
2. มีความเสี่ยงที่ไดพิสูจนแลววาเก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ 
3. อาจมีหรือไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตก็ควรจะระวังไวกอน 
4. อาจมีหรือไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตไมควรใชจนกวาจะรูแนนอน 
5. คําแนะนําในสวนของ จงทํา สําหรับผูที่คิดวาเปนภัยคุกคามอยางจริงจัง และ คําแนะนําในสวน

ของ อยาทํา สําหรับผูทีคิ่ดอยางอ่ืน 
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บอลลูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จงใช “บอลลูน” จากขางบน เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่10: บอลลูน R417Q08 
ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
1. สิงหาเนียตกอยูในอันตรายระหวางการเดินทางโดยบอลลูน 
2. สิงหาเนียสรางสถิติโลกข้ึนใหม 
3. สิงหาเนียเดินทางเหนือทะเลและพ้ืนดิน  
4. บอลลูนของสิงหาเนียใหญโตมโหฬาร 

การบันทึกสถิติความสูงของบอลลูนอากาศรอน 
นักบินชาวอินเดีย วิเจยพัต สิงหาเนีย ไดทําลายสถิติความสูงของบอลลูน
อากาศรอน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 เขาเปนบุคคลแรกที่พา
บอลลูนลอยไปถึง 21,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

เสนใย:  
ไนลอน 

ชองตามยาวสามารถ
เปดใหอากาศ 
รอนออกได 
เพื่อลดความสูง 

การเติมอากาศ:  
2.5 ช่ัวโมง 

ขนาด: 453,000 m3 
(ขนาดปกติของบอลลูน
อากาศรอนปกติ 481 m3) 

น้ําหนัก: 1,800 kg 

ความสูง: 
49 m 

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอนทั่วไป 

บอลลูนมุงหนาออก
ทะเล  ในตอนแรก 
เมื่อปะทะกับ
กระแสลมแรงจึงถูก
พัดกลับมาอยูเหนือ
แผนดินอีกครั้ง 

สถิติระดับความสูงที่บันทึกได: 
21,000 ม. 

ออกซิเจน: เพียง 4% ของ
ระดับพื้นดิน 

อุณหภูมิ:  
–95 °C 

สถิติเดิม:  
19,800 m 

เคร่ืองบินจัมโบเจท็:  
10,000 m 

จุดท่ีลงจอด
โดยประมาณ 

นิวเดลี 

483 km 

มุมไบ 

กระเชา:  
สูง: 2.7 m  กวาง: 1.3 m 

หองโดยสารเปนแบบปดและปรับ
ความดัน มีหนาตางเปนฉนวน 

วิเจยพัต สิงหาเนีย สวมชุด
อวกาศระหวางการเดินทาง 

สรางดวยอลูมิเนียมเชนเดียวกับ
เครื่องบิน 
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คําถามที ่11: บอลลูน R417Q03 – 0 1 2 9  
วิเจยพัต สิงหาเนียไดใชเทคโนโลยีที่มีในยานพาหนะอ่ืนสองชนิด ยานพาหนะนั้น ไดแกอะไรบาง 

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

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

คําถามที ่12: บอลลูน R417Q04 – 0 1 9  
การนําภาพเครื่องบินจัมโบเจ็ทมาใสไวในเนื้อเรื่องมจีุดประสงคอะไร 

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

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

คําถามที ่13: บอลลูน R417Q06 

 

ทําไมภาพวาดนี้จึงแสดงบอลลูนถึงสองลูก 

1. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกอนและหลังพองตัว 
2. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกับบอลลูนอากาศรอนทั่วไป 
3. เพ่ือแสดงวาบอลลูนของสิงหาเนียดูเล็กเมื่อมองจากพ้ืนดิน 
4. เพ่ือแสดงวาบอลลูนของสิงหาเนียเกือบชนกับบอลลูนอ่ืน 

ความสูง:  
49 m 

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอนท่ัวไป 
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ประชาธิปไตยในเอเธนส 
ตอนที่ 1 

ธูซิดิดีส เปนนักประวัติศาสตรและทหารที่มีชีวิตอยูเมื่อศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาลในยุคกรีกโบราณ 
เขาเกิดในกรุงเอเธนส ในชวงสงครามเพโลพอนเนสเชียน (431 – 404 ปกอนคริสตกาล) ระหวาง
เอเธนสกับสปารตา เขามีตําแหนงควบคุมกองเรือทีม่ีภารกิจคือปองกันเมืองแอมฟโพลิสในนครเทรซ เขา
ไปถึงเมืองชาไปและเมืองตกอยูในมือของบราซิดัสนายพลชาวสปารตา ซึ่งเนรเทศธูซิดิดีสออกไปเปน
เวลา 20 ป สิ่งนี้ชวยใหเขามีโอกาสเก็บรวบรวมขอมูลจากทั้งสองฝายที่ทําสงครามกันและเปดโอกาสให
เขามีผลงานคนควาเรื่อง ประวัติศาสตรของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

ธูซิดิดีสนับวาเปนหนึ่งในยอดนักประวัติศาสตรยุคโบราณ เขามุงความสนใจในเรื่องสาเหตุจาก
ธรรมชาติและพฤติกรรมของแตละคนมากกวาเรื่องโชคชะตาหรือการกระทําของพระเจา เพ่ืออธิบาย
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร ในงานของเขาจะไมเพียงบรรยายขอเท็จจริงเทานั้นแตจะพยายามหา
เหตุผลทีช่ักจูงใหตัวละครหลักเกิดการกระทําในลักษณะนั้น  ธูซิดิดีส เนนในเรื่องพฤติกรรมของแตละ
บุคคลทําใหบางครั้งเขาเริ่มแตงสุนทรพจนข้ึนมา สิ่งเหลานี้ชวยใหเขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครใน
ประวัติศาสตร 

ตอนที่ 2 

ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส (ศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาล) ผูปกครองชาวเอเธนส   สุนทรพจน
ตอไปนี้เปนเกียรติแกทหารที่พลีชีพในปแรกของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

ระบบการปกครองของพวกเราไมไดลอกเลียนมาจากรัฐขางเคียง เราเปนแบบอยางใหผูอ่ืนมากกวาที่
เราจะเปนผูลอกเลียนแบบ ระบบของเราเรียกวาประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการบริหารที่ข้ึนอยูกับคน
สวนใหญมากกวาคนเพียงไมก่ีคน กฎหมายของเราพยายามใหสิทธิเทาเทียมกันในเรื่องของแตละ
บุคคล แตทวาชื่อเสียงเกียรติยศตอสาธารณะข้ึนอยูกับคุณความดีมากกวาระดับชนชั้นในสังคม 

ระดับชนชั้นในสังคมไมไดกีดกันบุคคลจากการรับตําแหนงทางสังคมเชนกัน (...) และในเวลาเดียวกัน
เราจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับเรื่องสวนตัว เราจะไมฝาฝนกฎหมายในเรื่องสาธารณะ เราจะทําตามผูที่อยู
ในตําแหนงที่มีอํานาจสั่งการ และเราจะทําตามกฎหมายโดยเฉพาะสวนที่ปองกันการกดข่ี และ
กฎหมายที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณอักษรซึ่งถือเปนความนาละอายที่จะละเมิด 

ย่ิงไปกวานั้น เรายังมีสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแขงขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิม
ฉลองกันตลอดป จากความสงางามของสถานที่พักอาศัยสวนตัวของพวกเรา ซึ่งสรางความพึงพอใจใน
แตละวันและชวยกําจัดความวิตกกังวลตางๆ ออกไป  ในขณะที่ผูอาศัยในเมืองจํานวนมากสามารถดึง
ผลผลิตจากทั่วโลกมาสูเอเธนส ดังนั้นชาวเอเธนสจึงคุนเคยกับผลไมของประเทศอ่ืน เชนเดียวกับคนใน
ประเทศนั้น  ๆ

ธูซิดิดีส ประวัติศาสตรของสงครามเพโลพอนเนสเชียน (ฉบับปรับปรุง) 
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ใช “ประชาธิปไตยในเอเธนส” ในหนาที่ผานมาเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่14: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q04 

ทําไมธูซิดิดิสจึงถูกเนรเทศ 

1. เขาไมสามารถควาชัยชนะเพ่ือชาวเอเธนสที่แอมฟโพลิส 
2. เขาเขายึดกองเรือในแอมฟโพลิส 
3. เขาเก็บขอมูลจากสองฝายที่ทําสงครามกัน 
4. เขาละทิ้งชาวเอเธนสเพ่ือสูกับชาวสปารตา 

คําถามที ่15: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q01 

สมมติวาสุนทรพจนของเพริคลีสเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตร ปที่กลาวสุนทรพจนนาจะเปนปใด
มากที่สุด 

1. 404 ปกอนคริสตกาล 
2. 430 ปกอนคริสตกาล 
3. 500 ปกอนคริสตกาล 
4. 5 ปกอนคริสตกาล 

คําถามที ่16: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q03 – 0 1 2 9  

จุดประสงคหนึ่งของสุนทรพจนในตอนที่ 2 คือ เพ่ือเปนเกียรติแกทหารที่พลีชีพในปแรกของสงคราม
เพโลพอนเนสเชียน 

จุดประสงคอีกหน่ึงประการของสุนทรพจนนี้คืออะไร 

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

...........................................................................................................................................  
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คําถามที ่17: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q05 – 0 1 2 9  

ผูเขียนสุนทรพจนในตอนที่ 2 คือใคร ใหอางถึงเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

คําถามที ่18: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q06 

จากเรื่อง อะไรที่ธูซิดิดิสทําแตกตางจากนักประวัติศาสตรคนอ่ืนๆ ในยุคของเขา 

1. เขาเขียนเก่ียวกับคนธรรมดาที่ไมใชวีรบุรุษ 
2. เขาใชเรื่องราวมากกวาใชเพียงขอเท็จจริง 
3. เขาอธิบายเหตุการณทางประวัติศาสตรโดยอางถึงสาเหตุเหนือธรรรมชาต ิ
4. เขาเนนถึงสิ่งที่ทําใหคนเกิดการกระทําในลักษณะนั้น 
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คําถามที ่19: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q07 

ดูที่เนื้อเรื่องสวนนี้ ใกลตอนจบของตอนที่ 2: 

“ย่ิงไปกวานั้น เรายังมีสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแขงขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิม
ฉลองกันตลอดป จากความสงางามของสถานที่พักอาศัยสวนตัวของพวกเรา ซึ่งสรางความพึงพอใจใน
แตละวันและชวยกําจัดความวิตกกังวลตางๆ ออกไป” 

ขอความใดตอไปนี้สรุปเนื้อหาของสวนนี้ไดดีที่สุด 

1. ระบบการปกครองในเอเธนสอนุญาตใหทุกคนสรางกฎหมายได 
2. ความบันเทิงและความงามเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ดีที่คุณจะมีไดในเอเธนส 
3. ชาวเอเธนสใชชีวิตหรูหราเกินไปและไมสามารถใชชีวิตอยางจริงจังได 
4. ชีวิตสวนที่เปนสาธารณะและสวนตัวถูกมองวาเปนสิ่งเดียวกัน 
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ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 
และแลวเครื่องบินขนสงไปรษณียภัณฑสามลําจากปาตาโกเนีย1 ชิลี และปารากวัย ไดเดินทาง

กลับมาจากทางใต ตะวันตก และเหนือสูบัวโนส ไอเรส  ซึ่งที่นั่นกําลังรอคอยสินคาจากเครื่องบิน
เหลานั้น เพ่ือเครื่องบินที่จะเดินทางไปยุโรปสามารถออกเดินทางประมาณเที่ยงคืนได 

นักบินสามคนที่อยูเบ้ืองหลังแผงควบคุมที่ใหญราวกับเรือบรรทุกสินคาตกอยูในความมืด และ   
จดจออยูกับเที่ยวบินของเขาที่กําลังเคลื่อนตัวเขาสูเมืองใหญ ซึ่งจะตองลดความสูงลงอยางชาๆ เพ่ือ
ออกจากทองฟาที่มีพายุหรือเงียบสงบ ราวกับคนประหลาดกําลังลงมาจากภูเขา 

รีวิแอร ผูรับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส  เขายังคง
เงียบจนกวาเครื่องบินทั้งสามลําจะมาถึง ตลอดทั้งวันเขารูสึกเหมือนมีลางราย เวลาผานไปนาทีแลว
นาทีเลาจนกระทั่งมีโทรเลขมาถึง รีวิแอรรูสึกวาเขาไดชวงชิงบางสิ่งจากโชคชะตาซึ่งคอยๆ ลดสิ่งที่เขา
ไมรูลงทีละนอย และดึงลูกเรือของเขาใหพนจากความมืดมาสูฝง 

ลูกเรือคนหนึ่งติดตอกับรีวิแอรดวยขอความทางวิทยุ: 
ไปรษณียภัณฑจากชิลีรายงานวาเขาสามารถมองเห็นแสงสวางจากบัวโนส ไอเรสแลว 
เย่ียมมาก 
ไมนานนัก รีวิแอรก็ไดยินเสียงเครื่องบิน ความมืดไดยอมปลอยหนึ่งในนั้นออกมาแลว ด่ังทะเลที่มี

คลื่นข้ึนๆ ลงๆ และสิ่งลี้ลับตองยอมคืนสมบัติที่มันโยนเลนไปมาเปนเวลานานใหกับชายหาด ในไมชา
มันคงจะคืนอีกสองคนที่เหลือกลับมา 

ในวันนี้การทํางานก็จบสิ้นลง  เจาหนาที่ภาคพ้ืนดินที่เหนื่อยลาคงจะกลับไปนอนและมีเจาหนาที่
ชุดใหมที่สดชื่นมาทําหนาที่แทน มีเพียงแตรีวิแอรเทานั้นที่ไมไดพัก: จากนั้นก็มาถึงคราวของ
ไปรษณียภัณฑจากยุโรปที่จะเขามาเพ่ิมความวิตกใหเขาอีก และมันจะเปนอยางนี้ไปตลอด และ
ตลอดไป 

 

Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard 
1  พื้นที่ทางตอนใตของชิลีและอารเจนตินา 

“ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ในหนาที่ผานมาเปนสวนที่ตัดมาจากนวนิยายที่เขียนในป 1931   นวนิยาย
นี้ใชประสบการณการเปนนักบินขนสงสินคาในทวีปอเมริกาใตของผูแตงเปนพ้ืนฐาน 

ใชสวนที่ตัดออกมาเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่20: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q01 – 0 1 2 9  
เรื่องนี้เกิดข้ึนในชวงเวลาใดของวัน ใหใชเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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คําถามที ่21: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q03 – 0 1 2 9  
รีวิแอรรูสึกอยางไรกับงานของเขา ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
...........................................................................................................................................  

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

คําถามที ่22: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q05 – 0 1 9  
“ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ถูกเขียนข้ึนในป ค.ศ.1931 นักเรียนคิดวาปจจุบันนี้ ความกังวลของรีวิแอร 
ยังเปนเหมือนเดิมใชหรือไม ใหเหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 
...........................................................................................................................................  

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

คําถามที ่23: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q07 
เกิดอะไรข้ึนกับตัวละครหลักในเรื่องนี ้
1. เขามีเรื่องประหลาดใจที่ไมนายินดี 
2. เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน 
3. เขารอบางอยางที่จะเกิดข้ึน 
4. เขาเรียนรูที่จะฟงผูอ่ืน 

คําถามที ่24: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q08  
จากยอหนาที่สองจากทาย (“ไมนานนัก ...”) ความมืดและทะเลเหมือนกันในลักษณะใด 
1. ทั้งสองซอนสิ่งทีม่ีอยูภายในตัวมัน 
2. ทั้งสองเสียงดัง 
3. ทั้งสองถูกสยบดวยมนุษย 
4. ทั้งสองเปนอันตรายตอมนุษย 
5. ทั้งสองเงียบสงบ 

คําถามที ่25: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q09 
คําคูใดตอไปนี้อธิบายถึงภาวะจิตใจของรีวิแอรในเรื่องไดดีที่สุด 
1. ตื่นตระหนกและกระวนกระวาย 
2. ตื่นเตนและกระสับกระสาย 
3. โกรธและหงุดหงิด 
4. กังวลและหนักใจ 
5. ผอนคลายและมั่นใจ 
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เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 

เสนทางเดินสํารวจดราเคนสเบิรกตอนเหนือ: แอฟริกาใต / เลโซโท 
เอกสารขอเท็จจริง 
ภาพรวม 

เสนทางเดินสํารวจดราเคนสเบิรกตอนเหนือ เปนการเดินขามสันเขาดราเคนสเบิรกตอนเหนือซึ่งอยูใน
ระดับสูง  เสนทางยาวประมาณ 40  ไมล (65 กม.) ครอมอยูบนชายแดนระหวางแอฟริกาใตและเลโซโทใน
การขามผานตองใชเวลาเดินทางดวยความอุตสาหะเปนเวลา 5 วัน บนเสนทางเดินสํารวจจะพบ
สถานที่เดนๆ ไดแก ทิวทัศนที่นาตื่นตาตื่นใจไปตลอด ตั้งแตจุดชมวิวรูปอัฒจันทรจนถึงจุดชมวิวเข้ียว
ปศาจซึ่งอยูในระหวางทางที่คุณเดินไปสูจุดบันไดโซเหล็ก และชมพระอาทิตยข้ึนทีม่อนจวาเนซึ่งควรคา
แกการตั้งนาฬิกาปลุก 
จุดเริ่มตน: ลานจอดรถผูพิทักษ อุทยานแหงชาติรอยัลนาทาล 
จุดสิ้นสุด: โรงแรมยอดวิหาร 
ความยากและความสงู: นี่เปนการเดินทางบนภูเขาสูงซึ่งเปนหนึ่งในพ้ืนที่หางไกลหลายๆ แหงของ
เทือกเขาดราเคนสเบิรก การเดินทางคอนขางยากลําบากและใชเวลาตลอดทั้งวัน ซึ่งจําเปนตองมี
ทักษะการนําทางที่ดีจึงจะเดินทางขามผานอยางปลอดภัย 
ชวงเวลาและฤดูกาล 

เดือนที่ดีที่สุดในการเดินทาง: เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หรือ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
สภาพอากาศ: ฤดูรอนในดราเคนสเบิรกอาจรอนมากและความชื้นสูง ฤดูหนาวจะแหงกวามาก แตก็มี
โอกาสเกิดฝนอยูเปนประจําซึ่งบนพ้ืนที่สูงบางครั้งอาจอยูในรูปของหิมะ ในชวงฤดูใบไมผลิและใบไม
รวงอุณหภูมิเวลากลางวันพอเหมาะ (ระหวาง 60๐F/15๐C และ 70๐F/20๐C) แตในตอนกลางคืน
อุณหภูมิจะลดต่ํากวาจุดเยือกแข็งอยูเสมอ 
 

อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน 
คาเฉล่ียอุณหภูมิสูงสุดในแตละวัน 
(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 
(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 
คาเฉล่ียอุณหภูมิต่ําสุดในแตละวัน 
(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 
(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 
คาเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนในแตละเดือน 
(นิ้ว)  9.3 8.5 7.7 3.1 1.1 0.6 0.5 1.3 2.4 4.0 6.5 7.9 
(มิลลิเมตร) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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วันที่ 

“เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา” ขางบนและในหนาที่ผานมา เปนสวนทีคั่ดลอกมาจากหนังสือ Classic Treks 

ใช “เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

คําถามที ่26: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q01 
ในภาพรวม เสนทางเดินสํารวจนี้ใหความรูสึกอยางไร 

1. ยากปานกลาง ฤดูรอนเดินสํารวจไดดีที่สุด 
2. ยากปานกลาง ผสมกันระหวางภูเขาและพ้ืนที่ราบ 
3. ยาก จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดี 
4. ยากที่สุด จําเปนตองมีความสามารถในการปนเขาที่ดี 

คําถามที ่27: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q02 – 0 1 9  
ลานจอดรถผูพิทักษอยูที่ระดับความสูงใด ใหนักเรียนตอบเปนฟุตและเมตร 
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คําถามที ่28: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q04 – 0 1 2 9  
ลองจินตนาการวาถานักเรียนตองไปเดินในเสนทางเดินสํารวจที่อธิบายในเนื้อเรื่อง 
นักเรียนจะเลือกไปเดินตามเสนทางเดินสํารวจในเดือนใดตอไปนี ้
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และใชขอมูลในตารางเพ่ือให
เหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 

เมษายน มิถุนายน กันยายน 

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

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

คําถามที ่29: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q07 
จากขอมูลที่ใหมา หลังจากเดินผานไปสองวันนักเรียนจะอยูที่ไหน 
1. ที่ลานจอดรถผูพิทักษ 
2. ที่ถ้ําไอฟดิ  
3. ที่ถ้ํารวันคา 
4. ที่ถ้ํามอนจวาเน 
5. ที่ถ้ําทวินส 
6. ที่โรงแรมยอดวิหาร 

คําถามที ่30: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q08 – 0 1 9  
นักเรียนคิดวาเสนทางเดินสํารวจในวันใดยากลําบากที่สุด ใหใชขอมลูจากเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผล
สนับสนุนคําตอบของนักเรียน 
...........................................................................................................................................  

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

คําถามที ่31: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q09 
ตามที่กลาวในภาพรวม บนเสนทางเดินสํารวจนักเรียนจะไดชมพระอาทิตยข้ึนตอนเชาของวันใด 
1. วันที่ 1 
2. วันที่ 2  
3. วันที่ 3 
4. วันที่ 4 
5. วันที่ 5 
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอสอบการอาน  ชุดที่ 1 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
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รอยพนสีบนกําแพง 
จดหมายสองฉบับนี้เก่ียวของกับเรื่องรอยพนสีบนกําแพง ที่ไดมาจากอินเทอรเน็ต รอยพนสีบน  
กําแพงเปนการวาดภาพ และขีดเขียนบนกําแพงที่ผิดกฎหมาย ใหนักเรียนอางถึงจดหมายทั้งสอง 
ฉบับในการตอบคําถามตอไปนี ้
 

  
ฉันเดือดดาลไปดวยความโกรธที่เห็นกําแพงโรงเรียนตอง
ถูกทําความสะอาดและทาสีใหมถึงสี่ครั้งเพื่อลบรอยพนสี
บนกําแพง   การสรางสรรเปนสิ่งที่นาชมเชยก็จริงอยู  แต
มนุษยควรจะหาวิธีการแสดงออกที่ไมตองทําใหสังคม
เดือดรอนและสูญเสียคาใชจายเพิ่มโดยไมจําเปน 

ทําไมคุณชอบทําลายช่ือเสียงของคนวัยรุนหนุมสาวดวยการ
ไปพนสีบนกําแพง ซึ่งเปนขอหาม ศิลปนมืออาชีพนะ  
เขาไมแขวนงานของเขาตามขางถนนหรอก  จริงไหม   
แตเขาจะหาเงินและช่ือเสียงโดยการแสดงนิทรรศการ
ผลงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ในความเห็นของฉัน ไมวาจะเปนตัวตึก รั้ว  มานั่งใน
สวนสาธารณะ ตางก็ถูกออกแบบมาอยางมีศิลปะใน
ตัวเองแลวทั้งนั้น มันนาเสียดายที่จะไปทําลายงาน
สถาปตยกรรมนี้เสีย ดวยรอยพนสี และยิ่งกวานั้น  วิธนีี้
ยังทําลายช้ันโอโซนในบรรยากาศอีกดวย  จริงๆ นะ    
ฉันไมเขาใจเลยวาทําไมศิลปนอาชญากรรมเหลานี้จะรูสึก
เดือดรอนเมื่อเห็นวา “งานศิลปะ" ของพวกเขาถูกลางออก
ครั้งแลวครั้งเลา 
 

  เกวลิน 

ไมตองพูดกันเรื่องรสนิยม ทุกวันนี้สังคมเต็มไปดวยการ
สื่อสารและการโฆษณา ตามถนนมีแตตราของบริษัท ช่ือ
หางราน โปสเตอรขนาดมหึมา  สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยอมรับ
ไดใชไหม  ใช สวนใหญยอมรับกันได  แลวรอยพนสีบน
กําแพงละ ยอมรับกันไดไหม บางคนก็บอกวาได บางคน
ก็บอกวาไมได  

ใครเปนคนจายคาพนสีบนกําแพง ในที่สุดใครเปนคนจาย
คาโฆษณา ใชผูบริโภคไงละ 

คนที่เอาแผนปายโฆษณามาเที่ยวแปะละ เคยขออนุญาต
ไหม  ก็ไมเคย  พวกพนสีบนกําแพงทําเชนนั้นบางได
ไหม  มันไมใชแตเรื่องของการบอกช่ือของตัวเอง–ช่ือแกง 
และผลงานศิลปะช้ินใหญๆ ตามขางถนน 

ลองนึกถึง ผาลายทาง และลายตาหมากรุก ที่มีขายตาม
รานเมื่อสองสามปกอน และลายเสื้อผาของนักเลนสกี ทั้ง
ลายและสีของผาเหลานี้ก็ถูกขโมยมาจากลายที่ตกแตงไว
อยางสวยงามบนกําแพงคอนกรีตตามขางถนนนั่นเอง 
ตลกดีที่ลวดลายเหลานี้เปนที่ยอมรับ และช่ืนชม  แตรอย
พนสีบนกําแพงซึ่งเปนแบบเดียวกันกลับถูกมองเห็นวา
ทุเรศ 

โลกนี้มันชางยากนักสําหรับศิลปน 
 

โสภิตา 
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คําถามที่ 1 : รอยพนสีบนกําแพง  R081Q01 

จุดประสงคของจดหมายทั้งสองฉบับ เพ่ือ 

1. อธิบายวารอยพนสีบนกําแพงคืออะไร 
2. แสดงความคิดเห็นตอรอยพนสีบนกําแพง 
3. แสดงใหเห็นความนิยมของรอยพนสีบนกําแพง 
4. บอกผูคนใหรูวาตองใชเงินมากเทาไรในการกําจัดรอยพนสีบนกําแพง 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  รอยพนสีบนกําแพง 1 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1:  ขอ 2.  แสดงความคิดเห็นตอรอยพนสีบนกําแพง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 2 : รอยพนสีบนกําแพง  R081Q05 – 0 1 9 

ทําไมโสภิตาจึงอางถึงการโฆษณา 

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

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

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 84.5 
เกาหลี 90.5 
จีน-ฮองกง 89.1 
ไทย 55.4 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 42.2 
เกาหลี 60.2 
จีน-ฮองกง 57.8 
ไทย 43.2 
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การใหคะแนน  รอยพนสีบนกําแพง 2 

คะแนนเต็ม 
รหัส 1: คําตอบที่มีการเปรียบเทียบระหวางรอยพนสีบนกําแพงกับการโฆษณา คําตอบตรงกับ  

แนวคิดที่วา การโฆษณาเปนรอยพนสีบนกําแพงที่ถูกกฎหมาย 
 ตัวอยางคําตอบ 

 เพื่อใหเราเห็นวาภาพโฆษณาก็เหมือน  ๆ กับรอยพนสีบนกําแพง 
 บางคนบอกวาภาพโฆษณาก็นาเกลียดเหมือนภาพพนสีบนกําแพงเหมือนกัน 
 เธอบอกวา  การโฆษณาเปนเพียงรอยพนบนกําแพงที่ถูกกฎหมาย 
 หลอนคิดวาการโฆษณาก็เหมือนกับการพนสีบนกําแพง 
 เพราะวาพวกนั้นไมไดขออนุญาตติดตั้งปาย  [การเปรียบเทียบคลายๆ วาการโฆษณาและการพนสี

บนกําแพงก็เหมือนกัน] 
 เพราะวาการโฆษณาถูกนําเขามาสูสังคมโดยไมไดรับอนุญาต  เชนเดียวกับรอยพนสีบนกําแพง 
 เพราะวาปายโฆษณาก็เหมือนกับรอยพนส ี [เปนคําตอบนอยที่สุดที่จะไดคะแนนเต็ม รูความเหมือน

โดยไมไดขยายความวาเหมือนอยางไร] 
 เพราะวามันก็เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงผลงาน 
 เพราะวาผูโฆษณาติดปายโฆษณาบนผนัง ดังนั้นเธอจึงคิดวามันเหมือนการพนสีบนกําแพงเชนกัน 
 เพราะวามันอยูบนกําแพงเหมือนกัน 
 เพราะวามันดูดี หรือดูนาเกลียดก็พอ  ๆกัน 
 เธออางถึงการโฆษณาเพราะมันเปนที่ยอมรับ  ซึ่งตางจากการพนสีบนกําแพง  [แสดงความเหมือนกัน

ระหวางรอยพนส ีและการโฆษณา โดยบอกความตางกันของเจตคติที่มีตอทั้งสองสิ่ง]  

หรือ:     คําตอบที่อางถึงการโฆษณาเปนกลยุทธของการพิทักษหรือปกปองการพนสีบนกําแพง เชน 
 เพื่อวาในที่สุดการพนสีบนกําแพงจะไดรับการยอมรับวาถูกตองเชนกัน 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: ใหเหตุผลไมพอเพียง หรือ คลุมเครือเกินไป เชน 

 เปนวิธีที่เสนอทัศนะของตัวเธอเอง    เพราะวาเธอตองการพูดถึงวาตัวอยางหนึ่ง 
 มันเปนกลยุทธ      ตราของบริษัทหรือช่ือราน 

หรือ: แสดงถึงความเขาใจที่ไมถูกตองของเนื้อหาที่ใหมา เปนคําตอบทีเ่ปนไปไมได หรือ          
ไมเก่ียวของ เชน 
 เธออธิบายถึงรอยพนส ี
 เพราะคนทั่วไประบายสีบนตัวเอง 
 รอยพนสีเปนการโฆษณาอยางหนึ่ง 
 เพราะวาการพนสีเปนการโฆษณาสําหรับคนบางคนหรือกลุมคนบางกลุม [เปรียบเทียบไปในทางที่

ไมถูกตอง เชน รอยพนสีเปนการโฆษณาอยางหนึ่ง] 

รหัส 9: ไมตอบ 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 7 

คําถามที่ 3 : รอยพนสีบนกําแพง   R081Q06A – 0 1 9 

นักเรียนเหน็ดวยกับจดหมายฉบับใด  จงอธิบายโดยใชคําพูดของนักเรียนเอง 

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

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  รอยพนสีบนกําแพง 3 

คะแนนเต็ม 
รหัส 1:   คําตอบที่อธิบายความเห็นของตนเองโดยการอาง เนื้อหาของจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือ

ทั้งสองฉบับ  อาจอางถึงจุดยืนทั่วไปของผูเขียนจดหมาย (เชน เห็นดวยหรือคัดคาน) หรือ
อางถึงรายละเอียดของการถกเถียงโตแยงกัน  การตีความขอโตแยงของผูเขียนตอง
สมเหตุสมผล คําอธิบายอาจจะทําในรูปของปรับคําพูดในเนื้อหาที่ตรงกันนั้น  ๆเสียใหม แต
ไมใชลอกมาจากเนื้อเรื่องทั้งประโยคโดยไมมีการปรับเปลี่ยนหรือเติมแตงเลย 
 ฉันเห็นดวยกับเกวลิน การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งผิดกฎหมาย และเปนการทําลายสิ่งที่มีคุณคา 
 เกวลิน เพราะฉันตอตานการพนสีบนกําแพง  [เปนคําตอบที่นอยที่สุดที่จะไดคะแนนเต็ม] 
 โสภิตา ฉันคิดวาเปนการปากวาตาขยิบในการตอวาศิลปนพนสบีนกําแพง เพราะมีการลอกเลียน

นําไปออกแบบทํารายไดเปนลาน 
 ฉันคอนขางจะเห็นดวยกับทั้งคู การพนสีบนกําแพงนาจะผิดกฎหมายในที่สาธารณะ  แตคนพวกนี้

นาจะมีโอกาสแสดงผลงานของเขาในที่อื่นๆ 
 ของโสภิตา เพราะเธอหวงใยเก่ียวกับศิลปะ 
 ฉันเห็นดวยกับทั้งสองคน การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งไมดี แตการโฆษณาก็พอกัน   ดังนั้นฉันจะไม

กลาวอะไรที่เปนเหมือนปากวาตาขยิบ  
 เกวลิน เพราะฉันไมชอบรอยพนสีบนกําแพงเชนกัน แตฉันเขาใจจุดยืนของโสภิตาที่เธอไมตองการ

ตําหนิพวกเขาที่ทําในสิ่งที่เขาเช่ือมั่น 
 ของเกวลิน เพราะวามันนาเสียดายที่จะทําลายช่ือเสียงของคนรุนหนุมสาวในสิ่งที่ไรสาระ [กรณีนี้

คอนขางหมิ่นเหม เนื่องจากมีการอางเนื้อหาโดยตรง แตพอรับได เพราะมีคําอธิบายอื่นๆ ดวย
เชนกัน] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 71.1 
เกาหลี 71.9 
จีน-ฮองกง 73.6 
ไทย 50.3 

 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 8 

 โสภิตา เปนความจริงวา รูปแบบและสีที่ปรากฏในรานนั้นลอกเลียนมาจากรอยพนส ีและไดรับการ
ยอมรับจากคนทั่วไปที่เห็นวาการพนสีบนกําแพงนั้นนาเกลียด  [คําอธิบาย เปนการรวมความ
คิดเห็นจากเนื้อหา แตมีสวนที่แสดงวามีความเขาใจเปนอยางดี] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบที่ใหขอคิดเห็นของตนเองโดยคัดลอกเนื้อหาของจดหมายฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ 
 เกวลิน เพราะฉันเห็นดวยวามนุษยควรจะหาวิธกีารแสดงออกที่ไมตองทําใหสังคมเดือดรอนและ

สูญเสียคาใชจายเพิ่ม 
 เกวลิน ทําไมชอบทําลายช่ือเสียงของคนวัยรุนหนุมสาว 

หรือ: ใหคําตอบไมเพียงพอ หรือ คลุมเครือเกินไป  
 ของโสภิตา เพราะฉันคิดวาจดหมายของเกวลินไมไดชวยสนับสนุนขออภิปรายของหลอนอยางมี

เหตุผล (โสภิตาเปรียบเทียบขอโตแยงของเธอกับการโฆษณา ฯลฯ)   [รูปแบบการตอบ หรือ
คุณภาพของการโตแยง] 

 เกวลิน เพราะเธอใหรายละเอียดมากกวา [รูปแบบการตอบ หรือคุณภาพของการโตแยง]  
 ฉันเห็นดวยกับเกวลิน  [ไมมีการสนับสนุนความเห็น] 
 ของเกวลิน เพราะฉันเช่ือสิ่งที่เธอกําลังพูด [ไมมีการสนับสนุนความเห็น]  
 ทั้งคู เพราะวาฉันพอจะเขาใจวาเกวลินมีพื้นฐานจากที่ไหน แตโสภิตาก็ถูก [ไมมีการสนับสนุน

ความเห็น] 
หรือ: แสดงความเขาใจในเนื้อหาที่ไมถูกตอง หรือใหคําตอบที่เปนไปไมได หรือ ไมเก่ียวของ  

 ฉันเห็นดวยอยางมากกับเกวลิน  ดูเหมือนโสภิตาไมแนใจในสิ่งที่เธอคิด 
 ของเกวลิน เพราะเธอคิดวาบางคนมีพรสวรรค   [แปลความหมายของคําโตแยงของเกวลินผิด] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 4 : รอยพนสีบนกําแพง   R081Q06B – 0 1 9 

เราอาจพูดถึง สิ่งทีจ่ดหมายพูดถึง (เนื้อหาของจดหมาย) 

เราอาจพูดถึง วิธีการเขียนจดหมาย (ลักษณะการเขียน) 

ถาไมคํานึงถึงวานักเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับจดหมายฉบับใด  ในความคิดของนักเรียน คิดวา
จดหมายฉบับใด ดีกวากัน ใหอธิบายโดยอางถึงวิธีการเขียนจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือทั้งสองฉบับ 

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

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

...........................................................................................................................................  
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การใหคะแนน  รอยพนสีบนกําแพง 4 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: คําตอบที่อธิบายความคิดเห็นโดยอางถึงลักษณะการเขียน หรือรูปแบบของจดหมายฉบับใด

ฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ อางเกณฑ เชน ลักษณะการเขียน โครงสรางของการโตแยง การ
โตแยง  การโนมนาว  ระดับ  การแสดงจุดยืนของตน  กลยุทธการโนมนาวผูฟง การใชคํา
เชน “ขอโตแยงที่ดีกวา” ตองมีสาระประกอบที่หนักแนน  (หมายเหต ุ  คําวา “นาสนใจ”  
“อานงาย”  “ชัดเจน”  ถือวาไมพอเพียง)  เชน 
 ของเกวลิน  เธอใหแงคิดหลายดานเพื่อการพิจารณา และเธอยังพูดถึงการที่รอยพนสีทําลาย

สิ่งแวดลอม  ซึ่งฉันคิดวาสําคัญมาก 
 จดหมายของเกวลินมีผลมาก  เพราะเธอพูดกับศิลปนที่พนสีบนกําแพงโดยตรง 
 ฉันคิดวา จดหมายของเกวลินดีกวาอีกฉบับหนึ่ง ฉันคิดวาโสภิตาคอนขางลําเอียง 
 ฉันคิดวาโสภิตาอภิปรายแรงเกินไป แตของเกวลินมีการเรียบเรียงสละสลวยกวา 
 โสภิตา เพราะเธอไมไดจําเพาะเจาะจงวาใคร [อธิบายความเห็นของเขา/เธอ ในเชิงคุณภาพของ

เนื้อหา  เปนคําอธิบายที่ดี เมื่อแปลความหมายวา “ไมไดโจมตีใคร”] 
 ฉันชอบจดหมายของเกวลิน เธอเสนอความคิดเห็นออกมาไดอยางโดดเดน 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: ตัดสินในแงของการเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับจุดยืนของผูเขียน หรือดัดแปลงขอความใน

เนื้อหาหรือตติิงดานเนื้อหา 
 เกวลิน ฉันเห็นดวยกับทุกสิ่งที่เธอพูด 
 จดหมายของเกวลินดีกวา การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งที่สิ้นเปลือง และไมมีประโยชนเหมือนที่เธอพูด 
 โสภิตา  เพราะทุกสิ่งที่เธอพูดสําคัญทั้งนั้น 

หรือ: ตอบโดยไมอธิบายเหตุผลอยางพอเพียง  
 จดหมายของโสภิตาดีที่สุด 
 จดหมายของโสภิตาอานงาย 
 เกวลินมีขอโตแยงที่ดีกวา 

หรือ: แสดงถึงความไมเขาใจเนื้อหา และตอบอยางไมเปนเหตุเปนผลหรือไมเก่ียวของ 
 เกวลินเขียนไดดีกวา เธออธิบายปญหาเปนขั้นตอน และบนพื้นฐานของขอมูลของเธอ  เธอสรุปได

อยางเปนเหตุเปนผล 
 โสภิตา เพราะวาเธอรักษาจุดยืนของเธอตั้งแตตนจนจบ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 54.7 
เกาหลี 48.1 
จีน-ฮองกง 59.0 
ไทย 28.3 

 



 

อาวุธวิทยาศาสตรของตํารวจ
 
มีฆาตกรรมเกิดขึ้น แตผูตอง
สงสัยปฏิเสธหมดทุกขอหา  เขา
อางวาไมรูจักเหยื่อผูเคราะหราย 
เขาบอกวาไมเคยรูจักผูตายมา
กอน ไมเคยเขาใกล ไมเคยแตะ
ตอง… ตํารวจและผูพิพากษาเชื่อ
วาเขาไมไดพูดความจริงแตจะ
พิสูจนไดอยางไร 
 

ณ  สถานท่ีเกิดเหต ุ นักสืบไดรวบรวม 
หลักฐานทุกช้ินเทาท่ีจะเก็บได เชน เสนใย
ผา เสนผม รอยนิ้วมือ กนบุหรี…่ เสนผมสี
แดงสองสามเสนบนเส้ือนอกของเหยื่อ
ผูเคราะหราย  มองดูคลายเสนผมของผู
ตองสงสัย  ถาเราสามารถพสูิจนไดวา  เสน
ผมพวกนี้เปนของผูตองสงสัยแลว คงจะใช
เปนหลักฐานแสดงไดวาเขาเคยพบกับ
ผูตายมากอนหนานี ้

แตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
ผูเช่ียวชาญเริ่มงานโดยการตรวจสอบเซลล
รากผมท่ีพบบนศพ และเซลลเม็ดเลือดของ
ผูตองสงสัย  ซึ่งภายในนิวเคลียสของเซลล
แตละเซลลในรางกายคนเราจะม ีDNA มัน
คืออะไร?  DNA  มีรูปรางคลายสรอยคอท่ี
ทําจากสรอยมุกสองเสนท่ีบิดไขวกันเปน
เกลียว ลองนึกภาพวา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกเหลานี้มีส่ีสีตางกัน และแตละสีมีจํานวน
เปนหลายพันเม็ดนี ้  (ซึ่งรวมกันเปนหนวย
ถายทอดพันธุกรรมหรือยีน) ถูกรอยเรียง
เขาดวยกันเปนลําดับเฉพาะตัว   ลักษณะ
การเรียงตัวกันของ DNA ในรางกายของ
คนหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกเซลล  
ไมวาจะเปนเซลลรากผม เซลลจากนิ้วมือ 
ในตับ ในทองหรือในเม็ดเลือด   แตรูปแบบ
การเรียงตัวในแตละคนจะตางกัน เนื่องจาก
มุกท่ีมารอยเรียงมีจํานวนมาก  จึงมีโอกาส
นอยมากท่ีคนสองคนจะม ีDNA เหมือนกัน 
ยกเวนฝาแฝดท่ีเกิดจากไขใบ
เดียวกัน   เอกลักษณของแตละคนนี้เองทํา
ให  DNA เปนเหมือนบัตรประจําตัวทาง
พันธุกรรม 
ดวยเหตุนี้นักพันธุกรรมศาสตร  จึงสามารถ
เปรียบเทียบบัตรประจําตัวทางพันธุกรรม
ของผูตองสงสัย (ซึ่งตรวจจากเลือดของเขา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับของเสนผมสีแดงท่ีพบ ถาบัตรประจําตัว
ทางพันธุกรรมเหมือนกัน ก็จะรูวาท่ีจริง      
ผูตองสงสัยเคยเขาใกลเหยื่อท่ีเขาอางวา    
ไมเคยพบกันมากอน 

เพียงหลักฐานช้ินเดียว 
กรณีการทารุณกรรมทางเพศ การฆาตกรรม 
การโจรกรรม หรืออาชญากรรม อ่ืนๆ ตํารวจ
จะใชวิธีหาพยานหลักฐานจากการวิเคราะห
ทางพันธุกรรมมากขึ้นทุกที  เพื่อพยายามหา
หลักฐานการสัมผัสระหวางคนสองคน 
ระหวางวัตถุสองส่ิง หรือระหวางบุคคลกับวัตถ ุ
การพิสูจนไดวามีการสัมผัสกันเชนนี้ เปน
ประโยชนมากตอการสืบสวนหาหลักฐาน แต
มันก็เปนเพียงหลักฐานอยางหนึ่งในจํานวน
หลายๆ อยางเทานั้น ไมใชวาจะสามารถ
พิสูจนถึงการฆาตกรรมไดเสมอไป 

แอน เวอรเซลเลส    
 
 
 
 

คนเราประกอบดวยเซลลนับ   
ลานลานเซลล 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลล
เปนจํานวนมากมายมหาศาล  แตละ
เซลลมีขนาดเล็กมาก ตองสองดูดวย
กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูง แต
ละเซลลมีเยื่อหุมเซลลและมีนิวเคลียส
ซ่ึงเปนสวนที่พบ DNA 

อะไรคือพันธุกรรม? 

DNA  ประกอบดวยยีนจํานวนมาก 
เปรียบเสมือนไขมุกที่รอยเรียงนับพัน
เม็ด กลุมของยีนที่มารวมกันจะแสดง
ลักษณะสายพันธุกรรมประจําตัวของ
แตละบุคคล 

บัตรพันธุกรรม   ทําไดอยางไร 

นักพันธุกรรมศาสตรนําเซลลเพียง
สองสามเซลลจากเสนผมที่พบบนราง
ของเหยื่อผูเคราะหราย หรือจาก
นํ้าลายที่ติดอยูที่กนบุหรี่ แลวใสลงใน
สารอยางหน่ึงที่จะสลายส่ิงอ่ืนๆ รอบ 
DNA ใหเหลือแต DNA ของเซลล 
และทําอยางเดียวกันน้ีกับเซลล   
เม็ดเลือดของผูตองสงสัย แลวก็นํา 
DNA ไปเตรียมเพื่อวิเคราะห 
หลังจากน้ันจะใส DNA ลงในวุนชนิด
พิเศษแลวผานกระแสไฟลงในวุน 
ปลอยทิ้งไว 2-3 ช่ัวโมง จะเกิดแถบ
คลายรหัสแทง (bar code เปนรหัสที่
ติดอยูกับส่ิงของที่เราซ้ือ)  ซ่ึงจะ
มองเห็นไดดวยแสงจากหลอดไฟ
พิเศษ แลวนํารหัสแทงบน DNA  
ของผูตองสงสัยเปรียบเทียบกับของ
เสนผมที่พบบนรางของผูตาย 

กลองจุลทรรศนใน
หองปฏิบัติการของ
ตํารวจ 
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ใชบทความจากนิตยสารในหนาที่แลว   ตอบคําถามขางลาง  

คําถามที่ 5 : ตํารวจ R100Q04 

เพ่ืออธิบายโครงสรางของ DNA ผูเขียนไดนําไปเปรียบเทียบกับสรอยไขมุก   สรอยไขมุกของคนหนึ่ง
กับของอีกคนหนึ่งแตกตางกันอยางไร 

1. ความยาวตางกัน 
2. การเรียงลําดับตางกัน 
3. จํานวนสรอยตางกัน 
4. สีของมุกตางกัน 

การใหคะแนน  ตํารวจ 4  
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  การเรียงลําดับตางกัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 6 : ตํารวจ R100Q05 

กรอบสี่เหลี่ยมทีม่ีหัวเรื่องวา  “บัตรพันธุกรรม ทําไดอยางไร”   มีจุดมุงหมายเพ่ืออะไร 

เพ่ืออธิบายวา 

1. DNA คืออะไร 
2. รหัสแทงคืออะไร 
3. การวิเคราะหเซลลเพ่ือดูรูปแบบของ DNA ทําไดอยางไร 
4. การพิสูจนถึงการฆาตกรรมทําไดอยางไร 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77.0 
เกาหลี 66.0 
จีน-ฮองกง 55.0 
ไทย 37.7 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 68.8 
เกาหลี 56.0 
จีน-ฮองกง 65.9 
ไทย 51.0 
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การใหคะแนน  ตํารวจ 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  การวิเคราะหเซลลเพ่ือดูรูปแบบของ DNA ทําไดอยางไร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 7: ตํารวจ R100Q06 

จุดมุงหมายสําคัญของผูเขียนคืออะไร  

1. เพ่ือเตือนภัย 
2. เพ่ือความบันเทิง 
3. เพ่ือใหขอมูล 
4. เพ่ือทําใหเห็นคลอยตาม 

การใหคะแนน  ตํารวจ 6 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  เพ่ือใหขอมูล 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 50.4 
เกาหลี 85.9 
จีน-ฮองกง 83.9 
ไทย 79.2 
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คําถามที่ 8: ตํารวจ R100Q07 

ทายสุดของบทนํา (กรอบสีเทากรอบแรก) มีขอความวา: “แตจะพิสูจนไดอยางไร?” 
ตามเนื้อหาในเรื่องนี้ ผูทําหนาที่พิสูจนพยายามหาคําตอบของปญหานีโ้ดยการทําอยางไร  

1. สอบพยานรูเห็น 
2. ทําการวิเคราะหพันธุกรรม 
3. สอบสวนผูตองสงสัยอยางถี่ถวน  
4. ทบทวนผลการสอบสวนใหมทั้งหมดอีกครั้ง 

การใหคะแนน  ตํารวจ 7 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  ทําการวิเคราะหพันธุกรรม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 82.4 
เกาหลี 82.3 
จีน-ฮองกง 89.8 
ไทย 71.8 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 14 

มาซอนโด 
ดวยความละลานตาของสิ่งประดิษฐที่นาพิศวง  ชาวเมืองมาซอนโดไมรูดวยซ้ําวาความมหัศจรรย

นั้นเริ่มตนจากตรงไหน พวกเขายอมอดหลับอดนอนทั้งคืนเพ่ือจองดูหลอดไฟสีนวล ที่มีกระแสไฟปอนมา
จากเครื่องปนไฟที ่ออรเรเลียโน ทริสเต บรรทุกมากับรถไฟเที่ยวที่สอง และพยายามทน เพ่ือใหคุนกับ
เสียง ตูม ตูม ของเครื่องประหลาดนั่น ตอมาพวกเขาก็เริ่มไมพอใจกับการชมภาพยนตร   ที่เคลื่อนไหว
เหมือนมีชีวิตที ่ดอน บรูโน เครสป พอคาผูร่ํารวยนํามาฉายในโรงฉายที่มีชองขายตั๋วทําเปนหัวสิงโต 
เพราะวาตัวละครที่ตายและถูกฝงแลวในเรื่องหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไดเศราโศกและเสียน้ําตาไปอยางมาก 
กลับมีชีวิตข้ึนมาและกลายเปนชาวอาหรับในเรื่องใหม ผูชมตองจายเงินสองเซ็นตาโวเปนคาตั๋วเขาชม
เพ่ือรวมเสียใจกับความทุกขยากของตัวละคร พวกเขาไมยอมถูกหลอกใหดูของไมจริงอีกตอไป  จึงแสดง
ความโกรธดวยการทุบทําลายเกาอ้ี  ดอน บรูโน เครสป ไดขอรองใหนายกเทศมนตรีชวยประกาศวา
ภาพยนตรเปนเพียงภาพลวงตา ไมควรนํามาเปนอารมณ และไมมีคาควรแกการที่ผูชมจะระเบิดความ
โกรธแคน จากคําชี้แจงที่เตือนสตินี้เองทําใหหลายคนรูสึกวาตนตกเปนเหย่ือของธุรกิจหนังเรจึงตัดสินใจ
ไมดูภาพยนตรอีก เพราะคิดวาตัวเองก็มีความทุกขยากมากเกินกวาที่จะไปรองไหกับสิ่งที่เปนเพียง
ภาพลวงตาเหลานั้น 

 

 

ขอความขางตนตัดมาจากนวนิยาย  ซึ่งสวนหนึ่งของเนื้อเรื่องกลาวถึงรถไฟและไฟฟา ที่เพ่ิงนําเขามา
ใช รวมทั้งโรงภาพยนตรที่เพ่ิงเปดเปนแหงแรกในเมืองสมมติแหงหนึง่ ชื่อวาเมือง มาซอนโด 

จงตอบคําถามตอไปนี้โดยใชเนื้อเรื่องขางบน 

คําถามที ่9: มาซอนโด R061Q01- 0 1 2 9  

ลักษณะอยางใดของภาพยนตร ที่ทําใหคนในเมืองมาซอนโดโกรธแคน 

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

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

...........................................................................................................................................  
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การใหคะแนน  มาซอนโด 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางถึง ความเปนนิยายของภาพยนตร หรือโดยเฉพาะตวันักแสดงที่ตายแลวจะปรากฏตัว
ข้ึนมาใหมอีก  อาจคัดลอกประโยคที่สามจากเนื้อเรื่องมาโดยตรง  (“...เพราะวาตัวละครที่
ตายและถูกฝงแลวในเรื่องหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไดเศราโศกและเสียน้ําตาไปอยางมาก กลับมี
ชีวิตข้ึนมาและกลายเปนชาวอาหรับในเรื่องใหม…”)  หรือในขอความสุดทาย (“สิ่งที่เปน
เพียงภาพในจินตนาการเทานั้น”) 
 คนที่พวกเขาคิดวาตายไปแลวกลับมามีชีวิตอีก 
 พวกเขาคิดวาภาพยนตรเปนเรื่องจริงแตกลับไมใช 
 พวกเขาคิดวาคนในภาพยนตรแกลงตาย และพวกเขาถูกหลอกเหมือนคนโง 
 ตัวละครที่ที่ตายและถูกฝงแลวในภาพยนตรเรื่องหนึ่ง กลับมชีีวิตขึ้นมาอีกในภาพยนตรเรื่องตอมา 
 พวกเขาไมเขาใจวาภาพยนตรเปนนวนิยายที่แตงขึ้น 
 เพราะวานักแสดงที่ตายในภาพยนตรเรื่องกอนกลับมาเปนตัวละครอีกตัวในภาพยนตรเรื่องตอมา    

คนดูเลยคิดวาอารมณของพวกเขาถูกปลนเอาไป [สวนเนื้อหาทั้ง 2 และ 1] 
 พวกเขาคิดวาตัวเองก็มีความทุกขยากมากเกินกวาที่จะไปรองไหกับสิ่งที่เปนเพียงการแกลงทําของคน

เหลานั้น [แสดงวาเขาใจชัดเจนวา “นวนิยายที่แตงขึ้น” มีผลทําใหคนโกรธแคน  แมวาจะเกินไปหนอย] 
 เพราะวานักแสดงที่ตายและถูกฝงในภาพยนตรเรื่องกอนกลับมาเปนตัวชาวอาหรับ [ไดคะแนนเต็ม

อยางเฉียดฉิวเพราะมีความเฉพาะเจาะจงมากไป] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อางถึง ความหลอกลวงหรือเลหเหลี่ยม หรือความคาดหวังของผูดูที่ถูกทําลายลง  อาจอาง
คําวา  “สิ่งหลอกลวง” หรือ “เหย่ือของธุรกิจหนังเร”  โดยตรง 
 พวกเขาคิดวากําลังถูกหลอก 
 เพราะวาพวกเขารูสึกวาเสียเวลาและอารมณไปอยางไมมีประโยชน 
 พวกเขารูสึกวาตัวเองตกเปนเหยื่อของธุรกิจหนังเร 
 พวกเขาจะไมอดทนกับสิ่งหลอกลวงตอไป 
 เพราะพวกเขาจายเงินสองเซ็นตาโวเปนคาตั๋วเขาชมสิ่งหลอกลวงซึ่งเขาทนไมได  [อาจคัดลอก

บางสวนมาจากบรรทัด 7-8 ในเรื่อง  ไมไดพูดตรงถึงการหลอกลวงโดยเฉพาะ] 
 เพราะพวกเขาไมคิดวาจะเปนอยางนี้ [เปนการพูดถึงการหลอกลวง (ทั่วๆ ไป)] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 61.89 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือไมตรงประเด็น 
 พวกเขาโกรธ บรูโน เครสป 
 พวกเขาไมชอบภาพยนตรที่นํามาฉาย 
 พวกเขาตองการเงินคืน 
 พวกเขาคิดวาพวกเขาตกเปนเหยื่อ 
 พวกเขาเปนคนรุนแรง 
 พวกเขาโง 
 พวกเขาแสดงความรูสึกของตนเอง 
 เพราะพวกเขาจายเงินสองเซ็นตาโวแตไมไดสิ่งที่ตองการ [ คําวา “สิ่งที่ตองการ” กวางเกินไป] 

หรือ: แสดงถึง ความไมเขาใจ ในเนื้อหาที่อาน หรือใหคําตอบที่ไมมีเหตุผลหรือที่ไมเก่ียวของ 
 พวกเขารูสึกวาไมควรยุงกับปญหาผูอื่น [ผิด  คนเราตองการยุงกับปญหาจริงๆ ของคนอื่น] 
 เปนวิธีที่พวกเขาประทวงการเสียเงินโดยเปลาประโยชน 
 พวกเขาโกรธที่ตองมาดูคนตายและถูกฝง [อางประโยคที่ทําใหคิดวา “พวกเขาไมชอบเห็นคนตายใน

ภาพยนตร” – เปนการแปลความที่ไมถูก] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่10: มาซอนโด R061Q03 

ทําไมชาวมาซอนโดจึงตัดสินใจไมกลับไปดูภาพยนตรนั้นอีก 

1. พวกเขาตองการความบันเทิงและหยอนใจ แตพบวาภาพยนตรเปนเรื่องจริงจังและทําใหใจหอเหี่ยว 
2. พวกเขาไมมีเงินคาตั๋ว 
3. พวกเขาตองการเก็บอารมณของตนไวสําหรับสภาพการณในชวิีตจริงของตัวเอง 
4. พวกเขาอยากจะมีอารมณรวม แตพบวาภาพยนตรนาเบ่ือ ไมนาเชื่อและมีคุณภาพต่ํา 

การใหคะแนน  มาซอนโด 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  พวกเขาตองการเก็บอารมณของตน 
ไวสําหรับสภาพการณในชีวิตจริงของตัวเอง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 54.13 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 
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คําถามที ่11: มาซอนโด R061Q04 

อะไร คือ “สิ่งที่เปนเพียงภาพลวงตา” ที่กลาวถึงในบรรทัดสุดทาย 

1. ผ ี
2. สิ่งที่ประดิษฐข้ึนในงานออกราน 
3. ตัวละครในภาพยนตร 
4. นักแสดง 

การใหคะแนน  มาซอนโด 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ตัวละครในภาพยนตร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่12: มาซอนโด R061Q05- 0 1 9  

นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการตัดสินใจของชาวเมืองมาซอนโดเก่ียวกับคุณคาของภาพยนตร           
จงอธิบายคําตอบโดยเปรียบเทียบความรูสึกของนักเรียนกับของชาวเมืองมาซอนโดที่มีตอภาพยนตร 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 81.35 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  มาซอนโด 5 
คะแนนเต็ม  

รหัส 1: อางถึงเจตคติตอ “ความเปนจริง” และ/หรือ การมีสวนรวมทางอารมณ ในภาพยนตร  คําตอบ
ตองตรงกับความคิดที่วาคนในเมืองมาซอนโดกําลังมองหาความเปนจริงในภาพยนตร 
เปรียบเทียบระหวางคนมาซอนโด กับประสบการณ/เจตคติของตัวเอง  โดยบอกวา 
 เมื่อคุณรูวาภาพยนตรไมใชเรื่องจริงก็สามารถใชประโยชนเปนสิ่งที่หลีกหนีจากชีวิตจริงสักระยะ 

ไมจําเปนที่เราจะตองเขาไปเก่ียวของกับชีวิตของตัวละคร 
 ขาพเจาเห็นดวย  ในโลกนี้มีความทุกขโศกมากพอแลว  โดยไมตองสรางมันขึ้นมาอีก 
 ไมเห็นดวย  คนทั่วไปเขาใจวาเมื่อไปดูภาพยนตสิ่งที่เห็นในจอภาพยนตรไมใชเรื่องจริง 
 ไมเหมือนคนในมาซอนโด ฉันอาจเสียน้ําตาระหวางชมภาพยนตร แตก็ลืมมันได เมื่อออกจาก 

โรงภาพยนตรแลว 
 ฉันเห็นดวยกับพวกเขา  ทําไมคนเราตองมาทุกขโศกกับภาพยนตรดวย  นี่เปนเหตุผลที่ฉันเลือกมา

ทางวิทยาศาสตรเพราะมันเก่ียวของกับขอเท็จจริงไมใชเรื่องเพอฝน 
 ฉันชอบดูภาพยนตรเพราะวามันทําใหฉันพุงความสนใจไปที่ปญหาของคนอื่น ไมใชของตัวเอง 
 มันก็แลวแตสถานการณ ถาภาพยนตรไมไดเรื่อง ฉันก็อยากเดินออกมา แตถามันดีเราก็ติดกับอยูในนั้น  

และไมสนใจวามันจะเปนเรื่องจริงหรือไม 
 ไมเห็นดวย  ฉันชอบภาพยนตรเพื่อความสนุกสนาน 
 เห็นดวย ภาพยนตรเปนเพียงเรื่องสมมติ มันดีตรงที่เราไดเห็นคนมาแสดงออกชีวิต 
 ไม  เหตุการณในภาพยนตรโดยทั่วๆ ไปเปนเรื่องที่เกินจริง 
 ฉันไมเห็นดวยกับปฏิกิริยาของพวกเขา เพราะวาภาพยนตรเปนเพียงรูปแบบของความบันเทิงหนึ่ง 

และไมใชสิ่งที่จริงจัง อยางไรก็ตามคนในมาซอนโดไมรูดังนั้น ฉันจึงเขาใจวาพวกเขารูสึกอยางไร 

หรือ: อางถึงบริบทดานสังคม ประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน ในรูปของการเปรียบเทียบสิ่งที่
คุนเคยกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประสบการณทางสังคม คําตอบตองตรงกับ
ความคิดที่วาคนในมาซอนโดกําลังมองหาความเปนจริงในภาพยนตร อาจเปรียบเทียบ
ระหวางมาซอนโด และประสบการณ/เจตคติสวนตัวของนักเรียนเอง 
 คนในมาซอนโดเปนพวกคิดงายๆ  และโตตอบดวยอารมณ ขาพเจาและคนสวนมากสมัยนี้เปนพวกที่

คิดรอบคอบซับซอนกวา 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 61.47 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 พวกเขาเริ่มดูภาพยนตรจากจุดที่ผิด พวกเขาไมเขาใจวานี่ไมใชขาว แตเปนสิ่งบันเทิง จากมุมมองจุดนี้
ทําใหปฏิกิริยาของพวกเขาเปนสิ่งที่เขาใจได ภาพยนตรควรเปนสิ่งสําหรับดูเลนเพื่อความบันเทิง และ
นี่คือประเด็นของพวกเขา 

 ภาพยนตรไมทําใหคนสมัยนี้ไมเดือดรอนเปนทุกข 
 ใช  ฉันเห็นดวย ถาฉันเปนคนหนึ่งในพวกเขา  เพราะเขาไมเคยเห็นมากอน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือกวางเกิน 
 ฉันเหมือนพวกมาซอนโด เพราะวาฉันมักคิดวาภาพยนตรเปนสิ่งที่เสียเวลา 
 ฉันรักภาพยนตร ฉันไมเขาใจปฏิกิริยาของพวกเขาเลย 

หรือ: แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ใช  ดูเหมือนวาภาพยนตรแทนที่เปนสิ่งที่ดูไดงายและเพื่อหยอนใจ กลับกลายเปนสิ่งที่จริงจังและทําให

เกิดอารมณ  ภาพยนตรเปนความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง เปนวิธีที่เราจะลืมปญหาในชีวิตจริงและเพื่อการ
หัวเราะสนุกสนาน คนในมาซอนโดผิดหวังเพราะภาพยนตรที่ชมแลวไมไดชวยใหผอนคลาย    แตกลับ
ทําใหหนักหนวงและพวกเขาตองการสิ่งที่จะชวยใหความสนุกสนาน [สวนแรกๆ ของคําตอบไมตรง
ประเด็น สวนสุดทายบอกถึงความเขาใจผิดในเนื้อเรื่อง] 

 ไม  มันควรแพงกวานี้ และมีที่วางถวย มีขาวโพดค่ัว โคกเย็นๆ และอมยิ้ม พนักสําหรับวางมือควรจะ
ยกได มีที่วางเทา เสียงรอบทิศ [อาจตอบใหตลก หรือไมก็เขาใจความหมายของเนื้อเรื่องผิด] 

 ทุกวันนี้มีกฎหมายเก่ียวกับการทําลายขาวของในโรงภาพยนตร [คําตอบมุงที่พฤติกรรมมากกวาเจตคต]ิ 
 เด๋ียวนี้เรามีโรงภาพยนตรที่ดีกวา [ไมตรงคําถาม] 
 ใช  เพราะวาภาพยนตรไมสนุก และอาจทําใหประสาทเสีย [เขาใจคําถามผิด] 

รหัส 9: ไมตอบ 
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แผนผังหองสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชแผนผังหองสมุดตอบคําถามขางลาง 

คําถามที ่13: หองสมุด  R091Q05 – 0 1 9 

จากแผนผงัของหองสมุดในหนาที่แลว จงวงกลมรอบสถานที่ที่ทานคิดวาสามารถหา นวนิยายภาษา
ฝรั่งเศสไดพบ 
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ที่คืนหนังสือ 

หนังสือเด็ก 
ของเลน 

หนังสือ 
ภาษาอื่นๆ 

หน
ังส

ืออ
าง

อิง
 

หน
ังส

ืออ
าง

อิง
 

หนังสืออางอิง 
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การใหคะแนน  หองสมุด 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: วงลอมรอบคําวา “หนังสือภาษาอ่ืนๆ” หรือวงลอมรอบกลุมของเสน (ชั้นหนังสือ) ที่อยูใกล
กับคําดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

[ไมตองสนใจสวนที่ขีดฆาทิ้ง] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 31.52 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 22 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ รวมถึงการวงลอมรอบสวนอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวของดวย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รหัส 9: ไมตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 23 

คําถามที ่14: หองสมุด R091Q06 

ระยะทางที่ใกลที่สุดจากทางเขาไปถึงที่เก็บหนังสือพิมพตองผานอะไร 

1. แผนกวารสาร 
2. ที่ยืมหนังสือออก 
3. แผนกหนังสืออางอิง 
4. มุมหนังสือเด็ก 

การใหคะแนน  หองสมุด 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  ที่ยืมหนังสือออก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่15: หองสมุด R091Q07A 

หนังสือใหมวางอยูที่ไหน 

1. ในสวนนวนิยาย 
2. ในสวนวิชาการ 
3. ใกลทางเขา 
4. ใกลโตะประชาสัมพันธ 

การใหคะแนน  หองสมุด 7A 

หมายเหต:ุ คําตอบที่ถูกตอง คือ ขอ 3.  “ใกลทางเขา” คําถามนี้ใชเปนเพียงขอมูลประกอบเทานั้น 
และจะไมนําไปคิดเปนคะแนนของนักเรียน คําตอบขอนี้จะถูกนําไปพิจารณารวมกับ
คําตอบในคําถามที่ 7B 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 75.45 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 24 

คําถามที ่16: หองสมุด  R091Q07B – 0 1 2 9  

จงอธิบายวาทําไมสวนนี้จึงถูกเลือกเปนที่วางหนังสือใหม 

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

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

 

 
 
 
 

การใหคะแนน  หองสมุด 7B 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ตอบคําถามกอนหนานี้ถูก (R091Q07A) ใหคําอธิบายที่ตรงกันกับคําตอบ “ใกลทางเขา” 
 ใหคนเห็นไดทันทีเมื่อเดินเขามา 
 มันอยูคนละสวนจากหนังสืออื่นๆ และหาไดงาย 
 เพื่อวาคนจะไดมองเห็นกอนอื่น [แสดงความเขาใจวาหนังสือใหมอยูใกลทางเขา] 
 เพื่อที่จะมองเห็นชัดเจน 
 เพื่อที่จะมองเห็นไดงาย และไมถูกบังโดยช้ันหนังสือตางๆ จนตองคนหา 
 อยูบนทางที่ตองผานเวลาเดินไปที่สวนนวนิยาย 

หรือ: ตอบคําถามที่แลวถูก (R091Q07A) และใหคําอธิบายที่แสดงวาเขาใจในความสัมพันธระหวาง
ที่ไวหนังสือใหมกับสวนของหองสมุดอ่ืน  ๆที่ไมใชทางเขา 
 เพื่อใหเด็กๆ มีโอกาสเลนเมื่อผูใหญดูหนังสือ  [รูวาหนังสือใหมอยูใกลกับสวนของเลน] 
 เมื่อคนมาคืนหนังสือเขาก็จะมองเห็นหนังสือใหมๆ 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ตอบคําถามที่แลวไมถูก (R091Q07A) ใหคําอธิบายทีต่รงกับที่ตอบในขอที่แลว 
 [ตอบคําถามขอที่แลว R091Q07A:  ในสวนนวนิยาย] เพราะวานี่เปนสวนของหองสมุดที่คนสวนมาก

ใช ดังนั้นพวกเขาจะไดเห็นหนังสือใหม 
 [ตอบคําถามขอที่แลว R091Q07A:  ใกลโตะประชาสัมพันธ] เพราะวามันอยูใกลโตะประชาสัมพันธ  

บรรณารักษสามารถตอบคําถามที่เก่ียวของได 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 71.82 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 25 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน ไมวาจะตอบคําถามที่แลวถูกหรือผิดก็ตาม 
 เพราะวาเปนที่ที่ดีที่สุด 
 มันอยูใกลกับทางเขาดวย  [บอกวาหนังสือใหมอยูที่ไหน  โดยไมใหคําอธิบาย] 
 หนังสือใหมอยูใกลกับกลองแสดงความคิดเห็น  [บอกวาหนังสือใหมอยูที่ไหน  โดยไมใหคําอธิบาย] 

หรือ: แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ ไมวา
จะตอบคําถามที่แลวถูกหรือผิดก็ตาม 
 เพื่อวาใครๆ จะไดสังเกตเห็นเมื่อมองไปที่หนังสือพิมพ  [ไมถูกตอง – แสดงหนังสือใหมอยูใกล

หนังสือพิมพ] 
 เพราะวาไมมีที่อื่นที่จะวาง [ไมสมเหตุสมผล] 
 บางคนชอบอานหนังสือใหม  [ตอบไมตรงที่ถาม] 
 [ตอบคําถามขอที่แลว R091Q07A:  ในสวนนวนิยาย] เพื่อวาจะหาไดงาย [ตอบไมตรงกับคําตอบในขอ

ที่แลว R091Q07A] 

รหัส 9: ไมตอบ 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 26 

ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 

 

ปายประกาศขางบนติดอยูในซุปเปอรมารเก็ต 

ใชปายประกาศเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่17: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q02 
จุดประสงคของปายประกาศนี้คืออะไร 

1. เพ่ือโฆษณาขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 
2. เพ่ือบอกประชาชนวาขนมปงกรอบผลิตเมื่อใด 
3. เพ่ือเตือนประชาชนเก่ียวกับขนมปงกรอบ 
4. เพ่ืออธิบายวาจะซื้อขนมปงกรอบไสครีมมะนาวไดที่ไหน 

การแจงเตือนการแพถั่วลิสง 

ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 

วันที่แจงเตือน : 4  กุมภาพันธ 

ชื่อผูผลิต: บริษัท ไฟนฟูดส จํากัด 

ขอมูลผลิตภัณฑ: ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 125  กรัม     
(ควรบรโิภคกอน 18  มิถุนายน  และ ควรบริโภคกอน 1 กรกฎาคม) 

รายละเอียด: ขนมปงกรอบบางอยางในรุนการผลิตเหลานี้  อาจ
มีชิ้นสวนของถั่วลิสงผสมอยู  แตไมแจงไวในรายการสวนผสม 
คนที่แพถั่วไมควรรับประทานขนมปงกรอบนี้ 

การปฏิบัติของผูบริโภค : ถาทานซื้อขนมปงกรอบนี้ไป ทาน
สามารถนํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพ่ือรับเงินคืนไดเต็มจํานวน 
หรือโทรสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 1800 034 241 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 27 

 

 
 

การใหคะแนน  ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  เพ่ือเตอืนประชาชนเก่ียวกับขนมปงกรอบ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่18: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q03 – 0 1 9  

บริษัททีท่ําขนมปงกรอบชื่อบริษัทอะไร 

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

 
 

 
 
 

การใหคะแนน  ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ระบุชื่อผูผลิตไดอยางถูกตอง 
 ไฟนฟูดส 
 บริษัท ไฟนฟูดส จํากัด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 74.69 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  คําเตือน/คําสั่ง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอไมเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 95.96 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําเตือน/คําสั่ง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 28 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 ผูผลิต 
 ใครก็ไดบางคน 
 บริษัท 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ครีมมะนาว 
 ซุปเปอรมารเก็ต 
 คนทําขนมปง 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่19: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q04 

จุดประสงคของสวนที่เปนรายละเอียดในปายประกาศคืออะไร 

1. เพ่ือโฆษณาขนมปงกรอบชนิดตางๆ 
2. เพ่ือแจงเรื่องของแถมพิเศษที่มากับขนมปงกรอบ 
3. เพ่ือบอกสวนผสมของขนมปงกรอบ 
4. เพ่ืออธิบายวามีอะไรผิดปกติในขนมปงกรอบ 

การใหคะแนน  ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เพ่ืออธิบายวามีอะไรผิดปกติในขนมปงกรอบ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําเตือน/คําสั่ง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 49.69 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 29 

คําถามที ่20: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q05 – 0 1 9  

นักเรียนจะทําอยางไร ถานักเรียนซื้อขนมปงกรอบเหลานี้มาแลว  

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

ทําไมจึงทําเชนนั้น 

ใหใชขอมูลจากเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 5 

หมายเหตุการใหคะแนน: ใหรหัสคําตอบเปนขอเดียว ในคําแนะนําการใหรหัสดานลาง 5A คือ    
สวนแรก    5B คือสวนที่สอง 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 5A: ใหคําตอบทีส่อดคลองกับความเขาใจวาสามารถนําขนมปงไปคืนรานเพ่ือรับเงินคืนได  
อาจอางถึงการกินขนมปงกรอบ ไมกินขนมปงกรอบ คืนหรือกําจัดขนมปงดวยวิธีอ่ืนๆ และ  
5B: ใหคําตอบทีส่อดคลองกับเนื้อเรื่องและคําตอบขอ 5A  ตองสอดคลองกับความคิดที่วา 
ถั่วลิสงสามารถทําใหเปนอันตรายได 
 (5A) 

ขอเงินคืน 
(5B) 
ปายบอกใหทําอยางนั้น 
ฉันแพถั่วลิสง 
เขาทําบางอยางผิดพลาด 
อาจมีบางอยาง (อยางอื่น) ผิดพลาด 
ฉันไมชอบถั่วลิสง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  คําเตือน/คําสั่ง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนือ่งกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 74.22 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 30 

  (5A) 
โยนทิ้งไป 
(5B) 
ฉันแพถั่วลิสง 
อาจมีบางอยางผิดพลาด 
 

 (5A) 
กินมัน 
(5B) 
ถั่วลิสงไมเปนอันตรายสําหรับฉัน 
ฉันไมไดแพถั่วลิสง 
ฉันชอบถั่วลิสง 
 

 (5A) 
ใหเพื่อนในหองเรียน 
(5B) 
เธอไมไดแพถั่วลิสง 

 
 (5A) 

ไมตองทําอะไร 
(5B) 
ฉันไมไดแพถั่วลิสง 
ฉันไมอยากรําคาญกับการกลับไปที่ราน 

5A: ยกประโยคหรือถอดความจากสวนทีเ่หมาะสมของเนื้อเรื่องไดโดยไมอธิบายเพ่ิมเติม 
(หมายถึงเนื้อเรื่องบอกวาคุณตองทําอะไรและไมจําเปนตองมีคําอธิบายเพ่ิมเติม) 
5B: ไมตอบ 
 (5A) นํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพื่อรับเงินคืนไดเต็มจํานวน หรือโทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1800 

034 241 
(5B) (ไมตอบ) 

 (5A) นํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพื่อรับเงินคืนไดเต็มจํานวน 
 (5B) (ไมตอบ) 
 (5A) โทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1800 034 241 

(5B) (ไมตอบ) 
 (5A) โทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

(5B) (ไมตอบ) 

5A: ไมตอบ และ 5B: ใหคําอธิบายวาไมตองทําอะไร ตองสอดคลองกับความคิดที่วาถั่วลิสง
สามารถทําใหเปนอันตรายได 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 31 

 (5A) (ไมตอบ) 
(5B) ฉันไมไดแพถั่วลิสง 

 (5A) (ไมตอบ) 
(5B) ฉันไมอยากรําคาญกับการกลับไปที่ราน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 (5A) ฉันไมรู 

(5B) มันอาจมีถั่วลิสงปนอยู 
 (5A) กิน 

(5B) มันอาจเปนอันที่มีถั่วลิสง 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
  (5A) (ไมตอบ) 

(5B) เอามันมาตรวจหาถั่วลิสง 
  (5A) กิน 

(5B) มันดูดีพอที่จะกินได 
 (5A) เอาไปใหใครสักคน 

(5B) ไมเปนไร 
 (5A) (ไมตอบ) 

(5B) ฉันแพถั่วถั่วลิสง 
 (5A) (ไมตอบ) 

(5B) ถั่วถั่วลิสงเปนอันตรายได 
 (5A) โยนทิ้งไป 

(5B) มันเลยวันหมดอายุมาแลว 

รหัส 9: ไมตอบ 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 32 

คําถามที ่21: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต R401Q06 – 0 1 9  

ทําไมในปายประกาศจึงมีวันที่ “ควรบริโภคกอน” อยูดวย 

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

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

 

 

การใหคะแนน  ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึงขอเท็จจริงวา วันที่ควรบริโภคกอนเปนตัวชี้วาขนมปงกรอบในรุนการผลิตใดที่ไดรับ
ผลกระทบ 
 เพื่อระบุรุน 
 เพื่อที่คุณจะไดรูวาหอไหนมีถั่วลิสง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: อางถึงเวลาที่ควรกินขนมปงกรอบ 
 เพราะมันคือเวลาที่คุณควรกิน 
 เพื่อบอกคุณวาขนมปงกรอบควรกินเมื่อใด 
 เพื่อที่คุณจะไดไมเก็บไวนานเกินไป 
 เพื่อบอกคุณวามันหมดอายุเมื่อใด 

 ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 มันคือวันที่ 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เพื่อที่คุณจะรูวาเมื่อใดที่ปายประกาศจะไมมีผล 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําเตือน/คําสั่ง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 4.38 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 33 

ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 

 

อุปกรณที่ใชเจาะเลือดผานการฆาเชื้อและใชครั้งเดียว 
(กระบอกฉีดยา สายยาง ถุงใสเลือด)  

ไมมีความเสี่ยงใดๆ ในการใหเลือดของคุณ 

การบริจาคโลหิตเปนสิ่งจําเปน 

ไมมีผลิตภัณฑใดที่สามารถใชแทนเลือดมนุษยได
อยางสมบูรณ  ดังน้ันการบริจาคโลหิตจึงไมมีอะไรมา
ชดเชยไดและจําเปนสําหรับการชวยชีวิต 

ในฝร่ังเศส แตละปมีผูปวย 500,000 คน ไดรับ
ประโยชนจากการถายเลือด 

การบริจาคโลหิต: 

เปนรูปแบบของการบริจาคท่ีรูจักกันดีท่ีสุด และใชเวลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
ถุงความจุ 450  มิลลิลิตร ถูกเก็บไปพรอมกับตัวอยางอีกเล็กนอยสําหรับทดสอบและตรวจสอบ 

- ผูชายสามารถบริจาคโลหิตไดปละ 5 คร้ัง ผูหญิงปละ 3 คร้ัง 
- ผูบริจาคตองมีอายุตั้งแต 18 ถึง 65 ป 

จําเปนตองเวนระยะอยางนอย 8 สัปดาหระหวางการบริจาคโลหิตแตละคร้ัง 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 34 

“ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” ในหนาที่แลวมาจากเว็บไซตของฝรั่งเศส  

จงใช “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่22: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต R429Q11 

จุดประสงคหลักของ “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหติ” คืออะไร 

1. เพ่ือกระตุนใหคนบริจาคโลหิต 
2. เพ่ือบรรยายความเสี่ยงของการบริจาคโลหิต 
3. เพ่ืออธิบายวาคุณสามารถบริจาคโลหิตไดที่ไหนบาง 
4. เพ่ือพิสูจนวาคนจํานวนมากบริจาคโลหิตเปนประจํา 

การใหคะแนน  ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 11 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  เพ่ือกระตุนใหคนบริจาคโลหิต 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่23: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต R429Q08 – 0 1 9  

ผูหญิงอายุ 18 ป ที่บริจาคโลหิตไปแลว 2 ครั้งใน 12 เดือนที่ผานมา และตองการบริจาคโลหิตอีกครั้ง  
ตาม “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” มีเงื่อนไขอะไรที่จะยอมใหเธอบริจาคโลหิตไดอีกครั้ง 

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

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 68.26 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 55.12 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 35 

การใหคะแนน  ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ระบุวาตองมีเวลาผานมาแลวเพียงพอหลังจากการบริจาคครั้งสุดทาย 
 ขึ้นอยูกับวาตั้งแตเธอบริจาคครั้งสุดทายผานมา 8 สัปดาหแลวหรือยัง 
 เธอสามารถบริจาคไดถาผานมานานพอไมเชนนั้นก็ไมได 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เวลา 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ถาเธออายุถึงก็บริจาคได 
 ตราบเทาที่เธอไมไดบริจาคโลหิตหลายครั้งจนเกินไปในปนี้ เธอบริจาคได 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่24: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต R429Q09 

เนื้อเรื่องกลาววา: “อุปกรณที่ใชเจาะเลือดผานการฆาเชื้อและใชครั้งเดียว…” 

ทําไมเนื้อเรื่องจึงใสขอมูลนี้เขาไปดวย 

1. เพ่ือยํ้าใหคุณแนใจวาการบริจาคโลหิตปลอดภัย 
2. เพ่ือเนนวาการบริจาคโลหิตเปนสิ่งจําเปน 
3. เพ่ืออธิบายการนําโลหิตของคุณไปใช 
4. เพ่ือใหรายละเอียดของการทดสอบและตรวจสอบ 

การใหคะแนน  ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 9 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 1.  เพ่ือยํ้าใหคุณแนใจวาการบริจาคโลหิตปลอดภัย 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 90.63 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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รถไฟใตดิน 
 

 

ถนนพระราม 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม:  
โทร. 0 2123 4567 

www.metrotransit.or.th 
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“รถไฟใตดิน” ในหนาที่ผานมาใหขอมูลเก่ียวกับระบบรถไฟใตดิน  

ใช “รถไฟใตดิน” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่25: รถไฟใตดิน R464Q01 – 0 1 9  

จากสถานีรถไฟใตดินสถานีใด ที่นักเรียนสามารถข้ึนทั้งรถเมลระหวางเมืองและรถไฟระหวางเมืองได 

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

การใหคะแนน  รถไฟใตดิน 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1:  อางถึงสถานีเซ็นทรัลโดยตรง อาจกลาวถึงสายรถไฟใตดินได 
 สถานีเซ็นทรัล 
 เซ็นทรัล 
 เซ็นทรัล (ประตูตะวันออก) 
 เซ็นทรัล (สาย 1) 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 ที่สถานี 
 หอคอย 
 สาย 1 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่26: รถไฟใตดนิ R464Q02 

ถานักเรียนอยูที่สถานีสวนสัตวและตองการไปที่สถานีสะพานหิน นักเรียนตองเปลี่ยนขบวนที่สถานีใด 

1. ศาลากลาง 
2. ริมน้ํา 
3. ริมอาว 
4. ทาเรือเกา 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 73.33 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 38 

การใหคะแนน  รถไฟใตดิน 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  ทาเรือเกา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่27: รถไฟใตดิน R464Q03 – 0 1 9   

บางสถานี เชน สถานีสุดตะวันตก สถานีสวนสัตว และสถานีอิสรภาพ มีการแรเงาสีเทาลอมรอบสถานี 
การแรเงาแสดงวาสถานีเหลานี้คืออะไร 

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

 

 

 

การใหคะแนน  รถไฟใตดิน 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึงความจริงที่วาสถานีเหลานี้เปนสถานสีุดทายหรือเริ่มตนของแตละสาย 
 สุดสาย 
 สถานีปลายทาง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 คุณสามารถขึ้นรถเมลไดที่นั่น [เปนไปได แตไมใชเปนสิ่งที่การแรเงาแสดงใหเห็น] 
 พวกมันเปนสถานีที่พลุกพลานที่สุด 
 พวกมันเปนสถานีที่ใหญที่สุด 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 65.45 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 49.09 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 39 

คําถามที ่28: รถไฟใตดิน R464Q04 – 0 1 2 9  

นักเรียนตองการหาเสนทางสั้นที่สุดเพ่ือเดินทางดวยรถไฟใตดินจากสถานีซาโตไปยังสถานีปาไม 

จงเขียนเสนทางที่นักเรียนจะใชเดินทางลงในแผนที ่

การใหคะแนน  รถไฟใตดิน 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: เขียนเสนทางแสดงดังภาพจําลองดานลาง: 
   

 

 

 

 
 
 
 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: เขียนเสนทางแสดงดังภาพจําลองดานลาง: 

  

 

 

 

 

 

 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0:  คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9:  ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 45.76 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1     หนา 40 

คําถามที ่29: รถไฟใตดิน R464Q05 – 0 1 9  

นักเรียนจะหาขอมูลเก่ียวกับระบบรถไฟใตดินเพ่ิมเติมจากที่แสดงไวในหนารถไฟใตดินไดอยางไร 

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

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

 

 

 

 

การใหคะแนน  รถไฟใตดิน 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: กลาวถึงหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูทางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในกลองขอความใต 
แผนที่ หรือ ทั้งสองอยาง 
 ฉันจะโทรไปที่หมายเลข 0 2123 4567 หรือฉันจะลองเขาไปดูในเว็บไซต www.metrotransit.or.th 
 โทรไปที่ 0 2123 4567 
 www.metrotransit.or.th 
 ใชเบอรโทรศัพทที่อยูในกลองขอความ 
 โทรศัพท 
 โทรถามพวกเขา 
 ที่อยูเว็บไซต 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 ติดตอพวกเขา [กวางเกิน] 
 ถามพวกเขา [กวางเกิน] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

รหัส 9:  ไมตอบ 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 60.3 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอสอบการอาน  ชุดที่ 2 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 4 

แรงงาน 

แผนภูมิขางลางนี ้แสดงโครงสรางแรงงานของประเทศ หรือประชากรวัยแรงงาน   

ประชากรทั้งหมดของประเทศในป พ.ศ. 2538 ประมาณ 3.4 ลานคน 
 
โครงสรางแรงงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 (หนวยเปนพันคน1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนประชากรมีหนวยเปนพันคน 
2. นิยามประชากรวัยแรงงาน คือ ประชากรที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 65 ป 
3. ประชากรไมอยูในภาคแรงงานเปนกลุมทีไ่มขวนขวายหางานทํา และ/หรือไมพรอมสําหรับงาน 
 
 
 
 
 

มีการจางงาน 
1578.4 92.5% 

หางานทําเต็มเวลา 
101.6 79.3% 

หางานทําไมเต็มเวลา 
26.5 20.7% 

ประชากรวัยแรงงาน 2 

2656.5 

ไมอยูในภาคแรงงาน3 
949.9 35.8% 

ในภาคแรงงาน 
1706.5 64.2% 

ตกงาน 
128.1 7.5% 

หางานทําเต็มเวลา 
23.2 6.8% 

หางานทําไมเต็มเวลา 
318.1 93.2% 

ทํางานเต็มเวลา 
1237.1 78.4% 

ไมเต็มเวลา 
341.3 21.6% 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 5 

จงใชขอมูลขางตนเก่ียวกับแรงงานของประเทศ   ตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 1 : แรงงาน  R088Q01 

การแบงกลุมประชากรวัยแรงงานหลัก แบงออกเปน 2 กลุมตามขอใด 

1. มีการจางงานและตกงาน 
2. วัยทํางานและไมใชวัยทํางาน 
3. ทํางานเต็มเวลาและไมเต็มเวลา 
4. ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน 

การใหคะแนน  แรงงาน 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 2 : แรงงาน R088Q03 – 0  1  2  9 
ประชากรในวัยแรงงานที่ไมอยูในภาคแรงงานมีเทาไร (ใหเขียนจํานวนประชากร  ไมใชรอยละของ
ประชากร) 

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

 

 
 
 
 

 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภาพ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  ในเชิงการศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 72.0 
เกาหลี 77.9 
จีน-ฮองกง 81.9 
ไทย 60.7 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภาพ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  ในเชิงการศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 53.3 
เกาหลี 26.1 
จีน-ฮองกง 45.5 
ไทย 27.7 

 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 6 

การใหคะแนน  แรงงาน  2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําตอบที่ชี้บอกวา ตัวเลขในแผนภูมิตนไม และ การรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถเขา
ดวยกัน: 949,900  ใหถือวาตัวเลขหรือตัวหนังสือที่บอกคาระหวาง 949,000 และ 950,000 
ใชได  อนุโลมวาจํานวน 900,000 หรือ หนึ่งลาน (ที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข) ยอมรับได 
 949,900     
 นอยกวา เกาแสนหาหมื่น 
 950,000     
 9.49 แสน 
 เกือบหนึ่งลาน    
 ประมาณ 9 แสน 
 949.9 X 1000    
 949,900  
 949(000) 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: บอกตัวเลขในแผนภูมิตนไมได แตรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถไมถูกตอง คําตอบ 
949.9 ที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ใหประมาณการไดเชนเดียวกับใน 2 คะแนน 
 949.9  
 94,900 
 เกือบหนึ่งพัน  
 นอยกวา 950 
 ประมาณ 900  
 นอยกวา 1000 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ เชน 
 35.8%     
 7.50% 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 7 

คําถามที่ 3 : แรงงาน R088Q04 – 0 1 2 9 

จากแผนภูมิโครงสรางแรงงาน ประชากรในตารางขางลางนี้ จัดอยูในสวนใดของแผนภูม ิ

แสดงคําตอบโดยทําเครื่องหมาย  x  ลงในชองสี่เหลี่ยมในชองที่ถูกตอง  ขอแรกคือตัวอยาง 

 “ภาคแรงงาน:  
มีการจางงาน” 

“ภาคแรงงาน:  
ตกงาน” 

“ไมอยูใน
ภาคแรงงาน” 

ไมอยูในกลุม
ใดๆ 

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป     
นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60 
ชั่วโมง/สัปดาห     

นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป     
ชาย อายุ 28 ป เพ่ิงขายรานไป และกําลัง
หางานทํา     

หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไม
ตองการทํางานนอกบาน     

คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของ
ที่บานตนเอง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภาพ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  ในเชิงการศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 43.2 
เกาหลี 33.0 
จีน-ฮองกง 43.8 
ไทย 28.2 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 8 

การใหคะแนน  แรงงาน 4 
 “ภาคแรงงาน:  

มีการจางงาน” 
“ภาคแรงงาน: 

ตกงาน” 
“ไมอยูในภาค

แรงงาน” 
ไมอยูในกลุม

ใดๆ 

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป     
นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60 
ชั่วโมง/สัปดาห     

นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป     
ชาย อายุ 28 ป เพ่ิงขายรานไป และกําลัง
หางานทํา     

หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไม
ตองการทํางานนอกบาน     

คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของ
ที่บานตนเอง     

 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ตอบถูกทั้งหมด 5 ขอ 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ตอบถูก 3 หรือ 4 ขอ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ตอบถูก 2 ขอ หรือนอยกวา 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 9 

คําถามที่ 4 :  แรงงาน R088Q05 – 0 1 9 
สมมติวามีการเสนอขอมูลเก่ียวกับแรงงานในรูปแผนภูมิตนไมแบบเดียวกันทุกๆ ป 

รายการแสดงขางลางเปนลักษณะ 4 อยาง ของแผนภูมิตนไม ทานคาดวาลักษณะของสวนประกอบใน
แผนภูมิจะเปลี่ยนไปหรือไมในแตละป  โดยเขียนวงกลมลอมรอบขอมูลวา “เปลี่ยน” หรือ “ไมเปลี่ยน” 
ขอแรกคือตัวอยาง 

สวนประกอบในแผนภูมิตนไม คําตอบ 

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

จํานวนประชากร (เชน 2656.5) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

หมายเหตุใตแผนภูม ิ เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

 

 

 

 

การใหคะแนน  แรงงาน 5 

สวนประกอบในแผนภูมิตนไม คําตอบ 

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

จํานวนประชากร (เชน 2656.5) เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 

หมายเหตุใตแผนภูม ิ เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน 
 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบถูกทั้งหมด 3 ขอ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ตอบถูก 2 ขอ หรือนอยกวา 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภาพ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 80.2 
เกาหลี 66.6 
จีน-ฮองกง 65.6 
ไทย 37.4 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 10 

คําถามที่ 5 :  แรงงาน  R088Q07 – 0 1 9 
ขอมูลโครงสรางแรงงานที่นําเสนอในรูปแผนภูมิตนไมนั้น  สามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน เขียน
บรรยาย ใชแผนภูมิวงกลม แผนภูมิเสน หรือตาราง 

การที่เลือกนําเสนอดวยแผนภูมิตนไม อาจเปนเพราะมีประโยชนในการแสดงถึงอะไร 

1. การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
2. ขนาดของประชากรรวมของประเทศ 
3. ประเภทที่มีอยูแตละกลุม 
4. ขนาดของแตละกลุม 
 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  แรงงาน 7 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ประเภทที่มีอยูแตละกลุม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :    แผนภาพ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 65.3 
เกาหลี 51.1 
จีน-ฮองกง 75.5 
ไทย 28.2 



 

ผลการดําเนินงานของโครงการ PLAN ในปงบประมาณ  1996 
ภูมิภาคอัฟริกาใตและตะวันออก RESA 

 

 เติบโตอยางมีสุขภาพด ี
สถานีอนามัยขนาด  4 หองหรือเล็กกวา 1 0 6 0 7 1 2 0 9 26 
ฝกอบรมพนักงานอนามัยเปนเวลา 1 วัน 1 053 0 719 0 425 1 003 20 80 1 085 4 385 
เด็กๆไดรับอาหารเสริม > 1 สัปดาห 10 195 0 2 240 2 400 0 0 0 0 251 402 266 237 
เด็กๆไดรับเงินชวยเหลือดานสุขภาพ/ทันตกรรม 984 0 396 0 305 0 581 0 17 2 283 
 การศึกษา           
อบรมครู 1 สัปดาห 0 0 367 0 970 115 565 0 303 2 320 
ซื้อ/รับบริจาคหนังสือแบบฝกหัด 667 0 0 41 200 0 69 106 0 150 0 111 123 
ซื้อ/รับบริจาคหนังสือเรียน 0 0 45 650 9 600 1 182 8 769 7 285 150 58 387 131 023 
ซื้อ/รับบริจาคเคร่ืองแบบนักเรียน 8 897 0 5 761 0 2 000 6 040 0 0 434 23 132 
นักเรียนไดรับความชวยเหลือดานคาเลาเรียน/ทุนการศึกษา 12 321 0 1 598 0 154 0 0 0 2 014 16 087 
โรงเรียนซื้อ/รับบริจาคโตะเรียน 3 200 0 3 689 250 1 564 1 725 1 794 0 4 109 16 331 
สรางหองเรียนถาวร 44 0 50 8 93 31 45 0 82 353 
ปรับปรุงหองเรียน 0 0 34 0 0 14 0 0 33 81 
ผูใหญรับการอบรมใหอานออกเขียนไดในปงบประมาณนี ้ 1 160 0 3 000 568 3 617 0 0 0 350 8 695 
 ท่ีอยูอาศัย           
ขุด/สรางสวมซึม 50 0 2 403 0 57 162 23 96 4 311 7 102 
ทอระบายแบบใหมใหบานเรือน 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
ขุด/ปรับปรุงบอน้ํา  0 0 15 0 7 13 0 0 159 194 
ขุดเจาะบอบาดาล 0 0 8 93 14 0 27 0 220 362 
สรางระบบสงน้ําดื่ม 0 0 28 0 1 0 0 0 0 29 
สรางระบบกรองน้ําดื่ม 0 0 392 0 2 0 0 0 31 425 
ปรับปรุงบานตามโครงการของ PLAN 265 0 520 0 0 0 1 0 2 788 
สรางบานใหมเพื่อผูรับประโยชน ตามโครงการ 225 0 596 0 0 2 6 0 313 1 142 
สรางหรือปรับปรุงหอประชุมทองถ่ิน 2 0 2 0 3 0 3 0 2 12 
อบรมผูนําชุมชน 1 วัน หรือมากกวา 2 214 95 3 522 232 200 3 575 814 20 2 693 13 365 
ปรับปรุงถนนหลายๆ สายใหมีระยะทางยาวข้ึน 1.2 0 26 0 0 0 0 0 53.4 80.6 
สรางสะพาน 0 0 4 2 11 0 0 0 1 18 
จํานวนครอบครัวไดรับประโยชนโดยตรงจากแนวปองกันดินทลาย 0 0 1 092 0 1 500 0 0 0 18 405 20 997 
จํานวนบานท่ีมีไฟฟาเขาไปถึงใหม 448 0 2 0 0 0 0 0 44 494 
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ตารางขางตน เปนสวนหนึ่งของรายงานที่จัดพิมพโดยองคการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ 
PLAN  ขอมูลที่ใหเปนขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคการ PLAN ในภูมิภาคแหงหนึ่ง  (อัฟริกาใต
และตะวันออก) จงใชขอมูลดังกลาวเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 6: องคการระหวางประเทศ PLAN R099Q04A 
ระดับของกิจกรรมของ PLAN ในประเทศเอธิโอเปย ในป 1996 เปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 

1. ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมสูงกวาประเทศอ่ืน  ๆ
2. ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ 
3. ระดับกิจกรรมมีประมาณเทาๆ กับประเทศอ่ืน 
4. กิจกรรมทางดานที่อยูอาศัยคอนขางสูง และในดานอ่ืนคอนขางต่ํา 

คําถามที่ 7: องคการระหวางประเทศ PLAN R099Q04B – 0  1  2  9 

ในป  1996 ประเทศเอธิโอเปยเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก 

จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้และจากขอมูลในตาราง  จงใหคําอธิบายที่อาจเปนไปไดสําหรับระดับของ
กิจกรรมองคการระหวางประเทศ PLAN ในประเทศเอธิโอเปยเมื่อเทียบกับในประเทศอ่ืนๆ 

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

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

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

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  ตาราง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 10.9 
เกาหลี 20.9 
จีน-ฮองกง 13.3 
ไทย 8.4 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 13 

การใหคะแนน  องคการระหวางประเทศ PLAN 4B 

รหัส 2 : นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ถูกตอง (ตอบขอ 2)  คําตอบ 4B ตองอธิบายระดับกิจกรรมของ
องคการ PLAN โดยสรุปรวมจากขอมูลทั้งหมดที่ใหมา ทั้งขอมูลทางตรงและออมที่เก่ียวกับ
กิจกรรมในประเทศเอธิโอเปยของ  PLAN  คําตอบจะตองสอดคลอง (แมไมอางคําพูด
โดยตรง) กับสองประเด็นตอไปนี ้

(1) ระดับกิจกรรมของ PLAN ในเอธิโอเปยต่ํา  (ขอมูลจากตาราง )  และ 

(2) ความยากจนในเอธิโอเปย (ขอมูลที่ใหมาในตัวคําถาม) 

ตัวอยางคําตอบ 
 องคกรที่ใหความชวยเหลือมักจะเริ่มงานโดยใหการอบรมเจาหนาที่ทองถิ่นกอน  ดังนั้น  จึงนาจะ

เปนไปไดวา PLAN เพิ่งเริ่มงานในเอธิโอเปยในป 1996  
 การฝกอบรมเจาหนาที่ในชุมชน  อาจเปนเพียงความชวยเหลือเดียวที่องคกรนี้จะใหได      ใน

เอธิโอเปยอาจจะไมมีโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่พวกเขาจะเขาไปใช 
 องคกรชวยเหลืออื่นๆ อาจใหความชวยเหลือเก่ียวกับดานยาและอื่น  ๆ  PLAN จึงเห็นวาชาวชุมชน

จําเปนตองรูในดานการพัฒนาประเทศ [บอกโดยออมวาเปนการฝกอบรมผูนําชุมชน] 

รหัส 1: นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ถูกตอง (ตอบขอ 2)   คําตอบตองอธิบายระดับการทํางานของ 
PLAN โดยการนําขอมูลที่มีอยูมาใชมากที่สุด   คําตอบจะตองสอดคลอง (แมไมไดยกคําพูด
มาโดยตรง) กับสองประเด็นตอไปนี ้

(1) ระดับกิจกรรมของ PLAN ต่ําในเอธิโอเปย (ขอมูลจากตาราง)  และ 

(2) ความยากจนในเอธิโอเปย (ขอมูลที่ใหมาในเนื้อหา) 

ตัวอยางคําตอบ 
 อาจเปนการยากที่จะสงความชวยเหลือไปที่นั่น เพราะทุกอยางสับสนวุนวายมาก 
 อาจมีสงครามเกิดขึ้น  จึงยากที่จะใหความชวยเหลือ 
 พวกเขาไมรูจะชวยที่นั่นอยางไร 
 ถามีองคกรอื่นชวยเอธิโอเปยอยูแลว ก็มีสิ่งที ่PLAN ทําไดนอย 
 ฉันคาดวาประเทศอื่น  ๆไดรับความชวยเหลือกอน และเอธิโอเปยจะไดรับเปนประเทศตอไป 
 ชาวเอธิโอเปยอาจมีวัฒนธรรมเฉพาะที่อาจทําใหเขากับชาวตางชาติไดยาก 
 ฉันคิดวาประเทศอื่นไดรับความชวยเหลือมากไปจนทําใหประเทศเอธิโอเปยตกหลนไป   องคกร 

PLAN อาจไมมีทุนและงบประมาณมากพอสําหรับทุกประเทศที่ตองการความชวยเหลือ 

รหัส 0: นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ไมถูกตอง (ไมตอบขอ 2) หรือ นักเรียนตอบคําถามขอ 4A 
ถูกตอง (ตอบขอ 2)  แตคําตอบไมไดใชขอมูลที่เก่ียวกับความยากจนของเอธิโอเปย 

 ตัวอยางคําตอบ 
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 เอธิโอเปยอาจไมตองการความชวยเหลือจาก PLAN เทาประเทศอื่น [นําขอมูลจากตารางมาใช  แต
ไมไดใชขอมูลเก่ียวกับความยากจนของเอธิโอเปย เทียบกับประเทศอื่นๆตาม ที่ระบุไวในคําถาม] 

 เอธิโอเปยไมยากจนเทากับประเทศอื่น ๆ ดังนั้น จึงไมตองการความชวยเหลือมากเทา ประเทศอื่น  ๆ 
[ใชขอมูลจากตารางเรื่องความชวยเหลือ แตไมสอดคลองกับขอมูลเรื่อง ความยากจนกวาประเทศ
อื่นๆ ที่ใหมาในตัวคําถาม] 

 เอธิโอเปยอาจตองการความชวยเหลือเพียงแคการการฝกอบรมผูนําชุมชนมากกวาประเทศอื่น [ใช
ขอมูลจากตารางแตไมสอดคลองกับขอมูลเก่ียวกับความยากจนของเอธิโอเปยเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ซึ่งใหมาในคําถาม] 

หรือ: นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ไดถูกตอง (ตอบขอ 2) แตใหคําตอบในขอ 4B คลุมเครือ หรือ
อธิบายไมเพียงพอ หรือไมตรงกับความจริง   

 ตัวอยางเชน 
 ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอื่นๆ  [ใชขอมูลขอ 4A โดยไมการอธิบายเพิ่มเติม] 
 PLAN  ไมคอยใหความชวยเหลือในเอธิโอเปย 
 PLAN  ใหความชวยเหลือเทากันทุกประเทศ  [ใหขอมูลขัดแยงกับขอ 4A] 

หรือ: นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ไดถูกตอง (ตอบขอ 2)  แตใหคําตอบในขอ 4B ในสิ่งที่
 เปนไปไมได หรือไมเก่ียวของ   

 ตัวอยางคําตอบ 
 พวกเขานาจะใหเอธิโอเปยมากกวานี ้ [แสดงความคิดเห็น แทนที่จะอธิบาย] 
 พวกเขาเพียงแตฝกอบรมนักพัฒนา ดูเหมือนไมไดทําอะไรเก่ียวกับสุขภาพ หรือเรียนรูจาก

ประชาชนที่นั่น  [ไมอธิบายถึงระดับของกิจกรรม] 

รหัส 9: ไมตอบ 
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ของขวัญ
เธอไมรูวาก่ีวันแลวที่ตัวเองนั่งอยูอยางนี้ เฝาดูสายน้ําเย็นเยือกสีน้ําตาลที่ขยับสูงข้ึนมาที     

ละนอยจนริมฝงน้ําคอยๆ จมหายไปในระดับน้ําที่สูงข้ึน หลอนจําไดรางๆ ถึงตอนที่ฝนเริ่มตก      
สายน้ําไหลผานหนองน้ํามาจากทิศใต กระทบกับผนังของบานของหลอน แลวน้ําในแมน้ําก็เริ่มสูงข้ึนที
ละนอยในตอนแรกจนกระทั่งหยุดและกลับสูระดับเดิม ชั่วโมงแลวชั่วโมงเลาที่น้ําลดเลี้ยวไปตามหวย
หนองและทองรอง ลงสูที่ต่ํา ตอนกลางคืนขณะที่เธอกําลังหลับ น้ําไดเออทวมถนน และลอมรอบทุกสิ่ง5 

ทุกอยางจนเธอตองนั่งเดียวดายอยูอยางนี้ เรือก็ลอยหายไปกับกระแสน้ําแลว เหลือแตบานลอยน้ําติด
อยูชายฝงเหมือนทอนซุงบนแพ ตอนนี้แมแตไมกระดานที่ทาน้ํามันดินกันน้ําไว น้ํายังซึมเขามาไดและ
สูงข้ึนเรื่อยๆ 

 ฝงตรงขามเทาที่มองเห็น มีเพียงยอดไมสวนที่โผลพนน้ํา หนองน้ํากลายเปนทองทะเลที่เว้ิง
วางวางเปลาและถูกกระหน่ําดวยฝน แมน้ําถูกกลืนหายไปกับความเว้ิงวาง บานของเธอซึ่งสรางบน10 

ฐานที่เหมือนเรือเพ่ือใหลอยน้ําไดเวลาเกิดน้ําทวม แตก็เกาจนกระทั่งบางทีไมกระดานที่รองรับอาจผุพัง
ไปบาง  บางทีเชือกที่ผูกบานไวกับตนโอกใหญอาจจะหลุดออกและปลอยใหบานลอยตามกระแสน้ํา
เชนเดียวกับเรือที่ลอยหายไปกอนแลว 

 ไมมีใครชวยไดตอนนี้  ถึงเธอจะตะโกนก็เปลาประโยชนเพราะคงไมมีใครไดยิน คนอ่ืนๆ ก็คง
วุนวายอยูกับการชวยเหลือตัวเองเพ่ือรักษาขาวของเอาไวแมจะนอยนิดก็ตาม หรืออาจเพ่ือรักษาชีวิต15 

ของตัวเองไวก็ได  เธอเห็นบานทั้งหลังลอยผานไป ทุกอยางชางเงียบเชียบราวกับอยูในงานศพ เธอจํา
ไดวาบานนั้นเปนบานของใคร มันรูสึกแยจริงๆ ที่เห็นมันลอยไปอยางนั้น แตเจาของบานคงหนีออกไป
อยูบนที่สูงแลว ตอมาหลังจากที่ความมืดโรยตัวมาปกคลุม และทามกลางสายฝนที่กระหน่ํา เธอไดยิน
เสียงคํารามของเสือดําอยูเหนือลําน้ํา 

 ตอนนี้บานดูเหมือนจะสั่นเทาราวกับสิ่งมีชีวิต เธอควาตะเกียงที่ลื่นตกลงมาจากโตะขางเตียง20 

เอาวางลงที่พ้ืนและใชเทาทั้งสองหนีบไวใหแนน แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอ๊ียดอาดครวญครางเหมือน
พยายามที่จะด้ินใหหลุดจากโคลนที่ยึดมันไว แลวมันก็ลอยเทงเตงราวกับจุกไมกอกแกวงไปมาตามแรง
ฉุดของกระแสน้ํา  เธอยึดขอบเตียงไวแนน บานโคลงจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง และลอยไปมาตาม
ความยาวของเชือกที่ผูกไว มีเสียงน้ํากระทบกับทอนซุงเกาๆ  แลวก็เงียบหายไป  แลวกระแสน้ําก็
คอยๆ ชาลงปลอยใหมันแกวงกลับที่เดิมอยู  เธอกลั้นใจและนั่งอยูเปนเวลานาน รูสึกถึงการแกวงของ25 

บาน ความมืดปกคลุมลงมาทามกลางฝนที่ตกไมหยุดหยอน เธอซบศีรษะลงบนแขนที่มือยังยึดขอบ
เตียงไวแนน แลวเผลอหลับไป 

 ในชวงหนึ่งของคืนนั้น มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงตื่น เสียงรองนั้นโหยหวนจนทําใหเธอทะลึ่ง
พรวดลุกข้ึนยืนทั้งที่ยังไมตื่นดี ในความมืดเธอสะดุดเขากับเตียง เสียงนั้นดังมาจากนอกบาน  จาก
แมน้ํา เธอไดยินเสียงเคลื่อนไหวของบางอยางที่มีขนาดใหญจนทําใหเกิดเสียงเหมือนเสียงที่ครูดหรือ30 

กวาดไป  อาจเปนบานอีกหลังก็ได  แลวมันก็เขามาชน  ไมชนตรงๆ แตครูดไปตามดานขาง แลวไถล
ไปตามความยาวของบาน ตนไมนั่นเอง เธอฟงเสียงก่ิงและใบที่ครูดผานไปแลวลอยไปตามสายน้ํา ทิ้ง
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ไวเพียงเสียงฝนและเสียงซัดของน้ําที่ไหลบามาอยางสม่ําเสมอจนกลายเปนสวนหนึ่งของความเงียบไป
แลว เธอนอนงอตัวอยูบนเตียงเกือบจะหลับอยูแลวเมื่อไดยินเสียงรองอีก คราวนี้ใกลเสียจนเหมือนอยู
ในหอง เธอผุดลุกข้ึนนั่งบนเตียง มือกระทบกับความเย็นของปนไรเฟล เธอคุกเขาลงบนหมอน ยึดปน35 

ไวกับตัก “นั่นใคร?” เธอตะโกนถาม 

 เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความเหนื่อย
ออน แลวความเงียบอันวางเปลาก็เขามาแทนที่ เธอถอยกลับมาที่เตียง ไมวาจะเปนอะไรก็ตามที่อยู
ตรงนั้น เธอไดยินเสียงเหมือนมันเคลื่อนไหวอยูแถวระเบียงหนาบาน แลวก็มีเสียงเหมือนของหลนแตก 
เธอบอกเสียงของที่ถูกชนหลนได มีเสียงตะกุยบนผนังราวกับมันตองการฉีกผนังใหแยกออกเพ่ือ40 

หาทางเขามาในบาน เธอรูแลววามันเปนอะไร “แมวตัวใหญ” ซึ่งถูกพัดพามากับตนไมที่ถอนรากถอน
โคนลอยผานไปเมื่อครู  มันคือ ”ของขวัญ” ที่มาพรอมกับน้ําทวม  

 โดยไมรูสึกตัว เธอแนบมือบนใบหนาและลําคอที่จุกแนน ปนไรเฟลวางนิ่งอยูบนตัก เธอไมเคย
เห็นเสือดํามากอนเลยในชีวิต เธอเคยไดยินคนอ่ืนพูดถึงและเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของ
พวกมันจากระยะไกล  เสียงเจาแมวตะกุยฝาบานอีกครั้ง หนาตางที่อยูใกลกับประตูสั่นตามแรงตะกุย 45 

ถาเธอเฝาหนาตางใหดี และปลอยใหเจาแมวถูกขังระหวางฝาบานและสายน้ํา เหมือนถูกขังอยูในกรง 
เธอก็คงไมเปนอะไร ขางนอกสัตวรายหยุดตะกุยอุงเทาของมันกับแผงเหล็กข้ึนสนิม  สงเสียงครางและ
คํารามเปนครั้งคราว 

 ในที่สุด แสงสวางก็เล็ดลอดมานฝนมาได มันเหมือนกับความมืดอีกแบบหนึ่ง เธอยังคงนั่งบน
เตียง ตัวแข็งทื่อและหนาวสั่น แขนทั้งสองที่เคยใชพายเรือในแมน้ําตอนนี้รูสึกปวดราวเพราะยึดไรเฟล50 

ไวแนน เธอพยายามสงบนิ่งแทบจะไมเคลื่อนไหวดวยเกรงวาเสียงที่ดังข้ึนจะปลุกใหเจาแมวนั่นตื่นตัว
ข้ึนมาอีก เธอเกร็งตัวเมื่อตัวเธอแกวงไปตามการเคลื่อนไหวของบาน  ฝนยังคงเทลงมาราวกับวาจะไม
มีวันหยุด ในที่สุดทามกลางแสงสลัวสีเทา เธอสามารถมองเห็นแผนน้ําที่ฝนตกลงมากระทบเปนหลุม
เล็กๆ และไกลออกไปคือรูปทรงสลัวๆ ของยอดไมที่ถูกน้ําทวม ไมมีเสียงเจาแมวตัวนั้นเคลื่อนไหวอีก
แลวในตอนนี้ มันอาจไปแลวก็ได เธอวางปนไวขางๆ แลวยองออกจากเตียงอยางเงียบกริบไปที่55 

หนาตาง มันยังอยูที่นั่น หมอบอยูที่ริมระเบียง ตาจองไปที่ตนโอกตนที่ผูกบานของเธอ ราวกับจะกะ
ระยะทางที่จะกระโจนข้ึนไปบนก่ิงที่หอยลงมา  มันดูไมตกใจแลว เทาที่เธอเห็น ขนหยาบๆ ของมันจับ
กันเปนกระจุกๆ  ดานขางผอมโซจนมองเห็นซี่โครง  ถาจะยิงมันตรงที่มันนั่งอยูจะงายมาก หางยาว
ของมันแกวงไปมา เธอยองกลับมาหยิบปน เมื่อมันหันกลับมา โดยไมมีการเตือน ไมมีการหมอบหรือ
การเกร็งกลามเนื้อ มันกระโจนพรวดมาที่หนาตาง ทํากระจกหนาตางบานหนึ่งแตก เธอลมลงกลั้นเสียง60 

รอง พรอมกับยกปนข้ึนยิงออกไปทางหนาตาง เธอมองไมเห็นมันแลวตอนนี้  แตเธอยิงพลาดมันเริ่ม
เคลื่อนไหวอีกแลว เธอมองเห็นหัวและสวนโคงหลังของมันแวบผานหนาตางไป  

 เธอตัวสั่นเทาเมื่อถอยออกมานอนลงที่เตียง เสียงที่เปนจังหวะจะโคนของกระแสน้ําไหลและ
สายฝน ความเย็นเยือกที่เสียดแทง ทําใหความตั้งใจเดิมสลายไป เธอจองเขม็งที่หนาตาง และเตรียม
ปนไวพรอม   หลังจากรออยูนานพอสมควร  เธอยองไปดูอีกครั้ง  เจาเสือดําตัวนั้นกําลังนอนหลับเอา65 
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หัวเกยกับอุงเทา ดูเชื่องเหมือนแมวบานทั่วไป นี่เปนครั้งแรกตั้งแตฝนเริ่มตกที่เธออยากจะรองไห
ใหกับตัวเอง ใหกับคนอ่ืนๆ และใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกน้ําทวม เธอเสือกตัวลงบนเตียง แลวดึงผา
นวมข้ึนมาคลุมไหล เธอควรจะออกไปเมื่อยังมีโอกาสในตอนกอนนั้น ในตอนที่ถนนยังโลง หรือกอนที่
เรือจะถูกน้ําพัดพาไป ขณะที่ตัวเอียงไปมาตามการโคลงของบาน ความปวดเสียดในทองเตือนวาเธอยัง
ไมไดกินอะไรเลย จําไมไดวานานเทาไร เธอก็หิวโซเชนเดียวกับเจาแมวนั่นเอง เธอคอยๆ เดินยองเขา70 

ไปในครัว แลวกอไฟจากฟนที่เหลืออยู 2-3 ทอน  ถาน้ําไมลด เธอคงตองใชเกาอ้ี หรือโตะมาทําฟน 
จากนั้นเธอก็นําหมูรมควันลงมาจากเพดาน แลเนื้อสีน้ําตาลแดงเปนชิ้นหนาๆ แลวใสลงในกระทะเหล็ก 
กลิ่นเนื้อทอดทําใหเธอเวียนศีรษะ ยังพอมีขนมปงเกาที่ทําไวคราวที่แลว และเธอสามารถชงกาแฟ มี
น้ําเหลือเฟอ 

 ขณะที่กําลังทําอาหาร เธอเกือบจะลืมเจาแมวนั่น จนกระทั่งมันคราง มันก็หิวเหมือนกัน    “ขอ75 

ฉันกินกอนนะ” เธอรองบอกมัน “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” แลวเธอก็ทําเสียงคลายหัวเราะออกมา
พรอมกับลมหายใจ เมื่อเธอแขวนเนื้อหมูรมควันคืนที่ตะขอ เสียงคํารามลึกอยูในลําคอของเจาแมวทํา
ใหมือไมของเธอสั่นเทา 

 หลังจากกินเสร็จ เธอกลับไปที่เตียงอีกครั้งและหยิบปนไรเฟลข้ึนมา บานถูกหนุนสูงข้ึน   
จนกระทั่งมันไมครูดกับฝงเวลาแกวงตัวไปมาในกระแสน้ําอีกแลว อาหารทําใหเธออุนข้ึน เธอยังมี80 

โอกาสกําจัดเจาแมวไดในขณะที่ยังพอมีแสงสวางอยูในสายฝน  เธอคลานชาๆ ไปที่หนาตาง มันยังอยู
ที่นั่น มันรองและเริ่มเดินไปมาตามระเบียง เธอมองมันอยูนาน ไมรูสึกกลัวอีกแลว และโดยไมไดคิดเธอ
วางปนลงและเดินออมขอบเตียงไปยังครัว  ขางหลังเธอเจาแมวกําลังเคลื่อนตัวอยางหงุดหงิด เธอนํา
หมูรมควันที่เหลือลงมา แลวเดินขามพ้ืนหองที่กําลังโคลงเคลงไปที่หนาตาง แลวโยนหมูออกไปทาง
รอยแตกของหนาตาง อีกดานหนึ่งของฝาผนังมีเสียงขูคํารามอยางหิวโหย และแลวคลายกับวาความ85 

ตกใจกลัวแลนผานจากเจาสัตวรายมาที่ตัวเธอ  ดวยความงงงันในสิ่งที่ไดทําลงไป เธอถอยกรูดกลับมา
ที่เตียง เธอไดยินเสียงของเสือดํากําลังฉีกเนื้อหมูนั่น บานแกวงไปมารอบตัวเธอ 

 เมื่อตื่นข้ึนอีกครั้ง เธอรูไดทันทีวาทุกสิ่งเปลี่ยนไป ฝนหยุดตก เธอรูสึกวาบานมีการเคลื่อนไหว
แตมันไมใชโคลงเคลงในสายน้ําอีกตอไป เมื่อเปดประตูและมองผานมานที่ขาดออกไป สิ่งที่ประจักษใน
สายตาของเธอแตกตางไปอยางสิ้นเชิง บานตั้งอยูอยางสงบบนตลิ่งที่เคยอยู ต่ําลงไปไมก่ีฟุต แมน้ํา90 

ยังคงไหลเชี่ยวกรากตามกระแสน้ําหลาก   แตไมไดทวมพ้ืนที่ริมตลิ่งที่มีพ้ืนที่ 2-3 ฟุต ระหวางตัวบาน
และตนโอก และเจาแมวตัวนั้นก็หายไปแลว ไมตองสงสัย จากระเบียงจนถึงตนโอกมีรอยเดินเปนทาง
เลือนลางหายไปทางหนองน้ํา และบนระเบียงนั่น ยังมีรองรอยของหมูรมควันที่ถูกแทะจนเหลือแต
กระดูกขาวโพลน 
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ใชเรื่อง “ของขวัญ” ตอบคําถามตอไปนี้ (ตัวเลขบอกบรรทัด จะชวยบอกวาคําถามมาจากสวนใด) 

คําถามที่ 8: ของขวัญ R119Q09 – 0 1 2 9  

ตอไปนี้เปนการสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “ของขวัญ”: 

จงแสดงหลักฐานจากในเนื้อเรื่องที่แสดงวาผูพูดแตละคนมีเหตุผลอะไรในการพูดดังกลาว 

ผูพูดคนแรก.........................................................................................................................  

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

ผูพูดคนที่สอง .....................................................................................................................  

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

 

 

 

 

 

 

ผมวาผูหญิงในเรื่องน้ี 
เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย 

 คุณพูดอยางน้ันไดยังไง  
ฉันวาเธอเปนคนขี้สงสารมากกวา 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 65.3 
เกาหลี 75.7 
จีน-ฮองกง 71.3 
ไทย 38.6 
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การใหคะแนน  ของขวัญ 9 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําตอบจากผูพูดคนที่ 1 ได 1 คะแนน และ จากผูพูดคนที่สองได 1 คะแนน 

ไดคะแนนบางสวน 

ผูพูดคนที ่1 – “เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย” 

รหัส 1: คําตอบแสดงหลักฐานจากเรื่องที่อาน เพ่ือสนับสนุนความคิดที่วาผูหญิงในเรื่องเปนคนไมมี
หัวใจและโหดราย อาจอางถึงเจตนาของเธอในการยิงเสือดํา หรืออางขอที่วาเธอไดยิงเสือดํา
จริงๆ  อาจคัดลอกขอความมาจากเนื้อเรื่อง 

 ตัวอยางคําตอบ 
 หลอนพยายามที่จะยิงเสือดํา 
 หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนคิดจะฆาเสือดําในตอนแรก 
 หลอนหัวเราะเมื่อคิดวาจะฆาเสือ 
 ขณะที่กําลังรับประทานอาหารหลอนหัวเราะเยาะเสียงครางของเสือดํา 
 และยกปนขึ้นยิงออกไปทางหนาตาง [อางจากเนื้อเรื่อง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่มีเหตุผลไมเพียงพอ หรือกวางไป เชน 
 หลอนไมมีความเมตตาตอเสือ 

หรือ:   แสดงถึงความเขาใจผิดในเนื้อหาที่อาน หรือใหคําตอบทีไ่มมีเหตุผล หรือ ที่ไมเก่ียวของ 
 หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนขังเสือไวนอกหอง [ไมมีเหตุผลวาหลอนควรทําอยางอื่นเมื่อคํานึงถึง

วาเจาเสือมีอันตราย] 
 เขาคิดวาผูหญิงคนนี้ควรแสดงถึงความเมตตา [ไมตรงเรื่อง  อธิบายสิ่งที่เด็กผูชายในบทสนทนาพูด

มากกวาพูดถึงเนื้อเรื่อง] 

ไดคะแนนบางสวน 

ผูพูดคนที ่2 – “ขี้สงสาร” 
 

รหัส 1: คําตอบแสดงหลักฐานจากเรื่องที่อาน เพ่ือสนับสนุนความคิดที่วาผูหญิงในเรื่องเปน  คนข้ี
สงสาร อาจอางถึงการกระทําของเธอที่ใหอาหารเสือ หรือชี้ถึงความเปนคนเมตตาของเธอที่
มีตอเสือดํา อาจคัดลอกขอความมาจากเนื้อเรื่อง 

 ตัวอยางคําตอบ 
 หลอนใจดี  เพราะแบงอาหารกับเจาแมว 
 หลอนใหหมูแฮมแกมัน 
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 หลอนนําหมูรมควันที่เหลือลงมา แลวโยนหมูออกไปทางรอยแตกของหนาตาง [อางขอความจาก
เนื้อเรื่อง] 

 เมื่อหลอนไดยินเสียงเสือดําครั้งแรกหลอนคิดวามันเปนเสียงที่เศราไมใชเสียงที่นากลัว [หลักฐานใน
การที่หลอนมีความสงสารตอเสือดํา] 

 มันบอกไววา “เธออยากจะรองไหใหกับตัวเอง ใหกับคนอื่นๆ และใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกน้ําทวม”  
[อางขอความจากเนื้อเรื่อง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่มีเหตุผลไมเพียงพอ หรือกวางไป เชน 
 หลอนแสดงพฤติกรรมขี้สงสาร 
 หลอนมีเมตตา 

หรือ:    แสดงถึงความเขาใจที่ไมถูกตองเก่ียวกับสิ่งที่อาน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผลหรือไม
เก่ียวของ  
 หลอนคิดวาผูหญิงในเรื่องเปนผูที่มีความรัก [ไมตรงประเด็น  อธิบายถึงสิ่งที่เด็กหญิงที่สนทนาอยู

กําลังพูดถึงมากกวาที่จะอางถึงเนื้อเรื่อง] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 9: ของขวัญ R119Q01 

สถานการณของผูหญิงในตอนตนของเรื่องเปนอยางไร 

1. เธอออนแอเกินกวาที่จะหนีออกจากบานหลังจากที่ไมไดรับประทานอาหารหลายวัน 
2. เธอกําลังปองกันตัวเองจากสัตวปา 
3. บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม 
4. สายน้ําจากน้ําที่ทวมไดพัดพาบานของเธอไป 

การใหคะแนน  ของขวัญ 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1:   ขอ 3.  บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 81.4 
เกาหลี 89.0 
จีน-ฮองกง 62.3 
ไทย 60.1 
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คําถามที่ 10: ของขวัญ R119Q07 – 0 1 2 9  
ตอไปนี้เปนขอความที่กลาวถึงเสือดําในเรื่อง 

 “มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงตื่น เสียงรองนั้นโหยหวน ….”   (บรรทัดที่  28) 

 “เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความ 
เหนื่อยออน ….”  (บรรทัดที่ 37-38) 

 “เธอเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของมันจากระยะไกล” (บรรทัดที่ 44-45) 

นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใดผูเขียนจึงเลือกกลาวถึงเสือตวันี้ดวยขอความที่ยกมา ดังกลาว 

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

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

...........................................................................................................................................  
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คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําตอบซึ่งแสดงการรับรูวา บทความนั้นตองการกระตุนใหเกิดความสงสาร โดยอางถึง
 ความตั้งใจของผูเขียนหรือผลที่เกิดกับผูอาน  อางถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในสวนอ่ืนๆ ของเรื่อง
 ที่อาน คือ 

(1) อางขอความที่เช่ือมโยงเสือดํากับผูหญิงในเรื่อง (หรือมนุษยทั่วๆไป) ขณะกําลังมีความทุกข  หรือ 
(2) อางขอความเพื่ออธิบาย  พฤติกรรมของผูหญิงที่แสดงความสงสารตอเสือดําในตอนตอมา  หรือ 
(3) เสือดําถูกนําเสนอเปนตัวตนของความนาสงสาร  

ตัวอยางคําตอบ 
 เสียงเสือดําเกือบเหมือนเสียงมนุษย  เหมือนเสียงของผูหญิงและทําใหเรารูสึกเสียใจกับทั้งสองคือ

ทั้งคนและสัตว  [ บอกเปนนัยถึงความเช่ือมโยงระหวางเสือดําและผูหญิง/มนุษย (1) บอกเปนนัยถึง
ผลที่มีตอผูอาน ] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 42.7 
เกาหลี 34.5 
จีน-ฮองกง 43.2 
ไทย 36.1 
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 มันทําใหเรารูทันทีวาเสือดําเปนเหยื่อของน้ําทวมเชนกัน  [บอกเปนนัยถึงความเช่ือมโยงระหวางเสือ
ดําและมนุษยดวยคําวา “ เชนกัน” (1) บอกชัดเจนถึงผลที่มีตอผูอาน] 

 ดูเหมือนผูหญิงในเรื่องรูสึกสงสารกอนที่จะรูวาเปนอะไร  [เช่ือมโยงขอความสวนที่ยกมา กับ
พฤติกรรมเมตตาในภายหลังของหลอน (2) โดยไมไดอางถึงความตั้งใจหรือผลอยางชัดเจน] 

 มันทําใหเรารูสึกสงสารเสือดํา [แสดงความเขาใจความหมายซอนเรนของภาษาที่ใช (3) บอกชัดเจน
ถึงผลที่มีตอผูอาน] 

 มันมีเสียงเหมือนเศรา  ๆและเปนทุกข  [แสดงถึงความเขาใจในสํานวนที่ใช  (3) การอางอิงความ
ตั้งใจของผูแตงอยางชัดเจน] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1:  อางถึงความตั้งใจ (หรือผล) ที่เปนไปไดของขอความที่ยกมามากกวาการกระตุนใหเกิดความ
สงสาร การแสดงความคิดเห็นตองสอดคลองกับความเขาใจที่มีตอเนื้อหา อางถึงความตั้งใจ
ของผูเขียนหรือผลที่มีตอผูอานโดยชัดเจนหรือโดยออม หรืออาจอางถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในตอน
อ่ืนๆ ของเรื่อง อาจอางถึง 

(1) เจตนาผลของการทําใหเกิดความกระวนกระวายใจหรือความลึกลับ  (สังเกตวาคํา  
เชน  “ตกใจ” และ “กลัว”  แสดงวาขาดความเขาใจในสิ่งที่อางอิง และคําวา  “นาสนใจ” “อาน
งาย” และ “ชัดเจน” ยังไมเฉพาะเจาะจงพอ  หรือ 

ความคิดที่แสดงถึงการปรากฎตัวของเสือดําจากมุมมองของผูหญิงในเรื่อง 

ตัวอยางคําตอบ 
 เพราะวามันทําใหเกิดความกระวนกระวายจริง  ๆแลวเราไมรูวา อะไรรอง [1] 
 มันเปนการแนะนําเสือดําอยางชา ๆ [1] 
 มันนาตื่นเตน [1] 
 เราไมรูวามันเปนอะไร เพียงแตคลายผูหญิง [รวมทั้ง (1) และ (2)] 
 มันบรรยายถึงความรูสึกของผูหญิงเก่ียวกับเสือดํา  [2] 

หรือ: คําตอบอางถึงสาระของขอความที่ยกมาตามทองเรื่อง การอภิปรายตองสอดคลองกับความ
เขาใจในเนื้อเรื่อง อางอยางชัดเจนหรือโดยออมถึงเจตนาผูเขียนหรือผลที่มีตอผูอาน อางถึง
สิ่งที่เกิดข้ึนในตอนอ่ืน  ๆของเรื่อง ตอไปนี ้

(1) บรรยายลักษณะของเสือดํา หรือ 

(2) วิธีการบรรยายที่เขากับสถานการณและสิ่งแวดลอม 
 เสือดําเปนสัตวปาและสัตวปาจะสงเสียงคราง [1] 
 เสือดําหิว และสัตวพวกนี้จะสงเสียงดังเมื่อหิว [1]  
 เธอคงสังเกตเสียงของมัน  เพราะวามันมืดและเธอมองมันไมเห็น [2] 
 การไดยินเสียงเสือดําตอนนั้นทําใหเธอจําไดเมื่อตอนที่เคยไดยินเสียงนี้กอน [2] 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2     หนา 23 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบไมเพียงพอ หรือคลุมเครือ เชน 
 มันทําใหนาสนใจมากขึ้น 
 มันเปนภาษาที่แรง  

หรือ:    แสดงถึง ความเขาใจไมถูกตองเก่ียวกับสิ่งที่อาน หรือใหคําตอบทีไ่มสมเหตสุมผลหรือไม
เก่ียวของ  
 เสือดํามีเสียงที่ดุรายเหมือนกับวามันกําลังจองตะครุบเธอ  [เหตุผลที่เปนไปไมได] 
 คําที่พรรณนาเหลานั้นพยายามแสดงถึงเสือดําในแงที่นากลัวสําหรับผูอาน  [ไมถูกตอง] 
 เธอเลาเรื่องจากมุมมองของเสือ [ไมถูกตอง] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 11: ของขวัญ R119Q06 

“แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอ๊ียดอาด ครวญครางเหมือนกับพยายามที่จะด้ินใหหลุด…”  
(บรรทัดที่ 21-22) 

เกิดอะไรข้ึนกับบานในตอนนี้ของเรื่อง  

1. มันแยกออกเปนชิ้นๆ 
2. มันเริ่มลอยน้ํา 
3. มันกระแทกกับตันโอก 
4. มันจมลงไปใตแมน้ํา 

การใหคะแนน  ของขวัญ 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  มันเริ่มลอยน้ํา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 83.9 
เกาหลี 82.0 
จีน-ฮองกง 66.2 
ไทย 56.5 
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คําถามที่ 12: ของขวัญ R119Q08 – 0 1 9  

ในเรื่องบอกวาการที่ผูหญิงคนนั้นใหอาหารแกเสือดํานั้นมีเหตุผลอะไร 

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

 

 

 

การใหคะแนน  ของขวัญ 8 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบที่แสดงวารับรูเนื้อหาในเรื่อง แมจะไมไดเขียนบอกโดยตรงวาผูหญิงถูกกระตุนใหเกิด
ความสงสารหรือเกิดความรูสึกเห็นใจเสือดําที่ตกอยูในสภาพเดียวกัน อาจระบุดวยวา  
เธอเองก็ยังไมรูตัววาสงสารเสียดวยซ้ํา  เชน 
 หลอนรูสึกเสียใจกับมัน 
 เพราะหลอนรูดีวาเปนอยางไรเมื่อหวิ 
 เพราะวาหลอนเปนคนขี้สงสาร 

หรือ: คําตอบที่เขาใจวาเนื้อเรื่องไมไดพูดตรง  ๆถึงแรงกระตุนของผูหญิงคนนั้น และ/หรือ    รูวา
เธอไมเขาใจตนเอง  เชน 
 หลอนไมทันคิดวากําลังทําอะไร 
 อารมณช่ัววูบ 
 สัญชาติญาณ 
 หลอนไมรูตัว 
 ในเนื้อเรื่องไมไดบอก 

หรือ: ตอบในลักษณะวา เสือดําตองการอาหารหรือตองการความชวยเหลือ  โดยไมไดอางถึง
แรงกระตุนของผูหญิงคนนั้น  เชน 
 เพราะวามันหิว 
 เพราะวามันรองคราง 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 42.6 
เกาหลี 76.9 
จีน-ฮองกง 58.8 
ไทย 56.5 
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ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือคลุมเครือไป 

หรือ:       คําตอบแสดงถึง ความเขาใจที่ไมถูกตองเก่ียวกับสิ่งทีอ่าน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุ สม
ผล หรือไมเก่ียวของ  อาจบรรยายถึงแรงกระตุนของผูหญิงในแงการปกปองตนเองหรือ
ความกลัว  เชน 
 เธอคิดวามันอาจจะจากไปถาใหอาหารมันกิน 
 เพราะวาเธอกลัวมัน 
 หลอนตองการใหมันเปนสัตวเลี้ยง  [ไมสมเหตุสมผล] 
 เพื่อผูกมิตรกับมัน  [ไมสมเหตุสมผล] 
 เพราะหลอนรักมัน  [ไมสมเหตุสมผล] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 13: ของขวัญ R119Q04 

เมื่อผูหญิงในเรื่องพูดวา “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” (บรรทัดที่ 76) เธอหมายความวาอะไร 

1. แนใจวาแมวจะไมทํารายหลอน 
2. พยายามที่จะทําใหแมวกลัว 
3. ตั้งใจที่จะยิงแมว 
4. วางแผนที่จะใหอาหารแกแมว 

การใหคะแนน  ของขวัญ 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ตั้งใจที่จะยิงแมว 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 50.5 
เกาหลี 28.4 
จีน-ฮองกง 42.2 
ไทย 31.7 
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คําถามที่ 14: ของขวัญ  R119Q05  – 0 1 2 9  

นักเรียนคิดวาประโยคสุดทายของเรื่อง “ของขวัญ” เปนการจบที่เหมาะสมหรือไม 
 

จงอธิบายคําตอบ ที่แสดงใหเห็นวานักเรียนเขาใจวาประโยคสุดทายเชื่อมโยงกับความหมายของ    
เนื้อเรื่องอยางไร  

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

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

 

 
 

การใหคะแนน  ของขวัญ  5 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําตอบที่เขาใจความหมายเนื้อหาเกินกวาที่เห็นตามตัวอักษร แตตีความไดถูกตอง
สอดคลองเก่ียวของกับความหมายตามตัวอักษร ประเมินการจบของเรื่องในแงของความ
สมบูรณของเนื้อเรื่อง ประโยคสุดทายมีความสัมพันธกับใจความสําคัญ ประเด็น หรืออุปมาอุป
มัยของเนื้อเรื่อง คําตอบอาจอางอิงถึงความสัมพันธระหวางเสือดํากับผูหญิงในเรื่อง 
ตัวอยางเชน เพ่ือเอาชีวิตรอด หรือเพ่ือใหของขวัญ หรือเพ่ือขอบคุณ อาจระบุหรือแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของเรื่อง เชน 
 ใช  เนื้อเรื่องไดนําใหผูหญิงมามีสวนเก่ียวพันกับสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิต  และกระดูกขาวโพลนที่

ปราศจากเนื้อติดอยู  เปนสัญลักษณของของสิ่งนั้น 
 ใช  ฉันวาสวนของแฮมที่เสอืดําเหลือทิ้งไวใหก็เปนของขวัญอยางหนึ่ง  ใจความสําคัญที่ตองการ

สื่อสาร  คือ  “ชีวิตและความตองการมีชีวิตอยู” 
 ใช  กระดูกก็เปนเหมือนของขวัญ  และนั่นคือจุดสําคัญของเรื่อง 
 ใช  กระดูกของแฮมสะกิดใจเราใหคิดตอไปวาอาจเกิดขึ้นอะไรกับผูหญิงในเรื่องได 
 เหมาะสม  เพราะคลายๆ  กับเปนการขอบคุณของสัตวที่มีตอเธอสําหรับแฮมที่ใหกิน 

หรือ: คําตอบที่เขาใจเนื้อหาเกินกวาที่เห็นตามตัวอักษร สอดคลองกับความถูกตองตามตัวอักษร  
ประเมินตอนจบในแงของรูปแบบหรืออารมณ โดยการเชื่อมโยงประโยคสุดทายกับแบบการ
เขียนหรืออารมณของเนื้อหาสวนอ่ืนๆ ของเรื่อง แสดงความคิดเห็นชัดเจนหรือโดยออม
เก่ียวกับความเหมาะสม 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน  
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 34.2 
เกาหลี 37.8 
จีน-ฮองกง 45.9 
ไทย 19.9 
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 ใช  มันเหมาะสําหรับการเลาเรื่องตามความเปนจริง 
 ใช  มันชวนใหคิดตอถึงวาอาจจะมีสิ่งที่นากลัวที่สุดเกิดขึ้น 
 ไม  เรื่องมันเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ  กะทันหัน  แตสวนใหญเนื้อเรื่องเลาถึงรายละเอียดมากมาย 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ตอบตามที่ปรากฏตามตัวอักษรในทางที่ถูกตอง  ประเมินการจบของเรื่องในแงของการ
ลําดับเนื้อหา  โดยการเชื่อมโยงประโยคสุดทายกับเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึน (เชน  เสือกิน
แฮม  การที่เสือเขามาติดอยูที่บาน  การที่น้ําลด) แสดงความคิดเห็นโดยตรงหรือทางออม
เก่ียวกับความเหมาะสมของการดําเนินเรื่อง 
 ใช  มันใหคําตอบวาเสือตัวนั้นกินแฮมหรือไม 
 ไม  ตอนที่เก่ียวกับเนื้อแฮมนั้นไดจบลงแลว 
 มันจบลงแลวเพราะวาแฮมหมดแลวและเรื่องก็จบแลวเชนกัน 
 ใช  ตอนนี้น้ําลดลงแลว  และเสือก็กินแฮมแลว  ไมมีเหตุผลอะไรที่ทําใหเสืออยูตอ 
 ฉันคิดวามันจบไดดีเพราะวามันพิสูจนวา เสือไดเขามาถึงระเบียงบานของหลอน  [ความเขาใจตาม

ตัวอักษรวา เหตุการณในเรื่อง “เกิดขึ้นจริง”] 
 ไม  มันจบลงอยางไมเหมาะสม มันไมใชของขวัญ แตมันคืออันตรายอยางใหญหลวง [ช้ีถึงการอาน

ตามตัวอักษรทั้งเรื่อง] 
 มันเหมาะสมในการบรรยายวามันเกิดขึ้นหลังฝน  [อางถึงตอนที่น้ําทวมลดลงแลว] 

 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือคลุมเครือไป 
 มันมากเกินกวาแคมีผล จริงๆ แลวมันเปนการจูโจม 
 ไม  ของขวัญไมไดเช่ือมโยงถึงตอนจบ 
 ไม มันอาจดีมากกวานี้ถาจบลงดวยสิ่งที่นาตื่นเตนมากกวานี ้ [ไมไดเช่ือมโยงตอนจบกับสวนอื่น  ๆ

ของเรื่อง] 
 มันจบลงดวยการบรรยายถึงกระดูกแฮม 

หรือ:    แสดงถึงความไมเขาใจสิ่งที่อาน หรือใหคําตอบทีไ่มสมเหตสุมผลหรือไมเก่ียวของ  
 ใช  มันแสดงวาทั้งหมดเปนเพียงความฝน [ไมสมเหตุสมผล] 
 ไม  เพราะวาผูอานไมทราบวาทําไมเจาแมวจึงหายตัวไป   [แสดงถึงการขาดความเขาใจ] 

รหัส 9: ไมตอบ 
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บริษัทแคนโค 
แผนกบุคคล 

ศูนยกลางการหางานและเปลี่ยนงานภายในและภายนอกองคกร 

ศปง. คืออะไร 

ศปง. ยอมาจาก ศูนยกลางการหางานและ 
เปลี่ยนงานภายในและภายนอกองคกร  
เปนการริเริ่มและดําเนินการโดยพนักงานของแผนก
บุคคล รวมกับสมาชิกจากแผนกอื่นๆ และที่ปรึกษา
ดานอาชีพการงานจากภายนอก 

ศปง.  พรอมที่จะใหความชวยเหลือพนักงาน        
ในการหางานใหมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯ 

ศปง. ทําอะไรบาง 
ศปง.  สนับสนุนลูกจางที่ตองการเปลี่ยนงาน
อยางจริงจัง โดยใชกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้ : 

• ฐานขอมูลเก่ียวกับงาน 
หลังจากการสัมภาษณ ขอมูลทั้งหมดของพนักงานจะ
ถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพื่อใชสําหรับผูตองการหางาน
และตําแหนงงานวางในบริษัทแคนโคและในบริษัท
อื่นๆ 
• การแนะแนว 
ศักยภาพของลูกจางจะไดรับการสํารวจโดยการ
ปรึกษากับนักแนะแนวดานอาชีพ. 
• จัดสอนวิชาตางๆ  
มีการจัดสอนวิชาตางๆ (โดยการรวมมือกับฝาย    
ขอมูลขาวสาร และการอบรม) เก่ียวกับการหางาน
และการวางแผนดานอาชีพ 
• โครงการเปลี่ยนอาชีพ 
ศปง. ใหการสนับสนุนและประสานโครงการเพื่อชวย
ใหพนักงานไดเตรียมตัวสําหรับงานอาชีพใหมๆ  และ
โลกทัศนใหม 
• เปนตัวแทน 
ศปง.  ทําหนาที่เปนตัวแทนสําหรับพนักงานที่      
ถูกใหออกจากงาน เนื่องจากการปรับองคกร และหา
ตําแหนงงานใหใหมถาจําเปน 

ศปง.  คิดคาใชจายอยางไร 
การคิดคาใชจาย จะมีการปรึกษาและไดรับความ  
เห็นชอบจากแผนกที่คุณทํางานดวย   สวนใหญ   
การบริการของ  ศปง.  หลายอยางไมคิดคาใชจาย      
คุณอาจถูกขอใหจายบางในรูปของเงินหรือการสละ
เวลาทํางานใหกับเรา 
 

ศปง.  ทํางานอยางไร 
ศปง. ชวยพนักงานที่ตองการเปลี่ยนงานอยางจริงจัง
ไมวาจะภายใน หรือภายนอกหนวยงานที่ทําอยู 

กระบวนการเริ่มจากสงใบสมัคร การเขาพบ         
นักแนะแนวจะมีประโยชนตอทานมาก ทานควร   
ตองไปพูดกับนักแนะแนว เพื่อจะไดรูวาทานตองการ
อะไร และพิจารณาถึงความเปนไปไดในงานที่ทานจะ
ทํา นักแนะแนวจะคุนเคยกับความสามารถของทาน
และการพัฒนาหนวยงานที่ทานทําอยู 

การติดตอกับ ศปง. ไมวาในกรณีใดก็ตามให        
นักแนะแนว สมัครงานแทนทาน  หลังจากนั้นทานจะ
ไดรับเชิญใหเขาสนทนากับตัวแทนของ ศปง. 
 
ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
ขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่แผนกบุคคล 

แคนโค 
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ใชขอมูลในประกาศขางตน จากแผนกบุคคลตอบคําถามขางลางนี ้

คําถามที่ 15: แผนกบุคคล R234Q01 – 0 1 9 

ตามประกาศ  ทานจะขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ศปง. ไดจากที่ใด 

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

 

 

 

การใหคะแนน  แผนกบุคคล 1 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบตองระบุอยางนอย หน่ึง ในสองขอตอไปนี ้

(1) จากแผนกบุคคล 

(2) จากนักแนะแนวบุคคล  

ตัวอยางเชน 
 แผนกบุคคล 
 นักแนะแนวบุคคล สามารถใหขอมูลทานไดมากกวา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ เชน  
 บริษัทแคนโค 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงอธิบาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนือ่งกัน  
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 89.4 
เกาหลี 94.6 
จีน-ฮองกง 79.8 
ไทย 74.3 
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คําถามที่ 16: แผนกบุคคล R234Q02 – 0 1 9 

จงบอกวิธีที่ ศปง. ชวยคนที่จะตองถูกออกจากงานเนื่องจากมีการปรับปรุงองคกร มาสองวิธ ี   

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  แผนกบุคคล 2 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบตองระบุ ทั้งสองอยาง ตอไปนี ้

(1) ศปง. จะทําหนาที่เหมือนเปนตัวแทน หรือ ผูแทนหางาน 

(2) ศปง. ชวยหางานใหใหม [ไมรับคําวา  “ธนาคารขอมูลเก่ียวกับงาน”    “การแนะแนว”   
“หลักสูตร”   หรือ  “โครงการเปลี่ยนงาน”] 

ตัวอยางเชน 
 เปนตัวแทนหางาน 

ชวยดวยการหางานใหมเมื่อจําเปน 
 ทําหนาที่เหมือนตัวแทนหางาน 

ชวยทานในการหางานใหม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 (1) หางานให   (2) ทําโครงการเปลี่ยนงาน 
 ทําโครงการเปลี่ยนงาน 

เปดหลักสูตร 
 หาชองทาง / หางาน /เปดรับผูสมัครงาน 

เปนตัวแทนหางาน 
 สมัคร หรือ อภิปรายกับนักแนะแนวบุคคล 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงอธิบาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 66.7 
เกาหลี 57.4 
จีน-ฮองกง 35.1 
ไทย 16.6 
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บทบรรณาธิการ 

เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมกีฎใหม 
 

 
วิทยาศาสตรไดกาวล้ําหนากฎหมายและจริยธรรม 

มันเกิดมาตั้งแต ป ค.ศ. 1945 เมื่อมีการทําลายลาง
ชีวิตมนุษยดวยระเบิดปรมาณู และทุกวันนี้มีวิทยาการ
ใหมที่เกิดขึ้นคือ การสรางชีวิตดวยวิธีนอกเหนือ
ธรรมชาติสําหรับบุคคลที่เปนหมัน 

เราสวนใหญคงจําไดถึงความยินดีกับครอบครัว 
บราวน ชาวอังกฤษที่เด็กหลอดแกวคนแรกถือกําเนิด
ขึ้น   และเมื่อเร็วๆ นี้ มีเด็กที่เกิดจากตัวออนแชแข็ง 
รอการฝงในครรภของหญิงที่จะมาเปนแม 

เรื่องที่ปลุกกระแสการคัดคานเชิงกฎหมายและ
จริยธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีตัวออนแชแข็ง 2 ตัว  
ในประเทศออสเตรเลีย ตัวออนนี้เตรียมไวสําหรับฝาก
ในครรภของเวลซา ริโอส  ภรรยาของมาริโอ ริโอส   
ตัวออนแรกไดรับการฝง เพื่อใหเติบโตในครรภของ  
เวลซา แตไมประสบผลสําเร็จ  สามีภรรยาคูนี้ตองการ
แกตัวใหม  แตกอนที่ทุกอยางจะดําเนินไปตามแผน  
ทั้งคูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียกอน 

โรงพยาบาลของออสเตรเลียจะทําอยางไรกับ    
ตัวออนที่เหลือ ควรจะฝากในครรภหญิงอื่นหรือไม    
ซึ่งมีหญิงจํานวนมากอาสาเปนแมให แตตัวออนนี้จะมี
สิทธิในทรัพยสินของริโอสหรือไม  หรือตัวออนควรถูก
ทําลายไปเทาที่ทราบกัน  สามีภรรยาคูนี้มิไดแจงความ
จํานงใดๆ  ถึงอนาคตของตัวออนนี้ 

ชาวออสเตรเลีย ไดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
เฉพาะกรณีนี้ เมื่อสัปดาหที่แลว กรรมการรายงานวา
ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวาผูรับ
บริจาคตัวออนจากผูอื่นตองไดรับคํายินยอมจาก
เจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอมใดจาก 

 

 
เจาของเดิม  คณะกรรมการยังพิจารณาอีกวาสภาพ
ของตัวออนขณะนี้ไมมีชีวิตและไมมีสิทธิ์ใดๆ  จึงควร
ทําลายเสีย 

อยางไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้คํานึงถึงขอ
กฎหมายและพื้นฐานทางจริยธรรม จึงใหเวลาอีก 3 
เดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน  ถามี
เสียงคัดคานการทําลายตัวออนมาก คณะกรรมการจะ
นําขอพิจารณามาทบทวนอีกครั้ง 

ปจจุบันหากมีคูสามีภรรยาใดสมัครใจใชวิธีแช
แข็งตัวออนที่โรงพยาบาลควีนวิคตอเรียในซิดนีย 
จะตองแจงใหชัดเจนวาจะทําอยางไรกับตัวออนหากมี
อะไรไมคาดคิดเกิดกับคูสามีภรรยานั้น 

ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาจะไมเกิดกรณีซ้ํารอยแบบคู
ของริโอสอีก  แตยังมีปญหาที่ยุงยากอื่นๆ  อะไรอีก  
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสาวขึ้นศาลเพื่อขออนุญาต
ใหเธอกําเนิดลูกจากเสปรมแชแข็งของสามีที่เสียชีวิต
ไปแลว ควรทําอยางไรกับคําขอนี้ หรือจะทําอยางไร
หากแมที่รับฝากทารกในครรภเกิดเปลี่ยนใจไมยอมคืน
ทารกตามสัญญารับฝากทารกในครรภที่ทําไว 

สังคมของเราทุกวันนี้ลมเหลวในการใช กฎระเบียบ 
เพื่อควบคุมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาของพลัง
นิวเคลียรที่ใชทําลายลางกัน เราจะตองเผชิญกับฝนราย
อยางหนักหนวงกับความลมเหลวนั้น โอกาสที่จะนํา
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิดจะมี
ขึ้นมากมายอยางชัดเจน  จึงตองมีการจํากัดขอบเขต
ทางดานกฎหมายและ จริยธรรมกอนที่เราจะไปกันไกล
เกินไป 
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ใหใชบทบรรณาธิการขางตนจากหนังสือพิมพ เรื่อง “เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมีกฎใหม” 
ตอบคําถามขอตอไปนี ้

คําถามที่ 17: กฎใหม R236Q01 – 0 1 9 

จงขีดเสนใตประโยคที่อธิบายสิ่งที่ชาวออสเตรเลียไดดําเนินการ เพ่ือชวยตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับ
ตัวออนแชแข็งของคูสามีภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก 
 

 

 

 

การใหคะแนน  กฎใหม 1 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขีดเสนใต หรือ วงกลมรอบประโยค หรือสวนหนึ่งของประโยคที่อยางนอยมี 1 ขอในขอตอไปนี้ 

(1)  “ตั้งคณะกรรมการ” 
(2)  “ใหเวลาอีก 3 เดือน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน…” 
ตัวอยางคําตอบ 
 [ขีดเสนใต] …ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาเฉพาะกรณี…   [นักเรียนขีดเสนใต

ประโยคใดประโยคหนึ่งที่เก่ียวของ] 
 [ขีดเสนใต] …ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาเฉพาะ… และ …ใหเวลาอีก 3 เดือน 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน…  [นักเรียนขีดเสนใตสวนที่เก่ียวของทั้งสองสวน] 
 [ขีดเสนใต]…ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษเฉพาะกรณี… และ …เมื่อเร็วๆ นี้ ที่

ฝรั่งเศส มีหญิงสาวขึ้นศาลเพื่อขออนุญาตใหเธอกําเนิดลูกจากสเปรมแชแข็งของสาม…ี  [สวนแรก
ของเนื้อหาที่ขีดเสนใตถูกตอง สวนอื่นนาจะสัมพันธกับคําถามตอไป ดังนั้นจึงอนุโลมใหได] 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0:  คําตอบอ่ืนๆ 

 [ขีดเสนใต] …ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวาผูรับบริจาคตัวออนจากผูอื่นตอง
ไดรับความยินยอมจากเจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอม…  [นักเรียนขีดเสนใตเนื้อหา
ในสวนที่ไมเก่ียวของ] 

 [ขีดเสนใต]…ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี…้ และ …โอกาสที่จะนํา
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิดจะมีขึ้นมากมายอยางชัดเจน…  [สวนหนึ่งของ
เนื้อหาที่ขีดเสนใตถูกตอง สวนอื่นที่ขีดเสนใตไมสามารถแปลไดวาเปนคําตอบของคําถามตอไป 
ดังนั้นจึงใชไมได] 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 63.1 
เกาหลี 58.0 
จีน-ฮองกง 33.8 
ไทย 20.5 
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คําถามที่ 18: กฎใหม R236Q02 – 0 1 9 

จงยกตัวอยาง 2 ตัวอยาง จากบทบรรณาธิการที่แสดงวาเทคโนโลยีปจจุบัน เชน การฝาก              
ตัวออนแชแข็งในครรภ สรางความจําเปนที่จะตองมีกฎใหม 

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

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

 
 
 
 
 
การใหคะแนน  กฎใหม 2 
รหัส 1: กลาวถึงอยางนอย 2 ขอ จากขอตอไปนี ้

 (1) เมื่อครอบครัวริโอสเสียชีวิต เกิดการวิจารณวาควรทําอยางไรกับตัวออน  
[ไมรับขอวิจารณในยอหนาที่ 4  (เชน  “โรงพยาบาลจะทําอยางไรกับตัวออน ที่เหลือ”             
“ตัวออนจะมีสิทธิในทรัพยสินของรีโอสหรือไม”) เวนแตวา ผูตอบเช่ือมโยงคําวิจารณ         
เหลานั้นไดอยางชัดเจนถึงการตายของผูใหตัวออน (ครอบครัวริโอส)]  

 (2) หญิงในฝรั่งเศสตองรองตอศาลเพ่ือขออนุญาตใชน้ําเชื้อของสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแลว 

 (3) อะไรควรเปนกฎสําหรับแมที่รับเปนผูตั้งทอง ที่ไมยอมใหทารกที่เธอใหกําเนิด 
 ตองแสดงใหเห็นวาตองการใหผูที่เปนเจาของตัวออน ช้ีเฉพาะลงไปวาควรทําอยางไรกับตัวออน ถา

สิ่งไมคาดคิดเกิดขึ้น และสําหรับกฎหมายเก่ียวกับวาควรทําอยางไร  หากแมที่รับตั้งทองไมตองการ
ใหทารกเกิด  

หรือ: กลาวถึงตัวอยางที่ใหไวขางบนที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ หน่ึง ตัวอยาง [(1) (2) 
หรือ (3)] และ (ศักยภาพการทําลายลางของ) พลังปรมาณู 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 เขาแชแข็งน้ําเช้ือและมันควรแชแข็งไวจนกวาจะไดใช  [คําตอบที่ไมเก่ียวของ] 
 — ตัวออนมีสิทธิ์ในทรัพยสินของรีโอสหรือไม 
 — พวกเขาสามารถจะปลูกถายไวกับคนอื่นไดไหม [ไมชัดเจนวากลาวถึงสวนไหนของเนื้อหา ถา

เปนกรณีของริโอส คําตอบไมไดใหตัวอยางสองขอตามที่โจทยตองการ  ถาในกรณีของฝรั่งเศส จะ
เปนประเด็นที่สอง แตเปนการตีความที่ไมถูกตองเพราะเปนภรรยา ไมใช  “คนอื่น”] 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกนั 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 24.4 
เกาหลี 36.6 
จีน-ฮองกง 25.3 
ไทย 9.6 
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มอเตอรไซค 

คุณเคยต่ืนขึ้นมาแลวรูสึกวามีบางอยางผิดปกติไหม? 

มันคือวันแบบนั้นสําหรับฉัน 

ฉันลุกขึ้นนั่งบนเตียง 

ครูตอมาฉันเปดมาน 

อากาศเลวราย – ฝนกําลังเทลงมา 

จากนั้นฉันมองลงไปที่สนามหญา 

ใชแลว! เจานั่นไง – มอเตอรไซค 

มันก็ยังคงพังเหมือนเมื่อคืนกอน 

และขาของฉันก็เร่ิมปวด 

ใชเรื่อง “มอเตอรไซค” ดานบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่19: มอเตอรไซค R402Q01 

มีเหตุการณบางอยางเกิดข้ึนกับคนในเรื่องเมื่อคืนกอน เหตุการณนั้นคืออะไร 

1. อากาศไมดีทําใหมอเตอรไซคชํารุด 
2. อากาศไมดีทําใหคนในเรื่องออกไปขางนอกไมได 
3. คนในเรื่องซื้อมอเตอรไซคคันใหม 
4. คนในเรื่องประสบอุบัติเหตุจากมอเตอรไซค 

การใหคะแนน  มอเตอรไซค 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  คนในเรื่องประสบอุบัติเหตุจากมอเตอรไซค 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 89.47 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่20: มอเตอรไซค R402Q05 

บรรทัดที่ 7 ที่กลาววา: “ใชแลว!” 

ทําไมคนในเรื่องจึงกลาวคํานี ้

1. คนในเรื่องทําบางอยางที่ยากไดสําเร็จ 
2. ขณะนี้คนในเรื่องเขาใจแลววาวันนั้นจะไมเลวรายนัก 
3. คนในเรื่องจําไดแลววาทําไมบางอยางจึงดูผิดปกตไิป 
4. คนในเรื่องมีความสุขที่ไดเห็นมอเตอรไซค 

การใหคะแนน  มอเตอรไซค 5 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 3.  คนในเรื่องจําไดแลววาทําไมบางอยางจึงดูผิดปกตไิป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่21: มอเตอรไซค R402Q02 

“มันคือวันแบบนั้นสําหรับฉัน” 

วันนั้นคือวันแบบใด 

1. วันที่ดี 
2. วันที่ไมดี 
3. วันที่นาตื่นเตน 
4. วันที่นาเบ่ือ 

การใหคะแนน  มอเตอรไซค 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  วันที่ไมดี 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 85.76 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 70.28 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่22: มอเตอรไซค R402Q06 

ทําไมผูเขียนจึงเริ่มเรื่องดวยคําถาม 

1. เพราะผูเขียนตองการรูคําตอบ 
2. เพ่ือใหผูอานมีสวนรวมกับเรื่องนั้น 
3. เพราะเปนคําถามที่ตอบยาก 
4. เพ่ือเตือนผูอานวาประสบการณนี้หาไดยาก 

การใหคะแนน  มอเตอรไซค 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เพ่ือใหผูอานมีสวนรวมกับเรื่องนั้น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 68.73 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมลู
ของประเทศอื่น 
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คนขี้เหนียวกับทองคํา 
นิทานโดย อีสป 

 
คนข้ีเหนียวคนหนึ่งไดขายทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองคํามากอนหนึ่ง ซึ่งเขานํามันไปฝงลงในหลุมที่อยู
ขางกําแพงเกา เขาเดินไปดูทุกวัน คนงานของเขาคนหนึ่งสังเกตเห็นวาคนข้ีเหนียวไปที่จุดนัน้อยูเสมอ 
จึงตัดสินใจจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขา ไมนานคนงานก็พบความลับเรื่องสมบัติที่ซอนไว และเมื่อ
ขุดลงไปก็พบกอนทองคําและขโมยมันไป เมื่อคนข้ีเหนียวมาดูอีกครั้ง ก็พบแตหลุมวางเปลา เขาจึงเริ่ม
ดึงผมของตัวเองและคร่ําครวญเสียงดังดวยความเศราโศกเสียใจ  เพ่ือนบานเห็นเขาจมอยูกับความ
เศราโศกและไดรับรูถึงสาเหตุ จึงกลาววา “สวดมนตเถิดอยาเสียใจไปเลย  ทานก็เอากอนหินใสไวใน
หลุมสิ แลวคิดวาทองคํายังวางอยูตรงนั้น มันก็ใหผลเหมือนกับตอนทียั่งมทีองคําอยู อยางไรเสียทานก็
เหมือนกับไมมมีันอยูแลว เพราะทานไมไดนํามันมาใชเลยสักนิด” 

 

จงใชนิทานเรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองคํา” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่23: คนข้ีเหนียว R433Q01 – 0 1 9  

อานขอความดานลางและใสตัวเลขตามลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึนในเรื่อง 

คนข้ีเหนียวตัดสินใจเปลี่ยนเงินที่มีอยูทั้งหมดเปนกอนทองคํา 
 

ชายคนหนึ่งขโมยทองคําของคนข้ีเหนียว 
 

คนข้ีเหนียวขุดหลุมแลวซอนสมบัติของเขาไวในนั้น 
 

เพ่ือนบานของคนข้ีเหนียวบอกเขาใหหาหินมาวางแทนทองคํา 
 

การใหคะแนน  คนข้ีเหนียว 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสี่ขอ: 1 3 2 4 ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 79.94 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่24: คนข้ีเหนียว R433Q07 – 0 1 9  

คนข้ีเหนียวไดกอนทองคํามาอยางไร 

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

 

 

 

 

การใหคะแนน  คนข้ีเหนียว 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: กลาววาเขาขายทุกสิ่งที่เขามี อาจถอดความหรือยกประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบโดยตรง 
 เขาขายทุกอยางที่เขามี 
 เขาขายของทุกอยาง 
 เขาซื้อมันมา [การเช่ือมโยงไปวาขายทุกสิ่งที่เขามีโดยนัย] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 มันเปนของเขา 
 เขาไดมันมา 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เขาขโมยมัน 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 77.37 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่25: คนข้ีเหนียว R433Q05 – 0 1 9  

นี่คือบทสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองคํา” 

 

ผูพูดคนที ่1  

 

ผูพูดคนที ่2 

 

ผูพูดคนที่ 2 จะใหเหตุผลสนับสนุนมุมมองของเขาเองวาอยางไร 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  คนข้ีเหนียว 5 
เจตนาของคําถาม: 

การบูรณาการและตีความ: พัฒนาทักษะการตีความ 
เชื่อมโยงรายละเอียดของนิทานกับใจความสําคัญของเรื่อง 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: รูวาใจความของเรื่องอยูทีท่องคําถูกแทนที่ดวยบางสิ่งที่ไมมีประโยชนหรือไมมีคา 
 มันจําเปนตองแทนที่ดวยบางสิ่งที่ไมมีคุณคาเพื่อใหเปนไปตามจุดประสงค 
 กอนหินมีความสําคัญในเรื่อง เพราะในภาพรวมคือการฝงหินก็ใหสิ่งดีๆ ที่ทองคําใหแกเขาไดไม

ตางกัน 
 ถาคุณแทนที่มันดวยบางสิ่งที่ดีกวากอนหิน มันอาจผิดจุดประสงค เพราะสิ่งที่ฝงตองเปนของบางสิ่งที่

ไมมีประโยชนจริงๆ 

เพ่ือนบานชางนา
รังเกียจ เขานาจะ
แนะนําใหหา
อยางอ่ืนที่ดีกวา
หินมาแทนทองคํา 

ไม เขาทํา
อยางนั้นไมได 
กอนหินเปน
สิ่งสําคัญใน
เรื่อง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 33.33 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 กอนหินไมมีประโยชน แตสําหรับคนขี้เหนียว มันก็เหมือนกับทองคํา! 
 สิ่งที่สามารถใชประโยชนคือสิ่งที่ดีกวา  เขาไมไดใชทองคํา นั่นคือสิ่งที่คนนั้นช้ีใหเห็น 
 เพราะกอนหินสามารถหาไดในทุกที่ สําหรับคนขี้เหนียวทองคําและกอนหินก็เหมือนกัน [“หาไดในทุก

ที่” แสดงวากอนหินไมใชสิ่งที่มีคาพิเศษโดยนัย] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 กอนหินเปนสวนสําคัญของเรื่อง [กลาวซ้ํากับคําถาม] 
 มันจําเปนตองเปนกอนหิน [ขาดคําอธิบาย] 
 มันจะไดไมเหมือนเดิม [กวางเกิน] 
 ในเรื่องหินมีคุณคาในเชิงสัญลักษณ [ไมไดอธิบายวาคุณคาในเชิงสัญลักษณคืออะไร] 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 มันตองเปนกอนหินเพราะกอนหินหนัก 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่26: คนข้ีเหนียว R433Q02 

ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 

1. อยาเก็บสะสมของมีคาที่สามารถถูกขโมยได 
2. การไวใจคนอ่ืนถือเปนขอผิดพลาด  
3. การไมไดใชของที่มีก็เหมือนกับวาไมมขีองสิ่งนั้น 
4. อยาเสียใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได 

การใหคะแนน  คนข้ีเหนียว 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  การไมไดใชของที่มีก็เหมือนกับวาไมมขีองสิ่งนั้น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบรูณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 73.99 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การทํางานทางไกล 
วิถีทางแหงอนาคต 

ลองจินตนาการวามันจะวิเศษอยางไรถาสามารถ “ทํางานทางไกล”1 บนสายดวนอิเลก็ทรอนิกสที่งาน
ทุกอยางของคุณทําผานคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท! ไมตองข้ึนไปเบียดในรถเมลหรือรถไฟทีค่นแนน 
อีกตอไป หรือไมตองเสียเวลาเปนชั่วโมงๆ เดินทางไป-กลับที่ทํางาน คุณสามารถทํางานที่ไหนก็ไดที่
ตองการ ลองคิดถึงโอกาสทั้งหมดในการทํางานที่อาจจะเกิดข้ึน! 

มาลี 
ความหายนะจากการปฏิบัติ 

การลดชั่วโมงการเดินทางและลดการใชพลังงานที่เก่ียวของ เห็นไดชัดวาเปนความคิดที่ดี แตเปาหมาย
นั้นควรทําใหสําเร็จโดยการพัฒนาการขนสงมวลชน หรือการรับประกันวาที่ทํางานจะตั้งอยูใกลกับที่อยู
อาศัยของผูคน ความคิดที่ทะเยอทะยานวาการทํางานทางไกลควรเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตมีแตจะนําพา
ผูคนใหหมกมุนอยูกับตัวเองมากข้ึนเทานั้น   เราตองการจริงๆ หรือที่จะใหความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนหดหายไป 

สุชาต ิ
 
 “การทํางานทางไกล” (Telecommuting) เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย แจค นิลส ในชวงตนของทศวรรษที่ 1970  เพื่อบอก
ถึงสถานการณที่ผูทํางานดวยคอมพิวเตอรหางจากสํานักงานกลาง (เชน ที่บาน)  และสงขอมูลและเอกสารไปยัง
สํานักงานกลางทางสายโทรศัพท 
 

จงใช “การทํางานทางไกล” ขางบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

คําถามที ่27: การทํางานทางไกล R458Q01 

ความสัมพันธระหวาง “วิถีทางแหงอนาคต” กับ “ความหายนะจากการปฏิบัต”ิ คืออะไร 

1. เขาใชขอโตแยงที่ตางกันเพ่ือลงขอสรุปรวมเดียวกัน 
2. เขาเขียนในรูปแบบที่เหมือนกันแตเปนหัวขอทีแ่ตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
3. เขาแสดงมุมมองทั่วไปที่เหมือนกัน แตไปถึงชวงสรุปที่ตางกัน 
4. เขาแสดงมุมมองที่ขัดแยงกันในหัวขอเดียวกัน 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 32.17 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  การทํางานทางไกล 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เขาแสดงมุมมองที่ขัดแยงกันในหัวขอเดียวกัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่28: การทํางานทางไกล R458Q07 – 0 1 9  

งานหนึ่งอยางที่อาจจะมีปญหาถาทํางานทางไกล คืองานอะไร จงใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 
 

การใหคะแนน  การทํางานทางไกล 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ระบุประเภทของงานและใหคําอธิบายที่เปนไปไดวาทําไมคนทํางานประเภทนั้นไมสามารถ
ทํางานทางไกลได คําตอบตองระบุ (โดยตรงหรือโดยนัย) วาจําเปนตองไปปรากฏตัวในงาน
ที่ระบุนั้นๆ 
 คนงานกอสราง มันยากที่จะทํางานกับไมและอิฐจากที่ไหนก็ได 
 นักกีฬา คุณตองไปที่นั่นจริงๆ เพื่อแขงกีฬา 
 ชางประปา คุณไมสามารถซอมอางลางหนาของคนอื่นจากบานคุณ! 
 ขุดลอกทอ เพราะคุณตองไปอยูที่นั่น 
 พยาบาล มันยากที่จะตรวจวาผูปวยสบายดีหรือไมผานอินเทอรเน็ต 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.6 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ระบุประเภทของงาน แตไมมีคําอธิบาย หรือ ใหคําอธิบายที่ไมเก่ียวของกับการทํางาน
ทางไกล 
 ขุดลอกทอ  
 นักดับเพลิง 
 นักเรียน 
 ขุดลอกทอ เพราะมันเปนงานหนัก [คําอธิบายไมไดแสดงใหเห็นวาทําไมงานนี้จึงมีปญหาในการใชการ

ทํางานทางไกล] 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 คุณตองไปอยูที่นั่น 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ผูจัดการ ไมมีใครใสใจคุณอยูแลว [คําอธิบายที่ไมเก่ียวของ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่29: การทํางานทางไกล R458Q04 

ขอความใดทีท่ั้งมาลีและสุชาตินาจะมีความเห็นตรงกัน 

1. ผูคนควรไดรับอนุญาตใหทํางานก่ีชั่วโมงก็ไดตามที่พวกเขาตองการ 
2. ไมใชความคิดที่ดีที่คนใชเวลามากเกินไปในการเดินทางไปทํางาน 
3. การทํางานทางไกลอาจไมเหมาะกับทุกคน 
4. การสรางความสัมพันธทางสังคมเปนสวนสําคัญที่สุดของการทํางาน 

การใหคะแนน  การทํางานทางไกล 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  ไมใชความคิดที่ดีที่คนใชเวลามากเกินไป 

 ในการเดินทางไปทํางาน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 33.16 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



1 
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ขอสอบการอาน  ชุดที่ 3 

Pr
og

ra
m

m
e 

 fo
r  

In
te

rn
at

io
na

l  
St

ud
en

t  
As

se
ss

m
en

t (
PI

SA
) 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 4 

ทะเลสาบชาด 
รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําของทะเลสาบชาด ในซาฮารา อัฟริกาเหนือ ทะเลสาบชาด  
สูญหายไรรองรอย ประมาณ 20,000 ปกอนคริสตศักราช (20,000 BC)  ชวงปลายยุคน้ําแข็ง และ
ประมาณ 11,000 ปกอนคริสตศักราช (11,000 BC) ทะเลสาบนี้ปรากฏข้ึนมาอีกครั้ง ปจจุบันระดับน้ํา
ของทะเลสาบ มีระดับเดียวกับเมื่อป ค.ศ. 1000 (AD 1,000) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แสดงถึงศลิปะบนหินแหงซาฮารา (ภาพเขียนโบราณ หรือภาพวาดบนฝาผนังถ้ํา) และการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตวปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 
ศิลปะหินแหงซาฮาราและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตสัตวปา 
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รูปที ่1 
ทะเลสาบชาด: การเปลี่ยนแปลงระดับ 
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เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 5 

จงใชขอมูลขางตนเก่ียวกับทะเลสาบชาด  ตอบคําถามตอไปนี้   

คําถามที่ 1: ทะเลสาบชาด R040Q02 

ปจจุบันทะเลสาบชาด ลึกเทาไร 

1.  ประมาณ 2 เมตร 
2.  ประมาณ 15 เมตร 
3.  ประมาณ 50 เมตร 
4.  สาบสูญไปแลว 
5.  ขอมูลไมไดระบุ 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  ประมาณ 2 เมตร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 2: ทะเลสาบชาด R404Q03 – 0 1 9  

ประมาณปใด ที่กราฟในรูปที่ 1 เริ่มตน 
.................................................................... 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 11,000 กอนคริสตศักราช (หรือประมาณระหวาง 10,500 และ 
12,000  หรืออ่ืนๆ ที่ชี้วานักเรียนประมาณจากมาตราสวน 
ในแผนที)่ 
 11,000 
 11,000 กอนคริสตศักราช  
 10,500 กอนคริสตศักราช  
 กอน 10,000 กอนคริสตศักราชเพียงเล็กนอย 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77.0 
เกาหลี 73.0 
จีน-ฮองกง 55.8 
ไทย 33.2 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 52.7 
เกาหลี 44.2 
จีน-ฮองกง 61.5 
ไทย 19.0 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 6 

 ประมาณ 12,000 
 ประมาณ 11,000 กอนคริสตศักราช 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ รวมถึงลูกศรที่ชี้จุดเริ่มตนของกราฟ 
 10,000 กอนคริสตศักราช  [ไมสามารถประมาณจากมาตราสวน] 
 20,000 กอนคริสตศักราช  
 8000 กอนคริสตศักราช  [ดูตัวเลขผิด] 
 11000 BC 4000 กอนคริสตศักราช  [ไมอานคําตอบที่ถูกขีดทิ้ง] 
 0 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 3: ทะเลสาบชาด R040Q03B – 0 1 9  

ทําไมผูเขียนจึงเลือกที่จะเริ่มตนกราฟ ณ จุดนี?้ 

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

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

 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 3B 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบอางถึงการปรากฏข้ึนใหมของทะเลสาบ ขอสังเกต คําตอบอาจได 1 คะแนน แมวา
คําตอบกอนหนานี้จะผิด 
 ทะเลสาบชาดปรากฎขึ้นใหมในป 11,000 กอนคริสตกาล หลังจากที่หายสาบสูญ 
 หายไปโดยสิ้นเชิง เมื่อประมาณ 20,000 กอนคริสตกาล 
 ทะเลสาบหายไปชวงระหวางยุคน้ําแข็ง และกลับมาปรากฎอีกราวประมาณยุคนี ้
 มันปรากฏขึ้นอีก 
 ประมาณ 11,000 กอนคริสตกาล มันกลับมาอีก 
 แลวทะเลสาบก็ปรากฏขึ้นอีกหลังจากที่หายไป 9000 ป 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 48.8 
เกาหลี 37.2 
จีน-ฮองกง 47.2 
ไทย 16.6 

 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 7 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 นี่คือเหตุการณที่เกิดขึ้น  เมื่อสรรพสัตวเริ่มปรากฏตัว 
 11,000 กอนคริสตกาล  เมื่อมนุษยเริ่มสรางศิลปะบนหิน 
 11,000 กอนคริสตกาล  เมื่อทะเลสาบปรากฏขึ้น (ครั้งแรก) 
 เพราะเปนเวลาที่ทะเลสาบชาดแหงสนิท 
 เพราะเปนจุดเริ่มตนของกราฟ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 4: ทะเลสาบชาด  R040Q004 

รูปที่ 2 ตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่ถือวา 

1. สัตวตางๆ ในศิลปะบนหิน คือ สัตวที่มีอยูในพ้ืนที่นั้น ในเวลาที่มีการวาดภาพนั้น  ๆ
2. ศิลปนที่วาดสัตวมีทักษะสูงมาก 
3. ศิลปนที่วาดรูปสัตวเปนผูเดินทางทองเที่ยวไปไดในโลกกวางอยางทั่วถึง 
4. ไมไดมีความพยายามที่จะนําสัตวที่วาดในภาพเหลานั้นมาเปนสัตวเลี้ยง 

 

 

 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  สัตวตางๆ ในศิลปะบนหิน คือ สัตวที่มีอยูในพ้ืนที่นั้น ในเวลาที่มีการวาดภาพนั้นๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 78.6 
เกาหลี 84.8 
จีน-ฮองกง 76.4 
ไทย 63.1 
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คําถามที่ 5: ทะเลสาบชาด  R040Q006 

ใหนําขอมูลจากรูป 1  และรูป 2 มารวมกันเพ่ือตอบคําถามนี้ 
การสาบสูญของแรด ฮิปโปโปเตมัสและวัวปา ในภาพศิลปะบนหินแหงซาฮารา เกิดข้ึนเมื่อใด 

1. ตอนเริ่มตนของยุคน้ําแข็งซึ่งใกลกับยุคปจจุบันที่สุด 
2. ชวงกลางของยุคเมื่อทะเลสาบชาดมีระดับสูงสุด 
3. หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพันป 
4. เมื่อตอนตนของชวงเวลาที่ทะเลสาบแหงไป 

 

 

 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพันป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :    แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 58.1 
เกาหลี 54.6 
จีน-ฮองกง 40.3 
ไทย 33.3 
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โครงการใหพนักงานสมัครใจสรางภูมิคุมกันไขหวัด  ของบริษัททองไท 

เราทราบกันดีวา ไขหวัดติดตอไดงาย และรุนแรงในฤดูหนาว ทําใหผูปวยหายยาก 

วิธีที่ดีที่สุดในการตานไวรัสไขหวัด คือ  ทําใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี  การออกกําลังกาย     
ทุกวัน  และการกินอาหารที่มีประโยชนที่มีผักและผลไมมาก  ๆ จะชวยใหระบบภูมิคุมกันในรางกาย
สามารถตอสูและปองกันการคุกคามของไวรัสชนิดนี้ได 

ทองไทตัดสินใจเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับภูมิคุมกัน  เพ่ือเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชปองกันการแพร 
กระจายของเชื้อไวรัสระหวางบุคคล  ทองไทจัดพยาบาลมาฉีดวัคซีนใหที่บริษัทในชวงครึ่งวันของเวลา
ทําการของสัปดาหที่เริ่มจากวันที่ 17 พฤษภาคม โครงการนี้เปนบริการฟรีแกพนักงานทุกคน 

โครงการนี้เปนโครงการตามความสมัครใจ พนักงานที่เขารวมโครงการตองลงชื่อแสดงความยินยอม 
เพ่ือแสดงวา ไมเปนภูมิแพ และแจงใหทราบวาการฉีดวัคซีนครั้งนี้อาจเกิดผลขางเคียงบางเล็กนอย 

คําแนะนําทางการแพทยระบุวา การใหภูมิคุมกันนี้ไมทําใหเปนไขหวัดใหญ อยางไรก็ตาม อาจเกิด
ผลขางเคียงบาง เชน เมื่อยลา มีไขเล็กนอย และแขนไมมีกําลัง 
 

 

 

 
ใครควรไดรับภูมิคุมกัน? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป แนะนําใหสรางภูมิคุมกัน ยกเวนผูใดก็ตามที่เปน 
โรคเรื้อรังที่ทําใหสุขภาพออนแอ  โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่เปนโรคหัวใจ หลอดลมอักเสบ หรือ
เบาหวานไมวา อายุเทาใด 

ในสภาพแวดลอมของที่ทํางาน ทุกคนเสี่ยงตอการติดเชื้อหวัด 

ใครไมควรไดรับภูมิคุมกัน? 

ผูที่แพอาหารประเภทไข คนที่เปนไขตัวรอนเฉียบพลัน และสตรีมีครรภ 

โปรดปรึกษาแพทย  หากทานกําลังอยูในระหวางการบําบัดดวยยาใดๆ หรือเคยมีปฏิกิริยาตอ 
การฉีดยาแกหวัดมากอน
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ถาทานตองการไดรับภูมิคุมกัน ในสัปดาหที่เริ่มจากวันที ่17 พฤษภาคม โปรดแจงฝายบุคคล           
ที่คุณวีนัส  รื่นรมย   ภายในวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม การนัดวันเวลาจะทําตามชวงที่พยาบาลวาง 
จํานวนคนที่ตองการรับภูมิคุมกัน และเวลาที่พนักงานสวนใหญสะดวก  อยางไรก็ตามถาทานตองการ
ไดรับภูมิคุมกันสําหรับฤดูหนาวนี้แตไมสะดวกในวันที่กําหนด  โปรดแจงคุณวีนัส  เพ่ือจะไดจัดวันและ
เวลาอ่ืนแทน  ถามีผูเขารวมจํานวนมากพอ 

ถาทานตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอคุณวีนัส ตอ 5577 

 

 

 

วีนัส  รื่นรมย เจาหนาที่ฝายบุคคลของบริษัททองไท  เตรียมใบปลิวขอมูล 2 หนา ดังกลาว  
สําหรับพนักงานบริษัท ใหนักเรียนใชขอมูลดังกลาวขางตน สําหรับตอบคําถามตอไปนี ้
 

คําถามที่ 6: ไขหวัด  R077Q02 

ขอใดตอไปนี้ กลาวถึงวิธีการของโครงการสรางภูมิคุมกันไขหวัดของบริษัททองไท 

1. จะมีการจัดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในชวงฤดูฝนนี ้
2. จะมีการฉีดวัคซีนใหในชวงเวลาทํางาน 
3. ผูเขารวมโครงการจะไดรับรางวัลเปนการตอบแทน 
4. แพทยจะดําเนินการฉีดวัคซีน 

การใหคะแนน  ไขหวัด 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  จะมีการฉีดวัคซีนใหในชวงเวลาทํางาน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 85.8 
เกาหลี 71.7 
จีน-ฮองกง 86.4 
ไทย 49.0 
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คําถามที่ 7: ไขหวัด R077Q03 – 0 1 2 9  

เราสามารถดูเน้ือหาของบทความ  (กลาวถึงอะไร) 

เราสามารถดูรูปแบบ (วิธีที่นําเสนอ) 

คุณวีนัสตองการใหรูปแบบ ของเอกสารดูเปนกันเอง  ในขณะเดียวกันตองการเชิญชวนพนักงานดวย 

ทานคิดวา เธอประสบความสําเร็จหรือไม 

จงอธิบาย โดยอางถึงรายละเอียดของการจัดวางขอความ แบบวิธีการเขียน การวางภาพ หรือลายเสน
ตางๆ 

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

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ไขหวัด 3 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางเนื้อหาอยางถูกตอง  และโยงรูปแบบการเขียนเขากับวัตถุประสงค  ใหสอดคลองกับ
ความหมายของ “เปนกันเองและชักชวนสงเสริม” ตองมอียางนอย 1 ขอ  ตอไปนี ้

(1) อางลักษณะสําคัญเนื้อหาในรายละเอียด  (การวางรูปแบบ  วิธีการเขียน  ภาพ  หรือ
สิ่งอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน)  นั่นคือ บอกคุณภาพของรูปแบบการเขียนในแตละสวนและ/
หรือ 

(2) ใชคําที่แสดงการประเมินคุณคาแบบอ่ืนนอกเหนือจาก “เปนกันเอง” และ “ชักชวน
สงเสริม”  (หมายเหต ุคําวา “นาสนใจ”  “อานงาย” และ “ชัดเจน” ถือวายังไมตรงพอ)   

ตองแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน หรือเปนนัยๆ ดวยวาวีนัสประสบความสําเร็จหรือไม   
 ไม การวางรูปเข็มฉีดยาตั้งแตเริ่มตนเปนความคิดที่แย ทําใหดูนากลัว  [อางถึงการวางรูปแบบ

โดยเฉพาะรูปใดรูปหนึ่ง (1)  ใชคําของตนเองประเมินคุณคา คือ “นากลัว” (2)] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 44.1 
เกาหลี 41.6 
จีน-ฮองกง 56.2 
ไทย 21.7 
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 สําเร็จ  ใชรูปภาพค่ันเนื้อหาชวยใหงายตอการอาน [อธิบายในแงการวางรูปแบบ (1)] 
 ภาพไวรัสที่คลายการตูนดูเปนกันเอง [อางอยางจําเพาะ (“คลายการตูน”) ของการเสนอรูปแบบ (1)] 
 ไม  รูปภาพดูเปนเด็กเกินไป และไมตรงกับเรื่อง  [ใชศัพทของตัวเอง (“ดูเปนเด็ก” “ไมตรงกับเรื่อง”) 

เพื่อประเมินลักษณะที่กลาวถึงในเนื้อเรื่อง (2)] 
 สําเร็จ  รูปแบบการเขียนดูสบายๆ ไมเปนทางการเกินไป [ใชศัพทของตนเอง (“สบายๆ”  “ไมเปน

ทางการ”) ในการประเมินรูปแบบที่กลาวถึง (2)]  
 สําเร็จ  รูปแบบดูอบอุน เช้ือเชิญ [ใชศัพทของตนเองในการประเมินรูปแบบ (2)] 
 มีขอเขียนมากไปคนมักไมสนใจอาน [อางถึงรูปแบบที่เก่ียวของในการเสนอเนื้อหา ขนาดเนื้อหาของ

บทความ (1) ใชศัพทของตนเอง (2)] 
 เธอไมไดกดดันใหคนไปรับการฉีดวัคซีน และนั่นจะเปนการชักชวนสงเสริมใหคนไปรับวัคซีน  [อาง

ถึงทาทีอยางเปนนัยตามลักษณะหนึ่งของการเขียนเรื่อง ในแงของรูปแบบ (2)] 
 ใชไมได  การเขียนเปนทางการมาก [เปนแบบโตแยงแตอนุโลมไดวาใชศัพทของตนเองในการ

ประเมิน  “เปนทางการ” (2)] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อางตามเนื้อหาไดอยางถูกตอง และ โยงกับวัตถุประสงคเขากับสาระของเรื่อง (มากกวากับ
รูปแบบการเขียน) สอดคลองกับ “ความเปนกันเอง” และ “ชักชวนสงเสริม” บอกความเห็นได
ดวยวา  วีนัสประสบความสําเร็จหรือไม 
 ไม  ไมมีทางที่ขาวสารเก่ียวกับการฉีดวัคซีนจะเปนกันเองและชักชวนสงเสริมได 
 ใช  เธอประสบความสําเร็จ เธอใหมีหลายๆ  โอกาสและจัดสรรเวลาใหสําหรับทุกคนไดรับภูมิคุมกัน

หวัด เธอยังไดใหคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพอีกดวย 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมพอเพียง หรือคลุมเครือไป 
 ใช  ทําได ดูเหมือนจะเปนความคิดที่ดี 
 ใช  เปนกันเองและใหกําลังใจ  [ไมไดใชคําที่กลาวถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง] 
 ไม  ไมเปนผลหรอก 
 ไม  เพราะขอมูลบางอยางไมถูกตอง  [อางถึงเนื้อหาโดยไมมีความเช่ือมโยงกับความคิดของ “ความ

เปนกันเอง และชักชวนสงเสริม”] 
 ใช  ภาพประกอบเปนการชักชวนสงเสริม  และรูปแบบของการประกาศนั้นยอมรับได[“ภาพประกอบ

เปนการชักชวนสงเสริม” ไมบอกอะไรมากไปกวาคําถาม “รูปแบบของการประกาศนั้นยอมรับได” 
นั้น ออนเกินไป] 

 เธอประสบผลสําเร็จ  อานงาย และชัดเจน   [คําที่ใชยังไมเฉพาะเจาะจงพอ] 
 ฉันคิดวาเธอประสบความสําเร็จอยางดีเธอเลือกภาพและเขียนเนื้อเรื่องไดนาสนใจ [ไมมีการประเมิน

รูปภาพแตอยางใด และเนื้อหานาสนใจ คลุมเครือเกินไป] 

หรือ: แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่ใหไมถูกตอง หรือ ใหคําตอบที่ไมเปนเหตุเปนผลหรือไมเก่ียวของ  
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 ใช  เพราะทุกคนควรไดรับการฉีด  [ไมเก่ียวของและไมถูกตอง] 
 ไม  รูปภาพไมเก่ียวกับขาวสาร  [ไมถูกตอง] 
 ใช เพราะเธอตองการใหทุกคนกังวลใจเก่ียวกับการเปนไขหวัด [ขัดแยงกับความคิดเรื่อง “เปน

กันเองและชักชวนสงเสริม”] 
 เปนเรื่องดี แตมันเปนเพียงความเห็น [ไมเก่ียวของ] 
 ใช มันใหขาวสารสั้นๆ เก่ียวกับการทําอยางไรจึงสามารถหยุดยั้งไขหวัดใหญ [ไมเก่ียวของ – อางถึง

เนื้อหาที่ไมจําเพาะเจาะจง] 
 ใช เธอเพียงแตพูดความจริง  [ไมเก่ียวของ] 
 ใช เพราะนาจะมีคนมากกวานี้ที่ควรไดรับภูมิคุมกัน [ใหความเห็นทั่วไปเก่ียวกับเรื่องภูมิคุมกัน 

ไมไดกลาวถึงรูปแบบของเนื้อหา] 
 ใช ฉันทํา เพราะวาไมมีใครอยากปวย ทุกคนตองการมีสุขภาพดี [ไมเก่ียวของ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 8: ไขหวัด  R077Q04 

ใบปลิวนี้ ชี้ใหเห็นวา ถาทานตองการปองกันตัวเองจากไวรัสไขหวัด การฉีดภูมิคุมกันไขหวัดนั้น เปน
จริงในขอใด 

1. ไดผลดีกวาการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน แตมีความเสี่ยงสูงกวา 
2. เปนความคิดที่ดี แตไมใชการแทนการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน 
3. ไดผลเชนเดียวกับการออกกําลังกาย และการกินอาหารที่มีประโยชน และมีความยุงยากนอยกวา 
4. ไมคุมคา ถาทานออกกําลังกายเปนประจําอยูแลวและกินอาหารที่มีประโยชน 

การใหคะแนน  ไขหวัด 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เปนความคิดที่ดี แตไมใชการแทน 
การออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 38.8 
เกาหลี 29.6 
จีน-ฮองกง 74.0 
ไทย 51.5 
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คําถามที่ 9: ไขหวัด  R077Q05 – 0 1 9 

สวนหนึ่งของใบปลิวกลาววา : 

ใครควรไดรับการฉีดวคัซีน? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

 
หลังจากที่คุณวีนัสแจกใบปลิวนี้แลว เพ่ือนรวมงานบอกเธอวา ควรตัดขอความ  “ผูที่สนใจปองกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส” ออกไป เพราะเปนขอความที่อาจทําใหเขาใจผิด 

นักเรียนเห็นดวยกับคําแนะนําที่วา ขอความนี้ทําใหเขาใจผิด  และควรตัดออกหรือไม      เพราะเหตุใด  

จงใหเหตุผลอธิบายคําตอบของทาน 

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

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

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

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

 

 

 

 

การใหคะแนน  ไขหวัด 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบที่มีการประเมนิเนื้อหาในสวนทีเ่ก่ียวกับคําวา “เขาใจผิด”  โดยชี้วาอาจจะทําใหคิด
ขัดแยงกัน (“ใครควรไดรับภูมิคุมกัน ใครก็ได…” ตรงขามกับ “ใครไมควรไดรับภูมิคุมกัน”) 
นักเรียนอาจจะอธิบายหรือไมอธิบายสิ่งที่ตรงกันขามคืออะไร   

 ตัวอยางคําตอบ 
 เห็นดวย  เพราะมันอาจเปนอนัตรายสําหรับบางคนที่จะรับภูมิคุมกัน  (เชน หญิงมีครรภ) [บอกขอ

ขัดแยง] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 41.3 
เกาหลี 38.3 
จีน-ฮองกง 33.7 
ไทย 22.5 
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 ไม เพราะคุณเพียงแตตองอานตออีกสองสามบรรทัดเพื่อใหไดรูวาใครบางที่ไมควรไดรับการฉีด
วัคซีน และรวมความแลวเธอตองการใหทุกคนไดรับวัคซีน 

 เห็นดวย  เพราะเธอพูดวา “ใครก็ได” สามารถไดรับภูมิคุมกันไดและตอมาเธอยังพูดวาคนที่ไมควร
ไดรับภูมิคุมกัน  [ช้ีขอขัดแยง] 

 บรรทัดนี้บอกใหเห็นวาทุกคนควรไดรับวัคซีน ซึ่งไมจริง  [ช้ีขอขัดแยงอยางสั้นๆ] 
 เห็นดวย  สวนมากแลว อาจจะใช “ใครก็ตามที่สนใจปองกันตนเองจากเช้ือไวรัส แตตองเปนคนที่ไม

มีอาการหรือโรคตางๆ เหลานี”้  [เสนอแนะคําใหมที่บอกนัยของความขัดแยง] 

หรือ: คําตอบที่มีการประเมินเนื้อหาในสวนทีเ่ก่ียวกับคําวา “เขาใจผิด”  โดยชี้วา คําพูดอาจกลาว
เกินจริงไป (เชน ไมทุกคนเสมอไปที่ตองไดรับภูมิคุมกัน หรือการไดรับภูมิคุมกันไมได
ปองกันไดอยางสมบูรณ) อาจจะอธิบาย  หรือไมก็ไดวาเกินจริงอยางไร อาจบอกอยางชัดๆ  
หรือบอกเปนนัยวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

 ตัวอยางคําตอบ 
 ตัดไปเลย เพราะการไดรับภูมิคุมกันไมสามารถประกันวาคุณจะไมเปนไขหวัดใหญ 
 ฉันไมเห็นดวย  ถึงแมมันจะทําใหดูเหมือนวาคุณตองเปนไขหวัดใหญอยางแนนอน ถาไมฉีดวัคซีน 
 การฉีดวัคซีนไมไดปองกันอยางสมบูรณ 
 ตัดออกไปเลยไมสนใจ  เพราะไมใชทุกคนจะเปนไขหวัดใหญ โดยเฉพาะถารางกายคุณแข็งแรงดี 
 เห็นดวย เพราะมันชวยทําใหการฉีดวัคซีนดูดีกวาที่มันเปนจริง  [การทําใหเกินจริงถึงแมไมจําเพาะ

เจาะจง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบที่มีการประเมินสวนของเนื้อหาแตไมเก่ียวกับคําวา “เขาใจผิด”   

 ตัวอยางคําตอบ 
(1) บอกวา บทความที่กลาวถึงนี ้หนักแนน มีผลดี และ/หรือสงเสริมสนับสนุน  โดยไมกลาวถึงขอ

ขัดแยงหรือความเขาใจเนื้อหาผิด หรือ 
(2) บอกประโยค “ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเช้ือไวรัส” ไมจําเปนตองบอกซ้ําเพราะเนื้อหาบอกชัดเจน

อยูแลว 
 เปนการดีที่ทําขึ้น เพราะชวยสนับสนุนคนทั่วไป (1) 
 มันควรอยูตรงนั้น เพราะทําใหขาวสารดูเดน (1) 
 ฉันคิดวา ควรตัดคําเหลานั้นออก  เพราะมันไมไดกลาววาทุกคนตองการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัส 

ถึงแมการไดรับภูมิคุมกันจะไมไดปองกันไดเต็มที่ก็ตาม (2) 

หรือ: ใหคําตอบทีไ่มเพียงพอ หรือคลุมเครือ หรือ กลาวซ้ําถึง “การเขาใจผิด” โดยไมอธิบายเหตุผล  

 ตัวอยางคําตอบ 
 ทิ้งไวอยางนั้นแหละดีแลว  [ไมมีคําอธิบาย] 
 เขาควรใสรูปภาพอื่น แทนหัวเรื่อง [ไมมีคําอธิบาย] 
 ใช ประโยคนี้มีการเขาใจผิด และอาจกอใหเกิดปญหา [ไมอธิบาย] 
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หรือ: แสดงความเขาใจที่ไมถูกตองในเนื้อหา หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผล หรือไมเก่ียวของ 

 ตัวอยางคําตอบ 
 ควรตัดทิ้งไป เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจดวยตัวเอง [เขาใจใจความหลักของเรื่องผิด   ไมใช

เปนคําสั่งใหทํา] 
 ฉันคิดวา คําวา ไขหวัด ควรเติมไวขางหนาคําวาเช้ือไวรัสดวย เพราะคนทั่วไปที่เพียงแตมองผาน  ๆ

อาจคิดวากําลังพูดถึงไวรัสตัวอื่นที่ไมใชไขหวัด [เปนการอธิบายที่ปองกันการ “เขาใจผิด”  แตไม
เปนเหตเุปนผลกับใจความของเรื่อง] 

 ใช  คนทั่วไปอาจสนใจ แตอาจกลัวเข็มฉีดยา  [ไมเก่ียวของ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 10: ไขหวัด R077Q06 

จากใบปลิว พนักงานใดตอไปนี้ควรติดตอคุณวีนัส 

1. เกียรติศักด์ิ จากแผนกคลังสินคา ไมตองการฉีดวัคซีนเพราะเขาตองการสรางภูมิคุมกันตามธรรมชาต ิ
2. ปวีณา จากฝายขาย อยากทราบวาโครงการภูมิคุมกันเปนโครงการที่บังคับทุกคนตองเขารวมหรือไม 
3. ดารารัตน จากฝายรับสงเอกสาร ตองการสรางภูมิคุมกันในฤดูหนาวนี้ แตจะคลอดลูกภายในอีก 2 เดือนนี ้
4. น้ําฝน จากแผนกบัญช ีตองการรับภูมิคุมกัน แตไดลางานไวตลอดสัปดาหที่เริ่มดวยวันที ่17 พฤษภาคม 

การใหคะแนน  ไขหวัด 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  น้ําฝน จากแผนกบัญช ีตองการรับภูมิคุมกัน  
แตไดลางานไวตลอดสัปดาหที่เริ่มดวยวันที ่17 พฤษภาคม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 54.2 
เกาหลี 58.4 
จีน-ฮองกง 60.3 
ไทย 39.0 
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สบายๆ กับรองเทาสําหรบัวิ่ง 

เปนเวลา 14 ปมาแลวที่ศูนยการแพทยกีฬาแหงเมืองลีออง (ฝรั่งเศส) ไดศึกษาเรื่องการบาดเจ็บของ
นักกีฬารุนเยาว และนักกีฬาอาชีพ พบวาสิ่งที่ดีที่สุดคือ การปองกัน… และใสรองเทาที่ดี   

กระแทก ลม รองเทาไมพอด ี 
นักกีฬารุนเยาวอายุระหวาง 8-12 ป  
18% เคยไดรับบาดเจ็บขอเทา
เคล็ดจนถึงขอเทาแพลง และ 25% 
ของนักกีฬาอาชีพคนพบดวย
ตนเองวากระดูกออนของขอเขา
อาจถูกกระทบกระเทือนหรือไดรับ
บาดเจ็บจนถึงขั้นรักษาไมหาย และ
ถาไมไดรับการดูแลใหดีตั้งแตวัย
เด็ก (10-12 ป) อาจทําใหเปนโรค
กระดูกเสื่อมกอนวัย สะโพกก็อาจ
ไดรับบาดเจ็บอีกดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขณะเหน่ือยยิ่งเสี่ยงตอ
กระดูกราวหรือหักจากการลมหรือ
ถูกกระแทก 
 ตามรายงานของการศึกษานัก
ฟุตบอลที่เลนมานานกวา 10 ปจะมี
กระดูกใหญผิดปกติบริเวณหนา
แขง  หรือบริเวณสนเทาที่เรียกกัน
วา “เทานักฟุตบอล” ซ่ึงเปน
ลักษณะของเทาที่เปล่ียนรูปไป 

เน่ืองจาก รองเทาที่มีพ้ืนรับฝาเทา
และขอเทาหลวมหรือยืดหยุนมาก
เกินไป 

ปกปอง รองรับ ชวยการทรงตัว
และรับแรงกระแทก 
 ถารองเทาคับเกินไปจะจํากัด
การเคล่ือนไหว   แตถายืดหยุน
เกินไป จะทําใหเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ หรือขอเทาแพลงได
รองเทากีฬาที่ดีควรมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 4 ประการคือ 

ประการแรกจะตองปองกัน
อันตรายจากภายนอก :   ปองกัน
การกระแทกจากลูกบอล หรือผูเลน
อื่นจากพ้ืนสนามที่ไมเรียบและชวย
ใหเทาอุนและแหง ถึงแมอากาศจะ
หนาวหรือฝนตก ก็ตาม 

 ตองรองรับกับเทาไดเปนอยาง
ดี  โดยเฉพาะบริเวณขอเทา เพ่ือ
ปองกันขอเทาแพลง บวม หรือ

ปญหาอื่นๆ  ที่อาจทําใหบาดเจ็บ
ถึงหัวเขาได 

ตองชวยใหนักกีฬาทรงตัวได
ด ีไมล่ืนไถลบนพ้ืนที่เปยกหรือไม
สะดุดพ้ืนแหง 

ประการสุดทายจะตองรับแรง
กระแทกไดด ี โดยเฉพาะนักกีฬา
วอลเลยบอลและบาสเกตบอลที่
ตองกระโดดอยูตลอดเวลา 

เพ่ือเทาแหง 

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บแมจะ
เล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือ
โรคน้ํากัดเทา (เทาเปอยจากเช้ือรา) 
รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดีและ
กันความช้ืนจากภายนอกได วัสดุที่ดี
ที่สุดคือ หนัง  ซึ่งกันน้ําและไมเปยก
โชกทันทีที่ถูกฝน 
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จากบทความขางตน โปรดตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 11: รองเทาว่ิง  R110Q01 

ผูเขียนตองการบอกใหทราบอะไร 

1. คุณภาพของรองเทากีฬาตางๆ มีการพัฒนาไปอยางมาก 
2. ทางที่ดีไมควรเลนฟุตบอล ถาอายุต่ํากวา 12 ป 
3. เยาวชนไดรับบาดเจ็บมากข้ึน เนื่องจากสภาวะทางกายภาพไมดี 
4. เปนความจําเปนอยางย่ิงที่นักกีฬารุนเยาว ตองสวมรองเทาที่ดี 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เปนความจําเปนอยางย่ิงที่นักกีฬารุนเยาว  
ตองสวมรองเทาที่ดี 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 12: รองเทาว่ิง R110Q04 – 0 1 9  

ตามบทความขางตน ทําไมรองเทากีฬาจึงไมควรคับจนเกินไป 

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

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 85.7 
เกาหลี 84.5 
จีน-ฮองกง 90.3 
ไทย 57.2 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 84.9 
เกาหลี 76.1 
จีน-ฮองกง 92.3 
ไทย 51.9 
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การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: กลาวถึงการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว   เชน 
 จํากัดการเคลื่อนไหว 
 กันไมใหว่ิงไดสะดวก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: แสดงถึงความไมเขาใจเนื้อหา  หรือคําตอบไมสมเหตุสมผล  หรือไมเก่ียวของ เชน 
 เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 
 มันไมกระชับเทา 
 เพราะคุณตองการใหกระชับเทาและขอเทา 

หรือ: ใหคําตอบไมเพียงพอ  หรือคลุมเครือ เชน 
 อีกนัยหนึ่ง มันไมเหมาะกับเทา 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 13: รองเทาว่ิง R110Q05 – 0 1 9  

เนื้อความตอนหนึ่งกลาววา “รองเทากีฬาที่ดีควรมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการ” คุณสมบัติเหลานี ้คือ
อะไรบาง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 73.4 
เกาหลี 88.8 
จีน-ฮองกง 87.4 
ไทย 81.8 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน   
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 
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การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส1: อางถึงเกณฑ 4 ขอที่พิมพตัวเอนในเนื้อเรื่อง สิ่งที่อางถึงแตละขออาจอางโดยยกมาโดยตรง 
ดัดแปลงคําพูดใหม หรือขยายความจากเกณฑ เกณฑอาจจัดลําดับแตกตางจากนี้ไดเกณฑ
ทั้ง 4 เกณฑ คือ 

(1) เพ่ือชวยปองกันภายนอก  

(2) ชวยรองรับเทา  

(3) ชวยใหทรงตัวดี 

(4) ชวยรับแรงกระแทก  

ตัวอยางคําตอบ 
 ปองกันภายนอก (1) 

รองรับเทา (2) 
ทรงตัวดี (3) 
รับแรงกระแทก (4) 

 รองเทาตองชวยปองกันภายนอก รองรับเทา ชวยใหนักกีฬาทรงตัวดีและตองรับแรงกระแทก 
 ปองกัน กระชับ ทรงตัว รับแรงกระแทก  [อางถึง หัวขอยอย ในสวนนี้ของเนื้อหา] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ ตัวอยางเชน 
 ปองกันการกระแทกดวยลูกบอลหรือเทา 
 ตานกับพื้นสนามที่ไมเรียบ 
 ชวยใหเทาอบอุนและแหง 
 รองรับเทา 

 [3 ขอแรก อยูในเกณฑขอที่ 1 ทั้งสิ้น คือ ปองกันภายนอก] 

รหัส 9: ไมตอบ 
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คําถามที่ 14: รองเทาว่ิง  R110Q06 

ในยอหนาสุดทาย ซึ่งม ี2 สวนดังนี ้

(สวนแรก) 

“เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือโรคน้ํากัดเทา (เทาเปอยจากเชื้อรา)…”  

(สวนที่สอง) 

“…รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดี และกันความชื้นจากภายนอกได”  

 

สวนแรก และสวนทีส่อง สัมพันธกันอยางไร 

1. สวนที่สองขัดแยงกับสวนแรก 
2. สวนที่สองซ้ํากับสวนแรก 
3. สวนที่สองขยายปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก ใหชัดเจนข้ึน 
4. สวนที่สองเสนอการแกปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก 
 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 6 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  สวนที่สองเสนอการแกปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77.2 
เกาหลี 77.5 
จีน-ฮองกง 79.4 
ไทย 50.7 
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ความคิดเห็นของนักเรียน 

มีคนจํานวนมากกําลังจะตายเนื่องจากความหิวโหยและโรคภัยไขเจ็บ  แตเรากลับ
วุนวายอยูกับความกาวหนาในอนาคต เรากําลังกาวไปขางหนาโดยทอดทิ้งคนเหลานั้นไว
ขางหลัง ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลายลานลานเหรียญลงไปกับโครงการ  
วิจัยอวกาศ ถานําเงินที่ใชสํารวจอวกาศนี้ไปใชเพ่ือประโยชนของผูคนที่ยากไร  แทนที่จะใช 
เพ่ือตอบสนองความโลภของคนบางกลุมแลว ความทุกขทรมานของคนหลายๆ ลานคนคงจะ
บรรเทาลง 

กนกวรรณ 

ความทาทายของการสํารวจอวกาศเปนแรงดลใจสําหรับคนเปนจํานวนมาก   
หลายพันปมาแลว ที่เราฝนถึงสวรรค รอคอยที่จะไปใหถึงสวรรคและสัมผัสดวงดาว รอคอยที่จะ
ไดติดตอสื่อสารกับบางสิ่งที่เราจินตนาการวามีอยู รอคอยที่จะไดรู….วาเราอยูโดดเด่ียวจริงหรือ 

การสํารวจอวกาศเปนอภิปรัชญาแหงการเรียนรู   และการเรียนรูเปนสิ่งที่
ขับเคลื่อนโลกของเรา ในขณะที่นักนิยมความเปนจริงพูดถึงแตปญหาปจจุบัน นักฝนอยางเรา
ยังคงขยายความฝนออกอยางกวางไกล มันเปนวิสัยทัศนของนักฝนวา ความหวังและความ 
อยากเทานั้นที่จะนําเราสูอนาคต 

คัทลียา 

เราทําลายปาที่ อุมฝนเพียงเพ่ือเสาะหาแหลงน้ํามันใตดิน  ทําเหมืองในที่          
ที่หวงหามเพ่ือยูเรเนียม ควรหรือที่เราจะทําลายดาวเคราะหดวงอ่ืนเพ่ือแกปญหาที่เราสราง
กันข้ึนมาเอง แนละซิ! 

การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววาปญหาของมนุษย   
สามารถแกไดดวยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหอยูมือ มนุษยจะยังคงคิดวาเรามีสิทธิที่จะยํ่ายี
ธรรมชาติ เชน แมน้ํา ปาไมที่อุมฝน ถาไดรูวายังมีดาวเคราะหใกลๆ ที่รอคอยใหเราใช
ประโยชนอยู 

เราไดทําลายโลกมาเพียงพอแลว เราไมควรจะไปแตะตองอวกาศนอกโลกอีก 

ทวม 
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ทรัพยากรของโลกหมดไปอยางรวดเร็ว  ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนดวยอัตราเร็ว      
ที่นาสะพรึงกลัว ชีวิตจะไมสามารถดํารงอยูถาเรายังคงอยูกันอยางนี้ มลพิษในอากาศเปน
สาเหตุของชองโหวของบรรยากาศชั้นโอโซน ดินแดนที่อุดมสมบูรณหดหายไปอยางรวดเร็ว
และในไมชาแหลงอาหารของเราก็จะหมดไป ความแหงแลงและโรคระบาดที่เกิดข้ึน เนื่องมาจาก
ประชากรหนาแนนเกินไปก็มีใหเห็นอยูแลว 

อวกาศเปนที่ที่ ว าง เปล า อันกวางใหญ ไพศาล ที่ เ ราสามารถใช ให เ กิด        
ประโยชนได เราเชื่อวาการสนับสนุนการสํารวจอวกาศนี้ สักวันหนึ่งเราอาจพบดาวเคราะหที่
เหมาะสําหรับอยูอาศัย ในขณะนี้สิ่งดังกลาวยังคงเปนเรื่องที่จินตนาการไปไมได แตความคิด
เก่ียวกับการทองอวกาศก็เคยเปนสิ่งที่คิดกันวาเปนไปไมไดเชนกัน การลมเลิกสํารวจอวกาศ
เพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาเปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก เราควรเรียนรูที่จะไมคิดเพียง
เฉพาะเพ่ือคนรุนนี้เทานั้น แตควรคิดเพ่ือคนรุนหลังดวย 

สัญญา 

ความไมรู เรื่องในผลที่ไดจากการสํารวจอวกาศนับเปนการสูญเสียอยาง    
มหาศาลของมนุษยชาติ ความเปนไปไดที่จะเขาใจในเรื่องของจักรวาลและการกําเนิดของมัน
เปนสิ่งมีคาเกินกวาที่จะปลอยใหสูญเปลาไป การศึกษาวัตถุทองฟาอ่ืน  ๆทําใหเราเขาใจปญหา
สภาพแวดลอมของเรา และรูถึงทิศทางที่โลกอาจจะเปนไป  ถาเรายังไมรูที่จะจัดการกิจกรรม
ของเราเอง 

ยังมีประโยชนทางออมของการวิจัยการเดินทางไปอวกาศ กลาวไดวา การสราง
เทคโนโลยีเลเซอร และการรักษาทางการแพทยเปนสิ่งที่ไดจากการวิจัยอวกาศ สารตางๆ 
เชน เทฟลอน เปนสิ่งไดมาจากการแสวงหาวัสดุเพ่ือการเดินทางในอวกาศจะเห็นวา
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สรางข้ึนเพ่ือการวิจัยอวกาศ  เปนสิ่งที่เราสามารถนํามาใชประโยชนไดทันท ี

อรอนงค 
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ขอความในสองหนากอนหนานี้เขียนโดยนักเรียนชั้นปสุดทายของโรงเรียน  ใหใชขอความดังกลาวตอบ
คําถามตอไปนี ้

คําถามที ่15: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q01 

นักเรียนที่เขียนขอความเหลานี้เขียนข้ึนเพ่ือตอบคําถามขอใด 

1. ปญหาที่โลกเราเผชิญอยูทุกวันนี้คืออะไร 
2. คุณใหความเห็นชอบกับการสํารวจอวกาศหรือไม 
3. คุณเชื่อวามีสิ่งมีชีวิตอยูนอกโลกหรือไม 
4. มีความกาวหนาใดเกิดข้ึนจากการวิจัยอวกาศ ในระยะเร็วๆ นี ้

 

 
 

 

การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  คุณใหความเห็นชอบกับการสํารวจอวกาศหรือไม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่16: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q03 

ผูเขียนคนใดที่มีความเห็นตรงขามกับความเห็นของสัญญา อยางชัดเจนที่สุด 

1. ทวม 
2. กนกวรรณ 
3. อรอนงค 
4. คัทลียา 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 34.85 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  ทวม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่17: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q06 – 0 1 9  

เมื่อพิจารณาแนวคิดที่สําคัญของผูเขียนทั้ง 5 คนแลว ใครที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด 

ชื่อของผูเขียนที่นักเรียนเห็นดวยคือ: ..............................  

ใชคําพูดของนักเรียนเองในการอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกโดยแสดงถึงความคิดเห็นของตัวเองและ
แนวคิดหลักของผูเขียนที่นักเรียนเลือก 

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

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

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

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

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 31.61 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 55.52 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: แสดงความเขาใจที่ถูกตองของตําแหนงของนักเรียนที่เลือก โดยคํานึงถึงการสํารวจอวกาศ 
และ อธิบายเหตุผลที่เลือกขอนั้น ตองชี้ขอโตแยง หรือกลุมของขอโตแยงซึ่งเปนเอกลักษณ
ของนักเรียนที่เลือกนั้น (เชน ไมใชบอกเพียงวานักเรียนผูนั้นตอตานการวิจัยอวกาศ แตตอง
บอกมากกวานั้นดวยการใหเหตุผล) ตองบอกทั้งทางตรงหรือโดยออมถึงขอโตแยงหลักของ
การเลือกเห็นดวยกับนักเรียนคนนั้น โดย 

(1) ใหขอคิดเห็นของตนเองสนับสนุนขอโตแยงนั้น (ในกรณีนี ้คําตอบอาจอางถึงหรือยก
ขอความจากเนื้อหามาอางอิง)  และ/หรือ 

(2) ใชคําพูดของผูตอบเองในการแปลความหรือสรุป คําโตแยงของนักเรียนที่ผูตอบเลือก 

 ขอสรุปของขอโตแยงหลักของนักเรียนแตละคน ดังนี:้ 

กนกวรรณ:  ตองกลาวหรือชีใ้หเห็นวา กนกวรรณคัดคานการสํารวจอวกาศ และอางถึงทั้ง
ทางตรงและทางออมของคําโตแยงของเธอวา เราควรใชทรัพยากรที่มีอยูชวยเหลือเพ่ือน
มนุษย (ที่ยากไร)  แทนที่จะใชไปในการสํารวจอวกาศ 
 การชวยเหลือเพื่อนมนุษยบนพื้นโลกสําคัญกวาการโยนเงินทิ้งไปกับเทคโนโลยีอวกาศ  [ใชคําพูดของ

ตนเองแทนคําโตแยงของกนกวรรณ] 
 กนกวรรณ  ฉันรูสึกวาเราควรเอาใจใสตอสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเสียกอน กอนที่เราจะผลาญเงินทั้งหมด

ของเราไปกับการสํารวจอวกาศ ฉันเขาใจวาการสํารวจอวกาศบางอยางมีความสําคัญ แตฉันคิดวาเรา
จําเปนตองกําจัดโรครายและความหิวโหยใหหมดไปกอน  [สรุปขอโตแยงของกนกวรรณ ตามคําพูด
ของตนเอง และเพิ่มเติมขอคิดเห็น] 

คัทลียา:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา  คัทลียาชอบใหมีการสํารวจอวกาศ และอางคําโตแยง
ของเธอวา การวิจัยอวกาศเปนความพยายามในทางบวก  อาจอางถึงสิ่งที่คัทลียาตระหนัก
คือผลระยะยาว  แตตองอธิบายความแตกตางระหวางความคิดเห็นของเธอและของสัญญา 
 คัทลียา   “การสํารวจอวกาศเปนรูปแบบของการเรียนรู”  ฉันคิดวามันไมไดเปนอันตรายตอจักรวาล

ของเรามากขึ้นเลย [ยกคําพูดจากเนื้อเรื่อง และเพิ่มความคิดเห็นของตนเองลงไป] 

ทวม:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา  ทวมคัดคานการสํารวจอวกาศ และอางขอโตแยงของเขา
วาการสํารวจอวกาศเชื่อมโยงกับการทําลายสภาพสิ่งแวดลอมหรือมนุษยจะทําลายอวกาศ
ถาพวกเขามีโอกาส หรือ การสํารวจอวกาศสงเสริมใหเราทําลายโลกมากข้ึน คําตอบที่เห็น
วาความเห็นหลักของทวมคือการปรับปรุงสิ่งแวดลอมโลก หรือ พวกเราจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองหรือเจตคติของเราเอง 
 ทวม   ฉันเห็นดวยกับเขา เพราะเขาคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และเขาคิดวา เราไมควรไปยุงกับจักรวาล  

[ใชคําพูดของผูตอบเองในการสรุปความคิดหลักของทวม] 
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 ทวม  ทวมกลาววา เราควรหยุดการทําลายสิ่งแวดลอม ฉันคิดวาสิ่งนี้เปนคําถามที่สําคัญที่สุดที่โลกเรา
กําลังเผชิญอยู  [สรุปความคิดเห็นหลักของทวมและเพิ่มเติมขอคิดเห็นที่สนับสนุน แสดงถึงความเขาใจ
อยางแจมแจงเก่ียวกับความเห็นของทวมในเรื่องสํารวจอวกาศ] 

สัญญา:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา สัญญาชอบใหมีการสํารวจอวกาศ  และอางถึงขอโตแยง
ของเขาวา  มนุษยมีความจําเปนตองหาดาวเคราะหดวงใหมอยู  และ/หรือ วาชีวิตมนุษย
บนพ้ืนโลกไมสามารถอยูอยางย่ังยืน  อาจกลาวถึงทีส่ัญญาตระหนักถึงสิ่งแวดลอม  แตตอง
ชี้ใหเห็นขอแตกตางจากทวม  อาจกลาวถึงความตระหนักของเขาวาเราคํานึงถึงผลระยะยาว  
แตใหเห็นขอแตกตางจากความเห็นของคัทลียา 
 สัญญา  ฉันเห็นดวยกับสัญญา เพราะเราไมรูจะไปไหนหลังจากที่เราทําลายโลกแลว นอกเสียจากวา

เราตั้งใจที่จะเผชิญหนากับการสูญพันธุ  [อางถึงขอโตแยงหลักของสัญญา] 

อรอนงค:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา อรอนงคชอบที่จะใหมีการสํารวจอวกาศ และอางถึงขอ
โตแยงของเธอวา การสํารวจอวกาศนําไปสูองคความรูใหม และ/หรือ เราสามารถประยุกต
สิ่งที่เราเรียนรูจากการสํารวจอวกาศไปสูสิ่งอ่ืน  ๆ
 อรอนงค  เราสามารถขยายองคความรูของเราไดตลอดเวลาในหลายๆ รูปแบบจากการวิจัยทางอวกาศ  

[สรุปขอโตแยงของอรอนงค] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน หรือเนนที่รายละเอียดปลีกยอย 
 กนกวรรณ  เราไมควรละทิ้งประชาชนไวเบ้ืองหลังในขณะที่เราตองการกาวตอไป  [ไมไดแตกตางจาก

ขอความที่ถอดมา] 
 กนกวรรณ  ฉันเห็นดวยกับกนกวรรณ เพราะวาเงินที่จายไปกับการสํารวจอวกาศควรจะใชใหเกิด

ประโยชนกับคนยากจน [ไมไดแตกตางจากขอความที่ถอดมา] 
 อรอนงค  เพราะเธอโตแยงไดดีที่สุด  [ไมไดใหเหตุผล] 
 สัญญา  สัญญากลาววา ชีวิตไมสามารถอยูอยางยั่งยืนไดบนโลก เราจึงตองหาดาวเคราะหดวงใหมอยู  

[ไมไดแตกตางจากขอความที่ถอดมา] 
 สัญญา  เยือกเย็นที่สุด [ไมไดใหเหตุผล] 
 กนกวรรณ  ที่เธอพูดนั้นจริงและถูกตอง  [ไมไดกลาวถึงความคิดหลักของขอโตแยงเลย] 
 สัญญา เพราะรูในช้ันโอโซนเปนปญหาที่นาเปนหวงมาก [เนนที่รายละเอียดเกินไป] 
 สัญญา  เขาตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจริงๆ  และเขาเปนคนเยือกเย็นที่รักธรรมชาติ  [ไมไดบอก 

ขอแตกตางระหวางสัญญาและทวมซึ่งทั้งคูคํานึงถึงสิ่งแวดลอม] 
 คัทลียา  เพราะฉันเห็นดวยวาการสํารวจอวกาศเปนเรื่องสําคัญสําหรับอนาคตของเรา [ไมไดบอกความ

แตกตางระหวางคัทลียาและสัญญา ทั้งคูชอบการสํารวจอวกาศและทั้งคูมองผลในระยะยาว] 

หรือ: แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 คัทลียา  เผาพันธุมนุษยจะไมสามารถอยูรอดไดบนพื้นโลกอีกตอไป เราจึงตองหาที่อยูใหม  [ขอโตแยง

ของคัทลียาไมถูกตอง] 
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 อรอนงค  ถูกตอง เพราะในไมชาทรัพยากรบนโลกก็จะหมดไป แลวเราจะทําอยางไร  [ขอสรุปของ    
อรอนงคอยางนี้ไมถูกตอง (ดูเหมือนจะสับสนกับของสัญญา)] 

 ทาทาย  ฉันชอบสิ่งทาทาย  [คําตอบไมสัมพันธกัน] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่18: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q07– 0 1 9  

ประโยคตอไปนี้เปนเรื่องของความคิดเห็น ซึ่งข้ึนอยูกับแนวความคิดและการมองเห็นคุณคาของผูเขียน
ประโยคเหลานี้ บางประโยคอาจเปนขอเท็จจริงที่ทดสอบได และอาจจะถูกหรือผิดก็ได 

ใหวงกลมรอบขอความที่คัดลอกมา วาขอใด “เปนความคิดเห็น” หรือขอใด “เปนขอเท็จจริง” 

ดังตัวอยางในขอแรก 

ขอความที่คัดมา สาระที่เปนความคิดเห็น 
หรือสาระที่เปนขอเท็จจริง 

“มลพิษในอากาศเปนสาเหตุของชองโหวของบรรยากาศ 
ชั้นโอโซน” (สัญญา) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลาย   
ลานลานเหรียญลงไปกับโครงการวิจัยอวกาศ”  
(กนกวรรณ) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววา 
ปญหาของมนุษยสามารถแกไดดวยการควบคุม 
สิ่งแวดลอมใหอยูมือ” (ทวม) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“การลมเลิกสํารวจอวกาศเพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา 
เปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก” (สัญญา) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 50.31 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 7 

ขอความที่คัดมา สาระที่เปนความคิดเห็น 
หรือสาระที่เปน

ขอเท็จจริง 

“มลพิษในอากาศเปนสาเหตุของชองโหวของบรรยากาศ 
ชั้นโอโซน” (สัญญา) 

ขอเท็จจริง 

“ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลาย   
ลานลานเหรียญลงไปกับโครงการวิจัยอวกาศ”  
(กนกวรรณ) 

ขอเท็จจริง 

“การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววา 
ปญหาของมนุษยสามารถแกไดดวยการควบคุม 
สิ่งแวดลอมใหอยูมือ” (ทวม) 

ความคิดเห็น 

“การลมเลิกสํารวจอวกาศเพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา 
เปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก” (สัญญา) 

ความคิดเห็น 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกหมดทั้ง 3 ขอ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ถูก 2 ขอ หรือนอยกวา 

รหัส 9: ไมตอบ
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การแปรงฟนของคุณ 
ฟนของเราสะอาดมากข้ึนและมากข้ึนเมื่อเราย่ิงแปรงนานข้ึนและแรงข้ึนใชหรือไม? 

นักวิจัยชาวอังกฤษบอกวาไมใช เขาไดทดลองหลายๆ ทางเลือก  และทายที่สุดก็พบวิธีที่สมบูรณแบบ
ในการแปรงฟน การแปรงฟน 2 นาทีโดยไมแปรงฟนแรงจนเกินไปใหผลที่ดีที่สุด ถาคุณแปรงฟนแรง
คุณกําลังทํารายเคลือบฟนและเหงือกโดยไมไดขจัดเศษอาหารหรือคราบหินปูน 

เบนท ฮันเซน ผูเชี่ยวชาญเรื่องการแปรงฟน กลาววาวิธจีับแปรงสีฟนที่ดีก็คือจับใหเหมือนจับปากกา 
“เริ่มจากมุมหนึ่ง และแปรงไปตามฟนจนหมดแถว” เธอบอกวา “อยาลืมลิ้นของคุณดวย! มันสามารถ
สะสมแบคทีเรียไดมากทีเดียว  ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นปาก” 

 

 

 

“การแปรงฟนของคุณ” เปนบทความจากนิตยสารของนอรเวย 

จงใชบทความเรื่อง “การแปรงฟนของคุณ” ขางบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่19: การแปรงฟนของคุณ R403Q01 

บทความนี้เก่ียวกับอะไร 

1. วิธีที่ดีที่สุดในการแปรงฟน 
2. แปรงสีฟนชนิดที่ใชดีที่สุด 
3. ความสําคัญของการมีฟนดี 
4. วิธีการแปรงฟนที่แตกตางกันของแตละคน 

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  วิธีที่ดีที่สุดในการแปรงฟน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 85.45 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 31 

คําถามที ่20: การแปรงฟนของคุณ R403Q02 

นักวิจัยชาวอังกฤษแนะนําวาอยางไร 

1. แนะนําวาคุณแปรงฟนไดบอยเทาที่จะแปรงได 
2. แนะนําวาคุณไมควรพยายามแปรงลิ้น 
3. แนะนําวาคุณไมควรแปรงฟนแรงเกินไป 
4. แนะนําวาคุณควรแปรงลิ้นใหบอยกวาฟน 

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  แนะนําวาคุณไมควรแปรงฟนแรงเกินไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่21: การแปรงฟนของคุณ R403Q03 – 0 1 9  

ทําไมเราจึงควรแปรงลิ้น  ตามคํากลาวของเบนท ฮันเซน 

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

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

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึงแบคทีเรีย หรือ กําจัดกลิ่นปาก หรือ  
ทั้งสองอยาง คําตอบอาจถอดความหรือยกประโยค 
จากเนื้อเรื่องมาตอบโดยตรง 
 เพื่อกําจัดแบคทีเรีย 
 ลิ้นของคุณอาจสะสมแบคทีเรียได  
 แบคทีเรีย 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและเคาสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 93.5 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและเคาสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 96.9 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 32 

 เพราะคุณสามารถหลีกเลี่ยงการมีกลิ่นปาก 
 กลิ่นปาก 
 เพื่อกําจัดแบคทีเรียและหยุดการมีกลิ่นปาก [ทั้งสองอยาง] 
 มันสามารถสะสมแบคทีเรียไดมากทีเดียว ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นปาก [ทั้งสองอยาง] 
 แบคทีเรียสามารถกอใหเกิดกลิ่นปาก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 คุณควรแปรงฟนเหมือนกับคุณจับปากกา  
 อยาแปรงฟนแรงเกินไป 
 เพื่อคุณจะไดไมลืม 
 เพื่อใหเศษอาหารหลุดออก 
 เพื่อกําจัดหินปูน 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่22: การแปรงฟนของคุณ R403Q04 

ทําไมในเรื่องจึงกลาวถึงปากกา 

1. เพ่ือชวยใหเราเขาใจวาควรจับแปรงสีฟนอยางไร 
2. เพราะเราเริ่มจากมุมหนึ่งเหมือนกันทั้งปากกาและแปรงสีฟน 
3. เพ่ือแสดงวาเราสามารถแปรงฟนไดหลายๆ วิธ ี
4. เพราะเราควรแปรงฟนอยางจริงจังเชนเดียวกับการเขียน 

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  เพ่ือชวยใหเราเขาใจวาควรจับ 
แปรงสีฟนอยางไร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 68.11 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 33 

ตึกสูง 
“ตึกสูง” เปนบทความจากนิตยสารของนอรเวย  ตีพิมพในป ค.ศ. 2006 

 
 
ใช “ตึกสูง” จากขางตนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่23: ตึกสูง R419Q01 – 0 1 9  

ขณะที่บทความนี้ตีพิมพในนิตยสาร  ตึกใดในรูปที่ 2  สรางเสร็จแลวและสูงที่สุด 

.................................................................... 
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รูปท่ี 1: ตึกสูงในโลก 

รูปที ่1 แสดงจํานวนตึกสูงอยางนอย 30 ช้ันที่สรางเสร็จแลวหรือ
กําลังกอสราง ทั้งน้ีรวมถึงตึกที่วางแผนกอสรางตั้งแตมกราคม 
ค.ศ. 2001 

รูปท่ี 2: ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกบางตึก 

เม่ือตึกเบิรจในดูไบสรางเสร็จในป ค.ศ. 2008 
คาดวาจะเปนตึกที่สูงที่สุดในโลก  มีความสูง 
700 เมตร 

 

เรดิสัน SAS 
พลาซา 
ออสโล 
(1990) 

ไทเป 101 
ไทเป 
(2004) 

หอคอย ซีเอ็น
ทาวเวอร 
โตรอนโต 
(1976) 

ตึกเบิรจ 
ดูไบ 

(2008) 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 34 

การใหคะแนน  ตึกสูง 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: หอคอย ซีเอ็นทาวเวอร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 ตึกเบิรจ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่24: ตึกสูง R419Q04 

รูปที่ 1 ใหขอมูลอะไร 

1. การเปรียบเทียบความสูงของตึกตางๆ 
2. จํานวนตึกทั้งหมดในเมืองตางๆ 
3. จํานวนตึกที่มีความสูงมากกวาความสูงระดับหนึ่งของเมืองตาง  ๆ
4. ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบของตึกในเมืองตางๆ 

การใหคะแนน  ตึกสูง 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  จํานวนตึกที่มีความสูงมากกวาความสูง 
ระดับหนึ่งของเมืองตางๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 25.55 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจงึไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.13 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 35 

คําถามที ่25: ตึกสูง R419Q05 – 0 1 2 9  

เรดิสัน SAS พลาซาในเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สูงเพียง 117 เมตร ทําไมจึงนําตึกนี้มาใสใน     
รูปที่ 2 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ตึกสูง 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางถึงขอเท็จจริงวาบทความมาจากนิตยสารของนอรเวย หรือผูอานอาจจะเปนชาวนอรเวย 
 มันมาจากนิตยสารในนอรเวย 
 มันเขียนเพื่อคนในนอรเวย ดังนั้นจึงมีไวเพื่อใหพวกเขาเห็นภาพ 
 เพื่อแสดงใหคนในนอรเวยเห็นวาที่จริงแลวพวกเขาไมมีตึกสูงมากๆ ! 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อางถึงเรดิสัน SAS พลาซาเปนจุดอางอิงหรือจุดเปรียบเทียบ โดยไมมีการอางถึงผูอานชาว
นอรเวย 
 เพื่อการเปรียบเทียบ 
 เพื่อใหมีจุดอางอิง 
 เพื่อที่คุณจะเขาใจวามาตรวัดมีความหมายอยางไร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 117 เมตร ก็ถือวาสูงคอนขางมาก 
 เพราะมันเปนหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลก 
 มันมีความสงู 30 ช้ันหรือมากกวา 
 มันเปนตึกที่สูงที่สุดในนอรเวย [กวางเกินไป  ไมไดเช่ือมโยงกับผูอานในเนื้อเรื่อง] 
 เพราะวามันเปนของชาวนอรเวย [กวางเกินไป  ไมไดเช่ือมโยงกับผูอานในเนื้อเรื่อง] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบเปด 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 2.84 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 36 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 มันเปนเพียงตึกเดียวที่เปนโรงแรม [ถูก แตไมใชเหตุผลวาทําไมจึงใสเขาไปในเนื้อเรื่อง] 
 มันเปนเพียงตึกเดียวที่ไมมียอดแหลม [ถูก แตไมใชเหตุผลวาทําไมจึงใสเขาไปในเนื้อเรื่อง] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่26: ตึกสูง R419Q09 

สมมติวาขอมูลเก่ียวกับตึกสูงถูกนําเสนออีกครั้งในบทความเชนเดียวกันนี้ในอีก 20 ปขางหนา 

ขอความ 3 ขอความที่อยูขางลางคือ ลักษณะของบทความเดิม  ใหแสดงวาลักษณะเหลานี้มีแนวโนมจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอีก 20 ปขางหนาหรือไม  โดยเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
ตารางขางลาง 

ลักษณะของบทความ มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 
20 ปขางหนา ใชหรือไม 

เมืองที่แสดงในรูปที่ 1 ใช / ไมใช 

หัวเรื่องของรูปที่ 2 ใช / ไมใช 

จํานวนของตึกที่แสดงในรูปที่ 1 ใช / ไมใช 

 

 
 

การใหคะแนน  ตึกสูง 9 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ใช ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.49 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่27: ตึกสูง R419Q10 

ใชเรื่อง “ตึกสูง” เพ่ือตัดสินวาขอมูลในแตละสวนของตารางขางลางนี้อยูในรูปที่ 1  รูปที่ 2 หรือไมอยูทั้ง
สองรูป 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “รูปที่ 1” “รูปที่ 2” หรือ “ไมอยูทั้งสองรูป” เพ่ือแสดงคําตอบของนักเรียน 

สวนของขอมูล รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

ชื่อของตึกหนึ่งในฮองกง รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

ชวงเวลาที่ตึกเอมไพรสเตตสรางเสร็จ รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

จํานวนตึกที่สรางในโตรอนโตตั้งแตป 1976 รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

 

 

 

การใหคะแนน  ตึกสูง 10 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมอยูทั้งสองรูป  รูปที่ 2  ไมอยูทั้งสองรูป ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 14.47 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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จุดหนึ่งนั้นของละครเวท ี
เรื่องราวเกิดข้ึนในปราสาทที่อยูติดกับชายหาดใน
อิตาล ี

องคที่ 1 

หองรับแขกที่ประดับอยางสวยงามในปราสาทที่
ตั้งอยูริมชายหาดอันงดงาม  มีประตูอยูดานขวา5 

และดานซาย หองนั่งเลนจัดใหอยูกลางเวที มี
โซฟา โตะ และเกาอ้ีเทาแขนสองตัว หนาตาง
บานใหญอยูดานหลัง เปนคืนที่มีดาวพรางพราย 
บนเวทีมืดสนิท เมื่อมานเปดข้ึนเราไดยินเสียง
ผูชายคุยกันเสียงดังอยูหลังประตูทางดานซาย 10 

ประตูเปดออกสุภาพบุรุษในชุดทักซิโด 3 คนเดิน
เขามา  หนึ่งในนั้นเปดไฟในทันที พวกเขาเดินไป
ตรงกลางอยางเงียบๆ และยืนอยูรอบโตะแลวนั่งลง
พรอมกัน  กัลนั่งเกาอ้ีเทาแขนทางดานซาย ทูไร
นั่งเกาอ้ีทางดานขวา อดัมนั่งโซฟาตรงกลาง ใน15 

ความเงียบอันยาวนานจนเกือบจะเปนความอึดอัด 
ทุกคนนั่งยืดตัวตามสบายอยูในความเงียบ จากนั้น  

กัล 
ทําไมคุณถึงคิดนานขนาดนั้น 

ทูไร 20 

ผมกําลังคิดวามันยากขนาดไหนในการเริ่มตน
การแสดงที่จะตองแนะนําตัวละครหลักทั้งหมด
ตั้งแตเริ่มแสดง 

อดัม 
ผมก็คิดวามันยาก 25 

ทูไร 
มันยากอยางรายกาจ  เมื่อการแสดงเริ่ม  ผูชม
อยูในความเงียบ  นักแสดงข้ึนบนเวทีและความ
อึด อัดก็ เ ริ่ ม ข้ึน  มันนานเหมือนชั่ วนิรั นดร 

บางครั้งนานถึง 15 นาทีกวาผูชมจะรูเรื่อง30 

วาใครเปนใครและทําอะไรกัน 

กัล 
สมองคุณแปลกนะนี่ จะลืมเรื่องงานสักนาที
ไมไดเลยหรือ 

ทูไร 35 

ทําแบบนั้นไมได 

กัล 
ยังไมเคยเกินครึ่งชั่วโมงสักครั้งเลยที่คุณจะ
ไมพูดถึงโรงละคร นักแสดง และละคร    
ในโลกนี้ยังมีอยางอ่ืนอยูอีกนะ 40 

ทูไร 
ไมมีอยางอ่ืนหรอก ผมเปนคนเขียนบท
ละคร ผมถูกสาปมา 

กัล 
คุณไมควรตกเปนทาสของงาน 45 

ทูไร 
ถาคุณไมเปนนายมัน คุณก็เปนทาสของมัน 
ไมมีจุดกลางหรอก เชื่อผมเถอะ มันไมตลก
ที่จะเริ่มละครใหดี มันเปนหนึ่งในปญหาที่
ยากที่สุดของผูกํากับเวที ทันทีที่ละครเริ่ม50 

คุณแนะนําตัวละครของคุณเลยไดไหม ดู
ฉากนี้สิมีเราสามคน สุภาพบุรุษสามคนใน
ชุดทักซิโด บอกไดไหมวาพวกเขาไมไดเขา
มาในหองของปราสาทที่สงางาม แตมันเปน
เวที เขาจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่ ไรสาระ55 

มากมายจนกวาจะรูวาเราเปนใคร มันจะไม
ง ายกว าหรื อ ถาจะเริ่มตนโดยยืน ข้ึน 
แนะนําตัวเอง  ยืนข้ึน สวัสดี พวกเราทั้ง
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สามคนเปนแขกในปราสาทนี้ พวกเราออกมาจาก
หองอาหารไดไมนาน     เรากินอาหารเย็นอัน60 

แสนวิเศษและด่ืมแชมเปญไป 2 ขวด   ผมชื่อ 
ซานเดอร ทูไร     ผมเปนนักเขียนบทละคร    
ผมเขียนบทละครมาแลว 30 ปมันเปนอาชีพของผม 
จบ ทีนี้ก็ถึงตาคุณละ 

กัล 65 

ยืนข้ึน ผมชื่อกัล ผมก็เปนนักเขียนบทละคร
เหมือนกัน ผมเขียนบทละครดวยกันทุกเรื่องกับ
สุภาพบุรุษผูนี้ เราเปนคูหูนักเขียนบทละครที่มี
ชื่อเสียง จะเห็นวาปายการแสดงของละครตลก
ขบขันและละครเพลงทุกปาย จะบอกวา เขียนบท70 

โดย กัล และ ทูไร โดยธรรมชาติแลวนี่ก็คืออาชีพ
ของผมเชนกัน 

กัล และ ทูไร 
พรอมกัน  และชายหนุมคนนี้… 

อดัม 75 

ยืนข้ึน ชายหนุมคนนี้คือ  ผมขออนุญาตแนะนําตัว
ผม อัลเบิรต อดัม อายุ 25 ป เปนนักแตงเพลง 
ผมแตงเพลงใหสุภาพบุรุษใจดีสองทานนี้ในการ
แสดงละครเพลงเรื่องลาสุดของพวกเขา  และนี่
คืองานชิ้นแรกของผมสําหรับการแสดงบนเวที 80 

ทูตสวรรคผูสูงวัยสองทานนี้เปนผูคนพบตัวผม
และที่มานี้ก็ดวยความชวยเหลือของพวกเขา ผม
อยากจะมีชื่อเสียง พวกเขาทําใหผมไดรับเชิญมา
ที่ปราสาทแหงนี้    พวกเขาตัดเสื้อโคทและชุด
ทักซิโดให ถาจะมองในอีกมุมหนึ่ง ตอนนี้ผมจน85 

และไมมีใครรูจัก ย่ิงไปกวานี้ผมยังเปนเด็ก
กําพรา และคุณยาเปนคนเลี้ยงผมมา คุณยาได

เสียไปแลว ผมเหลือตัวคนเดียวในโลกนี้ 
ผมไมมีชื่อเสียง ผมไมมีเงิน 

ทูไร 90 

แตคุณยังหนุม 

กัล 
และมีพรสวรรค 

อดัม 
และผมหลงรักนักรอง 95 

ทูไร 
คุณไมควรพูดตรงนั้น ยังไงผูชมทุกทานใน
ที่นี้จะรูไดเอง 

พวกเขาทุกคนนั่งลง 

ทูไร 100 

นี่ไมใชวิธีที่งายที่สุดในการเริ่มตนละคร
หรอกหรือ 

กัล 
ถาเราทําแบบนี้ได เราจะเขียนบทไดงาย 

ทูไร 105 

เชื่อผม มันไมไดยากขนาดนั้น เพียงแคคิดวา
ทั้งหมดนี้คือ... 

กัล 
เอาละ เอาละ เอาละ ขอแคอยาเริ่มพูดเรื่อง
ละครอีก ฉันเบ่ือมันเต็มทีแลว เราจะคุยกัน110 

วันพรุงนี้ถาคุณตองการ 
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“จุดหนึ่งนั้นของละครเวที” เปนการเริ่มเรื่องของบทละครที่เขียนโดยนักเขียนบทละครชาวฮังการี
ชื่อ  เฟอเรนส  มอลนาร 

จงใช “จุดหนึ่งนั้นของละครเวท”ี ในสองหนาที่แลว เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ (หมายเหตุ กําหนดเลข
บรรทัดไวใหทีด่านขางของบทละครเพ่ือชวยนกัเรียนในการหาสวนที่คําถามอางถึง) 

คําถามที ่28: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q03 – 0 1 9  

ในเวลาไมนานกอนจะเปดมาน  ตัวละครในเรื่องไดทําอะไรกัน 

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

 

 

 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึงการกินอาหารเย็น หรือ การด่ืมแชมเปญ อาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบ
โดยตรง 
 พวกเขาเพิ่งกินอาหารเย็นและแชมเปญเสร็จ 
 “พวกเราเพิ่งออกมาจากหองอาหาร  เรากินอาหารเย็นอันแสนวิเศษ” [ยกประโยคมาตอบโดยตรง] 
 “กินอาหารเย็นอันแสนวิเศษและด่ืมแชมเปญไป 2 ขวด” [ยกประโยคมาตอบโดยตรง] 
 กินอาหารเย็นและด่ืมเครื่องด่ืม 
 กินอาหารเย็น 
 ด่ืมแชมเปญ 
 ไดกินอาหารเย็นและด่ืมเครื่องด่ืม 
 พวกเขาอยูในหองอาหาร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 พวกเราสามคนเปนแขกที่มาในปราสาทนี้ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 2.92 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 พวกเขาคุยกันเสยีงดังหลังประตู [ตรงนี้เปนสวนขององคแรก ไมใชกอนเริ่ม] 
 พวกเขาตัดเสื้อโคทและชุดทักซิโดใหอดัม [ไมใชไมนานกอนเริ่มเหตุการณในเรื่อง] 
 พรอมที่จะขึ้นมาบนเวที [อางถึงผูแสดงมากกวาที่จะเปนตัวละคร] 
 เรื่องราวเกิดขึ้นในปราสาทติดกับชายหาดในอิตาลี 
 การพูดคุยเก่ียวกับโรงละคร 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่29: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q04 

“มันนานเหมือนชั่วนิรันดร บางครั้งนานถึง 15 นาที...” (บรรทัดที่ 29-30) 

ตามที่ทูไรกลาว ทําไมเวลา 15 นาที จึง “เหมือนชั่วนิรันดร” 

1. มันเปนเวลานานมากที่จะคาดหวังใหผูชมนั่งนิ่งๆ ในโรงละครที่เต็มไปดวยผูชม 
2. มันดูเหมือนใชเวลาไมมีที่สิ้นสุดในการทําใหเรื่องราวตอนเริ่มของละครเปนที่รูเรื่องเขาใจกัน 
3. มันดูเหมือนวาทุกครั้งใชเวลายาวนานที่นักเขียนบทละครจะเขียนตอนเริ่มของบทละคร 
4. มันดูเหมือนเวลาเดินไปอยางชาๆ เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญข้ึนในละคร 

 

 

 
 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวที 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  มันดูเหมือนใชเวลาไมมีที่สิ้นสุดในการทําใหเรื่องราวตอนเริ่มของละครเปนที่รูเรื่อง
เขาใจกัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 45.72 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่30: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q06 – 0 1 9  

ผูอานคนหนึ่งกลาววา “อดัมคงจะเปนตัวละครที่ตื่นเตนมากที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งสามที่มาใน
ปราสาท” 

ผูอานสามารถกลาวสนับสนุนความคิดเห็นนี้ไดอยางไร จงใชเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผลประกอบคําตอบ
ของนักเรียน 

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

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

 

 

 

 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี6 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ระบุความแตกตางระหวางอดัมกับตัวละครอีกสองคนที่เหลือ โดยการอางถึงสิ่งตอไปนี้หนึ่ง

ขอหรือมากกวานั้น สถานะของอดัมเปนคนที่จนที่สุดหรือหนุมที่สุดในตัวละครทั้งสาม ความ
ออนประสบการณของเขา (ในฐานะคนที่มีชื่อเสียง) 
 อดัมเปนคนจน เขาตองตื่นเตนที่ไดอยูในปราสาทที่หรูหรา 
 เขาตองมีความสุขที่ไดอยูรวมกับชายสองคนที่ทําใหเขามีช่ือเสียงได 
 เขาแตงเพลงกับคนสองคนที่มีช่ือเสียงอยางมาก 
 เขายังหนุม และคนหนุมมักตื่นเตนกับสิ่งตางๆ มากกวา มันเปนเรื่องจริง! 
 เขาเปนคนหนุมที่ไดเขามาในปราสาท [ขั้นต่ําที่สุดที่จะไดคะแนน] 
 เขาเปนคนที่มีประสบการณนอยที่สุด [ขั้นต่ําที่สุดที่จะไดคะแนน] 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

 เขาตื่นเตน [กลาวซ้ํากับคําถาม] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เขาเปนศิลปน 
 เขาตกหลุมรัก [ไมมีคําอธิบายวาทําไมเขาจึงตื่นเตนที่ไดเขามาในปราสาท] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 21.53 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 43 

 อดัมตองตื่นเตน เพราะนักรองตองมาปรากฏตัวดวยอยางแนนอน [ไมใชขอสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง] 
 เขาไดรับชุดทักซิโด [เปนการบรรยายรายละเอียด ไมใชการใหเหตุผล] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่31: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q07 

ทั้งหมดนี้ มอลนาร นักเขียนบทละคร กําลังทําอะไรในบทละครที่ตัดตอนมานี ้

1. เขากําลังแสดงวิธีที่ตัวละครแตละตัวจะแกปญหาของตัวเอง 
2. เขากําลังทําใหตัวละครของเขาแสดงใหเห็นวาเหมือนชั่วนิรันดรในละครเปนเชนไร 
3. เขากําลังยกตัวอยางการเปดการแสดงโดยทั่วไปและประเพณปีฏิบัต ิ
4. เขากําลังใชตัวละครเพ่ือแสดงถึงปญหาหนึ่งในการสรางสรรคผลงานของตัวเขาเอง 

 

 

 

 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เขากําลังใชตัวละครเพ่ือแสดงถึงปญหาหนึ่งในการสรางสรรคผลงานของตัวเขาเอง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.27 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอสอบการอาน  ชุดที่ 4 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 4 

บทความท่ี 1 

อมันดา กับดัชเชส 
 

เนื้อเรื่องยอ:  นับตั้งแตเลอโอคาเดีย เสียชีวิตลง เจาชายผูซึ่งหลงรักเธอ เสียใจอยางสุดซึ้ง ที่รานช่ือ เอสเซดา โซเออร      
ดัชเชส  ผูเปนปาของเจาชายไปพบเด็กสาวคนขายของ ช่ือ อมันดา  ซึ่งมีหนาตาละมายคลายคลึงกับเลอโอคาเดียอยาง
นาอัศจรรย ดัชเชสตองการใหอมันดาชวยใหเจาชายลืมความทุกข  เพราะพลัดพรากจากหญิงอันเปนที่รักของเขา 
 

บริเวณสี่แยกในลานปราสาทมีที่นั่งรอบอนุสาวรีย
เล็กๆ...เวลาพลบคํ่า… 

อมันดา 
ดิฉันไมเขาใจคะ วาจะชวยเขาไดอยางไร ดิฉันไม
เช่ือเลยนะคะวาคุณคิดทําอะไรแบบนี้… แลวทําไม
ตองเปนดิฉันดวยละ ดิฉันไมใชคนสวย และคงไมมี
ใครหรอกคะ  ที่จะทําใหเขาลืมความหลังไดอยาง
งายดาย ไมวาจะสวยสักแคไหนก็ตาม? 

ดัชเชส 
ใช – ไมมีใคร นอกจากเธอ 
 

             อมันดา (น้ําเสียงประหลาดใจ) 
ฉันนะหรือคะ? 

ดัชเชส 
โลกของเธอนะชางแคบเหลือเกิน เด็กโง นี่คงเห็นแต
โลกในสํานักงาน คงยังไมมีใครเคยบอกเธอซินะ แต
ฉันเช่ือจิตใตสํานึกของฉัน รูไหมฉันเกือบจะตะโกน
ออกมาตอนที่ฉันเห็นเธอครั้งแรก  ใครๆ คงไมรู 
หรอกวา เธอนะชางเหมือนเลอโอคาเดีย เสียจริงๆ 
 

ความเงียบสงัดเยี่ยมกรายเขามา นกกลางคืนเริ่ม
ออกหากินแทนนกที่หากินตอนกลางวัน ลาน
ปราสาทปกคลุมดวยรมเงาของแมกไม   

อมันดา (กระซิบเสียงแผวเบา) 
ดิฉันไมคิดวาจะทําได มาดาม ฉันเปนคนธรรมดา 
ไมมีอะไรเลย และทั้งคูเขารักกันมาก ดิฉันยังอด  
ช่ืนชมความรักนั้นไมได คุณไมเห็นหรือคะ 
 
 
 

เธอลุกขึ้น พรอมหยิบกระเปาเสื้อผา  ใบเล็กขึ้นมา
เตรียมเดินจากไป 

 

 ดัชเชส (กระซิบเสียงแผวเชนกัน อยางสิ้นหวัง) 
จริงของเธอ ฉันขอโทษ 
 

เธอลุกขึ้น อยางทุลักทุเลเหมือนกับคนสูงอายุทั่วไป      
เสียงกระด่ิงจักรยานแววมา เธอเริ่มพูดตอ 
 

ฟง… นั่นแหละ เขาละ เพียงใหเขาเห็นเธอยืนพิงเสา
อนุสาวรียนี้  นี่เปนสถานที่แหงแรกที่เขาพบหลอน   
ลองใหเขาเห็นเธอ เพียงแคนี้เทานั้น เพียงครั้งเดียว   
ใหเขาเรียกเธอ  ใหโอกาสที่เขาจะสนใจในความเหมือน
ของเธอกับคนรักของเขา แลวฉันจะสารภาพแผนการนี้
กับเขาพรุงนี้ ถาจะทําใหเขาเกลียดฉันไปตลอดฉันก็
ยอม แตฉันไมยอมใหคนที่เสียชีวิตไปแลวพรากเขาไป
จากฉัน ฉันแนใจ… (ดัชเชสจูงมือเธอ) เธอจะทําเพื่อฉัน
สักครั้งไดไหม ฉันขอรองเธอนะ สาวนอย (ดัชเชสมอง
เธอ ดวยสายตาที่ออนวอน และพูดขึ้นมาทันทีทันใด) วิธี
นี้เธอก็จะเห็นเขาดวย และ…ฉันรูสึกเหมือนเปนสาว
ขึ้นมาอีกครั้งที่พูดอยางนี้กับเธอ  ชีวิตมันบาดีนะ   ฉัน
รูสึกอยางนี้มา 3 ครั้งแลวในรอบ 60 ป  และรูสึกเปน
ครั้งที่สองแลวใน 10 นาทีนี้   เธอจะเห็นเขา  และถาเขา 
(ทําไมถึงเปนเขาไมไดละ ก็เขาทั้งหลอและมีเสนห)  และ
ถาเขาจะมีโชค ทั้งสําหรับเขาและฉันดวย ที่จะไดเห็น
ภาพจากตัวเธอสักช่ัวครู… เสียงกระด่ิงดังใกลเขามาอีก
ครั้งในเงามืด 

  อมันดา (กระซิบ)  
ดิฉันจะพูดอะไรกับเขาดีละคะ? 
 
 
 

 ดัชเชส (บีบแขนอมันดา) 
ก็แคพูดงายๆ วา   “ขอโทษคะคุณ ทางไปทะเลไปทาง
ไหนคะ?” 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 5 

เธอหลบเขาไปในเงาไมที่มืดมิดอยางรวดเร็ว  ทันใด
นั้นก็ปรากฏภาพสลัวลางขึ้นเปนเจาชาย    บน
จักรยานนั่นเอง เขาผานเขามาใกล  ภาพสลัวของ 
อมันดาที่ยืนอยูชิดเสา หลอนพูดออกมาเบาๆ 

อมันดา 
ขอโทษคะ คุณ… 
 

เขาหยุดรถจักรยาน กาวลงมา ถอดหมวดพรอมกับ
มองเธอ 

เจาชาย 
อะไรหรือ ครับ? 

อมันดา 
 

ทางไปทะเล ไปทางไหนคะ? 
 

เจาชาย 
ถึงแยกที่สอง แลวเลี้ยวซาย 
 

เขาโคงศรีษะ อยางเศราสรอยและสุภาพแลวขี่
จักรยานหางออกไป เสียงกระด่ิงดังแววๆ  ดัชเชสกาว
ออกมาจากเงามืด ดูเหมือนแกขึ้นไปอีก 

 

            อมันดา (นิ่งไปอึดใจ แลวพูดเสียงแผวเบา) 
เขาจําฉันไมได… 

ดัชเชส 
มันคงมืด…อีกอยาง ใครจะรูใจ เขาอาจเห็นหนาเธอเปน
ใครก็ไมรู ในความเลอะเลือนของเขา (หลอนเอยอยาง
กระดาก) รถไฟเที่ยวสุดทายผานไปแลวสาวนอย คืนนี้
เธออยากไปพักกับฉันที่คฤหาสนไหม? 
 

อมันดา (ตอบดวยน้ําเสียงที่เธอเองก็แทบจําเสียงตัวเอง   
ไมได)   
คะมาดาม 
 

มืดสนิทจนมองไมเห็นคนทั้งสองอีกเลย   มีเพียงเสียงลม
เทานั้นที่กระซิบแผวจากตนไมใหญบริเวณนั้น 
 

ฉากปดลง 
 

บทความท่ี  2 
นิยามของบางอาชีพเกี่ยวกับการแสดง 

นักแสดง : แสดงบทบาทตางๆ  บนเวที 

ผูกํากับ : ควบคุมและดูแลภาพรวมในทุกมุมมองของละคร ไมเพียงแตดูตําแหนงของนักแสดง จัดคิวนักแสดง  
การเขาและออกฉาก  ช้ีนําการแสดง แตยังแนะนําเรื่องการแปลความหมายของบทละครตนฉบับที่ไดรับ 

ชางเสื้อ : ตัดชุดการแสดงตามแบบ 

ผูออกแบบฉาก : ออกแบบตัวหุนในฉากและชุดเสื้อผา ตัวหุนนี้จะถูกแปลงออกมาใหมีขนาดเทาของจริงในโรงถาย
หรือโรงละคร 

ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก : รับผิดชอบการจัดเรื่องเครื่องประดับฉาก เชน เกาอี้นั่ง ตะเกียง ชอดอกไม ฯลฯ     
ซึ่งไมรวมเรื่องฉากและเสื้อผา 

ชางเสียง : รับผิดชอบดานการควบคุมเสียงขณะแสดง 

ชางแสง : รับผิดชอบดานการควบคุมแสงขณะแสดง หากใชเครื่องมือช้ันสูงจะตองใชชางแสงอยางนอย 10 คน 
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ในสองหนาที่ผานมาเปนบทความสองบทความ บทความที่ 1 ตัดตอนจากบทละคร เรื่อง “เลอ โอคาเดีย”    
โดย ยีน อะนอท และบทความที่ 2 ใหคําจํากัดความของอาชีพตางๆ ในการจัดละครเวที ใหใชบทความ
ทั้งสองตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 1: อมันดากับดัชเชส  R216Q01 

บทที่ตัดจากละครนี้เก่ียวกับเรื่องอะไร? 

ดัชเชสคิดอุบายเพ่ืออะไร 

1. ทําใหเจาชายมาเย่ียมเธอบอยข้ึน 
2. ทําใหเจาชายตัดสินใจแตงงาน 
3. ใหอมันดาชวยดับความทุกขของเจาชาย 
4. ชวยใหอมันดามาอยูที่คฤหาสนกับเธอ 
 
 

การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 1 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ใหอมันดาชวยดับความทุกขของเจาชาย 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 2: อมันดากับดัชเชส R216Q02 – 0 1 9  
ในบทละคร นอกจากบทสนทนาระหวางตัวละคร ยังมีสวนที่บอกทาทางสําหรับนักแสดงและชาง
เทคนิคใหทําตามดวย 

รูไดอยางไรวาในบทละครมีตัวบอกใหทราบถึงสวนนี ้

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

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 82.8 
เกาหลี 84.1 
จีน-ฮองกง 82.9 
ไทย 62.4 
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การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 2 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1:  อางถึงตัวเอน อนุโลมคําอธิบายที่ไมเปนทางเทคนิค อาจทําเครื่องหมายวงเล็บหรือตัวเอน 

 ตัวอยางคําตอบ 
 (อยูในรูป) ตัวเอน 
 อักษรตัวเอน 
 เหมือนอยางนี ้ [รูปแบบตัวเอน] 
 ลายมือ 
 เขียนในลักษณะตัวเอน และใชวงเล็บดวย 
 รูปแบบการเขียนเปนแบบตัวบางๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือคลุมเครือไป 

 ตัวอยางคําตอบ 
 บทละครอยูในวงเล็บ [อางถึงวงเล็บถูกตองสําหรับบทละคร แตคําตอบไมไดอางถึงตัวเอน] 
 เขียนในรูปแบบที่ตางออกไป 
 ตัวพิมพอื่น 

หรือ: แสดงความเขาใจในเนื้อหาที่ไมถูกตอง หรือใหคําตอบที่เปนไปไมได หรือไมเก่ียวของ 

 ตัวอยางคําตอบ 
 ตัวพิมพหนา  [ไมถูกตอง] 
 ตัวพิมพเล็ก  [ไมถูกตอง] 
 โดยผูกํากับ  [ไมเก่ียวของ]  

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 62.5 
เกาหลี N/A 
จีน-ฮองกง N/A 
ไทย 47.5 
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คําถามที่ 3: อมันดากับดัชเชส R216Q03 – 0 1 9 

ตารางขางลาง  เปนรายชื่อชางเทคนิคที่เก่ียวของในการจัดฉากละครที่ตัดมาจากเรื่อง เลอโอคาเดียนี้  
จงระบุขอความที่บรรยายถึงฉากหรือเหตุการณ 1 อยาง ที่เก่ียวของกับหนาที่ของชางเทคนิคแตละคน 
โดยใชเนื้อหาในบทความที่ 1 

ขอแรกเปนตัวอยาง 

ชางเทคนิคละครเวท ี ผูกํากับเวท ี

นักออกแบบฉาก ที่นั่งรอบอนุสาวรียเล็กๆ 

ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก  

ชางเสียง  

ชางแสง  

 

 

 

การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: (ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก) คําตอบระบุถึงกระเปาเดินทาง หรือ จักรยาน อาจยกถอยคํา
จากบทละคร  
 กระเปาใบเล็กของเธอ 
 จักรยาน 

และ: (ชางเสียง) คําตอบแสดงเสียงนกรอง หรือ นก (ยามเย็น) หรือ เสียงพูดฟงไมไดศพัท หรือ 
เสียงกระด่ิง จักรยาน หรือ เสียงลม หรือความเงียบสงัด อาจยกมาจากการกํากับเวที 
 เสียงกระด่ิงจักรยานไดยินในตอนเย็น 
 ไดยินเพียงเสียงลมเทานั้น 
 นกยามเย็น 
 นกยามเย็นเขามาแทนที ่

และ: (ชางแสง) คําตอบระบุถึงแสงเงา หรือ ภาพสลัว หรือ มืด [สนิท] หรือ ยามเย็น  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  ตาราง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 63.9 
เกาหลี 68.2 
จีน-ฮองกง 44.4 
ไทย 18.7 
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 พื้นดินปกคลุมดวยเงา 
 เงาของตนไมที่ทอดลึก 
 ยามพลบคํ่า 
 บรรยากาศยามเย็น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 4: อมันดากับดัชเชส R216Q04 
ผูกํากับ จัดตําแหนงนักแสดงบนเวท ีผูกํากับใชอักษร “อ” แทน อมันดา  และดัชเชส แทนดวยอักษร “ด” 

โปรดใสอักษร  “อ” และ “ด” บนแผนภาพขางลางนี ้ที่จะแสดงตําแหนงอยางคราวๆ ที่อมันดา  
และดัชเชส ยืนอยู ขณะที่เจาชายมาถึง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 57.5 
เกาหลี 42.8 
จีน-ฮองกง 48.2 
ไทย 18.7 

 

ปก 

ปก 
ปก 
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การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ใสอักษร “อ” ที่บริเวณอนุสาวรียเล็กๆ และ “ด” อยูดานหลังหรือใกลแนวตนไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส 9: ไมตอบ 

อ ด 
อ 

ด 

อ 

ด 

อ 

ด 

อ 

ด 

อ ด อ
ด 

อ 
ด X X 
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คําถามที่ 5 : อมันดากับดัชเชส R216Q06 

ตอนจบฉาก ที่คัดมาจากบทละคร อมันดาพูดวา "เขาจําฉันไมได…" 

เธอหมายความวาอยางไร 
1. เจาชายไมไดมองอมันดา 
2. เจาชายทราบวาอมันดาเปนผูชวยรานขายของ 
3. เจาชายไมทราบวาเคยพบอมันดามากอน 
4. เจาชายไมไดสังเกตวาอมันดาคลายเลอโอคาเดีย 
 

 

 

 

การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 6 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เจาชายไมไดสังเกตวาอมันดาคลายเลอโอคาเดีย 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 75.6 
เกาหลี 83.2 
จีน-ฮองกง 78.1 
ไทย 54.1 
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ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ 
 
 โทรศัพทมือถือเปนอันตรายใชหรือไม 
  ใช ไมใช 

1. คลื่นวิทยุที่ออกจากโทรศัพทมือถือ
สามารถทําใหเนื้อเย่ือของรางกาย
รอนข้ึนและเปนอันตรายได 

คลื่นวิทยุไมมีพลังมากพอที่จะ
เปนเหตุใหเกิดความรอนที่เปน
อันตรายตอรางกายได 

2.  สนามแมเหล็กที่เกิดจาก
โทรศัพทมือถือสามารถสงผลตอ
การทํางานของเซลลในรางกาย 

สนามแมเหล็กเกิดข้ึนออนมาก 
และไมนาจะสงผลตอเซลลใน
รางกายของเรา 

3. คนที่คุยโทรศัพทนานๆ บางครั้ง
จะบนวาเหนื่อยลา ปวดหัว และ
ขาดสมาธ ิ

ไมเคยมีการสังเกตผลดังกลาวใน
ระดับหองปฏิบัติการ และบางที
อาจเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ของการ
ใชชีวิตยุคใหม 

4. ผูใชโทรศัพทมือถือมีโอกาสเกิด
มะเร็งในสมองดานติดกับหทูี่ใช
แนบกับโทรศัพทมากกวา 2.5 
เทา 

นักวิจัยยอมรับวายังไมมีความ
ชัดเจนวาการเพ่ิมข้ึนนั้น
เก่ียวของกับการใช
โทรศัพทมือถือ 

5. หนวยงานที่เปนตัวแทนระหวาง
ประเทศสําหรับงานวิจัยเรื่อง
มะเร็งพบความเชื่อมโยงระหวาง
มะเร็งในเด็กกับสายไฟฟา 
สายไฟฟาก็ปลอยรังสี
เชนเดียวกับโทรศัพทมือถือ 

รังสีที่เกิดจากสายไฟฟาเปนรังสี
คนละชนิด และมีพลังงาน
มากกวารังสีที่ออกจาก
โทรศัพทมือถือ 

 
จุดสําคัญ 

ความขัดแยงของ
รายงานเก่ียวกับ
ความเสี่ยงตอสุขภาพ
จากโทรศัพทมือถือ 
ปรากฏในชวงปลาย
ทศวรรษที่ 1990 

 

 

 

จุดสําคัญ 

เงินหลายลานบาทได
ถูกใชไปในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือ
สํารวจผลกระทบของ
โทรศัพทมือถือ 

 

 
6. คลื่นความถี่วิทยุที่เหมือนกับ

คลื่นในโทรศัพทมือถือสามารถ
เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ
ยีนในหนอนได 

หนอนไมใชมนุษย จึงไมมีการ
ยืนยันวาเซลลสมองของเราจะ
เกิดผลในลักษณะเดียวกัน 
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 ถาคุณใชโทรศัพทมือถือ... 
 จงทํา อยาทํา 
 พยายามคุยใหสั้น อยาใชโทรศัพทมือถือเมื่อ

สัญญาณออนเพราะโทรศัพท
ตองใชพลังงานในการสื่อสารกับ
สถานีภาคพ้ืนดินมากข้ึน และ
การปลอยคลื่นวิทยุจะสูงข้ึน 

  

พกโทรศัพทมือถือให
หางจากรางกายเมื่อ
ไมไดใชงาน 

 

อยาซื้อโทรศัพทมือถือที่มีคา 
“SAR”1 สูง ซึ่งหมายความวาจะ
ปลอยรังสีไดมากกวา 

 

จุดสําคัญ 

เนื่องจากมีผูใชโทรศัพทมือถือ
จํานวนมหาศาล แมจะสงผล
เพียงเล็กนอยตอสุขภาพก็อาจ
นําไปสูปญหาใหญตอสุขภาพ
ของสาธารณะได 

 

จุดสําคัญ 

ในป ค.ศ.2000 รายงานของสจวต 
(รายงานของอังกฤษ)  ไมพบ
ปญหาทางสุขภาพที่เกิดจาก
โทรศัพทมือถือ   แตแนะนําให
ระวังโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน
จนกวาจะมีงานวิจัยที่มากกวานี้ 
มีรายงานเพ่ิมเติมในป 2004 
สนับสนุนงานวิจัยนี ้

  

ซื้อโทรศัพทมือถือที่มี 
“เวลาพูด” ไดนาน จะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาและ
ปลอยรังสีนอยกวา 

 

 

 

อยาซื้ออุปกรณเสริมปองกันรังสี
ที่สวยสะดุดตา จนกวาจะผาน
การทดสอบจากหนวยงานอิสระ
ที่ไมใชบริษัทมือถือ 

 

 SAR (อัตราการดูดซับจําเพาะ) เปนการวัดวารังสีแมเหล็กไฟฟาถูกดูดซับโดยเนื้อเยื่อของรางกายในขณะที่ใช
โทรศัพทมือถือไดเทาใด 
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“ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ” ในสองหนาที่แลวมาจากเว็บไซตหนึ่ง 

จงใช “ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่6: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q02 

จุดประสงคของจุดสําคัญคืออะไร 

1. เพ่ือบอกถึงอันตรายของการใชโทรศัพทมือถือ 
2. เพ่ือเสนอวาการโตแยงเรื่องความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือยังดําเนินตอไป 
3. เพ่ือบอกถึงขอควรระวังที่ผูใชโทรศัพทมือถือควรปฏิบัติ 
4. เพ่ือเสนอวาไมพบปญหาทางสุขภาพที่เกิดจากโทรศัพทมือถือ 

 

 

 

การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เพ่ือเสนอวาการโตแยงเรื่องความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือยังดําเนินตอไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่7: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q11 

“มันยากที่จะพิสูจนวาสิ่งหนึ่งเปนสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งอยางแนนอน” 

ขอมูลสวนนี้มีความสัมพันธอยางไรกับขอความในขอ 4 ชอง ใช และ ไมใช ของตาราง 
โทรศัพทมือถือเปนอันตรายใชหรือไม  

1. มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ใช แตไมไดพิสูจน 
2. มันพิสูจนขอโตแยงในชอง ใช 
3. มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ไมใช แตไมไดพิสูจน 
4. มันแสดงวาขอโตแยงในชอง ไมใช นั้นผิด 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 23.36 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 11 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 3.  มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ไมใช แตไมไดพิสูจน 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่8: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q06 – 0 1 9  

ดูขอที่ 3 ในชอง ไมใช ของตาราง  ในสวนนี้  อะไรที่อาจเปน “ปจจัยอ่ืนๆ” อยางหนึ่ง   จงใหเหตุผล
ประกอบคําตอบของนักเรียน 

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

 
 
 

  
 

การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ระบุปจจัยในการใชชีวิตยุคใหมที่สามารถเชื่อมโยงกับความเหนื่อยลา ปวดหัว หรือขาด
สมาธิ คําอธิบายอาจจะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนกับตัวเอง หรือบอกอยางชัดเจน 
 นอนไมเพียงพอ ถาเปนอยางนั้นก็จะทําใหเหนื่อยลา 
 ทํางานมากเกินไป ทําใหเหนื่อย 
 การบานมากเกินไป ทําใหเหนื่อยและปวดหัว 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 26.23 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 23.46 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 เสียงรบกวน ทําใหปวดหัว 
 ความเครียด 
 ทํางานดึก 
 สอบ 
 โลกนี้มเีสียงดังเกินไป 
 ผูคนไมใชเวลาเพื่อพักผอนกันแลว 
 ผูคนไมคํานึงถึงความสําคัญกอนหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงหงุดหงิดและไมสบาย  
 คอมพิวเตอร 
 มลภาวะ 
 ดูทีวีมากเกินไป 
 ยาเสพติด 
 เตาอบไมโครเวฟ 
 อีเมลมากเกินไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เหนื่อยลา [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 ความเหน็ดเหนื่อย [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 ขาดสมาธิ [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 ปวดหัว [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 การใชชีวิต [กวางเกิน] 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ปวดหู 
 ที่วางไข 

รหัส 9: ไมตอบ 
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คําถามที ่9: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q09 

ดูตารางในหัวขอ ถาคุณใชโทรศัพทมือถือ... 

ตารางนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดใด 

1. ไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ 
2. มีความเสี่ยงที่ไดพิสูจนแลววาเก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ 
3. อาจมีหรือไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตก็ควรจะระวังไวกอน 
4. อาจมีหรือไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตไมควรใชจนกวาจะรูแนนอน 
5. คําแนะนําในสวนของ จงทํา สําหรับผูที่คิดวาเปนภัยคุกคามอยางจริงจัง และ คําแนะนําในสวน

ของ อยาทํา สําหรับผูทีคิ่ดอยางอ่ืน 

 

 
 
 
 

การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 9 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3. อาจมีหรือไมมีอันตรายเก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตก็ควรจะระวังไวกอน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 47.08 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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บอลลูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จงใช “บอลลูน” จากขางบน เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่10: บอลลูน R417Q08 
ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
1. สิงหาเนียตกอยูในอันตรายระหวางการเดินทางโดยบอลลูน 
2. สิงหาเนียสรางสถิติโลกข้ึนใหม 
3. สิงหาเนียเดินทางเหนือทะเลและพ้ืนดิน  
4. บอลลูนของสิงหาเนียใหญโตมโหฬาร 

การบันทึกสถิติความสูงของบอลลูนอากาศรอน 
นักบินชาวอินเดีย วิเจยพัต สิงหาเนีย ไดทําลายสถิติความสูงของบอลลูน
อากาศรอน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 เขาเปนบุคคลแรกที่พา
บอลลูนลอยไปถึง 21,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

เสนใย:  
ไนลอน 

ชองตามยาวสามารถ
เปดใหอากาศ 
รอนออกได 
เพื่อลดความสูง 

การเติมอากาศ:  
2.5 ช่ัวโมง 

ขนาด: 453,000 m3 
(ขนาดปกติของบอลลูน
อากาศรอนปกติ 481 m3) 

น้ําหนัก: 1,800 kg 

ความสูง: 
49 m 

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอนทั่วไป 

บอลลูนมุงหนาออก
ทะเล  ในตอนแรก 
เมื่อปะทะกับ
กระแสลมแรงจึงถูก
พัดกลับมาอยูเหนือ
แผนดินอีกครั้ง 

สถิติระดับความสูงที่บันทึกได: 
21,000 ม. 

ออกซิเจน: เพียง 4% ของ
ระดับพื้นดิน 

อุณหภูมิ:  
–95 °C 

สถิติเดิม:  
19,800 m 

เคร่ืองบินจัมโบเจท็:  
10,000 m 

จุดท่ีลงจอด
โดยประมาณ 

นิวเดลี 

483 km 

มุมไบ 

กระเชา:  
สูง: 2.7 m  กวาง: 1.3 m 

หองโดยสารเปนแบบปดและปรับ
ความดัน มีหนาตางเปนฉนวน 

วิเจยพัต สิงหาเนีย สวมชุด
อวกาศระหวางการเดินทาง 

สรางดวยอลูมิเนียมเชนเดียวกับ
เครื่องบิน 
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การใหคะแนน  บอลลูน 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  สิงหาเนียสรางสถิติโลกข้ึนใหม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่11: บอลลูน R417Q03 – 0 1 2 9  
วิเจยพัต สิงหาเนียไดใชเทคโนโลยีที่มีในยานพาหนะอ่ืนสองชนิด ยานพาหนะนั้น ไดแกอะไรบาง 

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

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

การใหคะแนน  บอลลูน 3 
คะแนนเต็ม 
รหัส 2:  อางถึงท้ังเครื่องบิน และ ยานอวกาศ (เรียงลําดับใดกอนก็ได) [สามารถรวมคําตอบทั้งสอง

ไวบรรทัดเดียวกันได] 
 1. อากาศยาน 

2. ยานอวกาศ 
 1. เครื่องบิน 

2. เรืออวกาศ 
 1. การเดินทางทางอากาศ 

2. การเดินทางในอวกาศ 
 1. เครื่องบิน 

2. จรวดอวกาศ 
 1. เจ็ท 

2. จรวด 

ไดคะแนนบางสวน 
รหัส 1:  อางถึงเครื่องบิน หรือ ยานอวกาศ อยางใดอยางหน่ึง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 79.87 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 6.73 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 ยานอวกาศ 
 การเดินทางในอวกาศ 
 จรวดอวกาศ 
 จรวด 
 อากาศยาน 
 เครื่องบิน 
 การเดินทางทางอากาศ 
 เจ็ท 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 สิ่งที่บินได 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ชุดอวกาศ [ไมใชประเภทของการคมนาคม] 
 จัมโบ [เนื้อเรื่องไมไดบอกอยางเฉพาะเจาะจง การอางถึงเครื่องบินจัมโบเจ็ทไมเก่ียวของกับคําถามนี้] 
 เรือเดินอากาศ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่12: บอลลูน R417Q04 – 0 1 9  

การนําภาพเครื่องบินจัมโบเจ็ทมาใสไวในเนื้อเรื่องมจีุดประสงคอะไร 

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

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

 

 

การใหคะแนน  บอลลูน 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางโดยตรงหรือโดยนัยถึงความสูงของบอลลูนหรือสถิต ิอาจจะอางโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางเครื่องบินจับโบเจ็ทกับบอลลูน 
 เพื่อแสดงวาบอลลูนลอยขึ้นไดสูงเทาไร 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 57.56 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 21 

 เพื่อเนนถึงขอเท็จจริงวาบอลลูนลอยไปได สูงจริงๆ 
 เพื่อแสดงวาสถิติของเขานาทึ่งขนาดไหน เขาไปไดสูงกวาเครื่องบินจับโบเจ็ท 
 เปนจุดอางอิงใหเห็นความสูง 
 เพื่อแสดงวาสถิติของเขานาทึ่งขนาดไหน [ขั้นต่ําสุดที่จะไดคะแนน] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เปนการเปรียบเทียบ 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ทั้งบอลลูนและเครื่องบินจับโบเจ็ทบินได 
 เพื่อใหดูดี 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่13: บอลลูน R417Q06 

 

ทําไมภาพวาดนี้จึงแสดงบอลลูนถึงสองลูก 

1. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกอนและหลังพองตัว 
2. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกับบอลลูนอากาศรอนทั่วไป 
3. เพ่ือแสดงวาบอลลูนของสิงหาเนียดูเล็กเมื่อมองจากพ้ืนดิน 
4. เพ่ือแสดงวาบอลลูนของสิงหาเนียเกือบชนกับบอลลูนอ่ืน 

การใหคะแนน  บอลลูน 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกับบอลลูนอากาศรอนทั่วไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ความสูง:  
49 m 

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอนท่ัวไป 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.06 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 22 

ประชาธิปไตยในเอเธนส 
ตอนที่ 1 

ธูซิดิดีส เปนนักประวัติศาสตรและทหารที่มีชีวิตอยูเมื่อศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาลในยุคกรีกโบราณ 
เขาเกิดในกรุงเอเธนส ในชวงสงครามเพโลพอนเนสเชียน (431 – 404 ปกอนคริสตกาล) ระหวาง
เอเธนสกับสปารตา เขามีตําแหนงควบคุมกองเรือทีม่ีภารกิจคือปองกันเมืองแอมฟโพลิสในนครเทรซ เขา
ไปถึงเมืองชาไปและเมืองตกอยูในมือของบราซิดัสนายพลชาวสปารตา ซึ่งเนรเทศธูซิดิดีสออกไปเปน
เวลา 20 ป สิ่งนี้ชวยใหเขามีโอกาสเก็บรวบรวมขอมูลจากทั้งสองฝายที่ทําสงครามกันและเปดโอกาสให
เขามีผลงานคนควาเรื่อง ประวัติศาสตรของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

ธูซิดิดีสนับวาเปนหนึ่งในยอดนักประวัติศาสตรยุคโบราณ เขามุงความสนใจในเรื่องสาเหตุจาก
ธรรมชาติและพฤติกรรมของแตละคนมากกวาเรื่องโชคชะตาหรือการกระทําของพระเจา เพ่ืออธิบาย
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร ในงานของเขาจะไมเพียงบรรยายขอเท็จจริงเทานั้นแตจะพยายามหา
เหตุผลทีช่ักจูงใหตัวละครหลักเกิดการกระทําในลักษณะนั้น  ธูซิดิดีส เนนในเรื่องพฤติกรรมของแตละ
บุคคลทําใหบางครั้งเขาเริ่มแตงสุนทรพจนข้ึนมา สิ่งเหลานี้ชวยใหเขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครใน
ประวัติศาสตร 

ตอนที่ 2 

ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส (ศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาล) ผูปกครองชาวเอเธนส   สุนทรพจน
ตอไปนี้เปนเกียรติแกทหารที่พลีชีพในปแรกของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

ระบบการปกครองของพวกเราไมไดลอกเลียนมาจากรัฐขางเคียง เราเปนแบบอยางใหผูอ่ืนมากกวาที่
เราจะเปนผูลอกเลียนแบบ ระบบของเราเรียกวาประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการบริหารที่ข้ึนอยูกับคน
สวนใหญมากกวาคนเพียงไมก่ีคน กฎหมายของเราพยายามใหสิทธิเทาเทียมกันในเรื่องของแตละ
บุคคล แตทวาชื่อเสียงเกียรติยศตอสาธารณะข้ึนอยูกับคุณความดีมากกวาระดับชนชั้นในสังคม 

ระดับชนชั้นในสังคมไมไดกีดกันบุคคลจากการรับตําแหนงทางสังคมเชนกัน (...) และในเวลาเดียวกัน
เราจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับเรื่องสวนตัว เราจะไมฝาฝนกฎหมายในเรื่องสาธารณะ เราจะทําตามผูที่อยู
ในตําแหนงที่มีอํานาจสั่งการ และเราจะทําตามกฎหมายโดยเฉพาะสวนที่ปองกันการกดข่ี และ
กฎหมายที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณอักษรซึ่งถือเปนความนาละอายที่จะละเมิด 

ย่ิงไปกวานั้น เรายังมีสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแขงขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิม
ฉลองกันตลอดป จากความสงางามของสถานที่พักอาศัยสวนตัวของพวกเรา ซึ่งสรางความพึงพอใจใน
แตละวันและชวยกําจัดความวิตกกังวลตางๆ ออกไป  ในขณะที่ผูอาศัยในเมืองจํานวนมากสามารถดึง
ผลผลิตจากทั่วโลกมาสูเอเธนส ดังนั้นชาวเอเธนสจึงคุนเคยกับผลไมของประเทศอ่ืน เชนเดียวกับคนใน
ประเทศนั้น  ๆ

ธูซิดิดีส ประวัติศาสตรของสงครามเพโลพอนเนสเชียน (ฉบับปรับปรุง) 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 23 

ใช “ประชาธิปไตยในเอเธนส” ในหนาที่ผานมาเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่14: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q04 

ทําไมธูซิดิดิสจึงถูกเนรเทศ 

1. เขาไมสามารถควาชัยชนะเพ่ือชาวเอเธนสที่แอมฟโพลิส 
2. เขาเขายึดกองเรือในแอมฟโพลิส 
3. เขาเก็บขอมูลจากสองฝายทีท่ําสงครามกัน 
4. เขาละทิ้งชาวเอเธนสเพ่ือสูกับชาวสปารตา 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  เขาไมสามารถควาชัยชนะเพ่ือชาวเอเธนสที่แอมฟโพลิส 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่15: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q01 

สมมติวาสุนทรพจนของเพริคลีสเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตร ปที่กลาวสุนทรพจนนาจะเปนปใด
มากที่สุด 

1. 404 ปกอนคริสตกาล 
2. 430 ปกอนคริสตกาล 
3. 500 ปกอนคริสตกาล 
4. 5 ปกอนคริสตกาล 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  430 ปกอนคริสตกาล 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 53.27 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 16.35 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 24 

คําถามที ่16: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q03 – 0 1 2 9  

จุดประสงคหนึ่งของสุนทรพจนในตอนที่ 2 คือ เพ่ือเปนเกียรติแกทหารที่พลีชีพในปแรกของสงคราม
เพโลพอนเนสเชียน 

จุดประสงคอีกหน่ึงประการของสุนทรพจนนี้คืออะไร 

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

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

 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางถึงแรงจูงใจ (ทางการเมือง) ในฐานะของเพริคลิส อาจอางถึง: การชักจูงทหารให
พยายามตอสูตอไป การใหกําลังใจแกครอบครัวของผูเสียชีวิต การสงเสริมความภาคภูมิใจ
ในการเปนพลเมืองชาวเอเธนส หรือการเนนขอดีของเอเธนสเปรียบเทียบกับสปารตาหรือ
เมืองอ่ืนๆ คําตอบตองมีความเปนไปไดและสอดคลองกับเรื่อง 
 เพื่อทําใหผูคนภูมิใจในเอเธนส  
 เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย  
 เพื่ออธิบายประโยชนของประชาธิปไตยแบบเอเธนส 
 ทําใหผูคนคิดวาเอเธนสยังคงไมเปนไร แมวาความเปนจริงตอนนี้พวกเขากําลังเผชิญกับปญหา 
 เพื่อสงเสริมความคิดและทัศนคติในดานบวก  
 เพื่อปลุกเราประชาชน 
 เพื่อสงเสริมความรักชาติ 
 เพื่อเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหนา 
 เพื่อใหไดรับความนิยมมากขึ้น 
 เพื่อทําใหประชาชนใชความรุนแรงตอตานชาวสปารตา 

อางถึงจุดประสงคของธูซดิิดิสในความเขาใจถึงแรงจูงใจหรือวิธีการคิดของเพริคลิส 
 เพื่ออธิบายแรงจูงใจ/จิตวิทยาของเพริคลิส 
 เพื่ออธิบายวาทําไมเขาจึงทําอยางที่เขาทํา 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 5.66 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 25 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ใหคําตอบที่อางเพียงการอธิบายวาประชาธิปไตยเปนอยางไร 
 เพื่อแนะนําประชาธิปไตย 
 เพื่ออธิบายประชาธิปไตยใหกับประชาชน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เพื่อเปนเกียรติแกทหารที่ตาย [กลาวซ้ํากับคําถาม] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เอเธนสเปนหัวขอของสุนทรพจน [ไมไดกลาวถึงจุดประสงค] 
 เพื่อทําใหประชาชนหัวเราะ [คลาดเคลื่อน] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่17: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q05 – 0 1 2 9  

ผูเขียนสุนทรพจนในตอนที่ 2 คือใคร ใหอางถึงเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 
 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ระบุวา ธูซิดิดิส (โดยตรงหรือโดยนัย) เปนผูเขียนสุนทรพจน และ อางถึง ธูซิดิดิสเขียน
สุนทรพจนในฐานะของเพริคลิส อาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบโดยตรง 
 ธูซิดิดิส ในเรื่องบอกวา “ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส” 
 ธูซิดิดิส “บางครั้งเขาเริ่มแตงสุนทรพจนขึ้นมา สิ่งเหลานี้ชวยใหเขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครใน

ประวัติศาสตร” 
 เรื่องบอกวา ธูซิดิดิสแตงสุนทรพจนใหกับประชาชนที่เขาเขียนถึง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 44.94 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 26 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ระบุวา ธูซิดิดิส เปนผูเขียนสุนทรพจน โดยไมมีคําอธิบาย 
 ธูซิดิดิส 
 นักประวัติศาสตรและทหาร [อางถึงธูซิดิดิสโดยนัย] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 คนอื่น [กวางเกินไป] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เพริคลิส 
 เขาเขียนในชวงสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่18: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q06 

จากเรื่อง อะไรที่ธูซิดิดิสทําแตกตางจากนักประวัติศาสตรคนอ่ืนๆ ในยุคของเขา 

1. เขาเขียนเก่ียวกับคนธรรมดาที่ไมใชวีรบุรุษ 
2. เขาใชเรื่องราวมากกวาใชเพียงขอเท็จจริง 
3. เขาอธิบายเหตุการณทางประวัติศาสตรโดยอางถึงสาเหตุเหนือธรรรมชาต ิ
4. เขาเนนถึงสิ่งที่ทําใหคนเกิดการกระทําในลักษณะนั้น 

 

 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เขาเนนถึงสิ่งที่ทําใหคนเกิดการกระทําในลักษณะนั้น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 31.96 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 27 

คําถามที ่19: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q07 

ดูที่เนื้อเรื่องสวนนี้ ใกลตอนจบของตอนที่ 2: 

“ย่ิงไปกวานั้น เรายังมีสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแขงขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิม
ฉลองกันตลอดป จากความสงางามของสถานที่พักอาศัยสวนตัวของพวกเรา ซึ่งสรางความพึงพอใจใน
แตละวันและชวยกําจัดความวิตกกังวลตางๆ ออกไป” 

ขอความใดตอไปนี้สรุปเนื้อหาของสวนนี้ไดดีที่สุด 

1. ระบบการปกครองในเอเธนสอนุญาตใหทุกคนสรางกฎหมายได 
2. ความบันเทิงและความงามเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ดีที่คุณจะมีไดในเอเธนส 
3. ชาวเอเธนสใชชีวิตหรูหราเกินไปและไมสามารถใชชีวิตอยางจริงจังได 
4. ชีวิตสวนที่เปนสาธารณะและสวนตัวถูกมองวาเปนสิ่งเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  ความบันเทิงและความงามเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ดีที่คุณจะมีไดในเอเธนส 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 63.74 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 28 

ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 
และแลวเครื่องบินขนสงไปรษณียภัณฑสามลําจากปาตาโกเนีย1 ชิลี และปารากวัย ไดเดินทาง

กลับมาจากทางใต ตะวันตก และเหนือสูบัวโนส ไอเรส  ซึ่งที่นั่นกําลังรอคอยสินคาจากเครื่องบิน
เหลานั้น เพ่ือเครื่องบินที่จะเดินทางไปยุโรปสามารถออกเดินทางประมาณเที่ยงคืนได 

นักบินสามคนที่อยูเบ้ืองหลังแผงควบคุมที่ใหญราวกับเรือบรรทุกสินคาตกอยูในความมืด และ   
จดจออยูกับเที่ยวบินของเขาที่กําลังเคลื่อนตัวเขาสูเมืองใหญ ซึ่งจะตองลดความสูงลงอยางชาๆ เพ่ือ
ออกจากทองฟาที่มีพายุหรือเงียบสงบ ราวกับคนประหลาดกําลังลงมาจากภูเขา 

รีวิแอร ผูรับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส  เขายังคง
เงียบจนกวาเครื่องบินทั้งสามลําจะมาถึง ตลอดทั้งวันเขารูสึกเหมือนมีลางราย เวลาผานไปนาทีแลว
นาทีเลาจนกระทั่งมีโทรเลขมาถึง รีวิแอรรูสึกวาเขาไดชวงชิงบางสิ่งจากโชคชะตาซึ่งคอยๆ ลดสิ่งที่เขา
ไมรูลงทีละนอย และดึงลูกเรือของเขาใหพนจากความมืดมาสูฝง 

ลูกเรือคนหนึ่งติดตอกับรีวิแอรดวยขอความทางวิทยุ: 
ไปรษณียภัณฑจากชิลีรายงานวาเขาสามารถมองเห็นแสงสวางจากบัวโนส ไอเรสแลว 
เย่ียมมาก 
ไมนานนัก รีวิแอรก็ไดยินเสียงเครื่องบิน ความมืดไดยอมปลอยหนึ่งในนั้นออกมาแลว ด่ังทะเลที่มี

คลื่นข้ึนๆ ลงๆ และสิ่งลี้ลับตองยอมคืนสมบัติที่มันโยนเลนไปมาเปนเวลานานใหกับชายหาด ในไมชา
มันคงจะคืนอีกสองคนที่เหลือกลับมา 

ในวันนี้การทํางานก็จบสิ้นลง  เจาหนาที่ภาคพ้ืนดินที่เหนื่อยลาคงจะกลับไปนอนและมเีจาหนาที่
ชุดใหมที่สดชื่นมาทําหนาที่แทน มีเพียงแตรีวิแอรเทานั้นที่ไมไดพัก: จากนั้นก็มาถึงคราวของ
ไปรษณียภัณฑจากยุโรปที่จะเขามาเพ่ิมความวิตกใหเขาอีก และมันจะเปนอยางนี้ไปตลอด และ
ตลอดไป 

 

Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard 
1  พื้นที่ทางตอนใตของชิลีและอารเจนตินา 

“ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ในหนาที่ผานมาเปนสวนที่ตัดมาจากนวนิยายที่เขียนในป 1931   นวนิยาย
นี้ใชประสบการณการเปนนักบินขนสงสินคาในทวีปอเมริกาใตของผูแตงเปนพ้ืนฐาน 

ใชสวนที่ตัดออกมาเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่20: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q01 – 0 1 2 9  
เรื่องนี้เกิดข้ึนในชวงเวลาใดของวัน ใหใชเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 29 

 

 

 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ระบุวาเปนเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนกลางคืนหรือตอนเย็น (แตไมใชหรือหลังจากเที่ยงคืน) 
และ อธิบายโดยอางถึงขอมูลจากเนื้อเรื่องไดอยางถูกตอง อาจถอดความหรือยกประโยคมา
ตอบโดยตรง 
 ตอนกลางคืน เนื้อเรื่องกลาววาพวกเขา “ตกอยูในความมืด” 
 ตอนเย็น เขากําลังรอพวกนั้นมาถึง เพื่อใหเครื่องบินยุโรปสามารถออกเดินทางไดตอนเที่ยงคืน 
 มันเปนเวลากลางคืนเพราะ “ความมืดไดยอมปลอยหนึ่งในนั้นออกมาแลว” 
 กอนเที่ยงคืน นั่นคือเวลาที่เครื่องบินยุโรปออกเดินทาง 
 ระหวาง 2  ทุม ถึงเที่ยงคืน เรารูวามันมืด แตมันไมใชเที่ยงคืน ซึ่งเปนเวลาที่เครื่องบินอีกลําจะออก

เดินทาง 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ระบุวาเปนเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนกลางคืนหรือตอนเย็น (แตไมใชหรือหลังจากเที่ยงคืน) แต
ไมมีหลักฐานสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง 
 ตอนกลางคืน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ระบุวาเปนเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนเที่ยงคืนหรือหลังจากเที่ยงคืน 
 “สามารถออกเดินทางประมาณเที่ยงคืนได” [การยกประโยคที่ไมเก่ียวของมาจากเนื้อเรื่อง] 
 “ประมาณเที่ยงคืน” [การยกประโยคที่ไมเก่ียวของมาจากเนื้อเรื่อง] 
 หลังเที่ยงคืน 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ในตอนเชา 
 ในตอนบาย 
 ในตอนกลางวัน 
 เวลา 3  ทุม [หรือบอกเวลาที่แนนอนอื่นๆ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 20.3 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 30 

คําถามที ่21: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q03 – 0 1 2 9  

รีวิแอรรูสึกอยางไรกับงานของเขา ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 3 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อธิบายความรูสึกของรีวิแอรที่มีตองานของเขา โดยอางถึง ความเครียด การยืนหยัด การ
แบกรับภาระ หรือยังคงมุงมั่นที่จะทําหนาที่ของเขา และ ใหคําอธิบายที่อางถึงสวนที่
เก่ียวของในเนื้อเรื่อง อาจอางถึงเนื้อเรือ่งทั่วๆ ไป หรืออาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบ
โดยตรง การยกประโยคตองเขากับอารมณตามที่กลาวไว 
 เขามีงานทวมหัว คุณจะเห็นไดจากบรรทัดสุดทาย เขาไมเคยไดพักเลย 
 เขาเครียด ทั้งวันเขา “รูสึกเหมือนมีลางราย” 
 เขาหนักใจกับงาน ทั้งวันเขากังวลกับเครื่องบินสามลํานั้น จากนั้นก็ตองกังวลกับอีกลําที่จะไปยุโรป! 
 เขายอมรับ คุณจะเห็นไดจากคําสุดทาย “ตลอดไป” ซึ่งเขาคิดวาคงไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง 
 เขาเปนหวงงานของเขาจริงๆ เขาไมอาจผอนคลายไดจนกวาเขาจะรูวาทุกคนปลอดภัย [ใสหลักฐาน

อางอิงทั่วไปจากเนื้อเรื่อง] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อธิบายความรูสึกของรีวิแอรที่มีตองานของเขา โดยอางถึง ความเครียด การยืนหยัด การ
แบกรับภาระ หรือยังคงมุงมั่นที่จะทําหนาที่ของเขา โดยไมมีคําอธิบายที่อางถึงในเนื้อเรื่อง 
 เขารูสึกรับผิดชอบจริงๆ สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้น 
 เขาเครียด 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 36.36 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 31 

 เขาชอบงานของเขา เพราะเขาอยูในตําแหนงที่ควบคุมดูแลสิ่งตางๆ จํานวนมาก [ไมใชการสนับสนุน
จากเนื้อเรื่อง] 

 เขาคิดวามันยอดมากเพราะเขาสามารถดูเครื่องบินได [ไมใชการสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่22: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q05 – 0 1 9  

“ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ถูกเขียนข้ึนในป ค.ศ.1931 นักเรียนคิดวาปจจุบันนี้ ความกังวลของรีวิแอร 
ยังเปนเหมือนเดิมใชหรือไม ใหเหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 
 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบ (หรือ แสดงโดยนัย) ใช หรือ ไมใช และอางถึงการเปรียบเทียบระหวางชวงเวลา 
และ สนับสนุนคําตอบของนักเรียน อาจอางถึงการตระหนักทางดานวัตถุ เชน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาในการรักษาความปลอดภัย หรือ ตระหนัก
ทางดานจิตวิทยา เชนความวิตกกังวล คําตอบตองสอดคลองกับการอานเนื้อเรื่องที่ถูกตอง 
 ตอนนี้ นักบิน (เครื่องบิน) มีอุปกรณที่มีความกาวหนาอยางมากชวยกําหนดทิศทาง และชวยเสริมใน

ดานเทคนิคเมื่อสภาพอากาศไมดี 
 ไมใช ปจจุบันเครื่องบินมีเรดารและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหรอดพนจากสถานการณ

อันตรายได 
 ใช เครื่องบินก็ยังคงอันตรายอยู เหมือนกับระบบขนสงวิธีอื่นๆ ความเสี่ยงในการตกหรือเครื่องยนต

หยุดทํางานยังไมสามารถกําจัดออกไปได 
 ตอนนี้ เทคโนโลยีใหมและความกาวหนาทางเทคนิคมีความสําคัญมาก ทั้งในเครื่องบินและภาคพื้นดิน  
 ใช ยังคงมีความเสี่ยงในการตกอยู 
 ไมใช กอนหนานี้ไมมีความกลัวจากการโจมตีของผูกอการราย 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 18.84 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 32 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 ไมใช ปจจุบันมีความกลัวที่แตกตางออกไป 
 ใช ความกาวหนาบางอยางไดเกิดขึ้น 
 ในทางหนึ่งคือใช แตในบริบทของยุคสมัยใหม [กวางเกิน] 
 หลายปผานไป คนอาจเขาไปเปลี่ยนแปลงมัน [กวางเกิน] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ไมใช เพราะทุกวันนี้คุณไมไดเดินทางตอนกลางคืน [เขาใจเก่ียวกับโลกคลาดเคลื่อน] 
 ไมใช เพราะในทุกวันนี้นักบินไดรับการฝกที่ดีขึ้น [ไมเก่ียวของ] 
 ไมใช รีวิแอรมีความสุขจริงๆ กับงานของเขา แตในปจจุบันนี้มีความกังวลเก่ียวกับผูกอการราย [อาน

เนื้อเรื่องคลาดเคลื่อน] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่23: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q07 

เกิดอะไรข้ึนกับตัวละครหลักในเรื่องนี ้

1. เขามีเรื่องประหลาดใจที่ไมนายินดี 
2. เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน 
3. เขารอบางอยางที่จะเกิดข้ึน 
4. เขาเรียนรูที่จะฟงผูอ่ืน 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  เขารอบางอยางที่จะเกิดข้ึน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.18 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมลู
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 33 

คําถามที ่24: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q08  

จากยอหนาที่สองจากทาย (“ไมนานนัก ...”) ความมืดและทะเลเหมือนกันในลักษณะใด 

1. ทั้งสองซอนสิ่งทีม่ีอยูภายในตัวมัน 
2. ทั้งสองเสียงดัง 
3. ทั้งสองถูกสยบดวยมนษุย 
4. ทั้งสองเปนอันตรายตอมนุษย 
5. ทั้งสองเงียบสงบ 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  ทั้งสองซอนสิ่งทีม่ีอยูภายในตัวมัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่25: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q09 

คําคูใดตอไปนี้อธิบายถึงภาวะจิตใจของรีวิแอรในเรื่องไดดีที่สุด 

1. ตื่นตระหนกและกระวนกระวาย 
2. ตื่นเตนและกระสับกระสาย 
3. โกรธและหงุดหงิด 
4. กังวลและหนักใจ 
5. ผอนคลายและมั่นใจ 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 9 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  กังวลและหนักใจ 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 47.72 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 71.43 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 34 

เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 

เสนทางเดินสํารวจดราเคนสเบิรกตอนเหนือ: แอฟริกาใต / เลโซโท 
เอกสารขอเท็จจริง 
ภาพรวม 

เสนทางเดินสํารวจดราเคนสเบิรกตอนเหนือ เปนการเดินขามสันเขาดราเคนสเบิรกตอนเหนือซึ่งอยูใน
ระดับสูง  เสนทางยาวประมาณ 40  ไมล (65 กม.) ครอมอยูบนชายแดนระหวางแอฟริกาใตและเลโซโทใน
การขามผานตองใชเวลาเดินทางดวยความอุตสาหะเปนเวลา 5 วัน บนเสนทางเดินสํารวจจะพบ
สถานที่เดนๆ ไดแก ทิวทัศนที่นาตื่นตาตื่นใจไปตลอด ตั้งแตจุดชมวิวรูปอัฒจันทรจนถึงจุดชมวิวเข้ียว
ปศาจซึ่งอยูในระหวางทางที่คุณเดินไปสูจุดบันไดโซเหล็ก และชมพระอาทิตยข้ึนทีม่อนจวาเนซึ่งควรคา
แกการตั้งนาฬิกาปลุก 
จุดเริ่มตน: ลานจอดรถผูพิทักษ อุทยานแหงชาติรอยัลนาทาล 
จุดสิ้นสุด: โรงแรมยอดวิหาร 
ความยากและความสูง: นี่เปนการเดินทางบนภูเขาสูงซึ่งเปนหนึ่งในพ้ืนที่หางไกลหลายๆ แหงของ
เทือกเขาดราเคนสเบิรก การเดินทางคอนขางยากลําบากและใชเวลาตลอดทั้งวัน ซึ่งจําเปนตองมี
ทักษะการนําทางที่ดีจึงจะเดินทางขามผานอยางปลอดภัย 
ชวงเวลาและฤดูกาล 

เดือนที่ดีที่สุดในการเดินทาง: เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หรือ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
สภาพอากาศ: ฤดูรอนในดราเคนสเบิรกอาจรอนมากและความชื้นสูง ฤดูหนาวจะแหงกวามาก แตก็มี
โอกาสเกิดฝนอยูเปนประจําซึ่งบนพ้ืนที่สูงบางครั้งอาจอยูในรูปของหิมะ ในชวงฤดูใบไมผลิและใบไม
รวงอุณหภูมิเวลากลางวันพอเหมาะ (ระหวาง 60๐F/15๐C และ 70๐F/20๐C) แตในตอนกลางคืน
อุณหภูมิจะลดต่ํากวาจุดเยือกแข็งอยูเสมอ 
 

อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน 
คาเฉล่ียอุณหภูมิสูงสุดในแตละวัน 
(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 
(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 
คาเฉล่ียอุณหภูมิต่ําสุดในแตละวัน 
(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 
(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 
คาเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนในแตละเดือน 
(นิ้ว)  9.3 8.5 7.7 3.1 1.1 0.6 0.5 1.3 2.4 4.0 6.5 7.9 
(มิลลิเมตร) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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วันที่ 

“เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา” ขางบนและในหนาที่ผานมา เปนสวนทีคั่ดลอกมาจากหนังสือ Classic Treks 

ใช “เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

คําถามที ่26: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q01 

ในภาพรวม เสนทางเดินสํารวจนี้ใหความรูสึกอยางไร 

1. ยากปานกลาง ฤดูรอนเดินสํารวจไดดีที่สุด 
2. ยากปานกลาง ผสมกันระหวางภูเขาและพ้ืนที่ราบ 
3. ยาก จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดี 
4. ยากที่สุด จําเปนตองมีความสามารถในการปนเขาที่ดี 
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ขอมูลการเดิน 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 49.24 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 36 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ยาก จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดี 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่27: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q02 – 0 1 9  

ลานจอดรถผูพิทักษอยูที่ระดับความสูงใด ใหนักเรียนตอบเปนฟุตและเมตร 

....................................................................ฟุต 

....................................................................เมตร 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบ 8,000 (ฟุต) และ 2,440 (เมตร) 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 8,000 เมตร, 2,440 ฟุต 
 6,000 เมตร, 1,830 ฟุต 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 60.61 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 37 

คําถามที ่28: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q04 – 0 1 2 9  

ลองจินตนาการวาถานักเรียนตองไปเดินในเสนทางเดินสํารวจที่อธิบายในเนื้อเรื่อง 

นักเรียนจะเลือกไปเดินตามเสนทางเดินสํารวจในเดือนใดตอไปนี ้

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และใชขอมูลในตารางเพ่ือให
เหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 

เมษายน มิถุนายน กันยายน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: วงกลมลอมรอบ “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และ ใหเหตุผลที่เปนการประเมิน
หรือเปรียบเทียบ (โดยตรงหรือโดยนัย) และ อางถึงตารางอยางถูกตอง หมายเหต:ุ อยาหัก
คะแนนสําหรับความสับสนเก่ียวกับฤดูกาลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต 
 เมษายน มันสบายและอบอุน [การประเมิน] 
 มิถุนายน มีฝนไมมาก [หมายถึงการเปรียบเทียบ] 
 มิถุนายน อากาศเย็นก็ไมเปนไร [การประเมิน] 
 กันยายน มีฝนไมมากและไมรอนหรือเย็นเกินไป 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: วงกลมลอมรอบ “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และ ใหเหตุผลที่อางถงึตาราง
อยางถูกตอง แตไมมีการประเมินหรือการเปรียบเทียบ หรือ เปรียบเทียบเดือนที่เลือกมา
กับอีกเดือนหนึ่งไดอยางถูกตอง และไมอางถึงเดือนที่สาม หมายเหต:ุ อยาหักคะแนน
สําหรับความสับสนเก่ียวกับฤดูกาลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต 
 กันยายน คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดในแตละวันเทากับ 19๐C 
 กันยายน เพราะมันแหงแลงกวาเดือนเมษายน 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.00 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 38 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมไดอางถึงตาราง 
 กันยายน เพราะมันบอกไววาเปนหนึ่งในเดือนที่แนะนํา [ไมไดอางถึงตาราง] 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 มิถุนายน เพราะมันนาจะดี [กวางเกิน] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่29: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q07 

จากขอมูลที่ใหมา หลังจากเดินผานไปสองวันนักเรียนจะอยูที่ไหน 

1. ที่ลานจอดรถผูพิทักษ 
2. ที่ถ้ําไอฟดิ  
3. ที่ถ้ํารวันคา 
4. ที่ถ้ํามอนจวาเน 
5. ที่ถ้ําทวินส 
6. ที่โรงแรมยอดวิหาร 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ที่ถ้ํารวันคา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกนั 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 35.76 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 39 

คําถามที ่30: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q08 – 0 1 9  

นักเรียนคิดวาเสนทางเดินสํารวจในวันใดยากลําบากที่สุด ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผล
สนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึง วันที่ 1 วันที่ 2 วันที ่3 วันที่ 4 หรือ วันที่ 5 และ ใหเหตุผลที่เปนไปไดและ
สอดคลองกับเนื้อเรื่อง ตองอางถึงเนื้อเรื่อง (โดยตรงหรือโดยนัย) 
 วันที่ 1 มันขึ้นเขาตลอดทาง 
 วันที่ 2 สําหรับฉัน เดินขึ้นแลวลง ขึ้นแลวลงแยกวาการเดินขึ้นหรือลงอยางเดียว 
 วันที่ 3 มียอดเขาที่นากลัวอยู 
 วันที่ 4 ยอดเขาดูโหดรายมาก 
 วันที่ 5 มันลงเขาตลอดทาง 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมไดอางถึงเนื้อเรื่อง 

 วันที่ 1 คุณยังไมเคยชินกับมัน [ไมไดอางถึงเนื้อเรื่อง] 
 วันที่ 5 คุณนาจะเหนื่อยอยางที่สุดหลังจากนั้น [ไมไดอางถึงเนื้อเรื่อง] 

ใหคําตอบโดยไมมีคําอธิบาย 
 วันที่ 2 [ไมมีคําอธิบาย] 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 วันที่ 1 เพราะมันนาจะยาก [กวางเกิน] 
 วันที่ 3 เปนวันก่ึงกลาง ดังนั้นนาจะเปนวันที่ยากที่สุด [ไมเพียงพอ] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 65.76 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 40 

คําถามที ่31: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q09 

ตามที่กลาวในภาพรวม บนเสนทางเดินสํารวจนักเรียนจะไดชมพระอาทิตยข้ึนตอนเชาของวันใด 

1. วันที่ 1 
2. วันที่ 2  
3. วันที่ 3 
4. วันที่ 4 
5. วันที่ 5 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 9 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  วันที่ 4 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 46.81 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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