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หน่วยย่อยที่ 1 
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

(เวลา  2 ชั่วโมง) 
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หน่วยย่อยที่ 1 
การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) 

 

 
 

1. สาระส าคัญ    
“การรู้เรื่องการอ่าน” เป็นการอ่านที่เน้นความส าคัญของการปะทะสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการสร้าง

ความเข้าใจในสื่อสิ่งพิมพ์ และขยายไปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านต้องสร้างความหมายเพ่ือตอบสนองต่อสื่อที่ได้
อ่านด้วย ดังนั้น การรู้เรื่องการอ่าน จึงหมายถึง “ความสามารถที่จะท าความเข้าใจกับสิ่งที่ได้อ่าน สามารถ
น าไปใช้ สะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง และมีความรักและผูกพันกับการอ่าน เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคม” 

2. วัตถปุระสงค์ 
เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน 

3. เนื้อหาการอบรม 
3.1 ความหมายของการรู้เรื่องการอ่าน  
3.2 โครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน  
     3.2.1 สถานการณ์   
     3.2.2 ถ้อยความ  
     3.2.3 สมรรถนะการอ่าน  
3.3 การเลือกถ้อยความเพ่ือพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน 
3.4 รูปแบบของแบบฝึกพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน  

4. เวลา 
 จ านวน 2 ชั่วโมง 

5. กิจกรรมการอบรม 
5.1 บรรยายให้ความรู้ 
5.2 ผู้รับการอบรมลงมือฝึกปฏิบัติ 
5.3 ผู้รับการอบรมน าเสนอผลงานที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 

6. สื่อประกอบการฝึกอบรม 
 6.1 สไลด์ภาพประกอบการบรรยายหน่วยย่อยที่ 1 

6.2 ใบความรู้ที่ 1 - 4 
6.3 ใบกิจกรรมที่ 1 - 2 

7. การประเมินผลการอบรม 
 7.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้ารับฟังเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 7.2 สังเกตจากการร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น 
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ใบความรู้ที่ 1 
ความหมายของการรู้เรื่องการอ่าน 

 

การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) หมายถึงอะไร 
 

“การอ่าน” ตามความเข้าใจโดยทั่วไป หมายถึง 
- การอ่านออกเสียงค า ประโยค บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
- การรู้ความหมายของค าที่อ่าน 

“การรู้เรื่องการอ่าน”  
เป็นการอ่านที่เน้นความส าคัญของการปะทะสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการสร้างความเข้าใจในสื่อ

สิ่งพิมพ์ และขยายไปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านต้องสร้างความหมายเพ่ือตอบสนองต่อสื่อที่ได้อ่าน 
 

ดังนั้น การรู้เรื่องการอ่าน จึงหมายถึง  
“ความสามารถที่จะท าความเข้าใจกับสิ่งที่ได้อ่าน สามารถน าไปใช้ สะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็น

ของตนเอง และมีความรักและผูกพันกับการอ่าน เพ่ือพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคม” 
 

ค า วล ีในนิยาม ความหมายเพิ่มเติม 
การรู้เรื่องการอ่าน แสดงเป้าหมายสิ่งที่ต้องการวัดและวัดให้ครอบคลุมภารกิจที่กว้างและลึกและ

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคม เศรษฐกิจ และ
การด าเนินชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีคุณภาพ 

ความเข้าใจ (understanding) อ่านเอาเรื่อง อ่านแล้วรู้เรื่อง  
การใช้ (using ) ใช้สิ่งที่อ่านให้เป็นประโยชน์ การใช้หน้าที่ในสิ่งที่อ่าน และกระท าบางอย่างกับ

สิ่งที่ได้อ่าน 
การสะท้อน (reflecting) ผู้อ่านคิดสิ่งที่อ่าน น ามาตีความ แปลความ แล้วแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ต่อสิ่งที่อ่านได ้
ความรักและผูกพันกับการอ่าน 
(engaging) 

แรงจูงใจที่จะอ่าน ได้แก่ มีจิตพิสัยต่อการอ่าน และมีพฤติกรรมที่แสดงถึง    
ความพึงพอใจในการอ่าน รวมทั้งสามารถควบคุมสิ่ งที่อ่าน ตลอดจนอ่านสื่อ
หลากหลายได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ถ้อยความที่เป็นข้อเขียน 
(written) 

ภาษาที่ สื่ อความหมายเป็นการเขียน ทั้ งลายมือ สิ่ งพิมพ์ หรือทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสื่อที่มองเห็นได้ เช่น แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ หรือ
รูปภาพที่มีค าบรรยาย เป็นต้น 

เพ่ือน าไปบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละคนเพ่ือพัฒนา
ความรู้ และศักยภาพของตน 

แสดงการเน้นบทบาทและหน้าที่จากระดับส่วนตัวสู่ระดับสังคม และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมหรือประเทศชาติ  การเป็นคน “ รู้เรื่อง” จะเติม
เต็มแรงบันดาลใจของแต่ละคน  ให้สามารถเรียนจบการศึกษาและมีงานท า
และน าไปสู่การมีชีวิตส่วนตัวที่ดี และมีการศึกษาตลอดชีวิตได้ 

เพ่ือมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ของสังคม 

การเป็นคน “ รู้เรื่อง” จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความคิดว่าตนเองมีบทบาท
ในสังคม และเข้าเกี่ยวข้อง ผูกพัน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองด้วย ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
“การอ่าน” ในความหมายโดยทั่วไป กับ “การรู้เรื่องการอ่าน” 

 
ค าชี้แจง: โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นว่า “การอ่าน” ตามความหมายโดยทั่วไปกับ “การรู้เรื่องการอ่าน”  
            มีความหมายต่างกันอย่างไร หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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......................................................................................................................................................... ..... 
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ใบความรู้ที่ 2 
โครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน 

  
        การรู้เรื่องการอ่าน เป็นกิจกรรมทางสติปัญญาที่ค่อนข้างซับซ้อน ภารกิจการอ่านจึงมีทั้งระดับง่ายๆ 
จนถึงระดับท่ียากซับซ้อน อยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้ 

1. สถานการณ์ (Situation) เป็นบริบทหรือจุดประสงค์ของการอ่านที่เกิดขึ้น แบ่งตามวัตถุประสงค์
การใช้ และเนื้อหาสาระเป็น 4 แบบ ดังนี้  
 
สถานการณ์  
ของการอ่าน 
เลือกอะไร 

บริบทของการอ่าน  เพื่ออะไร 
เพื่อ 

ประโยชน์ส่วนตัว 
เพื่อ 

สาธารณะ 
เพื่อ 

การงาน 
เพื่อ 

การศึกษา 

การใช้ 1. ความอยากรู้  
2. ติดต่อสัมพันธ์ 
3. เป็นรางวัลตนเอง 

ค้นหาสาระข้อมูล ท า หรือปฏิบัติตาม การเรียนรู้ 

เนื้อหาสาระ จดหมาย อีเมล์ 
นิยาย ชีวประวัติ  
วิธีท าสิ่งต่างๆ แผนที่  
บล็อกส่วนบุคคล 
ฯลฯ 

ประกาศ กฎระเบียบ 
รายการ แบบฟอร์ม 
หนังสือพิมพ์ (สิ่งพิมพ์ 
หรือออนไลน์) ฯลฯ 

วิธีท า คู่มือ รายงาน
ก าหนดการ ตาราง
การท างาน บันทึก 
ข้อความ ตาราง  
กราฟ ฯลฯ 

ต าราเรียน 
แผนผัง แผนที่                
แผนภาพ แผนภูมิ                                  
ตาราง กราฟ 
ฯลฯ 

  

2. ถ้อยความ/ เนื้อความ (Text) หมายถึง สิ่งที่เขียนหรือเรียบเรียงให้อ่าน มีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งที่เป็นข้อเขียนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งถ้อยความต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่อง หรือทั้งสองแบบ
ผสมกัน ถ้อยความมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
              2.1 ถ้อยความต่อเนื่อง คือ ถ้อยความที่เขียนติดต่อกัน อาจแบ่งเป็นย่อหน้า หรือ หัวข้อก็ได้ 
              2.2 ถ้อยความไม่ต่อเนื่อง คือ ถ้อยความที่เป็นรูปภาพ รายการต่างๆ แบบฟอร์ม กราฟ และตาราง  
              2.3 ถ้อยความแบบผสม คือ ถ้อยความที่ประกอบด้วยถ้อยความที่ต่อเนื่องและถ้อยความไม่ต่อเนื่อง
ผสมกัน  
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ตัวอย่างถ้อยความ 

1.   ถ้อยความต่อเนื่อง 
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2. ถ้อยความไม่ต่อเนื่อง 
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3. ถ้อยความแบบผสม 
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3. สมรรถนะการอ่าน (Aspect) เป็นสมรรถนะในการคิดหรือใช้สติปัญญาที่ผู้อ่านใช้ในการพิจารณา
ถ้อยความที่อ่าน เพ่ือเข้าไปสู่เป้าหมายของการอ่าน (หาค าตอบ) คาดหวังให้นักเรียนแสดง มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

   3.1 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve)             
   3.2 การบูรณาการและตีความ (Integrate and Interpret)             
   3.3 การสะท้อนและประเมิน (Reflect and Evaluate) 

  

สมรรถนะที ่1 สมรรถนะที ่2 สมรรถนะที ่3 
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน 
1. มีความสามารถดึงสาระ

ของสิ่งที่ได้อ่านออกมา 
2. มีความสามารถตอบ

ค าถาม ด้วยการเลือกตอบ 
หรือเขยีนข้อความได้
ถูกต้อง ครบถ้วนตรง
ตามสาระ 

1. มีความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน  
2. มีความสามารถตีความ แปลความ

สิ่งที่ได้อ่าน  
3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์

เนื้อหาและรูปแบบของข้อความ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต  
หรือในโลก 

1. มีความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน          
2. มีความสามารถตีความแปลความ

สิ่งที่อ่าน  
3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์

เนื้อหาและรูปแบบของข้อความ
ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ ใน
ชีวิตหรือในโลกท่ีมีอยู่แล้ว 

4. มีความสามารถประเมิน
ข้อความที่อ่าน  

5. มีความสามารถแสดงความเห็น
ทั้งสนับสนุน หรือโต้แย้งได้ 
จากมุมมองของตน 
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ใบกิจกรรมที่ 2 
โครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน 

 

ค าชี้แจง  เติมค าหรือข้อความลงใน            ของแผนผังกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน 
             ให้ถูกต้อง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน  
 

สถานการณ์ 
 
 

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

. 

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

... 
 

สมรรถนะ 

 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

... 
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ใบความรู้ที่ 3 
การเลือกถ้อยความเพื่อพัฒนาการรู้เร่ืองการอ่าน  

 

ถ้อยความ (Text) คือ สิ่งที่เขียนหรือเรียบเรียงเพื่อให้อ่าน มีรูปแบบหลากหลาย ซึ่งพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือคาดว่าจะพบเจอในอนาคต 

ลักษณะของถ้อยความที่เหมาะส าหรับการน ามาใช้พัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน ควรเป็นสื่ออ่านที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น นิทาน ข่าว เรื่องสั้น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ มีนัยทีต่้องท าความเข้าใจ ตีความ แปลความ สรุปความ หรือมีประเด็นให้สะท้อนความคิด
ทั้งคล้อยตามหรือโต้แย้ง โดยใช้หลักการ กฎเกณฑ์ หรือเหตุผลของผู้อ่าน 

 

ตัวอย่างถ้อยความที่เป็นนิทาน 
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ตัวอย่างถ้อยความที่เป็นแผนผัง 
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ตัวอย่างถ้อยความที่มีนัยให้ตีความ 
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ตัวอย่างถ้อยความที่มีประเด็นให้คิดคล้อยตามหรือโต้แย้ง 
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ใบความรู้ที่ 4 
รูปแบบของแบบฝึกพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน 

รูปแบบของแบบฝึกพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน  
 แบบฝึกพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน จ าแนกตามรูปแบบของค าตอบที่ต้องการ เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 แบบเลือกตอบ เป็นแบบฝึกท่ีให้นักเรียนใช้สมรรถนะต่างๆ พิจารณาข้อมูลจากถ้อยความ 
แล้วเลือกค าตอบจากตัวเลือกท่ีก าหนดเหมือนข้อสอบเลือกตอบทั่วไป  

ตัวอย่างแบบฝึกเลือกตอบ 

 

ค าถาม: การท างานทางไกล  
  ความสัมพันธ์ระหว่าง “วิถีแห่งอนาคต” กับ “ความหายนะจากการปฏิบัติ” คืออะไร 
  1. เขาใช้ข้อโต้แย้งที่ต่างกันเพ่ือลงข้อสรุปรวมเดียวกัน 
  2. เขาเขียนในรูปแบบที่เหมือนกันแต่เป็นหัวข้อที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
  3. เขาแสดงมุมมองทั่วไปที่เหมือนกัน แต่ไปถึงช่วงสรุปที่ต่างกัน 
  4. เขาแสดงมุมมองที่ขัดแย้งกันในหัวข้อเดียวกัน 
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 การให้คะแนน 
  คะแนนเต็ม ตอบข้อ 4 เขาแสดงมุมมองที่ขัดแย้งกันในหัวข้อเดียวกัน 
  ไม่ได้คะแนน ตอบข้ออ่ืน หรือ ไม่ตอบ 
 รูปแบบท่ี 2 แบบเชิงซ้อน มีลักษณะให้เลือกหลายตัวเลือก และต้องเลือกให้ถูกต้องทั้งหมดจึงได้
คะแนน 
 

ตัวอย่างแบบฝึกเชิงซ้อน 
 
ค าถาม: การท างานทางไกล  
 ให้ท าเครื่องหมาย            ล้อมรอบข้อความที่คัดลอกมา ว่าข้อใดเป็น “ความคิดเห็น” หรือข้อใดเป็น 
“ข้อเท็จจริง” ดังตัวอย่างในข้อแรก 
 

ข้อความที่คัดมา 
สาระท่ีเป็นความคิดเห็น 

หรือสาระท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
ตัวอย่าง 
การลดชั่วโมงการเดินทาง และการลดพลังงานที่เกี่ยวข้อง 
เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ดี 

 

       ความคิดเห็น  / ข้อเท็จจริง 
 

 

เป้าหมายนั้นควรท าให้ส าเร็จโดยการพัฒนาการขนส่งมวลชน 
หรือการรับประกันว่าที่ท างานจะตั้งอยู่ใกล้ที่อาศัยของผู้คน 

 
ความคิดเห็น /  ข้อเท็จจริง 

 
 

งานทุกอย่างของคุณท าผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ไม่ต้อง
ขึ้นไปเบียดบนรถเมล์หรือรถไฟที่คนแน่นอีกต่อไป 

 
ความคิดเห็น /  ข้อเท็จจริง 

 
 

ความคิดที่ทะเยอทะยานว่าการท างานทางไกลควรเป็นส่วน
หนึ่งในวิถีชีวิต มีแต่จะน าพาให้ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมาก
ขึ้น 

 
ความคิดเห็น /  ข้อเท็จจริง 

 

  
การให้คะแนน 

  คะแนนเต็ม ตอบถูกต้องทั้ง 3 ข้อ 
  ไม่ได้คะแนน ตอบถูก 2 ข้อ หรือ น้อยกว่า 
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 รูปแบบท่ี 3 แบบค าถามสร้างค าตอบแบบอิสระ แบบค าถามสร้างให้นักเรียนเขียนค าตอบเอง 
ค าตอบแบบอิสระต้องการมี 2 แบบ คือ  

1) การเขียนค าตอบแบบปิด (Closed Constructed) นักเรียนต้องเขียนค าตอบอย่างที่ค าถาม
คาดหวังไว้ ถ้าตอบเป็นอย่างอ่ืนจะไม่ได้คะแนน  

ตัวอย่างการเขียนค าตอบแบบปิด 

 
ค าถาม: รถไฟใต้ดิน 

                 จากสถานีรถไฟใต้ดินสถานีใด ที่นักเรียนสามารถขึ้นได้ทั้งรถเมล์ระหวา่งเมืองและรถไฟระหว่างเมือง 
ตอบ............................................................................................................................................................................... 
การให้คะแนน 

  คะแนนเต็ม  ตอบสอดคล้องกับแนวค าตอบ 
  ไม่ได้คะแนน ตอบอย่างอ่ืน หรือ ไม่ตอบ 
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          2) การเขียนค าตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิด (Open Constructed) นักเรียนต้องสร้างค าตอบเอง
โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องตอบแบบใด ในค าถามเดียวกัน นักเรียนอาจตอบต่างกัน เพราะอาจใช้เหตุผลที่ต่างกัน  
 

ตัวอย่างการเขียนค าตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิด 
ตัวอย่างที่ 1 
ค าถาม: รถไฟใต้ดิน 
จากสถานีรถไฟใต้ดินสถานีใด ที่นักเรียนสามารถขึ้นได้ทั้งรถเมล์ระหว่างเมืองและรถไฟระหว่างเมืองได้ 
ตอบ.............................................................................................................................................................................. 

การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม  ตอบสอดคล้องกับแนวค าตอบ 
 ไม่ได้คะแนน ตอบอย่างอ่ืน หรือ ไม่ตอบ 
 

ตัวอย่างที่ 2 
ค าถาม: การท างานทางไกล 

 “เดี๋ยวนี้ใครสร้างที่พักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า สร้างเท่าไรก็ขายหมด แพงเท่าไรก็ขายเกลี้ยง”   

      นักเรียนเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งกับค าพูดนี้ ให้เขียนวงกลมรอบค าว่า “คล้อยตาม” หรือ “โต้แย้ง” 
พร้อมทั้งเขียนอธิบายเหตุผลของนักเรียน   
 

คล้อยตาม โต้แย้ง 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

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

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

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

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

แนวค าตอบ คล้อยตาม โดยอ้างอิงความสะดวกสบายที่จะใช้บริการรถไฟฟ้า เช่น 
                                 - เพราะคนที่ซื้อที่พักใกล้สถานีรถไฟฟ้าต้องการเดินทางโดยรถไฟฟ้า 
    - เพราะถ้าที่พักอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ก็จะไปใช้บริการได้ง่าย 
    - เพราะคนในยุคนี้ยึดความสะดวกสบายเป็นหลักในการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัย 
   โต้แย้ง เช่น 
                                 - เพราะการซื้อที่พักราคาแพงเกินไปอาจท าให้ไม่มีเงินมาจ่ายอย่างเพียงพอ 
    - เพราะคนนิยมซื้อบ้านจัดสรรนอกเมืองที่มีราคาถูกกว่า 
    - เพราะคนสว่นใหญ่ใชร้ถสว่นตวัเดินทางจึงไม่จ าเป็นต้องซื้อบ้านใกล้รถไฟฟ้า 
                                 ฯลฯ    

การให้คะแนน 
  ได้คะแนนเต็ม   ตอบสอดคล้องกับแนวค าตอบ 

ไม่ได้คะแนน     ตอบอย่างอ่ืน หรือ ไม่ตอบ 
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ตัวอย่างข้อสอบการรูเ้รื่องการอ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ข้อความจากเรื่อง ระวังควันท่อไอเสีย มัจจุราชร้ายท าลายชีวิต แล้วตอบค าถาม  
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ค าถามที ่1 : หน่วยงานใดที่ออกมาเตือนว่า ควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลมีสารก่อมะเร็ง  
       1. ส านักงานวิจัยมะเร็ง  

2. ส านักงานสาธารณสุขแห่งชาติ  
3. ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค  
4. ส านักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก 

ค าถามที ่2 : นักเรียนคิดว่า บุคคลกลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งน้อยที่สุด  
1. คนงานเหมือง  
2. ผู้มีพันธุกรรมเป็นมะเร็ง  
3. ผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่รับควันบุหรี่จากคนสูบ  
4 .ผู้มีที่พักอาศัย และท างานในเขตจราจรแออัด  

ค าถามที ่3 : ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของผู้เขียน  
1. เพ่ือให้ทราบถึงการเกิดโรคมะเร็ง  
2. เพ่ือให้หลีกเลี่ยงการปล่อยสารพิษสู่อากาศ  
3. เพ่ือให้รู้ถึงโทษและวิธีการป้องกันของควันจากท่อไอเสีย  
4. เพ่ือให้รู้ว่ารถมีจ านวนมากกว่าจานวนประชากรในกรุงเทพฯ  

ค าถามที ่4 : บุคคลที่ประกอบอาชีพใดบ้างที่กรมควบคุมโรคระบุว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงรับสารพิษจากท่อไอเสีย 
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
ค าถามที ่5 : สมศักดิ์เป็นพนักงานขับรถในบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ  
                ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์จะปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงการรับสารพิษจากท่อไอเสีย
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. .................................................................................................  
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บทความจากนิตยสาร เร่ือง อาหาร 8 ชนิดที่ท าให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา” 
คุณเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมว่าท าไมถึงได้มีอาการง่วงนอนตลอดเวลา ไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม คุณลอง

สังเกตตัวเองดูว่าได้กินอาหารที่เป็นสาเหตุของการง่วงนอนตลอดเวลาบ้างรึเปล่า 

 
 

1. กาแฟ ดื่มกาแฟตอนเช้าโดยที่กระเพาะอาหารยังว่างเปล่าจะท าให้ง่วงได้ เพราะหลังจากดื่มกาแฟได้ 30 นาท ี
กาเฟอีนจะเข้าไปในกระแสเลือดและไปที่สมองส่งผลให้ออกซิเจนที่ส่งไปยังสมองถูกสกัดกั้นแล้วความง่วงก็จะตามมา 
2. กล้วย เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วช่วยสลายความเครียด ฮอร์โมนเซโรโทนิน และนอร์เอพิเนฟริน
จากกล้วยจะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข แต่ถ้ารับประทานกล้วยมากเกินไปจะท าให้เราเกียจคร้าน
และไม่อยากขยับเคลื่อนไหวร่างกาย 
3. ช็อกโกแลต สาร Phenyl ethylamine ในช็อกโกแลตจะท าให้ง่วงนอน ดังนั้น ช็อกโกแลตจึงเปรียบเสมือน
ยาที่ช่วยให้นอนหลับและถ้าหากมีโกโก้ในปริมาณสูงก็จะท าให้รู้สึกมีความสุข 
4. ครัวซองต์ หากรับประทานครัวซองต์ 2-3 ชิ้นจะรู้สึกง่วงนอน เพราะครัวซองต์มีปริมาณแป้งขัดขาวมาก
และอุดมไปด้วยไขมันอีกด้วยซึ่งไขมันจ าเป็นต้องใช้พลังงานในการย่อย ดังนั้น เมื่อรับประทานครัวซองต์เข้าไป
ร่างกายก็จะดึงเลือดจากสมองไปที่กระเพาะเป็นจ านวนมาก เมื่อสมองมีเลือดหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอก็จะท าให้ง่วง
นอน หากคุณต้องท างานเร่งด่วนก็ควรรับประทานครัวซองต์ได้แค่ชิ้นเล็ก ๆ หนึ่งชิ้น 
5. ขนมปังขาวและข้าวขาว อาหารทุกชนิดที่ท ามาจากแป้งขัดขาวเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะท าให้ง่วง
เหตุผลก็คือ มันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเร่งด่วนจึงท าให้ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมามากจึงท าให้น้ าตาลใน
เลือดข้ึนสูงและท าให้ง่วงนอน 
6. ถั่วเปลือกแข็ง มีกากใยอาหารมาก ซึ่งจะไปชะงักกระบวนการย่อยอาหารและยังถูกส่งต่อไปยังล าไส้ใหญ่
โดยไม่ได้ย่อย และกระตุ้นแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ที่มีหน้าที่จัดการกับกากใยอาหาร ผลก็คือ  ท าให้ท้องอืดเฟ้อ
และง่วงนอน โดยเฉพาะถ้ารับประทานถั่วผสมเกลือก็จะท าลายวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินบีซึ่งเป็นวิตามินที่
ช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า 
7. ของหวาน เช่น ขนมหวาน เค้ก คุกก้ี เครื่องดื่มหวาน ๆ น้ าตาล ท าให้ง่วงนอนและยังเป็นตัวแย่งวิตามินบี
ไปจากร่างกายเราด้วย เช่น วิตามินบี 1 บี 3 บี 6 และกรดโฟลิก และเมื่อร่างกายขาดแคลนวิตามินดังกล่าว    
ก็จะท าให้เรี่ยวแรงถดถอย จึงส่งผลให้รู้สึกง่วง 
8. ผลิตภัณฑ์นมหรือโยเกิร์ต เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้ารับประทานโยเกิร์ตเข้าไปมากก็จะท าให้
ร่างกายได้รับแคลเซียมและโปรตีน แต่ในขณะเดียวกัน โปรตีนที่ว่านี้ก็จะแยกกรดอะมิโนจากร่างกาย ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีกรดมากเกินในร่างกายและท าให้ง่วงตลอดเวลา 

                                                               ที่มา: http://campus.sanook.com/941644/ 

http://campus.sanook.com/941644/
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ค าถามข้อที่ 1 : จากบทความเรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ท าให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”  
                    ถ้านักเรียนเป็นโรคขาดวิตามินบี 1 นักเรียนควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
โดยใช้ข้อมูลจากถ้อยความ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามข้อที่ 2: จากบทความเรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ท าให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”  
                     นายกระเป๋าเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและต้องท างานหนักมากท าให้ไม่ได้พักผ่อนตามตารางเวลา
ของชีวิต และเกิดความเครียด นักเรียนคิดว่าอาหารที่เหมาะส าหรับบ ารุงนายกระเป๋า 2 ล าดับแรก คือ อาหาร
ชนิดใด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากบทความ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามข้อที่ 3: จากบทความเรื่อง อาหาร 8 ชนิดที่ท าให้ "ง่วงนอนตลอดเวลา”  
                    นายโชติเคยรับประทานอาหารที่ท าให้ง่วงนอนทั้ง 8 ชนิดแล้ว ปรากฏว่า นายโชติไม่ง่วงนอน
ตามผลการศึกษาในบทความ และนายโชติไม่เห็นด้วยกับข้อมูลการศึกษานี้  

          นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับความคิดของนายโชติ เพราะเหตุใด (ให้เหตุผลสนับสนุน) 
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามข้อที่ 4: นักเรียนคิดว่า บทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด  
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..........................................……………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://campus.sanook.com/941644/คำถาม
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ระดับความสามารถของการรู้เรื่องการอ่าน 
---------------------------------------------------------- 

 

การประเมินของ PISA ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2000 - 2012 น ากรอบการประเมินการรู้เรื่องทั้ง 3 
(การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์) มาสร้างเป็นแบบประเมินหรือข้อสอบ 
ที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของแต่ละเรื่อง  นักเรียนสามารถตอบได้
หลากหลายรูปแบบ 

การตัดสินผลการประเมินของ PISA นอกจากการเสนอผลประเมินด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนแล้ว PISA 
เสนอผลการประเมินและการรายงานด้วยผลการสอบวัดการรู้เรื่องในแต่ละด้านด้วยระดับสมรรถนะ ดังนี้     

  

ระดับ สมรรถนะ 
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน 

 
6 

มองเห็นสาระในรายละเอียด
แม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่น
หรือสะดุดตา 

เข้าใจถ้อยความหลายถ้อยความที่
ดึงเอาสาระมาบูรณาการกัน 
หรืออ้างอิงภารกิจที่ให้อ่านอาจ
ต้องการให้อ่านสิ่งที่ ไม่คุ้นเคย
และมีสาระเด่นหลายอย่างที่
ต้องเลือกมาสรุปและตีความ 

สร้างสมมติฐานหรือประเมิน
อย่างมีวิจารณญาณในถ้อยความ
ที่ซับซ้อนและไม่คุ้นเคยให้ใช้
เกณฑ์หรือมุมมองต่าง ๆ 

 
5 

บอกได้ว่าสาระอยู่ที่ใดในถ้อย
ความ และรวบรวมสาระชิ้น
เล็กๆ หลายชิ้นที่ซ่อนอยู่มา
รวบรวมเพ่ือให้ ได้ เนื้ อหาที่
ต้องการ แล้วอ้างอิงได้ว่าสาระ
ส่วนไหนในถ้อยความที่ใช้ได้
และสอดคล้องหรือสนับสนุน 

ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและ
มีรายละเอียดพร้อมของถ้อยความ
ที่ไม่คุ้นเคย และน าวิธีอ่านอย่าง
หลากหลายมาแสดงความสัมพันธ์
กับแนวคิดท่ีมักไม่ตรงกันหรือไม่
ใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวัง 

ใช้การประเมินอย่างวินิจวิเคราะห์
หรือตั้งข้อสงสัยหรือสมมติฐาน
โดยดึงเอาความรู้พิเศษเฉพาะ
เรื่องมาใช้ 

 
4 

บอกต าแหน่งของสาระต่าง ๆ 
ในถ้อยความจากเรื่องที่ยาก 

ตีความภาษาที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันในถ้อยความซึ่งต้อง
อาศัยความหมายรวมถ้อยความ
ทั้งหมดเป็นหลัก 

ท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
โดยการใช้ความรู้ทั่วไปมาสร้าง
สมมติฐาน หรือ ประเมินถ้อยความ
อย่างมีวิจารณญาณ แสดงว่า
เข้ าใจถ้ อยความที่ ยาวและ
ซับซ้อน และเนื้อหาที่ไม่คุ้นเคย 

 
3 

บ อก ต าแ ห น่ งห รื อ บ อก
ความสั ม พั น ธ์ ข องส าระ
หลาย ๆ ชิ้นในถ้อยความ 

- บูรณาการหลาย ๆ ส่วนของ
ถ้อยความเพ่ือดึงเอาแนวคิด
หลักเพ่ือเข้าใจความสัมพันธ์
ของค าหรือวลี 
- ใช้ความรู้และทักษะหลายอย่าง
เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือน 

ใช้การเชื่อมโยงเปรียบเทียบ 
และการอธิบายหรือให้ประเมิน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
ถ้อยความ เพ่ือแสดงว่าผู้ อ่าน
เข้าใจสาระอย่างละเอียด โดย
น ามาเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับ 
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ระดับ 

สมรรถนะ 
การค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน 

  หรือบอกความแตกต่าง หรือ    
จั ด ก ลุ่ ม ต า ม เก ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ 
บางครั้งสาระที่ต้องการให้หา
อาจจะไม่ได้อยู่ตรงส่วนที่ เด่น
ของบทความ แต่ถูกบดบังด้วย
สาระอ่ืนมากมาย เป็นต้นว่า 
แนวคิ ดตรงกันข้ ามกับ สิ่ งที่
คาดหวังหรือสิ่งที่ข้อความชี้นัย
หรือค าท่ีเป็นเชิงปฏิเสธ 

สิ่งที่คุ้นเคยหรือพบเสมอใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
2 

สามารถดึงสาระหนึ่งอย่าง
หรือมากกว่ าที่ ใช้ ในการ
อ้างอิงหรือก าหนดเงื่อนไขไว้
หลายเงื่อนไข 

เข้าใจแนวคิดใหญ่ของเนื้อหา
เข้าใจความสัมพันธ์ความหมาย
ของส่วนที่ก าหนดให้ ในเรื่อง 
โดยที่ความหมายนั้น ๆ ไม่แสดง
ไว้อย่างเด่นชัด แต่ผู้อ่านต้องใช้
การอ้างอิงบ้างในระดับที่ไม่สูง
นักถ้อยความจะแสดงความ 
สัมพันธ์ด้วยการเปรียบเทียบ 
การบอกความแตกต่างของ
ลักษณะเพียงอย่างเดียว 

ใช้การเปรียบเทียบหรือน า
ความรู้ทั่วไปจากภายนอกมา
สร้างการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้
อ่านในเรื่อง 

1A ระบุสาระหนึ่ง หรือ มากกว่า 1 อย่าง 
ซึ่งเป็นสาระเด่นชัดอยู่ในเรื่อง 

เข้าใจแนวของเรื่องที่ผู้เขียนได้
แสดงไว้ในเรื่องท่ีคุ้นเคย 

เชื่อมโยงสาระในเรื่องเข้ากับ
ความรู้ง่ายๆ ทั่วไป 

1B บอกจุดสาระเพียงจุด 
ปรากฏชัดเจนในเรื่องสั้น ๆ 
หรือในประโยคง่าย ๆ ไม่
ซับซ้อนและเป็นสิ่งที่คุ้นเคย
ทั้งในบริบทของข้อความ 
รวมทั้งในรูปแบบของถ้อย
ความที่มีลักษณะเข้าใจง่าย 
เช่น มีการบอกเล่าข้อความ
ไว้ แต่วิธีการบอกอาจ
แตกต่างกันไปมีรูปหรือ
สัญลักษณ์ท่ีคุ้นเคยประกอบ 
มีข้อความที่ยังท าให้เข้าใจ
ไขว้เขวน้อยที่สุด 

เชื่อมโยงสาระจากจุดหนึ่งกับ
อีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดกนัในเรื่อง 

 
- 

 


