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การรูเรื่องการอานของ PISA 

                                                                               
∗
 

 

 
การอานตามนิยามของ PISA  

PISA ใหนิยามการรูเรื่องการอาน (Reading literacy) ไววา หมายถึง ความรูและทักษะที่จะเขาใจ
เรื่องราวและสาระของสิ่งที่ไดอาน ตีความหรือแปลความหมายของขอความที่ไดอาน และประเมิน คิด
วิเคราะห ยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของการเขียนไดวาตองการสงสารสาระอะไรใหผูอาน ทั้งนี้เพื่อจะ
ประเมินวานักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการอานของตนและสามารถใชการอานใหเปนประโยชนในการเรียนรู 
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมและความเปนไปของสังคมอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมเพียงใด  เพราะการ
ประเมินของ PISA นั้นเนน “การอานเพื่อการเรียนรู” มากกวาทักษะในการอานที่เกิดจากการ “การเรียนรู
เพื่อการอาน” และ PISA ประเมินผลเพื่อศึกษาวานักเรียนจะสามารถรูเร่ืองที่ไดอาน สามารถขยายผลและ
คิดยอนวิเคราะหความหมายของขอความที่ไดอาน เพื่อใชตามวัตถุประสงคของตนในสถานการณตาง ๆ 
อยางกวางขวางทั้งในโรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 
 
นิยามเรื่องการอานของ PISA จึงมีความหมายกวางกวาการอานออกและอานรูเรื่องในสิ่งที่อานตาม
ตัวอักษรเทานั้น แตการอานยังไดรวมถึงความเขาใจเรื่องราวสาระของเนื้อความ สามารถคิดพิจารณาถึง
จุดมุงหมายของการเขียน สามารถนําสาระจากขอเขียนไปใชในจุดมุงหมายของตน และทําใหสามารถมีสวนรวม
ในสังคมสมัยใหมที่มีความยุงยากซับซอนขึ้น ดวยการสื่อสารจากขอเขียน PISA 2000 ไดใชขอสอบ 141 
ขอ เปนตัวแทนของภาระกิจการอานที่นักเรียนอายุ 15 ป จะตองพบและใชในอนาคต 
 

วิธีการวัดความรูและทักษะการอานของ PISA   

ในการทดสอบการอาน นักเรียนจะไดรับขอความตางๆ หลากหลายแบบดวยกันใหอาน แลวใหแสดงออกมา
วามีความเขาใจอยางไร โดยใหตอบโต ตอบสนอง สะทอนออกมาเปนความคิดหรือคําอธิบายของตนเอง 
และใหแสดงวาจะสามารถใชสาระจากสิ่งที่ไดอานในลักษณะตาง ๆ กัน ไดอยางไร    
 

องคประกอบของความรูและทักษะการอานที่ประเมิน 
 PISA เลือกที่จะประเมินโดยใชแบบรูปการอาน 3 แบบดวยกัน ไดแก 

ก) การอานขอเขียนรูปแบบตางๆ  

PISA ประเมินการรูเร่ืองจากการอานขอความแบบตอเนื่อง ใหจําแนกขอความแบบตางๆ กัน เชน 

การบอก การพรรณนา การโตแยง นอกจากนั้น ยังมีขอเขียนที่ไมใชขอความตอเนื่อง ไดแก การ

                                                           
∗

 ดร.สุนีย และคณะ (2547).  ความรูและทักษะของเยาวชนไทยสําหรับโลกวันพรุงนี้.  หนา 9-12. พิมพเผยแพรโดย สสวท. 
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อานรายการ ตาราง แบบฟอรม กราฟ และแผนผัง เปนตน ทั้งนี้ ไดยึดสิ่งที่นักเรียนไดพบเห็นใน
โรงเรียน และจะตองใชในชีวิตจริงเมื่อโตเปนผูใหญ 

ข) สมรรถนะการอานดานตางๆ 3 ดาน 

เนื่องจาก PISA ใหความสําคัญกับการอานเพื่อการเรียนรู มากกวาการเรียนเพื่อการอาน 
นักเรียนจึงไมถูกประเมินการอานธรรมดา (เชน อานออก อานไดคลอง แบงวรรคตอนถูก ฯลฯ) 
เพราะถือวานักเรียนอายุ 15 ป จะตองมีทักษะเหลานั้นมาแลวเปนอยางดี แต PISA จะประเมิน
สมรรถภาพของนักเรียนในแงมุมตอไปนี้ 

1) ความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ไดอานออกมา  (Retrieving information) 
ตอไปจะใชคําวา “คนสาระ” 

2) ความเขาใจขอความที่ไดอาน สามารถตีความ แปลความสิง่ที่ไดอาน คิดวิเคราะหเนื้อหา
และรูปแบบของขอความที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู (Interpretation) 
ซึ่งตอไปจะใชคําวา “ตีความ” 

3) ความเขาใจขอความที่ไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ไดอาน คิดวิเคราะหเนื้อหา
และรูปแบบของขอความที่ เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู พรอมทั ้ง
ความสามารถในการประเมินขอความที่ไดอาน และสามารถใหความเห็น หรือโตแยง
จากมุมมองของตน (Reflection and Evaluation) หรือเรียกวา “วิเคราะห” 

ค) ความสามารถในการใชการอาน  

PISA ประเมินความรูและทักษะการอานอีกองคประกอบหนึ่ง โดยดูความสามารถในการใชการอาน
ที่วามีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของขอเขียนไดมากนอยเพียงใด เชน ใชนวนิยาย  
จดหมาย  หรือชีวะประวัติเพื่อประโยชนสวนตัว ใชเอกสารราชการหรือประกาศแจงความเพื่อ
สาธารณประโยชน ใชรายงานหรือคูมือตางๆ เพื่อการทํางานอาชีพ ใชตําราหรือหนังสือเรียน เพื่อ
การศึกษา เปนตน 

 

ลักษณะของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบทั้งหมดประกอบดวยภาระกิจที่ตองอาน (Reading tasks) หรือขอสอบ ซึ่งแปลเปนภาษาของ
ประเทศที่เขารวมโครงการ ใหนักเรียนกลุมตัวอยางอายุ 15 ป ที่เปนตัวแทนของประเทศ อานและตอบคําถาม 
โดยจัดชุดขอสอบ (Test battery) ขอสอบทุกชุดมีความยากงายและมีความตรงที่ตรวจสอบและวัดความ
เชื่อมั่นเปรียบเทียบกันแลวโดยใช IRT (Item Response Theory)  ขอสอบหนึ่งชุดที่นักเรียนแตละคน
สอบนั้นจะมีขอสอบประมาณ 37 - 38 ขอ ใหนักเรียนทําใชเวลา 2 ชั่วโมง  
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เกณฑการจําแนกระดับความรูและทักษะการอาน ของ PISA 

การตัดสินวาระดับความรูของนักเรียนอยูในระดับต่ําหรือระดับสูงเพียงใด  PISA ไดกําหนดกรอบและ
เกณฑความรูและทักษะการอานไวเปนระดับตาง ๆ  5 ระดับ  ดังนี้ 
 

การอานระดับ 5  นักเรียนที่มีความสามารถในการอานถึงระดับ 5 คือผูที่สามารถ จัดการกับขอเขียนสิ่งที่
ยากและซับซอน เชน แสดงวาสามารถอานขอเขียนที่มีสาระยากๆ และที่ไมคอยพบในขอเขียนทั่วไป แสดงให
เห็นวาสามารถเขาใจ แปลความตีความขอเขียน สามารถอางอิงหรือเชื่อมโยงสาระที่อานกับวัตถุประสงคหรือ
ภาระกิจของตน   และสามารถวิเคราะหและประเมินการเขียนอยางวิพากษวิจารณ สามารถคาดการณ หรือ
สรางสมมติฐานจากสิ่งที่ไดอาน และดึงเอาความรูมาสรางเปนแนวคิดของตนได แมจะสิ่งนั้นจะไมคุนเคย 
หรือไมใกลเคียงกับสิ่งที่คาดหวังไวก็ตาม 

การอานระดับ 4 นักเรียนที่แสดงวามีทักษะระดับ 4 สามารถอานเขาใจเนื้อเร่ืองที่ยาก  บอกตําแหนงของ
สาระตางๆ  ในเรื่องที่ไดอาน  สามารถตีความและแปลความจากขอเขียนที่คอนขางซับซอน สามารถประเมิน 
และวิเคราะหทั้งเนื้อหาและรูปแบบของการเขียน แลวสะทอนออกมาเปนปฏิกริยาตอบสนอง หรือเปน
แนวความคิดของตนเองโดยมีขอเขียนที่อานเปนหลัก 

การอานระดับ 3  สามารถอานเขาใจเนื้อหาที่คอนขางยาก  กลาวคือ สามารถบอกสาระสําคัญและ 
ตีความจากขอความที่มีความซับซอนพอสมควร และมีจุดเนนที่เดนชัดหลายจุด และสามารถเชื่อมโยงความรู
เขากับเรื่องที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน สามารถประเมิน และวิเคราะหรูปแบบและสาระของสิ่งที่ไดอานไดใน
ระดับปานกลาง 

การอานระดับ 2 นักเรียนที่มีความชํานาญในการอานอยูที่ระดับ 2 มีความชํานาญในการอานในระดับพื้นฐาน 
กลาวคือ สามารถอานและบอกสาระไดตอเมื่อขอความที่อานคอนขางเดนชัดตรงไปตรงมา สามารถอางอิง
หรือเปรียบเทียบ หรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยรูไดในระดับต่ํา ประเมินและวิเคราะหไดในระดับพื้นฐาน 

การอานระดับ 1 ระดับนี้ถือวาเปนการอานระดับต่ําที่สุด นักเรียนจะจัดการกับการอานไดในภารกิจที่งาย ๆ  
เชน อานแลวรูวาสิ่งที่อานนั้นเกี่ยวกับอะไร สามารถบอกหรือคนสาระสําคัญไดเพียงอยางเดียว  สามารถ
เชื่อมโยงขอเขียนที่ไดอานกับสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตของตนไดนอย ไมสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบไดถา
ตองมีการคิดวิเคราะหเพิ่มเติม  
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ถึงแมจะจําแนกสมรรถนะในการอานไวถึง 5 ระดับก็ตาม  ก็ยังมีนักเรียนที่ความสามารถการอานไมถึง
ระดับ 1 แตทั้งนี้ไมไดหมายความวา นักเรียนอานไมได เพราะนักเรียนที่เรียนมาถึงขั้นนี้ถือวาตองอานได
อยูแลว และการประเมินครั้งนี้ไมไดประเมิน “การเรียนเพื่ออาน” แตเปนการประเมิน “การอานเพื่อ
เรียน” นักเรียนที่ทําคะแนนต่ํากวาระดับ 1 ก็คือ ผูที่เกือบจะไมแสดงความสามารถตามที่ PISA ตองการวัด 
นักเรียนอานไดบางคนอาจอานไดคลอง แตจะรูตามตัวอักษรที่ไดอาน โดยอาจเขาใจความหมายที่ลึกกวา
ความหมายตามตัวอักษรไมได หรือไมกระจาง ตีความและวิเคราะหหรือประเมินขอความที่เกี่ยวของกับ
สภาพการณในชีวิตหรือในความเปนจริงไมได ถือวานักเรียนที่มีความชํานาญการอานไมถึงระดับ 1 ยังไม
สามารถใชประโยชนจากการอานในการดําเนินชีวิต แลวยังไมอาจใชประโยชนเพื่อการศึกษาเลาเรียนอีกดวย 
สรุปวานักเรียนที่มีการอานไมถึงระดับ 1 เปนนักเรียนที่ยังไมสามารถแสดงทักษะเบื้องตนของการอานตาม
นิยามของ PISA นั่นคือยังมีการอานไมเพียงพอสําหรับที่จะใชประโยชนในการศึกษาหาความรูและทักษะ
ในวิชาอื่นๆ และสําหรับการเปนประชาชนที่มีคุณภาพในสังคมในอนาคต  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวอยางขอสอบการอานของ PISA 
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ทะเลสาบชาด 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าของทะเลสาบชาด ในซาฮารา อัฟริกาเหนือ ทะเลสาบชาดสูญหายไรรองรอย 
ประมาณ 20,000 ปกอนคริสตศักราช (20,000 BC) ชวงปลายยุคนํ้าแข็ง และประมาณ 11,000 ปกอนคริสตศักราช 
(11,000 BC) ทะเลสาบน้ีปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง ปจจุบันระดับนํ้าของทะเลสาบมีระดับเดียวกับเมื่อป ค.ศ. 1000     
(AD 1,000)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  แสดงถึงศิลปะบนหินแหงซาฮารา (ภาพเขียนโบราณ หรือภาพวาดบนฝาผนังถ้ํา) และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตวปา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 
ทะเลสาบชาด: การเปล่ียนแปลงระดับ 

4000 ปกอนคศ. 
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รูปที่ 2 
ศิลปะหินแหงซาฮาราและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตสัตวปา
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จงใชขอมูลขางตนเกี่ยวกับทะเลสาบชาด  ตอบคาํถามตอไปนี้   

 

 

คําถามที่ 1: ทะเลสาบชาด 

ปจจุบันทะเลสาบชาด ลึกเทาไร 

1. ประมาณ 2 เมตร 

2. ประมาณ 15 เมตร 

3. ประมาณ 50 เมตร 

4. สาบสูญไปแลว 

5. ขอมูลไมไดระบ ุ
 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  แผนภมูิและกราฟ 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

คําถามที่ 2: ทะเลสาบชาด 

ประมาณปใด ทีก่ราฟในรูปที่ 1 เร่ิมตน 

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

 

 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  แผนภมูิและกราฟ 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

คะแนนเต็ม 

ตอบวา 11,000 กอนคริสตศักราช (หรือ ประมาณ ระหวาง 10,500 และ 12,000  หรือคําตอบอื่นๆ ที่ช้ีวานักเรียน
ประมาณไดจากมาตราสวนในแผนที่)  เชน 

• 11,000 

• 11,000 กอนคริสตศักราช  

• 10,500 กอนคริสตศักราช  

 

• กอน 10,000 กอนคริสตศักราชเพยีง

เล็กนอย 

• ประมาณ 12,000 

• ประมาณ 11,000 กอนคริสตศักราช 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ รวมถึงลูกศรที่ช้ีจุดเริ่มตนของกราฟ 

• 10,000 กอนคริสตศักราช  [ไมสามารถประมาณจากมาตราสวน] 

• 20,000 กอนคริสตศักราช  

• 8000 กอนคริสตศักราช  [ดูตัวเลขผิด] 

• 11000 BC 4000 กอนคริสตศักราช  [ไมอานคําตอบที่ถูกขีดทิ้ง] 

• 0 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 77.0 

เกาหล ี 73.0 

จีน-ฮองกง 55.8 

ไทย 33.2 

คําตอบถูก 

    ขอ 1.  ประมาณ 2 เมตร 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 52.7 

เกาหล ี 44.2 

จีน-ฮองกง 61.5 

ไทย 19.0 
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คําถามที่ 3: ทะเลสาบชาด  

ทําไมผูเขยีนจึงเลือกที่จะเริ่มตนกราฟ ณ จุดนี?้ 

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

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

 
 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  แผนภมูิและกราฟ 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

คะแนนเต็ม 

คําตอบอางถึงการปรากฏขึ้นใหมของทะเลสาบ ขอสังเกต คําตอบอาจได 1 คะแนน แมวาคําตอบกอนหนาน้ีจะผิด เชน 

• ทะเลสาบชาดปรากฎขึ้นใหมในป 11,000 กอนคริสตกาล หลังจากที่หายสาบสูญ 

• หายไปโดยสิ้นเชิง เมื่อประมาณ 20,000 กอนคริสตกาล 

• ทะเลสาบหายไปชวงระหวางยุคน้ําแข็ง และกลับมาปรากฎอีกราวประมาณยุคนี้ 

• มันปรากฏขึ้นอีก 

• ประมาณ 11,000 กอนคริสตกาล มันกลับมาอีก 

• แลวทะเลสาบก็ปรากฏขึ้นอีกหลังจากที่หายไป 9000 ป 

 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ เชน 

• นี่คือเหตุการณที่เกิดข้ึน  เมื่อสรรพสัตวเร่ิมปรากฏตวั 

• 11,000 กอนคริสตกาล  เมื่อมนุษยเร่ิมสรางศิลปะบนหิน 

• 11,000 กอนคริสตกาล  เมื่อทะเลสาบปรากฏขึ้น (คร้ังแรก) 

• เพราะเปนเวลาที่ทะเลสาบชาดแหงสนิท 

• เพราะเปนจุดเร่ิมตนของกราฟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 48.8 

เกาหล ี 37.2 

จีน-ฮองกง 47.2 

ไทย 16.6 
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ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 78.6 

เกาหล ี 84.8 

จีน-ฮองกง 76.4 

ไทย 63.1 

 
คําถามที่ 4: ทะเลสาบชาด 

รูปที่ 2 ต้ังอยูบนพื้นฐานที่ถือวา 

1. สัตวตางๆ ในศลิปะบนหนิ คือ สัตวที่มีอยูในพื้นทีน่ั้น ในเวลาทีม่ีการวาดภาพนั้นๆ 

2. ศิลปนที่วาดสัตวมีทักษะสูงมาก 

3. ศิลปนที่วาดรปูสัตวเปนผูเดินทางทองเที่ยวไปไดในโลกกวางอยางทั่วถึง 

4. ไมไดมีความพยายามทีจ่ะนําสัตวที่วาดในภาพเหลานั้นมาเปนสัตวเลี้ยง 

 

 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  แผนภมูิและกราฟ 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 
 
 
 
 
 

คําถามที่ 5: ทะเลสาบชาด 

ใหนําขอมูลจากรูป 1 และ รูป 2 มารวมกันเพื่อตอบคําถามนี ้

การสาบสูญของแรด ฮิปโปโปเตมสัและวัวปา ในภาพศิลปะบนหนิแหงซาฮารา เกิดขึ้นเมื่อใด 

1. ตอนเริ่มตนของยุคน้ําแข็งซึ่งใกลกับยุคปจจุบันทีสุ่ด 

2. ชวงกลางของยคุเมื่อทะเลสาบชาดมีระดับสูงสุด 

3. หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพนัป 

4. เมื่อตอนตนของชวงเวลาที่ทะเลสาบแหงไป 

 
สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  แผนภูมิและกราฟ 
สถานการณ :  ชุมชนทองถ่ิน 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 
 
 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 58.1 

เกาหล ี 54.6 

จีน-ฮองกง 40.3 

ไทย 33.3 

คําตอบถูก 

   ขอ 1.  สัตวตางๆ ในศิลปะบนหนิ คือ สัตวที่มีอยูในพื้นที่นั้น 

ในเวลาที่มีการวาดภาพนั้นๆ 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

คําตอบถูก 

   ขอ 3.  หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพันป 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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ไขหวัด  

 
โครงการใหพนักงานสมัครใจสรางภมูิคุมกนัไขหวดั  ของบรษิัททองไท 

 

เราทราบกันดีวา ไขหวัดติดตอไดงาย และรุนแรงในฤดูหนาว ทําใหผูปวยหายยาก 

วิธีที่ดีที่สุดในการตานไวรัสไขหวัด คือ  ทําใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี  การออกกําลังกาย  ทุกวนั  และการกินอาหารที่มี
ประโยชนที่มีผักและผลไมมากๆ  จะชวยใหระบบภมูิคุมกันในรางกายสามารถตอสูและปองกันการคุกคามของไวรัสชนิดน้ีได 

ทองไทตัดสินใจเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับภมูิคุมกัน  เพื่อเปนอีกวิธีหน่ึงที่ใชปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสระหวาง
บุคคล  ทองไทจดัพยาบาลมาฉีดวัคซีนใหที่บริษทัในชวงครึ่งวันของเวลาทําการของสัปดาหที่เร่ิมจากวันที่ 17 พฤษภาคม โครงการ
น้ีเปนบริการฟรีแกพนักงานทุกคน 

โครงการนี้เปนโครงการตามความสมัครใจ พนักงานที่เขารวมโครงการตองลงช่ือแสดงความยินยอม  เพื่อแสดงวา ไมเปนภูมิแพ 
และแจงใหทราบวาการฉีดวัคซีนครั้งน้ีอาจเกิดผลขางเคียงบางเล็กนอย 

คําแนะนําทางการแพทยระบุวา การใหภูมิคุมกันน้ีไมทําใหเปนไขหวดัใหญ อยางไรกต็าม อาจเกิดผลขางเคียงบาง เชน เมื่อยลา มี
ไขเล็กนอย และแขนไมมีกําลัง 

 
ใครควรไดรบัภมูิคุมกนั? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป แนะนําใหสรางภูมิคุมกัน  
ยกเวนผูใดกต็ามที่เปนโรคเรื้อรังทีท่ําใหสุขภาพออนแอ  โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่เปนโรคหัวใจ หลอดลมอักเสบ หรือเบาหวาน 
ไมวา อายุเทาใด ในสภาพแวดลอมของที่ทาํงาน ทกุคนเส่ียงตอการติดเชื้อหวัด 

ใครไมควรไดรบัภมูิคุมกนั? 

ผูที่แพอาหารประเภทไข คนที่เปนไขตัวรอนเฉียบพลัน และสตรีมีครรภ 

โปรดปรึกษาแพทย  หากทานกําลังอยูในระหวางการบําบัดดวยยาใดๆ หรือเคยมปีฏิกริิยาตอการฉีดยาแกหวัดมากอน 

 

 
ถาทานตองการไดรับภูมิคุมกัน ในสัปดาหที่เร่ิมจากวันที่ 17 พฤษภาคม โปรดแจงฝายบุคคล   ที่คุณวีนัส  ร่ืนรมย   ภายในวัน
ศุกรที่ 7 พฤษภาคม การนัดวันเวลาจะทําตามชวงที่พยาบาลวาง จํานวนคนที่ตองการรับภูมิคุมกัน และเวลาที่พนักงานสวนใหญ
สะดวก  อยางไรก็ตามถาทานตองการไดรับภูมิคุมกนัสําหรับฤดูหนาวนี้แตไมสะดวกในวันที่กําหนด  โปรดแจงคุณวีนัส  เพื่อจะได
จัดวันและเวลาอื่นแทน  ถามีผูเขารวมจํานวนมากพอ 

ถาทานตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอคุณวีนัส ตอ 5577 

วีนัส  ร่ืนรมย เจาหนาที่ฝายบุคคลของบริษัททองไท  เตรียมใบปลิวขอมลู 2 หนา ดังกลาว สําหรับพนักงานบริษทั  
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ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 44.1 

เกาหล ี 41.6 

จีน-ฮองกง 56.2 

ไทย 21.7 

ใหนักเรียนใชขอมูลดังกลาวขางตน สําหรับตอบคําถามตอไปน้ี 

คําถามที่ 1: ไขหวัด 

ขอใดตอไปนี้ กลาวถึงวิธีการของโครงการสรางภูมิคุมกันไขหวัดของบริษทัทองไท 

1. จะมีการจดัการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในชวงฤดูฝนนี ้

2. จะมีการฉีดวัคซนีใหในชวงเวลาทํางาน 

3. ผูเขารวมโครงการจะไดรับรางวลัเปนการตอบแทน 

4. แพทยจะดาํเนินการฉีดวัคซีน 

 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 
 

คําถามที่ 2: ไขหวัด  

เราสามารถดเูน้ือหาของบทความ  (กลาวถึงอะไร) 

เราสามารถดูรปูแบบ (วิธีที่นาํเสนอ) 

คุณวีนัสตองการใหรูปแบบ ของเอกสารดูเปนกนัเอง  ในขณะเดยีวกันตองการเชิญชวนพนักงานดวย 

ทานคดิวา เธอประสบความสําเรจ็หรือไม 

จงอธิบาย โดยอางถึงรายละเอียดของการจดัวางขอความ แบบวธิีการเขียน การวางภาพ หรือลายเสนตางๆ 

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

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

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

 

 
สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 85.8 

เกาหล ี 71.7 

จีน-ฮองกง 86.4 

ไทย 49.0 

คําตอบถูก 

   ขอ 2.  จะมีการฉีดวัคซีนใหในชวงเวลาทํางาน 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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คะแนนเต็ม 

อางเน้ือหาอยางถกูตอง  และโยงรูปแบบการเขียนเขากับวัตถุประสงค  ใหสอดคลองกับความหมายของ “เปนกันเองและชักชวน
สงเสริม” ตองมีอยางนอย 1 ขอ  ตอไปน้ี 

 (1) อางลักษณะสําคัญเน้ือหาในรายละเอียด (การวางรปูแบบ วิธีการเขียน ภาพ หรือส่ิงอ่ืนๆ 
ที่คลายคลงึกัน)  น่ันคือ บอกคุณภาพของรูปแบบการเขียนในแตละสวน และ/หรอื 

 (2) ใชคําที่แสดงการประเมินคุณคาแบบอื่นนอกเหนือจาก “เปนกันเอง” และ “ชักชวนสงเสริม”  
(หมายเหต ุคําวา “นาสนใจ”  “อานงาย” และ “ชัดเจน” ถือวายังไมตรงพอ)   

 ตองแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน หรือเปนนัยๆ ดวยวาวีนัสประสบความสําเร็จหรือไม  เชน 

• ไม การวางรูปเข็มฉีดยาตั้งแตเร่ิมตนเปนความคิดที่แย ทําใหดูนากลัว  [อางถึงการวางรูปแบบโดยเฉพาะรปูใดรูปหนึ่ง (1)  

ใชคําของตนเองประเมินคุณคา คือ “นากลัว” (2)] 

• สําเร็จ  ใชรูปภาพค่ันเนื้อหาชวยใหงายตอการอาน [อธิบายในแงการวางรูปแบบ (1)] 

• ภาพไวรัสที่คลายการตูนดูเปนกันเอง [อางอยางจําเพาะ (“คลายการตูน”) ของการเสนอรูปแบบ (1)] 

• ไม  รูปภาพดูเปนเด็กเกินไป และไมตรงกับเร่ือง  [ใชศพัทของตัวเอง (“ดูเปนเด็ก” “ไมตรงกับเร่ือง”) เพื่อประเมินลักษณะที่

กลาวถึงในเนื้อเรื่อง (2)] 

• สําเร็จ  รูปแบบการเขียนดูสบายๆ ไมเปนทางการเกินไป [ใชศัพทของตนเอง (“สบายๆ”  “ไมเปนทางการ”) ในการประเมนิ

รูปแบบท่ีกลาวถึง (2)]  

• สําเร็จ  รูปแบบดูอบอุน เชื้อเชิญ [ใชศัพทของตนเองในการประเมินรูปแบบ (2)] 

• มีขอเขียนมากไปคนมักไมสนใจอาน [อางถึงรูปแบบท่ีเกี่ยวของในการเสนอเนื้อหา ขนาดเนื้อหาของบทความ (1) ใชศัพท

ของตนเอง (2)] 

• เธอไมไดกดดันใหคนไปรับการฉีดวัคซีน และนั่นจะเปนการชักชวนสงเสริมใหคนไปรับวัคซีน  [อางถึงทาทีอยางเปนนัย  

ตามลักษณะหนึ่งของการเขียนเรื่อง ในแงของรูปแบบ (2)] 

• ใชไมได  การเขียนเปนทางการมาก [เปนแบบโตแยงแตอนุโลมไดวาใชศัพทของตนเองในการประเมิน  “เปนทางการ” (2)] 

ไดคะแนนบางสวน 

อางตามเนื้อหาไดอยางถูกตอง และ โยงกับวัตถุประสงคเขากับสาระของเรื่อง (มากกวากับรูปแบบการเขียน) สอดคลองกับ “ความ
เปนกันเอง” และ “ชักชวนสงเสริม” บอกความเห็นไดดวยวา  วีนัสประสบความสําเร็จหรือไม เชน 

• ไม  ไมมีทางที่ขาวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจะเปนกันเองและชักชวนสงเสริมได 

• ใช  เธอประสบความสําเร็จ เธอใหมีหลายๆ  โอกาสและจัดสรรเวลาใหสําหรับทุกคนไดรับภูมิคุมกันหวัด เธอยังไดให

คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอีกดวย 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่ไมพอเพียง หรือคลุมเครือไป 
• ใช  ทําได ดูเหมือนจะเปนความคิดที่ดี 

• ใช  เปนกันเองและใหกําลังใจ  [ไมไดใชคําที่กลาวถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง] 

• ไม  ไมเปนผลหรอก 

• ไม  เพราะขอมูลบางอยางไมถูกตอง  [อางถึงเนื้อหาโดยไมมีความเชื่อมโยงกับความคิดของ “ความเปนกันเอง และชักชวน

สงเสริม”] 

• ใช  ภาพประกอบเปนการชักชวนสงเสริม  และรูปแบบของการประกาศนั้นยอมรับได[“ภาพประกอบเปนการชักชวน

สงเสริม” ไมบอกอะไรมากไปกวาคําถาม “รูปแบบของการประกาศนั้นยอมรับได” นั้น ออนเกินไป] 

• เธอประสบผลสําเร็จ  อานงาย และชัดเจน   [คําที่ใชยังไมเฉพาะเจาะจงพอ] 

• ฉันคิดวาเธอประสบความสําเร็จอยางดีเธอเลือกภาพและเขียนเนื้อเร่ืองไดนาสนใจ [ไมมีการประเมินรูปภาพแตอยางใด และ

เนื้อหานาสนใจ คลุมเครือเกินไป] 
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ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 38.8 

เกาหล ี 29.6 

จีน-ฮองกง 74.0 

ไทย 51.5 

หรือ  แสดงความเขาใจเนื้อเร่ืองที่ใหไมถูกตอง หรอื ใหคําตอบที่ไมเปนเหตุเปนผลหรอืไมเกี่ยวของ  
• ใช  เพราะทุกคนควรไดรับการฉีด  [ไมเกี่ยวของและไมถูกตอง] 

• ไม  รูปภาพไมเกี่ยวกับขาวสาร  [ไมถูกตอง] 

• ใช เพราะเธอตองการใหทุกคนกังวลใจเกี่ยวกับการเปนไขหวัด [ขัดแยงกับความคิดเร่ือง “เปนกันเองและชักชวนสงเสริม”] 

• เปนเรื่องดี แตมันเปนเพียงความเห็น [ไมเกี่ยวของ] 

• ใช มันใหขาวสารสั้นๆ เกี่ยวกับการทําอยางไรจึงสามารถหยุดยั้งไขหวัดใหญ [ไมเกี่ยวของ – อางถึงเนื้อหาที่ไมจําเพาะ

เจาะจง] 

• ใช เธอเพียงแตพูดความจริง  [ไมเกี่ยวของ] 

• ใช เพราะนาจะมีคนมากกวานี้ที่ควรไดรับภูมิคุมกัน [ใหความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับเร่ืองภมูิคุมกัน ไมไดกลาวถึงรูปแบบของ

เนื้อหา] 

• ใช ฉันทํา เพราะวาไมมีใครอยากปวย ทุกคนตองการมีสุขภาพดี [ไมเกี่ยวของ] 

 
 
 
คําถามที่ 3: ไขหวัด 

ใบปลิวนี้ ช้ีใหเห็นวา ถาทานตองการปองกันตัวเองจากไวรัสไขหวัด การฉีดภูมคิุมกันไขหวดันั้น เปนจริงในขอใด 

1. ไดผลดีกวาการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน แตมีความเสี่ยงสูงกวา 

2. เปนความคดิที่ด ีแตไมใชการแทนการออกกาํลังกายและการกินอาหารทีม่ีประโยชน 

3. ไดผลเชนเดียวกบัการออกกาํลังกาย และการกินอาหารทีม่ีประโยชน และมีความยุงยากนอยกวา 

4. ไมคุมคา ถาทานออกกําลังกายเปนประจาํอยูแลวและกินอาหารที่มีประโยชน 

 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําตอบถูก 

   ขอ 2.  เปนความคิดที่ดี แตไมใชการแทนการออกกาํลังกาย  

และการกินอาหารที่มีประโยชน 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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สวนหน่ึงของใบปลิวกลาววา : 

ใครควรไดรบัการฉีดวัคซนี? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 
 

หลังจากที่คุณวีนัสแจกใบปลิวน้ีแลว เพื่อนรวมงานบอกเธอวา ควรตัดขอความ  “ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส” 
ออกไป เพราะเปนขอความที่อาจทําใหเขาใจผิด 
 

คําถามที่ 4: ไขหวัด 

นักเรียนเห็นดวยกับคําแนะนาํทีว่า ขอความนี้ทาํใหเขาใจผิด และควรตัดออกหรอืไม เพราะเหตุใด  

จงใหเหตุผลอธิบายคาํตอบของทาน 

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

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

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

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

 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

คะแนนเต็ม 

คําตอบที่มีการประเมินเน้ือหาในสวนที่เกี่ยวกับคําวา “เขาใจผิด”  โดยชี้วาอาจจะทําใหคิดขัดแยงกัน (“ใครควรไดรับภูมิคุมกัน 
ใครก็ได…” ตรงขามกับ “ใครไมควรไดรับภูมิคุมกนั”) นักเรียนอาจจะอธิบายหรือไมอธิบายสิ่งที่ตรงกนัขามคืออะไร   

• เห็นดวย  เพราะมันอาจเปนอันตรายสําหรับบางคนที่จะรับภูมิคุมกัน (เชน หญิงมีครรภ) [บอกขอขัดแยง] 

• ไม เพราะคุณเพียงแตตองอานตออกีสองสามบรรทัดเพื่อใหไดรูวาใครบางที่ไมควรไดรับการฉีดวัคซีน และรวมความแลว

เธอตองการใหทุกคนไดรับวัคซีน 

• เห็นดวย  เพราะเธอพูดวา “ใครก็ได” สามารถไดรับภูมิคุมกันไดและตอมาเธอยังพูดวาคนที่ไมควรไดรับภูมิคุมกัน          

[ชี้ขอขัดแยง] 

• บรรทัดนี้บอกใหเห็นวาทุกคนควรไดรับวัคซีน ซึ่งไมจริง  [ชี้ขอขัดแยงอยางสั้นๆ] 

• เห็นดวย  สวนมากแลว อาจจะใช “ใครก็ตามที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส แตตองเปนคนที่ไมมีอาการหรือโรคตางๆ 

เหลานี้”  [เสนอแนะคําใหมที่บอกนัยของความขัดแยง] 

หรือ คําตอบที่มีการประเมินเน้ือหาในสวนที่เกี่ยวกับคําวา “เขาใจผิด”  โดยชี้วา คําพูดอาจกลาวเกินจริงไป (เชน ไมทุกคนเสมอ
ไปที่ตองไดรับภูมคุิมกัน หรือการไดรับภูมิคุมกันไมไดปองกันไดอยางสมบูรณ) อาจจะอธิบาย  หรือไมก็ไดวาเกินจริง
อยางไร อาจบอกอยางชัดๆ  หรือบอกเปนนัยวาเหน็ดวยหรือไมเห็นดวย  เชน 

• ตัดไปเลย เพราะการไดรับภูมิคุมกันไมสามารถประกันวาคุณจะไมเปนไขหวัดใหญ 

• ฉันไมเห็นดวย  ถึงแมมันจะทําใหดูเหมือนวาคุณตองเปนไขหวัดใหญอยางแนนอน ถาไมฉีดวัคซีน 

• การฉีดวัคซีนไมไดปองกันอยางสมบรูณ 

• ตัดออกไปเลยไมสนใจ  เพราะไมใชทุกคนจะเปนไขหวัดใหญ โดยเฉพาะถารางกายคุณแข็งแรงดี 

• เห็นดวย เพราะมนัชวยทําใหการฉีดวัคซีนดูดีกวาที่มันเปนจริง  [การทําใหเกินจริงถึงแมไมจําเพาะเจาะจง] 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 41.3 

เกาหล ี 38.3 

จีน-ฮองกง 33.7 

ไทย 22.5 
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ไดคะแนนบางสวน 

คําตอบที่มีการประเมินสวนของเนื้อหาแตไมเกี่ยวกับคําวา “เขาใจผิด”   
 (1)    บอกวา บทความที่กลาวถงึน้ี หนักแนน มีผลดี และ/หรือสงเสริมสนับสนุน  โดยไม 

       กลาวถึงขอขัดแยงหรือความเขาใจเนื้อหาผิด หรือ 
 (2)    บอกประโยค “ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส” ไมจําเปนตองบอกซ้ําเพราะเน้ือหา 

       บอกชัดเจนอยูแลว 

• เปนการดีที่ทําขึ้น เพราะชวยสนับสนุนคนทั่วไป (1) 

• มันควรอยูตรงนั้น เพราะทําใหขาวสารดูเดน (1) 

• ฉันคิดวา ควรตัดคําเหลานั้นออก  เพราะมันไมไดกลาววาทุกคนตองการปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส ถึงแมการไดรับ

ภูมิคุมกันจะไมไดปองกันไดเต็มที่กต็าม (2) 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่ไมเพยีงพอ หรือคลุมเครือ หรือ กลาวซ้ําถึง “การเขาใจผิด” โดยไมอธิบายเหตุผล  

• ทิ้งไวอยางนั้นแหละดีแลว  [ไมมีคําอธิบาย] 

• เขาควรใสรูปภาพอื่น แทนหัวเรื่อง [ไมมีคําอธิบาย] 

• ใช ประโยคนี้มีการเขาใจผิด และอาจกอใหเกิดปญหา [ไมอธิบาย] 

หรือ  แสดงความเขาใจที่ไมถูกตองในเน้ือหา หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผล หรือไมเกี่ยวของ 
• ควรตัดทิ้งไป เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจดวยตัวเอง [เขาใจใจความหลักของเรื่องผิด   ไมใชเปนคําสั่งใหทํา] 

• ฉันคิดวา คําวา ไขหวัด ควรเติมไวขางหนาคําวาเชื้อไวรัสดวย เพราะคนทั่วไปที่เพียงแตมองผานๆ อาจคิดวากําลังพูดถึง

ไวรัสตัวอื่นที่ไมใชไขหวัด [เปนการอธิบายที่ปองกันการ “เขาใจผิด”  แตไมเปนเหตุเปนผลกับใจความของเรื่อง] 

• ใช  คนทั่วไปอาจสนใจ แตอาจกลัวเข็มฉีดยา  [ไมเกี่ยวของ] 

 

 
 

คําถามที่ 5: ไขหวัด  

จากใบปลิว พนกังานใดตอไปนีค้วรติดตอคุณวนีสั 

1. เกียรติศักดิ์ จากแผนกคลังสินคา ไมตองการฉีดวคัซีนเพราะเขาตองการสรางภมูคิุมกันตามธรรมชาต ิ

2. ปวีณา จากฝายขาย อยากทราบวาโครงการภูมิคุมกันเปนโครงการที่บังคับทุกคนตองเขารวมหรือไม 

3. ดารารัตน จากฝายรับสงเอกสาร ตองการสรางภมูิคุมกนัในฤดูหนาวนี้ แตจะคลอดลูกภายในอีก 2 เดือนนี ้

4. น้ําฝน จากแผนกบัญชี ตองการรับภมูิคุมกนั แตไดลางานไวตลอดสัปดาหที่เร่ิมดวยวันที ่17 พฤษภาคม 

 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 54.2 

เกาหล ี 58.4 

จีน-ฮองกง 60.3 

ไทย 39.0 

คําตอบถูก 

   ขอ 4.  น้ําฝน จากแผนกบัญชี ตองการรับภูมิคุมกนั แตได   

ลางานไวตลอดสัปดาหที่เร่ิมดวยวันที่ 17 พฤษภาคม 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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รอยพนสีบนกําแพง  
 

  

ฉันเดือดดาลไปดวยความโกรธที่เหน็กําแพงโรงเรียนตอง
ถูกทําความสะอาดและทาสีใหมถงึส่ีครั้งเพื่อลบรอยพนสีบน
กําแพง   การสรางสรรเปนส่ิงที่นาชมเชยก็จรงิอยู  แต
มนุษยควรจะหาวิธีการแสดงออกทีไ่มตองทําใหสังคม
เดือดรอนและสูญเสียคาใชจายเพิ่มโดยไมจําเปน 

ทําไมคุณชอบทําลายชื่อเสียงของคนวัยรุนหนุมสาวดวย
การไปพนสีบนกําแพง ซึง่เปนขอหาม ศิลปนมืออาชพีนะ 
เขาไมแขวนงานของเขาตามขางถนนหรอก      จริงไหม 
แตเขาจะหาเงินและช่ือเสียงโดยการแสดงนิทรรศการ
ผลงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ในความเห็นของฉัน ไมวาจะเปนตัวตึก ร้ัว  มาน่ังใน
สวนสาธารณะ ตางก็ถูกออกแบบมาอยางมีศิลปะในตัวเอง
แลวทั้งน้ัน มันนาเสียดายที่จะไปทาํลายงานสถาปตยกรรม
น้ีเสีย ดวยรอยพนสี และย่ิงกวาน้ัน  วิธีน้ียังทําลายชั้น
โอโซนในบรรยากาศอีกดวย    จรงิๆ นะ ฉันไมเขาใจเลย
วาทําไมศิลปนอาชญากรรมเหลาน้ีจะรูสึกเดือดรอนเมื่อ
เห็นวา “งานศิลปะ" ของพวกเขาถกูลางออกครั้งแลวครั้ง
เลา 
 

  เกวลิน 

ไมตองพูดกันเร่ืองรสนิยม ทุกวันน้ีสังคมเต็มไปดวยการ
ส่ือสารและการโฆษณา ตามถนนมีแตตราของบริษทั ช่ือ
หางราน โปสเตอรขนาดมหึมา  ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่ยอมรับ
ไดใชไหม  ใช สวนใหญยอมรับกันได  แลวรอยพนสีบน
กําแพงละ ยอมรับกันไดไหม   บางคนก็บอกวาได บาง
คนกบ็อกวาไมได  

ใครเปนคนจายคาพนสีบนกําแพง ในที่สุดใครเปนคนจาย
คาโฆษณา ใชผูบริโภคไงละ 

คนที่เอาแผนปายโฆษณามาเที่ยวแปะละ เคยขออนุญาต
ไหม  ก็ไมเคย  พวกพนสีบนกําแพงทําเชนน้ันบางไดไหม  
มันไมใชแตเร่ืองของการบอกชื่อของตัวเอง–ช่ือแกง และ
ผลงานศิลปะชิ้นใหญๆ ตามขางถนน 

ลองนึกถึง ผาลายทาง และลายตาหมากรุก ทีม่ีขายตาม
รานเมื่อสองสามปกอน และลายเสื้อผาของนักเลนสกี ทั้ง
ลายและสีของผาเหลาน้ีก็ถูกขโมยมาจากลายที่ตกแตงไว
อยางสวยงามบนกําแพงคอนกรีตตามขางถนนนั่นเอง ตลก
ดีที่ลวดลายเหลาน้ีเปนที่ยอมรับ และช่ืนชม  แตรอยพนสี
บนกําแพงซึง่เปนแบบเดียวกันกลับถูกมองเห็นวาทุเรศ 

โลกน้ีมันชางยากนักสําหรับศิลปน 
 

โสภิตา 
  

จดหมายสองฉบบัน้ีเกี่ยวของกับเรือ่งรอยพนสีบนกําแพง ที่ไดมาจากอินเทอรเน็ต รอยพนสีบนกําแพงเปนการวาดภาพ และขีดเขียน
บนกําแพงที่ผิดกฎหมาย ใหนักเรยีนอางถึงจดหมายทั้งสองฉบบัในการตอบคําถามตอไปน้ี 
 

คําถามที่ 1: รอยพนสีบนกําแพง  

จุดประสงคของจดหมายทั้งสองฉบับ เพื่อ 

1. อธิบายวารอยพนสีบนกําแพงคืออะไร 

2. แสดงความคดิเห็นตอรอยพนสบีนกําแพง 

3. แสดงใหเห็นความนิยมของรอยพนสีบนกําแพง 

4. บอกผูคนใหรูวาตองใชเงินมากเทาไรในการกาํจดัรอยพนสีบนกาํแพง 

 

 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 84.5 

เกาหล ี 90.5 

จีน-ฮองกง 89.1 

ไทย 55.4 

คําตอบถูก 

   ขอ 2.  แสดงความคิดเห็นตอรอยพนสีบนกําแพง 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที่ 2: รอยพนสีบนกําแพง  

ทําไมโสภิตาจึงอางถึงการโฆษณา 

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

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

 

 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

คะแนนเต็ม 

คําตอบที่มี   การเปรียบเทียบระหวางรอยพนสีบนกําแพงกับการโฆษณา   คําตอบตรงกบัแนวคิดที่วาการโฆษณาเปนรอยพนสีบนกําแพง
ที่ถูกกฎหมาย 

• เพื่อใหเราเห็นวาภาพโฆษณาก็เหมือนๆ  กับรอยพนสบีนกําแพง 

• บางคนบอกวาภาพโฆษณาก็นาเกลยีดเหมือนภาพพนสีบนกําแพงเหมือนกัน 

• เธอบอกวา  การโฆษณาเปนเพียงรอยพนบนกําแพงที่ถูกกฎหมาย 

• หลอนคิดวาการโฆษณาก็เหมือนกบัการพนสีบนกําแพง 

• เพราะวาพวกนั้นไมไดขออนญุาตตดิตั้งปาย  [การเปรียบเทียบคลายๆ วาการโฆษณาและการพนสีบนกําแพงก็เหมือนกัน] 

• เพราะวาการโฆษณาถูกนําเขามาสูสังคมโดยไมไดรับอนุญาต  เชนเดียวกับรอยพนสีบนกําแพง 

• เพราะวาปายโฆษณาก็เหมือนกับรอยพนสี  [เปนคําตอบนอยที่สุดที่จะไดคะแนนเต็ม รูความเหมือนโดยไมไดขยายความวา

เหมือนอยางไร] 

• เพราะวามันก็เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงผลงาน 

• เพราะวาผูโฆษณาติดปายโฆษณาบนผนัง ดังนั้นเธอจึงคิดวามันเหมือนการพนสีบนกําแพงเชนกัน 

• เพราะวามันอยูบนกําแพงเหมือนกัน 

• เพราะวามันดูดี หรือดูนาเกลียดก็พอๆ กัน 

• เธออางถึงการโฆษณาเพราะมันเปนที่ยอมรับ  ซึ่งตางจากการพนสีบนกําแพง  [แสดงความเหมือนกันระหวางรอยพนสี และ

การโฆษณา โดยบอกความตางกันของเจตคติที่มีตอทัง้สองสิ่ง]  

หรือ  คําตอบที่อางถึงการโฆษณาเปนกลยุทธของการพิทักษหรือปกปองการพนสีบนกําแพง เชน 
• เพื่อวาในที่สุดการพนสีบนกําแพงจะไดรับการยอมรับวาถูกตองเชนกัน 

ไมมีคะแนน 

ใหเหตุผลไมพอเพียง หรือ คลุมเครือเกินไป เชน 

• เปนวิธีที่เสนอทัศนะของตัวเธอเอง 

• เพราะวาเธอตองการพูดถึงวาตัวอยางหนึ่ง 

• มันเปนกลยุทธ 

• ตราของบริษัทหรือชื่อราน 

หรือ  แสดงถึงความเขาใจที่ไมถูกตองของเน้ือหาที่ใหมา เปนคําตอบที่เปนไปไมไดหรอืไมเกี่ยวของ 
• เธออธิบายถึงรอยพนสี 

• เพราะคนทั่วไประบายสีบนตัวเอง 

• รอยพนสีเปนการโฆษณาอยางหนึ่ง 

• เพราะวาการพนสีเปนการโฆษณาสําหรับคนบางคนหรือกลุมคนบางกลุม [เปรียบเทียบไปในทางที่ไมถูกตอง เชน         

รอยพนสีเปนการโฆษณาอยางหนึ่ง] 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 42.2 

เกาหล ี 60.2 

จีน-ฮองกง 57.8 

ไทย 43.2 
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คําถามที่ 3: รอยพนสีบนกําแพง 

นักเรียนเห็นดวยกับจดหมายฉบับใด  จงอธบิายโดยใชคําพูดของนักเรียนเอง 

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

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

 

 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

คะแนนเต็ม 

คําตอบที่อธิบายความเห็นของตนเองโดยการอาง เน้ือหาของจดหมายฉบับใดฉบับหนึง่หรือทัง้สองฉบบั  อาจอางถึงจุดยืนทั่วไปของ
ผูเขียนจดหมาย (เชน เห็นดวยหรือคัดคาน) หรืออางถึงรายละเอียดของการถกเถียงโตแยงกัน  การตีความขอโตแยงของผูเขียน
ตองสมเหตุสมผล คําอธิบายอาจจะทําในรูปของปรับคําพูดในเนื้อหาที่ตรงกันน้ันๆ เสียใหม แตไมใชลอกมาจากเนื้อเร่ืองทัง้ประโยค
โดยไมมีการปรบัเปล่ียนหรือเติมแตงเลย  เชน 

• ฉันเห็นดวยกับเกวลิน การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งผิดกฎหมาย และเปนการทําลายสิ่งที่มคุีณคา 

• เกวลิน เพราะฉันตอตานการพนสบีนกําแพง  [เปนคําตอบที่นอยที่สุดที่จะไดคะแนนเต็ม] 

• โสภิตา ฉันคิดวาเปนการปากวาตาขยิบในการตอวาศิลปนพนสีบนกําแพง เพราะมีการลอกเลียนนําไปออกแบบทํารายไดเปนลาน 

• ฉันคอนขางจะเห็นดวยกบัทั้งคู การพนสีบนกาํแพงนาจะผิดกฎหมายในทีส่าธารณะ  แตคนพวกนี้นาจะมีโอกาสแสดงผลงาน

ของเขาในที่อื่นๆ 

• ของโสภิตา เพราะเธอหวงใยเกี่ยวกบัศิลปะ 

• ฉันเห็นดวยกับทั้งสองคน การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งไมดี แตการโฆษณาก็พอกัน   ดังนั้นฉันจะไมกลาวอะไรที่เปนเหมือน

ปากวาตาขยิบ  

• เกวลิน เพราะฉันไมชอบรอยพนสีบนกําแพงเชนกัน แตฉันเขาใจจุดยืนของโสภิตาที่เธอไมตองการตําหนิพวกเขาที่ทําในสิ่ง

ที่เขาเชื่อมั่น 

• ของเกวลิน เพราะวามันนาเสียดายที่จะทําลายชื่อเสยีงของคนรุนหนุมสาวในสิ่งที่ ไรสาระ   [กรณีนี้คอนขางหมิ่นเหม 

เนื่องจากมีการอางเน้ือหาโดยตรง แตพอรับได เพราะมีคําอธิบายอื่นๆ  ดวยเชนกัน] 

• โสภิตา เปนความจริงวา รูปแบบและสีที่ปรากฏในรานนั้นลอกเลียนมาจากรอยพนส ีและไดรับการยอมรับจากคนทั่วไปที่

เห็นวาการพนสีบนกําแพงนั้นนาเกลียด  [คําอธิบาย เปนการรวมความคิดเห็นจากเนื้อหา แตมีสวนที่แสดงวามีความ

เขาใจเปนอยางดี] 

ไมมีคะแนน 

คําตอบที่ใหขอคิดเห็นของตนเองโดยคัดลอกเน้ือหาของจดหมายฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ เชน 
• เกวลิน เพราะฉันเห็นดวยวามนุษยควรจะหาวิธีการแสดงออกที่ไมตองทําใหสังคมเดือดรอนและสูญเสียคาใชจายเพิ่ม 

• เกวลิน ทําไมชอบทําลายชื่อเสยีงของคนวัยรุนหนุมสาว 

หรือ  ใหคําตอบไมเพียงพอ หรือ คลุมเครือเกินไป 

• ของโสภติา เพราะฉันคิดวาจดหมายของเกวลนิไมไดชวยสนับสนุนขออภปิรายของหลอนอยางมีเหตุผล (โสภิตาเปรียบเทยีบ

ขอโตแยงของเธอกับการโฆษณา ฯลฯ)   [รูปแบบการตอบ หรือคุณภาพของการโตแยง] 

• เกวลิน เพราะเธอใหรายละเอียดมากกวา [รูปแบบการตอบ หรือคุณภาพของการโตแยง]  

• ฉันเห็นดวยกับเกวลิน  [ไมมีการสนับสนุนความเห็น] 

• ของเกวลิน เพราะฉันเชื่อสิ่งที่เธอกําลังพูด [ไมมีการสนับสนุนความเห็น]  

• ทั้งคู เพราะวาฉันพอจะเขาใจวาเกวลินมีพื้นฐานจากที่ไหน แตโสภิตาก็ถูก [ไมมีการสนับสนุนความเห็น 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 71.1 

เกาหล ี 71.9 

จีน-ฮองกง 73.6 

ไทย 50.3 
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หรือ  แสดงความเขาใจในเนื้อหาที่ไมถูกตอง หรือใหคําตอบที่เปนไปไมได หรือ ไมเกี่ยวของ  
• ฉันเห็นดวยอยางมากกับเกวลิน  ดูเหมือนโสภิตาไมแนใจในสิ่งที่เธอคิด 

• ของเกวลิน เพราะเธอคิดวาบางคนมีพรสวรรค   [แปลความหมายของคําโตแยงของเกวลินผิด] 

 

คําถามที่ 4: รอยพนสีบนกําแพง 

เราอาจพูดถึง สิง่ที่จดหมายพดูถึง (เนื้อหาของจดหมาย) 

เราอาจพูดถึง วิธีการเขียนจดหมาย (ลักษณะการเขียน) 

ถาไมคาํนึงถึงวานักเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับจดหมายฉบับใด  ในความคิดของนักเรียน คิดวาจดหมาย

ฉบับใด ดีกวากนั ใหอธบิายโดยอางถึงวิธีการเขยีนจดหมายฉบบัใดฉบับหนึ่ง หรือทั้งสองฉบับ 

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

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

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  การโตแยงหรือชักจูง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

คะแนนเต็ม 

คําตอบที่อธิบายความคิดเห็นโดยอางถึงลักษณะการเขียน หรือรูปแบบของจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรอืทั้งสองฉบับ อางเกณฑ เชน 
ลักษณะการเขียน โครงสรางของการโตแยง การโตแยง การโนมนาว ระดับ การแสดงจุดยืนของตน กลยุทธการโนมนาวผูฟง การใชคํา
เชน “ขอโตแยงทีดี่กวา” ตองมีสาระประกอบที่หนักแนน (หมายเหตุ  คําวา “นาสนใจ” “อานงาย” “ชัดเจน” ถือวาไมพอเพยีง)  เชน 

• ของเกวลิน เธอใหแงคิดหลายดานเพ่ือการพิจารณา และเธอยังพูดถึงการที่รอยพนสีทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งฉันคิดวา

สําคัญมาก 

• จดหมายของเกวลินมีผลมาก  เพราะเธอพูดกับศิลปนที่พนสีบนกําแพงโดยตรง 

• ฉันคิดวา จดหมายของเกวลินดีกวาอีกฉบับหนึ่ง ฉันคิดวาโสภิตาคอนขางลําเอียง 

• ฉันคิดวาโสภิตาอภิปรายแรงเกินไป แตของเกวลินมีการเรียบเรียงสละสลวยกวา 

• โสภิตา เพราะเธอไมไดจําเพาะเจาะจงวาใคร [อธิบายความเห็นของเขา/เธอ ในเชิงคุณภาพของเนื้อหา  เปนคําอธิบายที่ดี 

เมื่อแปลความหมายวา “ไมไดโจมตีใคร”] 

• ฉันชอบจดหมายของเกวลิน เธอเสนอความคิดเห็นออกมาไดอยางโดดเดน 

ไมมีคะแนน 

ตัดสินในแงของการเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับจุดยืนของผูเขียน หรอืดัดแปลงขอความในเนื้อหาหรือติติงดานเน้ือหา เชน 

• เกวลิน ฉันเห็นดวยกับทุกสิ่งที่เธอพดู 

• จดหมายของเกวลนิดีกวา การพนสบีนกําแพงเปนสิ่งที่สิ้นเปลอืง และไมมีประโยชนเหมือนที่เธอพูด 

• โสภิตา  เพราะทุกสิ่งที่เธอพูดสําคัญทั้งนั้น 

หรือ  ตอบโดยไมอธิบายเหตุผลอยางพอเพียง เชน 

• จดหมายของโสภิตาดีที่สุด 

• จดหมายของโสภิตาอานงาย 

• เกวลินมีขอโตแยงท่ีดีกวา 

หรือ  แสดงถึงความไมเขาใจเนื้อหา และตอบอยางไมเปนเหตุเปนผลหรือไมเกี่ยวของ 
• เกวลินเขียนไดดีกวา เธออธิบายปญหาเปนข้ันตอน และบนพื้นฐานของขอมูลของเธอ  เธอสรุปไดอยางเปนเหตุเปนผล 

• โสภิตา เพราะวาเธอรักษาจุดยืนของเธอตั้งแตตนจนจบ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 54.7 

เกาหล ี 48.1 

จีน-ฮองกง 59.0 

ไทย 28.3 
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แรงงาน  
 
 

แผนภูมิขางลางน้ี แสดงโครงสรางแรงงานของประเทศ หรือประชากรวัยแรงงาน   
ประชากรทั้งหมดของประเทศในป พ.ศ. 2538 ประมาณ 3.4 ลานคน 

 
โครงสรางแรงงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 (หนวยเปนพันคน

1
)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. จํานวนประชากรมีหนวยเปนพันคน 
2. นิยามประชากรวัยแรงงาน คือ ประชากรที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 65 ป 
3. ประชากรไมอยูในภาคแรงงานเปนกลุมที่ไมขวนขวายหางานทํา และ/หรือไมพรอมสําหรับงาน 

 

ประชากรวัยแรงงาน 2 

2656.5 

ไมอยูในภาคแรงงาน3 

949.9 35.8% 

มีการจางงาน 

1578.4 92.5% 

หางานทําเต็มเวลา 

101.6 79.3% 

หางานทําไมเตม็เวลา 

26.5 20.7% 

ในภาคแรงงาน 

1706.5 64.2% 

ตกงาน 

128.1 7.5% 

หางานทําเต็มเวลา 

23.2 6.8% 

หางานทําไมเตม็เวลา 

318.1 93.2% 

ไมเต็มเวลา 

341.3 21.6% 

ทํางานเตม็เวลา 

1237.1 78.4% 
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จงใชขอมูลขางตนเกี่ยวกับแรงงานของประเทศ   ตอบคําถามตอไปนี้ 

 

คําถามที่ 1: แรงงาน 

การแบงกลุมประชากรวัยแรงงานหลัก แบงออกเปน 2 กลุมตามขอใด 

1. มีการจางงานและตกงาน 

2. วัยทํางานและไมใชวัยทํางาน 

3. ทํางานเตม็เวลาและไมเต็มเวลา 

4. ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน 

 

 

 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  แผนภาพ 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
คําถามที่ 2: แรงงาน 

ประชากรในวัยแรงงานที่ไมอยูในภาคแรงงานมีเทาไร (ใหเขียนจํานวนประชากร  ไมใชรอยละของประชากร) 

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

 
 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  แผนภาพ 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

 

คะแนนเต็ม 

คําตอบที่ช้ีบอกวา ตัวเลขในแผนภูมิตนไม และ การรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถเขาดวยกัน: 949,900  ใหถือวาตัวเลข
หรือตัวหนังสือทีบ่อกคาระหวาง 949,000 และ 950,000 ใชได  อนุโลมวาจํานวน 900,000 หรือ หน่ึงลาน (ที่เปนตัวอักษรหรือ
ตัวเลข) ยอมรับได  เชน 

• 949,900 

• นอยกวา เกาแสนหาหมื่น 

• 950,000 

• 9.49 แสน 

• 949(000) 

หรือ 
• เกือบหนึ่งลาน 

• ประมาณ 9 แสน 

• 949.9 X 1000 

• 949,900  

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 72.0 

เกาหล ี 77.9 

จีน-ฮองกง 81.9 

ไทย 60.7 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 53.3 

เกาหล ี 26.1 

จีน-ฮองกง 45.5 

ไทย 27.7 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 4.  ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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ไดคะแนนบางสวน 

บอกตัวเลขในแผนภูมิตนไมได แตรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถไมถูกตอง คําตอบ 949.9 ที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ให
ประมาณการไดเชนเดียวกับใน 2 คะแนน เชน 

• 949.9 

• 94,900 

• เกือบหนึ่งพัน    หรือ 

• นอยกวา 950 

• ประมาณ 900 

• นอยกวา 1000 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ เชน  35.8%   หรือ  7.50% 

 

คําถามที่ 3: แรงงาน 

จากแผนภูมิโครงสรางแรงงาน ประชากรในตารางขางลางนี้ จัดอยูในสวนใดของแผนภูม ิ

แสดงคําตอบโดยทําเครื่องหมาย  x  ลงในชองสี่เหลี่ยมในชองที่ถกูตอง  ขอแรกคือตัวอยาง 

 

 “ภาคแรงงาน:  
มีการจางงาน” 

“ภาคแรงงาน: 
ตกงาน” 

“ไมอยูในภาค
แรงงาน” 

ไมอยูใน
กลุมใดๆ 

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป     

นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60 ช่ัวโมง/สัปดาห     

นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป     

ชาย อายุ 28 ป เพิ่งขายรานไป และกําลังหางานทํา     

หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไมตองการทํางานนอกบาน     

คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของที่บานตนเอง     
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  แผนภาพ 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบเชงิซอน 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 43.2 

เกาหล ี 33.0 

จีน-ฮองกง 43.8 

ไทย 28.2 

 
คะแนนเต็ม ตอบถูกทั้ง 5 ขอ 

ไดคะแนนบางสวน ตอบถูก 3 หรือ 4 ขอ 

ไมมีคะแนน       ตอบถูก 2 ขอ หรือนอยกวา 
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คําตอบถูก 

 “ภาคแรงงาน:  
มีการจางงาน” 

“ภาคแรงงาน: 
ตกงาน” 

“ไมอยูในภาค
แรงงาน” 

ไมอยูใน
กลุมใดๆ 

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป     

นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60 ช่ัวโมง/สัปดาห     

นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป     

ชาย อายุ 28 ป เพิ่งขายรานไป และกําลังหางานทํา     

หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไมตองการทํางานนอกบาน     

คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของที่บานตนเอง     

 
 

คําถามที่ 4:  แรงงาน 

สมมติวามีการเสนอขอมูลเกี่ยวกับแรงงานในรูปแผนภูมิตนไมแบบเดียวกันทุกๆ ป 

รายการแสดงขางลางเปนลักษณะ 4 อยาง ของแผนภูมิตนไม ทานคาดวาลักษณะของสวนประกอบในแผนภูมิจะ
เปล่ียนไปหรือไมในแตละป  โดยเขียนวงกลมลอมรอบขอมูลวา “เปล่ียน” หรือ “ไมเปล่ียน” ขอแรกคือตัวอยาง 

สวนประกอบในแผนภมูตินไม คําตอบ 

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน) เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%) เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

จํานวนประชากร (เชน 2656.5) เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

หมายเหตุใตแผนภูม ิ เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

 
 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  แผนภาพ 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบเชงิซอน 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 80.2 

เกาหล ี 66.6 

จีน-ฮองกง 65.6 

ไทย 37.4 

คะแนนเต็ม     ตอบถูกทั้ง 3 ขอ 

ไดคะแนนบางสวน  ตอบถูก 2 ขอ หรือนอยกวา 

ไมมีคะแนน    ไมตอบ 
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คําตอบถูก 

สวนประกอบในแผนภมูตินไม คําตอบ 

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน) เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%) เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

จํานวนประชากร (เชน 2656.5) เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

หมายเหตุใตแผนภูม ิ เปล่ียน / ไมเปล่ียน 

 
 
 

คําถามที่ 5:  แรงงาน 

ขอมูลโครงสรางแรงงานที่นําเสนอในรปูแผนภมูิตนไมนัน้  สามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน เขียนบรรยาย ใช

แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเสน หรอืตาราง 

การที่เลือกนาํเสนอดวยแผนภูมตินไม อาจเปนเพราะมีประโยชนในการแสดงถึงอะไร 

1. การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลีย่นไป 

2. ขนาดของประชากรรวมของประเทศ 

3. ประเภทที่มอียูแตละกลุม 

4. ขนาดของแตละกลุม 
 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  แผนภาพ 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 65.3 

เกาหล ี 51.1 

จีน-ฮองกง 75.5 

ไทย 28.2 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 3.  ประเภทที่มีอยูแตละกลุม 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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องคกรระหวางประเทศ 

 
 

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/รับบริจาคเครื่องแบบนักเรียน 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 
ผูใหญรับการอบรมใหอานออกเขียนไดในปงบประมาณนี้ 1 160 0 3 000 568 3 617 0 0 0 350 8 695 
 ที่อยูอาศัย           

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 
สรางหรือปรับปรุงหอประชุมทองถิ่น 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 สายใหมีระยะทางยาวขึ้น 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 
จํานวนบานที่มีไฟฟาเขาไปถึงใหม 448 0 2 0 0 0 0 0 44 494 
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ตารางขางตน เปนสวนหน่ึงของรายงานที่จัดพิมพโดยองคการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ PLAN  ขอมูลที่ใหเปน
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ PLAN ในภูมิภาคแหงหน่ึง   (อัฟริกาใตและตะวันออก) 

จงใชขอมูลดังกลาวเพื่อตอบคําถามตอไปน้ี 

คําถามขอ 1: องคการระหวางประเทศ PLAN 
ระดับของกิจกรรมของ PLAN ในประเทศเอธิโอเปย ในป 1996 เปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  

ในภมูภิาคเดียวกัน 

1. ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมสูงกวาประเทศอื่นๆ 

2. ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอื่นๆ 

3. ระดับกิจกรรมมปีระมาณเทาๆ กับประเทศอืน่ 

4. กิจกรรมทางดานที่อยูอาศัยคอนขางสูง และในดานอื่นคอนขางต่ํา 

 
 

คําถามขอ 2: องคการระหวางประเทศ PLAN  

ในป  1996 ประเทศเอธิโอเปยเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก 

จากขอเท็จจริงดงักลาวนี้และจากขอมูลในตาราง  จงใหคําอธิบายที่อาจเปนไปไดสําหรับระดบัของกิจกรรม

องคการระหวางประเทศ PLAN ในประเทศเอธิโอเปยเมื่อเทียบกบัในประเทศอืน่ๆ 

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

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

 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  ตาราง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

คะแนนเต็ม 

นักเรียนตอบคําถามขอ A ถูกตอง (ตอบขอ 2)  คําตอบขอ B ตองอธิบายระดับกิจกรรมขององคการ PLAN โดยสรุปรวมจาก
ขอมูลทั้งหมดที่ใหมา ทั้งขอมูลทางตรงและออมที่เกี่ยวกับกิจกรรมในประเทศเอธิโอเปยของ  PLAN  คําตอบจะตองสอดคลอง 
(แมไมอางคําพูดโดยตรง) กับสองประเด็นตอไปน้ี 

(1) ระดับกิจกรรมของ PLAN ในเอธิโอเปยตํ่า  (ขอมูลจากตาราง )  และ 
(2) ความยากจนในเอธิโอเปย (ขอมูลที่ใหมาในตัวคําถาม)    เชน 

• องคกรท่ีใหความชวยเหลือมักจะเริม่งานโดยใหการอบรมเจาหนาที่ทองถ่ินกอน  ดังนั้น  จึงนาจะเปนไปไดวา PLAN เพิ่งเร่ิม

งานในเอธิโอเปยในป 1996  

• การฝกอบรมเจาหนาที่ในชุมชน  อาจเปนเพียงความชวยเหลือเดียวที่องคกรนี้จะใหได ในเอธิโอเปยอาจจะไมมีโรงพยาบาล

หรือโรงเรียนที่พวกเขาจะเขาไปใช 

• องคกรชวยเหลืออื่นๆ อาจใหความชวยเหลือเกี่ยวกับดานยาและอื่นๆ   PLAN จึงเห็นวาชาวชุมชนจําเปนตองรูในดานการ

พัฒนาประเทศ [บอกโดยออมวาเปนการฝกอบรมผูนําชุมชน] 

 

 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 10.9 

เกาหล ี 20.9 

จีน-ฮองกง 13.3 

ไทย 8.4 
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ไดคะแนนบางสวน 

นักเรียนตอบคําถามขอ A ถูกตอง (ตอบขอ 2)   คําตอบตองอธิบายระดับการทํางานของ PLAN โดยการนําขอมูลที่มอียูมาใช
มากที่สุด   คําตอบจะตองสอดคลอง (แมไมไดยกคําพูดมาโดยตรง) กับสองประเด็นตอไปน้ี 

(1) ระดับกิจกรรมของ PLAN ตํ่าในเอธิโอเปย (ขอมูลจากตาราง)  และ 
(2) ความยากจนในเอธิโอเปย (ขอมูลที่ใหมาในเนื้อหา)  เชน 

 

• อาจเปนการยากทีจ่ะสงความชวยเหลือไปที่นั่น เพราะทุกอยางสับสนวุนวายมาก 

• อาจมีสงครามเกิดข้ึน  จึงยากที่จะใหความชวยเหลือ 

• พวกเขาไมรูจะชวยที่นั่นอยางไร 

• ถามีองคกรอื่นชวยเอธิโอเปยอยูแลว ก็มีสิ่งที ่PLAN ทําไดนอย 

• ฉันคาดวาประเทศอื่นๆ ไดรับความชวยเหลือกอน และเอธิโอเปยจะไดรับเปนประเทศตอไป 

• ชาวเอธิโอเปยอาจมีวัฒนธรรมเฉพาะที่อาจทําใหเขากับชาวตางชาติไดยาก 

• ฉันคิดวาประเทศอื่นไดรับความชวยเหลือมากไปจนทําใหประเทศเอธิโอเปยตกหลนไป   องคกร PLAN อาจไมมีทุนและ

งบประมาณมากพอสําหรับทุกประเทศที่ตองการความชวยเหลือ 

หรือ  นักเรียนตอบคําถามขอ A ไมถูกตอง (ไมตอบขอ 2) หรือ ตอบคําถามขอ A ถูกตอง (ตอบขอ 2)  แตคําตอบไมไดใช
ขอมูลที่เกี่ยวกับความยากจนของเอธิโอเปย 

• เอธิโอเปยอาจไมตองการความชวยเหลือจาก PLAN เทาประเทศอื่น [นําขอมูลจากตารางมาใช  แตไมไดใชขอมูลเกี่ยวกับ

ความยากจนของเอธิโอเปย เทียบกบัประเทศอื่นๆ ตาม ที่ระบุไวในคําถาม] 

• เอธิโอเปยไมยากจนเทากับประเทศอืน่ ๆ ดังนั้น จึงไมตองการความชวยเหลือมากเทา ประเทศอื่นๆ  [ใชขอมูลจากตาราง

เร่ืองความชวยเหลือ แตไมสอดคลองกับขอมูลเร่ือง ความยากจนกวาประเทศอื่นๆ ที่ใหมาในตัวคําถาม] 

• เอธิโอเปยอาจตองการความชวยเหลือเพียงแคการการฝกอบรมผูนําชุมชนมากกวาประเทศอื่น [ใชขอมูลจากตาราง       

แตไมสอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับความยากจนของเอธิโอเปยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งใหมาในคําถาม] 

ไมมีคะแนน 

นักเรียนตอบคําถามขอA ไดถูกตอง (ตอบขอ 2)แตใหคําตอบในขอ B คลุมเครือ หรืออธิบายไมเพียงพอ หรือไมตรงกบัความจริง  

• ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอื่นๆ  [ใชขอมลูขอ A โดยไมการอธิบายเพิ่มเติม] 

• PLAN  ไมคอยใหความชวยเหลือในเอธิโอเปย 

• PLAN  ใหความชวยเหลือเทากันทุกประเทศ  [ใหขอมูลขัดแยงกับขอ4A] 

หรือ  นักเรียนตอบคําถามขอ A ไดถูกตอง (ตอบขอ 2)  แตใหคําตอบในขอ B ในสิ่งที่เปนไปไมได หรือไมเกี่ยวของ   

• พวกเขานาจะใหเอธิโอเปยมากกวานี ้ [แสดงความคิดเห็น แทนที่จะอธิบาย] 

• พวกเขาเพียงแตฝกอบรมนักพัฒนา ดูเหมือนไมไดทําอะไรเกี่ยวกับสุขภาพ หรือเรียนรูจากประชาชนที่นั่น  [ไมอธิบายถึง

ระดับของกิจกรรม] 

 
 
 
 

 



 

 

 อาวุธวิทยาศาสตรของตํารวจ

 
มีฆาตกรรมเกิดขึ้น แตผูตอง

สงสัยปฏิเสธหมดทุกขอหา  เขา
อางวาไมรูจกัเหยื่อผูเคราะหราย 
เขาบอกวาไมเคยรูจกัผูตายมา
กอน ไมเคยเขาใกล ไมเคยแตะ
ตอง… ตํารวจและผูพิพากษาเชือ่
วาเขาไมไดพูดความจริงแตจะ
พิสูจนไดอยางไร 
 

ณ  สถานที่เกิดเหตุ  นักสืบไดรวบรวม 
หลักฐานทุกชิ้นเทาที่จะเก็บได เชน เสนใย
ผา เสนผม รอยนิ้วมือ กนบุหรี่… เสนผมสี
แดงสองสามเสนบนเสื้อนอกของเหยื่อ
ผูเคราะหราย  มองดูคลายเสนผมของผู
ตองสงสัย  ถาเราสามารถพิสูจนไดวา  
เสนผมพวกนี้เปนของผูตองสงสัยแลว คง
จะใชเปนหลักฐานแสดงไดวาเขาเคยพบ
กับผูตายมากอนหนานี้ 

แตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
ผูเชี่ยวชาญเริ่มงานโดยการตรวจสอบเซลล
รากผมที่พบบนศพ และเซลลเม็ดเลือดของ
ผูตองสงสัย  ซึ่งภายในนิวเคลียสของเซลล
แตละเซลลในรางกายคนเราจะมี DNA มัน
คืออะไร?  DNA  มีรปูรางคลายสรอยคอที่
ทําจากสรอยมุกสองเสนที่บิดไขวกันเปน
เกลียว ลองนึกภาพวา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มุกเหลานี้มีสี่สีตางกัน และแตละสีมีจํานวน
เปนหลายพันเม็ดนี้   (ซึ่งรวมกันเปนหนวย
ถายทอดพันธุกรรมหรือยีน) ถูกรอยเรียง
เขาดวยกันเปนลําดับเฉพาะตัว   ลักษณะ
การเรียงตัวกันของ DNA ในรางกายของ
คนหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกเซลล  
ไมวาจะเปนเซลลรากผม เซลลจากนิ้วมือ 
ในตับ ในทองหรือในเม็ดเลือด   แตรูปแบบ
การเรียงตัวในแตละคนจะตางกัน เนื่องจาก
มุกที่มารอยเรียงมีจํานวนมาก  จึงมีโอกาส
นอยมากที่คนสองคนจะมี DNA เหมือนกัน 
ยกเวนฝาแฝดที่เกิดจากไขใบ
เดียวกัน   เอกลักษณของแตละคนนี้เองทํา
ให  DNA เปนเหมือนบัตรประจําตัวทาง
พนัธุกรรม 
ดวยเหตนุี้นักพนัธุกรรมศาสตร  จึงสามารถ
เปรียบเทียบบัตรประจําตัวทางพันธุกรรม
ของผูตองสงสยั (ซึ่งตรวจจากเลือดของเขา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กับของเสนผมสีแดงที่พบ ถาบัตรประจําตัว
ทางพันธุกรรมเหมือนกัน ก็จะรูวาที่จริง      
ผูตองสงสัยเคยเขาใกลเหยื่อที่เขาอางวา    
ไมเคยพบกันมากอน 

เพียงหลักฐานชิ้นเดียว 
กรณีการทารุณกรรมทางเพศ การฆาตกรรม 
การโจรกรรม หรืออาชญากรรม อื่นๆ ตํารวจ
จะใชวิธีหาพยานหลักฐานจากการวิเคราะห
ทางพันธุกรรมมากขึ้นทุกที  เพื่อพยายามหา
หลักฐานการสัมผัสระหวางคนสองคน 
ระหวางวัตถสุองสิ่ง หรือระหวางบคุคลกบัวัตถุ 
การพิสูจนไดวามีการสัมผัสกันเชนนี้ เปน
ประโยชนมากตอการสืบสวนหาหลักฐาน แต
มันก็เปนเพียงหลักฐานอยางหนึ่งในจํานวน
หลายๆ อยางเทานั้น ไมใชวาจะสามารถ
พิสูจนถึงการฆาตกรรมไดเสมอไป 

แอน เวอรเซลเลส    
 
 
 

คนเราประกอบดวยเซลลนับ   
ลานลานเซลล 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลล
เปนจํานวนมากมายมหาศาล  แตละ
เซลลมีขนาดเล็กมาก ตองสองดูดวย
กลองจุลทรรศนทีม่ีกําลังขยายสูง แต

ละเซลลมเียือ่หุมเซลลและมี
นิวเคลียสซึ่งเปนสวนที่พบ DNA 

อะไรคือพันธุกรรม? 

DNA  ประกอบดวยยีนจํานวนมาก 
เปรียบเสมือนไขมุกที่รอยเรียงนับพัน
เม็ด กลุมของยนีที่มารวมกันจะแสดง
ลักษณะสายพันธกุรรมประจําตัวของ
แตละบุคคล 

บัตรพันธุกรรม   ทําไดอยางไร 

นักพันธุกรรมศาสตรนําเซลลเพียง
สองสามเซลลจากเสนผมที่พบบนราง
ของเหยื่อผูเคราะหราย หรือจาก
น้ําลายที่ติดอยูทีก่นบุหรี่ แลวใสลงใน
สารอยางหนึ่งที่จะสลายสิง่อืน่ๆ รอบ 
DNA ใหเหลือแต DNA ของเซลล 
และทําอยางเดียวกันนี้กับเซลล   
เม็ดเลือดของผูตองสงสัย แลวก็นาํ 
DNA ไปเตรยีมเพื่อวิเคราะห 
หลังจากนั้นจะใส DNA ลงในวุนชนิด
พิเศษแลวผานกระแสไฟลงในวุน 
ปลอยทิ้งไว 2-3 ชั่วโมง จะเกิดแถบ
คลายรหัสแทง (bar code เปนรหัสที่
ติดอยูกับสิ่งของที่เราซื้อ)  ซึ่งจะ
มองเห็นไดดวยแสงจากหลอดไฟ
พิเศษ แลวนํารหัสแทงบน DNA  

กลองจุลทรรศนใน

หองปฏิบัติการของ

ตํารวจ 
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การรูเรื่องการอานและตัวอยางขอสอบการอานของ PISA 30 

ของผูตองสงสยัเปรียบเทียบกบัของ
เสนผมที่พบบนรางของผูตาย 
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ใชบทความจากนิตยสารในหนาท่ีแลว   ตอบคําถามขางลาง  
 

คําถามที่ 1: ตํารวจ 

เพื่ออธบิายโครงสรางของ DNA ผูเขียนไดนาํไปเปรียบเทียบกบัสรอยไขมุก  

สรอยไขมุกของคนหนึ่งกับของอกีคนหนึ่งแตกตางกันอยางไร 

1. ความยาวตางกนั 

2. การเรียงลําดบัตางกัน 

3. จํานวนสรอยตางกัน 

4. สีของมุกตางกัน 

 
สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

 

คําถามที่ 2: ตํารวจ  

กรอบสี่เหลี่ยมทีม่ีหัวเรื่องวา  “บตัรพันธุกรรม ทาํไดอยางไร”  มจุีดมุงหมายเพือ่อะไร 

เพื่ออธบิายวา 

1. DNA คืออะไร 

2. รหัสแทงคืออะไร 

3. การวิเคราะหเซลลเพื่อดูรูปแบบของ DNA ทําไดอยางไร 

4. การพิสูจนถึงการฆาตกรรมทําไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 77.0 

เกาหล ี 66.0 

จีน-ฮองกง 55.0 

ไทย 37.7 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 68.8 

เกาหล ี 56.0 

จีน-ฮองกง 65.9 

ไทย 51.0 

 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 2.  การเรียงลําดับตางกัน 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 3.  การวิเคราะหเซลลเพื่อดูรูปแบบของ  

DNA ทําไดอยางไร 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที่ 3: ตํารวจ  

จุดมุงหมายสําคญัของผูเขียนคืออะไร  

1. เพื่อเตือนภัย 

2. เพื่อความบันเทิง 

3. เพื่อใหขอมูล 

4. เพื่อทาํใหเห็นคลอยตาม 
 

 
สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

 

คําถามที่ 4: ตํารวจ  

ทายสุดของบทนาํ (กรอบสีเทากรอบแรก) มีขอความวา: “แตจะพิสูจนไดอยางไร?” 

ตามเนื้อหาในเรื่องนี้ ผูทําหนาทีพ่ิสูจนพยายามหาคําตอบของปญหานี้โดยการทาํอยางไร  

1.  สอบพยานรูเห็น 

2.  ทําการวิเคราะหพันธุกรรม 

3.  สอบสวนผูตองสงสัยอยางถี่ถวน  

4.  ทบทวนผลการสอบสวนใหมทั้งหมดอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 50.4 

เกาหล ี 85.9 

จีน-ฮองกง 83.9 

ไทย 79.2 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 82.4 

เกาหล ี 82.3 

จีน-ฮองกง 89.8 

ไทย 71.8 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 3.  เพื่อใหขอมูล 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 2.  ทําการวิเคราะหพันธุกรรม 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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เปนเวลา 14 ปมาแลวที่ศูนยการแพทยกีฬาแหงเมืองลีออง (ฝร่ังเศส) ไดศึกษา
เร่ืองการบาดเจ็บของนักกีฬารุนเยาว และนักกีฬาอาชีพ พบวาส่ิงที่ดีที่สุด คือ    
การปองกัน… และใสรองเทาที่ดี   

 

กระแทก ลม รองเทาไมพอด ี 
 นักกีฬารุนเยาวอายุระหวาง 8-12 ป  
18% เคยไดรับบาดเจ็บขอเทาเคล็ด
จนถึงขอเทาแพลง และ 25% ของ
นักกีฬาอาชีพคนพบดวยตนเองวากระดูก
ออนของขอเขาอาจถูกกระทบกระเทือน
หรือไดรับบาดเจบ็จนถึงข้ันรักษาไมหาย 
และถาไมไดรับการดูแลใหดีต้ังแตวัยเด็ก 
(10-12 ป) อาจทําใหเปนโรคกระดูก
เส่ือมกอนวัย สะโพกก็อาจไดรับบาดเจ็บ
อีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงขณะเหนื่อย
ย่ิงเส่ียงตอกระดูกราวหรือหักจากการลม
หรือถูกกระแทก 

 ตามรายงานของการศึกษานัก
ฟุตบอลที่เลนมานานกวา 10 ป  จะมี
กระดูกใหญผิดปกติบริเวณหนาแขง  
หรือบริเวณสนเทาที่เรียกกันวา “เทานัก
ฟุตบอล” ซึ่งเปนลักษณะของเทาที่เปลี่ยน
รูปไป เน่ืองจาก รองเทาทีม่ีพื้นรับฝาเทา
และขอเทาหลวมหรือยืดหยุนมากเกินไป 

ปกปอง รองรบั ชวยการทรงตวัและ
รบัแรงกระแทก 
 ถารองเทาคับเกินไปจะจํากัดการ
เคลื่อนไหว   แตถายืดหยุนเกินไป จะ
ทําใหเส่ียงตอการบาดเจบ็ หรือขอเทา
แพลงไดรองเทากฬีาที่ดีควรมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 4 ประการคือ 

ประการแรกจะตองปองกันอันตราย
จากภายนอก :   ปองกันการกระแทกจาก
ลูกบอล หรือผูเลนอ่ืนจากพื้นสนามที่ไม
เรียบและชวยใหเทาอุนและแหง ถึงแม
อากาศจะหนาวหรือฝนตก ก็ตาม 

 ตองรองรับกับเทาไดเปนอยางดี  
โดยเฉพาะบริเวณขอเทา เพื่อปองกนัขอ
เทาแพลง บวม หรือปญหาอื่นๆ  ที่อาจ
ทําใหบาดเจ็บถงึหัวเขาได 

ตองชวยใหนักกีฬาทรงตัวไดดี ไม
ล่ืนไถลบนพื้นที่เปยกหรือไมสะดุดพื้น
แหง 

 

ประการสุดทายจะตองรับแรง
กระแทกไดดี  โดยเฉพาะนักกีฬา
วอลเลยบอลและบาสเกตบอลที่ตอง
กระโดดอยูตลอดเวลา 

เพื่อเทาแหง 
เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บแมจะ

เล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือโรคนํ้า
กัดเทา (เทาเปอยจากเชื้อรา) รองเทา
จะตองระบายเหงือ่ไดดีและกันความชื้น
จากภายนอกได วัสดุที่ดีที่สุดคือ หนัง  
ซึ่งกันนํ้าและไมเปยกโชกทันททีี่ถูกฝน 

 
 
 
 
 

 

สบายๆ กับรองเทาสําหรับว่ิง 



 

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA:  การอาน  33 

จากบทความขางตน โปรดตอบคําถามตอไปนี้ 

 

คําถามที่ 1 : รองเทาวิ่ง  

ผูเขียนตองการบอกใหทราบอะไร 

1. คุณภาพของรองเทากีฬาตางๆ มีการพัฒนาไปอยางมาก 

2. ทางที่ดีไมควรเลนฟุตบอล ถาอายุตํ่ากวา 12 ป 

3. เยาวชนไดรับบาดเจ็บมากขึ้น เนือ่งจากสภาวะทางกายภาพไมด ี

4. เปนความจําเปนอยางยิ่งที่นักกีฬารุนเยาว ตองสวมรองเทาที่ด ี

 
 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 
 

คําถามที่ 2: รองเทาวิ่ง 

ตามบทความขางตน ทําไมรองเทากีฬาจึงไมควรคับจนเกินไป 

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

 
 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

 

คะแนนเต็ม      ไมมีคะแนน 

คําตอบที่กลาวถึงการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว   เชน 

• จํากัดการเคลื่อนไหว 

• ทําใหวิ่งไดไมสะดวก 

 

คําตอบแสดงถึงความไมเขาใจเนื้อหา  หรือคําตอบไมสมเหตุสมผล  
หรือไมเกี่ยวของ เชน 

• เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 

• มันไมกระชับเทา 

• เพราะคุณตองการใหกระชับเทาและขอเทา 

หรือ ใหคําตอบไมเพียงพอ  หรือคลุมเครือ เชน 
• อีกนัยหนึ่ง มันไมเหมาะกับเทา 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 85.7 

เกาหล ี 84.5 

จีน-ฮองกง 90.3 

ไทย 57.2 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 84.9 

เกาหล ี 76.1 

จีน-ฮองกง 92.3 

ไทย 51.9 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 4.  เปนความจําเปนอยางยิ่งที่นักกีฬา 

รุนเยาว ตองสวมรองเทาที่ดี 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที่ 3: รองเทาวิ่ง 

เนื้อความตอนหนึ่งกลาววา “รองเทากีฬาทีด่ีควรมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการ” คุณสมบัติเหลานี้ คืออะไรบาง 

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

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

 

 

 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

 

คะแนนเต็ม 

คําตอบอางถึงเกณฑ 4 ขอที่พิมพตัวเอนในเนื้อเร่ือง ส่ิงที่อางถงึแตละขออาจอางโดยยกมาตรงๆ ดัดแปลงคําพูดใหม หรอืขยาย
ความจากเกณฑ เกณฑอาจจัดลําดับแตกตางจากนี้ไดเกณฑทั้ง 4 เกณฑ คือ  (1) เพือ่ชวยปองกันภายนอก (2) ชวยรองรับเทา 
(3) ชวยใหทรงตัวดี  (4) ชวยรับแรงกระแทก เชน 

• 1  ปองกันภายนอก (1) 

 2  รองรับเทา (2) 

 3  ทรงตัวดี (3) 

 4  รับแรงกระแทก (4) 

• รองเทาตองชวยปองกันภายนอก รองรับเทา ชวยใหนักกีฬาทรงตัวดีและตองรับแรงกระแทก 

• ปองกัน กระชับ ทรงตัว รับแรงกระแทก  [อางถึง หัวขอยอย ในสวนนี้ของเนื้อหา] 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ ตัวอยางเชน 

• 1  ปองกันการกระแทกดวยลูกบอลหรือเทา 

 2  ตานกับพื้นสนามที่ไมเรียบ 

 3  ชวยใหเทาอบอุนและแหง 

 4  รองรับเทา 

 [3 ขอแรก อยูในเกณฑขอที่ 1 ทั้งส้ิน คือ ปองกันภายนอก] 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 73.4 

เกาหล ี 88.8 

จีน-ฮองกง 87.4 

ไทย 81.8 
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ในยอหนาสุดทาย ซึ่งม ี2 สวนดังน้ี 

(สวนแรก)  “เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากดั หรือโรคนํ้ากัดเทา (เทาเปอยจากเชื้อรา)…”  

(สวนที่สอง) “…รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดี และกันความชื้นจากภายนอกได”  

 

 

คําถามที่ 4: รองเทาวิ่ง 

สวนแรก และสวนที่สอง สัมพันธกันอยางไร 

1. สวนที่สองขัดแยงกับสวนแรก 

2. สวนที่สองซ้าํกับสวนแรก 

3. สวนที่สองขยายปญหาทีบ่รรยายไวในสวนแรก ใหชัดเจนขึ้น 

4. สวนที่สองเสนอการแกปญหาทีบ่รรยายไวในสวนแรก 

 

 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ในเชิงการศึกษา 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 77.2 

เกาหล ี 77.5 

จีน-ฮองกง 79.4 

ไทย 50.7 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 4.  สวนที่สองเสนอการแกปญหาที่

บรรยายไวในสวนแรก 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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ของขวัญ  
 

เธอไมรูวากี่วันแลวที่ตัวเองน่ังอยูอยางน้ี เฝาดูสายนํ้าเย็นเยือกสีนํ้าตาลที่ขยับสูงข้ึนมาทลีะนอยจนริมฝงนํ้าคอยๆ จม
หายไปในระดับนํ้าที่สูงข้ึน หลอนจําไดรางๆ ถงึตอนที่ฝนเร่ิมตก      สายนํ้าไหลผานหนองน้ํามาจากทศิใต กระทบกับ
ผนังของบานของหลอน แลวนํ้าในแมนํ้าก็เร่ิมสูงข้ึนทีละนอยในตอนแรกจนกระทั่งหยุดและกลับสูระดับเดิม ช่ัวโมงแลว
ช่ัวโมงเลาที่นํ้าลดเลี้ยวไปตามหวยหนองและทองรองลงสูที่ตํ่า   ตอนกลางคืนขณะที่เธอกําลังหลับ นํ้าไดเออทวมถนน 
และลอมรอบทุกส่ิงทุกอยางจนเธอตองน่ังเดียวดายอยูอยางน้ี  เรือกล็อยหายไปกับกระแสน้ําแลวเหลือแตบานลอยนํ้า5 
ติดอยูชายฝงเหมือนทอนซุงบนแพ ตอนน้ีแมแตไมกระดานที่ทาน้ํามนัดินกันนํ้าไว นํ้ายังซึมเขามาไดและสูงข้ึนเร่ือยๆ 

 ฝงตรงขามเทาที่มองเห็นมีเพียงยอดไมสวนที่โผลพนนํ้า  หนองนํ้ากลายเปนทองทะเลที่เวิ้งวางวางเปลาและถูก
กระหน่ําดวยฝน แมนํ้าถูกกลืนหายไปกับความเวิ้งวาง  บานของเธอซึ่งสรางบนฐานที่เหมือนเรือเพื่อใหลอยนํ้าไดเวลา
เกิดนํ้าทวม แตก็เกาจนกระทั่งบางทีไมกระดานที่รองรับอาจผุพังไปบาง  บางทีเชือกที่ผูกบานไวกับตนโอกใหญอาจจะ
หลุดออกและปลอยใหบานลอยตามกระแสน้ําเชนเดียวกับเรือที่ลอยหายไปกอนแลว 10 

 ไมมีใครชวยไดตอนน้ี  ถึงเธอจะตะโกนก็เปลาประโยชนเพราะคงไมมีใครไดยิน คนอ่ืนๆ ก็คงวุนวายอยูกับการ
ชวยเหลือตัวเองเพื่อรักษาขาวของเอาไวแมจะนอยนิดก็ตาม  หรืออาจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองไวก็ได     เธอเห็นบาน
ทั้งหลังลอยผานไป  ทุกอยางชางเงียบเชียบราวกับอยูในงานศพ  เธอจําไดวาบานน้ันเปนบานของใคร   มันรูสึกแยจริงๆ 
ที่เห็นมันลอยไปอยางน้ัน แตเจาของบานคงหนีออกไปอยูบนที่สูงแลว ตอมา หลังจากที่ความมืดโรยตัวมาปกคลุมและ
ทามกลางสายฝนที่กระหน่ํา เธอไดยินเสียงคํารามของเสือดําอยูเหนือลํานํ้า 15 

 ตอนน้ีบานดูเหมือนจะสั่นเทาราวกับส่ิงมีชีวิต เธอควาตะเกียงที่ล่ืนตกลงมาจากโตะขางเตียงเอาวางลงที่พื้นและใช
เทาทั้งสองหนีบไวใหแนน แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอ๊ียดอาดครวญครางเหมือนพยายามที่จะด้ินใหหลุดจากโคลนที่ยึด
มันไว  มันคงลอยเทงเตงราวกับจุกไมกอกแกวงไปมาตามแรงฉุดของกระแสน้ํา  เธอยึดขอบเตียงไวแนน บานโคลงจาก
ดานหน่ึงไปอีกดานหน่ึง และลอยไปมาตามความยาวของเชือกที่ผูกไว มีเสียงนํ้ากระทบกับทอนซุงเกาๆ  แลวก็เงียบ
หายไป  แลวกระแสน้ําก็คอยๆ ชาลงปลอยใหมันแกวงกลับที่เดิมอยู  เธอกลั้นใจและนั่งอยูเปนเวลานาน รูสึกถึงการ20 
แกวงของบาน ความมืดปกคลุมลงมาทามกลางฝนที่ตกไมหยุดหยอน เธอซบศีรษะลงบนแขนที่มือยังยึดขอบเตียงไวแนน 
แลวเผลอหลับไป 

 ในชวงหนึ่งของคืนน้ัน มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงต่ืน เสียงรองน้ันโหยหวนจนทําใหเธอทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนทั้งที่ยัง
งัวเงีย ในความมืดเธอสะดุดเขากับเตียง เสียงน้ันดังมาจากนอกบาน  จากแมนํ้า เธอไดยินเสียงเคล่ือนไหวของบางอยาง
ที่มีขนาดใหญจนทําใหเกิดเสียงเหมือนเสียงที่ครูดหรือกวาดไป  อาจเปนบานอีกหลังก็ได  แลวมันก็เขามาชน  ไมชน25 
ตรงๆ แตครูดไปตามดานขาง แลวไถลไปตามความยาวของบาน ตนไมน่ันเอง เธอฟงเสียงกิ่งและใบที่ครูดผานไปแลว
ลอยไปตามสายน้ํา ทิ้งไวเพียงเสียงฝนและเสียงซัดของน้ําที่ไหลบามาอยางสม่ําเสมอจนกลายเปนสวนหน่ึงของความ
เงียบไปแลว เธอนอนงอตัวอยูบนเตียงเกือบจะหลับอยูแลวเมื่อไดยินเสียงรองอีก คราวนี้ใกลเสียจนเหมือนอยูในหอง 
เธอผุดลุกขึ้นน่ังบนเตียง มือกระทบกับความเย็นของปนไรเฟล เธอคุกเขาลงบนหมอน ยึดปนไวกับตัก “น่ันใคร?” เธอ
ตะโกนถาม 30 

 เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความเหนื่อยออน แลวความเงียบ
อันวางเปลาก็เขามาแทนที่ เธอถอยกลับมาที่เตียง ไมวาจะเปนอะไรก็ตามที่อยูตรงน้ัน เธอไดยินเสียงเหมือนมัน
เคล่ือนไหวอยูแถวระเบียงหนาบาน แลวก็มีเสียงเหมือนของหลนแตก มีเสียงตะกุยบนผนังราวกับมันตองการฉีกผนังให
แยกออกเพื่อหาทางเขามาในบาน เธอรูแลววามันเปนอะไร “แมวตัวใหญ” ซึ่งถูกพัดพามากับตนไมที่ถอนรากถอนโคน
ลอยผานไปเมื่อครู  มันคือ ”ของขวัญ” ที่มาพรอมกับนํ้าทวม  35 

 โดยไมรูสึกตัว เธอแนบมือบนใบหนาและลําคอที่จุกแนน ปนไรเฟลวางนิ่งอยูบนตัก เธอไมเคยเห็นเสือดํามากอน
เลยในชีวิต เธอเคยไดยินคนอ่ืนพูดถึงและเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของพวกมันจากระยะไกล  เสียงเจาแมว
ตะกุยฝาบานอีกครั้ง หนาตางที่อยูใกลกับประตูส่ันตามแรงตะกุย ถาเธอเฝาหนาตางใหดี และปลอยใหเจาแมวถูกขัง
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ระหวางฝาบานและสายน้ํา เหมือนถูกขังอยูในกรง เธอก็คงไมเปนอะไร ขางนอกสัตวรายหยุดตะกุยอุงเทาของมันกับแผง
เหล็กขึ้นสนิม  สงเสียงครางและคํารามเปนครั้งคราว 40 

 ในที่สุด แสงสวางก็เล็ดลอดมานฝนมาได มันเหมือนกับความมืดอีกแบบหนึ่ง เธอยังคงน่ังบนเตียง ตัวแข็งทื่อและ
หนาวสั่น แขนทั้งสองที่เคยใชพายเรือในแมนํ้าตอนนี้รูสึกปวดราวเพราะยึดไรเฟลไวแนน เธอพยายามสงบนิ่งแทบจะไม
เคลื่อนไหวดวยเกรงวาเสียงที่ดังข้ึนจะปลุกใหเจาแมวน่ันต่ืนตัวขึ้นมาอีก เธอเกร็งตัวเมื่อตัวเธอแกวงไปตามการ
เคลื่อนไหวของบาน  ฝนยังคงเทลงมาราวกับวาจะไมมีวันหยุด ในที่สุดทามกลางแสงสลัวสีเทา เธอสามารถมองเหน็แผน
นํ้าที่ฝนตกลงมากระทบเปนหลุมเล็กๆ และไกลออกไปคือรูปทรงสลัวๆ ของยอดไมที่ถูกนํ้าทวม ไมมีเสียงเจาแมวตัวน้ัน45 
เคล่ือนไหวอีกแลวในตอนนี้ มันอาจไปแลวก็ได เธอวางปนไวขางๆ แลวยองออกจากเตียงอยางเงียบกริบไปที่หนาตาง 
มันยังอยูที่น่ัน หมอบอยูที่ริมระเบียง ตาจองไปที่ตนโอกตนที่ผูกบานของเธอ ราวกับจะกะระยะทางที่จะกระโจนขึ้นไปบน
กิ่งที่หอยลงมา  มันดูไมตกใจแลว เทาที่เธอเห็น ขนหยาบๆ ของมันจับกันเปนกระจุกๆ  ดานขางผอมโซจนมองเห็น
ซี่โครง  ถาจะยิงมันตรงที่มันน่ังอยูจะงายมาก หางยาวของมันแกวงไปมา เธอยองกลับมาหยิบปน เมื่อมันหันกลับมา 
โดยไมมีการเตือน ไมมีการหมอบหรือการเกร็งกลามเน้ือ มันกระโจนพรวดมาที่หนาตาง ทํากระจกหนาตางบานหนึ่ง50 
แตก เธอลมลงกล้ันเสียงรอง พรอมกับยกปนข้ึนยิงออกไปทางหนาตาง เธอมองไมเห็นมันแลวตอนนี้  แตเธอยิงพลาด
มันเร่ิมเคลื่อนไหวอีกแลว เธอมองเห็นหัวและสวนโคงหลังของมันแวบผานหนาตางไป  

 เธอตัวส่ันเทาเมื่อถอยออกมานอนลงที่เตียง เสียงที่เปนจังหวะจะโคนของกระแสน้ําไหลและสายฝน ความเย็นเยือก
ที่เสียดแทง ทําใหความตั้งใจเดิมสลายไป เธอจองเขม็งที่หนาตาง และเตรียมปนไวพรอม   หลังจากรออยูนาน
พอสมควร  เธอยองไปดูอีกครั้ง  เจาเสือดําตัวน้ันกําลังนอนหลับเอาหัวเกยกับอุงเทา ดูเช่ืองเหมือนแมวบานทั่วไป น่ี55 
เปนครั้งแรกต้ังแตฝนเร่ิมตกที่เธออยากจะรองไหใหกับตัวเอง ใหกับคนอื่นๆ และใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกนํ้าทวม เธอ
เสือกตัวลงบนเตียง แลวดึงผานวมขึ้นมาคลุมไหล เธอควรจะออกไปเมื่อยังมีโอกาสในตอนกอนน้ัน ในตอนที่ถนนยังโลง 
หรือกอนที่เรือจะถูกนํ้าพัดพาไป ขณะที่ตัวเอียงไปมาตามการโคลงของบาน ความปวดเสียดในทองเตือนวาเธอยังไมได
กินอะไรเลย จําไมไดวานานเทาไร เธอก็หิวโซเชนเดียวกับเจาแมวน่ันเอง เธอคอยๆ เดินยองเขาไปในครัว แลวกอไฟ
จากฟนที่เหลืออยู 2-3 ทอน  ถาน้ําไมลด เธอคงตองใชเกาอ้ี หรือโตะมาทําฟน จากนั้นเธอก็นําหมูรมควันลงมาจาก60 
เพดาน แลเน้ือสีนํ้าตาลแดงเปนช้ินหนาๆ แลวใสลงในกระทะเหล็ก กล่ินเน้ือทอดทําใหเธอเวียนศีรษะ ยังพอมีขนมปงเกา
ที่ทําไวคราวที่แลว และเธอสามารถชงกาแฟ มีนํ้าเหลือเฟอ 

 ขณะที่กําลังทําอาหาร เธอเกือบจะลืมเจาแมวนั่น จนกระทั่งมันคราง มันก็หิวเหมือนกัน    “ขอฉันกินกอนนะ” เธอ
รองบอกมัน “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” แลวเธอก็ทําเสียงคลายหัวเราะออกมาพรอมกับลมหายใจ เมื่อเธอแขวนเนื้อ
หมูรมควันคืนที่ตะขอ เสียงคํารามลึกอยูในลําคอของเจาแมวทําใหมือไมของเธอสั่นเทา 65 

 หลังจากกินเสร็จ เธอกลับไปที่เตียงอีกครั้งและหยิบปนไรเฟลข้ึนมา บานถูกหนุนสูงข้ึน   จนกระทั่งมันไมครูดกับฝง
เวลาแกวงตัวไปมาในกระแสน้ําอีกแลว อาหารทําใหเธออุนข้ึน เธอยังมีโอกาสกําจัดเจาแมวไดในขณะที่ยังพอมีแสงสวาง
อยูในสายฝน  เธอคลานชาๆ ไปที่หนาตาง มันยังอยูที่น่ัน มันรองและเร่ิมเดินไปมาตามระเบียง เธอมองมันอยูนาน ไม
รูสึกกลัวอีกแลว และโดยไมไดคิดเธอวางปนลงและเดินออมขอบเตียงไปยังครัว  ขางหลังเธอเจาแมวกําลังเคลื่อน
ตัวอยางหงุดหงิด เธอนําหมูรมควันที่เหลือลงมา แลวเดินขามพื้นหองที่กําลังโคลงเคลงไปที่หนาตาง แลวโยนหมูออกไป70 
ทางรอยแตกของหนาตาง อีกดานหนึ่งของฝาผนังมีเสียงขูคํารามอยางหิวโหย และแลวคลายกับวาความตกใจกลัวแลน
ผานจากเจาสัตวรายมาที่ตัวเธอ  ดวยความงงงันในส่ิงที่ไดทําลงไป เธอถอยกรูดกลับมาที่เตียง เธอไดยินเสียงของเสือ
ดํากําลังฉีกเน้ือหมูน่ัน บานแกวงไปมารอบตัวเธอ 

 เมื่อต่ืนข้ึนอีกครั้ง เธอรูไดทันทีวาทุกส่ิงเปล่ียนไป ฝนหยุดตก เธอรูสึกวาบานมีการเคลื่อนไหวแตมันไมใช
โคลงเคลงในสายน้ําอีกตอไป เมื่อเปดประตูและมองผานมานที่ขาดออกไป ส่ิงที่ประจักษในสายตาของเธอแตกตางไป75 
อยางส้ินเชิง บานต้ังอยูอยางสงบบนตลิ่งที่เคยอยู ตํ่าลงไปไมกี่ฟุต แมนํ้ายังคงไหลเชี่ยวกรากตามกระแสน้ําหลาก   แต
ไมไดทวมพื้นที่ริมตลิ่งที่มีพื้นที่ 2-3 ฟุต ระหวางตัวบานและตนโอก และเจาแมวตัวน้ันก็หายไปแลว ไมตองสงสัย จาก
ระเบียงจนถึงตนโอกมีรอยเดินเปนทางเลือนลางหายไปทางหนองน้ํา และบนระเบียงน่ัน ยังมีรองรอยของหมูรมควันที่ถูก
แทะจนเหลือแตกระดูกขาวโพลน 
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ใชเรื่อง “ของขวัญ” ตอบคําถามตอไปนี้ (ตัวเลขบอกบรรทัด จะชวยบอกวาคําถามมาจากสวนใด) 

คําถามที่ 1: ของขวัญ 

สถานการณของผูหญิงในตอนตนของเรื่องเปนอยางไร 

1. เธอออนแอเกินกวาที่จะหนอีอกจากบานหลังจากที่ไมไดรับประทานอาหารหลายวนั 

2. เธอกําลังปองกนัตัวเองจากสัตวปา 

3. บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม 

4. สายน้ําจากน้ําทีท่วมไดพดัพาบานของเธอไป 

 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 

คําถามที่ 2: ของขวัญ 

เมื่อผูหญิงในเรื่องพูดวา “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” (บรรทดัที่ 64) เธอหมายความวาอะไร 

1. แนใจวาแมวจะไมทํารายหลอน 

2. พยายามที่จะทาํใหแมวกลัว 

3. ต้ังใจที่จะยิงแมว 

4. วางแผนที่จะใหอาหารแกแมว 

 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 

คําถามที่ 3: ของขวัญ 

นักเรียนคิดวาประโยคสุดทายของเรื่อง “ของขวญั” เปนการจบที่เหมาะสมหรือไม 

จงอธิบายคําตอบ ที่แสดงใหเห็นวานักเรียนเขาใจวาประโยคสดุทายเชื่อมโยงกับความหมายของเนือ้เรื่องอยางไร  

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

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

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 81.4 

เกาหล ี 89.0 

จีน-ฮองกง 62.3 

ไทย 60.1 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 34.2 

เกาหล ี 37.8 

จีน-ฮองกง 45.9 

ไทย 19.9 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 3.  บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 3.  ตั้งใจที่จะยิงแมว 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 50.5 

เกาหล ี 28.4 

จีน-ฮองกง 42.2 

ไทย 31.7 
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คะแนนเต็ม 

คําตอบที่เขาใจความหมายเนื้อหาเกินกวาที่เห็นตามตัวอักษร แตตีความไดถูกตองสอดคลองเกี่ยวของกับความหมายตามตัวอักษร 
ประเมินการจบของเรื่องในแงของความสมบูรณของเน้ือเร่ือง ประโยคสุดทายมีความสัมพันธกับใจความสําคัญ ประเด็น หรืออุปมา
อุปมัยของเน้ือเร่ือง คําตอบอาจอางอิงถึงความสัมพันธระหวางเสือดํากบัผูหญิงในเรื่อง ตัวอยางเชน เพื่อเอาชีวิตรอด หรือเพื่อให
ของขวัญ หรือเพือ่ขอบคุณ อาจระบุหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเรื่อง เชน 

• ใช  เนื้อเรื่องไดนําใหผูหญิงมามีสวนเกี่ยวพันกับสิ่งทีจํ่าเปนสําหรับชีวิต  และกระดูกขาวโพลนที่ปราศจากเนื้อติดอยู  เปน

สัญลักษณของของสิ่งนั้น 

• ใช  ฉันวาสวนของแฮมที่เสือดําเหลือทิ้งไวใหก็เปนของขวัญอยางหนึ่ง  ใจความสําคัญที่ตองการสื่อสาร  คือ  “ชีวิตและ

ความตองการมีชวีิตอยู” 

• ใช  กระดูกก็เปนเหมือนของขวัญ  และนั่นคือจุดสําคัญของเรื่อง 

• ใช  กระดูกของแฮมสะกิดใจเราใหคิดตอไปวาอาจเกิดข้ึนอะไรกับผูหญิงในเรื่องได 

• เหมาะสม  เพราะคลายๆ  กับเปนการขอบคุณของสัตวที่มีตอเธอสําหรับแฮมที่ใหกิน 

ไดคะแนนบางสวน 

คําตอบที่เขาใจเนื้อหาเกินกวาที่เห็นตามตัวอักษร สอดคลองกับความถูกตองตามตัวอักษร  ประเมินตอนจบในแงของรูปแบบหรือ
อารมณ โดยการเช่ือมโยงประโยคสดุทายกับแบบการเขียนหรืออารมณของเน้ือหาสวนอื่นๆ ของเรื่อง แสดงความคิดเห็นชัดเจนหรือ
โดยออมเกี่ยวกับความเหมาะสม  เชน 

• ใช  มันเหมาะสําหรับการเลาเรื่องตามความเปนจริง 

• ใช  มันชวนใหคิดตอถึงวาอาจจะมีสิ่งที่นากลัวที่สุดเกดิข้ึน 

• ไม  เร่ืองมันเกิดข้ึนในเวลาสั้นๆ  กะทันหัน  แตสวนใหญเนื้อเร่ืองเลาถึงรายละเอียดมากมาย 

หรือ  ตอบตามทีป่รากฏตามตัวอักษรในทางที่ถกูตอง ประเมินการจบของเรื่องในแงของการลําดับเน้ือหา โดยการเชื่อมโยงประโยค
สุดทายกับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น (เชน เสือกินแฮม การที่เสือเขามาติดอยูที่บาน การที่นํ้าลด)แสดงความคิดเห็นโดยตรง
หรือทางออมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดําเนินเร่ือง 

• ใช  มันใหคําตอบวาเสือตัวนั้นกินแฮมหรือไม 

• ไม  ตอนที่เกี่ยวกบัเนื้อแฮมนั้นไดจบลงแลว 

• มันจบลงแลวเพราะวาแฮมหมดแลวและเรื่องก็จบแลวเชนกัน 

• ใช  ตอนนี้น้ําลดลงแลว  และเสือก็กนิแฮมแลว  ไมมีเหตุผลอะไรที่ทําใหเสืออยูตอ 

• ฉันคิดวามันจบไดดีเพราะวามันพิสูจนวา เสือไดเขามาถึงระเบียงบานของหลอน  [ความเขาใจตามตัวอักษรวา เหตุการณ

ในเรื่อง “เกิดข้ึนจริง”] 

• ไม  มันจบลงอยางไมเหมาะสม  มันไมใชของขวัญ  แตมนัคืออันตรายอยางใหญหลวง  [ชี้ถึงการอานตามตัวอกัษรทัง้เร่ือง] 

• มันเหมาะสมในการบรรยายวามันเกิดข้ึนหลังฝน  [อางถึงตอนที่น้ําทวมลดลงแลว] 

 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่ไมเพยีงพอ หรือคลุมเครือไป 

• มันมากเกินกวาแคมีผล จริงๆ แลวมันเปนการจูโจม 

• ไม  ของขวัญไมไดเชื่อมโยงถึงตอนจบ 

• ไม มันอาจดีมากกวานี้ถาจบลงดวยสิ่งที่นาตื่นเตนมากกวานี้  [ไมไดเชื่อมโยงตอนจบกับสวนอื่นๆ ของเรื่อง] 

• มันจบลงดวยการบรรยายถึงกระดกูแฮม 

หรือ   แสดงถึงความไมเขาใจสิ่งทีอ่าน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเกี่ยวของ  

• ใช  มันแสดงวาทั้งหมดเปนเพียงความฝน [ไมสมเหตุสมผล] 

• ไม  เพราะวาผูอานไมทราบวาทําไมเจาแมวจึงหายตัวไป   [แสดงถึงการขาดความเขาใจ] 
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คําถามที่ 4: ของขวัญ  

“แลวบานทั้งหลงัก็สงเสียงเอี๊ยดอาด ครวญครางเหมือนกับพยายามทีจ่ะดิ้นใหหลุด…” (บรรทัดที ่17) 

เกิดอะไรขึ้นกบับานในตอนนีข้องเรื่อง  

1. มันแยกออกเปนชิ้นๆ 

2. มันเริ่มลอยน้ํา 

3. มันกระแทกกับตันโอก 

4. มันจมลงไปใตแมน้ํา 

 
สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 
 

คําถามที่ 5: ของขวัญ  

ตอไปน้ีเปนขอความที่กลาวถงึเสือดําในเรื่อง 

 “มีเสียงรองทีท่ําใหเธอสะดุงต่ืน เสียงรองน้ันโหยหวน ….”   (บรรทดัที่ 23) 

 “เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความเหนื่อยออน ….”  
(บรรทัดที ่31) 

 “เธอเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของมันจากระยะไกล” (บรรทดัที่ 37) 

นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใดผูเขยีนจึงเลือกกลาวถึงเสือตัวนี้ดวยขอความที่ยกมา ดังกลาว 

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

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

 

  

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

 

คะแนนเต็ม 

คําตอบซึ่งแสดงการรับรูวา บทความนั้นตองการกระตุนใหเกิดความสงสาร โดยอางถึงความตั้งใจของผูเขียนหรือผลที่เกิดกับผูอาน  
อางถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในสวนอื่นๆ ของเรื่องที่อาน คือ 

(1) อางขอความที่เช่ือมโยงเสือดํากับผูหญิงในเรื่อง (หรือมนุษยทั่วๆไป) ขณะกําลังมีความทุกข  หรอื 
(2) อางขอความเพื่ออธิบาย  พฤติกรรมของผูหญิงที่แสดงความสงสารตอเสือดําในตอนตอมา  หรอื 
(3) เสือดําถูกนําเสนอเปนตัวตนของความนาสงสาร     เชน 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 2.  มันเริ่มลอยน้ํา 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 42.7 

เกาหล ี 34.5 

จีน-ฮองกง 43.2 

ไทย 36.1 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 83.9 

เกาหล ี 82.0 

จีน-ฮองกง 66.2 

ไทย 56.5 
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• เสียงเสือดําเกือบเหมือนเสียงมนุษย  เหมือนเสียงของผูหญิงและทําใหเรารูสึกเสียใจกับทั้งสองคือทั้งคนและสัตว        [ 

บอกเปนนัยถึงความเชื่อมโยงระหวางเสือดําและผูหญงิ/มนุษย (1) บอกเปนนัยถึงผลที่มตีอผูอาน ] 

• มันทําใหเรารูทันทีวาเสือดําเปนเหยื่อของน้ําทวมเชนกัน  [บอกเปนนัยถึงความเชื่อมโยงระหวางเสือดําและมนุษยดวยคําวา 

“ เชนกัน” (1) บอกชัดเจนถึงผลที่มตีอผูอาน] 

• ดูเหมือนผูหญิงในเรื่องรูสึกสงสารกอนที่จะรูวาเปนอะไร  [เชื่อมโยงขอความสวนที่ยกมา กบัพฤติกรรมเมตตาในภายหลัง

ของหลอน (2) โดยไมไดอางถึงความตั้งใจหรือผลอยางชัดเจน] 

• มันทําใหเรารูสึกสงสารเสือดํา [แสดงความเขาใจความหมายซอนเรนของภาษาที่ใช (3) บอกชัดเจนถึงผลที่มีตอผูอาน] 

• มันมีเสียงเหมือนเศราๆ และเปนทุกข  [แสดงถึงความเขาใจในสํานวนที่ใช  (3) การอางอิงความตั้งใจของผูแตงอยาง

ชัดเจน] 

ไดคะแนนบางสวน 

อางถึงความตั้งใจ (หรือผล) ที่เปนไปไดของขอความที่ยกมามากกวาการกระตุนใหเกิดความสงสาร การแสดงความคิดเห็นตอง
สอดคลองกับความเขาใจที่มีตอเน้ือหา อางถึงความตัง้ใจของผูเขียนหรือผลที่มีตอผูอานโดยชัดเจนหรือโดยออม หรืออาจอางถึงส่ิง
ที่เกิดขึ้นในตอนอื่นๆ ของเรื่อง อาจอางถึง 

(1) เจตนาผลของการทําใหเกิดความกระวนกระวายใจหรือความลึกลับ  (สังเกตวาคํา  เชน  “ตกใจ” และ “กลัว” แสดงวา
ขาดความเขาใจในสิ่งที่อางอิง และคําวา  “นาสนใจ” “อานงาย” และ “ชัดเจน” ยังไมเฉพาะเจาะจงพอ  หรือ 

(2) ความคิดที่แสดงถึงการปรากฎตัวของเสือดําจากมุมมองของผูหญิงในเรื่อง  เชน 

• เพราะวามันทําใหเกิดความกระวนกระวายจริงๆ แลวเราไมรูวา อะไรรอง [1] 

• มันเปนการแนะนําเสือดําอยางชา ๆ [1] 

• มันนาตื่นเตน [1] 

• เราไมรูวามันเปนอะไร เพียงแตคลายผูหญิง [รวมทั้ง (1) และ (2)] 

• มันบรรยายถึงความรูสึกของผูหญงิเกี่ยวกับเสือดํา  [2] 

หรือ  คําตอบอางถึงสาระของขอความที่ยกมาตามทองเร่ือง การอภปิรายตองสอดคลองกับความเขาใจในเนื้อเร่ือง อางอยางชัดเจน  
       หรือโดยออมถึงเจตนาผูเขียนหรือผลที่มีตอผูอาน อางถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในตอนอื่นๆ ของเรื่อง ตอไปนี้ 

(1) บรรยายลักษณะของเสือดํา หรอื 
(2) วิธีการบรรยายที่เขากับสถานการณและส่ิงแวดลอม  เชน 

• เสือดําเปนสัตวปาและสัตวปาจะสงเสียงคราง [1] 

• เสือดําหิว และสัตวพวกน้ีจะสงเสียงดังเมื่อหิว [1]  

• เธอคงสังเกตเสียงของมัน  เพราะวามันมืดและเธอมองมันไมเห็น [2] 

• การไดยินเสียงเสือดําตอนนั้นทําใหเธอจําไดเมื่อตอนที่เคยไดยินเสียงนี้กอน [2] 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบไมเพียงพอ หรือคลุมเครือ เชน 

• มันทําใหนาสนใจมากขึ้น 

• มันเปนภาษาที่แรง  

หรือ  แสดงถึง ความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับส่ิงทีอ่าน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเกี่ยวของ  
• เสือดํามีเสียงที่ดุรายเหมือนกับวามนักําลังจองตะครุบเธอ  [เหตุผลที่เปนไปไมได] 

• คําที่พรรณนาเหลานั้นพยายามแสดงถึงเสือดําในแงที่นากลัวสําหรับผูอาน  [ไมถูกตอง] 

• เธอเลาเรื่องจากมุมมองของเสือ [ไมถูกตอง] 
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คําถามที่ 6: ของขวัญ 

ในเรื่องบอกวาการที่ผูหญิงคนนัน้ใหอาหารแกเสือดํานัน้มีเหตุผลอะไร 

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

 
สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

 

คะแนนเต็ม 

คําตอบที่แสดงวารับรูเน้ือหาในเรื่อง แมจะไมไดเขียนบอกโดยตรงวาผูหญิงถูกกระตุนใหเกิดความสงสารหรือเกิดความรูสึกเห็นใจ
เสือดําที่ตกอยูในสภาพเดียวกัน อาจระบุดวยวา เธอเองก็ยังไมรูตัววาสงสารเสียดวยซ้ํา  เชน 

• หลอนรูสึกเสียใจกับมัน 

• เพราะหลอนรูดีวาเปนอยางไรเมื่อหิว 

• เพราะวาหลอนเปนคนขี้สงสาร 

ไดคะแนนบางสวน 

คําตอบที่เขาใจวาเน้ือเร่ืองไมไดพูดตรงๆ ถึงแรงกระตุนของผูหญิงคนน้ัน และ/หรือรูวาเธอไมเขาใจตนเอง  เชน 

• หลอนไมทันคิดวากําลังทําอะไร 

• อารมณชั่ววูบ 

• สัญชาติญาณ 

• หลอนไมรูตัว 

• ในเนื้อเรื่องไมไดบอก 

หรือ ตอบในลักษณะวา เสือดําตองการอาหารหรือตองการความชวยเหลือ  โดยไมไดอางถึงแรงกระตุนของผูหญิงคนนั้น  เชน 

• เพราะวามันหิว 

• เพราะวามันรองคราง 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่ไมเพยีงพอ หรือคลุมเครือไป  หรือ คําตอบแสดงถึง ความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับส่ิงที่อาน หรือใหคําตอบที่  
ไมสมเหตุ สมผล หรือไมเกี่ยวของ  อาจบรรยายถึงแรงกระตุนของผูหญิงในแงการปกปองตนเองหรือความกลัว เชน 

• เธอคิดวามันอาจจะจากไปถาใหอาหารมันกิน 

• เพราะวาเธอกลัวมัน 

• หลอนตองการใหมันเปนสัตวเลี้ยง  [ไมสมเหตุสมผล] 

• เพื่อผูกมติรกับมนั  [ไมสมเหตุสมผล] 

• เพราะหลอนรักมัน  [ไมสมเหตุสมผล] 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 42.6 

เกาหล ี 76.9 

จีน-ฮองกง 58.8 

ไทย 56.5 
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ตอไปน้ีเปนการสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “ของขวัญ”:  

 

คําถามที่ 7: ของขวัญ  

จงแสดงหลักฐานจากในเนื้อเรื่องที่แสดงวาผูพูดแตละคนมีเหตุผลอะไรในการพดูดังกลาว 

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

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

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

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

 

 

สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

คําตอบของผูพูดคนแรก – “เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย” 

คะแนนเต็ม 

คําตอบแสดงหลักฐานจากเรื่องที่อาน เพื่อสนับสนุนความคิดที่วาผูหญิงในเรื่องเปนคนไมมีหัวใจและโหดราย อาจอางถึงเจตนาของ
เธอในการยิงเสือดํา หรืออางขอทีว่าเธอไดยิงเสือดําจริงๆ อาจคัดลอกขอความมาจากเนื้อเร่ือง เชน  

• หลอนพยายามที่จะยิงเสือดํา 

• หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนคิดจะฆาเสือดําในตอนแรก 

• หลอนหัวเราะเมื่อคิดวาจะฆาเสือ 

• ขณะที่กําลังรับประทานอาหารหลอนหัวเราะเยาะเสียงครางของเสือดําและยกปนข้ึนยิงออกไปทางหนาตาง [อางจาก     

เนื้อเรื่อง] 

 

 

 

ผมวาผูหญิงในเรื่องนี ้
เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย 

คุณพูดอยางนั้นไดยังไง  
ฉันวาเธอเปนคนขี้สงสารมากกวา 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญี่ปุน 65.3 

เกาหลี 75.7 

จีน-ฮองกง 71.3 

ไทย 38.6 
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หรือ ใหความเห็นวาหลอนพยายามที่จะยิงเสือดํา  เชน 

• หลอนหัวเราะเมื่อคิดวาจะฆาเสือ 

• ขณะที่กําลังรับประทานอาหารหลอนหัวเราะเยาะเสียงครางของเสือดํา 

• และยกปนข้ึนยิงออกไปทางหนาตาง [อางจากเนื้อเร่ือง] 

• หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนคิดจะฆาเสือดําในตอนแรก 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่มีเหตุผลไมเพียงพอ หรือกวางไป เชน 

• หลอนไมมีความเมตตาตอเสือ 

หรือ  แสดงถึงความเขาใจผิดในเนื้อหาที่อาน หรือใหคําตอบที่ไมมีเหตุผล หรือ ที่ไมเกี่ยวของ 
• หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนขังเสือไวนอกหอง [ไมมีเหตุผลวาหลอนควรทําอยางอื่นเมื่อคํานึงถึงวาเจาเสือมีอันตราย] 

• เขาคิดวาผูหญงิคนนี้ควรแสดงถึงความเมตตา [ไมตรงเรื่อง อธิบายสิ่งที่เด็กผูชายในบทสนทนาพูดมากกวาพดูถึงเนื้อเรือ่ง] 

 
 
คําตอบของผูพูดคนที ่2 “ข้ีสงสาร” 

คะแนนเต็ม 

คําตอบแสดงหลักฐานจากเรื่องที่อาน เพื่อสนับสนุนความคิดที่วาผูหญิงในเรื่องเปนคนข้ีสงสาร อาจอางถึงการกระทําของเธอที่ให
อาหารเสือ หรือช้ีถึงความเปนคนเมตตาของเธอที่มตีอเสือดํา อาจคัดลอกขอความมาจากเนื้อเร่ือง 

• หลอนใจดี  เพราะแบงอาหารกับเจาแมว 

• หลอนใหหมูแฮมแกมัน 

• หลอนนําหมูรมควันที่เหลือลงมา แลวโยนหมูออกไปทางรอยแตกของหนาตาง [อางขอความจากเนื้อเร่ือง] 

• เมื่อหลอนไดยินเสียงเสือดําครั้งแรกหลอนคิดวามันเปนเสียงที่เศราไมใชเสียงที่นากลัว [หลักฐานในการที่หลอนมีความ

สงสารตอเสือดํา] 

• มันบอกไววา “เธออยากจะรองไหใหกับตัวเอง ใหกับคนอื่นๆ และใหกบัทุกสิ่งทุกอยางทีถู่กน้ําทวม”  [อางขอความจาก  

เนื้อเรื่อง] 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่มีเหตุผลไมเพียงพอ หรือกวางไป เชน 
• หลอนแสดงพฤติกรรมขี้สงสาร 

• หลอนมีเมตตา 

หรือ  แสดงถึงความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับส่ิงทีอ่าน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเกี่ยวของ 
• หลอนคิดวาผูหญิงในเรื่องเปนผูที่มคีวามรัก [ไมตรงประเด็น  อธิบายถึงสิ่งที่เด็กหญิงที่สนทนาอยูกําลังพูดถึงมากกวา   

ที่จะอางถึงเนื้อเรื่อง] 
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อมันดา กับดัชเชส  
บทความที ่1 
 

เนือ้เรือ่งยอ: นับต้ังแตเลอโอคาเดียเสียชีวิตลง เจาชายผูซึ่งหลงรักเธอเสียใจอยางสุดซึ้ง ที่รานชื่อ เอสเซดา 
โซเออร    ดัชเชส ผูเปนปาของเจาชายไปพบเด็กสาวคนขายของ ช่ือ อมันดา  ซึ่งมหีนาตาละมายคลายคลึง
กับเลอโอคาเดียอยางนาอัศจรรย ดัชเชสตองการใหอมันดาชวยใหเจาชายลืมความทุกข  เพราะพลัดพรากจาก
หญิงอันเปนที่รักของเขา 

 
บริเวณสี่แยกในลานปราสาทมีที่นั่งรอบอนุสาวรียเล็กๆ...
เวลาพลบค่ํา… 

อมันดา 
ดิฉันไมเขาใจคะ วาจะชวยเขาไดอยางไร ดิฉันไมเชื่อเลย
นะคะวาคุณคิดทําอะไรแบบนี้… แลวทําไมตองเปนดิฉัน
ดวยละ ดิฉันไมใชคนสวย และคงไมมีใครหรอกคะ  ที่จะ
ทําใหเขาลืมความหลังไดอยางงายดาย ไมวาจะสวยสัก
แคไหนก็ตาม? 

ดัชเชส 
ใช – ไมมีใคร นอกจากเธอ 
 

             อมันดา (น้ําเสียงประหลาดใจ) 
ฉันนะหรือคะ? 

ดัชเชส 
โลกของเธอนะชางแคบเหลือเกิน เด็กโง นี่คงเห็นแตโลก
ในสํานักงาน คงยังไมมีใครเคยบอกเธอซินะ แตฉันเชื่อ
จิตใตสํานึกของฉัน รูไหมฉันเกือบจะตะโกนออกมาตอน
ที่ฉันเห็นเธอครั้งแรก  ใครๆ คงไมรู หรอกวา เธอนะชาง
เหมือนเลอโอคาเดีย เสียจริงๆ 
 

ความเงียบสงัดเยี่ยมกรายเขามา นกกลางคืนเริ่มออกหา
กินแทนนกที่หากินตอนกลางวัน ลานปราสาทปกคลุม
ดวยรมเงาของแมกไม   

อมันดา (กระซบิเสียงแผวเบา) 
ดิฉันไมคิดวาจะทําได มาดาม ฉันเปนคนธรรมดา ไมมี
อะไรเลย และท้ังคูเขารักกันมาก ดิฉันยังอด  ชื่นชม
ความรักนั้นไมได คุณไมเห็นหรือคะ 
 
 
 

เธอลุกขึ้น พรอมหยิบกระเปาเส้ือผา  ใบเล็กขึ้นมาเตรียม
เดินจากไป 
 

 ดัชเชส (กระซิบเสียงแผวเชนกัน อยางส้ิน
หวัง) 
จริงของเธอ ฉันขอโทษ 
 

เธอลุกขึ้น อยางทุลักทุเลเหมือนกับคนสูงอายุทั่วไป      
เสียงกระดิ่งจักรยานแววมา เธอเริ่มพูดตอ 
 

ฟง… นั่นแหละ เขาละ เพียงใหเขาเห็นเธอยืนพิง
เสาอนุสาวรียนี้  นี่เปนสถานท่ีแหงแรกที่เขาพบ
หลอน   ลองใหเขาเห็นเธอ เพียงแคนี้เทานั้น เพียง
ครั้งเดียว   ใหเขาเรียกเธอ  ใหโอกาสที่เขาจะสนใจ
ในความเหมือนของเธอกับคนรักของเขา แลวฉันจะ
สารภาพแผนการนี้กับเขาพรุงนี้ ถาจะทําใหเขา
เกลียดฉันไปตลอดฉันก็ยอม แตฉันไมยอมใหคนที่
เสียชีวิตไปแลวพรากเขาไปจากฉัน ฉันแนใจ… 
(ดัชเชสจูงมือเธอ) เธอจะทําเพ่ือฉันสักครั้งไดไหม 
ฉันขอรองเธอนะ สาวนอย (ดัชเชสมองเธอ ดวย
สายตาที่ออนวอน และพูดขึ้นมาทันทีทันใด) วิธีนี้
เธอก็จะเห็นเขาดวย และ…ฉันรูสึกเหมือนเปนสาว
ขึ้นมาอีกครั้งที่พูดอยางนี้กับเธอ  ชีวิตมันบาดีนะ   
ฉันรูสึกอยางนี้มา 3 ครั้งแลวในรอบ 60 ป  และรูสึก
เปนครั้งที่สองแลวใน 10 นาทีนี้   เธอจะเห็นเขา  
และถาเขา (ทําไมถึงเปนเขาไมไดละ ก็เขาทั้งหลอ
และมีเสนห)  และถาเขาจะมีโชค ทั้งสําหรับเขาและ
ฉันดวย ที่จะไดเห็นภาพจากตัวเธอสักชั่วครู… 
เสียงกระดิ่งดังใกลเขามาอีกครั้งในเงามืด 

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

เธอหลบเขาไปในเงาไมที่มืดมิดอยางรวดเร็ว  ทันใดนั้นก็
ปรากฏภาพสลัวลางขึ้นเปนเจาชาย    บนจักรยานนั่นเอง 
เขาผานเขามาใกล  ภาพสลัวของ อมันดาที่ยืนอยูชิดเสา 
หลอนพูดออกมาเบาๆ 

อมันดา 
ขอโทษคะ คุณ… 
 

เขาหยุดรถจักรยาน กาวลงมา ถอดหมวดพรอมกับมอง
เธอ 

เจาชาย 
อะไรหรือ ครับ? 

อมันดา 
 

ทางไปทะเล ไปทางไหนคะ? 
 

เจาชาย 
ถึงแยกที่สอง แลวเล้ียวซาย 
 

เขาโคงศรีษะ อยางเศราสรอยและสุภาพแลวขี่จักรยาน
หางออกไป เสียงกระดิ่งดังแววๆ  ดัชเชสกาวออกมาจาก
เงามืด ดูเหมือนแกขึ้นไปอีก 
 

            อมันดา (นิ่งไปอึดใจ แลวพูดเสียงแผวเบา) 
เขาจําฉันไมได… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชเชส 
มันคงมืด…อีกอยาง ใครจะรูใจ เขาอาจเห็นหนาเธอ
เปนใครก็ไมรู ในความเลอะเลือนของเขา (หลอน
เอยอยางกระดาก) รถไฟเที่ยวสุดทายผานไปแลว
สาวนอย คืนนี้เธออยากไปพักกับฉันที่คฤหาสน
ไหม? 
 

 อมันดา (ตอบดวยน้ําเสียงที่เธอเองก็แทบ
จําเสียงตัวเอง   ไมได)   
คะมาดาม 
 
 

มืดสนิทจนมองไมเห็นคนทั้งสองอีกเลย   มีเพียงเสียง
ลมเทานั้นที่กระซิบแผวจากตนไมใหญบริเวณนั้น 
 

ฉากปดลง 
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บทความที ่ 2 

นิยามของบางอาชีพเกีย่วกบัการแสดง 

นักแสดง : แสดงบทบาทตางๆ  บนเวที 

ผูกํากบั : ควบคุมและดูแลภาพรวมในทุกมุมมองของละคร ไมเพียงแตดูตําแหนงของนักแสดง จัดคิวนักแสดง การ
เขาและออกฉาก  ช้ีนําการแสดง แตยังแนะนําเรื่องการแปลความหมายของบทละครตนฉบับที่ไดรับ 

ชางเสือ้ : ตัดชุดการแสดงตามแบบ 

ผูออกแบบฉาก : ออกแบบตัวหุนในฉากและชุดเสื้อผา ตัวหุนน้ีจะถูกแปลงออกมาใหมขีนาดเทาของจริงในโรงถาย
หรือโรงละคร 

ผูจดัเครื่องใชประกอบฉาก : รับผิดชอบการจัดเรื่องเครื่องประดับฉาก เชน เกาอ้ีน่ัง ตะเกียง ชอดอกไม ฯลฯ ซึ่งไม
รวมเรื่องฉากและเสื้อผา 

ชางเสยีง : รับผิดชอบดานการควบคุมเสียงขณะแสดง 

ชางแสง : รับผิดชอบดานการควบคุมแสงขณะแสดง หากใชเครื่องมือช้ันสูงจะตองใชชางแสงอยางนอย 10 คน 
 

 
ในสองหนาที่ผานมาเปนบทความสองบทความ บทความที่ 1 ตัดตอนจากบทละคร เร่ือง “เลอ โอคาเดีย’    โดย ยีน อะนอท 

และบทความที่ 2 ใหคําจํากดัความของอาชพีตางๆ ในการจดัละครเวที ใหใชบทความทั้งสองตอบคําถามตอไปนี ้

 
คําถามที่ 1: อมันดากับดัชเชส  

บทที่ตัดจากละครนี้เก่ียวกับเร่ืองอะไร? 

ดัชเชสคิดอุบายเพื่ออะไร 

1. ทําใหเจาชายมาเยี่ยมเธอบอยขึน้ 

2. ทําใหเจาชายตดัสินใจแตงงาน 

3. ใหอมนัดาชวยดบัความทุกขของเจาชาย 

4. ชวยใหอมันดามาอยูที่คฤหาสนกับเธอ 

 

 

 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

 

 

  

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 82.8 

เกาหล ี 84.1 

จีน-ฮองกง 82.9 

ไทย 62.4 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 3.  ใหอมันดาชวยดับความทุกข    

ของเจาชาย 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที่ 2: อมันดากับดัชเชส  

ในบทละคร นอกจากบทสนทนาระหวางตัวละคร ยังมีสวนทีบ่อกทาทางสําหรับนกัแสดงและ  ชางเทคนิค   

ใหทําตามดวย 

รูไดอยางไรวาในบทละครมีตัวบอกใหทราบถึงสวนนี ้

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

 
สมรรถนะ :  วิเคราะห 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

คะแนนเต็ม 

อางถึงตัวเอน อนุโลมคําอธิบายที่ไมเปนทางเทคนิค อาจทําเครื่องหมายวงเล็บหรือตัวเอน  เชน 

• (อยูในรูป) ตัวเอน 

• อักษรตัวเอน 

• เหมือนอยางนี้  [รูปแบบตัวเอน] 

• ลายมือ 

• เขียนในลักษณะตวัเอน และใชวงเลบ็ดวย 

• รูปแบบการเขียนเปนแบบตัวบางๆ 

ไมมีคะแนน 

ใหคําตอบที่ไมเพยีงพอ หรือคลุมเครือไป 

• บทละครอยูในวงเล็บ [อางถึงวงเล็บถูกตอง 

สําหรับบทละคร แตคําตอบไมไดอางถึงตัวเอน] 

• เขียนในรูปแบบท่ีตางออกไป 

• ตัวพิมพอื่น 

หรือ แสดงความเขาใจในเนื้อหาที่ไมถูกตอง หรือใหคําตอบที่
เปนไปไมได หรือไมเกี่ยวของ 

• ตัวพิมพหนา  [ไมถูกตอง] 

• ตัวพิมพเล็ก  [ไมถูกตอง] 

• โดยผูกํากับ  [ไมเกี่ยวของ]  

 

 

คําถามที่ 3 : อมันดากับดัชเชส  

ตารางขางลาง  เปนรายชื่อชางเทคนิคที่เก่ียวของในการจดัฉากละครที่ตัดมาจากเรื่องเลอโอคาเดียนี้  

จงระบุขอความทีบ่รรยายถึงฉากหรือเหตกุารณ 1 อยาง ที่เก่ียวของกับหนาทีข่องชางเทคนิคแตละคน  

โดยใชเนือ้หาในบทความที่ 1   (ขอแรกเปนตัวอยาง) 

ชางเทคนิคละครเวท ี ผูกํากับเวท ี

นักออกแบบฉาก ที่นั่งรอบอนุสาวรียเล็กๆ 

ผูจัดเคร่ืองใชประกอบฉาก  

ชางเสียง  

ชางแสง  

 
 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  ตาราง 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 62.5 

เกาหล ี N/A 

จีน-ฮองกง N/A 

ไทย 47.5 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 63.9 

เกาหล ี 68.2 

จีน-ฮองกง 44.4 

ไทย 18.7 
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ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 57.5 

เกาหล ี 42.8 

จีน-ฮองกง 48.2 

ไทย 18.7 

การใหคะแนน  ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก 
คะแนนเต็ม               ไมมีคะแนน 

คําตอบระบุถึงกระเปาเดินทาง หรอื จักรยาน อาจยกถอยคําจากบทละคร 

• กระเปาใบเลก็ของเธอ 

• จักรยาน 

 

คําตอบอื่นๆ 

• กระดิ่งจักรยาน 

• อนุสาวรีย 

• มานั่ง 

การใหคะแนน  ชางเสียง 
คะแนนเต็ม               ไมมีคะแนน 

คําตอบแสดงเสียงนกรอง หรอื นก (ยามเย็น) หรอื เสียงพูดฟงไมไดศัพท 
หรอื เสียงกระดิง่ จักรยาน หรอื เสียงลม หรือความเงียบสงัด อาจยกมา
จากการกํากับเวทกีระเปาใบเลก็ของเธอ 

• เสียงกระดิ่งจักรยานไดยินในตอนเยน็ 

• ไดยินเพียงเสียงลมเทานั้น 

• นกยามเย็น 

• นกยามเย็นเขามาแทนที่ 

คําตอบอื่นๆ 
 

การใหคะแนน  ชางแสง 
คะแนนเต็ม               ไมมีคะแนน 

คําตอบระบุถึงแสงเงา หรอื ภาพสลัว หรอื มืด [สนิท] หรอื ยามเย็น  

• พื้นดินปกคลุมดวยเงา 

• เงาของตนไมที่ทอดลึก 

• ยามพลบค่ํา 

• บรรยากาศยามเย็น 

คําตอบอื่นๆ 
 

 

 

คําถามที่ 4: อมันดากับดัชเชส 

ผูกํากับ จัดตําแหนงนักแสดงบนเวที ผูกํากับใชอกัษร “อ” แทน อมันดา   และดัชเชส แทนดวยอักษร “ด” 

โปรดใสอักษร  “อ” และ “ด” บนแผนภาพขางลางนี้ ที่จะแสดงตําแหนงอยางคราวๆ ที่อมันดา  และดัชเชส 

ยืนอยู ขณะที่เจาชายมาถึง 

 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

 

 

 
 

ปก  

ปก  ปก  
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คะแนนเต็ม 

ใสอักษร “อ” ที่บริเวณอนุสาวรียเล็กๆ และ “ด” อยูดานหลังหรือใกลแนวตนไม 

 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

ตอนจบฉาก ทีค่ดัมาจากบทละคร อมันดาพูดวา "เขาจําฉันไมได…" 

เธอหมายความวาอยางไร 

1. เจาชายไมไดมองอมันดา 

2. เจาชายทราบวาอมันดาเปนผูชวยรานขายของ 

3. เจาชายไมทราบวาเคยพบอมันดามากอน 

4. เจาชายไมไดสังเกตวาอมนัดาคลายเลอโอคาเดีย 

 
 
 

สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  เชิงบรรยาย 
สถานการณ :  สวนตัว/สวนบุคคล 
แบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 75.6 

เกาหล ี 83.2 

จีน-ฮองกง 78.1 

ไทย 54.1 

คะแนนเต็ม 

   ขอ 4.  เจาชายไมไดสังเกตวาอมันดา  

คลายเลอโอคาเดีย 

ไมมีคะแนน 

   คําตอบอื่นๆ 
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บริษัทแคนโค 
แผนกบุคคล 

ศูนยกลางการหางานและเปลีย่นงานภายในและภายนอกองคกร 

ศปง. คอือะไร 

ศปง. ยอมาจาก ศูนยกลางการหางานและ 
เปลีย่นงานภายในและภายนอกองคกร  
เปนการริเริ่มและดําเนินการโดยพนักงานของแผนก
บุคคล รวมกับสมาชิกจากแผนกอื่นๆ และท่ีปรึกษา
ดานอาชีพการงานจากภายนอก 

ศปง.  พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือพนักงาน       
ในการหางานใหมท้ังภายในและภายนอกบริษัท ฯ 

ศปง. ทําอะไรบาง 

ศปง.  สนับสนุนลูกจางท่ีตองการเปลี่ยนงาน
อยางจริงจัง โดยใชกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้ : 

• ฐานขอมลูเกีย่วกับงาน 
หลังจากการสัมภาษณ ขอมูลท้ังหมดของพนักงานจะ
ถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพ่ือใชสําหรับผูตองการหางาน
และตําแหนงงานวางในบริษัทแคนโคและในบริษัทอื่นๆ 
• การแนะแนว 
ศักยภาพของลูกจางจะไดรับการสํารวจโดยการ
ปรึกษากับนักแนะแนวดานอาชีพ. 
• จัดสอนวิชาตางๆ  
มีการจัดสอนวิชาตางๆ (โดยการรวมมือกับฝาย    
ขอมูลขาวสาร และการอบรม) เก่ียวกับการหางาน
และการวางแผนดานอาชีพ 
• โครงการเปลีย่นอาชีพ 
ศปง. ใหการสนับสนุนและประสานโครงการเพื่อชวย
ใหพนักงานไดเตรียมตัวสําหรับงานอาชีพใหมๆ  และ
โลกทัศนใหม 
• เปนตวัแทน 
ศปง.  ทําหนาท่ีเปนตัวแทนสําหรับพนักงานที่      
ถูกใหออกจากงาน เนื่องจากการปรับองคกร และหา
ตําแหนงงานใหใหมถาจําเปน 

ศปง.  คิดคาใชจายอยางไร 

การคิดคาใชจาย จะมีการปรึกษาและไดรับความ  
เห็นชอบจากแผนกที่คุณทํางานดวย   สวนใหญ  การ
บริการของ  ศปง.  หลายอยางไมคิดคาใชจาย      
คุณอาจถูกขอใหจายบางในรูปของเงินหรือการสละ
เวลาทํางานใหกับเรา 
 

ศปง.  ทํางานอยางไร 
ศปง. ชวยพนักงานที่ตองการเปลี่ยนงานอยางจริงจัง
ไมวาจะภายใน หรือภายนอกหนวยงานที่ทําอยู 

กระบวนการเริ่มจากสงใบสมัคร การเขาพบ        
นักแนะแนวจะมีประโยชนตอทานมาก ทานควร   
ตองไปพูดกับนักแนะแนว เพ่ือจะไดรูวาทานตองการ
อะไร และพิจารณาถึงความเปนไปไดในงานท่ีทานจะ
ทํา นักแนะแนวจะคุนเคยกับความสามารถของทาน
และการพัฒนาหนวยงานที่ทานทําอยู 

การติดตอกับ ศปง. ไมวาในกรณีใดก็ตามให       
นักแนะแนว สมัครงานแทนทาน  หลังจากนั้นทานจะ
ไดรับเชิญใหเขาสนทนากับตัวแทนของ ศปง. 
 
ตองการขอมลูเพิ่มเตมิ 
ขอขอมลูเพ่ิมเติมไดท่ีแผนกบุคคล 

แคนโค 
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ใชขอมูลในประกาศขางตน จากแผนกบุคคลตอบคําถามขางลางนี ้

คําถามที่ 1 : แผนกบุคคล  

ตามประกาศ  ทานจะขอขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบั ศปง. ไดจากที่ใด 

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

 
สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  เชิงอธิบาย 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

 
 

คะแนนเต็ม      ไมมีคะแนน 

คําตอบตองระบุอยางนอย หน่ึง ในสองขอตอไปน้ี 
(1) จากแผนกบุคคล 
(2) จากนักแนะแนวบุคคล  

• แผนกบุคคล 

• นักแนะแนวบุคคล สามารถใหขอมูลทานไดมากกวา 

คําตอบอื่นๆ เชน  

• บริษัทแคนโค 

 

 
 
 
 

คําถามที่ 2 : แผนกบุคคล 

จงบอกวิธทีี่ ศปง. ชวยคนที่จะตองถูกออกจากงานเนื่องจากมีการปรับปรุงองคกร มาสองวิธ ี

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

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

 
 

สมรรถนะ :  คนสาระ 
ชนิดของบทความ :  เชิงอธิบาย 
สถานการณ :  ในเชิงอาชีพ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 89.4 

เกาหล ี 94.6 

จีน-ฮองกง 79.8 

ไทย 74.3 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญี่ปุน 66.7 

เกาหลี 57.4 

จีน-ฮองกง 35.1 

ไทย 16.6 
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คะแนนเต็ม 

คําตอบตองระบุ ทั้งสองอยาง ตอไปน้ี 
(1) ศปง. จะทําหนาทีเ่หมือนเปนตัวแทน หรอื ผูแทนหางาน 
(2) ศปง. ชวยหางานใหใหม [ไมรับคําวา  “ธนาคารขอมูลเกี่ยวกับงาน”  “การแนะแนว”  “หลักสูตร”  หรือ      

“โครงการเปลี่ยนงาน”] 
ตัวอยางคําตอบ เชน 

• เปนตัวแทนหางาน 

 ชวยดวยการหางานใหมเมื่อจําเปน 

• ทําหนาที่เหมือนตัวแทนหางาน 

 ชวยทานในการหางานใหม 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ เชน 

• (1) หางานให   (2) ทําโครงการเปลี่ยนงาน 

• ทําโครงการเปลี่ยนงาน 

 เปดหลักสูตร 

• หาชองทาง / หางาน /เปดรับผูสมคัรงาน 

 เปนตัวแทนหางาน 

• สมัคร หรือ อภิปรายกับนักแนะแนวบุคคล 
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บทบรรณาธิการ 

เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมีกฎใหม 
 

 
วิทยาศาสตรไดกาวลํ้าหนากฎหมายและ 

จริยธรรม มันเกิดมาตั้งแต ป ค.ศ. 1945 เมื่อมีการ
ทําลายลางชีวิตมนุษยดวยระเบิดปรมาณู และทุกวันนี้
มีวิทยาการใหมที่เกิดขึ้นคือ การสรางชีวิตดวยวิธี
นอกเหนือธรรมชาติสําหรับบุคคลที่เปนหมัน 

เราสวนใหญคงจําไดถึงความยินดีกับครอบครัว 
บราวน ชาวอังกฤษที่เด็กหลอดแกวคนแรกถือกําเนิด
ขึ้น   และเมื่อเร็วๆ น้ี มีเด็กที่เกิดจากตัวออนแชแข็ง
รอการฝงในครรภของหญิงที่จะมาเปนแม 

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

โรงพยาบาลของออสเตรเลียจะทําอยางไรกับตัว
ออนที่เหลือ ควรจะฝากในครรภหญิงอื่นหรือไม ซึ่งมี
หญิงจํานวนมากอาสาเปนแมให แตตัวออนนี้จะมีสิทธิ
ในทรัพยสินของริโอสหรือไม  หรือตัวออนควรถูก
ทําลายไปเทาที่ทราบกัน  สามีภรรยาคูนี้มิไดแจง
ความจํานงใดๆ  ถึงอนาคตของตัวออนนี้ 

ชาวออสเตรเลีย ไดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษา
เฉพาะกรณีนี้ เมื่อสัปดาหที่แลว กรรมการรายงานวา
ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวา
ผูรับบริจาคตัวออนจากผูอ่ืนตองไดรับคํายินยอมจาก
เจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอมใดจาก 

 

 
เจาของเดิม  คณะกรรมการยังพิจารณาอีกวาสภาพ
ของตัวออนขณะนี้ไมมีชีวิตและไมมีสิทธิ์ใดๆ  จึง
ควรทําลายเสีย 

อยางไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้คํานึงถึงขอ
กฎหมายและพื้นฐานทางจริยธรรม จึงใหเวลาอีก    
3 เดือน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน  ถา
มีเสียงคัดคานการทําลายตัวออนมาก คณะกรรมการ
จะนําขอพิจารณามาทบทวนอีกครั้ง 

ปจจุบันหากมีคูสามีภรรยาใดสมัครใจใชวิธีแช
แข็งตัวออนที่โรงพยาบาลควีนวิคตอเรียในซิดนีย 
จะตองแจงใหชัดเจนวาจะทําอยางไรกับตัวออนหาก
มีอะไรไมคาดคดิเกิดกับคูสามีภรรยานั้น 

ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวาจะไมเกิดกรณีซ้ํารอยแบบคู
ของริโอสอีก  แตยังมีปญหาที่ยุงยากอื่นๆ  อะไรอีก  
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสาวขึ้นศาลเพื่อขอ
อนุญาตใหเธอกําเนิดลูกจากเสปรมแชแข็งของสามีที่
เสียชีวิตไปแลว ควรทําอยางไรกับคําขอนี้ หรือจะทํา
อยางไรหากแมที่รับฝากทารกในครรภเกิดเปล่ียนใจ
ไมยอมคืนทารกตามสัญญารับฝากทารกในครรภที่
ทําไว 

สังคมของเราทุกวันนี้ลมเหลวในการใช 
กฎระเบียบ เพ่ือควบคุมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ของพลังนิวเคลียรที่ใชทําลายลางกัน เราจะตอง
เผชิญกับฝนรายอยางหนักหนวงกับความลมเหลว
นั้น โอกาสที่จะนําความสามารถของนักวิทยาศาสตร
ไปใชในทางที่ผิดจะมีขึ้นมากมายอยางชัดเจน  จึง
ตองมีการจํากัดขอบเขตทางดานกฎหมายและ 
จริยธรรมกอนที่เราจะไปกันไกลเกินไป 
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ใหใชบทบรรณาธิการขางตนจากหนังสือพิมพ เรื่อง “เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมีกฎใหม” ตอบคําถามขอตอไปนี้ 

คําถามที่ 1 : กฎใหม 

จงขีดเสนใตประโยคที่อธบิายสิ่งทีช่าวออสเตรเลียไดดําเนนิการ  เพือ่ชวยตัดสินใจวาจะทําอยางไรกบั 

ตัวออนแชแข็งของคูสามภีรรยาที่ประสบอบุัติเหตุเคร่ืองบินตก 

 
สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  ตอบสั้นๆ 

 

คะแนนเต็ม 

ขีดเสนใต หรอื วงกลมรอบประโยค หรอื สวนหนึ่งของประโยคที่อยางนอยมี 1 ขอในขอตอไปน้ี 
(1)  “ต้ังคณะกรรมการ” 

(2)  “ใหเวลาอีก 3 เดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน…” 
•  [ขีดเสนใต] …ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาเฉพาะกรณี…  [นักเรียนขีดเสนใตประโยคใดประโยคหนึ่งที่

เกี่ยวของ] 

• [ขีดเสนใต] …ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาเฉพาะ… และ …ใหเวลาอีก 3 เดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็น

ของสาธารณชน…  [นักเรียนขีดเสนใตสวนที่เกี่ยวของทั้งสองสวน] 

• [ขีดเสนใต]…ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษเฉพาะกรณี… และ …เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฝร่ังเศส มหีญิงสาว

ข้ึนศาลเพื่อขออนุญาตใหเธอกําเนิดลูกจากสเปรมแชแข็งของสามี…  [สวนแรกของเนื้อหาที่ขีดเสนใตถูกตอง สวนอื่น

นาจะสัมพันธกับคําถามตอไป ดังนั้นจึงอนุโลมใหได] 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ  เชน 

• [ขีดเสนใต] …ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวาผูรับบริจาคตัวออนจากผูอื่นตองไดรับความยินยอม

จากเจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอม…  [นักเรียนขีดเสนใตเนื้อหาในสวนที่ไมเกี่ยวของ] 

• [ขีดเสนใต]…ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้… และ …โอกาสที่จะนําความสามารถของ

นักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิดจะมีข้ึนมากมายอยางชัดเจน…  [สวนหนึ่งของเนื้อหาที่ขีดเสนใตถูกตอง สวนอื่นที่       

ขีดเสนใตไมสามารถแปลไดวาเปนคําตอบของคําถามตอไป ดังนั้นจึงใชไมได] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญี่ปุน 63.1 

เกาหลี 58.0 

จีน-ฮองกง 33.8 

ไทย 20.5 
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คําถามที่ 2 : กฎใหม 

จงยกตัวอยาง 2 ตัวอยาง จากบทบรรณาธิการที่แสดงวาเทคโนโลยีปจจุบนั เชน การฝากตัวออนแชแข็งในครรภ 

สรางความจาํเปนที่จะตองมีกฎใหม 

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

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

 
สมรรถนะ :  ตีความ 
ชนิดของบทความ :  คําชี้แจง 
สถานการณ :  ชุมชนทองถิน่ 
แบบของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

 

คะแนนเต็ม 

กลาวถึงอยางนอย 2 ขอ จากขอตอไปน้ี 
(1) เมื่อครอบครัวริโอสเสียชีวิต เกิดการวิจารณวาควรทําอยางไรกับตัวออน [ไมรับขอวิจารณในยอหนาที่ 4                

(เชน “โรงพยาบาลจะทําอยางไรกบัตัวออนที่เหลือ”  “ตัวออนจะมีสิทธิในทรัพยสินของรีโอสหรือไม”) เวนแตวา          
ผูตอบเชื่อมโยงคําวิจารณเหลาน้ันไดอยางชัดเจนถึงการตายของผูใหตัวออน (ครอบครัวริโอส)]  

(2) หญิงในฝรั่งเศสตองรองตอศาลเพื่อขออนุญาตใชนํ้าเชื้อของสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแลว 
(3) อะไรควรเปนกฎสําหรับแมที่รับเปนผูต้ังทอง ที่ไมยอมใหทารกที่เธอใหกําเนิด 

• ตองแสดงใหเห็นวาตองการใหผูที่เปนเจาของตัวออน ชี้เฉพาะลงไปวาควรทําอยางไรกับตัวออน ถาสิ่งไมคาดคิดเกิดข้ึน 

และสําหรับกฎหมายเกี่ยวกบัวาควรทําอยางไร  หากแมที่รับตั้งทองไมตองการใหทารกเกิด  

 

ไดคะแนนบางสวน 

กลาวถึงตัวอยางที่ใหไวขางบนที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีชีวภาพ หนึง่ ตัวอยาง [(1) (2) หรือ (3)] และ (ศักยภาพการทาํลายลาง
ของ) พลังปรมาณู 
 

ไมมีคะแนน 

คําตอบอื่นๆ 

• เขาแชแข็งน้ําเชื้อและมันควรแชแข็งไวจนกวาจะไดใช  [คําตอบที่ไมเกี่ยวของ] 

• — ตัวออนมีสิทธ์ิในทรัพยสินของรีโอสหรือไม 

— พวกเขาสามารถจะปลูกถายไวกับคนอื่นไดไหม [ไมชัดเจนวากลาวถึงสวนไหนของเนื้อหา ถาเปนกรณีของริโอส 

คําตอบไมไดใหตัวอยางสองขอตามที่โจทยตองการ  ถาในกรณีของฝร่ังเศส จะเปนประเด็นที่สอง แตเปนการตีความที่

ไมถูกตองเพราะเปนภรรยา ไมใช  “คนอื่น”] 

 

 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ญ่ีปุน 24.4 

เกาหล ี 36.6 

จีน-ฮองกง 25.3 

ไทย 9.6 
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คณะดําเนินงานโครงการ PISA  

 
ดร.สุนีย  คลายนิล 

ดร.ปรีชาญ  เดชศรี 

น.อ.หญิงอัมพลิกา  ประโมจนีย 

นายเอกรินทร  อัชชะกุลวิสุทธ์ิ 

นางสาวสุชาดา  ไทยแท 

นางสาวพัชรินทร  หาดทราย 

 

 

 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการ PISA 2006 

 

นางสาวพจนา  วองตระกูล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นางวราภรณ  สีหนาท ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นางสิริรักษ  รัชชุศานติ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี นักวิชาการสอบ 8ว   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นายวรรณสาร  วรกิจ นักวิชาการศึกษา 8ว  

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
นายอุดมศักดิ์  นาดี หัวหนาฝายทดสอบและประเมินผล   

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

นายโชคชัย  คําแหง ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น  

สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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สังกัดที่เขารวมโครงการ PISA  

 

เน่ืองจากตามขอตกลงในการดําเนินโครงการ PISA ของ OECD ไมอนุญาตใหเปดเผย

รายชื่อของโรงเรียนกลุมตวัอยาง ทั้งน้ีโรงเรียนกลุมอยางของไทยจํานวน 212 โรงเรียน อยูใน

สังกัด ดังตอไปนี้ 

1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
3.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

5.  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
6.  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับ 
ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION and DEVELOPMENT (OECD) 

PISA (Programme for International Student Assessment) เปนการสํารวจ
ความรูและทักษะของนักเรียนอายุ 15 ป ในประเทศสมาชิกขององคกรเพื่อ
ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
ที่ไมใชสมาชิก เรียกวาประเทศรวมโครงการ ประเทศไทยก็เปนประเทศรวม
โครงการมาตั้งแตป 2543 (PISA 2000) โครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆ สามป เพ่ือหา
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาวาระบบไดเตรียมเยาวชนใหพรอมสําหรับอนาคต
หรือไมเพียงใด PISA ไดนําผูมีความรูความสามารถจากนานาประเทศเพื่อรวม
ทําใหการศึกษาวิจัยสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางประเทศและระหวาง
วัฒนธรรม 
 
เมื่อมองผลการประเมินจากมุมของประเทศไทย นักเรียนวัยจบการศึกษา
ภาคบังคับของไทย เมื่อเทียบกับสมาชิก OECD แลวยังไมแสดงศักยภาพ
การแขงขันทางเศรษฐกิจไดในอนาคต ผลการประเมินชี้วาไทยยังตองปรับปรุง
อยางเรงดวน ทั้งในเรื่องครู ทรัพยากรการเรียน และการจัดการตางๆ ในระบบ
โรงเรียน   
 




