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ภาคผนวก ก  

1.  แบบสํารวจประสบการณการสอนและปญหาการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

2.  แบบสอบถามปญหาและความตองการพฒันาทกัษะการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรบัครูฯ 

  



 80

แบบสํารวจประสบการณการสอนและปญหาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

(ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน) 
 

 วัตถุประสงคของแบบสอบถามเพื่อสํารวจประสบการณและปญหา เพื่อผูวิจัยจะไดนําผลการ

สํารวจไปจัดทําคูมือฯ ใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของครู ใหมากที่สุด 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  ชาย  หญงิ     

2. อาย ุ  22 - 31 ป  32 - 41 ป  42 - 51 ป  51 ปขึ้นไป 

3. การศึกษา  ต่ํากวาปริญญา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อ่ืน ๆ............. 

วุฒิตรง : ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, หลักสูตรและการสอน, กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต), อ่ืน ๆ (โปรดกรอกขอมูล).........................................  

วุฒิไมตรง :  (โปรดกรอกขอมูล)...........................................................................................................................................  

4. ระยะเวลาการสอน  ต่ํากวา 1 ป  1 - 2 ป  3 - 5 ป  5 ปขึ้นไป 

5. สถานภาพ  ครูอัตราจาง  ครูผูชวย  พนักงานราชการ 

   ครูชํานาญการ  ครูชํานาญการพิเศษ  อื่น ๆ....................... 

6. สถานศึกษา  โรงเรียน.........................................   ตําบล/อําเภอ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

7. ปฏิบตัิหนาท่ี  สอนวิชา..........................   ธุรการ  บัญช ี  การเงิน 

 ดานอ่ืน ๆ ดวย  งานบุคคล  ท่ัวไป  อื่นๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ).................... 
 

สวนท่ี 2 ความตองการและประสบการณทางดานการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรที่ใชสอนใน

สถานศึกษามีนโยบายเนนทักษะภาษาอังกฤษดานใด และครูผูสอนมีความสนใจ/พบปญหา

ทางการสอนในดานใด (1) การฟง (2) การพูด (3) การอาน และ (4) การเขียน นําไปใสหลังขอ 

2.1 - 2.3  

2.1 สถานศึกษามีนโยบายใหครูผูสอนเนนทักษะ  …………………………………………………… 

2.2 ครูผูสอนมีความถนัดทางการสอนดาน  …………………………………………………… 

2.3 ครูพบปญหาทางการเรียนรูของนักเรียนในดาน  …………………………………………………… 

2.4 แบบสํารวจที่ครูใชศึกษาการเรียนรูของนักเรียน  แบบสอบถาม  (ป พ.ศ. 25........... ) 

  แบบสัมภาษณ  (ป พ.ศ. 25.......)   อ่ืน ๆ ป 25.............. (โปรดระบุ).............................................. 
 

สวนท่ี 3  ทานตองการฝกพฒันาหลักสูตรใดของคูมือพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ (เลือกไดมากกวา 1) 

 ทักษะการฟง  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน  ทักษะการเขียน 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน/การสือ่สาร  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................  
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ชุดที่.........../...... 

แบบสอบถามปญหาและความตองการพัฒนาทักษะ 

การอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฯ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงหนาชองที่ทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความเปนจริง

เกี่ยวกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

 ผูวิจัย 

1. เพศ  

  1. ชาย  2. หญิง   

     

2. วุฒิการศึกษา   

  1. ตํ่ากวา ป.ตร ี  2. ปริญญาตรี   3. ปรญิญาโท  

  4. อื่น ๆ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

     

3. จํานวนเวลาการสอนภาษาอังกฤษจงถึงปจจุบันเปนเวลากี่ป  

  1. นอยกวา 1 ป  2. 1 - 5 ป  3. 5 - 10 ป  

  4. 10 - 15 ป  5. 15 ปข้ึนไป   

     

4. ทานชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานใด  

  1. ไวยากรณ  2. การอาน  3. การเขียน  

  4. การพูด  5. การฟง  6. คําศัพท  

     

5. ทานชอบอานหนังสือภาษาอังกฤษบอยเพียงใด  

  1. มากที่สุด  2. มาก   3. ปานกลาง  

  4. นอย  5. นอยที่สุด   

     

6. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือพัฒนาทกัษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฯ ระดับใด 

  1. มากที่สุด  2. มาก  3. ปานกลาง  

  4. นอย  5. นอยที่สุด   
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเ ก่ียวกับความตองการสิ่งเรียนรูและการพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงหนาชองที่ทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความเปนจริง

เกี่ยวกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

 ผูวิจัย 

6. ทานเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีใดมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1. การอาน  2. การเขียน  3. การฟง  

  4. การพูด  5. การฟง - พูด  6. การอาน-เขียน 

     

7. ทานชอบกิจกรรมภาษาอังกฤษรปูแบบใดมากทีสุ่ด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1. งานเด่ียว  2. งานคู  3. งานกลุมเล็ก  

  4. งานกลุมใหญ  5. งานเด่ียว-คู  6. อื่น ๆ  

     

8. ทานชอบเรียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อประกอบประเภทใดมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. คลิพวีดีโอ  2. เกม  3. รูปภาพ  

  4. ของจริง  5. คอมพิวเตอรชวยสอน 

  6. อื่นๆ (ระบุ)...........................           

     

9. ทานมีความตองการเรียนและการอานภาษาอังกฤษประเภทใดมากที่สุด 

  1. Love Stories  2. Sports  3. Food & Drinks  

  4. Science  5. News  6. Advertisement and Print 

     

10. ทานเคยใชกลวิธีใดในการอานบทอานภาษาอังกฤษ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1.  การใชแผนภูมิความหมาย (Using Semantic Mapping)  

  2.  การขยายความโดยใชความรูเดิม (Prior Knowledge Elaboration)  

  3.  การใชอนุมานหรือทํานายขอความ (Forward of Predictive Inference)  

  4.  การเดาความหมายคําศัพทตามบริบท (Guessing Context clues)  

  5.  การเดาความหมายจากการยกตัวอยางประกอบ (Exemplification)  

  6.  การเดาความหมายจากคําขยาย วลี หรอืประโยค (Modifiers)  

  7.  การเดาความหมายจากคําอปุสรรค ปจจัยหรือประโยค (Prefixes/ 

Suffixes/ Roots) 
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  8.  การเดาความหมายจากหนวยอางองิ (Reference)  

  9.  การเดาความหมายจากคําที่คุนเคยมาแลว (Familiar Expression)  

 10. การหาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง  

  10.1 ใชกระบวนการจากลางข้ึนบน (Bottom Up Process)  

  10.2 ใชกระบวนการจากบนลงลาง (Top Down Process)  

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ข 

1. หนังสือขอความอนเุคราะหตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 

2. รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 

3. หนังสือขอความอนเุคราะหขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

1. ช่ือ-สกลุ นายณธกร  คุมเพชร  

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบญัฑิต (ค.ม.) 

ตําแหนง - ปริญญาตี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

 - ชํานาญการพิเศษ ค.ศ.3 

สถานที่ทํางาน - รองผูอํานวยการ โรงเรียนบานทุงหงาว สพป. ระนอง 

2. ช่ือ-สกลุ นายสุทัศน  ลักษณะวิลาศ 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วัดผลการศึกษา  

  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

ตําแหนง - ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 

สถานที่ทํางาน - สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จงัหวัดพังงา 

3. ช่ือ-สกลุ นายสุจินต  เพชรสังข 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตําแหนง - รอง ผอ.สพป.ระนอง 

สถานที่ทํางาน - สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จงัหวัดระนอง 

4. ช่ือ-สกลุ นายวิเชียร  ขวัญสมคิด 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วัดผลการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ตําแหนง - รอง ผอ.สพป.ชุมพรเขต 1 

สถานที่ทํางาน - สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จงัหวัดชุมพร เขต 1 

5. ช่ือ-สกลุ นางวาสนา  สามารถ 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

ตําแหนง - ครูชํานาญการ 

สถานที่ทํางาน - โรงเรียนบานทุงหงาว สพป. ระนอง 
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ภาคผนวก ค 

1. ขอสอบวัดผลความสามารถทายบทแตละบท 

2. ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอานภาษาองักฤษ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชคูมือ 
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 ขอสอบวัดผลความสามารถทายบท Instructional Module 2 

 

Let’s check your reading comprehension! 1.5 
 

 1. สงครามดึงเชือก (ชักเยอ)-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ต้ังแตป 1900-1920 (Tug of 

war-Dates played : from 1900 to 1920) This feat of strength worked like the classic 

playground game: two teams pulled a rope in opposite directions until the midpoint 

of the rope passed into the winning team’s territory. สงครามดึงเชือก (ชักเยอ)-ระยะเวลา

ที่แขงขัน : ต้ังแตป 1900-1920 การประลองกําลังน้ีแขงขันกันเหมือนเกมในสนามเด็กเลนที่มีมาแต

เกากอน ทีมสองทีมดึงเชือกจากดานตรงขามจนกวาจุดกึ่งกลางของเชือกผานเขาไปในเขตทีมที่ชนะ

การประลองกําลังน้ีแขงขันกันเหมือนเกมในสนามเด็กเลนที่มีมาแตเกากอน ทีมสองทีมดึงเชือกจาก

ดานตรงขามจนกวาจุดกึ่งกลางของเชือกผานเขาไปในเขตทีมที่ชนะ 

 2. เฌอ เดอ โปม-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1908 (Jeu de paume-Date played : 

1908) The indoor precursor of tennis, jeu de paume was only included as a medal 

event at the 1908 Olympic Games in Londow, and only two countries competed, 

Great Britain and the US, with the latter taking home the gold. เฌอ เดอ โปม-ระยะเวลา

ท่ีแขงขัน : ป 1908 เฌอ เดอ โปม เปนการแขงขันเทนนิสในรมแบบด้ังเดิม ซึ่งเปนการแขงขันเหรียญ

รางวัลกีฬาโอลิมปกเพียงชนิดเดียวในป ค.ศ.1908 ที่ลอนดอนและมีเพียงสองประเทศที่แขงกับคือ บริ

เตนใหญกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งฝายหลังไดเหรียญทองกลับบาน 

 3. ยิงนกพิราบ-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1900 (Live pigeon shooting-Date 

played : 1900) When Paris hosted the 1900 Olympic Games, live pigeon shooting 

was a key event, with Belgium’s Leon de Lunden earning gold with 21 hits. ในป ค.ศ.

1900 ปารีสเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลมิปก มีการยิงนกพิราบเปนการแขงขันที่สําคัญโดยมีเลอง เดอ เลิง

ดอง จากประเทศเบลเย่ียมไดเหรียญทองจากการยิง 21 นัด 

 4. มากระโดดไกล-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1900 (Long jump for horses-Date 

played : 1900) In this event, horses were the athletes with 17 competitors jumping 

for gold medal glory. Belgium’s Constant van Langendonck on the horse Extra-Dry 

earned the top prize with a distance of  6.1 m. ในการแขงขันครั้งน้ี มาเปนกีฬากระโดดกับผู

เขาแขงขัน 17 คน เพื่อชิงชัยเหรียญทองคอนสแตน แวน ลาเจนดอคกกับมาเอ็กซตรา ไดรจาก

ประเทศเบลเย่ียมไดรับรางวัลชนะเลิศจากการกระโดดไกลเปนระยะทาง 6.1 เมตร 
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 5. ไตเชือก-ระยะเวลาท่ีปแขงขัน :  (Rope climb-Dates played : 1896, 1904, 

1906, 1924 and 1932) Perhaps with the CrossFit fury, good old-fashioned rope 

climbing may once again appear at a future Olympics. Prior to being discontinued, 

the rope climb marked the final event of the gymnastics competition. While typically 

being judged on time to reach the top, in 1896, athletes were also judged on style.  

การออกกําลังกายแบบครอสฟตซึ่งเนนการสรรางกลามเน้ือและความแข็งแรงใหกับรางกายทุกสวน

อาจทําใหกีฬาไตเชือกในอดีตกลับมาแขงขันในกีฬาโอลิมปกอีกครั้งในอนาคต การไตเชือกเปนการ

แขงขันยิมนาสติกรอบสุดทายกอนที่จะถูกยกเลิกไป แมตามปกติเกณฑการตัดสินคือการแตะถึง

จุดสูงสุดภายในเวลาที่กําหนด แตในป  ค.ศ.1896 ลีลาการไตของนักกีฬาก็ไดรับการพิจารณาดวย 

 6. ระบําใตนํ้าประเภทเด่ียว-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1984 และ 1992 (Solo 

synchronized swimming-Dates played : 1984, 1988 and 1992) Before catching on 

to the oxymoronic nature of this spot, individual athletes performed choreographed 

routines to music in the water, while synchronizing their moves to the music. กอน

หนาที่กีฬาซึ่งมีลักษณะขัดแยงกันชนิดน้ีจะเปนที่นิยม นักกีฬาแตละคนตองแสดงทาเตนที่ออกแบบมา

ประกอบดนตรีในนํ้า ขณะเดียวกันก็ตองเคลื่อนไหวใหสอดคลองกับจังหวะดนตรีดวย 

 7. การวายนํ้าขามเครื่องกีดขวาง-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1900 (Swimming 

obstacle race-Date played : 1900) For the Paris Olympics, competitors had to climb 

over a pole, crawl over a row of boats, then swim under another row of boats against 

the current of the Seine. เปนการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่กรุงปารีส ผูแขงขันตองปนเสา คลานไป

บนลําเรือที่จอดเรียงกันเปนแถว แลววายไปใตเรืออีกแถวหน่ึงสูกับกระแสนํ้าในแมนํ้าแซน 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

  a) pull an opponents’ rope and make them fall 

  b) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 

  c) pull an opponents’ rope and make them fall 

  d) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 

 2.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

  a) In a closed area 

  b) In a large park 

  c) In a closed area 

  d) In a large park 
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 3.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

  a) an important event 

  b) only a small event 

  c) an important event 

  d) only a small event 

 4.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

  a) He jumped 6.1 m. over the race alone. 

  b) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 

  c) He jumped 6.1 m. over the race alone. 

  d) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 

 5.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

  a) The rope climb will return to next Olympic Games. 

  b) Athletes’ style was scored for the rope climb. 

  c) The rope climb will return to next Olympic Games. 

  d) Athletes’ style was scored for the rope climb. 

 

เฉลยคําตอบ 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 2.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

 … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

 … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 4.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 5.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 
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Let’s check your reading comprehension! 2.5 

 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวเขารวมประชุมสมาคมทาเรืออาเซยีน (APA) 

9 Member States Delegates Attended ASEAN Port Association Meeting  

9 สมาชิก เขารวมประชมุสมาคมทาเรืออาเซียน (APA) 

 

 During 19-23 November, 2012, the Port Authority of Thailand (PAT) hosted 

the 38th ASEAN Port Association (APA) Meeting at the Dusit Thani Hotel. Pol. Gen. 

Wichien Pojphosri, Permanent Secretary of the Ministry of Transport, chaired the 

event. There were delegates from nine member states who attended the meeting to 

exchange information, ideas and share experiences over maritime transport that will 

be useful for serving the integration into the ASEAN Economic Community in 2015. 

The meeting included the workshop on Port Sustainable Development, focusing on 

“General Awareness on Safety Health and Environment for Top Management”.    On 

this occasion, the head of country delegates gave a brief opinion regarding the 

meeting and port development and transportation network to connect ASEAN as 

follows. 

 ระหวางวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 (2012) ที่ผานมา การทาเรือแหงประเทศไทย 

(กทท.) เปนเจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรืออาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ. วิเชียร  พจนโพธ์ิศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธี การประชุม

ดังกลาวมีผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ เขารวมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความ

คิดเห็นและประสบการณดานการขนสงทางนํ้าที่เปนปฏิบัติการภายใตโครงการ Port Sustainable 

Development ในหัวขอเรื่อง General Awareness on Safety Health and Environment for 

Top Management ในโอกาสน้ีหัวหนาคณะผูแทนจากประเทศสมาชิกไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับความ

คิดเห็นในการเขารวมสัมมนารวมถึงการพัฒนาทาเรือและระบบขนสงเพื่อเช่ือมโยงอาเซียน ดังน้ี 

SINGAPORE : Capt. M Segar,  Rep. of Singapore 

 My opinion is that, as ASEAN, we want to grow together and complement 

each other. There’s no competition. Joining the meeting means therefore that we 

can share information and knowledge. There’s one segment in the meeting that 

allows every country to share on what they are doing. Other countries can choose 

certain aspects of it if they want to follow the practice. 
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 ผมเห็นวาการเปนอาเซียน เปนการที่ทําใหทุกประเทศเติบโตไปดวยกัน ชวยเหลือกันไมใช

เปนการแขงขันกัน ดังน้ันการมาประชุมรวมกันจึงเปนการแบงปนขอมูลหรอืความรูระหวางกนัจึงไดจัด

ใหมีหัวขอการประชุมหน่ึงซึ่งเปนการเปดโอกาสใหทุกประเทศแบงปนขอมลูการพัฒนาใหประเทศอื่นๆ

ไดรับทราบรวมกันวา ขณะน้ีประเทศของตนกําลังดําเนินการอยางไร และพัฒนาอะไร เพื่อที่ประเทศ

อื่นสามารถเรียนรูและเลือกนําไปวางแผนพัฒนาตอไปได 

 

MALAYSIA : Capt. David Padman,  Rep. of Malaysia 

 The thing that I’m very interested in APA is to exchange information, best 

practices, and training of personnel. The issue that is of concern to me is pollution 

which management needs to focus on. ASEAN ports should advocate more on rail 

linkage. Currently, Malaysia is constructing a double track system all the way from 

Thailand’s border to Singapore’s. We’ve already finished half of the construction 

now. In ports, we’re now slowly changing to electrical equipment and getting rid of 

old diesel equipment. Out government has given incentives for those who help the 

environment by giving grants and reducing taxes. 

 สิ่งที่ผมใหความสนใจกบัการประชุม APA คือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทัง้ในเรือ่งที่

เกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่ประสบความสําเร็จ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน ทั้งน้ีหัวขอ

ที่ผมใหความสนใจมากหัวขอหน่ึงคือ เรื่องปญหามลพิษ ซึ่งเปนทิศทางของการพัฒนาทาเรือตอไป 

นอกจากน้ีทาเรืออาเซียนควรจะใหความสําคัญกับการเช่ือมระบบขนสงกับทางรถไฟใหมากข้ึน โดย

มาเลเซียกําลังกอสรางรถไฟรางคูเช่ือมชายแดนไทยไปสิงคโปร ซึ่งดําเนินการเสร็จไปแลวราว 50 %  

ขณะที่ภายในทาเรือมาเลเซีย ก็อยูในระหวางการปรับเปลี่ยนไปสูการใชเครื่องมือขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

ทดแทนเครื่องมือที่ใชนํ้ามันดีเซล โดยรัฐบาลมีมาตรการจูงใจ เชน หากทาเรือใดลดการใชพลังงานได

รัฐบาลก็จะใหเงินสนับสนุนหรือการลดภาษี เปนตน 

 

INDONESIA : Mr. Harry Sutanto,  Rep. of Indonesia 

 Indonesia is now accelerating the development of its infrastructure 

especially in port development. In Jakarta alone, there is a project worth 11 trillion 

Rupiah for port expansion. The construction is supposed to begin by the end of the 

year or early next year. At the same time, ports are also being developed and 

expanded in Surabaya and Makassar. Moreover, the connectivity by road and rail in 

Indonesia is quite important to create a network with each potential industrial area. 
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These development plans are in line with the master plan for Acceleration and 

Expansion of Indonesia Economic Development (MP3). Under the plan, Indonesia is 

divided into six economic corridors to be linked with sufficient infrastructure. 

 ปจจุบันอินโดนีเซียกําลังเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงทาเรือ เฉพาะที่

จาการตารัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาขยายทาเรือมูลคาราว 11 ลานรูเปยหอินโดนีเซีย ซึ่งคาดวาจะเริ่ม

การกอสรางไดในปลายป 2555 น้ีหรือตนปหนา นอกจากน้ีทาเรือในซุราบายา และมากาซาร ก็อยู

ระหวางการพัฒนาขยายทาเรอืเพิม่เติมดวยเชนกัน ขณะเดียวกันก็พัฒนาระบบขนสงเช่ือมทั้งทางถนน

และรถไฟดวย เพื่อเช่ือมโยงทาเรอืกับเขตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตางๆของอินโดนีเซีย ทั้งน้ีแผนการ

พัฒนาเหลาน้ีไดดําเนินไปตาม Master plan for Acceleration and Expansion of Indonesia 

Economic Development ซึ่งไดกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยแบงประเทศอินโดนีเซียออกเปนเขต

เศรษฐกิจ 6 เขต เพื่อใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจตางๆไดอยาง

เพียงพอ 

 

THE PHILIPPINES : Atty. Fernando B. Claveria, Rep. of the Philippines 

 The Philippines is an archipelago composed of more than 7,000 islands. 

Therefore, we have a lot ports. The main port of the country is concentrated in the 

business center of Manila. There are other important ports such as Port of llolio in a 

business center of Visayas, Cebu as well as Port of Cagayan de Oro located in the 

northern Mindanao, Port of Davao in the southern Mindanao, and Port of Batangas 

which is currently under the second phase development to handle excess cargo in 

the Manila. So we currently have sufficient infrastructure. Any further development 

will involve the possibi8lity of bringing in more efficiency. 

 ฟลิปปนส เปนประเทศที่มีลักษณะเปนหมูเกาะโดยมีเกาะตางๆมากวา 7,000 เกาะ จึงมี

ทาเรืออยูเปนจํานวนมากโดยทาเรือหลักของฟลิปปนส ต้ังอยูใจกลางธุรกิจของมะนิลา นอกจากน้ียังมี

ทาเรืออิโลอิโล (Iloilo) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาใหกับเมืองวิซายา (Visayas) รวมถึงทาเรือสําคัญอื่นๆ 

เชน ทาเรือคากายัน เดโอโร (Cagayan de Oro) ทางตอนเหนือของมินดาเนา ทาเรือดาวาว (Davao) 

ทางตอนใตของมินดาเนา และทาเรือบาทางกัสซึง่ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาในเฟสที่ 2 เพื่อรองรับ

สินคาที่ลนมาจากทาเรือในมะนิลา ทั้งน้ีทาเรือของฟลิปปนสที่มีอยูในปจจุบันก็มีเพียงพอรองรับกับ

ปริมาณสินคาของประเทศ หากจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมตอไป จะเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพให      

มากข้ึน 
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MYANMAR : Mrs. Bi Bi, Rep. of Myanmar 

 Myanmar is reforming to corporatize, which catches attention from many 

investors. This is especially true when the Burma’s Union Parliament passed the 

Foreign Direct Investment (FDI) law in the beginning of November. The law opens 

more room to foreign investors, aiming to expand the country’s economy. 

 ปจจุบันประเทศพมา อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมีความเปนเอกชนมากข้ึน จนมีหลาย

ประเทศใหความสนใจเขามาลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อกฎหมายการลงทุนตางชาติฉบับใหมของ

รัฐบาลพมาไดผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลวเมื่อตนเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ซึ่งจะเอื้อตอการ

เขาลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน โดยมีเปาหมายเพื่อหนุนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

BRUNEI : Mr. Helmi Bin Hi Talib, Rep. of Brunei 

 In Brunei, we have few projects or initiatives for the next year. Most 

notably is the expansion of a container terminal which involves expanding the berth 

length from 250 meters to an additional 150-200 meters longer. As we have only one 

berth, with additional length, we can serve two vessels. Furthermore, we have only 

one berth, with additional length, we can serve two vessels. Furthermore we are 

focusing on increasing the productivity at the berth side by installing more efficient 

quay crane. Regarding AEC, the program will boost the infrastructure development 

within developed and under-developed within the country. 

 ปจจุบันบรูไนมีโครงการขยายพื้นที่หนาทาใหยาวข้ึนจากเดิม 250 เมตร ใหยาวข้ึนอีก 

150-200 เมตร เน่ืองจากทาเรือบรูไนมีทาเทียบเรือเพียง 1 ทา หากมีหนาทายากข้ึน ก็จะชวยให

สามารถรองรับเรือไดคราวละมากข้ึน นอกจากน้ีทาเรือบรูไนยังใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน โดยจะมีการใชเครนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนตน  ทั้งน้ีคาดวาการรวม

กลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี จะชวยใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงระหวางรัฐ

ที่พัฒนาแล และกําลังพัฒนามากข้ึน 

 

CAMBODIA : Mr. Norng Soyeth, Rep. of Cambodia 

 Cambodia is now developing to build up our own facilities order to meet 

the market demand, especially in maritime transport and logistics. At present, the 

two main ports of the country, Sihanoukville Port and Phnom Penh Port, are being 

developed, The construction of the container terminal in Sihanoukville Port has 
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completed and operated already, while the construction in Phnom Penh Port is 

scheduled to be completed by the end of the year. 

 Regarding inland transportation, in terms of railway connection, we are 

preparing to connect with ASEAN railways. The development will be funded by ADB. 

Road connections will link with ASEAN highways. The government is looking for 

budgets from China, Korea, or Japan. 

 กัมพูชาอยูระหวางการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับกับความตองการ

ทางการคาที่มีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการขนสงทางทะเล และบริการดานโลจิสติกส ปจจุบัน

ทาเรือทั้ง 2 แหงของกัมพูชา ไดแก ทาเรือสีหนุวิลล และทาเรือพนมเปญ ก็อยูระหวางการกอสราง

พัฒนาเพิ่มเติม โดยทาเรือสีหนุวิลล ไดมีการกอสรางทาเรือคอนเทนเนอรและไดเปดดําเนินการแลว 

ขณะที่การพัฒนาทาเรือพนมเปญ ก็ใกลเสร็จสิ้นแลว และนาจะพรอมจะเปดใหบริการในสิ้นป 

 สําหรับการพัฒนาระบบขนสงภายในประเทศเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานกัมพูชาก็

มีแผนที่จะพัฒนารางรถไฟ เพื่อเช่ือมโยงอาเซียน ตามแนว ASEAN Railway โดยไดรับการสนับสนุน

จาก ADB ขณะที่การขนสงทางถนน จะเช่ือมโยงอาเซียนตามแนว ASEAN Highway ซึ่งรัฐบาลอยู

ระหวางการของการสนับสนุนงบประมาณ จาก จีน เกาหลี หรือญี่ปุน 

 

VIETNAN : Mr. Truong Van Thai, Rep. of Vietnam 

 Vietnam has a very long coast of more than 3,000 kilometers. So we have 

many small sea ports along the coast. The country’s main port development is 

concentrated in two areas. To the north is Hai Phong Port and to the south is Saigon 

Port in Ho Chi Minh City. Danang Port, located in the middle of the country, is also 

being developed. Currently, the Port of Hai Phong is planning to expand the port to 

serve 100,000 DWT size vessels. The project has already been approved by the 

government. Nevertheless, due to some financing pro9blem, the project is divided 

into several phases and will be developed one by one. The first stage has already 

started. Together with this deep-sea port development, we also have another 

planning for port access and port logistics system in order to create a harmonized 

system in the future. 

 เวียดนามเปนประเทศที่มีชายฝงยาวกวา 3,000 กิโลเมตร จึงมีทาเรือเล็กๆอยูเปนจํานวน

มาก แตทาเรือหลักของประเทศมี 2 แหง คือ ทางตอนเหนือ ไดแก ทาเรือไฮฟง สวนทางตอนใต คือ 

ไซงอน ในโฮจิมินห ขณะที่ทาเรือดานัง ซึ่งอยูทางตอนกลางของประเทศ ก็ยังอยูระหวางการพัฒนา 
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สําหรับทาเรือไฮฟง มีโครงการที่จะขยายทาเรือใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรับเรือขนาด 

100,000 DWT. ได โดยโครงการน้ีก็ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลแลว แตเน่ืองจากเปนโครงการ

ขนาดใหญอาศัยเงินทุนสูง จึงตองมีการแบงการพัฒนาออกเปนเฟส ซึ่งในเฟสแรกก็ไดเริ่มตนแลว

นอกจากการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกแลว เวียดนามยังมีแผนที่จะพัฒนาเสนทางการเช่ือมตอทาเรือ และ

ระบบโลจิสติกสเพื่อใหระบบตางๆสามารถประสานกันไดในอนาคตอีกดวย 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 6.  เจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรอือาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรม 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ คือใคร 

 a) Port Authority of Thailand   

 b) Pol. Gen. Wichien Pojphosri 

 c) Pol. Gen. Wichien Pojphosri and Port Authority of Thailand  

 d) Port Authority of Thailand and  delegates from nine member states 

 7.  การประชุมผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ ในหัวขอเรื่องอะไร ? 

  a) General Awareness on Safety Health and Environment for Top 

Management 

  b) The ASEAN Economic Community in 2015 

  c) The meeting included the workshop on Port Sustainable Development 

  d) เฉพาะขอ b) and c) 

 8.  การประชุมดังกลาวมผีูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศเขารวมการประชุม 

ประกอบดวยประเทศใดบาง 

  a) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, 

Cambodia, Thailand and Vietnam 

  b) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao, 

Cambodia, Thailand, and Vietnam 

  c) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lao, 

Cambodia, Thailand and Vietnam 

  d) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao, 

Cambodia, Thailand and Vietnam 
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 9.  มีโครงการที่จะขยายทาเรอืใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรบัเรือขนาด 

100,000 DWT. คือประเทศใด 

 a) Thailand and Myanmar  

 b) Cambodia 

 c) Philippines and Brunei  

 d) Vietnam 

 10.  ปจจุบันประเทศทีอ่ยูระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมีความเปนเอกชนมากข้ึนและเรงให

มีนโยบายดานการลงทุน คือประเทศ 

 a) Thailand  

 b) Thailand and Myanmar 

 c) Myanmar  

 d) Thailand and Cambodia 

 

เฉลยคําตอบ 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 6.   เจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรืออาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมดุสิต

ธานี กรุงเทพฯ คือใคร … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 7.  การประชุมผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ ในหัวขอเรื่องอะไร?  

 … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 8.  การประชุมดังกลาวมีผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศเขารวมการประชุม 

ประกอบดวยประเทศใดบาง … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 9.  มีโครงการที่จะขยายทาเรือใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรับเรือขนาด 

100,000 DWT. คือประเทศใด  … Answer ขอ d. ถูกตอง 

 10. ปจจุบันประเทศที่อยูระหวางการเปลีย่นแปลงใหมีความเปนเอกชนมากข้ึนและเรงให

มีนโยบายดานการลงทุน คือประเทศ  … Answer ขอ c. ถูกตอง 
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Let’s check your reading comprehension! 3.5 
 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวควรมีใบอนุญาตสูบบุหรีห่รือไม 

Should smokers have to apply for a smoker’s license?  

“ควรมีใบอนุญาตสบูบหุรีห่รือไม” 
 

 An  Australian scientist has placed a radical idea on the table : to introduce 

the concept of a government-issued smart card license for smokers to help reduce 

the use of tobacco. Genius idea or Big Brother control?  In an essay published 

Tuesday in the journal PLoS Medicine, Simon Chapman from the University of Sydney 

says his idea would clamp down on tobacco sales while prohibiting underage 

smoking.  “All smokers would be required to obtain a smart swipe card license to 

transact any purchase from a license tobacco retailer,” he says. “Retailers could not 

sell to anyone without a card.”  Smokers would also need to pay an annual fee for 

the license, with rates varying based on the number of cigarettes they smoke. The 

license would be reissued every year, with smokers setting daily limits on how much 

they smoke. Once you’ve reached your limit, you can no longer purchase any more. 

In the same journal, the University of Edinburgh’s Jeff Collin argues against the 

license idea, describing it as “authoritarian.” And that it would increase stigmatization 

of smokers rather than placing the blame on the tobacco industry, the real cause of 

the global smoking epidemic, according to him. 

 นักวิทยาศาสตรออสเตรเลียผุดไอเดียรใหมไมซ้ําใคร โดยเสนอแนวคิดการใชบัตรอนุญาต

ประจําตัวสําหรับผูสูบบุรีที่รัฐบาลออกใหเพื่อชวยลดการสูบบุหรี่ แนวคิดน้ีเฉียบแหลมหรือวาเปนการ

ควบคุมพฤติกรรมผูคนอยางเผด็จการกันแน  ไซมอน แชปแมนจากมหาวิทยาลัยซิดนียกลาวใน

บทความที่ตีพิมพลงในวารสารวิชาการพีแอลโอเอส เม็ดดิซีน ฉบับวันอังคารวา ไอเดียของเขาจะชวย

จัดการซื้อขายบุรีและหยุดย้ังการสูบของผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ “ผูสูบทุกคนควรตองมีบัตรอนุญาต

ประจําตัวซื้อบุหรี่เพื่อย่ืนแสดงตอรานขายบุหรี่ที่ไดรับใบอนุญาตถูกตอง” เขากลาว “คนขายก็ไม

สามารถขายบุหรี่ใหกับคนที่ไมมีบัตรได. ผูสอบบุหรี่จําเปนตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใน

อัตราที่แตกตางกันดวยข้ึนอยูกับจํานวนบุหรีข่องผูสูบตอวัน เมื่อครบจํานวนที่กําหนดแลว ผูสูบก็จะไม

สามารถซื้อบุหรี่ไดอีก เจฟ คอลลิน จากมหาวิทยาลัยเอดินเบิรก ไดโตแยงความคิดเกี่ยวกับใบอนุญาต

น้ีในวารสารเดียวกัน เขาอธิบายวามันเปนวิธีเผด็จการ และเปนการเพิ่มขอครหาใหกับผูสูบมากกวาที่

จะตําหนิอุตสาหกรรมบุหรี่ซึ่งเปนสาเหตุแทจริงที่ทําใหการสูบหรี่ลุกลามไปทั่วโลกในความคิดของเขา 
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Direction  :  Choose the correct answer. 

 11.  According to Simon Chapman, what should the government do to 

decrease smoking? 

  a) Issuing a smart card license for every smoker 

  b) Issuing a smart card license for every retailer 

  c) Issuing a smart card license for every smoker 

  d) Issuing a smart card license for every retailer 

 12.  From Jeff Collin’s point of view, who is the real cause of smoking 

epidemic? 

  a) Smokers 

  b) Tobacco Industry 

  c) Smokers 

  d) Tobacco Industry 

 13.  What does the passage mainly discuss? 

  a) Smokers’ behaviour 

  b) A smart card license for smokers 

  c) Smokers’ behaviour 

  d) A smart card license for smokers 

 14.  The word “authoritarian” is closest in meaning to …………….. 

  a) dictatorial 

  b) democracy 

  c) dictatorial 

  d) democracy 

 15.  According to the news. Simon Chapman’s idea is argued because  

  a) it would increase stigmatization of smokers 

  b) it would only warn people of the dangers of smoking 

  c) it would increase stigmatization of smokers 

  d) it would only warn people of the dangers of smoking 
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เฉลยคําตอบ 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  According to Simon Chapman, what should the  government do to 

decrease smoking? … Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 2.  From Jeff Collin’s point of view, who is the real cause of smoking 

epidemic? … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 3.  What does the passage mainly discuss? … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 4.  The word “authoritarian” is closest in meaning to … Answer ขอ a. และ c. 

ถูกตอง 

 5.  According to the news. Simon Chapman’s idea is argued because  

 … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 

Let’s check your reading comprehension ! 4.5 
 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวทาเรอืฮาลาล มีแลวดีอยางไร 

Why there should be a Halal Port ? “ทาเรือฮาลาล มแีลวดีอยางไร” 
 

 Based on its research on Muslim population, the Pew Research Center in 

the US has forecast that Muslims will make up 26.4 % of the world’s total projected 

population of 8.3 billion by 2030,  or about 2.2 billion people, up from 24.9% of the 

estimated 2010’s world population of 6.9 billion, or about 1.9 billion people.  จาก

ขอมูลอัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิม ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยพิว (Pew Research Center) 

ของสหรัฐฯ คาดการณวา ในป พ.ศ. 2563  ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเปน 7.7 พันลานคน โดยมสีัดสวน

ของประชากรมุสลิม 24.9 % หรือประมาณ 1.9 พันลานคน และในป 2573 จะเพิ่มข้ึนเปน 2.2 

พันลานคน คิดเปนสัดสวน 26.4% ของประชากรโลกทั้งหมดราว 8.3 พันลานคน The rise of the 

Muslim population means that halal products, ranging from food and nonfood 

including cosmetics,  cloths, as well as services like banks, hotels and hospitals,  will 

be potential markets in which many countries are interested.   Regarding food 

products, the National Food Institute (NFI) pointed that demand for halal food is a 

large market, accounting for one fourth of the world’s population. And if non-

Muslims who consume halal food, as they think it is clean and safe, are included as 
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latent consumers, halal food consumption could account for as large as one third of 

the world’s food market. แนวโนมการเพิ่มข้ึนของประชากรมุสลิม ทําใหตลาดสินคาฮาลาล     

ซึ่งครอบคลุมสินคาทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร อาทิ เครื่องสําอาง  เสื้อผา ไปจนถึงภาคบริการ 

เชน ธนาคาร โรงแรม และโรงพยาบาล เปนตลาดที่มีศักยภาพและเปนตลาดเน้ือหอมที่หลายประเทศ

ใหความสนใจ  สําหรับผลิตภัณฑอาหารฮาลาลน้ันสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมช้ีวาความ

ตองการบริโภคอาหารฮาลาลเปนตลาดที่มีขนาดใหญมาก คิดเปนสัดสวนถึง 1 ใน 4 ของประชากร

โลก และหากรวมถึงกลุมประชากรที่ไมนับถือศาสนาอิสลามแตบริโภคอาหารฮาลาลเน่ืองจากมีความ

เช่ือมั่นวาอาหารฮาลาลน้ันสะอาด ปลอดภัย ซึ่งเปนกลุมลูกคาแฝง ก็เช่ือไดวาตลาดอาหารฮาลาลน้ัน

นาจะมีมูลคามากกวา 1 ใน 3 ของตลาดอาหารโลก 

 In Thailand, NFI estimated the potential of halal food by considering the 

total food export value, including those with halal certifications and those without 

halal certifications but permissible according to the Islamic law. That is to cut out the 

value of non-halal food such as pork and alcohol. It was found that the total value 

of food export in 2011 was 1,063.6 billon US dollars, 90% of which was potential 

halal food or about 957.57 billion US dollars. สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารได

ประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดยพิจารณาจากมลูคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผาน

การรับรองฮาลาล และไมรับการรับรองแตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลักศาสนาโดยไดตัดมูลคาการคา

อาหารที่ไมใชฮาลาล เชน เน้ือหมู สุรา ออกไป พบวามูลคาการคาอาหารโดยรวมในตลาดโลกป 2554 

อยูที่ประมาณ 1,063.6 พันลานดอลลารสหรัฐ จะเปนอาหารที่มีศักยภาพเปนอาหารฮาลาล อยู 

975.57 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือ ราว 90 % ของมูลคาการคาอาหารทั้งหมด  Ms. Wallapa 

Stirachavarn, Chief Strategist Officer of Eagles Air & Sea (Thailand ) Co., Ltd. And 

Secretariat General of Thai Federation on Logistics, opined that, “Thailand is a non-

Muslim country where most operators are also non-Muslim. Producing food to export 

to the world’s Muslim market is rather difficult because it has been accepted that 

only Muslims are allowed to consume halal food. Therefore, building customers’ 

confidence that the transportation and logistics of Thai food comply with halal food 

standard is crucial to increasing the competitive advantage of Thai products.”        

คุณวัลภา  สถิรชวาล, Chief Strategist Officer ของบริษัทอีเกิลส แอรแอนดซี (ประเทศไทย) จํากัด 

และ เลขาธิการสมาพันธโลกจสิติกสไทย ใหความเห็นวา “เมื่อประเทศไทยมิใชเปนประเทศมุสลิมและ

ผูประกอบการก็มิใชมุสลิม การผลติอาหารเพื่อสงออกไปยังตลาดโลกมุสลิม จึงเปนเรื่องยากที่จะไดรับ

การยอมรับเพราะผูบริโภคมุสลิมตองการอาหารฮาลาลเทาน้ัน การสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค วา
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สินคาฮาลาลตลอดกระบวนการขนสงและโลจิสติกสเปนไปตามมาตรฐานฮาลาล จึงเปนหัวใจสําคัญใน

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสินคาไทย” 

 Halal food standard covers the whole production in which its supply chain 

must must also be halal, which is permissible according to the Islamic law, and must 

be without “haraam” (which means sinful) materials, ingredients, additives, 

contaminants, etc. As a result, halal food will be hygienic, nutritional, and healthy 

(so-called Toyyib). The food quality systems including GMP, HACCP and ISO are 

among standards which conform to halal food standard. The only difference is that 

halal food standard concerns laws and values based on the Islamic law, while 

international standard is defined by food value, regardless of whether it complies to 

the Islamic law or not.  มาตรฐานอาหารฮาลาล ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต โดยที่ตลาดหวง

โซอุปทานจะตอง “ฮาลาล” คือถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลามปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่

ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิ่งปนเปอน

ตางๆ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอ

สุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และ

ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเปนเรื่องสอดคลองกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกตาง

กันในหลักการสําคัญคือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยึดถือความถูกตองและคุณคาตามบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม สวนมาตรฐานสากลยึดถือคุณคาอาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลกัศาสนาอิสลาม 

 Nevertheless, on factor that makes the Thai halal food supply chain 

incomplete is the lack of halal ports in Thailand. If we have a halal port, buyers in 

foreign countries will be confident that halal food is handled in ways as permissible 

by the Islamic law along the whole transportation  process. By providing halal ports, 

cost must not increase, as we only need managerial processes in doing so.” Ms. 

Wallapa added. In order to develop halal ports in Thailand, it does not mean that 

the whole ports must only serve halal ports in Thailand, it does not mean that the 

whole ports must only serve halal products. Existing ports only need to be 

rearranged to clearly define halal areas and provide necessary facilities such as 

warehouses, stuffing areas, and handling equipment in a way that is in line with 

Muslim practices. Examples include cleaning the area inside the ports according to 

the Muslim practice and then having it certified by the chief of the Muslim in 

Thailand, and fencing the area to guard against dogs, etc. 
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  “อยางไรก็ตามองคประกอบหน่ึงที่ยังไมสามารถเติมเต็มหวงโซอุปทานสินคาฮาลาลของ

ไทยได คือ การที่ไทยยังขาดทาเรือฮาลาล หากไทยมีทาเรือฮาลาลก็จะเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับ  

ผูซื้อในตางประเทศวาสินคาฮาลาลของไทยมีการจัดการที่ ถูกตองตามหลักศาสนาตลอดทั้ง

กระบวนการขนสง ซึ่งการใหบริการทาเรือฮาลาลน้ีจะตองไมใหตนทุนเพิ่มข้ึน เพียงแตเราใช

กระบวนการจัดการเขามาวางระบบ” คุณวัลภา กลาวเสริมวา ทั้งน้ีการพัฒนาใหประเทศไทยมีทาเรือ

ที่เปนทาเรือฮาลาล ก็ไมไดหมายความวาทั้งทาเรือจะตองใชรองรับสินคาฮาลาลเพียงแตภายในทาเรือ

ควรจัดแบงพื้นที่อยางชัดเจน และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรื่อที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา 

ลานบรรจุสินคา และ เครื่องมือทุนแรง ใหตรงตามหลักการของมุสลิมเทาน้ันเชน การทําความสะอาด

กอนการใชพื้นที่ตามหลักการทางศาสนาโดยไดรับการรบัรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรัว้รอบขอบ

ชิดเพื่อปองกันสุนัข เปนตน 
 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  จากขอมูลอัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิม ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยพิว (Pew 

Research Center) ของสหรัฐฯ พบวา ในป พ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึนเปนกี่พันลานคน (เปอรเซ็นต) ของ

ประชากรโลก  

  a) 1.9 billion people 

  b) 24.9 % 

  c) 7.7 billion people 

  d) Choice a. b. and c. Ok 

 2.  ตลาดสินคาฮาลาล ซึ่งครอบคลุมสินคาทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร สวนสินคา   

ฮาลาล ที่ไมใชอาหาร คือ 

  a) cosmetics and cloths 

  b) halal services like banks, hotels and hospitals 

  c) cosmetics, cloths, banks, hotels and hospitals 

  d) Choice a. and b. Ok 

 3.  สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารไดประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดย

พิจารณาจากมูลคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผานการรับรองฮาลาล และไมรับการรับรอง

แตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลักศาสนา ในป 2554 ไทยสงอาหารที่มีศักยภาพฮาลาลออกไปกี่พันลาน 

  a) 1,063.6 billion US dollars 

  b) 997.57 billion US dollars 

  c) 957.57 billion US dollars 

  d) 90 % of which was potential halal food 



 105 

 4.  สิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ ถูกเรียกวาอะไร 

  a) Haraam 

  b) Halal 

  c) Toyyib 

  d) Haraam และ Toyyib 

 5.  ทาเรือที่เปดรองรับสินคาฮาลาล ควรจัดแบงพื้นที่อยางชัดเจน และจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกของทาเรื่อที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา ลานบรรจุสินคา และ เครื่องมือทุนแรง ใหตรงตาม

หลักการของมุสลิมเทาน้ันเชน การทําความสะอาดกอนการใชพื้นที่ตามหลักการทางศาสนาโดยไดรับ

การรับรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อปองกันไมใหอะไรเขาไป 

  a) Cats 

  b) Dogs 

  c) Cats และ Dogs 

  d) Pigs 

 

เฉลยคําตอบ 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  จากขอมูลอัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิม ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยพิว (Pew 

Research Center) ของสหรัฐฯ พบวา ในป พ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึนเปนกี่พันลานคน (เปอรเซ็นต) ของ

ประชากรโลก  … Answer ขอ a. b. c. และ d. ถูกตอง 

 2.  ตลาดสินคาฮาลาล ซึ่งครอบคลุมสินคาทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร สวนสินคา ฮา

ลาลที่ไมใชอาหาร คือ  … Answer ขอ a. b. c. และ d. ถูกตอง 

 3.  สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารไดประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดย

พิจารณาจากมูลคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผานการรับรองฮาลาล และไมรับการรับรอง

แตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลักศาสนา ในป 2554 ไทยสงอาหารที่มีศักยภาพฮาลาลออกไปกี่พันลาน  

 … Answer ขอ c. และ d. ถูกตอง 

 4.  สิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ ถูกเรียกวาอะไร  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 5.  ทาเรือที่เปดรองรับสินคาฮาลาล ควรจัดแบงพื้นที่อยางชัดเจน และจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกของทาเรื่อที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา ลานบรรจุสินคา และ เครื่องมือทุนแรง ใหตรงตาม
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หลักการของมุสลิมเทาน้ันเชน การทําความสะอาดกอนการใชพื้นที่ตามหลักการทางศาสนาโดยไดรับ

การรับรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อปองกันไมใหอะไรเขาไป   

 … Answer ขอ b. ถูกตอง 

 

Let’s check your reading comprehension! 5.5 
 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวโรงแรมไทยทํากาแฟจากข้ีชาง 

Thai hotel brews up coffee from elephant dung. โรงแรมไทยทํากาแฟจากข้ีชาง 
 

 For those who like their coffee with a strong nose Thailand could be the 

ideal destination, after a blend made from elephant dung was put on sale by an 

upmarket hotel chain. 

 The Black lvory blend, made from coffee beans digested and excreted by 

Thai elephants, is billed as producing a particularly smooth cup. But it is not cheap, 

with Anantara Hotels saying the “naturally refined” coffee costs a staggering $1,100 

per kilogram- - making it one of the most expensive blends in the world. “Research 

indicates that during digestion, the enzymes of the elephant break down coffee 

protein,” the Thai-based hotel group, which is selling the pungent brew at around 

$50 for two cups, said in a statement sent to AFP Thursday. 

 “Since protein is one of the main factors responsible for bitterness in 

coffee, less protein means almost no bitterness.”  Once the elephants have digested 

the coffee berries, the beans are picked out of their dung by mahouts – their trainers 

– and then sun-dried. The process is carried out at the hotel’s elephant rescue 

Centre in Thailand’s north where 30 of the beasts live along with mahouts and their 

families. Black lvory is not the first novelty blend to hit the market in recent years. 

Coffee passed through the civet, a tree-dwelling mammal in the Philippines, Vietnam 

and Indonesia, sells for a similar price. One New York coffee shop sells the civet 

coffee for $748 a kilogram. 

 ประเทศไทยนาจะเปนจุดหมายปลายทางสําหรับคนที่ช่ืนชอบการแฟกลิ่นหอม หลังจาก

โรงแรมในเครือโรงแรมหรูนําสวนผสมกาแฟที่ทํามาจากข้ีชางออกวางจําหนาย แบล็คไอโวรี่ซึ่งเปน

สวนผสมที่ทํามาจากเมล็ดกาแฟที่ชางไทยยอยและขับถายออกมาไดรับการโฆษณาวาทําใหรสชาติของ

กาแฟนุมละมุนเปนพิเศษ แตราคาไมใชถูกๆ เลย ตามที่โรงแรมอนันตรากลาว “กาแฟที่สกัดดวยวิธี
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ธรรมชาติ” มีราคาสูงจนนาตกใจถึง 1,100 ดอลลารตอกิโลกรัม ทําใหมันกลายเปนหน่ึงในสวนผสมที่

แพงที่สุดในโลก “ผลการวิจัยระบุวา ระหวางที่ยอยอาหาร เอ็มไซมของชางจะเขาไปยับย้ังการทํางาน

ของโปรตีนในกาแฟ. กลุมโรงแรมในประเทศไทยซึ่งขายการแฟกลิ่นฉุนในราคา 2 ถวย 5 ดอลลาร 

กลาวกับสํานักขาวเอเอฟพี เมื่อวันพฤหัสบดี “เน่ืองจากโปรตีนเปนหน่ึงในปจจัยหลักที่ทําใหกาแฟมี

รสขม โปรตีนที่ลดลงจึงหมายถึงกาแฟแทบจะไมมีรสขมเลย” 

 เมื่อชางไดยอยเมล็ดการแฟแลว ควาญชางหรือครูฝกชางจะเก็บเมล็ดออกจาข้ีชางแลว

นําไปตากแหง กระบวนการน้ีทําข้ึนที่ศูนยพักพิงชางของโรงแรมทางภาคเหนือในประเทศไทยซึ่งมีขาง

อาศัยอยู 30 เชือกรวมกับครวญชางและครอบครัว แบล็กไอโวรี่ไมใชสวนผสมแปลกใหมตัวแรกที่เขา

มาตีตลาดในชวงหลายปที่ผานมาน้ี ยังมีกาแฟที่ไดมาจากตัวชะมดหรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อาศัยอยู

ตามตนไมในประเทศฟลิปปนส เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่ขายในราคาพอๆ กันดวย รานกาแฟใน

นิวยอรกแหงหน่ึงขายกาแฟชะมดในราคา 748 ดอลลารตอกิโลกรัม 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  What are the special characteristics of the Black Ivory? 

  a) Aromatic and almost not bitter 

  b) Aromatic and decaffeinated 

  c) Aromatic and almost not bitter 

  d) Aromatic and decaffeinated 

 2. Which is not one of the most expensive coffee blends” 

  a) Protein coffee 

  b) Civet coffee 

  c) Protein coffee 

  d) Civet coffee 

 3.  Thailand could be the destination for coffee lovers because  

  a) coffee berries are made from mammal dung 

  b) there is very pleasant smell in Thai coffee 

  c) coffee berries are made from mammal dung 

  d) there is very pleasant smell in Thai coffee 
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 4.  What does “smooth cup” mean? 

  a) Decaffeinated and sweet coffee 

  b) Coffee with a pleasant flavor 

  c) Decaffeinated and sweet coffee 

  d) Coffee with a pleasant flavor 

 5. What is the wrong process of producing Black Ivory” 

  a) Elephants eat coffee beans. 

  b) Civets digest coffee beans. 

  c) Elephants eat coffee beans. 

  d) Civets digest coffee beans. 

 

เฉลยคําตอบ 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 2.  What are the special characteristics of the Black Ivory?  

 … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3. Which is not one of the most expensive coffee blends”  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 4.  Thailand could be the destination for coffee lovers because \ 

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 5.  What does “smooth cup” mean?  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 6. What is the wrong process of producing Black Ivory”  

 … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

Instructional module 1 การอานวลีเพ่ือความเขาใจ 

 

Let’s check your reading comprehension! 

คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระ “a”  “e”  “i”  “o”  “u” and “y” 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มีขอละ 4 ตัวเลือก  “a”  จาํนวน 6 ขอ “e”  จํานวน 10 

ขอ “i” จํานวน 4 ขอ  “o” จํานวน 4 ขอ  “u” and “y” จํานวน 6 ขอ  รวมทั้งหมด 30 ขอ ขอละ 

1 คะแนน เวลา 30 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction :  Choose the correct answer. “a”  

 1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “a” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, อะ, เอ, ออ และ อา 

  b) อานออกเสียง อะ, แอ, ออ, อา และ เอ 

  c) อานออกเสียง ออ, แอ, อา, ออ และ อะ 

  d) การอานออกเสียง สระ “a” ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง 

 2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “ar” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, อา, ออ และ เออ 

  b) อานออกเสียง อะ, แอ, ออ และ อา 

  c) อานออกเสียง แอ, อา, ออ และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ar” ขอ a.  และ c. ถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “are” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ 

  b) อานออกเสียง ออ 

  c) อานออกเสียง เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “are” ขอ a.  ถูกตอง 
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 4.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “aa” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เออ, แอ 

  b) อานออกเสียง แอ, ออ 

  c) อานออกเสียง อา, แอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “aa” ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 5.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “ae” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, อี และ เออ 

  b) อานออกเสียง แอ, อี และ เอ 

  c) อานออกเสียง แอ, อี และ ออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ar” ขอ a.  และ c. ถูกตอง 

 6.  การอานเทียบเสียงสระ “a” มีทั้งหมด 13 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aee, aer, ai, air, au, aw, ay  และ ayr 

  b) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aea, aer, ai, air, aua, aw, ay  และ ayr 

  c) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aea, aer, aia, air, au, aw, ay  และ ayr 

  d) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aea, aer, ai, air, au, aw, ay  และ ayr 

 

Direction  :  Choose the correct answer.  “e”   

 7.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “e” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, เอ, อ ิและ เอะ 

  b) อานออกเสียง อิ, เอ, อี และ เอะ 

  c) อานออกเสียง อี, แอ, อิ และ เอะ 

  d) การอานออกเสียง สระ “e” ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 8.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “er” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อา และ เอ 

  b) อานออกเสียง อี และ เออ 

  c) อานออกเสียง อา และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “er” ขอ a.  และ b. ถูกตอง 
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 9.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ere” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อา 

  b) อานออกเสียง อี 

  c) อานออกเสียง เอีย 

  d) การอานออกเสียง สระ “ere” ขอ c. ถูกตอง 

 10.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ea” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, เอ และ เอีย 

  b) อานออกเสียง อี, อิ และ เอีย 

  c) อานออกเสียง เอีย, อี และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ea” ขอ a. b.  และ c. ถูกตอง 

 11.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ear” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เอีย, แอ, อา และ เออ 

  b) อานออกเสียง เอีย, แอ, เอา และ เออ 

  c) อานออกเสียง เอีย, แอ, อา และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ear” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 12.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “eau” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง โอ, แอ และ อิว 

  b) อานออกเสียง โอ และ อิว 

  c) อานออกเสียง เอีย, อิว และ โอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “eau” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 13.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ei” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, ไอ และ เอ 

  b) อานออกเสียง เอ, ไอ และ อ ี

  c) อานออกเสียง ไอ, เอ และ อี 

  d) การอานออกเสียง สระ “ei” ขอ a. และ c. ถูกตอง 
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 14.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “eir” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, เอีย และ เออ 

  b) อานออกเสียง แอ, ไอ และ เออ 

  c) อานออกเสียง แอ, เอีย และ อี 

  d) การอานออกเสียง สระ “eir” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 

 15.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “eo” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, เอ, เอีย และ เอียว 

  b) อานออกเสียง อี, โอ, เอีย และ เอียว 

  c) อานออกเสียง อี, เอ, เอีย และ เอียว 

  d) การอานออกเสียง สระ “eo” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 

 16.  การอานเทียบเสียงสระ “e” มีทั้งหมด 15 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

 a) อานออกเสียง e, er, era, ea, ear, eau, ee, ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew, ey 

 b) อานออกเสียง e, er, ere, ea, ear, eau, ee, ei, eei, eo, eou, eu, eur, ew, ey 

 c) อานออกเสียง e, er, ere, ea, ear, eau, ee, ei, eir, eo, eeu, eu, eur, ew, ey 

 d) อานออกเสียง e, er, ere, ea, ear, eau, ee, ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew, ey 

 

Direction  :  Choose the correct answer.  “i”   

 17.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “i” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ 

  b) อานออกเสียง เอีย, อี และ ไอ 

  c) อานออกเสียง อิ, เอีย และ ไอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “i” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 18.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ir” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ 

  b) อานออกเสียง เออ, อี และ เอิด 

  c) อานออกเสียง อิ, อี และ เอิด 

  d) การอานออกเสียง สระ “ir” ขอ a. และ c. ไมถูกตอง 
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 19.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ire” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ 

  b) อานออกเสียง เออ, อี และ เอิด 

  c) อานออกเสียง ไอ, เออ และ เอีย 

  d) การอานออกเสียง สระ “ire” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 

 20.  การอานเทียบเสียงสระ “i” มีทั้งหมด 14 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) i, ir, iee, ia, ie, ier, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew, ey 

  b) i, ir, ire, iae, ie, ier, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew, ey 

  c) i, ir, ire, ia, ie, ier, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew, ey 

  d) i, ir, ire, ia, ie, iea, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew, ey 

 

Direction  :  Choose the correct answer.  “o”   

 21.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “o” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง โอ, ออ, อะ และ อ ู

  b) อานออกเสียง โอ, เออ, อะ และ อ ู

  c) อานออกเสียง โอ, ออ, เอะ และ อ ู

  d) การอานออกเสียง สระ “o” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 22.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “or” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เอะ และ เออ 

  b) อานออกเสียง ออ และ เออ 

  c) อานออกเสียง โอ และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “or” ขอ a. และ c. ไมถูกตอง 

 23.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ore” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง โอ และ เออ 

  b) อานออกเสียง ออ และ เออ 

  c) อานออกเสียง ออ และ โอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ore” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 
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 24.  การอานเทียบเสียงสระ “o” มีทั้งหมด 14 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) o, or, ore, oa, oar, oe, oer, oie, oo, oor, ou, our, ow, oy 

  b) o, or, ore, oa, oar, oe, oer, oi, oio, oor, ou, our, ow, oy 

  c) o, oir, ore, oa, oar, oe, oer, oi, oo, oor, ou, our, ow, oy 

  d) o, or, ore, oa, oar, oe, oer, oi, oo, oor, ou, our, ow, oy 

 

Direction  :  Choose the correct answer.  “u” and “y” 

 25.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “u” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “u” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อะ, อิว, อุ, อู และ ยู 

  b) อานออกเสียง อิ, เอะ, อิว, อุ, อ ูและ ยู 

  c) อานออกเสียง อิ, เออ, อิว, อุ, อู และ ยู 

  d) การอานออกเสียง สระ “u” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 26.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “u” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ur” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิว 

  b) อานออกเสียง เออ 

  c) อานออกเสียง อู  

  d) การอานออกเสียง สระ “ur” ขอ a. และ c. ไมถูกตอง 

 27.  การอานเทียบเสียงสระ “u” มีทั้งหมด 11 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) u, uri, ure, ua, ue, ui, uir, uy 

  b) u, ur, ure, ua, ue, ui, uir, uy 

  c) u, ur, ure, uia, ue, ui, uir,uy 

  d) u, ur, ure, ua, ue, uie, uir, uy 

 28.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “y” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เอีย, อี และ ไอ 

  b) อานออกเสียง เอิย, อี และ ไอ 

  c) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ  

  d) การอานออกเสียง สระ “y” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 
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 29.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ye” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง ไอ 

  b) อานออกเสียง อี 

  c) อานออกเสียง อิ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ye” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 30.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “yr” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง ไอ 

  b) อานออกเสียง เออ 

  c) อานออกเสียง อิ 

  d) การอานออกเสียง สระ “yr” ขอ a. และ c. ไมถูกตอง 

 

เฉลยคําตอบ 

Direction :  Choose the correct answer. 

ขอ 1 a. b.  c. และ d. ถูกตอง ขอ 2 a. c. และ d. ถูกตอง 

ขอ 3 a. และ d. ถูกตอง ขอ 4 c. ถูกตอง 

ขอ 5 b. ถูกตอง ขอ 6 d. ถูกตอง 

ขอ 7 a. b. และ d. ถูกตอง ขอ 8 c. ถูกตอง 

ขอ 9 c. และ d. ถูกตอง ขอ 10 a. ถูกตอง 

ขอ 11 a. c. และ d. ถูกตอง ขอ 12 b. ถูกตอง 

ขอ 13 a. b. c. และ d. ถูกตอง ขอ 14 a. ถูกตอง 

ขอ 15 a. และ c. ถูกตอง ขอ 16 d. ถูกตอง 

ขอ 17 a. ถูกตอง ขอ 18 b. ถูกตอง 

ขอ 19 c. ถูกตอง ขอ 20 c. ถูกตอง 

ขอ 21 a. ถูกตอง ขอ 22 b. ถูกตอง 

ขอ 23 c. ถูกตอง ขอ 24 d. ถูกตอง 

ขอ 25 a. ถูกตอง ขอ 26 b. ถูกตอง 

ขอ 27 b. ถูกตอง ขอ 28 c. ถูกตอง 

ขอ 29 a. ถูกตอง ขอ 30 b. ถูกตอง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  
 

คําชี้แจง โปรดกรอกขอความหรือเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความเปนจรงิมากที่สุด 

  5 = มากที่สุด,  4 = มาก,  3 = ปานกลาง, 2 = นอย,  1 = นอยที่สุด 
 

หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. คูมือ      

1.1 เน้ือหามีความชัดเจน      

1.2 จํานวนเน้ือหาที่อบรมมีความเหมาะสม      

1.3 ทานไดรับการเพิม่พูนพฒันาทักษะทางการฟง พูด

ภาษาอังกฤษ 

     

1.4 ทานไดรับประโยชนจากการทดลองใชคูมือ      

2. วิทยากร      

2.1 การใชภาษามีความชัดเจนและเขาใจงาย      

2.2 วิทยากรมีความรูความสามารถ ทกัษะและความแมนยําใน

เน้ือหาทีอ่บรม 

     

2.3 การตอบขอซักถามตอบไดตรงประเด็น      

2.4 วิทยากรมีความเปนกันเองและใหความสําคัญกับครูผูเขารบั

การอบรม 

     

3. ดานการวัดผลประเมินผล        

3.1 การสอบประเมินดานความรูภายหลังการใชคูมือมีความ

เหมาะสม 

     

3.2 ขอสอบที่ใชประเมินตรงกบัเน้ือหา      

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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


