
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คํานํา 
 
 
 

 แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหชุดน้ี  จัดทําข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ทักษะการอานคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  การคิดวิเคราะหนําไปสู
การสรางองคความรู  ความคิด  การตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนิน
ชีวิต  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  มีท้ังหมด ๕ เลม  ดังน้ี 
  เลมท่ี ๑  การอานคิดวิเคราะหจากขาว 
  เลมท่ี ๒  การอานคิดวิเคราะหจากบทความ 
  เลมท่ี ๓  การอานคิดวิเคราะหจากบันเทิงคดี 
    เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 
  เลมท่ี ๕  การอานคิดวิเคราะหจากบทประพันธ 
 ผูจัดทําหวังวาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหชุดน้ี  จะชวยใหนักเรียนมีความรู         
ความเขาใจ  เกิดทักษะการอานคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี  และเปนแนวทางหน่ึงใน      

การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนได 
 
 
 
 

ศศิธร  หรุมร่ืน 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบัญ 
 
 

 หนา 
คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  วิชา  ภาษาไทย ๖   
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  สําหรับนักเรียน      ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด          ๒   
จุดประสงคการเรียนรู             ๓ 
แบบทดสอบกอนเรียน  วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒   
เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห  เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี       ๔ 
ใบความรูท่ี ๑  ความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห     ๑๐ 
ใบความรูท่ี ๒  การอานคิดวิเคราะหบทความ       ๑๒ 
แบบฝกทักษะท่ี ๑         ๑๕ 
แบบฝกทักษะท่ี ๒         ๑๘ 
แบบฝกทักษะท่ี ๓         ๒๐ 
แบบฝกทักษะท่ี ๔         ๒๔ 
แบบทดสอบหลังเรียน  วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒   
เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห  เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี   ๒๘ 
บรรณานุกรม          ๓๔ 
ภาคผนวก 
 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน       ๓๖ 
 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๑       ๓๗ 
 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๒       ๓๘ 
 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๓       ๔๐ 
 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๔       ๔๓ 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน       ๔๕ 
 
 
 
 

 



 

 

  

   

                    

 คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 
วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 
สําหรับนักเรียน 

 
 

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี  โดยแบบฝกเลมน้ี           

มีท้ังหมด ๔ แบบฝก  ใหนักเรียนอานคําแนะนําการใชและปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังน้ี 
๑.  ศึกษาตัวช้ีวัดและจุดประสงคการเรียนรู 
๒.  อานคําช้ีแจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหใหเขาใจตามข้ันตอน 
๓.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน ๑๐ ขอ  ลงในกระดาษคําตอบจากน้ันตรวจ

คําตอบจากเฉลยในภาคผนวก  สงใหครูตรวจสอบความถูกตอง  แลวบันทึกคะแนน 
๔.  ศึกษาเน้ือหาสาระของการคิดวิเคราะห  ทําความเขาใจแลวทําแบบฝก             

ท่ีกําหนดใหครบตามลําดับ 
๕.  นักเรียนตองทําแบบฝกทักษะครบทุกแบบฝก   
๖.  ตรวจคําตอบจากเฉลยในภาคผนวกแลวบันทึกคะแนนท่ีไดลงในแบบสรุปผล 
๗.  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน ๑๐ ขอ  ลงในกระดาษคําตอบจากน้ันตรวจ

คําตอบจากเฉลยในภาคผนวก  สงใหครูตรวจสอบความถูกตอง  แลวบันทึกคะแนน 
๘.  รวมกับครูประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาหรือพัฒนาการของตนเอง

กับการประเมินกอนเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑ 

นักเรียนตองซ่ือสตัย 
หามแอบดูเฉลยกอนนะคะ 



 

 

  

   

                    

 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 
 
 

  

สาระที่ ๑  การอาน 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อ
นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
 ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม.๓/๓  ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนจากเร่ือง
ท่ีอาน 

ท ๑.๑ ม.๓/๔  อานเร่ืองตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก        

ยอความและรายงาน 
ท ๑.๑ ม.๓/๕   วิ เ คราะห  วิ จ ารณ  และประ เมิ น เ ร่ื อ ง ท่ีอ าน โดยใช กล วิ ธี              

การเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน    
ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะหเพื่อแสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน 
ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตีความและประเมินคุณคาแนวคิดท่ีไดจากงานเขียนอยาง

หลากหลายเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิต 
 
สาระที่ ๒  การเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู  ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ         

ยอความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ   

ตัวช้ีวัด 
ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนยอความ 
ท ๒.๑ ม.๓/๖ เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางมีเหตุผล 
ท ๒.๑ ม.๓/๗ เขียนวิเคราะห  วิจารณและแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงจากสื่อ

ตางๆ 
 
 

  

๒ 



 

 

  

   

                    

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
 

 

๑.  บอกจุดมุงหมายของสารคดีไดถูกตอง 
๒.  บอกประเภทของสารคดีไดถูกตอง 

 ๓.  ตอบคําถามและสรุปสาระสําคัญจากเร่ืองท่ีอานไดถูกตอง 
๔.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานไดอยางมีเหตุผล 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ 

หลังจากศกึษาคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะ  
มาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัด   

และจุดประสงคการเรียนรูแลว   
เรามาเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรยีนกันนะคะ 



 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 
วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ 

  เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 
เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 

 
คําช้ีแจง ๑.  แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก   

จํานวน  ๑๐  ขอ  ๑๐ คะแนน 
๒.  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท ()  ลงในชองตัวเลือก  ๑)  ๒)   
๓)  หรือ  ๔)  เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอท่ีเห็นวาเปนคําตอบท่ีถูกตอง 

 

ใชเรื่องนี้ตอบคําถามขอ ๑ – ๕ 
 

ผตีาโขน 
 ผีตาโขนเปนประเพณีการละเลนพื้นบานท่ีแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
ท่ีนาภาคภูมิใจอยางหน่ึงของชาวอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ซึ่งไดยึดถือสืบทอดมาต้ังแต
บรรพกาล  ประเพณีแหผีตาโขนจัดเปนสวนหน่ึงในงานบุญประเพณีใหญหรือท่ีเรียกวา 
“งานบุญหลวง”  หรือ  “บุญผะเหวด”  มีข้ึนท่ีอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  และจัดเปน
การละเลนท่ีถือเปนประเพณีทุกป  เกี่ยวโยงกับงานบุญเทศนมหาชาติประจําปกับพระธาตุ
ศรีสองรัก  ปูชนียสถานสําคัญของชาวดานซาย 
 กลาวกันวา  การแหผีตาโขนเกิดข้ึนเมื่อคร้ังท่ีพระเวสสันดรและนางมัทรีจะ
เดินทางออกจากปากลับสูเมือง  บรรดาผีปาหลายตนและสัตวนานาชนิดอาลัยรักจึงพากัน
แหแหนแฝงตัวแฝงตนมากับชาวบานเพื่อมาสงท้ังสองพระองคกลับเมือง  เรียกกันวา    
“ผีตามคน”  หรือ  “ผีตาขน”  จนกลายมาเปน  “ผีตาโขน”  อยางในปจจุบัน 
 ผีตาโขนในขบวนแหจะแยกเปน ๒ ชนิดคือ  ผีตาโขนใหญและผีตาโขนเล็ก         
ผีตาโขนใหญน้ัน  ทําเปนหุนรูปผีทําจากไมไผสานมีขนาดใหญกวาคนธรรมดาประมาณ    
๒ เทา  ประดับตกแตงรูปรางหนาตาดวยเศษวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน  เวลาแหคนเลนจะตอง
เขาไปอยูขางในตัวหุน  แตละปจะทําผีตาโขนใหญเพียง ๒ ตัว  คือผีตาโขนชาย ๑ ตัวและ
หญิง ๑ ตัว  สังเกตจากเคร่ืองเพศปรากฏชัดเจนท่ีตัวหุน  ผูมีหนาท่ีทําผีตาโขนใหญจะมี
เฉพาะกลุมเทาน้ัน  เพราะคนอื่นไมมีสิทธ์ิทํา  การทําก็ตองไดรับอนุญาตจากผีหรือเจากอน  
ถาไดรับอนุญาตแลวตองทําทุกปหรือทําติดตอกันอยางนอย ๓ ป  สวนผีตาโขนเล็กเปน
การละเลนของเด็ก  ไมวาเด็กเล็ก  เด็กวัยรุนหรือผูใหญ  ท้ังหญิงชาย  มีสิทธ์ิทําและ    
รวมสนุกไดทุกคน  แตผูหญิงไมคอยเขารวม  เพราะเปนการเลนคอนขางผาดโผนและ

๔ 



 

 

ซุกซน  ผูเขารวมในพิธีน้ีจะแตงกายคลายผีและปศาจใสหนากากขนาดใหญทําจาก     
กาบมะพราวแกะสลักและสวมศีรษะดวยหวดน่ึงขาวเหนียว  ในขบวนแหจะประกอบไป
ดวยการรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน 
  

ท่ีมา : สมพร  วชิรวัชรินทร, อุทัยวรรณ  หวังไมตรี  และสัญญา  จันทรเหนือ 
 

๑.  เร่ืองน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
๑) เพื่อใหความรู 
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง 
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น 
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน 

 

๒.  เร่ืองน้ีเปนสารคดีประเภทใด 
๑) สารคดีท่ัวไป 
๒) สารคดีวิชาการ 
๓) สารคดีประเพณ ี
๔) สารคดีเชิงประวัติ 

 

๓.  ขอใดกลาวไมถูกตอง 
๑) ผีตาโขนเปนงานบุญหลวงท่ีจัดข้ึนทุกป 
๒) การทําผีตาโขนใหญตองไดรับอนุญาตกอน 
๓) มีเพียงผูชายท่ีจะไดเขารวมเลนผีตาโขนเล็ก 
๔) การแหผีตาโขนมาจากชาดกเร่ืองพระเวสสันดร 

 

๔.  สาระสําคัญของสารคดีน้ีคืออะไร 
๑) ผีตาโขนในขบวนแหมี ๒ ชนิด   
๒) ผีตาโขนมาจากคําวา  ผีตามคน 
๓) ผีตาโขนเปนการละเลนท่ีสนุกสนาน 
๔) ผีตาโขนเปนการละเลนของชาวอําเภอดานซาย 

  

๕.  นักเรียนคิดวาเหตุใดหนากากผีตาโขนจึงสวมหวดน่ึงขาวเหนียว 
๑) เพราะมีราคาถูก 
๒) เพราะเปนสิ่งท่ีหางาย 
๓) เพราะเกี่ยวของกับวิถีชีวิต 
๔) เพราะวัสดุทํามาจากธรรมชาติ 

๕ 



 

 

ใชเรื่องนี้ตอบคําถามขอ ๖ – ๑๐ 
 

ไดโนเสาร 
ไดโนเสาร (Dinosaur) เปนช่ือเรียกโดยรวมของสัตวดึกดําบรรพในอันดับใหญ 

Dinosauria  ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพในมหายุคมีโซโซอิกเปนเวลานานถึง 
๑๖๕ ลานป  กอนจะสูญพันธุไปเมื่อ ๖๕ ลานปท่ีแลว คนสวนใหญเขาใจวาไดโนเสารเปน
สัตวเลื้อยคลาน  แตอันท่ีจริงไดโนเสารเปนสัตวในอันดับหน่ึงท่ีมีลักษณะก้ํากึ่งระหวาง
สัตวเลื้อยคลานและนก 

คําวา ไดโนเสาร ในภาษาอังกฤษ dinosaur ถูกต้ังข้ึนโดย เซอร ริชารด โอเวน  
นักบรรพชีวินวิทยา ชาวอังกฤษ ซึ่งเปนการผสมของคําในภาษากรีกสองคํา คือคําวา 

deinos (δεινός) (ใหญจนนาสะพรึงกลัว) และคําวา sauros (σαύρα) 
(สัตวเลื้อยคลาน) 

หลายคนเขาใจผิดวาไดโนเสารคือสัตวท่ีอาศัยอยูในมหายุคมีโซโซอิกท้ังหมด     
แตจริง ๆ แลว ไดโนเสารคือสัตวชนิดหน่ึงท่ีอาศัยอยูบนพื้นดินเทาน้ัน  สัตวบกบางชนิดท่ี
คลายไดโนเสาร  สัตวนํ้าและสัตวปกท่ีมีลักษณะคลายไดโนเสาร  ไมถือวาเปนไดโนเสาร 
เปนเพียงสัตวชนิดท่ีอาศัยอยูในยุคเดียวกับไดโนเสารเทาน้ัน 

แมวาไดโนเสารจะสูญพันธุไปนานหลายลานปแลว  แตคําวาไดโนเสารก็ยังเปน    
ท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไดโนเสารน้ันนับวาเปนสัตวชนิดหน่ึงท่ี   
เต็มไปดวยปริศนาและความนาอัศจรรยเปนอันมากน่ันเอง 

มนุษยคนพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารมาเปนเวลานับพันปแลว  แตยังไมมีผูใด
เขาใจอยางถองแทวาเศษซากเหลาน้ีเปนของสัตวชนิดใด  และพากันคาดเดาไปตาง ๆ 
นานา  ชาวจีนมีความคิดวาน่ีคือกระดูกของมังกร  ขณะท่ีชาวยุโรปเช่ือวา น่ีเปน           
สิ่งหลงเหลือของสัตวท่ีสูญพันธุไปเมื่อคร้ังเกิดนํ้าทวมโลกคร้ังใหญ  จนกระท่ังเมื่อมี     
การคนพบซากดึกดําบรรพในป ค.ศ. ๑๘๒๒ โดย กิเดียน แมนเทล นักธรณีวิทยา       
ชาวอังกฤษ  ไดโนเสารชนิดแรกของโลกจึงไดถูกต้ังช่ือข้ึนวา อิกัวโนดอน  เน่ืองจาก     
ซากดึกดําบรรพน้ีมีลักษณะละมายคลายคลึงกับโครงกระดูกของตัวอิกัวนาในปจจุบัน 

สองปตอมา วิลเลียม บักแลนด (William Buckland) ศาสตราจารยดาน
ธรณีวิทยา  ประจํามหาวิทยาลัยออกซฟอรด  ก็ไดเปนคนแรกท่ีตีพิมพขอเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับไดโนเสารในวารสารทางวิทยาศาสตร  โดยเปนไดโนเสารชนิด เมกะโลซอรัส    
บักแลนดี (Megalosaurus bucklandii)  และการศึกษาซากดึกดําบรรพของสัตวพวก
กิ้งกาขนาดใหญน้ีก็ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากนักวิทยาศาสตรท้ังในยุโรปและ
อเมริกา 

๖ 



 

 

จากน้ันในป ค.ศ. ๑๘๔๒  เซอร  ริชารด  โอเวน เห็นวาซากดึกดําบรรพขนาดใหญ
ท่ีถูกคนพบมีลักษณะหลายอยางรวมกัน  จึงไดบัญญัติคําวา  ไดโนเสาร  เพื่อจัดให     
สัตวเหลาน้ีอยูในกลุมอนุกรมวิธานเดียวกัน  นอกจากน้ี  เซอร  ริชารด  โอเวน  ยังได
จัดต้ังพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติข้ึนท่ีเซาทเคนซิงตัน  กรุงลอนดอน  เพื่อแสดง       
ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร  รวมท้ังหลักฐานทางธรณีวิทยาและชีววิทยาอื่น ๆ ท่ีถูกคนพบ 
โดยไดรับการสนับสนุนจากเจาชายอัลเบิรตแหงแซกซ-โคเบิรก-โกทา (Prince Albert of 
Saxe-Coburg-Gotha)  พระสวามีของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแหงสหราช
อาณาจักร 

จากน้ันมาก็ไดมีการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสารในทุกทวีปท่ัวโลก   ทุกวันน้ีมี
คณะสํารวจซากดึกดําบรรพไดโนเสารอยูมากมาย  ทําใหมีการคนพบไดโนเสารชนิดใหม
เพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนมาก  ประมาณวามีการคนพบไดโนเสารชนิดใหมเพิ่มข้ึนหน่ึงชนิดใน
ทุกสัปดาห  โดยทําเลทองในตอนน้ีอยูท่ีทางตอนใตของทวีปอเมริกาใต  โดยเฉพาะ
ประเทศอารเจนตินาและประเทศจีน 

 

ท่ีมา : ฉัตรชัย  เครือเสมา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

 

๖.  เร่ืองน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
๑) เพื่อใหความรู 
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง 
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น 
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน 

 

๗.  ขอใดกลาวถูกตอง 
๑) ไดโนเสารสูญพันธุไปเมื่อ ๑๖๕ ลานปท่ีแลว 
๒) สัตวในมหายุคมีโซโซอิกท้ังหมดจัดเปนไดโนเสาร 
๓) เซอร  ริชารด  โอเวน  เปนผูบัญญัติคําวา  ไดโนเสาร   
๔) แอฟริกาใตเปนสถานท่ียอดนิยมในการคนหาซากไดโนเสาร 

 

๘.  ขอใดคือสาระสําคัญของสารคดีเร่ืองน้ี 
๑) บอกท่ีมาของคําวาไดโนเสาร 
๒) บอกชวงเวลาท่ีไดโนเสารมีชีวิตอยู 
๓) บอกแหลงท่ีขุดคนพบซากไดโนเสาร 
๔) บอกประวัติและการคนพบไดโนเสาร 

 

๙.  เหตุใดไดโนเสารจึงมีลักษณะของนกดวย 
๑) เพราะออกลูกเปนไขเหมือนกัน 
๒) เพราะไดโนเสารบางชนิดบินได 
๓) เพราะอาศัยอยูบนบกเหมือนกัน 
๔) เพราะนกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร 
 

๑๐. ขอใดไมใชประโยชนของการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสาร 
๑) ใชบอกการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก 
๒) ใชเปนประโยชนในเชิงทองเท่ียวและพาณิชย 
๓) เปนประโยชนในการขุดหาแหลงแรบางชนิด 
๔) ใชบอกสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศในอดีต 

 
 
 
 
 

๘ 



 

 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ 

เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 

เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ๑) ๒) ๓) ๔) 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
รวม ๑๐ คะแนน .............................................. 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล.....................................................................ช้ัน....................เลขท่ี........ 
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ใบความรูท่ี ๑ 
ความรูเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 

 
 

 
ความหมายของการคิดวิเคราะห 

การคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถในการจําแนกแจกแจงและแยกแยะ
องคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซึ่งอาจจะเปนวัตถุ  สิ่งของ  
เร่ืองราว  หรือเหตุการณ  และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน  
เพื่อคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
 
องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหมีองคประกอบ  ดังน้ี 
 ๑.  ความสามารถในการตีความ 

การตีความ  หมายถึง  การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแกสิ่งท่ี
ตองการจะวิเคราะห  เพื่อแปลความหมายท่ีไมปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน  เปนการสราง
ความเขาใจตอสิ่งท่ีตองการวิเคราะห  โดยสิ่งน้ันไมไดปรากฏโดยตรง 
 ๒.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห 

การท่ีจะคิดวิเคราะหไดดีน้ัน  จําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานในเร่ือง
น้ัน  ซึ่งจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหแจกแจงและจําแนกไดวาเร่ืองน้ัน
เกี่ยวของกับอะไร  มีองคประกอบยอย ๆ อะไรบาง  และรูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิด
อะไร 
 ๓.  ความชางสังเกต  ชางสงสัย  และชางถาม 

นักคิดเชิงวิเคราะหตองเปนคนชางสังเกตและชางสงสัยเมื่อพบความผิดปกติ
ตาง ๆ รวมถึงตองเปนคนชางถาม  โดยต้ังคําถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนเพื่อนําไปสูการคิดตอ
เกี่ยวกับเร่ืองน้ันโดยยึดหลักการต้ังคําถาม ๕W ๑H คือ  ใคร (Who)  ทําอะไร (What)    
ท่ีไหน (Where)  เมื่อไร (When)  เพราะเหตุใด (Why)  อยางไร (How) 
 ๔.  ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 

นักคิดเชิงวิเคราะหตองมีความสามารถในการหาเหตุผลความสัมพันธเชิง
เหตุผล  สามารถหาคําตอบไดวา  อะไรเปนสาเหตุใหเกิดสิ่งน้ัน  เร่ืองน้ันเช่ือมกับเร่ืองน้ีได
อยางไร  เร่ืองน้ีมีใครเกี่ยวของบาง  เกี่ยวของอยางไร  เปนตน 
 

๑๐ 



 

 

กระบวนการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหประกอบดวย ๕ ข้ันตอน  ดังน้ี 
 ข้ันที่ ๑ กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห 
 เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ  เร่ืองราวหรือเหตุการณตาง ๆ ข้ึนมาเพื่อเปนตนเร่ืองท่ี
ใชวิเคราะห  เชน  พืช  สัตว  หิน  ดิน  รูปภาพ  บทความ  เร่ืองราว  เหตุการณ  หรือ
สถานการณ  จากขาว  ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ เปนตน 
 ข้ันที่ ๒  กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
 เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของสิ่งท่ีตองการวิเคราะห  ซึ่งอาจจะ
กําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อคนหาความจริง  
สาเหตุหรือความสําคัญ  เชน  บทความน้ีตองการสื่อหรือบอกอะไรท่ีสําคัญท่ีสุด 
 ข้ันที่ ๓ กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 
 เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งท่ีกําหนดให  เชน  
เกณฑในการจําแนกสิ่งของท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน  หลักเกณฑในการหา
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธท่ีมีความคลายคลึงกันหรือ
ขัดแยงกัน 
 ข้ันที่ ๔ พิจารณาแยกแยะ 
 เปนการพินิจ  พิเคราะห  ทําการแยกแยะ  กระจายสิ่งท่ีกําหนดใหออกเปน
สวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิค  ๕W ๑H  ประกอบดวย  ใคร (Who)  ทําอะไร (What)    
ท่ีไหน (Where)  เมื่อไร (When)  เพราะเหตุใด (Why)  อยางไร (How) 
 ข้ันที่ ๕ สรุปคําตอบ 
 เปนการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบปญหาของสิ่ง ท่ี
กําหนดให 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

ไปศึกษาใบความรูที่ ๒ 
กันตอเถอะคะ 

๑๑ 



 

 

ใบความรูท่ี ๒ 
การอานคิดวิเคราะหสารคดี 

 
 
 
ความหมายของสารคด ี
 สารคดี  หมายถึง  งานเขียนท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับ
บุคคลท่ีมีตัวตนจริง  เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง  มีเจตนาเบ้ืองตนในการใหสาระ  ความรู  
ความคิด  ท้ังน้ีตองมีกลวิธีการเขียนใหเกิดความเพลิดเพลินดวย 
 สารคดีกับบทความมีลักษณะคลายกันมาก  แตจะแตกตางกันตรงท่ีสารคดีมี
ความรูเปนแกน  มคีวามคิดเห็นเปนสวนประกอบ  แตบทความจะมีความคิดเห็นเปนแกน  
และมีความรูเปนสวนประกอบ 
 
จุดมุงหมายของสารคด ี
 สารคดีมีจุดมุงหมาย  ดังน้ี 
 ๑.  เพื่อใหความรู   อาจจะเปนความรูเฉพาะสาขาวิชา  เชน  วิทยาศาสตร  
สังคมศาสตร  ตัวอยางเชน  ความรูเกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอย  ความรูเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ  เปนตน 
 ๒.  เพื่อใหขอเท็จจริง  ซึ่งอาจไดมาจากประสบการณท่ีผูเขียนคนควารวบรวมมา  
ประสบดวยตนเองหรือไดรับการบอกเลาโดยมีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ  ซึ่งผูเขียนอาจจะนํามา
เรียบเรียง  หรือเลาในรูปสารคดี  เชน  สารคดีทองเท่ียว  สารคดีเกี่ยวกับสัตวปา  สารคดี
เกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เปนตน 
 ๓.  เพื่อแสดงความคิดเห็น  หรือแนวคิด  เปนการใหแนวคิดท่ีเปนประโยชน     
เพื่อสงเสริมใหผูอานมีความคิดท่ีกวางขวางย่ิงข้ึน  เชน  สารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
สารคดีเกี่ยวกับการแกปญหาของสังคม  สารคดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติ  เปนตน 
 ๔.  เพื่อใหความเพลิดเพลิน  บางเร่ืองเขียนใหเปนสารคดีท่ีไมมีสาระวิชามาก
เกินไป  ท้ังน้ีเพื่อตอบสนองความตองการของผูอาน  ใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน  
สนุกสนานไปกับเร่ือง  ขณะเดียวกันก็ไดสาระความรู  ขอเท็จจริง  และความคิดเห็นดวย  
เชน  สารคดีเกี่ยวกับการทองเท่ียวโดยผูเขียนมีการพรรณนความงามของธรรมชาติดวย
ถอยคําท่ีสละสลวย 
 
 

๑๒ 



 

 

ลักษณะของสารคดี 
 สารคดีมีลักษณะดังน้ี 
 ๑.  เน้ือเร่ืองมีสารประโยชน  เปนงานเขียนท่ีมุงใหผูอานเกิดความรู  ความคิด 
 ๒.  เน้ือเร่ืองไมจํากัดวาจะเปนเร่ืองใด  ถาเห็นวาเน้ือหาน้ันมีสาระบันเทิงก็สามารถ
นํามาเขียนได 
 ๓.  การใชสํานวนภาษาสรางความเพลิดเพลินแกผูอานและผอนคลายความตึงเครียด
ในชีวิตประจําวัน 
 ๔.  สารคดีเปนเร่ืองราวท่ีไมคอยลาสมัย  ไมมีการจํากัดกาลเวลาเหมือนขาว 
 
ประเภทของสารคดี 
 สารคดีแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ  ไดแก 
 ๑.  สารคดีวิชาการ  เปนเร่ืองท่ีใหความรูวิชาการแขนงตาง ๆ เชน  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ภาษาศาสตร  สังคมศาสตร  เกษตรศาสตร  ศาสนศาสตร  เปนตน 
 ๒.  สารคดีท่ัวไป  เปนเร่ืองท่ีใหความรูและความรอบรูท่ัว ๆ ไป  เชน  การทองเท่ียว  
การเลนกีฬา  งานอดิเรก  สงคราม  อุบัติเหตุ  การทําขนม  ตัดเย็บเสื้อผา  การออกกําลังกาย  
เปนตน 
 ๓.  สารคดีเชิงประวัติ  เปนการเขียนประวัติบุคคล  สถานท่ี  วัตถุ  และสิ่งท่ีมี
ความสําคัญ  ผูเขียนจะตองมีขอมูลอยางถูกตอง  มีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ  ปราศจากอคติ
ลําเอียง  ซึ่งแบงออกเปน ๔  ประเภท  ดังน้ี   

๓.๑  การเขียนประวัติสถานท่ี  ตองบอกท่ีต้ังของสถานท่ี  ท่ีมาของช่ือหรือ
สถานท่ีน้ัน ๆ  ความสําคัญของสถานท่ีน้ัน 

๓.๒  การเขียนประวัติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ  ตองบอกขนาด  อายุ
หรือความเกาแก  ความสําคัญของสถานท่ี  สภาพปจจุบันวาเก็บอยูท่ีใด  มีความสําคัญ
อยางไร 

๓.๓  การเขียนประวัติบุคคลสําคัญ  ตองบอกลักษณะเดนของประวัติชีวิต
บุคคลน้ัน ๆ  เกียรติประวัติ  ชวงชีวิตท่ีสําคัญ  ขอคิดท่ีไดจากประวัติน้ัน 

๓.๔  การเขียนประวัติงานประเพณี  ตองบอกสาเหตุท่ีทําใหเกิดงานน้ัน  
กิจกรรมท่ีทําในงาน  ตลอดจนความสําคัญของงานน้ัน 

 
 
   

 

๑๓ 



 

 

องคประกอบของสารคดี 
 สารคดีมีองคประกอบดังน้ี 
 ๑.  คํานํา  คือ  การเร่ิมตนเร่ืองโดยการเกร่ินใหผูอานทราบวาเร่ืองท่ีจะเขียนน้ัน
เกี่ยวกับเร่ืองอะไร  เปนการเสนอทรรศนะอยางกวาง ๆ ไวกอน  ไมตองอธิบายอยาง
ละเอียด  และไมตองเขียนยาวมากนัก  มีเพียงยอหนาเดียว  ควรมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความสนใจแกผูอาน  ใหไดทราบขอมูลเร่ืองท่ีนารูและนาสนใจ 
 ๒.  เน้ือเร่ือง  คือ  การขยายเน้ือความใหผูอานไดทราบขอมูล  รายละเอียด  โดย
อาจแทรกสถิติ  ตัวอยางประกอบ  เพื่อความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน  การเขียนเน้ือเร่ืองอาจมี
หลายยอหนา 
 ๓.  สรุป  คือ  การเขียนขอความในตอนทายของเร่ือง  ผูเขียนตองใชศิลปะใน  
การสรางความประทับใจแกผูอาน  อาจใชกลวิธีอยางเชนสรุปโดยการใชสํานวน          
คําพังเพย  หรือคําคม  หรือท้ิงทายดวยคําถามท่ีนาสนใจ  การเขียนสรุปควรมียอหนา
เดียว 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกงมากคะ 
เรามาเริ่มทําแบบฝกทกัษะที่ ๑ กนันะคะ 

๑๔ 



 

 

แบบฝกทักษะท่ี ๑ 
 

 
 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานสารคดีชีวประวัติเร่ือง “สืบ  นาคะเสถียร”  แลวตอบคําถามลงใน
แผนภาพใหถูกตอง  (๑๐ คะแนน) 
 

สืบ  นาคะเสถียร 
 

สืบ นาคะเสถียร หรือช่ือเดิม สืบยศ เปนชาวอําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี เกิดเมื่อวันเสารท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่ีตําบลทางาม 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บิดาช่ือ  นายสลับ นาคะเสถียร อดีต 
ผูวาราชการ จังหวัดปราจีนบุรี มารดาช่ือ นางบุญเย่ียม นาคะเสถียร   
มีพี่นอง ท้ังหมด ๓ คน โดยคุณสืบ เปนบุตรชายคนโต นองชาย และ
นองสาว ๒ คน คือ คุณกอบกิจ นาคะเสถียร และคุณกลัยา รักษาสิริกุล 

คุณสืบมีบุตรสาว ๑ คน ช่ือ  นางสาวชินรัตน  นาคะเสถียร  
สืบไดเขาเรียนช้ันประถมตอนตน ท่ีโรงเรียนประจําจังหวัดปราจีนบุรี ชวงปดเทอม 

วางจากการเรียนก็ออกไปชวยทางบานยกเสริมแนวคันนาเองเพื่อไมใหมีขอพิพาทกับ     
เพื่อนบาน เมื่อเรียนจบช้ันประถม ๔ ไดไปเรียนตอท่ี โรงเรียนเซนตหลุยส  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จนจบในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ หลังจากน้ันไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(เกษตรศาสตรรุนท่ี ๒๙) โดยเลือกเขาศึกษาท่ีคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
(วนศาสตรรุนท่ี ๓๕)  พ.ศ. ๒๕๑๑  และจบการศึกษาในป  พ.ศ.๒๕๑๔  และตอมาไดทํางาน
ท่ีสวนสาธารณะของการเคหะแหงชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗  สืบเขาศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  ท่ีคณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สําเร็จการศึกษาใน   
ป พ.ศ. ๒๕๑๘  ไดเร่ิมชีวิตขาราชการโดยบรรจุเขารับราชการ ตําแหนงพนักงานปาไมตรี  
กองอนุรักษสัตวปา  กรมปาไม  ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๒๒  สืบไดรับทุนการศึกษาจากบริติช
เคานซิลเรียนตอในระดับปริญญาโทอีกคร้ัง  สาขาอนุรักษวิทยา ท่ีมหาวิทยาลัยลอนดอน    
ในอังกฤษ  และจบการศึกษาในป  พ.ศ.๒๕๒๔  สืบไดผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับสัตวปาออกมา
มากมาย ต้ังแตการสํารวจติดตามชนิดและพฤติกรรมการทํารังของนก สํารวจแหลงอาศัยของ
กวางผา คนหาและศึกษาพฤติกรรมของเลียงผา มาจนถึงการสํารวจศึกษาสภาพทางนิเวศของ
ปาหวยขาแขงและทุงใหญนเรศวร และไดเปนอาจารยพิเศษ ประจําภาคชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คะแนนที่ได………... 

คะแนนเต็ม  ๑๐ 

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขท่ี................ 

๑๕ 



 

 

 
เชามืดวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓  สืบตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงท่ีบานพักใน

หวยขาแขง  โดยไดสั่งเสียลูกนองคนสนิทและเขียนจดหมายสั่งเสีย ๖ ฉบับ ชําระสะสาง
ภาระรับผิดชอบและทรัพยสินสวนตัวท่ีค่ังคาง รวมถึงมอบหมาย เคร่ืองใช และอุปกรณใน
การศึกษาวิจัยดานสัตวปาใหสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา  เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค
ดังกลาว  ต้ังศาลเพื่อแสดงความคารวะตอดวงวิญญาณของเจาหนาท่ีซึ่งพลีชีพรักษาปา
หวยขาแขง  แลวสวดมนตไหวพระจนจิตใจสงบ  เสียงปนดังข้ึนนัดหน่ึงในราวปาลึกท่ี  
หวยขาแขง  สืบ  นาคะเสถียร  ไดจบชีวิตของเขาลงและเปนจุดเร่ิมตนของ "ตํานาน     
นักอนุรักษไทย  สืบ  นาคะเสถียร  ผูท่ีรักปาไม  สัตวปาและธรรมชาติ  ดวยกายและใจ" 

สองอาทิตยตอมา  บรรดาเจาหนาท่ีระดับสูงของกรมปาไม รวมท้ังผูวาราชการ
จังหวัด  นายทหาร  นายตํารวจช้ันผูใหญ  นายอําเภอ  ปาไมเขต และเจาหนาท่ีปาไม   
อีกนับรอยคนไดเปดประชุมเพื่อหามาตรการปองกันการบุกรุกปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง  โดย  สืบ  นาคะเสถียร  ไดพยายามจัดต้ังการประชุมหลายสิบคร้ังแตไมมี 
การตอบรับจากเจาหนาท่ีสักคร้ัง  จนกระท่ังการเสียชีวิตของสืบทําใหมีขอกลาววาหาก  
ไมมีเสียงปนนัดน้ัน  การประชุมดังกลาวก็คงไมเกิดข้ึนเชนกัน 

การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ไดสงผลสะเทือนอยางล้ําลึกตอผูคนท่ีรัก
ธรรมชาติและแสวงหาความเปนธรรมในสังคม  ท้ังน้ีเพราะวาในยามท่ียังมีชีวิตอยู  สืบมิได
เปนเพียงขาราชการอาชีพท่ีมีภาระการงานเกี่ยวกับการพิทักษปาและสัตวปาเทาน้ัน    
หากเปนผูนําคนสําคัญของขบวนการอนุรักษธรรมชาติในประเทศไทย  เปนผูท่ีเคยตอสู
เพื่อปกปกรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  โดยไมคํานึงภัยอันตราย 
การจากไปของเขานับเปนความสูญเสียคร้ังย่ิงใหญและเปนความสูญเสียท่ีนักอนุรักษ
ธรรมชาติทุกคนไมอาจปลอยใหผานพนไปโดยปราศจากความทรงจํา 

 

ท่ีมา : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 
 
 
วังแมลูกออน 
 
 
 
 

๑๖ 



 

 

สืบ  นาคะเสถียร 
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..................................................................

ไปทําแบบฝกทกัษะที่ ๒ 
กันตอนะคะ 

ใคร 
(๒ คะแนน) 

ทําอะไร 
(๒ คะแนน) 

ที่ไหน 
(๒ คะแนน) 

เม่ือไร 
(๒ คะแนน) 

อยางไร 
(๒ คะแนน) 

๑๗ 



 

 

 แบบฝกทักษะท่ี ๒
 

 
 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานสารคดีเร่ือง “ขนมจีน...ไมไดมาจากจีนนะ” แลวตอบคําถาม    
ใหถูกตอง  (๑๐ คะแนน) 

 

ขนมจีน...ไมไดมาจากจีนนะ 
 

 “ขนมจีน” หน่ึงในอาหารยอดนิยมท่ีอยูคูคนไทยมา
แสนนาน  จนอาจกลาวไดวาเปนอาหารสํารองของคน
ไทยรองลงมาจากขาวน้ัน  ดูเหมือนวาช่ือของมันจะบง
บอกแหลงท่ีมาอยูอยางชัดเจน  แนนอนเลยวามีคนไทย
จํานวนไมนอยคิดวาเสนขนมจีนท่ีกลม ๆ ยาว ๆ ขาว ๆ 
รสชาติคุนปากน้ันจะมาจากประเทศจีน  แตใครเลาจะรู
ถึงท่ีมาท่ีแทจริงของขนมจีนวาไมไดมีความเกี่ยวของกับ
ประเทศจีนเลยสักนิด 

 ความจริงแลวขนมจีนเปนอาหารของชาวมอญ (แตชาวมอญจะไมนิยมรับประทาน  
จะรับประทานเฉพาะมีการรวมญาติ  หรือเวลาหาปลาไดเยอะ)  โดยชาวมอญจะเรียก
ขนมจีนวา “คนอม” แตคนไทยจะเขาใจวามันคือ “คนอมจีน”  สาเหตุท่ีคนไทยเขาใจ 
แบบน้ันมีเร่ืองเลาวา... 
 วันหน่ึงคนมอญน่ังทําคนอมอยู  แลวคนไทยก็เดินมาถามวา “กําลังทําอะไรอยู”  
คนมอญตอบกลับมาเปนภาษามอญวา “คนอมจินโกกเซมเจี๊ยะกัม”  ซึ่งแปลวา  ขนมจีน
สุกแลว  เรียกคนไทยมากินดวยกันสิ  คนไทยเขาใจวาอาหารประเภทน้ีมีช่ือวา  คนอมจิน  
จึงทําใหหลังจากน้ันอาหารประเภทน้ีถูกคนไทยเรียกวา  คนอมจิน  มาจากคําวา  คนอม  
แปลวา  ทํา  และคําวา  จิน  แปลวา  สุก  จนเพี้ยนมาเปนคําวา  ขนมจีน  ตามท่ีเรา  
รูจักกัน 
 จากน้ันอาหารมอญเสนกลม ๆ ยาว ๆ ขาว ๆ น้ีก็ไดรับความนิยมจากคนไทยเปน
อยางมากในช่ือของ  ขนมจีน  และยังมีช่ือเรียกแตกตางกันไปตามภาค  ท้ังขนมเสน 
(ภาคเหนือ)  ขาวปุน (ภาคอีสาน)  โหนมจีน (ภาคใต)  ดังเชนทุกวันน้ี 

 

ท่ีมา : อรวี  ชัยรุงเรือง 

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขท่ี................ 

คะแนนที่ได………... 

คะแนนเต็ม  ๑๐ 

๑๘ 



 

 

๑.  เร่ือง  ขนมจีน...ไมไดมาจากจีนนะ  เปนสารคดีประเภทใด  (๒ คะแนน)     
...................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

๒.  เร่ืองน้ีมจีุดมุงหมายอยางไร  (๒ คะแนน)   
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๓.  สาระสําคัญของเร่ืองน้ีคืออะไร  (๒ คะแนน)   
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๔.  นักเรียนคิดวาการท่ีคนไทยไดยินภาษามอญวา “คนอมจินโกกเซมเจี๊ยะกัม”  แลวเขาใจ
วาสิ่งท่ีคนมอญทําเรียกวา “คนอมจิน”  แสดงถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอยางไร           
(๒ คะแนน)   
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๕.  เหตุใดคนไทยจึงนิยมรับประทานขนมจีน  (๒ คะแนน)   
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

ไปทําแบบฝกทกัษะที่ ๓ กนัคะ 

๑๙ 



 

 

แบบฝกทักษะท่ี ๓ 
 

 
 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานเร่ือง “เย็นสบายกับสายน้ําที่น้ําตกเอราวัณ”  แลวทํากิจกรรมท่ี
กําหนดให  (๑๐ คะแนน) 
 

เย็นสบายกบัสายน้ําทีน่้ําตกเอราวัณ 
 

 
 

จังหวัดกาญจนบุรี ข้ึนช่ือวาเปนเมืองท่ีชุมช้ืนไปดวยฝอยฝนหรือระคนไปดวย   
กลิ่นปา  และเปนผืนปาตะวันตกท่ีวากันวาสมบูรณท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกก็วาได  แถมยังมี
สถานท่ีทองเท่ียวออกแนวผจญภัยมากมายใหนักทองเท่ียวเดินทางไปกับกิจกรรม 
หลากหลาย  อิ่มเอมกับธรรมชาติอันเขียวขจี  แสนสบายไปกับสายนํ้าท่ีเย็นฉํ่า  โดยเฉพาะ 
นํ้าตกเอราวัณ  ต้ังอยูในพื้นท่ีของอุทยานแหงชาติเอราวัณ  อําเภอศรีสวัสด์ิ  ซึ่งเปนนํ้าตก
ท่ีมีระยะทางยาวติดตอกัน  มีความงามรมร่ืนไปดวยแมกไมนานาพันธุ  น่ันแน!  เร่ิมอยาก
ไปด่ืมดํ่ากับความงามของนํ้าตกเอราวัณแลวใชมั้ยละ  ถางั้นก็ตามไปช่ืนชมไดเลย... 

นํ้าตกเอราวัณ  เปนอีกนํ้าตกหน่ึงท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดกาญจนบุรี  เปนนํ้าตกท่ี
สวยงามบนฝงแมนํ้าแควใหญ  มีระยะทางยาวประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตรติดตอกัน  เดิมมี
ช่ือวา "นํ้าตกสะดองมองลาย" ตามช่ือลําหวยมองลายซึ่งเปนตนนํ้าของนํ้าตก  แตดวย
ลักษณะนํ้าตกช้ันท่ี ๗  ของท่ีน่ีมีลักษณะคลายหัวชางเอราวัณ ๓ เศียร  จึงกลายเปนท่ีมา
ของช่ือ  นํ้าตกเอราวัณ  ซึ่งเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปเปนอยางดี 

 
 
 

คะแนนที่ได………... 

คะแนนเต็ม  ๑๐ 

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขท่ี................ 

๒๐ 



 

 

นํ้าตกเอราวัณน้ีมีดวยกันท้ังหมด ๗ ช้ัน  แตละช้ันจะมีช่ือท่ีคลองจองกัน  เร่ิมจาก... 
ช้ันท่ี ๑ ไหลคืนรัง  เปนนํ้าตกช้ันเล็ก ๆ ท่ีเหมาะกับการน่ังเลนรับลมพักผอน 
ช้ันท่ี ๒ วังมัจฉา  เหมาะกับการลงเลนนํ้า  เพราะมีแองใหลงไปแหวกวายไดและมี

ฝูง "ปลาพลวง" อาศัยอยูในนํ้าดวย 
ช้ันท่ี ๓ ผานํ้าตก  ช้ันน้ีนํ้าตกจะตกลงมาในระดับสูง  นักทองเท่ียวสามารถไปยืน

บริเวณนํ้าตกเพื่อเลนนํ้าได 
ช้ันท่ี ๔ อกนางผีเสื้อ  ช้ันน้ีมีจุดเดนในการเลนสไลดเดอรไหลลื่นตกลงมายังแองนํ้า

ดานลาง   
ช้ันท่ี ๕ เบ่ือไมลง  เปนช้ันท่ีกินพื้นท่ีกวางสามารถเลนนํ้าได 
ช้ันท่ี ๖ ดงพฤกษา ช้ันน้ีถูกลอมรอบดวยแมกไมนานาพันธุ 
ช้ันท่ี ๗ ภูผาเอราวัณ  เปนช้ันสุดทายซึ่งเปนช้ันท่ีสวยงามมาก 
นํ้าใสสะทอนแสงเปนสีฟาอมเขียวมรกตคลายสระวายนํ้าในแตละช้ันของนํ้าตกจะ

มีปลาพลวง (ปลานํ้าจืดในตระกูลปลาตะเพียน  ลําตัวสีนํ้าตาลเขียวเกล็ดโต  มีหนวดยาว   
๒ คู  ชอบอาศัยบริเวณธารนํ้าตก  ลําหวย  หรือลําธารท่ีใสสะอาด)  แหวกวายอยู  แตใน
ช้ันท่ีมีมากก็เห็นจะเปนช้ันท่ี ๒ คือ วังมัจฉา  

โดยแตละช้ันของนํ้าตกเอราวัณจะมีลักษณะเปนอางสามารถเลนนํ้าได  และยังมี
เสนทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ  มีระยะทางประมาณ  ๑,๐๖๐ เมตร  ใชเวลาประมาณ 
๓๐ นาที  เดินผานปาดิบเขา  จุดชมวิวและปาผลัดใบท่ีสวยงาม  ทานจะไดรับความรูและ
ความเพลิดเพลินในการช่ืนชมธรรมชาติท่ีสวยงามเปนอยางย่ิง  นํ้าตกเอราวัณคงเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีไมควรมองขาม 
 

ท่ีมา : ณัฐฐิฐา  เอกธนพิพัฒน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

 

กิจกรรมที่ ๑       ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  (๕ คะแนน) 
 
๑.  เร่ืองน้ีเปนสารคดีประเภทใด 

๑) สารคดีท่ัวไป 
๒) สารคดีวิชาการ 
๓) สารคดีสถานท่ี 
๔) สารคดีเชิงประวัติ 

 

๒.  หากจะพาเด็กเล็ก ๆ และผูสูงอายุไปพักผอนท่ีนํ้าตกเอราวัณ  ควรไปท่ีช้ันใด 
๑) ไหลคืนรัง 
๒) ผานํ้าตก 
๓) เบ่ือไมลง 
๔) ดงพฤกษา 

 

๓.  ผูท่ีชอบความต่ืนเตนควรไปเลนนํ้าตกเอราวัณท่ีช้ันใด 
๑) วังมัจฉา 
๒) อกนางผีเสื้อ 
๓) ดงพฤกษา 
๔) ภูผาเอราวัณ 

 

๔.  ผูท่ีจะข้ึนไปนํ้าตกช้ันภูผาเอราวัณจําเปนตองมีคุณสมบัติใดเปนอันดับแรก 
๑) จิตใจอดทน 
๒) รักธรรมชาติ 
๓) รางกายแข็งแรง 
๔) ชอบความทาทาย 

 

๕.  สิ่งใดท่ีทําใหนํ้าตกเอราวัณเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
๑) ความต่ืนเตนของกิจกรรม 
๒) ความสวยงามของธรรมชาติ 
๓) ความสงบรมเย็นของสถานท่ี 
๔) ความหลากหลายของพืชและสัตวท่ีพบ 

 

 
 

๒๒ 



 

 

กิจกรรมที่ ๒    ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง  (๕ คะแนน) 
 
๑.  จุดมุงหมายของเร่ืองน้ีคือ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๒.  สาระสําคัญของเร่ืองน้ีคือ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๓.  นักเรียนคิดวาการต้ังช่ือนํ้าตกเอราวัณแตละช้ันมีความเหมาะสมหรือไม  อยางไร 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๔.  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับการเปลี่ยนช่ือนํ้าตกจาก “สะดองมองลาย”  เปน  
“เอราวัณ” 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

๕.  หลังจากท่ีอานสารคดีเร่ืองน้ีแลว  นักเรียนจะไปเท่ียวนํ้าตกเอราวัณหรือไม  เพราะ
เหตุใด 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ไปทําแบบฝกทกัษะที่ ๔ กนัคะ 

๒๓ 



 

 

แบบฝกทักษะท่ี ๔ 
 

 
 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานเร่ือง “ประเพณีตักบาตรเทโว”  แลวทํากิจกรรมท่ีกําหนดให  
(๑๔ คะแนน) 
 

ประเพณีตกับาตรเทโว 
 

 
 

ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑  ซึ่งตรงกับชวงสิ้นสุดการอยูจําพรรษาเปนเวลา ๓ เดือน
ของภิกษุสงฆท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไวพอดี  ในทุก ๆ ป พุทธศาสนิกชน
ท้ังหลายจะถือเอาวันน้ีเปนวันสําคัญ  จะรวมกันทําบุญตักบาตรโดยจัดพิธีเปนพิเศษกวา 
การทําบุญตักบาตรท่ัวไป  เรียกการตักบาตรคร้ังน้ีวา  ตักบาตรเทโว  หรือการถวายบาตร
พระภิกษุเน่ืองในโอกาสวันคลายวันท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรค         
ช้ันดาวดึงส  และเปนการทําบุญทํากุศลอุทิศใหแกบรรพบุรุษ  บิดามารดา ญาติพี่นองท่ี
ลวงลับไปแลว เจากรรมนายเวรและเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตนเองและครอบครัว 

คําวา  เทโว  มาจากคําวา  เทโวโรหณะ  หมายถึงการเสด็จลงมาจากเทวโลกของ   
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนเหตุการณหลังจากท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรู 
ทรงออกประกาศพระศาสนาไปท่ัวชมพทูวีป  เสด็จไปโปรดเทศนาพระญาติพระวงศท้ังหลาย
จนไดดวงตาเห็นธรรมตามสมควร  คงเหลือแตพระนางสิริมหามายา  พุทธมารดาท่ี
สิ้นพระชนมไปหลังจากท่ีมีพระประสูติกาลได ๗ วัน องคพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงดําริจะท่ี
จะข้ึนไปเทศนาแสดงธรรมโปรดแดพุทธมารดาบนสวรรคช้ันดาวดึงสเพื่อเปนการสนอง
พระคุณ  เปนเวลา  ๑ พรรษา  ในพรรษาท่ี  ๗  หลังจากท่ีทรงตรัสรูและเสด็จกลับลงมายัง
โลกมนุษยในวันแรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๑๑  เมื่อเหลาเทพบุตร  เทพธิดา  เทวดานางฟา  
มนุษย  ภูติผีปศาจ  อสูรกาย  ประชาชนทราบขาวการเสด็จกลับลงมาจากดาวดึงส  จึงพา
กันไปเขาเฝาฯ รออยูท่ีเชิงบันไดเพื่อถวายบาตรแดพระองคกันอยางเน่ืองแนน 

 

ชื่อ.......................................................ชั้น.................เลขท่ี................ 

คะแนนที่ได………... 

คะแนนเต็ม  ๑๔ 

๒๔ 



 

 

วัดแตละวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปท่ีคนในชุมชนเคารพนับถือข้ึนประดิษฐานบุษบก 
พรอมกับวางบาตรไวดานหนา  จัดเปนขบวนแหนําหนาแถวพระภิกษุสงฆ  สามเณร      
เพื่อรับบาตรจากญาติโยมท้ังหลาย  บางวัดท่ีมีพระพุทธบาทจาํลองอยูบนเขา  พระภิกษุสงฆ
จะเดินลงมาตามบันไดเชิงขาเพื่อรับบาตร  เสมือนเหตุการณท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จจากดาวดึงสลงมาทางบันไดเชิงเขา  มีการจัดถวายภัตตาหารคาวหวาน  ขาวสาร
อาหารแหง ดอกบัว  ขาวตมโยน  เน่ืองจากในคร้ังสมัยพุทธกาลมีประชาชนตางมารอเฝารับ
เสด็จฯ  เปนจํานวนมากทําใหไมสามารถใสบาตรถึงตัวพระองคได  จึงพากันอธิษฐานแลวใส
บาตรแทน  ซึ่งดวยศรัทธาต้ังใจจริงทําใหอาหารท่ีโยนมาน้ันตกลงในบาตรของพระพุทธองค
ไดพอเหมาะพอดี 

นอกจากน้ียังมีอาหารอีกชนิดหน่ึงท่ีกลาวถึงในพุทธประวัติสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ
การเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย  น่ันคือ  ขาวมธุปายาส 
(ขาวทิพย) หรือขาวท่ีกวนกับนํ้าผึ้ง  โดยขาวทิพยน้ีจะประกอบพิธีกวนข้ึนในวันข้ึน ๑๕ คํ่า 
เดือน ๑๑  กอนวันออกพรรษา ๑ วัน  โดยจะตองใหเด็กหญิงอายุเกิน ๑๒ ป  ท่ียังไมมี
ประจําเดือน ๔ คน นุงขาว  หมขาว  ทําหนาท่ีกวนขาวทิพย  การกวนขาวทิพยน้ีตาม
ตํานานความเช่ือกลาวไววา  นางสุชาดาคือผู ริ เร่ิมการปรุงขาวมธุปายาสมาถวาย                      
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตอมาเหลาเทพบุตร  เทพธิดา  เทวดานางฟา  มนุษย  ผี  ปศาจ  
อสูรกาย  ไดรวมตัวกันประกอบพิธีกวนขาวทิพยเพื่อแจกจายใหไดนําไปถวายบาตรแดองค
พระสัมมาสัมพุทธเจารวมกัน   จึงเปนท่ีมาของการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนและวัดท่ี
จะรวมกันจัดพิธีกวนขาวทิพยเพื่อใชในการตักบาตรในวันตักบาตรเทโวน่ันเอง 

ท่ีมา : นิรนาม  
 
กิจกรรมที่ ๑     (๕ คะแนน)               
 

ขอความใดเปนความจริงใหทําเคร่ืองหมาย        ในชอง  “ใช”   
ขอความใดไมเปนความจริงใหทําเคร่ืองหมาย     ในชอง “ไมใช” 
 

ขอ ขอความ ใช ไมใช 

๑ วันออกพรรษาตรงกับวันแรม ๑ คํ่า  เดือน ๑๑   
๒ วันออกพรรษาเปนวันพี่พระพุทธเจาเสด็จข้ึนไปบนสวรรค   
๓ การถวายขาวตมโยนเน่ืองจากไมสามารถใสบาตรถึงตัวพระสงฆ

ได 
  

๔ การกวนขาวทิพยจะทําหลังวันออกพรรษา ๑ วัน   
๕ ขาวท่ีกวนกับนํ้าผึ้งเรียกวา  ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย   

๒๕ 



 

 

กิจกรรมที่ ๒       ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  (๕ คะแนน)          
 
๑.  เร่ืองน้ีเปนสารคดีประเภทใด 

๑) สารคดีท่ัวไป 
๒) สารคดีวิชาการ 
๓) สารคดีประเพณ ี
๔) สารคดีเชิงประวัติ 

 

๒.  เร่ืองน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
๑) เพื่อใหความรู 
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง 
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น 
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน 

 

๓.  เหตุใดจึงประกอบพิธีกวนขาวทิพยกอนวันออกพรรษา ๑ วัน 
๑) เพื่อใหขาวทิพยมีความสดอรอย 
๒) เพื่อใหไดผลบุญมากเชนนางสุชาดา 
๓) เพื่อใหชาวบานไดรวมแรงรวมใจกัน 
๔) เพื่อใหทันถวายพระในวันออกพรรษา 

 

๔.  เหตุใดจึงใหเด็กหญิงท่ียังไมมีประจําเดือนเปนผูกวนขาวทิพย 
๑) เพราะมีความบริสุทธ์ิ 
๒) เพราะมีความออนนอม 
๓) เพราะไมมีกามารมณ 
๔) เพราะมีรางกายแข็งแรง 

 

๕.  ประชาชนมีความเช่ือเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรเทโวอยางไร 
๑) เสมือนไดใสบาตรกับพระพุทธเจา 
๒) เปนงานบุญใหญประจําปของชุมชน 
๓) ไดอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษท่ีลวงลับ 
๔) ไดเสริมสิริมงคลใหแกตนเองและครอบครัว 

 
 
 

๒๖ 



 

 

 

กิจกรรมที่ ๓      ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 
 
ขาวมธุปายาสเปนอาหารวิเศษ ผูใดมีวาสนาไดกินจะมีรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
อุดมดวยสติปญญา และเปนสิริมงคลแกชีวิต 
 
๑.  นักเรียนคิดเห็นอยางไรกับขอความขางตน  ใหใช เหตุผลประกอบคําอธิบาย           
(๒ คะแนน) 

๑) ใหนักเรียนเลือกทําเคร่ืองหมายวงลอมรอบขอความขางลางน้ีเพียง ๑ ขอความ 
 
 

๒) ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลท่ีสอดคลองกับความคิดการเลือกในขอ ๑) 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................... 
 
๒.  นักเรียนคิดวาควรทําอยางไรกับขาวสารอาหารแหงท่ีประชาชาชนนํามาตักบาตรเทโว
จนเกินความตองการของวัดและพระภิกษ ุ (๒ คะแนน) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 
 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

๒๗ 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ 

  เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 
เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 

 
คําช้ีแจง ๑.  แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก   

จํานวน  ๑๐  ขอ  ๑๐ คะแนน 
๒.  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท ()  ลงในชองตัวเลือก  ๑)  ๒)   
๓)  หรือ  ๔)  เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอท่ีเห็นวาเปนคําตอบท่ีถูกตอง 

 

ใชบทความนีต้อบคําถามขอ ๑ – ๕ 
 

ไดโนเสาร 
ไดโนเสาร (Dinosaur) เปนช่ือเรียกโดยรวมของสัตวดึกดําบรรพในอันดับใหญ 

Dinosauria  ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพในมหายุคมีโซโซอิกเปนเวลานานถึง 
๑๖๕ ลานป  กอนจะสูญพันธุไปเมื่อ ๖๕ ลานปท่ีแลว คนสวนใหญเขาใจวาไดโนเสารเปน
สัตวเลื้อยคลาน  แตอันท่ีจริงไดโนเสารเปนสัตวในอันดับหน่ึงท่ีมีลักษณะก้ํากึ่งระหวาง
สัตวเลื้อยคลานและนก 

คําวา ไดโนเสาร ในภาษาอังกฤษ dinosaur ถูกต้ังข้ึนโดย เซอร ริชารด โอเวน  
นักบรรพชีวินวิทยา ชาวอังกฤษ ซึ่งเปนการผสมของคําในภาษากรีกสองคํา คือคําวา 

deinos (δεινός) (ใหญจนนาสะพรึงกลัว) และคําวา sauros (σαύρα) 
(สัตวเลื้อยคลาน) 

หลายคนเขาใจผิดวาไดโนเสารคือสัตวท่ีอาศัยอยูในมหายุคมีโซโซอิกท้ังหมด     
แตจริง ๆ แลว ไดโนเสารคือสัตวชนิดหน่ึงท่ีอาศัยอยูบนพื้นดินเทาน้ัน  สัตวบกบางชนิดท่ี
คลายไดโนเสาร  สัตวนํ้าและสัตวปกท่ีมีลักษณะคลายไดโนเสาร  ไมถือวาเปนไดโนเสาร 
เปนเพียงสัตวชนิดท่ีอาศัยอยูในยุคเดียวกับไดโนเสารเทาน้ัน 

แมวาไดโนเสารจะสูญพันธุไปนานหลายลานปแลว  แตคําวาไดโนเสารก็ยังเปน    
ท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไดโนเสารน้ันนับวาเปนสัตวชนิดหน่ึงท่ี   
เต็มไปดวยปริศนาและความนาอัศจรรยเปนอันมากน่ันเอง 
ประวัติการคนพบ 

มนุษยคนพบซากดึกดําบรรพไดโนเสารมาเปนเวลานับพันปแลว  แตยังไมมีผูใด
เขาใจอยางถองแทวาเศษซากเหลาน้ีเปนของสัตวชนิดใด  และพากันคาดเดาไปตาง ๆ 

๒๘ 



 

 

นานา  ชาวจีนมีความคิดวาน่ีคือกระดูกของมังกร  ขณะท่ีชาวยุโรปเช่ือวา น่ีเปน           
สิ่งหลงเหลือของสัตวท่ีสูญพันธุไปเมื่อคร้ังเกิดนํ้าทวมโลกคร้ังใหญ  จนกระท่ังเมื่อมี     
การคนพบซากดึกดําบรรพในป ค.ศ. ๑๘๒๒ โดย กิเดียน แมนเทล นักธรณีวิทยา       
ชาวอังกฤษ  ไดโนเสารชนิดแรกของโลกจึงไดถูกต้ังช่ือข้ึนวา อิกัวโนดอน  เน่ืองจาก     
ซากดึกดําบรรพน้ีมีลักษณะละมายคลายคลึงกับโครงกระดูกของตัวอิกัวนาในปจจุบัน 

สองปตอมา วิลเลียม บักแลนด (William Buckland) ศาสตราจารยดาน
ธรณีวิทยา  ประจํามหาวิทยาลัยออกซฟอรด  ก็ไดเปนคนแรกท่ีตีพิมพขอเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับไดโนเสารในวารสารทางวิทยาศาสตร  โดยเปนไดโนเสารชนิด เมกะโลซอรัส    
บักแลนดี (Megalosaurus bucklandii)  และการศึกษาซากดึกดําบรรพของสัตวพวก
กิ้งกาขนาดใหญน้ีก็ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากนักวิทยาศาสตรท้ังในยุโรปและ
อเมริกา 

จากน้ันในป ค.ศ. ๑๘๔๒  เซอร  ริชารด  โอเวน เห็นวาซากดึกดําบรรพขนาดใหญ
ท่ีถูกคนพบมีลักษณะหลายอยางรวมกัน  จึงไดบัญญัติคําวา  ไดโนเสาร  เพื่อจัดให     
สัตวเหลาน้ีอยูในกลุมอนุกรมวิธานเดียวกัน  นอกจากน้ี  เซอร  ริชารด  โอเวน  ยังได
จัดต้ังพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติข้ึนท่ีเซาทเคนซิงตัน  กรุงลอนดอน  เพื่อแสดง       
ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร  รวมท้ังหลักฐานทางธรณีวิทยาและชีววิทยาอื่น ๆ ท่ีถูกคนพบ 
โดยไดรับการสนับสนุนจากเจาชายอัลเบิรตแหงแซกซ-โคเบิรก-โกทา (Prince Albert of 
Saxe-Coburg-Gotha)  พระสวามีของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแหงสหราช
อาณาจักร 

จากน้ันมาก็ไดมีการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสารในทุกทวีปท่ัวโลก   ทุกวันน้ีมี
คณะสํารวจซากดึกดําบรรพไดโนเสารอยูมากมาย  ทําใหมีการคนพบไดโนเสารชนิดใหม
เพิ่มข้ึนอกีเปนจํานวนมาก  ประมาณวามีการคนพบไดโนเสารชนิดใหมเพิ่มข้ึนหน่ึงชนิดใน
ทุกสัปดาห  โดยทําเลทองในตอนน้ีอยูท่ีทางตอนใตของทวีปอเมริกาใต  โดยเฉพาะ
ประเทศอารเจนตินาและประเทศจีน 

ท่ีมา : ฉัตรชัย  เครือเสมา 
 

 
 
 
 
 

 

๒๙ 



 

 

 

๑.  ขอใดกลาวถูกตอง 
๑) ไดโนเสารสูญพันธุไปเมื่อ ๑๖๕ ลานปท่ีแลว 
๒) สัตวในมหายุคมีโซโซอิกท้ังหมดจัดเปนไดโนเสาร 
๓) เซอร  ริชารด  โอเวน  เปนผูบัญญัติคําวา  ไดโนเสาร   
๔) แอฟริกาใตเปนสถานท่ียอดนิยมในการคนหาไดโนเสาร 

 

๒.  ขอใดไมใชประโยชนของการคนหาซากดึกดําบรรพไดโนเสาร 
๑) ใชบอกการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก 
๒) ใชเปนประโยชนในเชิงทองเท่ียวและพาณิชย 
๓) เปนประโยชนในการขุดหาแหลงแรบางชนิด 
๔) ใชบอกสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศในอดีต 

 

๓.  เหตุใดไดโนเสารจึงมีลักษณะของนกดวย 
๑) เพราะออกลูกเปนไขเหมือนกัน 
๒) เพราะไดโนเสารบางชนิดบินได 
๓) เพราะอาศัยอยูบนบกเหมือนกัน 
๔) เพราะนกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร 

 

๔.  เร่ืองน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
๑) เพื่อใหความรู 
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง 
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น 
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน 

 

๕.  ขอใดคือสาระสําคัญของสารคดีเร่ืองน้ี 
๑) บอกท่ีมาของคําวาไดโนเสาร 
๒) บอกชวงเวลาท่ีไดโนเสารมีชีวิตอยู 
๓) บอกแหลงท่ีขุดคนพบซากไดโนเสาร 
๔) บอกประวัติและการคนพบไดโนเสาร 

 
 
 
 

๓๐ 



 

 

ใชบทความนีต้อบคําถามขอ ๖ – ๑๐ 
 

ผตีาโขน 
 ผีตาโขนเปนประเพณีการละเลนพื้นบานท่ีแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
ท่ีนาภาคภูมิใจอยางหน่ึงของชาวอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ซึ่งไดยึดถือสืบทอดมาต้ังแต
บรรพกาล  ประเพณีแหผีตาโขนจัดเปนสวนหน่ึงในงานบุญประเพณีใหญหรือท่ีเรียกวา 
“งานบุญหลวง”  หรือ  “บุญผะเหวด”  มีข้ึนท่ีอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  และจัดเปน
การละเลนท่ีถือเปนประเพณีทุกป  เกี่ยวโยงกับงานบุญเทศนมหาชาติประจําปกับพระธาตุ
ศรีสองรัก  ปูชนียสถานสําคัญของชาวดานซาย 
 กลาวกันวา  การแหผีตาโขนเกิดข้ึนเมื่อคร้ังท่ีพระเวสสันดรและนางมัทรีจะ
เดินทางออกจากปากลับสูเมือง  บรรดาผีปาหลายตนและสัตวนานาชนิดอาลัยรักจึงพากัน
แหแหนแฝงตัวแฝงตนมากับชาวบานเพื่อมาสงท้ังสองพระองคกลับเมือง  เรียกกันวา    
“ผีตามคน”  หรือ  “ผีตาขน”  จนกลายมาเปน  “ผีตาโขน”  อยางในปจจุบัน 
 ผีตาโขนในขบวนแหจะแยกเปน ๒ ชนิดคือ  ผีตาโขนใหญและผีตาโขนเล็ก         
ผีตาโขนใหญน้ัน  ทําเปนหุนรูปผีทําจากไมไผสานมีขนาดใหญกวาคนธรรมดาประมาณ    
๒ เทา  ประดับตกแตงรูปรางหนาตาดวยเศษวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน  เวลาแหคนเลนจะตอง
เขาไปอยูขางในตัวหุน  แตละปจะทําผีตาโขนใหญเพียง ๒ ตัว  คือผีตาโขนชาย ๑ ตัวและ
หญิง ๑ ตัว  สังเกตจากเคร่ืองเพศปรากฏชัดเจนท่ีตัวหุน  ผูมีหนาท่ีทําผีตาโขนใหญจะมี
เฉพาะกลุมเทาน้ัน  เพราะคนอื่นไมมีสิทธ์ิทํา  การทําก็ตองไดรับอนุญาตจากผีหรือเจากอน  
ถาไดรับอนุญาตแลวตองทําทุกปหรือทําติดตอกันอยางนอย ๓ ป  สวนผีตาโขนเล็กเปน
การละเลนของเด็ก  ไมวาเด็กเล็ก  เด็กวัยรุนหรือผูใหญ  ท้ังหญิงชาย  มีสิทธ์ิทําและ    
รวมสนุกไดทุกคน  แตผูหญิงไมคอยเขารวม  เพราะเปนการเลนคอนขางผาดโผนและ
ซุกซน  ผูเขารวมในพิธีน้ีจะแตงกายคลายผีและปศาจใสหนากากขนาดใหญทําจาก     
กาบมะพราวแกะสลักและสวมศีรษะดวยหวดน่ึงขาวเหนียว  ในขบวนแหจะประกอบไป
ดวยการรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน 
  

ท่ีมา : สมพร  วชิรวัชรินทร, อุทัยวรรณ  หวังไมตรี  และสัญญา  จันทรเหนือ 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



 

 

๖.  เร่ืองน้ีเปนสารคดีประเภทใด 
๑) สารคดีท่ัวไป 
๒) สารคดีวิชาการ 
๓) สารคดีประเพณ ี
๔) สารคดีเชิงประวัติ 

 

๗. เร่ืองน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
๑) เพื่อใหความรู 
๒) เพื่อใหขอเท็จจริง 
๓) เพื่อแสดงความคิดเห็น 
๔) เพื่อใหความเพลิดเพลิน 

 

๘. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
๑) ผีตาโขนเปนงานบุญหลวงท่ีจัดข้ึนทุกป 
๒) การทําผีตาโขนใหญตองไดรับอนุญาตกอน 
๓) มีเพียงผูชายท่ีจะไดเขารวมเลนผีตาโขนเล็ก 
๔) การแหผีตาโขนมาจากชาดกเร่ืองพระเวสสันดร 

 

๙. นักเรียนคิดวาเหตุใดหนากากผีตาโขนจึงสวมหวดน่ึงขาวเหนียว 
๑) เพราะมีราคาถูก 
๒) เพราะเปนสิ่งท่ีหางาย 
๓) เพราะเกี่ยวของกับวิถีชีวิต 
๔) เพราะวัสดุทํามาจากธรรมชาติ 

 

๑๐. สาระสําคัญของสารคดีน้ีคืออะไร 
๑) ผีตาโขนในขบวนแหมี ๒ ชนิด   
๒) ผีตาโขนมาจากคําวา  ผีตามคน 
๓) ผีตาโขนเปนการละเลนท่ีสนุกสนาน 
๔) ผีตาโขนเปนการละเลนของชาวอําเภอดานซาย 

 

 

 
 

๓๒ 



 

 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ 

เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 

เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ๑) ๒) ๓) ๔) 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
รวม ๑๐ คะแนน .............................................. 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล.....................................................................ช้ัน....................เลขท่ี........ 

๓๓ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ 

เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 
เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 

 
 

 
เกณฑการใหคะแนน   

ขอละ ๑ คะแนน 
เฉลยคําตอบน 
 

 
 
 

 

 

ตอบ ๒)

ตอบ ๑)

ตอบ ๓)

ตอบ ๔)

ตอบ ๓)

ตอบ ๑)

ตอบ ๓)

ตอบ ๔)

ตอบ ๔)

ตอบ ๒)

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๓๖ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๑ 

 
 
เกณฑการใหคะแนน   

ขอละ ๒ คะแนน 
 

 
 
 

นายสืบ  นาคะเสถียร  ขาราชการกรมปาไม

ยิงตัวตาย

บานพักท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

๑ กันยายน  ๒๕๓๓

ทําใหเกิดการประชุมเพื่อหามาตรการปองกัน
การบุกรุกปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปา   
หวยขาแขง

ใคร 

ทําอะไร 

ที่ไหน 

เม่ือไร 

อยางไร 

๓๗ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๒ 
 

 

ขอ ๑.  
เกณฑการใหคะแนน   
ขอละ ๒ คะแนน 
เฉลยคําตอบ 

 ให ๒ คะแนน  หากตอบวา  สารคดีท่ัวไป 
 ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
ขอ ๒. 

เกณฑการใหคะแนน   
ขอละ ๒ คะแนน 
เฉลยคําตอบ 

 ให ๒ คะแนน  หากตอบวา  เพื่อใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีมาของขนมจีน 
 ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
ขอ ๓.  

เกณฑการใหคะแนน   
ขอละ ๒ คะแนน 
เฉลยคําตอบ 

 ให ๒ คะแนน  หากตอบวา  ขนมจีนเปนอาหารยอดนิยมของคนไทยท่ีมีตนกําเนิด
มาจากคนมอญ 
 ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
ขอ ๔.  

เกณฑการใหคะแนน   
ขอละ ๒ คะแนน 
เฉลยคําตอบ 

 ให ๒ คะแนน  หากตอบวา  ฟงยังไมไดความแจมชัดแลวก็นําไปพูดตอ 
 ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 

 

๓๘ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๒ (ตอ) 
 

 

ขอ ๕.  
เกณฑการใหคะแนน   
ขอละ ๒ คะแนน 
เฉลยคําตอบ 

 ให ๒ คะแนน  หากตอบดังน้ี 
  - เพราะขนมจีนทํามาจากขาวท่ีเปนอาหารหลักของคนไทย 
  - เพราะขนมจีนรับประทานคูกับนํ้ายา  นํ้าพริก  พรอมผักเคร่ืองเคียงท่ีมี
รสชาติถูกปากคนไทย 
  - เพราะคนไทยมีความเช่ือเกี่ยวกับเสนขนมจีนวาหมายถึง  อายุยืนยาว  
ความรักยืนยาว 
 ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๓ 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
เกณฑการใหคะแนน 

 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
 

 
     

 
 
กิจกรรมที่ ๒ 
ขอ ๑. 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
 ให ๑ คะแนน  หากตอบวา  เพื่อใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทองเท่ียวนํ้าตกเอราวัณ 

ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
 
 
 
 

 

ตอบ ๑)

ตอบ ๑)

ตอบ ๒)

ตอบ ๓)

ตอบ ๒)

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๔๐ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๓  (ตอ) 
 
 
ขอ ๒. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
 ให ๑ คะแนน  หากตอบวา  นํ้าตกเอราวัณเปนนํ้าตกท่ีสวยงาม  อยูในจังหวัด
กาญจนบุรี  มีท้ังหมด ๗ ช้ัน   

ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
ขอ ๓. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
 ให ๑ คะแนน  หากตอบวา  เหมาะสม  พรอมเหตุผลประกอบดังน้ี 
  - เพราะช่ือไพเราะ  มีความคลองจองกัน 
  - เพราะช่ือสามารถสื่อถึงลักษณะพื้นท่ีและความสวยงามของนํ้าตกแตละ
ช้ันได 

ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔๑ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๓  (ตอ)  
 
 
ขอ ๔. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
 ให ๑ คะแนน  หากตอบวา  เห็นดวย  หรือ  ไมเห็นดวย  พรอมเหตุผล
ประกอบการอธิบายท่ีสอดคลอง 
   เห็นดวย  เพราะช่ือเดิมเรียกยาก  ช่ือใหมมีความหมายท่ีดี 
   ไมเห็นดวย  เพราะช่ือเดิมบอกแหลงท่ีมาของนํ้าตก 

ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
ขอ ๕. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
 ให ๑ คะแนน  หากตอบวา  ไป  หรือ  ไมไป  พรอมเหตุผลประกอบการอธิบายท่ี
สอดคลอง 
   ไป  เพราะเปนนํ้าตกท่ีมีความสวยงาม  มีความรมร่ืน 
   ไมไป  เพราะอยูไกล  มีนํ้าตกท่ีมีความสวยงามแตอยูใกลกวาน้ีอีกหลาย
แหง        

ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๔ 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
เกณฑการใหคะแนน 

 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 
ขอ ขอความ ใช ไมใช 

๑ วันออกพรรษาตรงกับวันแรม ๑ คํ่า  เดือน ๑๑   
๒ วันออกพรรษาเปนวันพี่พระพุทธเจาเสด็จข้ึนไปบนสวรรค   
๓ การถวายขาวตมโยนเน่ืองจากไมสามารถใสบาตรถึงตัวพระสงฆ

ได 
  

๔ การกวนขาวทิพยจะทําหลังวันออกพรรษา ๑ วัน   
๕ ขาวท่ีกวนกับนํ้าผึ้งเรียกวา  ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย   

 
 
กิจกรรมที่ ๒ 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 
 เฉลยคําตอบ 

 
 

 
     

 

ตอบ ๔)

ตอบ ๒)

ตอบ ๒)

ตอบ ๓)

ตอบ ๑)

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๔๓ 



 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๔ (ตอ) 
 
 
กิจกรรมที่ ๓ 
ขอ ๑. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๒ คะแนน 

เฉลยคําตอบ 
ให ๒ คะแนน  หากวงลอมรอบ  เห็นดวย  หรือ  ไมเห็นดวย  แลวเขียนอธิบาย

เหตุผลท่ีสอดคลองความคิด  ดังน้ี 
     วงลอมรอบ  เห็นดวย  แลวอธิบายเหตุผลท่ีสอดคลองกับความคิด  เชน 
 - เพราะขาวมธุปายาสมีนํ้าผึ้งเปนสวนผสม  ซึ่งมีประโยชนมาก  สามารถ

ชวยใหรางกายแข็งแรงได 
 - เพราะเปนอาหารท่ีทําข้ึนเพื่อเตรียมถวายพระพุทธเจาในโอกาสรับเสด็จ

กลับจากสวรรค  จึงเปนอาหารท่ีมีความเปนสิริมงคล 
     วงลอมรอบ  ไมเห็นดวย  แลวอธิบายเหตุผลท่ีสอดคลองกับความคิด  เชน 
 - เปนเพียงอาหารท่ีมนุษยทําข้ึนชนิดหน่ึง  ไมใชอาหารวิเศษ 
 - ไมสามารถทําใหโรคภัยหายได 
ให ๐ คะแนน  หากวงลอมรอบ  เห็นดวย  หรือ  ไมเห็นดวย  แลวไมเขียนอธิบาย

เหตุผลหรือเหตุผลท่ีอธิบายไมสอดคลองกับความคิดขางตน   
 
ขอ ๒. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ขอละ ๑ คะแนน 

เฉลยคําตอบ 
ให ๑ คะแนน  หากตอบดังน้ี 
 - ควรนําไปบริจาคตอใหกับโรงเรียนหรือคนยากจน 
 - นําไปขายตอเพื่อนําเงินไปพัฒนาวัด 
ให ๐ คะแนน  หากตอบคําตอบอื่นหรือไมตอบคําถามขอน้ี 

 
 
 

๔๔ 



 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา  ภาษาไทย ๖  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ 

เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 
เลมท่ี ๔  การอานคิดวิเคราะหจากสารคดี 

 
 

 
เกณฑการใหคะแนน   

ขอละ ๑ คะแนน 
เฉลยคําตอบน 
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ตอบ ๑)

ตอบ ๔)

ตอบ ๑)

ตอบ ๒)

ตอบ ๓)

ตอบ ๓)

ตอบ ๔)
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๔๕ 


