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 เอกสารประกอบการสอนครูเล่มนี้  จัดท าเพื่อใช้ประกอบในชุดสื่อวีดีทัศน์ DLTV 
การเรียนรู้วิชาภาษาไทยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์
บทร้อยแก้ว สาระส าคัญของเอกสารคู่มือเล่มนี้เป็นแนวการอสนท่ีบูรณาการ  ซึ่งจะใช้
ความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการสอน  ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ 
มาใช้ในการสอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครบถ้วนและได้วางขั้นตอนต่าง ๆ  
ไว้เพื่อความสะดวกเหมาะสมกับครู นักศึกษา และนักเรียนผู้ใช้เป็นส าคัญ 

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารครูมือครูประกอบในชุดสื่อวีดีทัศน์ DLTV เล่มนี้จะให้
ประโยชน์แก่ผู้สอน นักเรียน และผู้ท่ีสนใจศึกษา นอกจากจะใช้อ่านประกอบการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทยแล้ว ยังเป็นแนวทางต่อการพัฒนาทักษะวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ในอนาคต  
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทุกท่านท่ีผู้เขียนได้
กล่าวอ้างอิงในแนวคิด หลักการ ไว้ในเอกสารเล่มนี้ ได้ตามลุล่วงตามวัตถุประสงค์         
เพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน หากผู้ใช้ทุกท่านจะได้กรุณาทักท้วง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และเสนอแนะแนวทางคิดแก่คณะผู้จัดท า จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
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           สาระที่ 1 การอ่าน

การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
บทร้อยแก้ว 

 
 
ความหมายของการวิเคราะห์ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 1071)              
ให้ความหมาย ค าว่า “วเิคราะห”์ ว่าหมายถึง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษา
ให้ถ่องแท้ 

กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2522, หน้า 29) ได้นิยามให้ความหมายของค าวา่ 
“วิเคราะห”์ คือ การศึกษาพิจารณาแยกส่วนต่างๆ ของงานเขยีนอย่างละเอยีดถี่ถ้วน    
ในเชิงองค์ประกอบทางภาษา หาสมัพันธภาพของส่วนประกอบ และประเมินค่างาน
เขียนชิ้นน้ัน 

วรรณา บัวเกิด (2551, หน้า 224) ให้ความหมายค าวา่ “วิเคราะห”์ ไวว้่า        
การวิเคราะห์ คือ การพจิารณางานเขียนตามรูปแบบของงานเขียน พิจารณาขอ้เท็จจริง
และขอ้คิดเห็น ตลอดจนสาระส าคัญของเรือ่ง 
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เกศินี จุฑาวิจิตร (2552, หน้า 147) ให้นิยามความหมายไว้วา่ “วิเคราะห์”       

คือ การคิดที่มุ่งในการจ าแนกแยกแยะ เพือ่ที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อกล่าวอา้ง    
หรือประเด็นถกเถียงต่างๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล หนักแน่นและนา่เชื่อถือ หรืออาจเป็น
การคิดที่มุ่งค้นหาค าตอบที่ถูกต้องโดยการค่อยๆ ก าจัดสิ่งที่ไม่ถูกออกไป คล้ายกับการท า
ข้อสอบปรนยัที่จะตอ้งวเิคราะห์ให้ได้ว่า อะไรคอืค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ผู้ที่มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ต้องเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการสืบค้นข้อมลู    
การจ าแนกแยกแยะ (Classification) การเข้าใจข้อมูลอย่างถอ่งแท้ (Comprehension) 
และการเข้าใจความสมัพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal relationship) เกี่ยวกับประเด็น     
ที่น าเสนอ หากสิ่งทีส่ าคญัที่สุด คือ ความสามารถในการตีความ (interpretation) 
 จากค านิยามข้างต้น สรปุได้ว่า การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะองค์ประกอบ
ของเรื่อง ที่ต้องการจะวเิคราะห์ หรือสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นสว่นยอ่ยที่มีความสมัพันธ์
กัน เพื่อท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสมัพันธ์ของส่วน
ต่างๆ เพือ่ดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึง่จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 
 
ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห ์

ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545, หน้า 51) ให้ความหมายของ “การอ่านวิเคราะห์” 
ว่า เป็นการอ่านด้วยความคิดพิจารณาและไตรต่รองด้วยเหตุผลว่าเนื้อความที่อ่านนั้น
ส่วนใดเป็นสาระหรือไมเ่ป็นสาระ ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง สว่นใดเป็นข้อคิดเห็น          
ส่วนใดควรเชื่อถอื หรอืไม่ควรเชื่อถือ รวมถึงพจิารณาจุดประสงคแ์ละทัศนะของผู้เขยีน 
ทั้งนี้เพื่อแยกแยะและเลอืกเฟ้นสาระที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545, หน้า 524) ได้อธิบายเกี่ยวกับ “การอ่านวิเคราะห์” 
ว่า เป็นพฤติกรรมทางความคิดทีเ่กิดขึ้นในสมองของมนุษย์ในขณะทีอ่่านหนังสือ 
กระบวนการอ่านวิเคราะห์และวินิจสารจะด าเนนิต่อเนื่องกัน เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่      
ขั้นแรกการอ่านวเิคราะหแ์ยกวรรณกรรมออกเป็นส่วนๆ เพือ่พิจารณาให้ละเอยีดถี่ถ้วน  
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ขั้นที่สอง การวินิจสาร จะพิจารณาตีความเพื่อค้นให้พบว่าอะไรเป็นสาระส าคญัที่สุด 
สารทีส่ าคัญรองลงไป และผูอ้่านได้รับความรู้ ความคิด และความรู้สึกอะไรบ้าง 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, หน้า 3-6) ให้ความหมายวา่  
“การอ่านเชิงวิเคราะห”์ หมายถึงการจ าแนกเรือ่งออกเป็นสว่นๆ ให้เหน็ว่าใคร ท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร พจิารณาแตล่ะส่วนให้ละเอียดลงไป ว่าประกอบกันอย่างไร 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และวิเคราะห์ทรรศนะของผู้แต่งเพื่อทราบจุดมุ่งหมายทีอ่ยู่
เบื้องหลังผ่านภาษาและถ้อยค าที่ใช้ 

วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2547 ,หน้า 43-48) ให้ความหมายวา่  
“การอ่านเพือ่วิเคราะห์” หมายถึง การอ่านเพือ่แยกแยะความคิด แยกแยะประเด็น
ส าคญั แยกแยะขอ้มลูขอ้เท็จจริงหรอืความคิดเห็นออกจากกันได้อย่างถูกต้อง 

บุญชม ศรีสะอาด (2549, หน้า 39-42) ให้ความหมายวา่  
“การอ่านเชิงวิเคราะห”์ เป็นการอ่านอย่างละเอยีดรอบคอบ แยกแยะความคิด แยกแยะ
ประเด็นของสิ่งที่อา่น น ามาจัดล าดับความส าคญั น าไปสู่การสรุปเรื่องที่อ่าน 

จากค าจ ากัดความดังกลา่วจึงกล่าวได้วา่ การอา่นเชิงวิเคราะห์สารเป็น
กระบวนการอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้ทักษะความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ 
ตลอดจนวิจารณญาณของผู้อา่นเข้ามาพิจารณา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญสาระส าคญัของ
เรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบ เพื่อแยกแยะหาเหตุผลจากสารที่เป็นข้อเท็จจริง 
ออกจากส่วนทีเ่ป็นข้อคดิเห็นและอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียน เพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจเจตนา
ของผู้เขยีน อันจะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างถูกตอ้ง 
 
แนวทางการอ่านเชิงวิเคราะห์สาร 

การอ่านเชิงวิเคราะห์สาร (Analytical Reading) เป็นการอ่านเพือ่แยกพิจารณา
บทอ่านทลีะส่วน  เพือ่น าไปสู่การประเมินคุณค่าของงานเขียนเรื่องนัน้ๆ  ดังนั้นแนวทาง
ในการพิจารณาวิเคราะห์สาร จะเริ่มต้นที่การวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร            
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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การวิเคราะหอ์งค์ประกอบของสาร เป็นการพิจารณาองค์ประกอบของงานเขียน

แต่ละสว่น แบ่งออกได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ รูปแบบของงานเขียน เนือ้หาของงานเขียน 
การใช้ภาษาที่ปรากฏในงานเขียน และกลวธิีที่ใช้เสนอผลงาน ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้
 

1. รูปแบบของงานเขียน 
การวิเคราะห์รูปแบบของงานเขียนนั้นพิจารณาจากลักษณะของงานเขยีน ซึ่งหาก

ใช้เกณฑล์ักษณะของงานเขียน จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รอ้ยแก้ว รอ้ยกรอง  
หากใช้เกณฑป์ระเภทของสาร จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ลักษณะแรก คอื 

จ าแนกตามเนื้อหา ไดแ้ก่ บันเทิงคดีและสารคด ีลักษณะทีส่องจ าแนกตามชนิดของสือ่
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ออนไลน์  

การวิเคราะห์รูปแบบของงานเขียน จะท าให้ผู้อา่นเข้าใจทัศนะของผู้เขยีน เจตนา
หรือจุดประสงค์ของผู้เขยีนว่ามีเป้าหมายที่จะสือ่สารอะไร เช่น เพื่อน าเสนอความรู้ 
ข้อมูลขา่วสาร เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน เพือ่โฆษณาชักชวน เพื่อเล่าเรื่อง เพือ่อธิบาย 
เพื่อจูงใจ เพือ่ปลุกใจ เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อสร้างจินตนาการ เป็นต้น 
 

2. เนื้อหาของงานเขียน 
การวิเคราะห์เนือ้หาของงานเขียนนั้น พิจารณาจากองค์ประกอบของงานเขียน   

แต่ละประเภท รายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาของงานเขียนประเภทต่างๆ การวิเคราะห์
เนื้อหาของงานเขียน จะท าให้ผูอ้่านเข้าใจเนือ้เรื่อง และแนวคิดของเรือ่ง ซึ่งเป็น      
การค้นหาสาระส าคัญทีผู่้เขียนน าเสนอทั้งที่เป็นใจความส าคญั และใจความรองหรือ    
พลความ 
 

3. การใช้ภาษาที่ปรากฏในงานเขียน 
การวิเคราะห์การใช้ภาษาที่ปรากฏในงานเขียน ผู้อ่านสามารถพิจารณาในด้าน 

การใช้ค าและการใช้ประโยค  ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
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3.1 การใช้ความหมาย (Meaning) 

การใช้ความหมายที่ปรากฏในงานเขียน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ความหมายโดยตรง (Denotation) คือ ความหมายตรงตัวตามตัวอักษร  

ที่ราชบัณฑิตสถานได้ก าหนดนิยามความหมายในพจนานุกรม 
ความหมายแฝง (Connotation) คือ ความหมายทีไ่ม่ตรงตัว ใช้แตกต่างจาก 

พจนานุกรม แฝงนัยยะของผู้เขยีนไว้ เพื่อถา่ยทอดความรูส้ึกนึกคิดส่วนตัว อารมณ์ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ  ของผู้เขียนที่มีต่อสิ่งตา่งๆ  

 
3.2 การใช้น้้าเสียงของผู้เขียน (Tone) 

การใช้น้ าเสียง (Tone) คือ ศลิปะวิธีการใช้ภาษาเพื่อน าเสนอเรือ่งราว ทรรศนะ
ของผู้เขยีน จุดมุ่งหมายหรือเจตนาของผู้เขียนทีม่ีต่อสิ่งที่น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็น       
“เจตนาเฉพาะ” ที่ผู้เขยีนแสดงไว้อย่างชัดเจนหรือ “เจตนาแอบแฝง” ที่ผู้เขียนแอบซ่อน
อยู่ในใจหรือ “เจตนาสารัตถะ” ที่ผู้เขยีนเสนอแนวคิดส าคัญไว้ในเนื้อเรื่องก็ตาม เพื่อให้
ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจ 

การพิจารณาค้นหาน้ าเสียงของผู้เขยีน ผูอ้่านจะต้องอา่นระหวา่งบรรทดั เพื่อท า
ความเขา้ใจสารัตถะของเน้ือหาโดยรวมของงานเขียนทั้งหมด โดยสังเกตจากการเลือก    
ใช้ค า การสรา้งประโยคในแต่ละยอ่หน้าเพือ่ค้นหาน้ าเสยีง หางเสยีง ทา่ที่ อารมณ์ 
ความรู้สึก เจตนาของผู้เขียน ผู้อา่นจะเขา้ใจสิ่งที่ผู้เขียนตอ้งการเสนอได้อย่างถูกต้อง  
ลักษณะของน้ าเสียง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ น้ าเสียงเชิงบวก น้ าเสียงเชิงลบ 
และน้ าเสยีงกลางๆ ดังนี ้
 

น้้าเสียงเชิงบวก เช่น สั่งสอน เตือนสติ ชี้แนะ แนะน า จริงจัง เคร่งครดั เคร่งขรึม 
ห่วงใย ยั่วแหย่ ยั่วลอ้ ให้มีอารมณ์ขัน รื่นเริง ชืน่ชม ชมเชย ยกย่อง สรรเสรญิ ออ่นโยน 
ละมุนละม่อม เมตตา นุม่นวล ลอ้เลียน และเปน็กันเอง เป็นต้น 
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น้้าเสียงเชิงลบ เช่น เสยีดสี ประชดประชัน เยาะเยย้ ถากถาง เคร่งเครียด       

แข็งกร้าว โกรธเกรีย้ว คาดคั้น เยย้หยัน กระแนะกระแหน ต าหนิ กระวนกระวายใจ 
โศกเศร้า สลดหดหู เสียดาย อาลัยอาวรณ์ วา้เหว่ และไม่แยแสผู้ใด เป็นต้น 

น้้าเสียงกลางๆ เช่น เฉย ๆ และไม่ยินดยีินร้าย เป็นต้น 
 
3.3 การใช้ภาพพจน์ (Figures of speech) 

การใช้ภาพพจน์ คอื ศลิปะวิธีการใช้ถ้อยค าเพื่อเปรียบเทียบ สิ่งที่เป็นนามธรรม
กับรูปธรรมให้เกิดเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาในใจของผู้อา่น ภาพพจน์มีหลายประเภท      
ในที่นี้ขอกล่าวถึงภาพพจน์ ดังน้ี 

 

อุปมา คือ ภาพพจน์ที่เปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะเหมอืนกัน หรือคล้ายคลึงกัน 
โดยมคี าเชื่อม เช่น เหมอืน เสมอืน คล้าย ราว ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ดั่ง เพียง 
เฉก เช่น ละม้าย ประหนึ่ง เทียบ เทยีม เป็นต้น 

 

อุปลักษณ์ คือ ภาพพจน์ที่เปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอกีสิ่งหน่ึง น าลักษณะเด่นหรือ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งทีต่้องการเปรียบเทยีบมากล่าวถึง มักใช้ค าเชื่อมโยงว่า เป็น คอื 
เท่า ในการเปรียบ  

 

อติพจน์ คือ ภาพพจนท์ี่เปรียบเทยีบการกล่าวเกินจริง มักจะกล่าวเพือ่ให้ได้รับ
คุณคา่ทางอารมณค์วามรู้สึกเป็นหลัก ดังน้ันจึงไม่เน้นหลักการของการเป็นข้อเท็จจริงแต่
ประการใด 

 

บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน คือ ภาพพจน์เปรียบเทียบ โดยน าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มี
ชีวิต หรือมีชีวิตแต่ไม่ใช่มนุษย์ น าสิ่งนั้นมาแสดงอากัปกิริยา พฤติกรรมต่างๆ ราวกับเป็น
มนุษย ์

 

สัทพจน์ คือ ภาพพจน์เปรียบเทียบด้วยวธิีการใช้ถ้อยค าเลยีนเสยีงธรรมชาติ 
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3.4 การใช้โวหาร 

บุปผา บุญทิพย์ (2543, หน้า 130 - 140) กล่าวถึง การใช้โวหาร มี 5 ประการ 
ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอปุมาโวหาร 

 
บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ตามล าดับเหตุการณ์ 

หรือใช้บอกเล่า ประสบการณ์ ความรู้ตา่งๆ การเขียนบรรยายโวหารจะใช้ภาษา   ที่
ตรงไปตรงมา ชัดเจน รวบรัด เหมาะสมกับงานเขียนประเภท อธิบายให้ความรู้ การเลา่
นิทาน ต าราประวัติศาสตร์ ต ารา ต านาน การเขียนรายงาน เป็นต้น 

 

พรรณนาโวหาร คือ กระบวนการเขยีนที่ใช้ถ้อยค าสละสลวย เพือ่ให้ผูอ้่าน       
เห็นภาพที่บรรยายไดอ้ย่างชัดเจน ผู้อา่นเกิดอารมณค์ลอ้ยตาม เกิดจินตนาการ ซาบซึ้ง 
มักใช้กับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการชมความงามของสถานที่ บุคคล หรือธรรมชาติ 
พรรณนาอารมณ์ ลักษณะของตัวละครหรอืบุคคล 

 

เทศนาโวหาร คือ ข้อความที่ชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อ่านคลอ้ยตาม จะใช้กับเรื่อง       
ที่ปลุกใจ แนะน า สั่งสอน โน้มน้าวใจ ฯลฯ  

 

สาธกโวหาร คือ โวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอยา่ง ซึ่งจะน าไปเสรมิ
กับโวหารอื่นๆ  

 

อุปมาโวหาร คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยมาใช้ในการเขียน 
เพื่อให้เห็นภาพ ความรูส้ึก หรือความหมายทีแ่จ่มแจ้งข้ึน 
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4. กลวิธีที่ใช้เสนอผลงาน (Technique) 
วรรณา บัวเกิด (2551, หน้า 228 – 229) กล่าวถึง การวิเคราะหส์าร     

ด้านกลวิธี ในการน าเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ต ารา บันเทิงคดี 
สารคดี งานเขียน ประเภทข่าว และโฆษณา สรปุได้ว่า 

4.1 ต ารา การวิเคราะหก์ลวิธีในการน าเสนอต ารา ต้องพิจารณาว่าผู้เขยีน              
มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอความรู้เพยีงอย่างเดียวไม่มีการแสดงความรู้สึก หรืออารมณ์ 
เนื้อหาต้องมคีวามถูกต้อง พิจารณาจากการน าเสนอขอ้เท็จจริงทีเ่ป็นหลักการ ทฤษฎี 
หรือข้อมลูทีม่ีส่วนอ้างอิง นอกจากนี้ในส่วนเนื้อหา ยังต้องวิเคราะห์ความชัดเจนแจ่มแจ้ง 
คือ เขยีนได้ตรงประเด็นจะให้ความรูเ้รื่องใด ก็เขียนเฉพาะเรื่องนั้น การน าเสนอเนื้อหา
และการสรุปความคิดต้องน าเสนออย่างเป็นกลางและมีเหตุผล 

4.2 บันเทิงคดี การวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอบันเทิงคดี ต้องพิจารณาการเปิด
และปิดเรือ่ง การเสนอเรื่องการด าเนินเรื่อง การผูกเรื่อง โครงเรือ่ง แนวคิดส าคัญ      
ของเรื่อง การสร้างฉาก การสร้างตัวละคร และบทสนทนา 

4.3 สารคดี การวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอสารคดี ต้องพิจารณา องค์ประกอบ
ของงานเขียน 3 ส่วน ได้แก่ การเปิดเรื่อง หรือค าน า เนือ้เรือ่ง และการปิดเรื่องหรือสรุป 

4.4 งานเขียนประเภทขา่ว การวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอข่าว ตอ้งพิจารณา      
จากรูปแบบในการเสนอข่าว โครงสร้างของขา่ว และลีลาการเขียนขา่ว 

4.5 โฆษณา การวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอโฆษณา นสิิตต้องพิจารณาทั้งส่วน     
ที่เป็นวัจนภาษา ได้แก่ หัวเรื่อง ข้อความโฆษณา ชื่อหรือยี่ห้อสินค้า และอวัจนภาษา
ได้แก่ ภาพ การออกแบบโฆษณา การให้สี รวมทั้งการเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ
ส าหรับโฆษณา ในสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
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หลักการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 133) 
ให้ความหมายข้อเท็จจรงิ และขอ้คิดเห็นไวว้่า 
“ข้อเท็จจริง” หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณท์ี่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความ
หรือเหตุการณท์ี่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง 
“ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผูส้่งสารทีส่อดแทรกอยู่ในเนือ้หา 

อาจกล่าวได้ว่า ข้อเท็จจริง นั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้  ขอ้คิดเห็น 
นั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได ้
 

ลักษณะของข้อเท็จจรงิ 
1. มีความเป็นไปได ้
2. มีความสมจริง 
3. มีหลักฐานเช่ือถือได ้
4. มีความสมเหตุสมผล 

 

ลักษณะของข้อคิดเห็น 
1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 
2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน 
3. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทยีบ 
4. เป็นข้อความที่เป็นเป็นข้อเสนอแนะหรอืเป็นความคิดของผูพู้ดและผู้เขียนเอง 

 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง 
1. ดวงตาเป็นอวัยวะที่ท าให้มองเห็น (พสิูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการ) 
2. ทุกคนหนีไม่พ้นความตาย (พสิูจน์ได้จากประสบการณ์) 

 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น 
1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีทสีุด  (ไม่มีข้อวินิจฉยั) 
2. คนเรียนเก่งย่อมประสบผลส าเร็จในชีวิตเสมอ  (ไม่มีข้อยืนยัน) 
3. การรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อรา่งกาย  (ไมม่ีข้อยืนยัน) 
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สรุปกระบวนการวิเคราะห์การอ่าน 
 

1. พิจารณารูปแบบของงานเขียน ว่าใช้รูปแบบใด ร้อยแก้วหรอืรอ้ยกรอง อาจเป็น
นิทาน บทละคร นวนิยาย เรือ่งสั้น บทความจากหนังสือพิมพ ์

2. แยกเนื้อเรือ่งออกเป็นสว่นๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร และอย่างไร 
3. การพิจารณาเนือ้หาของสาร เพื่อหาสาระส าคญั ที่ผู้เขยีนน าเสนอ ทั้งที่เป็น

ใจความส าคญั และใจความรอง 
4. แยกพิจารณาแตล่ะส่วนให้ละเอยีดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วย

อะไรบ้าง ส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริง สว่นไหนเป็นข้อคิดเห็น 
5. วิเคราะห์การใช้ภาษาทีป่รากฏในงานเขียน 
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                                                 การอ่านเชิงวิเคราะห์บทรอ้ยแก้ว 
          

        อัจฉราพรรณ ขัดทาน 
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ภาคผนวก ก 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์บทร้อยแก้ว 

สาระส้าคัญ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก แยกแยะสิ่งที่อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยใช้ทักษะความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ ตลอดจนวิจารณญาณ
ของผู้อ่านเข้ามาพิจารณา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญสาระส าคัญของเรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไตร่ตรองด้วยเหตุผล เพื่อแยกแยะหาเหตุผลจากสาร  ที่เป็นข้อเท็จจริงออกจาก    
ส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น และอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเจตนาของผู้เขียน อันจะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างละเอียด 
การอ่านเชิงวิเคราะห์จะส่งผลให้เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ดีและเข้าใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถน าแนวทางการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้       
อย่างต่อเนื่อง 

 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระท่ีควรรู้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ การประเมินผล 

1. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์ (K) 
2. นักเรียนสามารถ
อ่านวิเคราะห์
บทความและตอบ
ค าถามที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง (P) 
3. นักเรียนเห็นคุณค่า
และความส าคัญของ
การอ่าน (A) 

1. ความหมายของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ 
2. แนวทางการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์สาร 

 
ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน      
1. ครูผู้สอนกล่าวทักทายนักเรียนในชั้นเรียน 
2. ครูผู้สอนพูดคุยกับนักเรียน เรื่องทักษะการรับสารที่นักเรียนใช้    
ในชีวิตประจ าวัน นอกจากทักษะการฟังและการดู ที่ใช้มากที่สุดใน
ชีวิตประจ าวัน อีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญส าหรับบุคคลที่ก าลังอยู่ในวัย
เรียนวัยศึกษา คือ ทักษะการอ่าน 
3. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอ่าน            
เชิงวิเคราะห์ 
 
 
 

1. ใบความรู้ เรื่อง 
การอ่านเชิง
วิเคราะห์ 

1. สังเกตจากการตอบ
ค าถาม 
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
3. ตรวจแบบทดสอบ      
หลังเรียน 
4. ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 



จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระท่ีควรรู้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ การประเมินผล 

  
ขั้นสอน 
1. ครูผู้สอนพูดคุยกับนักเรียน ตั้งค าถามเก่ียวกับความหมายของ
การอ่าน ว่าในความคิดของนักเรียน นักเรียนคิดว่าการอ่านคืออะไร 
เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน 
2. ครูผู้สอนเชื่อมโยงความรู้เดิม เพื่อเรียนรู้ความรู้ใหม่ ด้วยค าถาม
กระตุ้นความคิดของนักเรียน ว่า การวิเคราะห์หมายถึงอะไร 
3. ครูผู้สอนอธิบาย ความหมายของการวิเคราะห์ รวมทั้งอธิบายว่า
ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ คืออะไร และมีความส าคัญ   
กับนักเรียนอย่างไร 
4. ครูผู้สอนอธิบายหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ และหลักเกณฑ์หรือ
เทคนิคต่างๆ ที่นักเรียนควรรู้ และยกตัวอย่างประกอบเพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจนของนักเรียน 
5. นักเรียนฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการท าแบบฝึกทักษะ 
เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 
ขั้นสรุป 
1. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกทักษะพร้อมกัน 
2. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการอ่านเชิง
วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง 
 

 



 
 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 

 ด้านความรู ้
       
      
 ด้านสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
      
      
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
      
      
 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มปีัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล))
  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
 แนวทางการแก้ไข 
      
      

  

สาระที่ 1 การอ่าน 
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แบบประเมินการเห็นคุณค่าและความส าคัญของการอ่านร้อยแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน     

ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ .........วันที่.................เดือน............................พ.ศ. ....................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
                                                            ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก 
                                                                 (…………………………………………………….) 
                                                                      .............../................/.............. 

 

 

เลขที่ 
การถาม-ตอบ สรุปผลการประเมิน 

4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สาระที่ 1 การอ่าน 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเห็นคุณค่าและความส าคัญของการอ่านร้อยแก้ว 
  ผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ตามระดับ
คะแนน  4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากท่ีสุด 
 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ค้าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

การเห็น
คุณค่าและ
ความส าคัญ
ของการอ่าน
ร้อยแก้ว 

มีการฝึกอ่านและ
วิเคราะห์บทร้อย
แก้วอย่างสม่ าเสมอ
และเห็นคุณค่า 
ความส าคัญของ 
การอ่าน 

มีการฝึกอ่านบท
ร้อยแก้วอย่าง
บางครั้งและตั้งใจ
วิเคราะห์เรื่องท่ีอ่าน
อย่างถูกต้อง 

มีการฝึกอ่านบท
ร้อยแก้วนาน ๆ 
ครั้งและสามารถ
วิเคราะห์เรื่องท่ีอ่าน
ได้บางเรื่อง 

มีการฝึกอ่านบท
ร้อยแก้วอย่าง
นานๆคร้ังแต่ไม่มี
การวิเคราะห์เรื่อง
ท่ีการอ่าน 

 
 
ระดับคุณภาพ 
            4 คะแนน   ดีมาก 
    3 คะแนน   ดี  
    2 คะแนน  พอใช ้
    1 คะแนน  ปรับปรุง 
 
ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 
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แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวเิคราะห์ 
ค้าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก้าหนดให้ แลว้วิเคราะห์เพ่ือตอบค้าถามให้ถูกต้อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

มะละกอเป็นอาหารหลักในชีวิตประจ าวันของภาคอีสาน เป็นผลไม้ ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง และมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรบ าบัดรักษาโรค มีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น มะละกอเป็นพืช
มหัศจรรย์ ทุกส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ผลน าไปประกอบอาหารได้ 
หลายชนิด อุดมไปด้วยวิตามินเอและสารเบต้าแคโรทีน ต่อต้านโรคมะเร็ง มีวิตามินซี แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เนื้อของผลดิบและผลสุกช่วยป้องกันและบ าบัดรักษาโรค ใบ เมล็ด ราก ดอกมีสรรพคุณ
ทางยา แต่ต้องใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ถ้ารับประทานมากเกินไป จะท้องเสียหรือ 
ท าให้ตัวเหลือง ฉะนั้นการน าส่วนต่างๆ ของมะละกอไปใช้เป็นยาสมุนไพร จ าเป็นต้องศึกษาและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง และควรช่วยกันปลูกมะละกอไว้ประจ าบ้าน 
        ผู้เขียน : ชมัยภร แสงกระจ่าง 
 
 
วิเคราะห์ข้อสงสัย ไขค้าตอบ 
 

1. รูปแบบงานเขียน………………………………………………………………………………………………. 
2. ใจความส้าคัญของเรื่อง…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. พิจารณาเหตุผลของเรื่อง…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเท็จจริง………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ข้อคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. การใช้ภาษาในงานเขียน…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ทัศนของผู้เขียน…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวเิคราะห์ 
ค้าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก้าหนดให้ แลว้วิเคราะห์เพ่ือตอบค้าถามให้ถูกต้อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

มะละกอเป็นอาหารหลักในชีวิตประจ าวันของภาคอีสาน เป็นผลไม้ ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง และมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรบ าบัดรักษาโรค มีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น มะละกอเป็นพืช
มหัศจรรย์ ทุกส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ผลน าไปประกอบอาหารได้ 
หลายชนิด อุดมไปด้วยวิตามินเอและสารเบต้าแคโรทีน ต่อต้านโรคมะเร็ง มีวิตามินซี แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เนื้อของผลดิบและผลสุกช่วยป้องกันและบ าบัดรักษาโรค ใบ เมล็ด ราก ดอกมีสรรพคุณ
ทางยา แต่ต้องใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ถ้ารับประทานมากเกินไป จะท้องเสียหรือ 
ท าให้ตัวเหลือง ฉะนั้นการน าส่วนต่างๆ ของมะละกอไปใช้เป็นยาสมุนไพร จ าเป็นต้องศึกษาและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง และควรช่วยกันปลูกมะละกอไว้ประจ าบ้าน 
        ผู้เขียน : ชมัยภร แสงกระจ่าง 
 
 
วิเคราะห์ข้อสงสัย ไขค้าตอบ 
 

1. รูปแบบงานเขียน บทความท่ัวไป 
2. ใจความส้าคัญของเรื่อง  มหัศจรรย์แห่งมะละกอ ทุกส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
3. พิจารณาเหตุผลของเรื่อง  มะละกอมีทั้งประโยชน์และโทษดังนั้นควรศึกษาและปฏิบัติ       

ให้ถูกต้อง 
4. ข้อเท็จจริง  อุดมไปด้วยวิตามินเอและสารเบต้าแคโรทีน ต่อต้านโรคมะเร็ง มีวิตามินซี 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส เนื้อของผลดิบและผลสุกช่วยป้องกันและบ าบัดรักษาโรค ใบ เมล็ด     
ราก ดอกมีสรรพคุณทางยา 

5. ข้อคิดเห็น  แต่ต้องใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ถ้ารับประทานมากเกินไป จะท้องเสียหรือ 
ท าให้ตัวเหลือง ฉะนั้นการน าส่วนต่างๆ ของมะละกอไปใช้เป็นยาสมุนไพร จ าเป็นต้องศึกษา
และปฏิบัติให้ถูกต้อง และควรช่วยกันปลูกมะละกอไว้ประจ าบ้าน 

6. การใช้ภาษาในงานเขียน บรรยายโวหาร 
7. ทัศนของผู้เขียน ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของมะละกอ 
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แบบทดสอบท้ายบทเรยีน การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

1. ข้อความใดคือใจความส าคัญของบทความต่อไปนี้ 
 

  องค์การนาซา กล่าวถึงการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ จากการส่งยานอวกาศไป 
ส ารวจดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับโลก เมื่อปี 2552 ยานอวกาศดังกล่าว จะมองหาดาวฤกษ์ 
และดวงดาวท่ีอยู่ใกล้ๆ กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา การค้นพบคร้ังใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นให้ 
แก่นักดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก บรรดาดาวท่ีค้นพบท้ัง 10 ดวง เป็นดวงดาวท่ีมีขนาด 
และอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
 

 

ก. การค้นพบคร้ังนี้ เป็นการค้นพบคร้ังใหม่ท่ีน่าตื่นเต้น 
ข. ดาวเคราะห์ท้ัง 10 ดวง มีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก 
ค. ข้อมูลการค้นพบดาวเคราะห์ได้มาจากยานอวกาศขององค์การนาซา 
ง. ดาวเคราะห์ท้ัง 10 ดวงนอกระบบสุริยะมีสภาพท่ีเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
 

2. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความข้างต้น 
ก. ให้ความรู้ 
ก. จรรโลงใจ 
ก. โน้มน้าวใจ 
ก. ให้ค าแนะน า 
 

 
ชาวบ้านมักจะคุยกันว่า สมชายเป็น (1) เสือซ่อนเล็บ อีกท้ังยังให้ฉายาว่า สมชายเป็น 

(2) เสือผู้หญิงประจ าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีคนเคยเห็นสมชายสักยันต์ (3) เสือเผ่นบนแผ่นหลัง 
แต่ปัจจุบันนี้ สมชายมีอายุมากแล้วจึงเปรียบเสมือน (4) เสือสิ้นลายเสียมากกว่า 

 
3. จากข้อความ ค าท่ีขีดเส้นใต้หมายเลขใดมีความหมายโดยตรง 

ก. หมายเลข 1     ข. หมายเลข 2 
ค. หมายเลข 3     ง. หมายเลข 4 
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เปิดหนังสือเพื่ออ่านงานความคิด   เปิดชีวิตเพื่ออ่านความฝันใฝ่ 
เปิดทางทองเพื่ออ่านการณ์ก้าวไกล   เปิดทางใจเพื่ออ่านสันติธรรม 
 

4. จากบทร้อยกรองนี้ข้อใดกล่าวสรุปได้สมเหตุสมผล 
ก. ความรักความชื่นชมคนท่ีอ่านหนังสือ 
ข. การอ่านหนังสือสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
ค. ความส าคัญของหนังสือท่ีสื่อความคิดและจินตนาการ 
ง. การเลือกอ่านหนังสือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
 
เมื่อลมฝนบนฟ้ามาล่ิว ต้นไม้พลิ้วลู่กิ่งใบ เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป แต่เหล่าไม้          

ยิ่งกลับงาม พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง เพื่อประทังชีวิตมิทราม น้ าทิพย์สาดเป็นสาย 
พรายพล้ิวทิวงาม ทั่วเขตคามชื่นธารา สาดเป็นสายพรายพล้ิวทิวทุ่ง แดดทอรุ้งอร่ามตา  
รุ้งเลื่อมลายพร่างพรายนภา ยามเมื่อฝนมาแต่ไกล พระพรหมช่วยอ านวยให้ชุ่มฉ่ า  
เพื่อจะน าดับความร้อนใจ น้ าฝนหล่ังลงมาจากฟ้าแดนไกล พืชพันธุ์ไม้ชื่นยืนยง 
 

5. ข้อใดไม่สนับสนุนแนวคิดของบทเพลงพระราชนิพนธ์ข้างต้น 
ก. อย่ายอมแพ้แม้หมดหวัง 
ข. วันนี้หรือวันไหนอะไร ๆ ก็ยังเหมือนเดิม 
ค. ครั้งนี้ไม่ใช่ทีของข้าครั้งหน้าขอบอกว่าไม่แน่ 
ง. วันนี้แม้ล้มไม่เป็นท่าแต่วันหน้าต้องยืนได้แน่ 
 

 
“ไฟโทเคมิคอล” จากพืชผัก ผลไม้ที่เรารับประทานมีบทบาทใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

และท าให้คนเราอายุยืนขึ้นจริงๆ แล้วนักโภชนาการและนักวิชาการด้านอาหารเชื่อว่า การรับประทาน 
อาหารสมดุลท่ีมีพืชผักผลไม้ปริมาณมากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โรคมะเร็ง และต้อกระจก แต่ไฟโทเคมิคอล บางชนิดมี
รสชาติไม่ดี และเป็นพิษ ไฟโทเคมิคอลท่ีไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ส่วนใหญ่พบในพืชผัก ผลไม้ป่า ไม่ค่อย
พบในอาหารท่ีเรารับประทานปกติ แต่ก็ควรระมัดระวังการรับประทานอาหารบางชนิด 

 
 
 

สาระที่ 1 การอ่าน 
 

การอ่านเชิงวิเคราะห์บทร้อยแก้ว 

25 



 
 
 

6. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของข้อความข้างต้น 
ก. รับประทานอาหารที่เหมาะสมและสมดุลมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ข. รับประทานผลไม้ที่หลากหลายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ค. รับประทานผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายท าให้ไม่เป็นโรคหัวใจ 
ง. รับประทานอาหารมากๆ จะช่วยลดการเกิดโรคเรื้อรังและท าให้สุขภาพดี 
 
"คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่คงไม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาเรื่องลูกๆ ท่ีบ้าน เอาแต่ดูโทรทัศน์แม้จะชี้แจง      

แสดงเหตุผลอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะลูกได้ บางท่านก็ปล่อยเลยตามเลย การดูโทรทัศน์เป็นเวลา         
หลายชั่วโมงจนติด จะไม่ได้ใช้สมองแสดงความคิดและมีข้อเสียเด่นชัด 3 ประการ คือ  

1. ท าให้พัฒนาทักษะทางภาษาด้อยลงเพราะได้แต่ฟงัและดู   
2. เด็กท่ีอ่านหนังสือไม่ออกเขาได้ดูโทรทัศน์แทนการอ่านท าให้ไม่เห็นความจ าเป็นในการอ่าน  
3. เด็กท่ีดูโทรทัศน์ จะไม่มีเวลาพูดคุยหรือสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว" 
 

7. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายสื่อสารเรื่องใดชัดเจน 
ก. อิทธิพลของโทรทัศน์ 
ข. โทรทัศน์กับสมองของเด็ก 
ค. พ่อแม่ให้เวลากับลูกๆ น้อยลง 
ง. โทรทัศน์มีผลกับภาษาไทย 
 

8. ข้อความต่อไปนี้ตอนใดเป็นข้อความแสดงความคิดเห็น 
 

1. สมองมีหน้าท่ีจ ากับคิด  
2. แต่เมื่อใช้ความคิดมาก หรือมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดความเครียดทางสมอง   
3. ควรแก้ด้วยสมาธิคือท าจิตให้เป็นสมาธิ  
4. เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียง สิ่งเดียวหรือหยุดการใช้สมองไป 
ชั่วคราวก็ผ่อนคลายความเครียดทางสมองได้ 
 

ก. ตอนที่ 1     ข. ตอนที่ 2 
ค. ตอนที่ 3     ง. ตอนที่ 4 
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9. ข้อใดเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริง 
ก. ปัจจุบันวันตรุษไทยกลายเป็นเทศกาลเล่นน้ าสนุกสนานไปเสียแล้ว 
ข. ในวันตรุษจีน ชาวจีนมักเชื่อว่าการไม่มีหนี้สินเป็นมงคลแก่ชีวิตใหม่ 
ค. เราควรละวางทุกเป็นประจ าทุกคืน เพราะเมื่อหลับเราจะไม่รับรู้เรื่องราวใดๆ 
ง. ก่อนเข้าพิธีดื่มชา ต้องท าความสะอาดร่างกาย สวมชุดญี่ปุ่น แล้วคลานเข้าไปนั่งในห้องพิธี 
 

10. ค าท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายโดยนัย 
ก. เธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มมาจีบ 
ข. เขาทอดลูกเต๋าเพื่อเล่มเกมเศรษฐีมหาสนุก 
ค. ฉันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนเข้าวัด 
ง. ผมเตรียมตัวท าทอดมัน เพื่อถวายเพลพระ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

1.    ง 
2.    ก 
3.    ค 
4.    ค 
5.    ค 
6.     ง 
7.    ก 
8.    ค 
9.    ง 
10.   ก 
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คณะผู้จัดท า 
 

ข้อมูลคณะกรรมด าเนินโครงการ : สนับสนุนสื่อวดีีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                                        

คณะท างานและผู้ประสานงานของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว 
ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย สังกัดคณะ : คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 2151 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-626-5716 
E-mail : aum_raja@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุรดา สุขประเสริฐ 
ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
สังกัดคณะ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 2151 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-267-4546 
E-mail : rdaandeve@hotmail.com 
 

 
  ข้อมูลประวัติผู้สอน 
 

ครูผู้สอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน    
ต าแหน่ง  ครู  
หน่วยงาน : โรงเรียนขาณุวิทยา 
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู่ : โรงเรียนขาณุวิทยา 341 หมู่ 2 ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวัดก าแพงเพชร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-747-1670 
E-mail : khadthan@gmail.com 
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