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การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาฯ  
 

 แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทย   
สิรินธร หรือ Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL) เป็น
แบบทดสอบที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบและจัดทําขึ้นเพ่ือทดสอบสมรรถภาพการใช้
ภาษาไทยในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยผู้รับการทดสอบสามารถสอบทุกทักษะหรือเลือกสอบ
แยกแต่ละทักษะได้ 

ผู้รับการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศอาจใช้ผลการ
ทดสอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของไทย สมัครเข้าทํางานในบริษัทไทยทั้งในและนอกประเทศ 
นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอาจใช้ผลการทดสอบในการปรับปรุงหลักสูตรการ
สอนของสถาบัน หรือเพ่ือพัฒนาการสอนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้เรียนแต่ละคนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได้  

 

ใครคือผู้ท่ีสามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย 
 

ผู้ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่จํากัดเพศ อายุ สัญชาติ และระดับความรู้ แต่ต้องมีความรู้
ภาษาไทยในทักษะต่าง ๆ อยู่บ้าง ได้แก่ ต้องฟังและพูดโต้ตอบได้บ้าง ต้องสามารถอ่านได้บ้าง และต้องสามารถเขียน
ประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ ได้ 

 

ทําไมต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย 
 

ในยุคที่โลกมีการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ ทําให้คนทั่วโลกมี
การติดต่อ แลกเปลี่ยน และมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น ในวงการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้เมื่อ
เกิดประชาคมอาเซียนขึ้นและประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในสมาชิกด้วย
น้ัน ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอาจจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือ
สําคัญของผู้ประกอบการในวงการธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว 
การเมืองระหว่างประเทศในแถบน้ี การรู้ภาษาไทยย่อมมีผลทําให้
เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนไทย   

นอกจากน้ีในด้านการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่คนไทยใน
ประเทศไทย หากครูสอนภาษาต่างประเทศพูดภาษาไทยได้อย่างน้อยในระดับดี (Advanced) เขาก็จะสามารถอธิบายและสอน
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนไทยได้ดีย่ิงขึ้น 

ภาษาไทยที่ใช้ในวงการต่าง ๆ และในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความแตกต่างกันและต้องการความสามารถใน
การใช้ภาษาของผู้พูดในระดับที่ไม่เหมือนกัน การทดสอบว่าผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีสมรรถภาพการใช้
ภาษาไทยในระดับใดจะช่วยในการพิจารณาตําแหน่งงานท่ีเหมาะสมแก่ผู้รับการทดสอบ และทําให้ผู้รับการทดสอบมี
ทิศทางในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของตนได้ถูกต้อง 
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รับการทดสอบได้เม่ือไรและท่ีไหน 
 วิธีการสมัคร สถานที่สอบ การติดต่อ 

 ส อ บ ท่ี
ประเทศไทย 

1. สมคัรออนไลน์ที่  
http://www.sti.chula.ac.th/form/tflt.php 

2. นัดหมายวันและเวลาทดสอบ  
ก่อนวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ห้อง 405 อาคารจุฬาวิชช์ 1  
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กทม. 10330 

หน่วยบริการวิชาการ 
สถาบันภาษาไทยสิรินธร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ : 0-2218-9480-4 
อีเมล : cuthaitest@gmail.com 
เว็บไซต์ : www.sti.chula.ac.th  

 ส อ บ ท่ี
ประเทศจีน 

สมัครโดยตรงที่ศูนย์ทดสอบต่อไปน้ี 
ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัย  
ยูนนาน จัดสอบประมาณเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 
คณะภาษาต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
(ติดตามจากประกาศของสถาบันฯ) 

1. Center of Thai Studies 
School of International 
Studies, Yunnan University 
2. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน 
Ms. Chunyan Yang 
Center of Thai Studies 
School of International Studies 
Yunnan University 
Room 531, Science hall，
No.2  Cuihu North Road,  
Kunming City, Yunnan Province, 
China 
โทรศัพท์ : +86-871-65032631 
แฟกซ์ : +86-871-65032631 
เว็บไซต์ : www.ctsynu.com 
            www.xuethai.com  

คณะภาษาต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

 สอบท่ี
ประเทศญี่ปุ่น 

1. ติดตามประกาศการจัดทดสอบ
จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ
ศึกษา จัดสอบประมาณเดือน
ธันวาคม  
2. สมคัรออนไลน์ที่  
http://www.sti.chula.ac.th/acade
mic/non-native/japan 

สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ 
www.kandagaigo.ac.jp/kifl/access/ 

ศาสตราจารย์พรศรี ไรท์  
Dept. of Asian Languages  
Kanda University of International 
Studies  
1-4-1 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, 
Chiba, 261-0014 
โทรศัพท์ : 043-273-1322 (EXT.4306)  
อีเมล : pornsri@kanda.kuis.ac.jp  
เว็บไซต์ : www.kandagaigo.ac.jp

 สอบท่ี
ไต้หวัน 

1. ติดตามประกาศการจัดทดสอบ
จากมหาวิทยาลัยเกาสง  
 

มหาวิทยาลัยเกาสง National University of Kaohsiung 
700, Kaohsiung University Rd., 
Nanzih District, 811 Kaohsiung, Taiwan, 
R.O.C Tel. 886-7-5919000
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ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 
 

การทดสอบในประเทศไทย ค่าสอบทักษะการพูด 1,500 บาท ทักษะการฟัง 500 บาท ทักษะการอ่าน 500 
บาท และทักษะการเขียน 500 บาท 

การทดสอบในต่างประเทศ ให้สอบถามราคาและรายละเอียดจากศูนย์สอบประจําประเทศน้ัน ๆ (ดูตาราง
หน้า 2) 
 
การตัดสินผลการทดสอบ 
 

 การตัดสินผลการทดสอบจะแสดงเป็นระดับสมรรถภาพในแต่ละทักษะที่เข้ารับการทดสอบ (โดยพิจารณา 
จากคะแนนที่ผู้รับการทดสอบทําได้แล้วแปลงเป็นระดับสมรรถภาพ) ไม่ตัดสินว่าผ่านหรือตก  
 
ระดับสมรรถภาพ 
 

ระดับสมรรถภาพภาษาไทยทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด มี 5 ระดับ คือ ดีเด่น (Chula 
Distinguished) ดีมาก (Chula Superior) ดี (Chula Advanced) กลาง (Chula Intermediate) และฝึก
พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน (Chula Novice) ในแต่ละระดับสมรรถภาพ อาจจะมีระดับ บวก (Plus) ได้ เช่น ดี *บวก 
หมายความว่า ผู้รับการทดสอบมีความสามารถในการใช้ภาษาอยู่ที่หรือเหนือฐานความสามารถของระดับน้ัน ๆ แต่
ความสามารถน้ันยังไม่สม่ําเสมอ ไม่ถึงฐานของระดับสมรรถภาพที่สูงขึ้นไป เช่น ผู้รับการทดสอบได้รับผลในระดับ ดี 
*บวก หรือ Advanced *Plus ก็หมายความว่าผู้รับการทดสอบมีความสามารถเหนือฐานความสามารถของระดับ 
“ดี” หรือ “Advanced” แต่ยังไม่มีความสามารถขึ้นไปถึงฐานความสามารถระดับถัดไปคือ“ดีมาก” หรือ 
“Superior”     
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คําอธิบายระดับสมรรถภาพภาษาไทย จุฬาฯ  
 

ระดับสมรรถภาพ ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน 
ระดับดีเด่น 

(Distinguished) 
สนทนาได้ ใช้ศัพท์ ไวยากรณ์ และสํานวนต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องแม่นยําและเหมาะสมทั้งในเรื่องที่ตนมี
หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ
ผู้ฟัง รู้จักใช้กลวิธีในการพูดแนะนําและโน้มน้าว 
แสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน
ได้ สามารถเจรจาประนีประนอม แสดงจุดยืนได้
อย่างแจ่มแจ้ง ทําหน้าที่เป็นล่ามอย่างไม่เป็น
ทางการได้ รวมทั้งมีความรู้ทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

เข้าใจบทอ่านที่เป็นนามธรรมทั้งในทางวิชาการ
และไม่ใช่วิชาการ ทั้งเรื่องในสาขาและนอก
สาขา หรือนอกความสนใจของตนเอง สามารถ
ตีความและเข้าใจความหมายแฝงโดยอาศัย
ความรู้เชิงสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่นอกเหนือ
บริบท เข้าใจสํานวนโวหารที่ไม่ได้ใช้บ่อย หรือ
สํานวนโวหารที่ใช้บ่อยแต่ซับซ้อน 

เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไป เรื่องวิชาการ 
หรือเรื่องเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือ
ลีลาการพูดแบบใด เข้าใจและจับความหมาย
โดยนัยจากน้ําเสียงของผู้พูด สามารถรับรู้และ
เข้าใจความหมายที่ละเอียดซึ่งต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเรื่องตลก
และมุกในภาษาไทย และในบริบทที่อาจไม่เอื้อ
ต่อการฟัง 

เขียนบทเขียนประเภทต่าง ๆ ได้โดยไม่จํากัด ทั้งประเภท
การเขียนสร้างสรรค์ บรรยาย อธิบาย รวมทั้งการ
อภิปรายและบทวิเคราะห์ มีลีลาการเขียนของตน 
สามารถโน้มน้าวความคิดผู้อ่านได้ รู้จักเลือกใช้คํา รูป
ประโยค โวหาร และทําเนียบภาษาที่เหมาะสมกับ
ประเภทบทเขียนและวัตถุประสงค์ของการเขียน การ
สะกดคําและการเว้นวรรคถูกต้อง 

ระดับดีมาก 
(Superior) 

สนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
อย่างคล่องแคล่ว  โต้ตอบได้ ทันที ทั้งในเรื่อง
นามธรรมและไม่ใช่นามธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ท า ง สั ง ค ม  วิ ช า ก า ร ห รื อ วิ ช า ชี พ  อ ธิ บ า ย  
ให้รายละเอียด สรุป ตั้งสมมุติฐานได้ แสดงทัศนะ
สนับสนุนหรือคัดค้านได้ แสดงการเรียงลําดับ
ความคิดและเชื่อมโยงความคิดได้ดี ใช้คําศัพท์ 
สํานวน  และโครงสร้างประโยคที่ใ ช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง อาจใช้โครงสร้างประโยค
ที่ซับซ้อนผิดไปบ้าง 

เข้าใจบทอ่านยาว ๆ ที่มีโครงสร้างประโยค
ซับซ้อน ทั้งเรื่องในสาขาและนอกสาขา หรือ
นอกความสนใจของตนเอง ตีความ และเข้าใจ
ความหมายแฝงได้โดยอาศัยบริบท อาจไม่เข้าใจ
สํานวนโวหารที่ไม่ได้ใช้บ่อย หรือสํานวนโวหาร
ที่ใช้บ่อยแต่ซับซ้อน 

เข้าใจเรื่องยาว ๆ ที่มีเนื้อหาและโครงสร้างทาง
ภาษาซับซ้อน ทั้งในเรื่องทั่วไป เรื่องวิชาการ 
หรือเรื่องเฉพาะทาง แม้ว่าจะเป็นการพูดที่เร็ว
กว่ าปกติ  สามารถจับประเด็นสํ า คัญและ
รายละเอียดได้ สามารถเชื่อมโยงเพื่อตีความ
และเข้าใจความหมายแฝงที่ต้องอาศัยความรู้
ทางวัฒนธรรม 

เขียนบทเขียนหลายย่อหน้าที่มีโครงสร้างเหมาะกับบท
เขียนประเภทต่าง ๆ สามารถเขียนอธิบาย บรรยาย
ข้อเท็จจริง สรุปความเห็นของผู้อื่น พร้อมทั้งเสนอความ
คิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม มีการเรียงลําดับความคิดและ
การเชื่อมโยงของความคิดดี ทําให้ผู้อ่านเข้าใจบทเขียน
ได้ง่าย เลือกใช้คํา รูปประโยค โวหารได้ถูกต้องและ
เหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน อาจใช้ภาษาที่ผิดไป
บ้างแต่ไม่ทําให้ความคิดหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
เปลี่ยนไป การสะกดคําและการเว้นวรรคผิดเล็กน้อย 
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ระดับสมรรถภาพ ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน 

ระดับด ี
(Advanced) 

สนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ 
เล่าเหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน และให้ความเห็นใน
เรื่องเฉพาะที่ถนัดหรือคุ้นเคยได้อย่างมั่นใจ ทําให้คู่
สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษาเข้าใจได้ดี ในเรื่องที่ไม่
ถนัดหรือไม่คุ้นเคย การสนทนาอาจไม่คล่องตัว แต่
ก็สามารถใช้กลวิธีทางภาษาอื่น ๆ ทําให้การ
สนทนาดําเนินต่อไปได้  

เข้าใจบทอ่านสั้น ๆ ที่อาจมีโครงสร้างประโยค
ซับซ้อนและยาว มีเนื้อหาที่ตนคุ้นเคย สามารถ
จับประเด็นสําคัญของบทอ่านได้ สามารถ
ตีความโดยอาศัยบริบทและประสบการณ์ หรือ
ความรู้รอบตัว 

จับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่มี
การนําเสนอที่ชัดเจนและพูดด้วยความเร็วปกติ 
มักไม่เข้าใจถ้าต้องฟังเรื่องที่ยาวและซับซ้อน 

เขียนย่อหน้าที่มีโครงสร้างดี มีการเรียงลําดับความคิด
ตามลําดับเวลาและความเป็นเหตุเป็นผลได้ถูกต้อง ใช้
คําเชื่อมโยงประโยคที่ถูกต้องพอสมควร สามารถเขียน
บรรยาย รายงานข้อมูล และอธิบายได้ อาจเลือกใช้คําไม่
ตรงตามความหมายบ้าง การสะกดคําและการเวน้วรรคมี
ผิดบ้าง 

ระดับกลาง 
(Intermediate) 

สนทนาตัวต่อตัวและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้รู้
เรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน รู้จักใช้กลวิธี
ทางภาษาขั้นต้นเพื่อทําให้การสนทนาดําเนินต่อไป
ได้โดยไม่ติดขัด 

จับใจความสําคัญและรายละเอียดในบทอ่านที่มี
โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน และมีเนื้อหาเป็น
เรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน เช่น การบอก
ลักษณะคน สถานที่ และสิ่งของ การบอกวิธีทํา
ที่ไม่ซับซ้อน 

เข้าใจข้อความระดับประโยค และอาจเข้าใจ
การสนทนาสั้น ๆ หรือเข้าใจเรื่องเล่าสั้น ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ต้อง
เป็นการพู ด ที่ ชัด ถ้อย ชัด คําและใ ช้ภาษา
มาตรฐาน 

เขียนย่อหน้าโดยใช้วลีหรือประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน การลําดับความคิดและ
การเชื่อมโยงประโยคในย่อหน้ายังไม่ดี รูปประโยคซ้ํา ๆ 
ไม่หลากหลาย การสะกดคําและการเว้นวรรคผิด
ค่อนข้างมาก 

ระดับฝึกพดู/อ่าน/
ฟัง/เขียน 
(Novice) 

ใช้ภาษาอย่างจํากัดเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
ลักษณะของภาษาที่ใช้มักเป็นภาษาที่เรียนและ
ท่องจํามาเท่านั้น 

จําตัวอักษรในรูปแบบของตัวพิมพ์มาตรฐาน 
เข้าใจความหมายของคําพื้นฐาน วลีแบบแผน 
หรือประโยคแบบแผนที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวัน 

เข้าใจคําที่ใช้บ่อย วลี หรือประโยคที่ท่องจําได้ 
คําถามสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน คําสั่งที่ใช้
บ่อย ๆ และวลีที่แสดงมารยาททางสังคมที่
จําเป็นในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ต้องเป็นการพูดที่
ช้าและชัด และใช้ภาษามาตรฐาน 

เขียนเป็นคํา ๆ วลี หรือประโยคสั้น ๆ ที่จํามา ไม่มีความ
ต่อเนื่องกัน ไม่เป็นย่อหน้า การสะกดคําและการเว้น
วรรคผิดมาก 
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ตารางเปรียบเทียบระดบัสมรรถภาพทางภาษาของจุฬาฯ (CU-TFL) CEFR, ACTFL และ ILR/FSI 
 

ระดับสมรรถภาพภาษาไทย (CU-TFL) เป็นลักษณะความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล สามารถ
เทียบได้กับระดับสมรรถภาพของสถาบันการทดสอบของ CEFR ACTFL และ ILR/FSI ได้ดังตาราง 

ระบบ CEFR 
(CEFR Scale) 

ระบบ ACTFL 
(ACTFL Scale) 

ระบบ ILR/FSI 
(ILR/FSI Scale) 

ระบบ CU-TFL 
(Chula Scale) 

 
C2 
 

Distinguished 

5 (Functionally Native Proficiency) 

D 
ระดับดีเดน่ 
(Distinguished) 4+ (Advanced Professional Proficiency, Plus) 

4 (Advanced Professional Proficiency) 

C1 Superior  
3+ (General Professional Proficiency, Plus) 
3 (General Professional Proficiency) 

S+ ระดับดีมาก 
(Superior) S  

B2 
Advanced High 

2+ (Limited Working Proficiency, Plus) 
2 (Limited Working Proficiency) 

A+  
ระดับด ี
(Advanced) 

Advanced Mid 
A 

 
Advanced  Low  

B1 
Intermediate High 

1+ (Elementary Proficiency, Plus) 
1 (Elementary Proficiency) 

I+  
ระดับกลาง 
(Intermediate) 

Intermediate Mid  
I 

 
Intermediate Low  

A2 Novice High 
0+ (Memorized  Proficiency) 
0 (No Proficiency) 

N+  ระดับฝึกฟัง/
อ่าน/เขียน/พูด 
(Novice)  A1 

Novice Mid  
N 

 
Novice Low  

 

 
การรายงานผลการทดสอบ 
 

 สถาบันภาษาไทยสิรินธรจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้รับการทดสอบเป็นระดับสมรรถภาพ 5 ระดับ โดย
สถาบันจะส่งใบแจ้งผลการทดสอบ (Test Report) ให้แก่ผู้รับการทดสอบทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
วันสอบ (สําหรับในประเทศไทย) และภายใน 4 สัปดาห์ (สําหรับในต่างประเทศ)  

ทั้งน้ีผู้รับการทดสอบจะได้รับใบแจ้งผลการทดสอบ (Test Report) อย่างเป็นทางการ เป็นภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับเท่าน้ัน หากต้องการเพ่ิม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกฉบับละ 50 บาท และต้องแจ้งว่าต้องการเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ อย่างละก่ีฉบับ 

สถาบันจะรับรองผลการทดสอบเป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันออกใบรายงานผลการทดสอบ 
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ใบรายงานผลการทดสอบ 
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ใบรายงานผลการทดสอบ 
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รายละเอียดการทดสอบในแต่ละทักษะ 
 
ทักษะ เวลาที่ใช้สอบ ลักษณะแบบทดสอบ เนื้อหา ความสามารถที่ต้องการทดสอบ 
การฟัง 
 

1 ชั่วโมง 
(ไม่แบ่งเวลาในแต่ละ
ตอน) 

จํานวน 50 ข้อ 
เลือกคําตอบจาก 4 ตัวเลือก 
 

ตอนที่ 1 ประกาศและบทสนทนาขนาดสั้น  จํานวน 1-3 เรื่อง  
ตอนที่ 2 ประกาศและบทสนทนาขนาดกลาง จํานวน 2-3 เรื่อง 
ตอนที่ 3 ข่าว เหตุการณ์ทั่วไป หรือบทสารคดี จํานวน 2-3 เรื่อง 
ตอนที่ 4 บทพูดขนาดกลางแสดงความคิดเห็นหรือบทสัมภาษณ์  
            2 คน จํานวน 1-2 เรื่อง 
ตอนที่ 5 บทพูดขนาดยาวแสดงความคิดเห็นหรือบทสัมภาษณ์  
            3 คน จํานวน 1 เรื่อง 
            
 

- จับรายละเอียดข้อมูลจากบทฟังขนาดสั้นหรือกลาง ซึ่ง
อาจเป็นบทสนทนา 2-3 คน บทสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่ม 
ประกาศหรือโฆษณา  

- ประมวลและสรุปข้อมูลจากเรื่องขนาดกลาง-ยาวที่ฟัง  
- ตีความจากเนื้อหาขนาดยาวในเรื่องที่ฟัง 

การอ่าน 
 

1 ชั่วโมง 
(ไม่แบ่งเวลาในแต่ละ
ตอน) 

จํานวน 50 ข้อ 
เลือกคําตอบจาก 4 ตัวเลือก 
 

ตอนที่ 1 ป้าย ประกาศขนาดสั้น จํานวน 1-3 เรื่อง 
ตอนที่ 2 ประกาศขนาดกลาง จํานวน 2-3 เรื่อง 
ตอนที่ 3 ข่าว เหตุการณ์ทั่วไป ความยาวขนาดกลาง  
            สารคดี หรือบทอ่านให้ความรู้ จํานวน 2-3 เรื่อง          
ตอนที่ 4 บทความแสดงความคิดเห็น จํานวน 1-2 เรื่อง 
ตอนที่ 5 บทวิเคราะห์ข่าว บทบรรณาธิการ บทความใน 
           วารสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง 

- จับรายละเอียดข้อมูล เข้าใจเครื่องหมายวรรคตอน 
ตัวเลข ฯลฯ ที่พบในบทเขียนในชีวิตประจําวันทั่วไป 

- เข้าใจความหมายในเนื้อเรื่องที่เป็นผลจากการเชื่อมโยง
ทางภาษา (reference) 

- ประมวลและสรุปข้อมูลในข้อความต่อเนื่องทั้งขนาด
กลาง ยาวและซับซ้อนได้ 

- ตีความโดยอาศัยเนื้อเรื่องในบทอ่านขนาดกลาง-ยาว  
- ตีความหรืออาศัยประสบการณ์และความรอบรู้ใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย 
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ทักษะ เวลาที่ใช้สอบ ลักษณะแบบทดสอบ เนื้อหา ความสามารถที่ต้องการทดสอบ 
การเขียน 
 

1 ชั่วโมง 
(ไม่แบ่งเวลาในแต่ละ
ตอน) 

เขียนตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
จํานวน 1 ข้อ 

ให้เขียนแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กําหนด - การเขียนตรงตามคําสั่ง ความสามารถในการใช้ภาษา
ตามลักษณะงานเขียนที่กําหนด 

- การใช้ภาษา ได้แก่ การสะกดคํา การเว้นวรรค 
  การใช้คําและประโยค รู้จักใช้ภาษาที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  

- รู้จักประเภทบทเขียนและโครงสร้างของบทเขียน  
- สามารถเรียงลําดับความคิดและเชื่อมโยงความคิด 
- สามารถใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับผู้รับสาร  
- สามารถใช้สํานวนไทยที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 

การพูด 
 

ประมาณ 40 นาที สนทนากับผู้ทดสอบ  
3 ขั้นตอน 

ตอนที่ 1 สนทนากับผู้ทดสอบ  
ตอนที่ 2 พูดรายงานและแสดงความคิดเห็น (พูดคนเดียว)  
ตอนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ทดสอบและสรุปข้อมูล  

- ความสามารถทางภาษาในการออกเสียง การเลือกใช้
คํา สํานวน รูปประโยคที่เหมาะสมในการสื่อสาร และ
การโต้ตอบที่แสดงความเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสาร  

- การใช้ภาษาเชิงสังคม ได้แก่ รู้จักสถานการณ์การสื่อสาร 
ฐานะทางสังคมของผู้รับสาร  

- การสนทนาโต้ตอบ  
- การใช้กลวิธีเพื่อให้การสนทนาราบรื่น  
- การพูดให้ความเห็นได้ในหัวข้อที่หลากหลาย  
- การพูดซักถามเพื่อหาข้อมูลในเรื่องที่กําหนด  
- การพูดสรุปรายงานข้อมูลที่ได้รับ  
 

แบบทดสอบสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของจุฬาฯ แต่ละทกัษะเป็นแบบคละระดับสมรรถภาพ โดยลําดับจากระดับงา่ยไปยาก ไม่ได้แยกสอบตามระดับสมรรถภาพระดับใดระดับหนึ่ง 
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วิธีการทําแบบทดสอบ 
 
ทักษะการฟัง 

 

 รับเอกสาร 3 ชุด ได้แก่ ข้อสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษจดบันทึก 
 1. ก่อนเริ่มสอบ ท่านจะได้ยินคําช้ีแจง คําสั่ง และตัวอย่างข้อสอบ  
     2. เมื่อเริ่มสอบ ท่านจะได้ยินบทสนทนาหรือเรื่อง ตามด้วยคําถาม และตัวเลือกคําตอบ ทั้งหมดน้ีจะ   
     ได้ฟังเพียง 1 ครั้ง ในการตอบคําถาม ท่านจะต้องตอบในกระดาษคําตอบเท่านั้น (ในข้อสอบจะมีการ

เขียนตัวเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือกไว้ให้ด้วย) 
 
ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะการฟัง 
ตอนท่ี 1 
ท่านจะได้ยินข้อความ 
  
 
 

“เชิญพบกับหมอที่ห้องหมายเลข 8” 
 
คําถาม  

1. พูดที่ไหน 
ก. โรงพยาบาล 
ข. โรงเรียน 
ค. ร้านอาหาร 
ง. ธนาคาร 

 
ตอนท่ี 2   
ท่านจะได้ยินข้อความ 
  
 
 
 
 โปรโมช่ันพิเศษต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านเอส
แอนด์พีเฉพาะที่สาขาสยามสแควร์ เพียงสั่งข้าวหน้าไข่นุ่ม 2 ชุด ท่านมีสิทธ์ิได้รับโปรโมช่ันพิเศษเป็นเคร่ืองด่ืม     
สตรอว์เบอร์รีสดป่ันฟรีทันที 1 แก้ว ทั้งน้ี เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่าน้ัน และหากชําระค่าอาหารด้วยบัตร
เครดิตของธนาคารใดก็ได้ รับส่วนลดอีก 5 % 
 
คําถาม  

2. ร้านใดมีโปรโมช่ันน้ี 
ก. ร้านเอสแอนด์พีทุกสาขา 
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ข. ร้านอาหารทุกร้านในสยามสแควร์ 
ค. ร้านเอสแอนด์พีสาขาสยามสแควร์ 
ง. เฉพาะร้านอาหารท่ีมีสาขาในสยามสแควร์ 

 
3. ต้องสั่งอาหารใดจึงได้รับนํ้าสตรอว์เบอร์รีสดป่ันฟรี 1 แก้ว 

ก. นํ้าสตรอว์เบอร์รีสดป่ัน 2 แก้ว 
ข. ข้าวหน้าไข่นุ่ม 2 จาน 
ค. ข้าวหน้าไข่นุ่ม 2 ชุด 
ง. ข้าวหน้าไข่ 2 ชุด 

 
4. หากต้องการได้รับสิทธ์ิโปรโมช่ันน้ีจากทางรา้น ต้องทําอย่างไร 

ก. ไปรับประทานอาหารท่ีร้าน 
ข. จ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต 
ค. สั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน 
ง. ซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน 

 
5. หากต้องการส่วนลด 5% ต้องทําอย่างไร 

ก. สั่งนํ้าสตรอว์เบอร์รีสดป่ัน 1 แก้ว 
ข. จ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต 
ค. จ่ายค่าอาหารที่ธนาคาร 
ง. สั่งข้าวหน้าไข่นุ่ม 2 ชุด 

 
ตอนท่ี 3 
ท่านจะได้ยินข้อความ 
 
 
 

 
คนไทยดี คนญี่ปุ่นดี 

 
 ในช่วงที่เมืองไทยออกข่าวใหม่ ๆ ว่า เด็กที่อายุครบ 7 ขวบแล้วต้องไปทําบัตรประชาชน จากเดิมอายุ 15 ปี 
เปลี่ยนมาเป็น 7 ปี ฉันกับยอดคุยกันเรื่องน้ีด้วยภาษาไทยในทํานองว่าต้องพารินจัง ลูกสาว ไปทําบัตรประชาชนไทย
แล้วละ รินจังที่น่ังอยู่ข้าง ๆ พอที่จะเข้าใจภาษาไทยบ้างก็ถามฉันว่ากําลังคุยเก่ียวกับหนูอยู่หรือเปล่า ฉันเลยบอกไป
ว่าอายุครบ 7 ขวบแล้วจะได้เป็นคนไทยแล้วนะ พอบอกไปแบบน้ี ก็มีเสียงตอบกลับมาทันทีว่า “ไม่อยากเป็นคนไทย 
จะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนแม่” แล้วก็ร้องไห้ 
 จะให้ลูกมีสัญชาติอะไรดี นี่เป็นปัญหาที่ฉันคิดมาตลอดว่าสักวันจะต้องเจอแน่ ๆ แต่ไม่คิดว่าจะเร็วอย่างน้ี 
ฉันก็เลยได้แต่บอกลูกไปว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ดี หรือจะเป็นคนไทยก็ดี แต่ละสัญชาติต่างก็มีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งน้ัน 
แม้ลูกสาวกับลูกชายของฉันจะรับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งที่มีคุณพ่อเป็นคนไทย แต่ทั้งคู่ก็คิดอยู่เสมอว่าตัวเอง
เป็นคนญี่ปุ่น 
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 ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าทั้งคู่ใช้ช่ือญี่ปุ่น หน้าตาของทั้งคู่ก็ออกแนวญี่ปุ่น ฉันจําได้ถึงคําพูดของรินจังที่เคย
บอกว่าในช้ันเรียนหนูไม่มีเด็กลูกครึ่งเลย อาจจะเป็นเหตุผลน้ีก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นเด็กลูกครึ่งหรือเป็น
คนไทยคงเพราะไม่อยากแตกต่างจากเพ่ือน ๆ  
 ช่วงน้ี สิ่งที่รินจังกําลังคลั่งไคล้อยู่คือหนังสือการ์ตูนไทยที่ได้มาจากพ่ีสาวคนไทยคนหน่ึง เป็นการ์ตูนเก่ียวกับ
เด็กหญิงมัธยมปลาย 3 คนที่เรียนในโรงเรียนตลก รินจังอ่านภาษาไทยไม่ออก แต่ดูเหมือนจะชอบการ์ตูนเล่มน้ันมาก 
ดูแค่รูปหรือสีหน้าตัวละครก็สนุกแล้ว ส่วนลูกชายฉันดูแล้วก็ชอบใจหัวเราะลั่นบ้านไม่แพ้กัน  
 รินจังเล่าให้ฟังว่าเอาการ์ตูนไทยไปให้เพ่ือนดูด้วยและบอกเพ่ือน ๆ ว่าน่ีคือการ์ตูนไทยนะ พอพูดจบเท่าน้ัน 
เพ่ือนก็ถามกลับมาทันทีว่า “ไทยเน่ียหมายถึงปลาไทสินะ” 
 อืม เรื่องสัญชาติยังเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเด็กอายุเท่าน้ันจริง ๆ สินะ 
 
คําถาม 
 6.  เดิมประเทศไทยกําหนดให้เด็กทําบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อไร 

ก. อายุครบ 7 ปี 
ข. อายุครบ 15 ปี 
ค. อายุเกิน 15 ปี 
ง. เมื่ออายุถึงเกณฑ์ 

 
 7. หากไม่นับรินจัง ข้อใดต่อไปน้ีบอกลักษณะช้ันเรียนของรินจังได้ถูกต้อง 

ก. มีแต่นักเรียนไทย 
ข. มีแต่นักเรียนญี่ปุ่น 
ค. ไม่สามารถบอกได้ 
ง. มีแต่นักเรียนที่เป็นลูกคร่ึง 

 
 8. ทําไมรินจังไม่อยากเป็นคนไทย 

ก. เพราะไม่อยากแตกต่างจากคนอ่ืนในช้ันเรียน 
ข. เพราะไม่อยากถูกเพ่ือนล้อว่าเป็นคนไทย 
ค. เพราะอยากเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนมารดา 
ง. เพราะอยากใช้ช่ือญี่ปุ่นมากกว่าช่ือไทย 

 
 9.  อะไรเป็นสาเหตุให้ผู้พูดต้องเผชิญปัญหาเร็วขึ้น 

ก. เพราะทางการขยายเวลาการทําบัตรประชาชนของเด็ก 
ข. เพราะทางการเลื่อนเกณฑ์การทําบัตรประชาชนของเด็ก 
ค. เพราะทางการกําหนดให้เด็กที่เข้าโรงเรียนทุกคนต้องมีบัตรประชาชน 
ง. เพราะทางการกําหนดให้ลูกคร่ึงที่เกิดในประเทศไทยถือสัญชาติไทยเท่าน้ัน 

 
 

 10.  เพราะเหตุใดผู้พูดจึงเห็นว่า “เรื่องสัญชาติยังเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเด็กอายุเท่าน้ัน” 
ก. เด็กไม่รู้ว่าสัญชาติคืออะไร 
ข. เด็กไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องสัญชาติ 
ค. เด็กยังไม่อยากเลือกสัญชาติให้ตัวเอง 
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ง. เด็กยังไม่ถึงวัยที่จะต้องเข้าใจเรื่องสัญชาติ 
 
ตอนท่ี 4 
ท่านจะได้ยินบทสนทนา 
 
 
 
ผู้พูดคนท่ี 1 :  ในฐานะที่เป็นประชาชนของกลุ่มประเทศอาเซียน ความคาดหวังของคุณที่มีต่อเด็กนักเรียนไทย 
  คืออะไร  
ผู้พูดคนท่ี 2 :  จากการที่ผมได้สอนหนังสือในประเทศไทยมานาน 3 ปีแล้ว ผมสังเกตเห็นว่า นักเรียนไทยมี 
  วัฒนธรรมไทยฝังแน่นอยู่ในตัว และส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจกับโลกภายนอก 
  มากนัก โดยอาจจะคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นนอกประเทศตนเอง  
  ความคิดแบบน้ีมันขัดแย้งกับแนวคิดที่ในอนาคตเราจะก้าวไปเป็นส่วนหน่ึงของประชาคม 
  อาเซียน ในฐานะที่ผมเป็นครูและเป็นสมาชิกคนหน่ึงในประชาคมอาเซียน ทั้งยังมีลูกศิษย์ที่ 
  กําลังจะก้าวมาเป็นสมาชิกต่อไป ผมหวังว่านักเรียนจะตระหนักรู้ถึงความเป็นอาเซียน คือ 
  ภาคภูมิใจในความสําเร็จของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม และยังมีความรู้สึกร่วมของ 
  ความเสียใจ เจ็บปวดเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ในประเทศเพ่ือนบ้าน  
ผู้พูดคนท่ี 1 :  คุณรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับการอาศยัและทํางานอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายปี  
ผู้พูดคนท่ี 2 :  ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ผมถือว่าประเทศไทยเป็นเหมือนบ้าน 
  หลังที่สอง ผมได้เริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษที่น่ีมาต้ังแต่ปี 2008 ในตอนน้ัน ผมได้รับข้อเสนอให้ 
  ไปสอนหนังสือที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยเช่นกัน แต่เน่ืองจากวัฒนธรรมของชาวตะวันออก 
  กลางที่แตกต่างจากชาวฟิลิปปินส์มากเกินไปทําให้ผมตัดสินใจเดินทางเสี่ยงโชคมาทํางานที่ 
  ดินแดนแห่งรอยย้ิมน้ีแทน มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ทํางานร่วมกันกับคนไทย ทุกอย่างมีความ 
  เท่าเทียมกัน และผมก็ไม่มีความคิดที่จะย้ายไปทํางานในประเทศอ่ืนอีก การอยู่ที่น่ีและได้ 
  ทํางานในประเทศน้ีทําให้ผมมีความรู้สึกราวกับว่าได้อยู่บ้านของตนเอง  
ผู้พูดคนท่ี 1 :  คุณคิดอย่างไรกับนักเรียนในพิษณุโลก คิดว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดในสังคมอาเซียนได้ไหม 
ผู้พูดคนท่ี 2 :  ถ้าจะให้พูดตรง ๆ เลย ผมมีความรู้สึกเป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนพิษณุโลกส่วนใหญ่อาจจะต้อง 
  เผชิญกับความยากลําบาก ถ้าหากอยากอยู่รอดในสังคมอาเซียน จะมีนักเรียนเพียงส่วนน้อย 
  เท่าน้ันที่จะเอาตัวรอดได้ ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องลงมือดําเนินการ และเราต้องใช้ 
  ความพยายามอย่างมากในการเตรียมเด็กนักเรียนในจังหวัดน้ีให้สามารถเข้าไปอยู่ในสังคม 
  อาเซียนได้ 
ผู้พูดคนท่ี 1 :  คุณอยากแนะนําอะไรนักเรียนบ้าง  
ผู้พูดคนท่ี 2 :  นักเรียนไทยควรเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะหลาย ๆ อย่างเพ่ือเตรียมตัวเองให้พร้อม 
   เข้าสู่การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน ประการแรกคือนักเรียนต้องให้ความสนใจว่า 
   อาเซียนคืออะไรและเป็นอย่างไร ประการที่สอง นักเรียนไทยควรเพ่ิมความพยายามในการเรียน 
   ภาษาอังกฤษมากข้ึนกว่าน้ีอีก  2–3 เท่า หรือจะให้ดีก็ 4 เท่าเลย เพราะเป็นภาษาที่มักจะถูกใช้ 
   ในการสื่อสารระหว่างเช้ือชาติต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน การเรียนภาษาอ่ืน ๆ ของประเทศสมาชิก 
   ประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที่ 3 ก็จะย่ิงเป็นประโยชน์ แต่ทั้งน้ี การพูดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
   ได้อย่างคลอ่งแคล่วน้ันจะทําให้นักเรียนไทยเข้าใจและเข้าถึงคนอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  
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   ประการสุดท้ายและเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือนักเรียนไทยควรสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม 
   ของชาติสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ การรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชนชาติต่าง ๆ จะทําให้เราสามารถ 
   สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชนชาติที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ได้ 
 
คําถาม 
 11. ผู้พูดคนที่ 2 มีความเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมของนักเรียนไทย 

ก. มีการกระทําที่ขัดแย้งกับแนวคิดของการเกิดประชาคมอาเซียน 
ข. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับนักเรียนชาติอ่ืน ๆ 
ค. ไม่สนใจชนชาติอ่ืนที่อยู่ร่วมภูมิภาคเดียวกัน 
ง. สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมอาเซียน 

 
 
 12. “ประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง” หมายความว่าอย่างไร 

ก. มีบ้านสองหลังที่เมืองไทย 
ข. อยู่เมืองไทยแล้วสบายใจมาก 
ค. ซื้อบ้านหลังที่สองในประเทศไทย 
ง. เป็นชาวต่างประเทศที่เติบโตในประเทศไทย 

 
 13. “ตระหนักรู้ถึงความเป็นอาเซียน” ในความคิดของผู้พูดคนที่ 2 คืออะไร 

ก. เรียนรู้สภาพทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาค 
ข. ใช้ความเป็นอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ค. มีความรู้สึกร่วมกันกับชาติอ่ืน ๆ ในประเทศสมาชิก 
ง. รู้ว่าอาเซียนคืออะไรและสําคัญอย่างไร 

 
 14. เพราะเหตุใดผู้พูดคนที่ 2 จึงเป็นห่วงว่านักเรียนอาจพบกับความยากลําบากในสังคมอาเซียน 

ก. เพราะนักเรียนไทยไม่ค่อยสนใจโลกภายนอก 
ข. เพราะนักเรียนยังไม่ตระหนักรู้ถึงความเป็นอาเซียน 
ค. เพราะนักเรียนยังขาดความรู้ในด้านภาษาและวัฒนธรรม 
ง. เพราะนักเรียนไทยไม่สนใจและไม่เห็นความสําคัญของอาเซียน 

 
 15. เพราะเหตุใดผู้พูดคนที่ 2 จึงสนับสนุนให้เรียนภาษาต่างประเทศ 

ก. ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความสามารถให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน 
ข. ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
ค. ภาษาเป็นเคร่ืองมือทําให้นักเรียนเอาตัวรอดได้ในประชาคมอาเซียน 
ง. ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการหาความรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 

 16. ในความคิดของผู้พูดคนที่ 2 ข้อใดต่อไปน้ีสําคัญที่สุด 
ก. การหาความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ข. การใส่ใจความเป็นไปของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ค. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในอาเซียน 
ง. การเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 
ตอนท่ี 5 
ท่านจะได้ยินข้อความ 
 
 
  
 

วันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นวันที่เราหลาย ๆ คนต้องจดจํา... จดจําแทนคนอีกหลายล้านคนที่พร้อมจะ
ลืมทุกเรื่องที่ต้องจดจํา เพราะวันที่ว่าน้ันคือ วันอัลไซเมอร์โลก จริง ๆ วันน้ีไม่ใช่วันที่เป็นที่จดจํากันได้แพร่หลาย
เหมือนวันสําคัญ ๆ อ่ืน ๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันเอดส์โลก และเทียบไม่ได้เลยกับวันสําคัญทางเทศกาลต่าง ๆ ที่
คนทั้งโลกจําได้และเฉลิมฉลองกันโดยแทบไม่ต้องดูปฏิทิน 
 แต่วันต่าง ๆ ที่ว่ามานั้นใช้ไม่ได้เลยกับประชากรที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 26 ล้านคนทั่วโลกในปัจจุบัน และ
อาจเพ่ิมถึง 35 ล้านคนทั่วโลกในอีก 1 ปีข้างหน้า เพราะวันคืนของพวกเขาเหมือน ๆ กันทุกวัน ไม่มีวันไหนต้องจํา มี
แต่วันที่พร้อมจะลืม ในขณะที่คนรอบตัวก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้พวกเขาจําในสิ่งที่ควรจํา แต่ย่ิงนาน
วันผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ย่ิงลืม และมองคนรอบตัวเป็นคนแปลกหน้ามากขึ้นทุกที ๆ 
 ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วกับโรคอัลไซเมอร์ คือโรคที่เรียกว่า  ความทรงจําสูงเกินระดับปกติ ที่ผู้เขียนอ่านเจอ
จากบทความในหนังสือพิมพ์บอกว่า ปัจจุบันน้ีมีเพียง 4 คนทั่วโลกเท่าน้ันที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วว่ามี
อาการของโรคน้ีอย่างชัดเจน แต่คนไข้ที่แพทย์และนักวิชาการด้านสมองหลายคนพูดถึงมากที่สุดก็คือ จิล ไพรซ์ หญิง
สาววัย 43 ปี เป็นคนอเมริกัน จิล ไพรซ์ เล่าว่า แค่สุ่มเลือกวันไหนในอดีตก็ได้ขึ้นมาสักวัน เธอสามารถบอกได้เลยว่า
วันน้ันเป็นวันสําคัญอะไรในโลก เวลาเธอได้เจอหน้าเพ่ือนฝูงคนไหน ไปไหนกัน คุยกันว่าอะไร เวลารับข้อมูลข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ ดูทีวี ฟังวิทยุ ฯลฯ เธอก็จําได้ทุกรายละเอียดอย่างแม่นยําจนไม่ต้องทวนซ้ํา แม้จะฟังและอ่าน
มาแค่รอบเดียว โอ้... น่ีมันฝันที่เป็นจริงของมนุษย์ขี้ลืมอย่างพวกเราชัด ๆ แต่ช้าก่อน อย่าเพ่ิงใฝ่ฝันอยากจะเป็น
เช่นน้ันบ้าง จนกว่าคุณจะรู้ความจริงว่าการจําได้ทุกเรื่องเป็นความทรมานที่ไม่แพ้การลืมได้ทุกเรื่องเลยทีเดียว ลอง
คิดดี ๆ ว่าถ้าเราไม่สามารถลืมเรื่องที่อยากจะลืมได้จริง ๆ ชีวิตจะทุกข์ขนาดไหน เหมือนที่จิลไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่
สามีเสียชีวิต และเหตุการณ์ที่เธอแท้งลูก 
 จิลเรียกความทรงจําสูงเกินระดับปกติของเธอว่า “คําสาป” ในขณะที่อีกหลาย ๆ คนอาจเรียกมันว่า 
“ความสามารถพิเศษ” และเธอเช่ือว่าความทรงจําล้นเกินเช่นน้ีเองท่ีทําให้เธอต้องทรมานด้วยโรคซึมเศร้าในเวลา
ต่อมา อ่านเร่ืองน้ีแล้วรู้สึกว่า... ถ้าอัลไซเมอร์คือโรคลืมในเรื่องที่ควรจํา โรคความทรงจําสูงเกินระดับปกติก็คงเป็น
โรคที่จําในเรื่องที่ควรลืม  
 

คําถาม 
 17.  “โอ้... น่ีมันฝันที่เป็นจริงของมนุษย์ขี้ลมือย่างพวกเราชัด ๆ” ฝันที่เป็นจริง หมายความว่าอย่างไร 

ก. คนทุกคนไม่อยากเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจนกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ 
ข. คนทั่ว ๆ ไปทีอ่ยากจะจําเรื่องต่าง ๆ ที่ตัวเองมักจะลืมเป็นประจําได้ 
ค. คนทุกคนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะจําเรื่องต่าง ๆ ทีผ่่านมาในชีวิตได้ทั้งหมด 
ง. คนทั่ว ๆ ไปใฝ่ฝันอยากจะมีความทรงจําสูงเกินระดับปกติเหมือนกับ จิล ไพรซ์ 
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 18.  เหตุใดจิลจึงเรียกความทรงจําที่สูงเกินระดับปกติของเธอว่า “คําสาป” 
ก. เพราะทําให้จิลจําต้อสูญเสียลกู 
ข. เพราะทําให้สามีของจิลต้องเสียชีวิต 
ค. เพราะทําให้จิลไม่สามารถลมืเรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
ง. เพราะทําให้จิลจําเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตได้ตลอดเวลา 
 

 19.  โรคซึมเศร้าของจิลเกิดจากสาเหตุใด 
ก. เกิดจากความผิดปกติของร่างกายและฮอร์โมนต่าง ๆ 
ข. เกิดจากจิลคิดว่าตนเองต้องคําสาปที่ต้องจําเรื่องทุกเรื่องได้ 
ค. เกิดจากจิลไม่สามารถลืมเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองได้ 
ง. เกิดจากความรู้สึกเสียใจที่ตัวเองต้องเป็นโรคความทรงจําสูงเกินระดับปกติ 
 

 20.  จากบทอ่าน “คนรอบตัว” หมายถึงใคร 
ก. คนทุกคนที่ต้องทํางานกับคนท่ีเป็นโรคอัลไซเมอร์ 
ข. คนทุกคนที่ต้องทํางานกับคนท่ีเป็นโรคความทรงจําสูงเกินระดับปกติ 
ค. พ่อ แม่ พ่ีน้อง เพ่ือน และญาติของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ 
ง. พ่อ แม่ พ่ีน้อง เพ่ือน และญาติของคนที่เป็นโรคความทรงจําสูงเกินระดับปกติ 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบทักษะการฟัง 
 

ข้อ ตัวเลือก  ข้อ ตัวเลือก  ข้อ ตัวเลือก 
1 ก ข ค ง  10 ก ข ค ง  19 ก ข ค ง 

        

2 ก ข ค ง  11 ก ข ค ง  20 ก ข ค ง 
        

3 ก ข ค ง  12 ก ข ค ง 
              

4 ก ข ค ง  13 ก ข ค ง 
      

5 ก ข ค ง  14 ก ข ค ง
      

6 ก ข ค ง  15 ก ข ค ง 
      

7 ก ข ค ง  16 ก ข ค ง 
      

8 ก ข ค ง  17 ก ข ค ง 
      

9 ก ข ค ง  18 ก ข ค ง 
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ทักษะการอ่าน 
  

  รับเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ ข้อสอบ กระดาษคําตอบ  
 เมื่ออ่านบทอ่านเสร็จแล้ว ให้ตอบคําถามที่ให้ไว้ 

 
ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะการอ่าน 
 
ตอนท่ี 1  

คําสั่ง อ่านแล้วทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ในช่องคําตอบที่ท่านเลือกในกระดาษคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําถาม 

1. สถานที่น้ีมีไว้ทาํอะไร  
ก. แลกเงิน 
ข. พักผ่อน 
ค. ซื้อหนังสือ 
ง.  ส่งจดหมาย 

 
2. สถานที่น้ีไม่เปิดวันอะไร  

ก. จันทร ์
ข. อังคาร 
ค. ศุกร์ 
ง.  อาทิตย์ 

 
ตอนท่ี 2  
 

 ดูไบเปิดบริการรถไฟฟ้าแหง่แรกในอ่าวเปอร์เซีย 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย  

สาขาสยามสแควร์ 

เวลาทําการ  

จนัทร์-ศกุร์ 08.30 – 17.30 น. 
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 ดูไบเปิดใช้รถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถือเป็นรถไฟฟ้าในเมืองแห่งแรกในอ่าว
เปอร์เซีย และเป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับระยะทางยาวที่สุดในโลกกว่า 70 กิโลเมตร แถมยังดีต่อโลกเพราะสามารถลดการ
พ่ึงพาการใช้รถยนต์ และลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดภายในเมืองลงได้ ทั้งน้ี ดูไบ 1 ใน 7 รัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
มียานพาหนะมากกว่า 1 ล้านคัน โดย 88% เป็นรถยนต์และรสบัส นับว่ามีรถยนต์ 1 คันต่อประชากรทุก 2 คน 
อย่างไรก็ตามสํานักงานขนส่งและถนนระบุว่า อัตราค่าบริการรถไฟฟ้าเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ โดยอัตราอยู่
ที่ 5.80 เอดแรม หรือประมาณ 52 บาทเท่าน้ัน 
 

ที่มา : a day bulletin, issue 61, 18-24 September 2009. 
 
คําถาม 

3.  รถไฟฟ้าดูไบว่ิงระยะทางเท่าไร 
ก. 70 กิโลเมตร 
ข. เกือบ 80 กิโลเมตร 
ค. มากกว่า 70 กิโลเมตร 
ง.  น้อยกว่า 70 กิโลเมตร 

 
 4. คนดูไบนิยมใช้พาหนะอะไร 

ก. รถไฟฟ้า 
ข. รถยนต์ 
ค. รถทัวร์ 
ง.  รถเมล ์

 
 5. ดูไบเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเพ่ืออะไร 

ก. ช่วยลดการผลิตรถยนต์ 
ข. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค. แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง 
ง.  ต้องการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ายาวที่สุดในโลก 

 
 

 6.  จุดเด่นของรถไฟฟ้าที่ดูไบคืออะไร 
ก. เป็นรถไฟฟ้าสายแรกในอ่าวเปอร์เชีย 
ข. ว่ิงเร็วที่สุดในโลก 
ค. ไม่ต้องใช้คนขับ 
ง.  ไม่ต้องเสียเงิน 

 
ตอนท่ี 3  

 

"สตาร์บคัส"์ ขายกาแฟสําเร็จรูปเต็มตัว 
 

         เอพีรายงานว่า สตาร์บัคส์ เครือข่ายร้านกาแฟระดับโลกแห่งสหรัฐอเมริกา จะเริ่มจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ
สําเร็จรูปใหม่อีก 2 ย่ีห้อคือ "เวนติ" และ "แฟรบพุชชิโน" ทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หลังจากประสบความสําเร็จ
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ในการทดลองจําหน่ายกาแฟสําเร็จ "เวีย" ผ่านอินเทอร์เน็ตเฉพาะสาขาซีแอตเติลและชิคาโกในช่วงเกือบ 8 เดือนที่
ผ่านมา เพ่ือผลักดันและโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันหันมาให้ความนิยมกาแฟสําเร็จรูป ปัจจุบันกาแฟสําเร็จรูปทั่วโลกมี
มูลค่าตลาดถึง 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์  
        นายโฮวาร์ด ชุลต์ ประธานบริหารสตาร์บัคส์กล่าวว่า จากความสําเร็จในการวางจําหน่ายกาแฟสําเร็จรูป "เวีย" 
ทําให้บริษัทมั่นใจกับยอดขายกาแฟชนิดน้ี เพราะ "เวีย" ก็คือสตาร์บัคส์สําเร็จรูปซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถบอกความ
แตกต่างได้ และที่น่าประหลาดใจก็คือการที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคกาแฟที่หลากหลาย บางคนซื้อกาแฟบดไป
อบและปรุงเองที่บ้าน บางคนก็นําไปผสมกับนมหรือนํ้าเย็น 
         รายงานข่าวเปิดเผยว่า แม้กาแฟสําเร็จรูปจะเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร กาแฟ
สําเร็จรูปมียอดขาย 80% ของยอดขายกาแฟทั้งหมด แต่ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวอเมริกันเพราะถูกมองว่าด้อย
กว่ากาแฟบดที่ปรุงสดจากเครื่องโดยตรง  

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 หน้า 18. 
  

คําถาม 
 7. จากบทอ่าน คนอเมริกันชอบกาแฟแบบใด  

ก. กาแฟสําเร็จรูป  
ข. กาแฟสําเร็จรูปผสมนม  
ค. กาแฟสดที่ปรุงจากเครื่อง  
ง.  กาแฟสําเร็จรูปผสมนํ้าเย็น 

 

8. จากบทอ่านใครนิยมด่ืมกาแฟสําเร็จรูปมากที่สุด  
ก. ชาวยุโรป 
ข. ชาวอเมริกัน 
ค. ร้อยละ 80 ของชาวอังกฤษ 
ง.  ร้อยละ 80 ของชาวอเมริกัน 

 
9. "ผู้บริโภคไม่สามารถบอกความแตกต่างได้" ในบรรทัดที่ 7-8 หมายความว่าอย่างไร  

ก. ผู้บริโภคไม่ทราบว่ากาแฟเวียและกาแฟสดสตาร์บัคส์ราคาเท่ากัน  
ข. ผู้บริโภคไม่สามารถบอกความแตกต่างด้านรสชาติได้ 
ค. ผู้บริโภคไม่ทราบว่ากาแฟเวียซื้อทางอินเทอร์เนตได้ 
ง.  ผู้บริโภคไม่ทราบว่าเวียคือกาแฟของสตาร์บัคส์  

 
10. "ยอดขายกาแฟชนิดน้ี" ในบรรทัดที่ 7 หมายถึงกาแฟชนิดใด 

ก. กาแฟเวีย 
ข. กาแฟบด 
ค. กาแฟเวนติ 
ง. กาแฟแฟรบพุชชิโน 

 
11. จากช่ือบทอ่าน สตาร์บัคส์ขายกาแฟสําเร็จรูปเต็มตัว หมายความว่าอย่างไร 

ก. ขายเฉพาะกาแฟสําเร็จรูป 
ข. ขายกาแฟสําเร็จรูปทั่วโลก 

7 
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ค. ขายกาแฟสําเร็จรูปอย่างเต็มที่ 
ง. ขายกาแฟสําเร็จรูปอย่างมั่นใจ 

 
ตอนท่ี 4  

จดหมายถึงหลวงพ่อ 

วันก่อนมีเด็กเขียนจดหมายมาถามอาตมาว่า หลวงพ่อครับ ช่วยตอบปัญหาผมทีเถอะ  ผมหาทางออกไม่ได้  
พ่อผมรับราชการเป็นครู กินเหล้าทั้งวัน พอเมากลับบ้านก็อาละวาด เตะแม่ เตะน้อง ถีบผม ทําลายข้าวของในบ้าน  
มีทรัพย์สมบัติอะไรในบ้านขนไปขายกินเหล้าหมด ครอบครับผมกําลังเดือดร้อนมาก ผมกําลังตัดสินใจอยู่ว่าผมควร
จะฆ่าพ่อให้ตายเพ่ือความสุขของแม่และน้อง ๆ หรือผมควรจะฆ่าตัวเองตายเพ่ือให้พ้นทุกข์ หลวงพ่อช่วยตอบปัญหา
ให้ผมด่วนนะครับว่าผมจะฆ่าใครดี ระหว่างพ่อกับผม อาตมาอ่านจดหมายฉบับน้ีแล้วเศร้าใจจริง ๆ 

สังคมบ้านเราทําไมถึงเลวร้ายได้ขนาดน้ี อาตมารีบตอบจดหมายทันทีเลย กลัวจะไม่ทันการณ์ เด๋ียวเกิดมี
ใครตายเสียก่อน  หนู...อาตมาได้รับจดหมายของหนูแล้ว รู้สึกเห็นใจเป็นอย่างมาก อาตมาเห็นด้วยว่าควรมีการตาย
กันไปข้างหน่ึงเพ่ือคนที่เหลือจะได้มีความสุข อาตมาต้องยืมมือหนูในการฆ่าครั้งน้ี ผู้ที่จะต้องตายไม่ใช่หนูและก็ไม่ใช่
พ่อของหนู แต่สิ่งที่หนูจะต้องฆ่าในทันทีที่ได้รับจดหมายจากอาตมาก็คือหนูจะต้องฆ่ากิเลส กิเลสที่มันเกาะกินหัวใจ
พ่อ ทําให้พ่อติดเหล้า กิเลสที่มันเกาะกินใจหนู ทําให้หนูเกลียดพ่อ ถ้าหนูฆ่ากิเลสทั้งสองตัวน้ีได้แล้ว ครอบครัวของ
หนูจะอยู่เป็นสุข ตกลงเรื่องน้ีไม่มีใครตาย ลูกเอาจดหมายพระพยอมให้พ่ออ่าน พ่อได้คิด เลิกเหล้า พอพ่อเลิกเหล้า 
ลูกก็ไม่เกลียดพ่อ ทุกคนมีความสุขรวมทั้งพระด้วย 

ที่มา : http://onk8.net/blogs/akio/2009/09 
 

คําถาม 
 12. “กิเลสที่มนัเกาะกินใจพ่อ ทําให้พ่อติดเหล้า” ในบรรทัดที่ 9-10 กิเลสหมายถึงอะไร 

ก. ความต้องการในการทําร้ายแม่และน้องให้เจ็บปวด 
ข. ความต้องการเอาทรัพย์สมบัติที่มีในบ้านไปขาย 
ค. ความต้องการหรือความอยากด่ืมเหล้าของพ่อ 
ง. ความเกลียดในใจของพ่อ 
 

 13. “กิเลสที่มนัเกาะกินใจหนู ทําให้หนูเกลียดพ่อ” ในบรรทัดที่ 10 กิเลสน้ีหมายถึงอะไร 
ก. ความต้องการทําร้ายตัวเอง 
ข. ความต้องการทําร้ายพ่อและคิดร้ายต่อพ่อ 
ค. ความต้องการหนีจากความทุกข์ของครอบครัว 
ง. ความต้องการท่ีจะพาแม่และน้องไปให้พ้นจากพ่อ 

 
 14. การฆ่ากิเลสทั้งสองตัวน้ีทําได้อย่างไร 

ก. ลูกต้องทําดีต่อพ่อ 
ข. พ่อต้องไม่ทําร้ายคนในครอบครัว 
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ค. ลูกต้องเลิกคิดเรื่องการฆ่าตัวตายและการฆ่าพ่อ 
ง. ลูกต้องตัดความรู้สึกไม่ดีทีม่ีต่อพ่อ และพ่อต้องตัดความต้องการด่ืมเหล้าเพ่ือครอบครัว 

 
ตอนท่ี 5  

คน 
 

 เมื่อวานแกล้งแซวแฟนตัวเองว่า "ทําไมวันน้ีหน้ามัน ทําไมสิวขึ้น ทําไมหน้าโทรม" สาวเจ้าหันกลับมาตอบด้วย
คําคําเดียวง่าย ๆ ว่า "คน" แล้วเชิดคางใส่หน่ึงครั้ง "ก็เพราะเป็นคนไง" ผมหัวเราะชอบใจในคําตอบของเธอ 
 คําตอบเล่น ๆ น้ีชวนให้คิดอะไรต่อ ผมคิดว่าการยอมรับในความธรรมดา ในความเป็นจริง ในความไม่สมบูรณ์
แบบของตัวเองน้ันนํามาซึ่งความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความจริง 
 บ่อยคร้ังที่เราไม่กล้าทํานู่นทําน่ีเพราะเรากลัวว่าจะทําได้ไม่ดี กลัวผิดพลาด กลัวไม่สมบูรณ์แบบ ทั้งหมดน้ัน
เป็นการคาดหวังกับตัวเองราวกับตัวเองเป็นซูเปอร์แมน ซูเปอร์ฮีโร่ หรือยอดมนุษย์ ทั้งที่จริงแล้วเราก็เป็น "คน" ปกติที่
การทําพลาดเป็นเรื่องธรรมดา ทําได้ไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องปกติ และด้วยความเป็น "คน" ย่อมต้องเรียนรู้จากการลองผิด
ลองถูกไปตลอดชีวิต 
 ในทางตรงกันข้าม การยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องปกติของคนเรากลับทําให้ตัวเบาและกล้าหาญ 
คนที่ต้อง "เป๊ะ" ตลอดเวลาอาจไม่กล้าทําอะไรมากเท่าคนที่ไม่กลัวเบ้ียวบ้างโย้เย้บ้าง 
 คนสวยเป๊ะใสไร้ริ้วรอยอาจกลัวเป็นสิว ไม่กล้าตากแดด กลัวการผจญภัย แต่คนที่เป็นสิวสักเม็ดสองเม็ดแล้ว
ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนเรา หรือผิวคล้ําไปบ้างก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่ต้องถูกแดดถกูลมย่อมทาํให้เคลือ่นไหว
ไปนู่นมานี่ได้อย่างมีอิสระเสรีกว่า 
 การยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบช่วยปลดปล่อยเราออกจากกรงขังแห่งความคาดหวังของตัวเองและผู้อ่ืน 
 สายตาคนรอบข้างอาจมองหาสิ่งสมบูรณ์แบบไร้ข้อผิดพลาดจากเรา แต่เพียงเราหันไปบอกกับเขาว่า "คน"     
(ก็เพราะฉันเป็นคน) แล้วก็ก้าวเดินต่อไป เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ไม่ผิดซ้ําเรื่องเดิม ๆ เพราะต้องเอาเวลาไปผิดเร่ือง   
ใหม่ ๆ ก็น่าจะทําให้เราไม่เสียเวลากังวลกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองในวันน้ี 
 การพยายามเป็นซูเปอร์แมนนั้นไม่ได้ทําให้เราเหาะได้ ตรงกันข้าม มันอาจถ่วงและหน่วงเราไว้ให้ไม่กล้า
กระโดดข้ามหุบเหวแห่งโอกาสใหม่ ๆ การได้ทดลองและเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมที่ไม่เคยทํา  
 การยอมรับว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาต่างหากที่ทําให้เราตัวเบา กล้าผิดกล้าพลาด ยอมรับในความปกติของการ
ผิดพลาดในความเป็นคนโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจจนเกินเหตุ มันอาจไม่ได้ทําให้เราเหาะได้หรอก แต่มันทําให้เราได้ลองเหาะ 
 เมื่อไม่กลัวตกลงมาจึงกล้ากระโดด แล้วถ้าใครมาหัวเราะเยาะตอนที่เราตกลงมาก็แค่หันไปบอกเขาว่า.. "คน" 
                                                                  ที่มา : https://www.facebook.com/Roundfinger.BOOK 
 
 
คําถาม 
 15. ผู้เขียนคิดอย่างไรกับคนท่ีต้อง “เป๊ะ” ตลอดเวลา  

ก. เป็นคนที่น่าช่ืนชมเพราะเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก 
ข. เป็นคนมีอิสระเสรีเพราะได้ทําตามความต้องการของตนเอง 
ค. เป็นคนน่าสงสารเพราะต้องทําตามความคาดหวังของคนอ่ืน 
ง. เป็นคนกลัวความผิดพลาดและเสียเวลากังวลกับความไม่สมบูรณ ์

 
 16. ผู้เขียนคิดว่า “คน” ควรทําอย่างไรเมื่อเจอกับความผิดพลาด  

ก. เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ควรทําผิดเรือ่งเดิม ๆ 
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ข. รอบคอบมากข้ึนเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตอีก 
ค. เลิกล้มความต้ังใจที่จะทําอะไรใหม่ ๆ เพราะจะได้ไม่ผิดพลาดอีก 
ง. ยอมรับความผิดพลาดในเรื่องที่เคยผิดมาแลว้เพราะได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น 

  
 17. การคาดหวังกับตัวเองราวซุปเปอร์ฮีโร่ส่งผลอย่างไร  

ก. ทําให้ไม่กล้าทาํโน่นทําน่ี 
ข. ทําให้ได้ทดลองและเรียนรู้ชีวิตแบบใหม่ ๆ 
ค. ทําให้กล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริง 
ง. ทําให้ได้ปลดแอกจากความคาดหวังของคนอ่ืน 

 
 18. คําว่า “ตัวเบา” ที่ผู้เขียนกล่าวถึง น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด  

ก. การทําสิ่งต่าง ๆ ให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
ข. การไม่กล้าทําอะไรเพราะกลัวว่าจะทําได้ไม่ดี 
ค. การไม่กลัวความผิดพลาดจึงกล้าทําสิ่งต่าง ๆ 
ง. การไม่ยอมทําตามความคาดหวังของตนเองและผู้อ่ืน 

 
 19. จากบทอ่าน คําว่า “หุบเหวแห่งโอกาส” มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. การต้ังเป้าหมายสูงขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองให้พร้อมรับโอกาสดีที่จะเข้ามาทุกเมื่อ 
ข. การเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อต้องทําสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นโอกาสในชีวิต 
ค. การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองและแสวงหาโอกาสในชีวิตใหม่ ๆ ในเวลาท่ีเหมาะสม 
ง. การกล้าทําเมื่อโอกาสดีในชีวิตผ่านเข้ามาและยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
 20. วัตถุประสงค์ของผู้เขียนคือข้อใด  

ก. สั่งสอนให้คนยอมรับความเป็นจริงของชีวิต 
ข. ช้ีแนะให้คนเหน็ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา 
ค. ท้าทายให้คนกล้าทําสิ่งใหม ่ๆ ที่ไม่เคยทําในชีวิต 
ง. ดูถูกคนที่ไม่กลา้เผชิญความจริงเมื่อเจอปัญหาในชีวิต 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบทักษะการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ตัวเลือก  ข้อ ตัวเลือก 
1 ก ข ค ง  11 ก ข ค ง 

      

2 ก ข ค ง  12 ก ข ค ง 
      

3 ก ข ค ง  13 ก ข ค ง 
      

4 ก ข ค ง  14 ก ข ค ง
     

5 ก ข ค ง  15 ก ข ค ง
     

6 ก ข ค ง  16 ก ข ค ง 
     

7 ก ข ค ง  17 ก ข ค ง 
     

8 ก ข ค ง  18 ก ข ค ง 
     

9 ก ข ค ง  19 ก ข ค ง
     

10 ก ข ค ง  20 ก ข ค ง 
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ทักษะการเขียน 
 

  รับเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ ข้อสอบ กระดาษคําตอบ  
 เขียนตามคําสั่งที่ให้ไว้ในข้อสอบ 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะการเขียน 
  
 การเขียนบทความแสดงความคิดเหน็ 
  โจทย์  
  “สมัยน้ีเด็กจะใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เน็ตมาก ทําให้เสียการเรียนและเสียสุขภาพ” 
 
   คําสั่ง ให้ท่านเขียนแสดงความคิดเห็นต่อคํากล่าวในโจทย์ข้างต้น ความยาวประมาณ 20 บรรทัด 

(ประมาณ 2 ย่อหน้า) พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบความเห็นด้วย 
 
ทักษะการพูด 
  

  รายงานตัวหน้าห้องสอบ และอ่านคําช้ีแจงในการสอบ  
    ผู้กํากับการทดสอบรับเข้าห้องสอบ ครั้งละ 1 คน 
   ระหว่างการทดสอบจะมีการบันทึกเสียง  
   
 การทดสอบแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 

  ตอนท่ี 1 : การพูดสนทนา 
  จุดประสงค์ : เพ่ือทดสอบว่าผู้รับการทดสอบมีความสามารถในการสนทนา โดยผู้รับการทดสอบจะ
สนทนาตัวต่อตัวกับผู้ดําเนินการทดสอบ (Tester) ซึ่งเป็นคนไทยที่มีการศึกษาและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

 

ตอนท่ี 2 : การพูดต่อเนื่องคนเดียวเพื่อแสดงความคิดเห็น 
  จุดประสงค์ : เพ่ือทดสอบว่าผู้รับการทดสอบสามารถพูดให้ความเห็นในหัวข้อที่ผู้รับการทดสอบ
เลือก และสามารถตอบคําถามที่อาจถูกถามหลังจากการรายงานได้  
      

  ตอนท่ี 3 : การสัมภาษณ์ 
  จุดประสงค์ : เพ่ือทดสอบว่าผู้รับการทดสอบสามารถสัมภาษณ์ผู้อ่ืน และสามารถรายงานสรุปผล
สัมภาษณ์ในหัวข้อที่เลือกได้ 
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ตัวอย่างกระดาษคําตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกากบาท (X) เลือกคาํตอบ 
  

ถูก 
 

ก ข ค ง 

ผิด 
 

ก ข ค ง 

ผิด 
 

ก ข ค ง 

ผิด 
 

ก ข ค ง 
 
 
วิธีแก้ไขคําตอบ 
 

วิธีที่ 1 ขีดฆ่าคําตอบเดิม และกากบาทคาํตอบใหม่ 
ก ข ค ง 

 
วิธีที่ 2 ใชน้้ํายาลบคําผิดลบคําตอบเดิม และกากบาทคําตอบใหม่ 

 
 
หมายเหตุ ห้ามใช้เทปใสลอกหมึกเพ่ือลบคาํตอบ 


