แบบฝึ กทักษะการอ่ านเชิงวิเคราะห์

อุษณีย์ สั ตยนนท์
ครู ชานาญการ
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โดยใช้ วธิ ี SQ๓R
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เล่มที่ ๕ เรื่อง การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วย
ด้ วยกาลังใจของตนเอง

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
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การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ จะเกิ ด ขึ้ นได้น้ นั ผู้เ รี ยนต้องมีนิสัยรักการอ่ า นซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะที่ มี ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการเรี ยนรู ้ที่ถูกทาง การอ่านเป็ นปั จ จัย
สาคัญในการพัฒนาคน ช่วยให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา และส่ งเสริ มให้สังคมเจริ ญก้าวหน้า
การอ่านจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญและเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ดี
แบบฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้วธิ ี SQ๓R ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ นี้จดั ทาขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ซ่ ึ งเป็ นการอ่านที่สาคัญมากในการพัฒนาสมรรถภาพ
สมองของมนุษย์ให้รู้จกั ใช้ความคิดพิจารณา ไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล และรู ้จกั อ่านหนังสื ออย่างมี
วิจารณญาณ ทาให้เข้าใจเนื้อหาสาระ สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น พิจารณาจุดประสงค์
ของผูเ้ ขียน รวมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงประเมินค่า เนื้อหาประกอบด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ จานวน ๑๐ แบบฝึ ก ได้แก่
เล่มที่ ๑ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั นิทานบทร้อยกรอง เรื่ องเกิดมาทาไม
เล่มที่ ๒ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั เพลง ขอนไม้กบั เรื อ
เล่มที่ ๓ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั ข่าว คนขับแท็กซี่
เล่มที่ ๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั นิทานชาดก เรื่ องหนูตายนาโชค
เล่มที่ ๕ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั บทความ เรื่ องรักษากายและใจยามเจ็บป่ วย
ด้วยกาลังใจของตนเอง
เล่มที่ ๖ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั บทร้อยกรอง ไหมแท้ที่แม่ทอ
เล่มที่ ๗ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั พระธรรมเทศนา ประสบการณ์คนเก่งรอบด้าน
เล่มที่ ๘ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั สารคดี ห้องที่หนึ่ง : ม่วงมณี แห่งความกระหายใคร่ รู้
เล่มที่ ๙ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั เรื่ องสั้น เรื่ อง รอให้น้ าลายไหลเสี ยก่อน
เล่มที่ ๑๐ การอ่านเชิงวิเคราะห์กบั เรื่ องสั้น เรื่ องมรดกที่คุณพ่อมอบให้
แบบฝึ กทักษะเชิงวิเคราะห์ บทความ เรื่อง รักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจ
ของตนเองนีเ้ ป็ นเล่มที่ ๕ เมื่อผูเ้ รี ยนศึกษาเล่มนี้จบแล้วจะต้องศึกษาเล่มอื่น ๆ ต่อไปให้ครบทั้ง ๑๐ เล่ม
จะทาให้ผเู้ รี ยนได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างแท้จริ ง
ขอขอบคุณ นายสมจิต จุลพูล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพัทลุงพิทยาคม เจ้าของตาราทุกเล่มที่
ผูจ้ ดั ทานามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้สร้างแบบฝึ ก และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กทักษะชุดนี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และวงการศึกษาต่อไป
อุษณี ย ์ สัตยนนท์
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สารบัญ
เรื่อง
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คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
คาชี้แจง แบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่ อง รักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้วยกาลังใจ
ของตนเอง
สาระสาคัญ
จุดประสงค์การศึกษาแบบฝึ กที่ ๕
แบบทดสอบหลังเรี ยนแบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่ อง รักษากายและใจ ฯ
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนแบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่ องรักษากายและใจ ฯ
บทความ เรื่ อง รักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้วยกาลังใจของตนเอง
ขั้นที่ ๑ Survey (S) อ่านสารวจ
ขั้นที่ ๒ Question (Q) การตั้งคาถาม
ขั้นที่ ๓ Read (Re) อ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาคาตอบ
ขั้นที่ ๔Recite (R๒) การจดจา
ขั้นที่ ๕ Review( R๓ ) การอ่านทบทวน
แบบทดสอบหลังเรี ยนแบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่ อง รักษากายและใจ ฯ
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนแบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่ องรักษากายและใจ ฯ
เอกสารอ้างอิง

๓
๔
๔
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๘
๙
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๘
๑๙

๑
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คาชี้แจงสาหรับครูผ้สู อน
๑. ครู เตรี ยมและสารวจความพร้อมของแบบฝึ กทักษะให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
๒. ครู ศึกษาเนื้ อหาและลาดับขั้นตอนของแบบฝึ กทักษะให้เข้าใจชัดเจน
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๓. ก่อนลงมือสอนหรื อปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ควรอธิ บายให้นกั เรี ยนทราบจุดประสงค์
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ในการทาแบบฝึ กทักษะแต่ละครั้ง และให้นกั เรี ยนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการทา
แบบฝึ กทักษะ
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๔. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ก่อนที่จะศึกษาแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่ม ซึ่ งในแต่ละ
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เล่มจะมีแบบทดสอบย่อยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

๕. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะจากง่ายไปยาก
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๖. การทาแบบฝึ กทักษะทุกครั้ง นักเรี ยนควรมีส่วนร่ วม เช่น ร่ วมคิด ร่ วมแสดงอภิปราย
ตรวจผลงาน และสรุ ปองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
๗. ขณะที่นกั เรี ยนศึกษาแบบฝึ กทักษะและปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ควรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
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หากมีนกั เรี ยนคนใดหรื อกลุ่มใดสงสัยให้แนะนาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มเพื่อไม่เป็ นการรบกวน
ผูอ้ ื่น
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๘. ครู ควรมีการเสริ มแรงแก่นกั เรี ยนทุกครั้ง
๙. การทาแบบฝึ กทักษะทุกครั้ง ต้องบันทึกผลเพื่อดูพฒั นาการของนักเรี ยน
๑๐. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนอีกครั้งหนึ่ง
๑๑. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริ ง

๒
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน

แบบฝึ กทักษะที่นกั เรี ยนจะได้ศึกษาต่อไปนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะที่เหมาะกับวัยของนักเรี ยนที่
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สามารถศึกษาได้ดว้ ยความเข้าใจ และประสบความสาเร็ จในการเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิตามคาแนะนำา
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ต่อไปนี้
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๑. แบบฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้วธิ ี SQ๓R เล่มที่ ๕ เรื่ อง รักษากายและใจ
ยามเจ็บป่ วยด้วยกาลังใจของตนเอง
๒. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบที่นกั เรี ยนไม่เคยศึกษาเนื้ อหา
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มาก่อน นักเรี ยนไม่ตอ้ งกังวลใจว่าจะทาผิด

๓. นักเรี ยนตรวจคาตอบจากเฉลยในหน้าถัดไป เพื่อตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยน
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๔. นัก เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อหาในแต่ ล ะแบบฝึ กโดยท าความเข้า ใจและท ากิ จ กรรมในแต่ ล ะ
ขั้นตอนของวิธี SQ๓R

๕. ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจ ตอบคาถามไม่ได้ ให้ยอ้ นกลับไปอ่านเนื้ อหาแบบฝึ กทักษะใหม่
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นั้นอีกครั้ง แล้วตอบใหม่หรื อทากิจกรรมนั้นใหม่หรื อขอคาแนะนาจากครู
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๖. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
๗. ตรวจคาตอบด้วยตนเองหรื อแลกเปลี่ ยนกันตรวจกับเพื่อนจากเฉลยในหน้าถัดไปเพื่อ

เปรี ยบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
๘. นักเรี ยนต้องซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูหรื อคัดลอกคาตอบของคนอื่น

๓

แบบฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์

om

แบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ บทความ

ok

.c

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

คาชี้แจง แบบฝึ กทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
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แบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่ อง การอ่านเชิงวิเคราะห์บทความ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อฝึ กการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ฝึ กทักษะการคิด ช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ สามารถนากระบวนการคิดไปใช้ประโยชน์
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ในชีวติ ประจาวันได้ โดยฝึ กทักษะทางภาษาทุกทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
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เขียน ประกอบด้วยแบบฝึ กทักษะ จานวน ๑ แบบฝึ ก คือ
แบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่อง การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
ขั้นที่ ๑ Survey ( S) อ่านสารวจ

w.
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ขั้นที่ ๒ Question (Q) การตั้งคาถาม
ขั้นที่ ๓ Read (R๑) การอ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาคาตอบ

ww

ขั้นที่ ๔ Recite (R ๒) การจดจา
ขั้นที่ ๕ Review (R๓) การอ่านทบทวน

๔

แบบฝึ กทักษะการอ่ านเชิงวิเคราะห์
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แบบฝึ กทักษะที่ ๕ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ บทความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
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สาระสาคัญ
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็ นการอ่านที่สาคัญมากในการพัฒนาสมรรถภาพสมองของมนุ ษย์
ให้รู้จกั ใช้ความคิดพิจารณา ไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล และรู ้จกั อ่านหนังสื ออย่างมีวจิ ารณญาณ ทาให้
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เข้าใจเนื้อหาสาระ สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น พิจารณาจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน รวมถึง
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แสดงความคิดเห็นในเชิงประเมินค่า การอ่านเชิงวิเคราะห์จึงเป็ นการอ่านที่สาคัญของยุคข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบนั ที่มีสื่อมากมายหลายประเภท การฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะทาให้ผอู ้ ่านได้รับประโยชน์
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จากการอ่านอย่างแท้จริ ง

จุดประสงค์ การศึกษาแบบฝึ กทักษะที่ ๕

หลังจากศึกษาเอกสารแบบฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้ว นักเรี ยนจะมีความรู ้
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ความสามารถ ดังนี้

๑. มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และสามารถ
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ใช้วธิ ี อ่านแบบ SQ๓R พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
๒. มีกระบวนการคิดและทักษะการคิด สามารถนาไปใช้ในชีวติ จริ งได้
๓. อ่านเชิงวิเคราะห์จากเรื่ องที่กาหนดให้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

๕

แบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึ กทักษะที่ ๕
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เรื่อง การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
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๑. จากบทความนี้ กาลังใจที่สาคัญที่สุดที่ผเู ้ ขียนกล่าวถึงคือกาลังใจจากบุคคลใด
ก. กาลังใจจากคนรัก
ข. กาลังใจจากเพื่อนร่ วมงาน
ค. กาลังใจจากพ่อแม่
ง. กาลังใจจากตนเอง
๒. “เรื่ องเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของทุกคน น้อยคนนักที่ไม่เคยป่ วยเลย”
จากข้อความข้างต้นนี้ หมายถึงอะไร
ก. ความเจ็บป่ วยเป็ นสิ่ งที่เกิดคู่กบั ร่ างกาย
ข. ความเจ็บป่ วยทาให้เกิดความทุกข์
ค. ไม่มีใครไม่เคยป่ วย
ง. เจ็บไข้ได้ป่วยทาให้ทุกข์ใจ
๓. “จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” จากบทความข้างต้นมีความหมายว่าอย่างไร
ก. จิตเป็ นสิ่ งที่สามารถควบคุมร่ ายกายให้ทางานตามที่ตอ้ งการได้
ข. จิตทาหน้าที่เป็ นเจ้านาย ส่ วนกายทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ่าว
ค. จิตเดินนาหน้า กายเดินตามหลัง
ง. จิตเป็ นผูค้ ิดให้กายกระทา
๔. “กาลังใจจากใครหนอ ขอเป็ นทานให้ฝั่นให้ใฝ่ ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชน
ความหวัง...”
จากข้อความข้างต้น ผูเ้ ขียนต้องการสื่ อถึงอะไร
ก. หากชีวติ มีกาลังใจ ชีวติ ก็จะมีความหวัง
ข. ขอเพียงมีกาลังใจจากใครสักคน
ค. โปรดให้กาลังใจเป็ นทาน
ง. ชีวติ ผ่านพ้นด้วยกาลังใจ
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๕. ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีจุดประสงค์อย่างไร
ก. เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ของการให้กาลังใจตนเองและปฏิบตั ิตาม
ข. เพื่อให้รู้เท่าทันความคิดของตนเอง
ค. เพื่อให้มีความหวังในการรักษาโรคให้หาย
ง. เพื่อให้ยอมรับความเป็ นจริ ง
๖. จากเรื่ องนี้ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อถึงเรื่ องอะไร
ก. อย่ายอมแพ้ความเจ็บป่ วย
ข. กาลังใจจากตนเองเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด
ค. ขอกาลังใจจากใครสักคนที่หวังดี
ง. ให้รักษาใจของตนเอง
๗. ข้อใดเป็ นความจริ ง
ก. คนที่มีความมัน่ ใจในตนเองสู งย่อมให้กาลังใจตนเองได้ดีมาก
ข. ความวิตกกังวลทาให้อาการเจ็บป่ วยหนักขึ้น
ค. คนโกรธง่ายย่อมฝึ กการให้กาลังใจตนเองได้ดีที่สุด
ง. ไม่มีมิตรแท้และศัตรู ที่ถาวร
๘. จากเรื่ องนี้นกั เรี ยนคิดว่านักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงหายโกรธได้อย่างไร
ก. ด้วยการรู้จกั ทาใจให้มีความสุ ข
ข. ด้วยการได้กาลังใจจากเพื่อน
ค. ด้วยการรู ้เท่าทันจิตของตนเอง
ง. ด้วยการยอมรับความจริ ง
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๙. จากเรื่ องนี้ขอ้ ใดสรุ ปขั้นตอนของการปฏิบตั ิในการรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยได้ถูกต้อง
ก. ยอมรับความจริ ง สร้างจินตนาการว่าหายป่ วย ให้กาลังใจตนเอง
ข. ให้กาลังใจตนเอง สร้างจินตนาการว่าหายป่ วย มีสติ
ค. มีสติ สร้างจินตนาการว่าหายป่ วย ให้กาลังใจตนเอง
ง. ยอมรับความจริ ง มีสติ ให้กาลังใจตนเอง
๑๐. “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ”
ข้อความข้างต้น หมายถีงข้อใด
ก. หากไม่มีโรคก็ไม่มีลาภ
ข. ร่ างกายไม่เจ็บป่ วยทาให้ได้ลาภมาก
ค. ร่ างกายสาคัญกว่าทรัพย์สินเงินทอง
ง. ทรัพย์สินหรื อลาภยศใด ๆ ก็ไม่สาคัญเท่ากับการมีสุขภาพกายดี
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียนแบบฝึ กทักษะที่ ๕
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เรื่อง การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
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๕. ก
๖. ข
๗. ข
๘. ค
๙. ง
๑๐. ง
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แบบฝึ กทักษะที่ ๕
คาชี้แจง
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การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
ให้ นักเรียนอ่านบทความทีก่ าหนดให้ และทากิจกรรมตามลาดับต่ อไปนี้
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การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
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เรื่ องเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ องปกติ ธรรมดาของทุกคน น้อยคนนักที่ ไม่เคยเจ็บป่ วยเลย ก็นบั ว่า
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เป็ นความโชคดีดงั พระพุทธองค์ตรัสว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ”
คากล่ า วนี้ ค งไม่มีใ ครซาบซึ้ ง ใจในค านี้ เท่า กับ ตัวของผูป้ ่ วยเอง เมื่อมีความเจ็บป่ วยแล้วจะทา
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อย่างไรกับตัวเอง

ชี วิตของคนเราประกอบด้วยกายและจิต กายกับจิตผูกพันกันอยูต่ ลอดเวลา เมื่อกายป่ วย
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จิตใจก็จะแปรปรวนเจ็บป่ วยไปด้วย จิตใจจะนึ กคิดมากมาย สร้างจินตนาการต่าง ๆ นานา วิตก
กังวลเกี่ยวกับโรค ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนร่ วมงาน หน้าที่การงานและอื่น ๆ มากมาย หากหยุดยั้งไม่ได้
ก็จะทาให้อาการเจ็บป่ วยเป็ นมากขึ้น
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“จิ ตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” คากล่ าวนี้ บ่งบอกให้รู้ว่าจิ ตเป็ นสิ่ งสาคัญที่ สามารถควบคุ ม

ร่ างกายได้ แม้ร่างกายเจ็บป่ วย ขอให้ป่วยเฉพาะร่ า งกาย จิ ตใจไม่ ป่วยไปด้วย มี ส ติ รับรู้ ความ
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เจ็บปวดของร่ างกายอยู่ตลอดเวลา ไม่ฟุ้งซ่ านแปรปรวนไปตามสภาพของร่ างกาย เมื่อจิตใจมีสติ
มัน่ คง ร่ างกายก็จะค่อย ๆ ให้ลดความเจ็บปวดลง

๑๐
จากประสบการณ์ ข องผูเ้ ขี ย น เมื่ อ ป่ วยหนัก ท าให้ไ ด้ป ระสบการณ์ พิ เ ศษ ถื อ เป็ นบท
ทดสอบชีวิตที่สาคัญ ทาให้ได้ขอ้ คิดสาคัญนามาสอนใจตนเองได้เป็ นอย่างดีว่า เมื่อความเจ็บป่ วย
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มาเยือน ผูป้ ่ วยต้องยอมรับความเป็ นจริ งของความเจ็บปวดร่ างกายอยูต่ ลอดเวลา เจ็บก็รู้วา่ เจ็บ ให้มี

สติกากับอยูเ่ สมอ ตามดูความรู ้สึกของตนเองด้วยความอดทน อดกลั้น หากรู ้สึกเจ็บปวดมาก ใช้
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จิตสัมผัสกับส่ วนของร่ างกายที่รู้สึกเจ็บ อาจจะช่วยคลายเจ็บปวดได้บา้ งชัว่ ขณะหนึ่ง
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สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูป้ ่ วยต้องการกาลังใจ “กาลังใจจากใครหนอ ขอเป็ นทานให้
ฝั นให้ใ ฝ่ ให้ชีวิตได้มี แรงใจ ให้ดวงใจลุ ก โชนความหวัง ...” ก าลัง ใจซึ่ ง หลายคนมัก จะคิ ดว่า
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กาลังใจจากญาติพี่นอ้ ง คนใกล้ชิด จากมิตรผูห้ วังดี จะเป็ นสิ่ งสาคัญช่วยผลักดันให้ผปู ้ ่ วยมีพลังใน
การต่อสู ้ชีวติ ต่อไป
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กาลังใจที่สาคัญที่สุดคือกาลังใจของตนเองที่จะเติมเต็มให้เป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ต่อสู ้ชีวิต
ต่อไปอย่างมีความหวัง กาลังใจที่ประกอบด้วยความอดทน อดกลั้น ความพยายามต่อสู ้กบั ความ
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เจ็บปวดอย่างมี ส ติ รู ้ เท่ าทันจิ ตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา เจ็บก็รู้ว่า เจ็บ วุ่นวายก็รู้ว่าวุ่นวาย
โกรธก็รู้ว่าโกรธ ฯลฯ จิ ตจะมี สติ ที่มนั่ คง สั่งการให้ร่างกายปรั บเปลี่ ยนอิริยาบถเพื่อผ่อนคลาย
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ความเจ็บปวด เปลี่ ยนจากการนอน เป็ นการเดิ นพินิจพิจารณารับรู ้ ถึงความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
อาการเจ็บป่ วยหายไปชัว่ ขณะหนึ่ง เมื่อรู ้สึกเจ็บปวดอีก ก็เดินอีกเหมือนเดินจงกรม วันหนึ่ ง ๆ เดิน
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หลาย ๆ รอบ เมื่อรู ้สึกปวดก็เดิน เมื่อหายก็กลับไปนอน สลับกันครั้งแล้วครั้งเล่า จนจิตใจไม่ทุกข์
ไปกับร่ า งกาย จิ ตใจพร้ อมที่ จะรั ก ษาร่ างกายให้หายป่ วยด้วยการรั บ ประทานอาหารและยาได้ดี
ส่ งผลร่ างกายแข็งแรง มีกาลัง และกลับไปอยูใ่ นสภาพที่ปกติเหมือนไม่เคยเจ็บป่ วยมาก่อน

๑๑

ความทรงจาที่เกิดจากการให้กาลังใจตนเองมีผลทาให้จิตใจเข้มแข็ง ทาให้มีความหวังที่จะ
ต่อสู ้ฟันฝ่ าอุปสรรคในการดารงชีวติ อยู่ มีผลต่อความเชื่ อมัน่ ต่อการตัดสิ นปั ญหาต่าง ๆ ให้ผา่ น
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พ้นไปได้ดว้ ยดีดว้ ยกาลังใจของตนเอง และเรื่ องราวเหล่านี้ ได้เรี ยนรู ้วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างอยูท่ ี่ตวั ของ

ตนเองทั้งหมด มิตรที่ดีที่สุด ก็คือตนเอง ศัตรู ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือตนเอง ผูท้ ี่ปลอบใจตนเองได้ดี
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ที่สุดก็คือ ตนเอง ฯลฯ
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ประสบการณ์ น้ ี ได้นาไปบอกเล่ าให้ทุกคนที่ รู้จกั อยู่เสมอในยามที่ ร่า งกายเจ็บป่ วย หรื อ
ท้อแท้ สิ้ นหวัง วุ่นวายใจ ฯลฯ โดยเฉพาะนักเรี ยน ให้กาลังใจตนเองอยู่เสมอ โดยเริ่ มต้นตามดู
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ความคิด ความรู ้ สึกของตนเอง เช่ น ในยามโกรธ ก็รู้วา่ โกรธ อาจจะบอกกับตนเองว่า โกรธแล้ว
นะ บอกกับใจตนเองหลาย ๆ ครั้ง แล้วความโกรธก็จะหายไปเอง เมื่อตามดูตามคิดความรู้สึกของ
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ตนเองได้ การให้กาลังตนเองก็สามารถทาได้เช่นกัน

ผลจากการบอกกล่าวเรื่ องราวของตนเองได้รับคายืนยันจากนักเรี ยนชายคนหนึ่ ง นักเรี ยน
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หญิงคนหนึ่ ง นักเรี ยนชายเป็ นคนที่ มนั่ ใจในตนเอง แต่โกรธง่ ายหายเร็ ว คราวใดที่ถูกตาหนิ ติ
เตียน หน้าตาจะแสดงออกมาให้เห็นชัดเจน นักเรี ยนหญิง โกรธง่าย แต่หายช้า หน้าตาบูดบึ้งอยู่
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เสมอ จนมีคนหนึ่ งทักว่า “ทาไมหน้าตา เหมือนโกรธใครมาร้อยปี ” ทั้งสองคนบอกด้วยความดีใจ
ว่า “ผมทาได้แล้วครับ หนูทาได้แล้วค่ะ”
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ทุกสิ่ งทุ กอย่างในชี วิต ทุ กคนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ ทาได้ดว้ ยตนเอง ขอเพียงมีกาลังใจให้

ตนเอง

อุษณีย์

๑๒

ขั้นที่ ๑ Survey (S) อ่านสารวจ
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารวจบทความอย่างคร่ าว ๆ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
โดยเขียนคาตอบในช่องว่าง
ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................
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ชื่ อผู้แต่ ง..............................................................................................................................................
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จุดมุ่งหมายของผู้แต่ ง..........................................................................................................................
สาระสาคัญ..........................................................................................................................................
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ขั้นที่ ๒ Question (Q) การตั้งคาถาม
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คาชี้แจง ให้ นักเรียนตั้งคาถามในสิ่ งทีต่ ้ องการจากบทความ เรื่องการรักษากายและใจ
ยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
ในขอบเขตหัวข้ อต่ อไปนี้
ก. สาระสาคัญ
ข. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ค. จุดประสงค์ ของผู้เขียน
แล้วเขียนคาถามอย่างน้ อยคนละ ๓ ข้ อ
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๑. .......................................................................................................................................................
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านบทความอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจับใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
และให้นา คา วลี หรื อประโยคจากเนื้อเรื่ องและตอบคาถามที่บนั ทึกไว้ในขั้นที่ ๒
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ขณะทีอ่ ่านอย่างละเอียดรอบคอบ หากพบข้ อความใดไม่ เข้ าใจให้ บันทึกในตารางข้ างล่ างนี้
เพือ่ ถามครู ผ้ สู อน
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนจดจาข้อความที่สาคัญแล้วสรุ ปความจากเนื้อหาด้วยสานวนของตัวเองโดยใช้
ความคิดเสริ มที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านจบและพิจารณาว่าตอบคาถามได้ครบถ้วนหรื อไม่
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๑. จุดประสงค์ ในการแต่ ง
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๓. ข้ อคิดทีไ่ ด้ รับ
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๓.๒ ................................................................................................................................................
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เรื่อง การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
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๑. “จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” จากบทความข้างต้นมีความหมายว่าอย่างไร
ก. จิตเป็ นสิ่ งที่สามารถควบคุมร่ ายกายให้ทางานตามที่ตอ้ งการได้
ข. จิตทาหน้าที่เป็ นเจ้านาย ส่ วนกายทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ่าว
ค. จิตเดินนาหน้า กายเดินตามหลัง
ง. จิตเป็ นผูค้ ิดให้กายกระทา
๒. “กาลังใจจากใครหนอ ขอเป็ นทานให้ฝั่นให้ใฝ่ ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชน
ความหวัง...”
จากข้อความข้างต้น ผูเ้ ขียนต้องการสื่ อถึงอะไร
ก. หากชีวติ มีกาลังใจ ชีวติ ก็จะมีความหวัง
ข. ขอเพียงมีกาลังใจจากใครสักคน
ค. โปรดให้กาลังใจเป็ นทาน
ง. ชีวติ ผ่านพ้นด้วยกาลังใจ
๓. จากบทความนี้ กาลังใจที่สาคัญที่สุดที่ผเู ้ ขียนกล่าวถึงคือกาลังใจจากบุคคลใด
ก. กาลังใจจากคนรัก
ข. กาลังใจจากเพื่อนร่ วมงาน
ค. กาลังใจจากพ่อแม่
ง. กาลังใจจากตนเอง
๔. “เรื่ องเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของทุกคน น้อยคนนักที่ไม่เคยป่ วยเลย”
จากข้อความข้างต้นนี้ หมายถึงอะไร
ก. ความเจ็บป่ วยเป็ นสิ่ งที่เกิดคู่กบั ร่ างกาย
ข. ความเจ็บป่ วยทาให้เกิดความทุกข์
ค. ไม่มีใครไม่เคยป่ วย
ง. เจ็บไข้ได้ป่วยทาให้ทุกข์ใจ

๑๖

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

ok

.c

om

๕. “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ”
ข้อความข้างต้น หมายถีงข้อใด
จ. หากไม่มีโรคก็ไม่มีลาภ
ฉ. ร่ างกายไม่เจ็บป่ วยทาให้ได้ลาภมาก
ช. ร่ างกายสาคัญกว่าทรัพย์สินเงินทอง
ซ. ทรัพย์สินหรื อลาภยศใด ๆ ก็ไม่สาคัญเท่ากับการมีสุขภาพกายดี
๖. จากเรื่ องนี้ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อถึงเรื่ องอะไร
ก. อย่ายอมแพ้ความเจ็บป่ วย
ข. กาลังใจจากตนเองเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด
ค. ขอกาลังใจจากใครสักคนที่หวังดี
ง. ให้รักษาใจของตนเอง
๗. ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีจุดประสงค์อย่างไร
ก. เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ของการให้กาลังใจตนเองและปฏิบตั ิตาม
ข. เพื่อให้รู้เท่าทันความคิดของตนเอง
ค. เพื่อให้มีความหวังในการรักษาโรคให้หาย
ง. เพื่อให้ยอมรับความเป็ นจริ ง
๘. จากเรื่ องนี้นกั เรี ยนคิดว่านักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงหายโกรธได้อย่างไร
ก. ด้วยการรู้จกั ทาใจให้มีความสุ ข
ข. ด้วยการได้กาลังใจจากเพื่อน
ค. ด้วยการรู ้เท่าทันจิตของตนเอง
ง. ด้วยการยอมรับความจริ ง
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๙. ข้อใดเป็ นความจริ ง
ก. คนที่มีความมัน่ ใจในตนเองสู งย่อมให้กาลังใจตนเองได้ดีมาก
ข. ความวิตกกังวลทาให้อาการเจ็บป่ วยหนักขึ้น
ค. คนโกรธง่ายย่อมฝึ กการให้กาลังใจตนเองได้ดีที่สุด
ง. ไม่มีมิตรแท้และศัตรู ที่ถาวร
๑๐. จากเรื่ องนี้ขอ้ ใดสรุ ปขั้นตอนของการปฏิบตั ิในการรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยได้ถูกต้อง
ก. ยอมรับความจริ ง สร้างจินตนาการว่าหายป่ วย ให้กาลังใจตนเอง
ข. ให้กาลังใจตนเอง สร้างจินตนาการว่าหายป่ วย มีสติ
ค. มีสติ สร้างจินตนาการว่าหายป่ วย ให้กาลังใจตนเอง
ง. ยอมรับความจริ ง มีสติ ให้กาลังใจตนเอง
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เรื่อง การรักษากายและใจยามเจ็บป่ วยด้ วยกาลังใจของตนเอง
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