คํานํา

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะการอานคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ การคิดวิเคราะหนําไปสู
การสรางองคความรู ความคิด การตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนิน
ชีวิต แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห มีทั้งหมด ๕ เลม ดังนี้
เลมที่ ๑ การอานคิดวิเคราะหจากขาว
เลมที่ ๒ การอานคิดวิเคราะหจากบทความ
เลมที่ ๓ การอานคิดวิเคราะหจากบันเทิงคดี
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี
เลมที่ ๕ การอานคิดวิเคราะหจากบทประพันธ
ผูจัดทําหวังวาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหชุดนี้ จะชวยใหนักเรียนมีความรู
ความเข าใจ เกิด ทัก ษะการอ านคิด วิเ คราะหไ ดเ ปน อย างดี และเป นแนวทางหนึ่ง ใน
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนได

ศศิธร หรุมรื่น

สารบัญ
หนา
คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห วิชา ภาษาไทย ๖
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สําหรับนักเรียน
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
จุดประสงคการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี
ใบความรูที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
ใบความรูที่ ๒ การอานคิดวิเคราะหบทความ
แบบฝกทักษะที่ ๑
แบบฝกทักษะที่ ๒
แบบฝกทักษะที่ ๓
แบบฝกทักษะที่ ๔
แบบทดสอบหลังเรียน วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑
เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒
เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓
เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

๑
๒
๓
๔
๑๐
๑๒
๑๕
๑๘
๒๐
๒๔
๒๘
๓๔
๓๖
๓๗
๓๘
๔๐
๔๓
๔๕

๑

คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี
สําหรับนักเรียน
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเ คราะห วิช า ภาษาไทย ๖ รหัส วิช า ท ๒๓๑๐๒
ชั้น มั ธยมศึก ษาป ที่ ๓ เล มที่ ๔ การอา นคิด วิ เคราะห จ ากสารคดี โดยแบบฝ ก เล ม นี้
มีทั้งหมด ๔ แบบฝก ใหนักเรียนอานคําแนะนําการใชและปฏิบัติตามขัน้ ตอน ดังนี้
๑. ศึกษาตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรู
๒. อานคําชี้แจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหใหเขาใจตามขั้นตอน
๓. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน ๑๐ ขอ ลงในกระดาษคําตอบจากนั้นตรวจ
คําตอบจากเฉลยในภาคผนวก สงใหครูตรวจสอบความถูกตอง แลวบันทึกคะแนน
๔. ศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระของการคิ ด วิ เ คราะห ทํ า ความเข า ใจแล ว ทํ า แบบฝ ก
ที่กําหนดใหครบตามลําดับ
๕. นักเรียนตองทําแบบฝกทักษะครบทุกแบบฝก
๖. ตรวจคําตอบจากเฉลยในภาคผนวกแลวบันทึกคะแนนที่ไดลงในแบบสรุปผล
๗. ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน ๑๐ ขอ ลงในกระดาษคําตอบจากนั้นตรวจ
คําตอบจากเฉลยในภาคผนวก สงใหครูตรวจสอบความถูกตอง แลวบันทึกคะแนน
๘. รวมกับครูประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาหรือพัฒนาการของตนเอง
กับการประเมินกอนเรียน

นักเรียนตองซื่อสัตย
หามแอบดูเฉลยกอนนะคะ

๒

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐานการเรียนรู ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อ
นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุนจากเรื่อง
ที่อาน
ท ๑.๑ ม.๓/๔ อ า นเรื่ อ งต า งๆ แล ว เขี ย นกรอบแนวคิ ด ผั ง ความคิ ด บั น ทึ ก
ยอความและรายงาน
ท ๑.๑ ม.๓/๕ วิ เ คราะห วิ จ ารณ และประเมิ น เรื่ อ งที่ อ า นโดยใช ก ลวิ ธี
การเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเขาใจไดดีขึ้น
ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะหเพื่อแสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตี ค วามและประเมิ น คุ ณ ค า แนวคิ ด ที่ ไ ด จ ากงานเขี ย นอย า ง
หลากหลายเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิต
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐานการเรี ย นรู ท ๒.๑ ใช ก ระบวนการเขี ย นสื่ อ สาร เขี ย นเรี ย งความ
ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนยอความ
ท ๒.๑ ม.๓/๖ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางมีเหตุผล
ท ๒.๑ ม.๓/๗ เขียนวิเคราะห วิจารณและแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงจากสื่อ
ตางๆ

๓

จุดประสงคการเรียนรู

๑.
๒.
๓.
๔.

บอกจุดมุงหมายของสารคดีไดถูกตอง
บอกประเภทของสารคดีไดถูกตอง
ตอบคําถามและสรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดอยางมีเหตุผล

หลังจากศึกษาคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะ
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
และจุดประสงคการเรียนรูแ ลว
เรามาเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนกันนะคะ

๔

แบบทดสอบกอนเรียน
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี
คําชี้แจง

๑. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก
จํานวน ๑๐ ขอ ๑๐ คะแนน
๒. ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท () ลงในชองตัวเลือก ๑) ๒)
๓) หรือ ๔) เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่เห็นวาเปนคําตอบที่ถูกตอง

ใชเรื่องนี้ตอบคําถามขอ ๑ – ๕
ผีตาโขน
ผีตาโขนเปนประเพณีการละเลนพื้นบานที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่นาภาคภูมิใจอยางหนึ่งของชาวอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งไดยึดถือสืบทอดมาตั้งแต
บรรพกาล ประเพณีแหผีตาโขนจัดเปนสวนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญหรือที่เรียกวา
“งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” มีขึ้นที่อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และจัดเปน
การละเลนที่ถือเปนประเพณีทุกป เกี่ยวโยงกับงานบุญเทศนมหาชาติประจําปกับพระธาตุ
ศรีสองรัก ปูชนียสถานสําคัญของชาวดานซาย
กล า วกั น ว า การแห ผี ต าโขนเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ งที่ พ ระเวสสั น ดรและนางมั ท รี จ ะ
เดินทางออกจากปากลับสูเมือง บรรดาผีปาหลายตนและสัตวนานาชนิดอาลัยรักจึงพากัน
แหแหนแฝงตัวแฝงตนมากับชาวบา นเพื่อมาสงทั้งสองพระองคกลับเมื อง เรียกกันว า
“ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน” จนกลายมาเปน “ผีตาโขน” อยางในปจจุบัน
ผี ต าโขนในขบวนแห จ ะแยกเป น ๒ ชนิ ด คื อ ผี ต าโขนใหญ แ ละผี ต าโขนเล็ ก
ผีตาโขนใหญนั้น ทําเปนหุนรูปผีทําจากไมไผสานมีขนาดใหญกวาคนธรรมดาประมาณ
๒ เทา ประดับตกแตงรูปรางหนาตาดวยเศษวัสดุที่หาไดในทองถิ่น เวลาแหคนเลนจะตอง
เขาไปอยูขางในตัวหุน แตละปจะทําผีตาโขนใหญเพียง ๒ ตัว คือผีตาโขนชาย ๑ ตัวและ
หญิง ๑ ตัว สังเกตจากเครื่องเพศปรากฏชัดเจนที่ตัวหุน ผูมีหนาที่ทําผีตาโขนใหญจะมี
เฉพาะกลุมเทานั้น เพราะคนอื่นไมมีสิทธิ์ทํา การทําก็ตองไดรับอนุญาตจากผีหรือเจากอน
ถาไดรับอนุญาตแลวตองทําทุกปหรือทําติดตอกันอยางนอย ๓ ป สวนผีตาโขนเล็กเปน
การละเลน ของเด็ก ไมวาเด็กเล็ก เด็ก วัยรุนหรือผู ใหญ ทั้งหญิงชาย มี สิทธิ์ทําและ
รวมสนุกไดทุกคน แตผูหญิงไมคอยเขารวม เพราะเปนการเลนคอนขางผาดโผนและ

๕

ซุก ซน ผู เ ข า ร วมในพิ ธี นี้จ ะแต งกายคล ายผี แ ละปศ าจใสห น า กากขนาดใหญ ทํ า จาก
กาบมะพราวแกะสลักและสวมศีรษะดวยหวดนึ่งขาวเหนียว ในขบวนแหจะประกอบไป
ดวยการรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน
ที่มา : สมพร วชิรวัชรินทร, อุทัยวรรณ หวังไมตรี และสัญญา จันทรเหนือ
๑. เรื่องนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
๑) เพื่อใหความรู
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน
๒. เรื่องนี้เปนสารคดีประเภทใด
๑) สารคดีทั่วไป
๒) สารคดีวิชาการ
๓) สารคดีประเพณี
๔) สารคดีเชิงประวัติ
๓. ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑) ผีตาโขนเปนงานบุญหลวงที่จัดขึ้นทุกป
๒) การทําผีตาโขนใหญตองไดรับอนุญาตกอน
๓) มีเพียงผูชายที่จะไดเขารวมเลนผีตาโขนเล็ก
๔) การแหผีตาโขนมาจากชาดกเรื่องพระเวสสันดร
๔. สาระสําคัญของสารคดีนี้คืออะไร
๑) ผีตาโขนในขบวนแหมี ๒ ชนิด
๒) ผีตาโขนมาจากคําวา ผีตามคน
๓) ผีตาโขนเปนการละเลนที่สนุกสนาน
๔) ผีตาโขนเปนการละเลนของชาวอําเภอดานซาย
๕. นักเรียนคิดวาเหตุใดหนากากผีตาโขนจึงสวมหวดนึ่งขาวเหนียว
๑) เพราะมีราคาถูก
๒) เพราะเปนสิ่งที่หางาย
๓) เพราะเกี่ยวของกับวิถีชีวิต
๔) เพราะวัสดุทํามาจากธรรมชาติ

๖

ใชเรื่องนี้ตอบคําถามขอ ๖ – ๑๐
ไดโนเสาร
ไดโนเสาร (Dinosaur) เปนชื่อเรียกโดยรวมของสัตวดึกดําบรรพในอันดับใหญ
Dinosauria ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพในมหายุคมีโซโซอิกเปนเวลานานถึง
๑๖๕ ลานป กอนจะสูญพันธุไปเมื่อ ๖๕ ลานปที่แลว คนสวนใหญเขาใจวาไดโนเสารเปน
สัตวเลื้อยคลาน แตอันที่จ ริงไดโนเสารเปนสัตวในอันดับหนึ่งที่มีลักษณะก้ํากึ่งระหวาง
สัตวเลื้อยคลานและนก
คําวา ไดโนเสาร ในภาษาอังกฤษ dinosaur ถูกตั้งขึ้นโดย เซอร ริชารด โอเวน
นักบรรพชีวิ นวิทยา ชาวอัง กฤษ ซึ่งเปนการผสมของคําในภาษากรีก สองคํ า คือ คําว า
deinos (δεινός) (ใหญ จ นน า สะพรึ ง กลั ว ) และคํ า ว า sauros (σαύρα)
(สัตวเลื้อยคลาน)
หลายคนเข าใจผิด วา ไดโนเสาร คื อ สัต วที่ อ าศั ย อยู ใ นมหายุ คมี โ ซโซอิก ทั้ งหมด
แตจริง ๆ แลว ไดโนเสารคือสัตวชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูบนพื้นดินเทานั้น สัตวบกบางชนิดที่
คลายไดโนเสาร สัตวน้ําและสัตวปกที่มีลักษณะคลายไดโนเสาร ไมถือวาเปนไดโนเสาร
เปนเพียงสัตวชนิดที่อาศัยอยูในยุคเดียวกับไดโนเสารเทานั้น
แมวาไดโนเสารจะสูญพันธุไปนานหลายลานปแลว แตคําวาไดโนเสารก็ยังเปน
ที่รูจักกันอยางแพรห ลาย ทั้ งนี้อาจเป นเพราะไดโนเสารนั้นนับว าเปนสัตว ชนิดหนึ่ง ที่
เต็มไปดวยปริศนาและความนาอัศจรรยเปนอันมากนั่นเอง
มนุษยคนพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารมาเปนเวลานับพันปแลว แตยังไมมีผูใด
เขาใจอยางถองแทวาเศษซากเหลานี้เปนของสัตวชนิดใด และพากันคาดเดาไปตาง ๆ
นานา ชาวจี น มี ค วามคิ ด ว า นี่ คื อ กระดู ก ของมั ง กร ขณะที่ ช าวยุ โ รปเชื่ อ ว า นี่ เ ป น
สิ่ง หลงเหลื อ ของสัต ว ที่ สูญ พั นธุ ไ ปเมื่ อครั้ ง เกิ ด น้ํา ท วมโลกครั้ง ใหญ จนกระทั่ งเมื่ อ มี
การค น พบซากดึ ก ดํ า บรรพ ใ นป ค.ศ. ๑๘๒๒ โดย กิ เ ดี ย น แมนเทล นั ก ธรณี วิ ท ยา
ชาวอัง กฤษ ไดโนเสารช นิดแรกของโลกจึง ได ถูก ตั้ง ชื่อ ขึ้นว า อิกั วโนดอน เนื่ องจาก
ซากดึกดําบรรพนี้มีลักษณะละมายคลายคลึงกับโครงกระดูกของตัวอิกัวนาในปจจุบัน
สองป ต อ มา วิ ล เลี ยม บั ก แลนด (William Buckland) ศาสตราจารย ด า น
ธรณีวิทยา ประจํามหาวิทยาลัยออกซฟอรด ก็ไดเปนคนแรกที่ตีพิมพขอเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับไดโนเสารในวารสารทางวิทยาศาสตร โดยเปนไดโนเสารชนิด เมกะโลซอรั ส
บักแลนดี (Megalosaurus bucklandii) และการศึกษาซากดึกดําบรรพของสัตวพวก
กิ้งกา ขนาดใหญนี้ก็ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากนักวิทยาศาสตรทั้งในยุโรปและ
อเมริกา

๗

จากนั้นในป ค.ศ. ๑๘๔๒ เซอร ริชารด โอเวน เห็นวาซากดึกดําบรรพขนาดใหญ
ที่ถู ก ค น พบมี ลั ก ษณะหลายอย า งร ว มกั น จึ งได บั ญ ญัติ คํ า ว า ไดโนเสาร เพื่ อ จั ด ให
สัตวเหลานี้อยูในกลุมอนุกรมวิธานเดียวกัน นอกจากนี้ เซอร ริชารด โอเวน ยังได
จัดตั้งพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติขึ้น ที่เซาทเคนซิงตัน กรุงลอนดอน เพื่อแสดง
ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร รวมทั้งหลักฐานทางธรณีวิทยาและชีววิทยาอื่น ๆ ที่ถูกคนพบ
โดยไดรับการสนับสนุนจากเจาชายอัลเบิรตแหงแซกซ-โคเบิรก-โกทา (Prince Albert of
Saxe-Coburg-Gotha) พระสวามีของสมเด็จ พระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแหงสหราช
อาณาจักร
จากนั้นมาก็ไดมีการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสารในทุกทวีปทั่วโลก ทุกวันนี้มี
คณะสํารวจซากดึกดําบรรพไดโนเสารอยูมากมาย ทําใหมีการคนพบไดโนเสารชนิดใหม
เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก ประมาณวามีการคนพบไดโนเสารชนิดใหมเพิ่มขึ้นหนึ่งชนิดใน
ทุก สั ปดาห โดยทํ า เลทองในตอนนี้อ ยู ที่ท างตอนใต ข องทวี ปอเมริก าใต โดยเฉพาะ
ประเทศอารเจนตินาและประเทศจีน
ที่มา : ฉัตรชัย เครือเสมา

๘

๖. เรื่องนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
๑) เพื่อใหความรู
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน
๗. ขอใดกลาวถูกตอง
๑) ไดโนเสารสูญพันธุไปเมื่อ ๑๖๕ ลานปที่แลว
๒) สัตวในมหายุคมีโซโซอิกทั้งหมดจัดเปนไดโนเสาร
๓) เซอร ริชารด โอเวน เปนผูบัญญัติคําวา ไดโนเสาร
๔) แอฟริกาใตเปนสถานที่ยอดนิยมในการคนหาซากไดโนเสาร
๘. ขอใดคือสาระสําคัญของสารคดีเรื่องนี้
๑) บอกที่มาของคําวาไดโนเสาร
๒) บอกชวงเวลาที่ไดโนเสารมีชีวิตอยู
๓) บอกแหลงที่ขุดคนพบซากไดโนเสาร
๔) บอกประวัติและการคนพบไดโนเสาร
๙. เหตุใดไดโนเสารจึงมีลักษณะของนกดวย
๑) เพราะออกลูกเปนไขเหมือนกัน
๒) เพราะไดโนเสารบางชนิดบินได
๓) เพราะอาศัยอยูบนบกเหมือนกัน
๔) เพราะนกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร
๑๐. ขอใดไมใชประโยชนของการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสาร
๑) ใชบอกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
๒) ใชเปนประโยชนในเชิงทองเที่ยวและพาณิชย
๓) เปนประโยชนในการขุดหาแหลงแรบางชนิด
๔) ใชบอกสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศในอดีต

๙

กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี

ชื่อ-สกุล.....................................................................ชั้น....................เลขที่........
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สรุปคะแนน
คะแนนเต็ม
รวม ๑๐ คะแนน

คะแนนที่ได
..............................................

๑๐

ใบความรูที่ ๑
ความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห

ความหมายของการคิดวิเคราะห
การคิ ด วิ เ คราะห ว า เป น ความสามารถในการจํ า แนกแจกแจงและแยกแยะ
องคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ
เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
องคประกอบของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะหมีองคประกอบ ดังนี้
๑. ความสามารถในการตีความ
การตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผ ลแกสิ่ง ที่
ตองการจะวิเคราะห เพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เปนการสราง
ความเขาใจตอสิ่งที่ตองการวิเคราะห โดยสิ่งนั้นไมไดปรากฏโดยตรง
๒. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห
การที่จะคิดวิเคราะหไดดีนั้น จําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่อง
นั้น ซึ่งจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหแจกแจงและจําแนกไดวาเรื่องนั้น
เกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอย ๆ อะไรบาง และรูวาอะไรเป นสาเหตุกอใหเกิด
อะไร
๓. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม
นักคิดเชิงวิเคราะหตองเปนคนชางสังเกตและชางสงสัยเมื่อพบความผิดปกติ
ตาง ๆ รวมถึงตองเปนคนชางถาม โดยตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการคิดตอ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยยึดหลักการตั้งคําถาม ๕W ๑H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) อยางไร (How)
๔. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
นักคิดเชิ งวิเคราะหตอ งมีความสามารถในการหาเหตุผ ลความสัม พันธเชิ ง
เหตุผล สามารถหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุใหเกิดสิ่งนั้น เรื่องนั้นเชื่อมกับเรื่องนี้ได
อยางไร เรื่องนี้มีใครเกี่ยวของบาง เกี่ยวของอยางไร เปนตน

๑๑

กระบวนการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะหประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห
เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อเปนตนเรื่องที่
ใชวิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ เรื่องราว เหตุการณ หรือ
สถานการณ จากขาว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ เปนตน
ขั้นที่ ๒ กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค
เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของสิ่งที่ตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะ
กําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อคนหาความจริง
สาเหตุหรือความสําคัญ เชน บทความนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด
ขั้นที่ ๓ กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ
เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชน
เกณฑในการจําแนกสิ่งของที่มีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหา
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือ
ขัดแยงกัน
ขั้นที่ ๔ พิจารณาแยกแยะ
เป น การพิ นิจ พิ เ คราะห ทํ าการแยกแยะ กระจายสิ่ง ที่ กํ าหนดให อ อกเป น
สวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิค ๕W ๑H ประกอบดวย ใคร (Who) ทําอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) อยางไร (How)
ขั้นที่ ๕ สรุปคําตอบ
เป น การรวบรวมประเด็ น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ หาข อ สรุ ป เป น คํ า ตอบป ญ หาของสิ่ ง ที่
กําหนดให
ไปศึกษาใบความรูที่ ๒
กันตอเถอะคะ

๑๒

ใบความรูที่ ๒
การอานคิดวิเคราะหสารคดี

ความหมายของสารคดี
สารคดี หมายถึง งานเขียนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริง เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง มีเจตนาเบื้องตนในการใหส าระ ความรู
ความคิด ทั้งนี้ตองมีกลวิธีการเขียนใหเกิดความเพลิดเพลินดวย
สารคดี กับ บทความมี ลั กษณะคลา ยกั น มาก แต จ ะแตกต างกัน ตรงที่ส ารคดี มี
ความรูเปนแกน มีความคิดเห็นเปนสวนประกอบ แตบทความจะมีความคิดเห็นเปนแกน
และมีความรูเปนสวนประกอบ
จุดมุงหมายของสารคดี
สารคดีมีจุดมุงหมาย ดังนี้
๑. เพื่ อ ให ค วามรู อาจจะเป น ความรู เ ฉพาะสาขาวิ ช า เช น วิ ท ยาศาสตร
สังคมศาสตร ตัวอยางเชน ความรูเกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอย ความรูเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน
๒. เพื่อใหขอเท็จจริง ซึ่งอาจไดมาจากประสบการณที่ผูเขียนคนควารวบรวมมา
ประสบดวยตนเองหรือไดรับการบอกเลาโดยมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ ซึ่งผูเขียนอาจจะนํามา
เรียบเรียง หรือเลาในรูปสารคดี เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีเกี่ยวกับสัตวปา สารคดี
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนตน
๓. เพื่อ แสดงความคิด เห็น หรื อแนวคิด เป นการใหแ นวคิด ที่เ ปน ประโยชน
เพื่อสงเสริมใหผูอานมีความคิดที่กวางขวางยิ่งขึ้น เชน สารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาชุ มชน
สารคดีเกี่ยวกับการแกปญหาของสังคม สารคดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติ เปนตน
๔. เพื่อใหความเพลิดเพลิน บางเรื่องเขียนใหเปนสารคดีที่ไมมีส าระวิชามาก
เกิ น ไป ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนองความตอ งการของผู อา น ให ผูอ า นเกิ ด ความเพลิ ดเพลิ น
สนุกสนานไปกับเรื่อง ขณะเดียวกันก็ไดสาระความรู ขอเท็จจริง และความคิดเห็นดวย
เชน สารคดีเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยผูเขียนมีการพรรณนความงามของธรรมชาติดวย
ถอยคําที่สละสลวย

๑๓

ลักษณะของสารคดี
สารคดีมีลักษณะดังนี้
๑. เนื้อเรื่องมีสารประโยชน เปนงานเขียนที่มุงใหผูอานเกิดความรู ความคิด
๒. เนื้อเรื่องไมจํากัดวาจะเปนเรื่องใด ถาเห็นวาเนื้อหานั้นมีสาระบันเทิงก็สามารถ
นํามาเขียนได
๓. การใชสํานวนภาษาสรางความเพลิดเพลินแกผูอานและผอนคลายความตึงเครียด
ในชีวิตประจําวัน
๔. สารคดีเปนเรื่องราวที่ไมคอยลาสมัย ไมมีการจํากัดกาลเวลาเหมือนขาว
ประเภทของสารคดี
สารคดีแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ ไดแก
๑. สารคดีวิชาการ เปนเรื่องที่ใหความรูวิชาการแขนงตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ภาษาศาสตร สังคมศาสตร เกษตรศาสตร ศาสนศาสตร เปนตน
๒. สารคดีทั่วไป เปนเรื่องที่ใหความรูและความรอบรูทั่ว ๆ ไป เชน การทองเที่ยว
การเลนกีฬา งานอดิเรก สงคราม อุบัติเหตุ การทําขนม ตัดเย็บเสื้อผา การออกกําลังกาย
เปนตน
๓. สารคดีเชิงประวัติ เปนการเขียนประวัติบุคคล สถานที่ วัตถุ และสิ่งที่มี
ความสําคัญ ผูเขียนจะตองมีขอมูลอยางถูกตอง มีหลักฐานที่นาเชื่อถือ ปราศจากอคติ
ลําเอียง ซึ่งแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๓.๑ การเขียนประวัติสถานที่ ตองบอกที่ตั้งของสถานที่ ที่มาของชื่อหรือ
สถานที่นั้น ๆ ความสําคัญของสถานที่นั้น
๓.๒ การเขียนประวัติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ ตองบอกขนาด อายุ
หรือความเกาแก ความสําคัญของสถานที่ สภาพปจ จุบันวาเก็บอยูที่ใด มีความสําคัญ
อยางไร
๓.๓ การเขียนประวัติบุคคลสําคัญ ตองบอกลักษณะเดนของประวัติชีวิต
บุคคลนั้น ๆ เกียรติประวัติ ชวงชีวิตที่สําคัญ ขอคิดที่ไดจากประวัตินั้น
๓.๔ การเขีย นประวัติ งานประเพณี ต องบอกสาเหตุ ที่ทํ าใหเ กิด งานนั้ น
กิจกรรมที่ทําในงาน ตลอดจนความสําคัญของงานนั้น

๑๔

องคประกอบของสารคดี
สารคดีมีองคประกอบดังนี้
๑. คํานํา คือ การเริ่มตนเรื่องโดยการเกริ่นใหผูอานทราบวาเรื่องที่จะเขียนนั้น
เกี่ยวกับเรื่องอะไร เปนการเสนอทรรศนะอยางกวาง ๆ ไวกอน ไมตองอธิบายอยา ง
ละเอียด และไมตองเขียนยาวมากนัก มีเพียงยอหนาเดียว ควรมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความสนใจแกผูอาน ใหไดทราบขอมูลเรื่องที่นารูและนาสนใจ
๒. เนื้อเรื่อง คือ การขยายเนื้อความใหผูอานไดทราบขอมูล รายละเอียด โดย
อาจแทรกสถิติ ตัวอยางประกอบ เพื่อความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การเขียนเนื้อเรื่องอาจมี
หลายยอหนา
๓. สรุป คือ การเขียนขอความในตอนทายของเรื่อง ผูเขียนตองใชศิล ปะใน
การสร า งความประทั บ ใจแก ผู อ า น อาจใช ก ลวิ ธี อ ย า งเช น สรุ ป โดยการใช สํ า นวน
คําพังเพย หรือคําคม หรือทิ้งทายดวยคําถามที่นาสนใจ การเขียนสรุปควรมียอหนา
เดียว
เกงมากคะ
เรามาเริ่มทําแบบฝกทักษะที่ ๑ กันนะคะ

๑๕

แบบฝกทักษะที่ ๑

คะแนนที่ได………...
คะแนนเต็ม ๑๐

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขที่................

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานสารคดีชีวประวัตเิ รื่อง “สืบ นาคะเสถียร” แลวตอบคําถามลงใน
แผนภาพใหถูกตอง (๑๐ คะแนน)
สืบ นาคะเสถียร
สืบ นาคะเสถี ยร หรื อ ชื่อเดิ ม สื บยศ เป นชาวอําเภอเมื อง จังหวั ด
ปราจีนบุรี เกิดเมื่อวันเสารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่ตําบลทางาม
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บิดาชื่อ นายสลับ นาคะเสถียร อดีต
ผูวาราชการ จังหวัดปราจีนบุรี มารดาชื่อ นางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร
มีพี่นอง ทั้งหมด ๓ คน โดยคุณสืบ เปนบุตรชายคนโต นองชาย และ
นองสาว ๒ คน คือ คุณกอบกิจ นาคะเสถียร และคุณกัลยา รักษาสิริกุล
คุณสืบมีบุตรสาว ๑ คน ชื่อ นางสาวชินรัตน นาคะเสถียร
สืบไดเขาเรียนชั้นประถมตอนตน ที่โรงเรียนประจําจังหวัดปราจีนบุรี ชวงปดเทอม
วางจากการเรี ยนก็ ออกไปช วยทางบ านยกเสริ มแนวคั นนาเองเพื่ อไม ให มีข อพิ พ าทกั บ
เพื่อนบาน เมื่อเรียนจบชั้นประถม ๔ ไดไปเรียนตอที่ โรงเรียนเซนตหลุยส จังหวัดฉะเชิงเทรา
จนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ หลังจากนั้นไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(เกษตรศาสตรรุนที่ ๒๙) โดยเลือกเขาศึกษาที่คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(วนศาสตรรุนที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ และจบการศึกษาในป พ.ศ.๒๕๑๔ และตอมาไดทํางาน
ที่สวนสาธารณะของการเคหะแหงชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ สืบเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ที่คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษาใน
ป พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดเริ่มชีวิตขาราชการโดยบรรจุเขารับราชการ ตําแหนงพนักงานปาไมตรี
กองอนุรักษสัตวปา กรมปาไม ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๒ สืบไดรับทุนการศึกษาจากบริติช
เคานซิลเรียนตอในระดับปริญญาโทอีกครั้ง สาขาอนุรักษวิทยา ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน
ในอังกฤษ และจบการศึกษาในป พ.ศ.๒๕๒๔ สืบไดผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับสัตวปาออกมา
มากมาย ตั้งแตการสํารวจติดตามชนิดและพฤติกรรมการทํารังของนก สํารวจแหลงอาศัยของ
กวางผา คนหาและศึกษาพฤติกรรมของเลียงผา มาจนถึงการสํารวจศึกษาสภาพทางนิเวศของ
ป า ห ว ยขาแข ง และทุ ง ใหญ น เรศวร และได เ ป น อาจารย พิ เ ศษ ประจํ า ภาคชี ว วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๖

เชามืดวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ สืบตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงที่บานพักใน
หวยขาแขง โดยไดสั่งเสียลูกนองคนสนิทและเขียนจดหมายสั่งเสีย ๖ ฉบับ ชําระสะสาง
ภาระรับผิดชอบและทรัพยสินสวนตัวที่คั่งคาง รวมถึงมอบหมาย เครื่องใช และอุปกรณใน
การศึกษาวิจัยดานสัตวปาใหส ถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค
ดังกลาว ตั้งศาลเพื่อแสดงความคารวะตอดวงวิญญาณของเจาหนาที่ซึ่งพลีชีพรักษาปา
หวยขาแขง แลวสวดมนตไหวพ ระจนจิตใจสงบ เสียงปนดังขึ้นนัดหนึ่งในราวปาลึก ที่
หวยขาแขง สืบ นาคะเสถี ยร ไดจ บชีวิตของเขาลงและเปน จุดเริ่ มตนของ "ตํา นาน
นักอนุรักษไทย สืบ นาคะเสถียร ผูที่รักปาไม สัตวปาและธรรมชาติ ดวยกายและใจ"
สองอาทิตยตอมา บรรดาเจาหนาที่ระดับสูงของกรมปาไม รวมทั้งผูวาราชการ
จังหวัด นายทหาร นายตํา รวจชั้นผูใหญ นายอํา เภอ ปาไมเขต และเจาหนาที่ปาไม
อีกนับรอยคนไดเปดประชุมเพื่อหามาตรการปองกันการบุกรุกปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง โดย สืบ นาคะเสถียร ไดพยายามจัดตั้งการประชุมหลายสิบครั้งแต ไมมี
การตอบรับจากเจาหนาที่สักครั้ง จนกระทั่งการเสียชีวิตของสืบทําใหมีขอกลาววาหาก
ไมมีเสียงปนนัดนั้น การประชุมดังกลาวก็คงไมเกิดขึ้นเชนกัน
การจากไปของ สื บ นาคะเสถี ย ร ได ส ง ผลสะเทื อ นอย า งล้ํ า ลึ ก ต อ ผู ค นที่ รั ก
ธรรมชาติและแสวงหาความเปนธรรมในสังคม ทั้งนี้เพราะวาในยามที่ยังมีชีวิตอยู สืบมิได
เปนเพียงขาราชการอาชีพ ที่มีภ าระการงานเกี่ย วกับ การพิทัก ษปา และสัตว ปา เทานั้ น
หากเปนผูนําคนสํา คัญของขบวนการอนุรักษธรรมชาติในประเทศไทย เปนผูที่เคยตอสู
เพื่อปกปกรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยไมคํานึงภัยอันตราย
การจากไปของเขานับเปนความสูญเสียครั้งยิ่ง ใหญ และเปนความสูญเสีย ที่ นักอนุรัก ษ
ธรรมชาติทุกคนไมอาจปลอยใหผานพนไปโดยปราศจากความทรงจํา
ที่มา : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

วังแมลูกออน

๑๗

สืบ นาคะเสถียร
ใคร
(๒ คะแนน)

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

ทําอะไร
(๒ คะแนน)

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

ที่ไหน
(๒ คะแนน)

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

เมื่อไร
(๒ คะแนน)

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

อยางไร
(๒ คะแนน)

......................................................................
......................................................................
..................................................................
ไปทําแบบฝกทักษะที่ ๒
กันตอนะคะ

๑๘

แบบฝกทักษะที่ ๒

คะแนนที่ได………...
คะแนนเต็ม ๑๐

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขที่................

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานสารคดีเรื่อง “ขนมจีน...ไมไดมาจากจีนนะ” แลวตอบคําถาม
ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน)
ขนมจีน...ไมไดมาจากจีนนะ
“ขนมจีน” หนึ่งในอาหารยอดนิย มที่อยู คูคนไทยมา
แสนนาน จนอาจกลาวไดวาเปนอาหารสํารองของคน
ไทยรองลงมาจากขาวนั้น ดูเหมือนวาชื่อของมันจะบง
บอกแหลงที่มาอยูอยางชัดเจน แนนอนเลยวามีคนไทย
จํานวนไมนอยคิดวาเสนขนมจีนที่กลม ๆ ยาว ๆ ขาว ๆ
รสชาติคุนปากนั้นจะมาจากประเทศจีน แตใครเลาจะรู
ถึงที่มาที่แทจริงของขนมจีนวาไมไดมีความเกี่ยวของกับ
ประเทศจีนเลยสักนิด
ความจริงแลวขนมจีนเปนอาหารของชาวมอญ (แตชาวมอญจะไมนิยมรับประทาน
จะรับประทานเฉพาะมีการรวมญาติ หรือเวลาหาปลาไดเยอะ) โดยชาวมอญจะเรียก
ขนมจีนวา “คนอม” แตคนไทยจะเขาใจวามันคือ “คนอมจีน” สาเหตุที่คนไทยเขาใจ
แบบนั้นมีเรื่องเลาวา...
วันหนึ่งคนมอญนั่งทําคนอมอยู แลวคนไทยก็เดินมาถามวา “กําลังทําอะไรอยู ”
คนมอญตอบกลับมาเปนภาษามอญวา “คนอมจินโกกเซมเจี๊ยะกัม” ซึ่งแปลวา ขนมจีน
สุกแลว เรียกคนไทยมากินดวยกันสิ คนไทยเขาใจวาอาหารประเภทนี้มีชื่อวา คนอมจิน
จึงทําใหหลังจากนั้นอาหารประเภทนี้ถูกคนไทยเรียกวา คนอมจิน มาจากคําวา คนอม
แปลวา ทํา และคําวา จิน แปลวา สุก จนเพี้ยนมาเปนคําวา ขนมจีน ตามที่เรา
รูจักกัน
จากนั้นอาหารมอญเสนกลม ๆ ยาว ๆ ขาว ๆ นี้ก็ไดรับความนิยมจากคนไทยเปน
อยา งมากในชื่อของ ขนมจี น และยังมี ชื่อเรียกแตกตา งกัน ไปตามภาค ทั้ง ขนมเส น
(ภาคเหนือ) ขาวปุน (ภาคอีสาน) โหนมจีน (ภาคใต) ดังเชนทุกวันนี้
ที่มา : อรวี ชัยรุงเรือง

๑๙

๑. เรื่อง ขนมจีน...ไมไดมาจากจีนนะ เปนสารคดีประเภทใด (๒ คะแนน)
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒. เรื่องนี้มจี ุดมุงหมายอยางไร (๒ คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๓. สาระสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร (๒ คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๔. นักเรียนคิดวาการที่คนไทยไดยินภาษามอญวา “คนอมจินโกกเซมเจี๊ยะกัม” แลวเขาใจ
ว า สิ่ ง ที่ ค นมอญทํ า เรี ย กว า “คนอมจิ น ” แสดงถึ ง ลั ก ษณะนิ สั ย ของคนไทยอย า งไร
(๒ คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๕. เหตุใดคนไทยจึงนิยมรับประทานขนมจีน (๒ คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ไปทําแบบฝกทักษะที่ ๓ กันคะ

๒๐

แบบฝกทักษะที่ ๓

คะแนนที่ได………...
คะแนนเต็ม ๑๐

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขที่................

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานเรื่อง “เย็นสบายกับสายน้ําที่น้ําตกเอราวัณ” แลวทํากิจกรรมที่
กําหนดให (๑๐ คะแนน)
เย็นสบายกับสายน้ําทีน่ ้ําตกเอราวัณ

จังหวัด กาญจนบุรี ขึ้ นชื่ อวา เป นเมือ งที่ชุ มชื้ นไปด วยฝอยฝนหรื อระคนไปดว ย
กลิ่นปา และเปนผืนปาตะวันตกที่วากันวาสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลกก็วาได แถมยังมี
สถานที่ ท อ งเที่ ย วออกแนวผจญภั ย มากมายให นั ก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางไปกั บ กิ จ กรรม
หลากหลาย อิ่มเอมกับธรรมชาติอันเขียวขจี แสนสบายไปกับสายน้ําที่เย็นฉ่ํา โดยเฉพาะ
น้ําตกเอราวัณ ตั้งอยูในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติเอราวัณ อําเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งเปนน้ําตก
ที่มีระยะทางยาวติดตอกัน มีความงามรมรื่นไปดวยแมกไมนานาพันธุ นั่นแน! เริ่มอยาก
ไปดื่มด่ํากับความงามของน้ําตกเอราวัณแลวใชมั้ยละ ถางั้นก็ตามไปชื่นชมไดเลย...
น้ําตกเอราวั ณ เป นอีกน้ํ าตกหนึ่ งที่ขึ้น ชื่อของจังหวั ดกาญจนบุรี เปน น้ําตกที่
สวยงามบนฝงแมน้ําแควใหญ มีระยะทางยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตรติดตอกัน เดิมมี
ชื่อวา "น้ําตกสะดองมองลาย" ตามชื่อลําหวยมองลายซึ่งเปนตนน้ําของน้ําตก แตดวย
ลักษณะน้ําตกชั้นที่ ๗ ของที่นี่มีลักษณะคลายหัวชางเอราวัณ ๓ เศียร จึงกลายเปนที่มา
ของชื่อ น้ําตกเอราวัณ ซึ่งเปนที่รูจักของคนทั่วไปเปนอยางดี

๒๑

น้ําตกเอราวัณนี้มีดวยกันทั้งหมด ๗ ชั้น แตละชั้นจะมีชื่อที่คลองจองกัน เริ่มจาก...
ชั้นที่ ๑ ไหลคืนรัง เปนน้ําตกชั้นเล็ก ๆ ที่เหมาะกับการนั่งเลนรับลมพักผอน
ชั้นที่ ๒ วังมัจฉา เหมาะกับการลงเลนน้ํา เพราะมีแองใหลงไปแหวกวายไดและมี
ฝูง "ปลาพลวง" อาศัยอยูในน้ําดวย
ชั้นที่ ๓ ผาน้ําตก ชั้นนี้น้ําตกจะตกลงมาในระดับสูง นักทองเที่ยวสามารถไปยืน
บริเวณน้ําตกเพื่อเลนน้ําได
ชั้นที่ ๔ อกนางผีเสื้อ ชัน้ นี้มีจุดเดนในการเลนสไลดเดอรไหลลื่นตกลงมายังแองน้ํา
ดานลาง
ชั้นที่ ๕ เบื่อไมลง เปนชั้นที่กินพื้นที่กวางสามารถเลนน้ําได
ชั้นที่ ๖ ดงพฤกษา ชั้นนี้ถูกลอมรอบดวยแมกไมนานาพันธุ
ชั้นที่ ๗ ภูผาเอราวัณ เปนชั้นสุดทายซึ่งเปนชั้นที่สวยงามมาก
น้ําใสสะทอนแสงเปนสีฟาอมเขียวมรกตคลายสระวายน้ําในแตละชั้นของน้ําตกจะ
มีปลาพลวง (ปลาน้ําจืดในตระกูลปลาตะเพียน ลําตัวสีน้ําตาลเขียวเกล็ดโต มีหนวดยาว
๒ คู ชอบอาศัยบริเวณธารน้ําตก ลําหวย หรือลําธารที่ใสสะอาด) แหวกวายอยู แตใน
ชั้นที่มีมากก็เห็นจะเปนชั้นที่ ๒ คือ วังมัจฉา
โดยแตละชั้นของน้ําตกเอราวัณจะมีลักษณะเปนอางสามารถเลนน้ําได และยังมี
เสนทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ มีระยะทางประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ใชเวลาประมาณ
๓๐ นาที เดินผานปาดิบเขา จุดชมวิวและปาผลัดใบที่สวยงาม ทานจะไดรับความรูและ
ความเพลิดเพลินในการชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามเปนอยางยิ่ง น้ําตกเอราวัณคงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ไมควรมองขาม
ที่มา : ณัฐฐิฐา เอกธนพิพัฒน

๒๒

กิจกรรมที่ ๑

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว (๕ คะแนน)

๑. เรื่องนี้เปนสารคดีประเภทใด
๑) สารคดีทั่วไป
๒) สารคดีวิชาการ
๓) สารคดีสถานที่
๔) สารคดีเชิงประวัติ
๒. หากจะพาเด็กเล็ก ๆ และผูสูงอายุไปพักผอนที่น้ําตกเอราวัณ ควรไปที่ชั้นใด
๑) ไหลคืนรัง
๒) ผาน้ําตก
๓) เบื่อไมลง
๔) ดงพฤกษา
๓. ผูที่ชอบความตื่นเตนควรไปเลนน้ําตกเอราวัณที่ชั้นใด
๑) วังมัจฉา
๒) อกนางผีเสื้อ
๓) ดงพฤกษา
๔) ภูผาเอราวัณ
๔. ผูที่จะขึ้นไปน้ําตกชั้นภูผาเอราวัณจําเปนตองมีคุณสมบัติใดเปนอันดับแรก
๑) จิตใจอดทน
๒) รักธรรมชาติ
๓) รางกายแข็งแรง
๔) ชอบความทาทาย
๕. สิ่งใดทีท่ ําใหน้ําตกเอราวัณเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
๑) ความตื่นเตนของกิจกรรม
๒) ความสวยงามของธรรมชาติ
๓) ความสงบรมเย็นของสถานที่
๔) ความหลากหลายของพืชและสัตวที่พบ

๒๓

กิจกรรมที่ ๒ ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (๕ คะแนน)
๑. จุดมุงหมายของเรื่องนี้คือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒. สาระสําคัญของเรื่องนี้คือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๓. นักเรียนคิดวาการตั้งชื่อน้ําตกเอราวัณแตละชั้นมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๔. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับการเปลี่ยนชื่อน้ําตกจาก “สะดองมองลาย” เปน
“เอราวัณ”
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๕. หลังจากที่อานสารคดีเรื่องนี้แลว นักเรียนจะไปเที่ยวน้ําตกเอราวัณหรือไม เพราะ
เหตุใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ไปทําแบบฝกทักษะที่ ๔ กันคะ

๒๔

แบบฝกทักษะที่ ๔

คะแนนที่ได………...
คะแนนเต็ม ๑๔

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขที่................

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานเรื่อง “ประเพณีตักบาตรเทโว” แลวทํากิจกรรมที่กําหนดให
(๑๔ คะแนน)
ประเพณีตกั บาตรเทโว

ในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ซึ่งตรงกับชวงสิ้นสุดการอยูจําพรรษาเปนเวลา ๓ เดือน
ของภิกษุสงฆที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไวพอดี ในทุก ๆ ป พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายจะถือเอาวันนี้เปนวันสําคัญ จะรวมกันทําบุญตักบาตรโดยจัดพิธีเปนพิเศษกวา
การทําบุญตักบาตรทั่วไป เรียกการตักบาตรครั้งนี้วา ตักบาตรเทโว หรือการถวายบาตร
พระภิ กษุ เนื่ องในโอกาสวั นคล ายวั นที่ องค พ ระสั มมาสั มพุ ทธเจ าเสด็ จ ลงจากสวรรค
ชั้นดาวดึงส และเปนการทําบุญทํากุศลอุทิศใหแกบรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่นองที่
ลวงลับไปแลว เจากรรมนายเวรและเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตนเองและครอบครัว
คําวา เทโว มาจากคําวา เทโวโรหณะ หมายถึงการเสด็จลงมาจากเทวโลกของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนเหตุการณหลังจากที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรู
ทรงออกประกาศพระศาสนาไปทั่วชมพูทวีป เสด็จไปโปรดเทศนาพระญาติพระวงศทั้งหลาย
จนได ดวงตาเห็ นธรรมตามสมควร คงเหลื อแต พ ระนางสิ ริ มหามายา พุ ทธมารดาที่
สิ้นพระชนมไปหลังจากที่มีพระประสูติกาลได ๗ วัน องคพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงดําริจะที่
จะขึ้นไปเทศนาแสดงธรรมโปรดแดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเพื่อเปนการสนอง
พระคุณ เปนเวลา ๑ พรรษา ในพรรษาที่ ๗ หลังจากที่ทรงตรัสรูและเสด็จกลับลงมายัง
โลกมนุษยในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ เมื่อเหลาเทพบุตร เทพธิดา เทวดานางฟา
มนุษย ภูติผีปศาจ อสูรกาย ประชาชนทราบขาวการเสด็จกลับลงมาจากดาวดึงส จึงพา
กันไปเขาเฝาฯ รออยูที่เชิงบันไดเพื่อถวายบาตรแดพระองคกันอยางเนื่องแนน

๒๕

วัดแตละวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปที่คนในชุมชนเคารพนับถือขึ้นประดิษฐานบุษบก
พร อมกั บวางบาตรไว ดานหน า จั ดเป นขบวนแห นํ าหนาแถวพระภิกษุส งฆ สามเณร
เพื่อรับบาตรจากญาติโยมทั้งหลาย บางวัดที่มีพระพุทธบาทจําลองอยูบนเขา พระภิกษุสงฆ
จะเดินลงมาตามบันไดเชิงขาเพื่อรับบาตร เสมือนเหตุการณที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จจากดาวดึงสลงมาทางบันไดเชิงเขา มีการจัดถวายภัตตาหารคาวหวาน ขาวสาร
อาหารแหง ดอกบัว ขาวตมโยน เนื่องจากในครั้งสมัยพุทธกาลมีประชาชนตางมารอเฝารับ
เสด็จฯ เปนจํานวนมากทําใหไมสามารถใสบาตรถึงตัวพระองคได จึงพากันอธิษฐานแลวใส
บาตรแทน ซึ่งดวยศรัทธาตั้งใจจริงทําใหอาหารที่โยนมานั้นตกลงในบาตรของพระพุทธองค
ไดพอเหมาะพอดี
นอกจากนี้ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่กลาวถึงในพุทธประวัติสืบเนื่องมาจากเหตุการณ
การเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย นั่นคือ ขาวมธุปายาส
(ขาวทิพย) หรือขาวที่กวนกับน้ําผึ้ง โดยขาวทิพยนี้จะประกอบพิธีกวนขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๑๑ กอนวันออกพรรษา ๑ วัน โดยจะตองใหเด็กหญิงอายุเกิน ๑๒ ป ที่ยังไมมี
ประจําเดือน ๔ คน นุงขาว หมขาว ทําหนาที่กวนขาวทิพย การกวนขาวทิ พยนี้ตาม
ตํ า นานความเชื่ อ กล า วไว ว า นางสุ ชาดาคื อผู ริ เ ริ่ มการปรุ งข า วมธุ ป ายาสมาถวาย
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ตอมาเหลาเทพบุตร เทพธิดา เทวดานางฟา มนุษย ผี ปศาจ
อสูรกาย ไดรวมตัวกันประกอบพิธีกวนขาวทิพยเพื่อแจกจายใหไดนําไปถวายบาตรแดองค
พระสัมมาสัมพุทธเจารวมกัน จึงเปนที่มาของการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนและวัดที่
จะรวมกันจัดพิธีกวนขาวทิพยเพื่อใชในการตักบาตรในวันตักบาตรเทโวนั่นเอง
ที่มา : นิรนาม
กิจกรรมที่ ๑

(๕ คะแนน)

ขอความใดเปนความจริงใหทําเครื่องหมาย  ในชอง “ใช”
ขอความใดไมเปนความจริงใหทําเครื่องหมาย  ในชอง “ไมใช”
ขอ
ขอความ
๑ วันออกพรรษาตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑
๒ วันออกพรรษาเปนวันพี่พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปบนสวรรค
๓ การถวายขาวตมโยนเนื่องจากไมสามารถใสบาตรถึงตัวพระสงฆ
ได
๔ การกวนขาวทิพยจะทําหลังวันออกพรรษา ๑ วัน
๕ ขาวที่กวนกับน้ําผึ้งเรียกวา ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย

ใช

ไมใช

๒๖

กิจกรรมที่ ๒

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว (๕ คะแนน)

๑. เรื่องนี้เปนสารคดีประเภทใด
๑) สารคดีทั่วไป
๒) สารคดีวิชาการ
๓) สารคดีประเพณี
๔) สารคดีเชิงประวัติ
๒. เรื่องนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
๑) เพื่อใหความรู
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน
๓. เหตุใดจึงประกอบพิธีกวนขาวทิพยกอนวันออกพรรษา ๑ วัน
๑) เพื่อใหขาวทิพยมีความสดอรอย
๒) เพื่อใหไดผลบุญมากเชนนางสุชาดา
๓) เพื่อใหชาวบานไดรวมแรงรวมใจกัน
๔) เพื่อใหทันถวายพระในวันออกพรรษา
๔. เหตุใดจึงใหเด็กหญิงที่ยังไมมีประจําเดือนเปนผูกวนขาวทิพย
๑) เพราะมีความบริสุทธิ์
๒) เพราะมีความออนนอม
๓) เพราะไมมีกามารมณ
๔) เพราะมีรางกายแข็งแรง
๕. ประชาชนมีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรเทโวอยางไร
๑) เสมือนไดใสบาตรกับพระพุทธเจา
๒) เปนงานบุญใหญประจําปของชุมชน
๓) ไดอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับ
๔) ไดเสริมสิริมงคลใหแกตนเองและครอบครัว

๒๗

กิจกรรมที่ ๓

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

ขาวมธุปายาสเปนอาหารวิเศษ ผูใดมีวาสนาไดกินจะมีรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
อุดมดวยสติปญญา และเปนสิริมงคลแกชวี ิต
๑. นั ก เรี ย นคิ ด เห็ น อย า งไรกั บ ข อ ความข า งต น ให ใ ช เ หตุ ผ ลประกอบคํ า อธิ บ าย
(๒ คะแนน)
๑) ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงลอมรอบขอความขางลางนี้เพียง ๑ ขอความ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
๒) ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลที่สอดคลองกับความคิดการเลือกในขอ ๑)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
.................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
๒. นักเรียนคิดวาควรทําอยางไรกับขาวสารอาหารแหงที่ประชาชาชนนํามาตักบาตรเทโว
จนเกินความตองการของวัดและพระภิกษุ (๒ คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

๒๘

แบบทดสอบหลังเรียน
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี
คําชี้แจง

๑. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก
จํานวน ๑๐ ขอ ๑๐ คะแนน
๒. ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท () ลงในชองตัวเลือก ๑) ๒)
๓) หรือ ๔) เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่เห็นวาเปนคําตอบที่ถูกตอง

ใชบทความนีต้ อบคําถามขอ ๑ – ๕
ไดโนเสาร
ไดโนเสาร (Dinosaur) เปนชื่อเรียกโดยรวมของสัตวดึกดําบรรพในอันดับใหญ
Dinosauria ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพในมหายุคมีโซโซอิกเปนเวลานานถึง
๑๖๕ ลานป กอนจะสูญพันธุไปเมื่อ ๖๕ ลานปที่แลว คนสวนใหญเขาใจวาไดโนเสารเปน
สัตวเลื้อยคลาน แตอันที่จ ริงไดโนเสารเปนสัตว ในอันดับหนึ่งที่มีลักษณะก้ํากึ่งระหวาง
สัตวเลื้อยคลานและนก
คําวา ไดโนเสาร ในภาษาอังกฤษ dinosaur ถูกตั้งขึ้นโดย เซอร ริชารด โอเวน
นักบรรพชีวิ นวิทยา ชาวอัง กฤษ ซึ่งเปนการผสมของคําในภาษากรีก สองคํ า คือ คําว า
deinos (δεινός) (ใหญ จ นน า สะพรึ ง กลั ว ) และคํ า ว า sauros (σαύρα)
(สัตวเลื้อยคลาน)
หลายคนเข าใจผิด วา ไดโนเสาร คื อ สัต วที่ อ าศั ย อยู ใ นมหายุ คมี โ ซโซอิก ทั้ งหมด
แตจริง ๆ แลว ไดโนเสารคือสัตวชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูบนพื้นดินเทานั้น สัตวบกบางชนิดที่
คลายไดโนเสาร สัตวน้ําและสัตวปกที่มีลักษณะคลายไดโนเสาร ไมถือวาเปนไดโนเสาร
เปนเพียงสัตวชนิดที่อาศัยอยูในยุคเดียวกับไดโนเสารเทานั้น
แมวาไดโนเสารจะสูญพันธุไปนานหลายลานปแลว แตคําวาไดโนเสารก็ยังเปน
ที่รูจักกันอยางแพรห ลาย ทั้ งนี้อาจเป นเพราะไดโนเสารนั้นนับว าเปนสัตว ชนิดหนึ่ง ที่
เต็มไปดวยปริศนาและความนาอัศจรรยเปนอันมากนั่นเอง
ประวัติการคนพบ
มนุษยคนพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารมาเปนเวลานับพันปแลว แตยังไมมีผูใด
เขาใจอยางถองแทวาเศษซากเหลานี้เปนของสัตวชนิดใด และพากันคาดเดาไปตาง ๆ

๒๙

นานา ชาวจี น มี ค วามคิ ด ว า นี่ คื อ กระดู ก ของมั ง กร ขณะที่ ช าวยุ โ รปเชื่ อ ว า นี่ เ ป น
สิ่ง หลงเหลื อ ของสัต ว ที่ สูญ พั นธุ ไ ปเมื่ อครั้ ง เกิ ด น้ํา ท วมโลกครั้ง ใหญ จนกระทั่ งเมื่ อ มี
การค น พบซากดึ ก ดํ า บรรพ ใ นป ค.ศ. ๑๘๒๒ โดย กิ เ ดี ย น แมนเทล นั ก ธรณี วิ ท ยา
ชาวอัง กฤษ ไดโนเสารช นิดแรกของโลกจึง ได ถูก ตั้ ง ชื่อ ขึ้นว า อิกั วโนดอน เนื่ องจาก
ซากดึกดําบรรพนี้มีลักษณะละมายคลายคลึงกับโครงกระดูกของตัวอิกัวนาในปจจุบัน
สองป ต อ มา วิ ล เลี ยม บั ก แลนด (William Buckland) ศาสตราจารย ด า น
ธรณีวิทยา ประจํามหาวิทยาลัยออกซฟอรด ก็ไดเปนคนแรกที่ตีพิมพขอเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับไดโนเสารในวารสารทางวิทยาศาสตร โดยเปนไดโนเสารชนิด เมกะโลซอรั ส
บักแลนดี (Megalosaurus bucklandii) และการศึกษาซากดึกดําบรรพของสัตวพวก
กิ้งกา ขนาดใหญนี้ก็ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากนักวิทยาศาสตร ทั้งในยุโรปและ
อเมริกา
จากนั้นในป ค.ศ. ๑๘๔๒ เซอร ริชารด โอเวน เห็นวาซากดึกดําบรรพขนาดใหญ
ที่ถู ก ค น พบมี ลั ก ษณะหลายอย า งร ว มกั น จึ งได บั ญ ญัติ คํ า ว า ไดโนเสาร เพื่ อ จั ด ให
สัตวเหลานี้อยูในกลุมอนุกรมวิธานเดียวกัน นอกจากนี้ เซอร ริชารด โอเวน ยังได
จัดตั้งพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติขึ้น ที่เซาทเคนซิงตัน กรุงลอนดอน เพื่อแสดง
ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร รวมทั้งหลักฐานทางธรณีวิทยาและชีววิทยาอื่น ๆ ที่ถูกคนพบ
โดยไดรับการสนับสนุนจากเจาชายอัลเบิรตแหงแซกซ-โคเบิรก-โกทา (Prince Albert of
Saxe-Coburg-Gotha) พระสวามีของสมเด็จ พระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแหงสหราช
อาณาจักร
จากนั้นมาก็ไดมีการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสารในทุกทวีปทั่วโลก ทุกวันนี้มี
คณะสํารวจซากดึกดําบรรพไดโนเสารอยูมากมาย ทําใหมีการคนพบไดโนเสารชนิดใหม
เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก ประมาณวามีการคนพบไดโนเสารชนิดใหมเพิ่มขึ้นหนึ่งชนิดใน
ทุก สั ปดาห โดยทํ า เลทองในตอนนี้อ ยู ที่ท างตอนใต ข องทวี ปอเมริก าใต โดยเฉพาะ
ประเทศอารเจนตินาและประเทศจีน
ที่มา : ฉัตรชัย เครือเสมา

๓๐

๑. ขอใดกลาวถูกตอง
๑) ไดโนเสารสูญพันธุไปเมื่อ ๑๖๕ ลานปที่แลว
๒) สัตวในมหายุคมีโซโซอิกทั้งหมดจัดเปนไดโนเสาร
๓) เซอร ริชารด โอเวน เปนผูบัญญัติคําวา ไดโนเสาร
๔) แอฟริกาใตเปนสถานที่ยอดนิยมในการคนหาไดโนเสาร
๒. ขอใดไมใชประโยชนของการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสาร
๑) ใชบอกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
๒) ใชเปนประโยชนในเชิงทองเที่ยวและพาณิชย
๓) เปนประโยชนในการขุดหาแหลงแรบางชนิด
๔) ใชบอกสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศในอดีต
๓. เหตุใดไดโนเสารจึงมีลักษณะของนกดวย
๑) เพราะออกลูกเปนไขเหมือนกัน
๒) เพราะไดโนเสารบางชนิดบินได
๓) เพราะอาศัยอยูบนบกเหมือนกัน
๔) เพราะนกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร
๔. เรื่องนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
๑) เพื่อใหความรู
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน
๕. ขอใดคือสาระสําคัญของสารคดีเรื่องนี้
๑) บอกที่มาของคําวาไดโนเสาร
๒) บอกชวงเวลาที่ไดโนเสารมีชีวิตอยู
๓) บอกแหลงที่ขุดคนพบซากไดโนเสาร
๔) บอกประวัติและการคนพบไดโนเสาร

๓๑

ใชบทความนีต้ อบคําถามขอ ๖ – ๑๐
ผีตาโขน
ผีตาโขนเปนประเพณีการละเลนพื้นบานที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่นาภาคภูมิใจอยางหนึ่งของชาวอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งไดยึดถือสืบทอดมาตั้งแต
บรรพกาล ประเพณีแหผีตาโขนจัดเปนสวนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญหรือที่เรียกวา
“งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” มีขึ้นที่อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และจัดเปน
การละเลนที่ถือเปนประเพณีทุกป เกี่ยวโยงกับงานบุญเทศนมหาชาติประจําปกับพระธาตุ
ศรีสองรัก ปูชนียสถานสําคัญของชาวดานซาย
กล า วกั น ว า การแห ผี ต าโขนเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ งที่ พ ระเวสสั น ดรและนางมั ท รี จ ะ
เดินทางออกจากปากลับสูเมือง บรรดาผีปาหลายตนและสัตวนานาชนิดอาลัยรักจึงพากัน
แหแหนแฝงตัวแฝงตนมากับชาวบา นเพื่อมาสงทั้งสองพระองคกลับเมื อง เรียกกันว า
“ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน” จนกลายมาเปน “ผีตาโขน” อยางในปจจุบัน
ผี ต าโขนในขบวนแห จ ะแยกเป น ๒ ชนิ ด คื อ ผี ต าโขนใหญ แ ละผี ต าโขนเล็ ก
ผีตาโขนใหญนั้น ทําเปนหุนรูปผีทําจากไมไผสานมีขนาดใหญกวาคนธรรมดาประมาณ
๒ เทา ประดับตกแตงรูปรางหนาตาดวยเศษวัสดุที่หาไดในทองถิ่น เวลาแหคนเลนจะตอง
เขาไปอยูขางในตัวหุน แตละปจะทําผีตาโขนใหญเพียง ๒ ตัว คือผีตาโขนชาย ๑ ตัวและ
หญิง ๑ ตัว สังเกตจากเครื่องเพศปรากฏชัดเจนที่ตัวหุน ผูมีหนาที่ทําผีตาโขนใหญจะมี
เฉพาะกลุมเทานั้น เพราะคนอื่นไมมีสิทธิ์ทํา การทําก็ตองไดรับอนุญาตจากผีหรือเจากอน
ถาไดรับอนุญาตแลวตองทําทุกปหรือทําติดตอกันอยางนอย ๓ ป สวนผีตาโขนเล็กเปน
การละเลน ของเด็ก ไมวาเด็กเล็ก เด็ก วัยรุนหรือผู ใหญ ทั้งหญิงชาย มี สิทธิ์ทําและ
รวมสนุกไดทุกคน แตผูหญิงไมคอยเขารวม เพราะเปนการเลนคอนขางผาดโผนและ
ซุก ซน ผู เ ข า ร วมในพิ ธี นี้จ ะแต งกายคล ายผี แ ละปศ าจใสห น า กากขนาดใหญ ทํ า จาก
กาบมะพราวแกะสลักและสวมศีรษะดวยหวดนึ่งขาวเหนียว ในขบวนแหจะประกอบไป
ดวยการรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน
ที่มา : สมพร วชิรวัชรินทร, อุทัยวรรณ หวังไมตรี และสัญญา จันทรเหนือ

๓๒

๖. เรื่องนี้เปนสารคดีประเภทใด
๑) สารคดีทั่วไป
๒) สารคดีวิชาการ
๓) สารคดีประเพณี
๔) สารคดีเชิงประวัติ
๗. เรื่องนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
๑) เพื่อใหความรู
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน
๘. ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑) ผีตาโขนเปนงานบุญหลวงที่จัดขึ้นทุกป
๒) การทําผีตาโขนใหญตองไดรับอนุญาตกอน
๓) มีเพียงผูชายที่จะไดเขารวมเลนผีตาโขนเล็ก
๔) การแหผีตาโขนมาจากชาดกเรื่องพระเวสสันดร
๙. นักเรียนคิดวาเหตุใดหนากากผีตาโขนจึงสวมหวดนึ่งขาวเหนียว
๑) เพราะมีราคาถูก
๒) เพราะเปนสิ่งที่หางาย
๓) เพราะเกี่ยวของกับวิถีชีวิต
๔) เพราะวัสดุทํามาจากธรรมชาติ
๑๐. สาระสําคัญของสารคดีนี้คืออะไร
๑) ผีตาโขนในขบวนแหมี ๒ ชนิด
๒) ผีตาโขนมาจากคําวา ผีตามคน
๓) ผีตาโขนเปนการละเลนที่สนุกสนาน
๔) ผีตาโขนเปนการละเลนของชาวอําเภอดานซาย

๓๓

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี

ชื่อ-สกุล.....................................................................ชั้น....................เลขที่........
ขอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑)

๒)

๓)

๔)

สรุปคะแนน
คะแนนเต็ม
รวม ๑๐ คะแนน

คะแนนที่ได
..............................................

๓๔
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๓๕

ภาคผนวก

๓๖

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี

เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบน
๑.

ตอบ ๒)

๒.

ตอบ ๑)

๓.

ตอบ ๓)

๔.

ตอบ ๔)

๕.

ตอบ ๓)

๖.

ตอบ ๑)

๗.

ตอบ ๓)

๘.

ตอบ ๔)

๙.

ตอบ ๔)

๑๐.

ตอบ ๒)

๓๗

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน

ใคร

นายสืบ นาคะเสถียร ขาราชการกรมปาไม

ทําอะไร

ยิงตัวตาย

ที่ไหน

บานพักที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

เมื่อไร

๑ กันยายน ๒๕๓๓

อยางไร

ทําใหเกิดการประชุมเพื่อหามาตรการปองกัน
การบุ ก รุ ก ป า ไม ใ นเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า
หวยขาแขง

๓๘

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒
ขอ ๑.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๒ คะแนน หากตอบวา สารคดีทั่วไป
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้
ขอ ๒.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๒ คะแนน หากตอบวา เพื่อใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของขนมจีน
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้
ขอ ๓.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๒ คะแนน หากตอบวา ขนมจีนเปนอาหารยอดนิยมของคนไทยที่มีตนกําเนิด
มาจากคนมอญ
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้
ขอ ๔.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๒ คะแนน หากตอบวา ฟงยังไมไดความแจมชัดแลวก็นําไปพูดตอ
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้

๓๙

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒ (ตอ)
ขอ ๕.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๒ คะแนน หากตอบดังนี้
- เพราะขนมจีนทํามาจากขาวที่เปนอาหารหลักของคนไทย
- เพราะขนมจีนรับประทานคูกับน้ํายา น้ําพริก พรอมผักเครื่องเคียงที่มี
รสชาติถูกปากคนไทย
- เพราะคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเสนขนมจีนวาหมายถึง อายุยืนยาว
ความรักยืนยาว
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้

๔๐

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓
กิจกรรมที่ ๑
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
๑.

ตอบ ๑)

๒.

ตอบ ๑)

๓.

ตอบ ๒)

๔.

ตอบ ๓)

๕.

ตอบ ๒)

กิจกรรมที่ ๒
ขอ ๑.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๑ คะแนน หากตอบวา เพื่อใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทองเที่ยวน้ําตกเอราวัณ
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้

๔๑

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓ (ตอ)
ขอ ๒.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๑ คะแนน หากตอบวา น้ําตกเอราวัณเปนน้ําตกที่ส วยงาม อยูในจังหวัด
กาญจนบุรี มีทั้งหมด ๗ ชั้น
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้
ขอ ๓.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๑ คะแนน หากตอบวา เหมาะสม พรอมเหตุผลประกอบดังนี้
- เพราะชื่อไพเราะ มีความคลองจองกัน
- เพราะชื่อสามารถสื่อถึงลักษณะพื้นที่และความสวยงามของน้ําตกแตละ
ชั้นได
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้

๔๒

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓ (ตอ)
ขอ ๔.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๑ คะแนน หากตอบว า เห็ น ด ว ย หรื อ ไม เ ห็ น ด ว ย พร อ มเหตุ ผ ล
ประกอบการอธิบายที่สอดคลอง
 เห็นดวย เพราะชื่อเดิมเรียกยาก ชื่อใหมมีความหมายที่ดี
 ไมเห็นดวย เพราะชื่อเดิมบอกแหลงที่มาของน้ําตก
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้
ขอ ๕.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๑ คะแนน หากตอบวา ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผลประกอบการอธิบายที่
สอดคลอง
 ไป เพราะเปนน้ําตกที่มีความสวยงาม มีความรมรื่น
 ไมไป เพราะอยูไกล มีน้ําตกที่มีความสวยงามแตอยูใกลกวานี้อีกหลาย
แหง
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้

๔๓

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔
กิจกรรมที่ ๑
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ขอ
ขอความ
๑ วันออกพรรษาตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑
๒ วันออกพรรษาเปนวันพี่พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปบนสวรรค
๓ การถวายขาวตมโยนเนื่องจากไมสามารถใสบาตรถึงตัวพระสงฆ
ได
๔ การกวนขาวทิพยจะทําหลังวันออกพรรษา ๑ วัน
๕ ขาวที่กวนกับน้ําผึ้งเรียกวา ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย
กิจกรรมที่ ๒
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
๑.

ตอบ ๔)

๒.

ตอบ ๒)

๓.

ตอบ ๒)

๔.

ตอบ ๓)

๕.

ตอบ ๑)

ใช


ไมใช






๔๔

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔ (ตอ)
กิจกรรมที่ ๓
ขอ ๑.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๒ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๒ คะแนน หากวงลอมรอบ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย แลวเขียนอธิบาย
เหตุผลที่สอดคลองความคิด ดังนี้
 วงลอมรอบ เห็นดวย แลวอธิบายเหตุผลที่สอดคลองกับความคิด เชน
- เพราะขาวมธุปายาสมีน้ําผึ้งเปนสวนผสม ซึ่งมีประโยชนมาก สามารถ
ชวยใหรางกายแข็งแรงได
- เพราะเปนอาหารที่ทําขึ้นเพื่อเตรียมถวายพระพุทธเจาในโอกาสรับเสด็จ
กลับจากสวรรค จึงเปนอาหารที่มีความเปนสิริมงคล
 วงลอมรอบ ไมเห็นดวย แลวอธิบายเหตุผลที่สอดคลองกับความคิด เชน
- เปนเพียงอาหารที่มนุษยทําขึ้นชนิดหนึ่ง ไมใชอาหารวิเศษ
- ไมสามารถทําใหโรคภัยหายได
ให ๐ คะแนน หากวงลอมรอบ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย แลวไมเขียนอธิบาย
เหตุผลหรือเหตุผลที่อธิบายไมสอดคลองกับความคิดขางตน
ขอ ๒.
เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบ
ให ๑ คะแนน หากตอบดังนี้
- ควรนําไปบริจาคตอใหกับโรงเรียนหรือคนยากจน
- นําไปขายตอเพื่อนําเงินไปพัฒนาวัด
ให ๐ คะแนน หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอนี้

๔๕

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
วิชา ภาษาไทย ๖ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
เลมที่ ๔ การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี

เกณฑการใหคะแนน
ขอละ ๑ คะแนน
เฉลยคําตอบน
๑.
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๑๐.
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