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แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ  
( PISA) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
 

สถานการณ์ที่ 1 เรื่องมหศัจรรย์ของมะขาม 
มหัศจรรย์ของมะขาม 

มะขาม หรือ (Tamarind ) เรื่องมะขาม มีคติความเชื่อว่า มะขามเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง     
ท่ีควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตก (ประจิม) ของบ้าน ต้นมะขามยังเป็นต้นไม้ท่ีมีชื่อเป็นมงคลนามถือกัน
เป็นเคล็ดว่าจะท าให้  มีคนเกรงขาม  ท้ังมีสรรพคุณ เป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก แก้ไอ และ   
แก้หวัดคัดจมูก มีวิตามินซ ีช่วยให้ ฟ๎นและเหงือกแข็งแรง และท าให้ผิวพรรณดี 

คุณค่าทางอาหารของมะขามมีวิตามินเอ ช่วยบ ารุงสายตา และ มีแคลเซียม ช่วยบ ารุง
กระดูก รวมท้ังแก้กระหายน้ าช่วยขับเสมหะแก้ไอเป็นยาระบายท้อง ช่วยการขับถ่ายได้ดี ลดอาการ
โลหิตจาง ช่วยปูองกันโรคเลือดออกตามไรฟ๎น 

คนไทยท่ีส่วนใหญ่ใช้ปรุงอาหาร ยกเว้นมะขามหวานท่ีทานสด แต่มะขามเปร้ียวถูกน ามาใช้
ประโยชน์มากกว่า เพราะความเปรี้ยวนั่นเองท่ีท ากับข้าวได้อร่อยได้รสชาติต่างจากน้ ามะนาว ใน
มะขามอุดมด้วยวิตามินบี 2 แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และยังมีกรดผลไม้
หลายชนิดเช่น กรดซิตริก กรดทาทาริค เป็นต้น ท่ีส าคัญมีวิตามินเอ วิตามินซีสูง คุณค่าของมะขาม
เพิ่งถูกค้นพบและดึงออกมาเป็นจุดเด่นใหม่ คือมะขามอุดมด้วยสาร AHA (Alpha hydroxyl acids) 
คือกรดผลไม้ เหมือนท่ีมีในแอปเปิ้ล องุ่น กระท่ังในนมก็มี สรรพคุณของ AHA คือช่วยขจัดเซลล์ผิว 
ท่ีเสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปเร็วเผยผิวใหม่ท่ีสดใสกว่าเดิม ในมะขามอุดมด้วยวิตามินซีมากก็จะ
ช่วยบ ารุงผิวด้วย คนไทยสมัยก่อนจึงนิยมน าน้ ามะขามเปียกคั้นแล้วมาทาใบหน้าท้ิงไว้สักพักแล้วล้าง
ออกด้วยน้ าสะอาดก็จะไดผ้ิวหน้านุ่มใส ไร้สิว ป๎จจุบันธุรกิจเคร่ืองส าอางท่ีก าลังเน้นไปที่การใช้
สมุนไพรไทยเป็นจุดขาย จึงหันมาจ าหน่ายมะขามในรูปแบบของสบู่ล้างหน้า หรือครีมพอกหน้าบ้าง 
ก็ผสมไปกับขมิ้นชัน และน้ าผ้ึงเพื่อเพิ่มสรรพคุณบ ารุงผิว มะขามเปี่ยมสรรพคุณทรงคุณค่าใช้ได้ท้ัง
กินทั้งทาสารพัดประโยชน์เช่นนี้คงต้องรีบซื้อหามาติดบ้านไว้ หรือไปหามาปลูกสักต้นก็คงจะดีไม่
น้อย 
ที่มาข้อมูล :นิตยสาร Health Today 
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ค าถามที่ 1   ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด   (1 คะแนน ) 
  1.   การเก็บรักษามะขาม 
  2.  มะขามปลูกเพราะความเชื่อ 
  3.  ประโยชน์ของมะขาม 
  4.  การคัดเลือกมะขามไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ค าถามที่ 2   ค าว่า  “มะขาม”   เป็นลักษณะของค าท่ีประวิสรรชนีย์  หรือไม่ เพราะอะไร 
1.  ค าว่า มะขาม  เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะเป็นค าอักษรน าท้ัง 2 พยางค์  
2.  ค าว่า มะขาม  ไม่เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะค าว่า มะขาม เป็นค าตาย 
3.  ค าว่า มะขาม  ไม่เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะค าว่า ขาม มี ม เป็นตัวสะกด 
4.  ค าว่า มะขาม  เป็นค าประวิสรรชนีย์  เพราะออกเสียงสระอะท่ีพยางค์แรกและ       

              ใส่รูปสระ อะ ท่ีค าศัพท์ด้วย 
ค าถามที่ 3  จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้  เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
               ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย × ในช่อง “ใช”่ 
               ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย × ในช่อง “ไม่ใช่” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. เราสามารถน าเนื้อมะขาม  มาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารได้   
2. มะขามเป็นพืชท่ีปลูกได้ยาก    
3. มะขามสามารถปลูกได้ทั่วไป กิ่ง ก้าน มีประโยชน์ให้ร่มเงา   
4. ผลการตรวจสอบพบว่าในเนื้อมะขาม มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์น้อยมาก   
5. สารมะขามส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีบริเวณเมล็ดของมะขามเท่านั้น   
6.ในมะขามมีสาร AHA  กรดซิตริก  กรดทาทาริค วิตามินเอ วิตามินซี ด้วย   
7. บางคนมีความเชื่อว่า เนื้อมะขามสามารถรักษาโรคเกล้ือนได้ ด้วยการต้ม
แล้วดื่ม 

  

8. มะขามสามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   
9.เนื้อมะขามหากทานเป็นประจ า จะท าให้อายุยืนยาว   
10.คนไทยนิยมปลูกต้นมะขามไว้บริเวณหน้าบ้านเพราะเชื่อว่า                
“คนจะเกรงขาม” 
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ค าถามที่ 4  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนคิดว่า เนื้อมะขามหากทานเป็นประจ า จะท าให้อายุ   
            ยืนยาว ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช่”  “ไม่ใช่” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล                            
            จ านวน  2  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน  ( 3 คะแนน ) 

        ใช่                                    ไม่ใช่ 
 

ใช่ ไม่ใช่ 
1……………………………………………………. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………….. 

1……………………….…………………..……….…. 
………………………………………………………..… 
……………………………………………………………. 

2……………………………………………………. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

2…………………………………………………….…. 
…………………………………………………..…….. 
……………………………………………………..…… 

 
ค าถามที่ 5  จากข้อความท่ีกล่าวว่า    “คนไทยนิยมปลูกต้นมะขามไว้บริเวณหน้าบ้านเพราะเชื่อ
ว่าคนจะเกรงขาม”      นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น นักเรียนเลือก
ท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว ( 5 คะแนน ) 
 
ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความเห็นโต้แย้ง    ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

 ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑……………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

๑……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

๒……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
 

๒………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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      สถานการณ์ที่ 2  เรือ่งเสือกับแม่โค 

 ณ  ปุาใหญ่แห่งหนึ่ง  มีแม่โคกับลูกโค  อาศัยอยู่อย่างมีความสุข  อยู่มาวันหนึ่งขณะที่แม่โค
ออกไปหาอาหารอยู่นั้น  บังเอิญมีเสือตัวหนึ่งเดินผ่านมา มันกระโดดมาท่ีแม่โคและท าท่าจะกินแม่โค  
แม่โคตกใจมาก เมื่อตั้งสติได้  จึงอ้อนวอนเสือด้วยถ้อยค าอ่อนหวานเพื่อให้ปล่อยตัวเองไป “ถ้าข้าไม่
กินเจ้า  ข้าก็คงจะหมดแรงต้องเท่ียวหาอาหารต่อไปอีก ไม่ได้วันนี้ข้าต้องกินเจ้า ให้ได”้  เสือพูด“ถ้า
อย่างนั้น ข้าขอเวลาไปหาลูกเพื่อให้ลูกกินนมก่อน แล้วข้าจะกลับมาให้ท่านกิน ข้าให้สัญญา” แม่โค
อ้อนวอน จนเสือใจอ่อนปล่อยแม่โคไป เมื่อแม่โคกลบัไปหาลูก นางเรียกลูกให้มากินนม แล้วเล่าเรื่อง
ท่ีไปพบเสือให้ลูกฟ๎ง 

“แม่สัญญากับเสือไว้แล้วว่าจะกลับมาให้นมลูกก่อน แล้วจะกลับไปให้เสือกิน ต่อไปนี้ 
ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะแม่จะไม่ได้อยู่ดูแลลูกต่อไป 

“ลูกขอไปแทนแมไ่ด้ไหม ลูกไม่อยากให้แม่ถูกเสือกิน” ลูกโคอ้อนวอนแม่ด้วยความรักและ
ความกตัญํู  แม่โคไม่ยอม เมื่อให้นมลูกเสร็จแล้วก็วิ่งไปหาเสือตามสัญญา โดยมีลูกโคแอบว่ิงตาม
ไปด้วย เมื่อไปถึงที่เสือรออยู่ ลูกโคเข้าไปร้องขอเสือว่า  “ ท่านเสือ โปรดปล่อยแม่ของข้าไปเถิด 
แล้วกินข้าแทน ถึงข้าจะตัวเล็กกว่าแม่ แต่ท่านก็คงจะอิ่มไปอีกนานทีเดียว ปล่อยแม่ของข้าด้วยเถิด” 
เสือฟ๎งลูกโคพูดก็สงสารและเห็นว่าแม่โคมีความซื่อสัตย์ ส่วนลูกโคมีความกตัญํู  เสือเกิดความเห็น
ใจ  จึงปล่อยแม่โคกับลูกโคไป   
 
 
 
 

ค าถามที่ 1   จากถ้อยความนี้กล่าวถึงคุณธรรมในข้อใด    
  1. ความสามัคคีและซื่อสัตย์   

2. ความมีวินัยและมีน้ าใจ 
  3. สุภาพและซื่อสัตย์    

4. ความซื่อสัตย์และความกตัญํู 
  

ค าถามที่ 2   จากข้อความ “นางเรียกลูกใหม้ากินนม” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นค าชนิดใด                               
           การให้คะแนน  1   คะแนน   

  1. ค านาม     
2. ค าสรรพนาม 

  3. ค ากริยา     
4. ค าบุพบท 
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 ค าถามที่ 3  จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  ข้อความ   เป็นจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง “ใช่” 
  ข้อความ   ไม่เป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

ข้อ ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 

1 โคเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหาร     
2 ปุาไม้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ปุาท้ังหลาย     
3 การด ารงชีวิตของสัตว์ปุาและปุาไม้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันก็ได้    
4 จากถ้อยความแม่โคเป็นสัตว์ที่ชอบกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร   
5 คนสามารถน าโคและเสือมาฝึกเพื่อใช้งานได้   
6 คนท่ีมีความซื่อสัตย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
7 เสือไม่กินแม่โคเพราะแม่โคมีความซื่อสัตย์   
8 ปุาไม้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ปุาและมนุษย์   
9 การจับสัตว์ปุามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุา   
10 ลูกโคพูดจาใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ให้เสือกินตนกับแม่   

 
  ค าถามที่ 4   จากถ้อยความ  อาหารท่ีเสือกิน นอกจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ แล้ว นักเรียนคิดว่า         
                  เสือกินอาหารอย่างอื่นได้หรือไม่   ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ                
                  “ได”้   “ไม่ได้”     ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล  จ านวน  2 ข้อ                          
                   ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 
                                 ได้                                   ไม่ได้  
     

ได้ ไม่ได ้
1……………………….…………………..………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………. 

1……………………….…………………..………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

2……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

2……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
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   ค าถามที่ 5     
 
     
      นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

        ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว 

  ความคิดเห็นคล้อยตาม    ความเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

       ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1……………………….…………………..……………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

1……………………….…………………..……………… 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………... 
……………………………………………………………... 

2…………………………………………………………. 
……………………………………………………………... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความกตัญญูเป็นสัญลกัษณ์ของคนดี 
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สถานการณ์ที่ 3  เร่ืองอาหารต้านแดด 

อาหารต้านแสงแดด 
 

  
 
 
 
 
 
 

อากาศร้อนอย่างนี้ แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อผิวหนังของเราโดยตรง ไม่ว่าจะป๎ญหาผิวแห้ง
กร้าน ผิวแดงหรือไหม้ ไปจนถึงป๎ญหามะเร็งผิวหนัง หลายคนจึงมักเลือกใช้ครีมกันแดดท่ีช่วยบ ารุง
ผิวและปูองกันแดดได ้แต่นอกจากครีมกันแดดแล้ว ใครจะรู้ว่าอาหารก็ช่วยต้านแดดได้เช่นกัน 
 ศูนย์สมุนไพรพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่าท่ีผ่านมา มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถ
ยืนยันได้ว่า การรับประทานอาหารท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยต่อต้าน
แสงแดดได้ดี และปูองกันผิวไหม้ได้ด้วย โดยเฉพาะอาหารท่ีมีเบต้าแคโรทีนท่ีพบในผักใบเขียว         
แครอท พริก พริกหยวก และผลไม้สีเหลืองอย่างมะม่วง แตงโม แต่ต้องทานอย่างน้อย 10 สัปดาห์
ขึ้นไป 
 นอกจากนี้ อาหารท่ีมีสารไลโคปีน สารอีกตัวหนึ่งในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ก็มีส่วนช่วยปูองกัน 
ผิวไหม้จากแสงแดดเช่นกนั แต่ต้องรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป พบในมะเขือเทศและฟ๎กข้าว 
แถมยังช่วยปูองกันมะเร็งได้ด้วย โดยเฉพาะในฟ๎กข้าวยังมีไลโคปีนชนิดพิเศษ ท่ีเรียกว่าไลโปแคโรทีน 
(Lipocarotene) ซึ่งเป็นกรดไขมันสายยาวท่ีช่วยดักจับและดูดซึมแคโรทีน ฟ๎กข้าวจึงจัดเป็นแหล่ง
ของไลโคปีนที่ดีท่ีสุดไม่เพียงแต่มะเขือเทศและฟ๎กขา้วเท่านั้น ในผักผลไม้ชนิดอื่นก็ยังอุดมไปด้วย  
ไลโคปีนด้วย เช่น แตงโม 1 ชิ้น (286 กรัม) มีไลโคปีน 12,962 ไมโครกรัม, มะละกอ   1 ผล (304 
กรัม) มีไลโคปีน 5,557 ไมโครกรัม, มะม่วง 1 ผล (207 กรัม) มีไลโคปีน 6 ไมโครกรัมและในแครอท 
1 ผล (72 กรัม) มีปริมาณไลโคปีน 1 ไมโครกรัม ขณะท่ีในชาเขียว จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อ    
โพลีฟีนอล (Pholyphenols) ก็สามารถช่วยปกปูองผิวหนังไม่ให้ถูกท าลายจากรังสียูวีได้ โดย
ร่างกายสามารถรับได้ท้ังจากการดื่ม และการทาครีมท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว และยังมีงานวิจัย
พบว่าสามารถปูองกันมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย 
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แต่การรับประทานอาหารก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกท าลายของ  
ผิวจากแสงแดดการทาครีมกันแดดก็ยังคงมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
ปูองกันแสงแดด และควรควบคู่กับการหลีกเลี่ยงแสงแดด โดยเฉพาะช่วง 10.00-16.00 น. ซึ่ง    
เป็นช่วงท่ีแดดแรง หรือสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันแสงแดด หากมีความจ าเป็นต้องออกแดด 
                                                                                            ที่มา : นสพ.มติชน 
ค าถามที่ 1   ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเร่ืองใดมากที่สุด   (1  คะแนน) 

  1.  อากาศร้อนมีผลกระทบต่อผิวหนัง 
  2.  ครีมกันแดดปูองกันโรคมะเร็งผิวหนัง 
  3.  อาหารช่วยต้านแดด 
  4.  สวมใส่อุปกรณ์กันแดด หากมีความจ าเป็นต้องออกแดด    
ค าถามข้อที่ 2  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  (1  คะแนน) 
  1.  “อาหารต้านแดด”  มี  1  ค า  4  พยางค์ 
  2.  “อาหารต้านแดด”  มี  2  ค า  4  พยางค์ 
  3.  “อาหารต้านแดด”  มี  3  ค า  4  พยางค์ 
  4.  “อาหารต้านแดด”  มี  4  ค า  4  พยางค์ 
ค าถามที่ 3  จากถ้อยข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท       ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 
  

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผักใบเขียวมีเบต้าแคโรทีน    

2. ผักใบเขียว มีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อ โพลีฟีนอล    

3. การทานฟ๎กเขียวเป็นประจ าช่วยปูองกันโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกับฟ๎กข้าว   

4. แตงโมและมะละกอในปริมาณท่ีเท่าๆกัน จะอุดมไปด้วยไลโคปีนเท่าๆกัน   

5. สารต้านอนุมูลอิสระมีในชาเขียว   

6. รังสียูวีจะมีผลต่อผิวหนังมากท่ีสุดในช่วงเวลา 10.00 - 16.00 น.   

7. การรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากๆ  
จะช่วยปูองกันผิวไหม้ได้ 

  

8. รังสียูวีสามารถท าลายผิวหนังของเราได้   

9. ไลโปแคโรทีนในฟ๎กข้าวเป็นกรดไขมันสายยาว ช่วยดักจับและดูดซึม    
แคโรทีนได้  

  

10. การทาครีมกันแดดเพียงอย่างเดียวก็สามารถปูองกันผิวหนังไหม้ได้   
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ค าถามที่ 4   จากถ้อยความ “ นักเรียนสามารถป้องกันปัญหาผิวแห้งกร้าน ผิวไหม้ไดห้รือไม่”   

      ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ได้”  “ไม่ได้” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล             
จ านวน  2  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน  ( 3 คะแนน ) 

ได้                                  ไมไ่ด้ 

ได้ ไม่ได ้
1……………………….…………………..……………. 
……………………………………………………………. 

1……………………….…………………..……………. 
……………………………………………………………. 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
 
 ค าถามที่ 5 
 
 
 
   นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว  ( 5 คะแนน ) 

  ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความเห็นโต้แย้ง    ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

     ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 

1……………………….…………………..…………………. 
………………………………………………………………….. 

1……………………….…………………..………………… 
……………………………………………………………… 

2………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

อาหารช่วยป้องกันแสงแดดได้ 
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สถานการณ์ที่ 3  เรื่องเมตตาธรรมน าสุข 

เมตตาธรรมน าสุข 

          มีเรื่องเล่าว่า  อดีตกาลนานมาแล้ว พญาครุฑเจ้าแห่งป๎กษา เป็นศัตรูคู่แค้นกับพญานาคราช
แห่งนครบาดาล พบกันเมื่อใดครุฑจะจับนาคกินเป็นอาหารอันโอชะทุกที 
           ครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสี มีงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์สมบัติของพระเจ้าพรหมทัต 
เหล่าเทพเทวา พญานาค และพญาครุฑ ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มาร่วมชมมหรสพเช่นเดียวกับ
ประชาชนท้ังหลาย   
           ขณะชมมหรสพอยู่นั้น เกิดการเบียดเสียดกระทบไหล่กันไปมา พญาครุฑกับพญานาค 
จึงเข้ามาอยู่ใกล้กัน พญาครุฑสังเกตกิริยาท่าทางก็รู้ว่าเป็นพญานาค เช่นเดียวกับพญานาคก็รู้ตัวว่า
ภัยอันตรายจะเกิดขึ้น จึงหนีออกจากพระนครไปทางท่าน้ า ซึ่งขณะนั้นพระดาบสโพธิสัตว์ได้ลงสรง
น้ าและวางผ้าเปลือกไม้ไว้บนฝ๎่ง พญานาคจึงแปลงกายเป็นก้อนแก้วมณีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าเปลือกไม้
นั้น พญาครุฑซึ่งติดตามมาหวังจะจับพญานาคเป็นอาหารให้ได้ เมื่อเห็นดังนั้น 
จึงไม่กล้าเข้าไปแตะต้องผา้เปลือกไม้ด้วยความเครารพในพระดาบสโพธิสัตว์จึงได้แตก่ล่าว 
             “ท่านท่ีเคารพ ข้าพเจ้ารู้สึกหิวย่ิงนัก ขอจงเอาผ้าเปลือกไม้ของท่านออกไปเถิด 
ข้าพเจ้าจะกินนาคท่ีซ่อนอยู่ในนั้น” พญาครุฑกล่าวอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นพระดาบสโพธิสัตว์ขึ้นมา
บนฝ๎่งน้ าแล้ว 
              พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง  ฝุายหนึ่งหิวโหย อีกฝุายหนี       
พระดาบสโพธิสัตว์มีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งสอง  ฝุายหนึ่งหิวโหย อีกฝุายหนึ่งกลัวภัยอันตราย จึง
กล่าวแก่พญาครุฑว่า “ท่านมีคุณธรรมสูง ไม่ล่วงเกินต่อผู้ทรงศีล ถึงหิวโหยก็ไม่ละเมิดแม้กระทั่งผ้าท่ี
ใช้นุ่งห่ม เราขอให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ และด้วยอ านาจแห่งคุณความดีของท่านจงบันดาล
ให้ท่านอ่ิมทิพย์ ไม่หิวไม่กระหายตลอดไปด้วยเถิด” 
          พระดาบสโพธิสัตว์น าสัตว์ท้ังสองไปท่ีอาศรม 
 แล้วสั่งสอนให้เจริญสมาธิเมตตาภาวนา ท้ังครุฑและนาค 
ต่างก็สามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
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ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด  
1.   ความเมตตากรุณา 
2.   ความสามัคคี 
3.   การให้อภัย    
4.  การเจริญสมาธิ       

ค าถามที่ 2.  ค าว่า “ปักษา ” หมายถึงอะไร   
 1.  พญานาค 
 2.  พญาครุฑ 
 3.  สิงโต 
 4.  นก 
ค าถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้นข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริงและข้อใดไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

  

 

 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. พญานาคแปลงกายเป็นแก้วมณีซ่อนพญาครุฑอยู่ใต้เปลือกไม้   
2. ความเมตตาท าให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันสงบสุข   
3 พญาครุฑเป็นเจ้าแหล่งนก   
4 พรที่พญาครุฑได้รับจากพระดาบสสามารถน ามาใช้ในชีวิตมนุษย์ในป๎จจุบันได้   
5. พญาครุฑและนาคได้รับการสั่งสอนและการเจริญสมาธิจึงอยู่ร่วมกันได้   
6. ผ้าเปลือกไม้เป็นผ้าที่มนุษย์ใช้นุ่งห่มเพ่ือในวันพระ   
7. สังคมไทยในป๎จจุบันนี้เหมาะสมที่สุดกับข้อคิดที่ได้รับจากถ้อยความนี้   
8 ท่านผู้มีคุณธรรมสูงจากถ้อยความนี้หมายถึงพระดาบส   

9. อาหารที่อร่อยที่สุดของพญาครุฑคือปลาตัวใหญ่   

10. พญาครุฑไม่ได้กินนาคเพราะได้รับพรให้อ่ิมทิพย์จากพระดาบส   
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ค าถามที่ 4.  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการกระท าพูดของพระดาบสท่ีว่า    
                                   “พระดาบสโพธิสัตวม์ีความเมตตาแก่สัตว์ทัง้สอง  ” 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไมเ่ห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล     
จ านวน  2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

 “เห็นด้วย”     “ไม่เห็นด้วย” 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
 

1………………………………………………………
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

1…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

2………………………………………………………
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 

2…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
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ค าถามที่ 5    คนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าทุกคนมีเมตตาต่อกัน 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบายให้
นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว 

  ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 
  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 

1............................................................................... 
.................................................................................. 
……………………………………………………………………… 

1........................................................................ 
........................................................................... 
……………………….………………………………………… 

2………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
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สถานการณ์ที่ 5  เร่ืองประเพณีการเล่นสะบ้า 
 

                                     ประเพณีการเล่นสะบ้า  

  

 

 

 

ประเพณีการเล่นสะบ้า (บ่อน) เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวรามัญ สถานท่ีเล่นคือ 
ใต้ถุนบ้านหรือลานหน้าบ้าน โดยที่พวกสาว ๆ จะช่วยกันปรับพื้นดินให้เรียบพอท่ีจะทอยหรือดีด
ลูกสะบ้าได้อย่างคล่องแคล่ว มีการตกแต่งสถานท่ีเล่นซึ่งเรียกว่า บ่อน ให้สวยงามแล้วน า
แผ่นกระดาษมากั้นเป็นขอบ มีความกว้างและยาวประมาณ 4 x 5 เมตร จัดเก้าอี้เป็น 2 แถว ในแนว
ท่ีตรงกันตามจ านวนผู้เล่น มีโต๊ะรับแขกวางขันน้ าพานรองและกาละแม 1 จาน ส าหรับผู้มาแวะชม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเล่นคือ ลูกสะบ้า มีลักษณะกลมแบน ของฝุายชายท าด้วยไม้กลึงด้าน
หนึ่งอย่างสวยงาม มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 7 นิ้ว หนาประมาณคร่ึงนิ้วของฝุายหญิง              
จะท าด้วยงาช้าง เขาควาย หรือ ทองเหลือง น ามากลึงให้สวยงาม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้ว
ครึ่งถึงสองนิ้ว จ านวนผู้เล่นมีประมาณ 8 – 9 คู่  แล้วแต่ความกว้างของบ่อน มีข้อห้ามอยู่ว่า หนุ่ม
และสาวในหมู่บ้านเดียวกันจะไม่เล่นด้วยกัน ก่อนจะเล่น พวกสาว ๆ จะแต่งด้วยอย่างสวยงามลงมา
เล่นกันก่อนพวกหนุ่ม ๆ พอใจท่ีจะเล่นกับสาวบ่อนไหนก็จะส่งหัวหน้ามาเจรจาขอเล่นด้วย ส่วนพวก  
สาว ๆ ก็จะยังไม่ตกลงเล่นง่าย ๆ ต้องส ารวจดูก่อนว่า หนุ่ม ๆ เหล่านั้นมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย
หรือไม่ แต่งกายเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่มีป๎ญหาจึงอนุญาตให้เล่นได้ ในการเล่นหนุ่มสาวจะจับกัน
เป็นคู่ ๆ 
              ฝุายหนุ่มจะลงมือเล่นก่อนในฐานะเป็นแขก แต่ต้องเล่นตามกฎเกณฑ์ของเจ้าของบ่อน 
ซึ่งมีท่าเล่นในแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนจะเล่นในแต่ละท่า ฝุายหนุ่มจะต้องถามหัวหน้า
บ่อนทุกครั้งไปว่าจะเล่นท่าใด และเมื่อเล่นจนครบทุกท่าแล้วก็หมายความว่าเล่นได้ 1 เมือง การเล่น
ด าเนินไปจนถึงเท่ียงคืน จะมีการหยุดพักรับประทานอาหาร ซึ่งฝุายสาวจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้หลังจาก
ท่ีได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็จะเร่ิมเล่นกันต่อไปอีกสองหรือสามชั่วโมง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของ
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ท้ังสองฝุายอย่างไรก็ตามเวลาท่ีเล่น หนุ่มสาวเหล่านี้จะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลา นับตั้งแต่
หัวค่ าจนกระทั่งเวลาเลิก 
ค าถามที่ 1.   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด  

1.   องค์ประกอบของการเล่นสะบ้า 
2.   วิธีการเล่นสะบ้า 
3.   ประเพณีการเล่นสะบ้า    
4.  ประวัติและที่มาของการเล่นสะบ้า       

ค าถามที่ 2. ค าว่า “การเล่นสะบ้า” จัดเป็นค าชนิดใด  
 1.  ค าภาษาถิ่น 
 2.  ค าวิเศษณ์ 
 3.  ค ากริยา 
 4.  ค านาม 
ค าถามที่ 3  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็น          
ความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง     จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง    “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้หญิงท่ีเล่นสะบ้าจะต้องแต่งกายสวยงามก่อนเล่น   
2. สะบ้าสามารถเล่นได้ทุกสถานท่ีท่ีโล่งแจ้ง   
3. การเล่นสะบ้าเป็นการละเล่นท่ีส าคัญของคนไทย   
4. การเล่นสะบ้าเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน   
5. ขั้นตอนแรกของการเล่นสะบ้าคือการจัดท าสนาม   
6. การเล่นสะบ้าจะจบลงหลังเวลา 00.00 น.   
7. การมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยระหว่างการเล่นสะบ้าเป็น 

การแสดงให้เห็นถึงความดีงามของสังคมนั้น 
  

8. ขนมกาละแมเป็นขนมที่ส าคัญในการเล่นสะบ้า   
9. บ่อนเป็นภาษาถิ่นของการเล่นสะบ้า   
10. การเล่นสะบ้าต้องมีการปรับดินให้เรียบโดยฝุายชาย   



~ 16 ~ 
 

ค าถามที่ 4  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่มีผู้ใหญ่นัง่อยู่กบัผู้เล่นสะบ้า   
              ตลอดเวลา 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้                                                          
แล้วบอกเหตุผล จ านวน  2 ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1..................................................................... 
........................................................................ 
2..................................................................... 
........................................................................ 

1....................................................................... 
.......................................................................... 
2........................................................................ 
........................................................................... 

 

ค าถามที่ 5     การเล่นสะบ้าเป็นการเช่ือมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบายให้
นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 

 ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 

1………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

1………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

2………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
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สถานการณ์ที่ 6  ก่อนซื้อยาต้องปรึกษาเภสัชกร 

                                         ก่อนซื้อยาต้องปรึกษาเภสัชกร 
....ในช่วงบ่ายของวันท่ีอากาศร้อนจัดมีสาวน้อยในชุดกระโปรงสีขาวอายุราว  25 ปี เดินเข้า

มาในร้านยาคุณภาพแห่งหนึ่ง ซึ่งอากาศภายในร้านยาช่างมีความแตกต่างจากอากาศภายนอกนัก 
อากาศปลอดโปร่งเย็นสบาย... 
เภสัชกร: สวัสดีครับ 
สาวน้อย: สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าท่ีร้านมียาตัวนี้ไหมคะ...สาวน้อยยื่นกระดาษ(ท่ีมีตัวยาให้) 
เภสัชกร: “ไอบูโพรเฟน 400 มิลลิกรัม” ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ใช้ยานี้ครับ 
สาวน้อย: ดิฉันเองค่ะ พอดีได้ชื่อยามาจากเพื่อนท่ีออฟฟิต เห็นบอกว่าแก้ปวดหัว  

ลดไข้ได้ดีมาก ๆ 
เภสัชกร: แต่... ผมว่าไม่เหมาะสมนะครับ เพราะยาตัวนี้อาจท าให้เกิดอันตราย 

ต่อทารกในครรภ์ได้ 
สาวน้อย: คุณพระช่วย!  โชคดีจังที่ได้เจอเภสัชกรด้วยตนเอง หากเพื่อนซื้อมาให้แล้วเรากินเข้า

ไป...ไม่รู้ว่าลูกในท้องเราจะเป็นอย่างไรบ้าง... 
 จากสถานการณ์ข้างต้น นับว่าเป็นความโชคดีของสาวน้อยท่ีได้ซื้อยานี้จากเภสัชกร และ
เภสัชกรได้มีการซักถาม และสังเกตลักษณะของผู้ใช้ยา แต่น่าจะเป็นการดีกว่านี้หากผู้ท่ีจะไปซื้อยา
ได้บอกถึงข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ได้รับยาท่ีเหมาะสม และปลอดภัยสิ่งท่ีควรจะบอกแก่เภสัชกร เมื่อไป
ซื้อยาได้แก ่

1. ผู้ใช้ยา:   ผู้ใช้ยาเป็นใคร อายุประมาณเท่าไร เป็นเด็ก หนุ่มสาว หรือผู้สูงอายุ 
2. อาการปุวย:  อาการท่ีปุวย เป็นอาการนั้นมานานเท่าไรแล้ว ช่วงเวลาท่ีอาการก าเริบขึ้น 

ความถี่ของอาการ และความรุนแรงเมื่อเกิดอาการขึ้น 
3. ผลวินิจฉัยจากแพทย์(ถ้ามี):    ผลท่ีเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคอะไร และ

ได้รับการรักษาอะไรบ้าง 
4. โรคประจ าตัว และยาท่ีใช้ประจ า:  เพื่อเป็นการปูองกันป๎ญหาความซ้ าซ้อนของยา หรือ

การเกิดการตีกันของยา (Drug-Drug Interaction) 
5. ประวัติการแพ้ยา:  เพื่อเป็นการปูองกันการแพ้ยา หรือได้รับยาในกลุ่มท่ีเกิดอาการแพ้ได้ 
6. น้ าหนักตัว:  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปุวยเด็ก ผู้สูงอายุหรือผู้มีน้ าหนักตัวน้อยหรือมากกว่า

ปกติมาก 
7. ภาวการณ์ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร:  เนื่องจากยาหลายๆ ตัวสามารถส่งผลกระทบถึง

ทารกในครรภ์ และขับออกทางน้ านมได้ หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร จึงต้องมีความ
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ระมัดระวังมากกว่าปกติ และแจ้งเภสัชกรหรือแพทย์ทุกครั้งหากต้องใช้ยา เพราะใน
หลายๆ ครั้งภาวะนี้ไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก 

ข้อมูลที่จะต้องแจ้งต่อเภสัชกรนี้ อาจจะท าให้หลายค้นรู้สึกยุ่งยาก หรือร าคาญเมื่อถูกซับ 
ถาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยาเอง ดังนั้น ผู้ใช้ยาควรมีการแจ้งข้อมูลเหล่านี้     
ทุกครั้งท่ีมาร้านยา 
ค าถามที่ ๑ จากถ้อยความนี้ เมื่อต้องการซื้อยากจากร้านขายยา ควรถามหาใคร 

๑. แพทย์   
๒. เภสัชกร   
๓. เจ้าของร้าน   
๔. ผู้ผลิตยา 

ค าถามที่ ๒ ค าว่า “เภสัชกร” มีตัวสะกดในมาตราใดบ้าง   
 ๑. แม่กด  แม่กบ  แม่กน 
 ๒. แม่ ก กา แม่กด  แม่กน 
 ๓. แม่กก  แม่กน  แม่เกย 
 ๔. แม่กง  แม่กม  แม่เกอว 
ค าถามที่ ๓ จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  
          ข้อความเป็นจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X   ในช่อง  “ใช”่ 
  ข้อความไม่จริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X    ในช่อง  “ไม่ใช่” 
ข้อ ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
๑ ยาบูโฟรเฟน มีสรรพคุณในการรักษาอาการท้องเสีย   
๒ สาวน้อยท่ีต้องการซื้อยาไอฟูโฟรเฟน ก าลังตั้งครรภ์   
๓ ค าว่า “เภสัชกร” หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา   
๔ ยาบางชนิดหากรับประทานเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดโทษต่อร่างกายได้   
๕ ถ้าเป็นโรคเบาหวาน ควรรับประทานของหวานทุกวัน   
๖ พืชทุกชนิดเป็นยารักษาโรค   
๗ ร้นขายยาคุณภาพ มีอากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย   
๘ ถ้าไม่ได้ปุวยมากไม่ต้องไปหาหมอก็ได้   
๙ เราควรจ าชื่อยาท่ีเราเคยแพ้ให้ได้   
๑๐ ยา “พาราเซตามอล” ใช้รักษาอาการปวดทุกอย่าง   
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 ค าถามที่ ๔ จากถ้อยความข้างต้น ร้านขายยาไม่ต้องมีเภสัชกรได้หรือไม่ ให้เลือกวงกลมล้อมรอบ
ข้อความ  “ได”้  “ไม่ได”้ ท่ีก าหนดให้แล้วบอกเหตุผลจ านวน ๒ ข้อ ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง
สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

                     ได้   ไม่ได ้

๑.  .............................................................................................................................................  
๒. ..............................................................................................................................................  

  
ค าถามท่ี ๕  อยากรู้เรื่องยาควรปรึกษาเภสัชกร 
 

 

 

 

 

 

     นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับค าพูดข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  ๑  ข้อความ 

 
    ความคิดเห็นคล้อยตาม      ความคิดเห็นโต้แยง้      ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน  ๒  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดเห็น การเลือกในข้อ  ๑ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 

๑………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

๒……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 

๒………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

อยากรู้เรื่องยา 
ควรปรึกษาเภสัชกร 
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สถานการณ์ที่ 7  เร่ืองยุติ 8 บรรทัด!!! สถิติเผย คนไทยอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น  37 นาทีต่อวัน 
  

ยุติ 8 บรรทัด!!! สถิติเผย คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น  37 นาทีต่อวัน 
 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ เผยทิศทางการอ่าน
หนังสือท่ีน่ายินดีของคนไทย ซึ่งใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 37 นาทีต่อวัน และอัตราการอ่าน
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น โดยจัดงานแถลงข่าว
ในวันท่ี 22 เมษายน 2557 ณ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เวิลด์ 

 

 
เดิมที ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค  เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนา ส่งเสริม และปลูกฝ๎งนิสัยรักการอ่านของประชาชนทุกเพศวัยโดยมีห้องสมุดอันทันสมัย ทั้ง
หนังสือ ดนตรี    ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียในคอนเซ็ปต์ "จินตนาการไม่รู้จบ" ได้ร่วมมือกับ
ส านักงานสถิติแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวผลส ารวจสถิติการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 

ส าหรับสถิติดังกล่าว  นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์   ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ         
เผยว่าจัดท าขึ้นโดยส านักงานสถิติแห่งชาติทุกๆ 2 ปี โดยปี พ.ศ. 2556 ท าการส ารวจจากประชากร
ตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน ได้ผลปรากฏว่าคนไทยตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือร้อย
ละ 81.8 และใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวัน เฉลี่ยคนละ 37 นาที เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2554  มากกว่าร้อย
ละ 10 ท้ังเพศชายและหญิง โดยเป็นการอ่านหนังสือทุกประเภทรวมท้ังการอ่านผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งส ารวจจากช่วงนอกเวลาเรียน หรือเวลาท างานและเมื่อแบ่งเป็นช่วงวัย กลุ่ม
ท่ีอ่านหนังสือมากท่ีสุดคือวัยเด็ก(อายุต่ ากว่า 6ปี) อยู่ท่ีร้อยละ 91.5 มีท้ังท่ีอ่านเองและผู้ปกครอง

http://campus.sanook.com/1371177/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-8-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94/
http://campus.sanook.com/1371177/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-8-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94/
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อ่านให้ฟ๎งตามด้วยเยาวชนร้อยละ 90.1 วัยผู้ใหญ่ร้อยละ 83.1 และวัยสูงอายุร้อยละ 57.8 
ตามล าดับ 

 

 
นอกจากนี้ สถิติดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า "หนังสือพิมพ์" คือสื่อท่ีคนไทยนิยมอ่านมากท่ีสุด    

คิดเป็นร้อยละ 73.7 ตามด้วย วารสาร/เอกสารรายประจ า ร้อยละ 55.1 ต ารา ร้อยละ 49.2 
นิตยสาร ร้อยละ 45.6 หนังสือทางศาสนา ร้อยละ 41.2 ส่วน นิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น       
มีผู้อ่านร้อยละ 38.5 และแบบเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 29.5 โดยสถานท่ีท่ีผู้อ่านส่วนใหญ่        
ใช้คือบ้านตามด้วยสถานท่ีเอกชน ท่ีท างาน และสถานศึกษา 

                   

 
            อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติดังกล่าวมีการพบว่า ยังมีผู้ท่ีไม่หนังสืออ่าน ซึ่งป๎จจัยส าคัญ             
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ท่ีท าให้ไม่อ่านคือ ไม่รักการอ่านหรือไม่สนใจ พบมากถึงร้อยละ 18.1 ของผู้ท่ีไม่อ่านหนังสือ ซึ่ง นาย
วิบูลย์ทัต กล่าวว่า วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านท่ีดีที่สุดคือลดราคาหนังสือปลูกฝ๎งการอ่านผ่าน
ครอบครัว ให้สถานศึกษารณรงค์รักการอ่านรวมถึงการจัดท าห้องสมุดประชาชนในแหล่งชุมชน และ
ปรับเนื้อหาหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น  ท้ังนี้ นายวิบูลย์ทัต ยังมองว่า เป็นภารกิจหลักของส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ท่ีต้องร่วมมือกับองค์กรการศึกษา หน่วยงานภาครัฐเอกชน ตลอดจนพันธมิตร
ต่างๆ ท่ีต้องเข้ามาช่วยกันแก้ป๎ญหา เพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ต่อไป 

ด้าน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้              
และผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้กลา่วเสริมท้ิงท้ายว่า "ในสังคมไทย ยังคงพบว่ามี
อัตราในการใช้เวลากับการอ่านน้อยเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือประเทศท่ีอยู่ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ท้ังนี้ ทางส านักงานอุทยานการเรียนรู้ เชื่อ
ว่านิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต จะเป็นป๎จจัยพื้นฐานส าคัญของทรัพยากรบุคคล
ของประเทศท่ีจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสังคมไทย ให้สามารถเทียบเคียงได้
กับนานาประเทศต่อไปในอนาคต"   (ประชาชาติธุรกจิ  23 เมษายน  2557) 

ยุติ ๘ บรรทัด!  สถิติเผย คนไทยอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น ๓๗ นาทีต่อวัน    
ค าถามที่ ๑  จากถ้อยความ วัยใดอ่านหนังสือน้อยท่ีสุด  

๑. วัยเด็ก     ๒. วัยรุ่น 
๓. วัยผู้ใหญ่     ๔. วัยสูงอายุ 

ค าถามที่ ๒ ส านวนใดสัมพันธ์กับถ้อยความนี้มากท่ีสุด  
๑. ไก่ได้พลอย     ๒. หนอนหนังสือ 
๓. เข็นครกขึ้นภูเขา    ๔. ฝนท่ังให้เป็นเข็ม 

ค าถามที่ ๓ จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข้อความ เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง “ใช”่ 
ข้อความ ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง “ไม่ใช่” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
๑. วัยรุ่นอ่านหนังสือน้อยท่ีสุด     
๒. รักการอ่าน เป็นสะพานสู่บัณฑิต     
๓. คนไทยชอบอ่านหนังสือท่ีบ้านมากท่ีสุด     
๔. คนไทยชอบอ่านวารสารมากกว่านิตยสาร     
๕. การปลูกฝ๎งนิสัยรักการอ่านควรเริ่มท่ีครอบครัว     
๖. “จินตนาการไม่รู้จบ” เป็นคอนเซ็ปต์ของหอสมุดจุฬา      
๗. สาเหตุที่คนไทยไม่อ่านหนังสือมากที่สุดเพราะไม่มีเวลา            
๘. อัตราการใช้เวลาในการอ่านหนังสือของคนญี่ปุุนมากกว่าคนไทย         
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อนาคตเด็กไทยใสใ่จการอ่านมากขึ้น 
 

๙. ร้อยละ ๑๘.๑ ของคนไทยท่ีไม่อ่านหนังสือเพราะสายตาไม่ดี     
๑๐. ส านักงานสถิติแห่งชาติจะท าการส ารวจการอ่านหนังสือของคนไทย             
     ครั้งต่อไปปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

  

 
ค าถามที่ ๔  จากถ้อยความข้างต้น  คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรใช่หรือไม่ให้
เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช่”  “ไม่ใช่”  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล จ านวน ๒ ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

ใช่                             ไม่ใช่ 
๑. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
๒.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
ค าถามที่ ๕  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ
ค าอธิบาย  
๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย วงกลม ล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้ เพียง ๑ ข้อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน ๒ ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑…………………………………………………………… 
………………………………………………………..……. 
………………………………………………….…………. 
๒…………………………………………………………. 
………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………. 

๑…………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
๒…………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
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สถานการณ์ที่ 9  ข้าวลืมผัวข้าวชาวเขาที่ชาวเมืองก็ควรกิน 
 

 
 

 
 

ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวไร่ที่ปลูกในเขตพื้นที่สูง มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีฝนกระจายตัว
สม่ าเสมอ ป๎จจุบันมีแหล่งปลูกมากที่ อ.พบพระ จ.ตาก และเริ่มกระจายมาท่ี อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
ข้าวชนิดนี ้เป็นข้าวดั้งเดิมของชาวม้ง ปกติชาวม้งมักจะใช้ประกอบพิธีกรรม รวมท้ังแปรรูป น ามาต า 
ให้เป็นแปูง แล้ว น าไปย่าง พกห่อไว้บริโภคระหว่างเดินทาง  ข้าวลืมผัว มีต้นสูงประมาณ 137 
เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างอ้วน น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 
เฉลี่ย 37.9 กรัม สถิติสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟูาอากาศเหมาะสม ได้ 490 กิโลกรัมต่อไร ่เมื่อ
น ามาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้ 200-350 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว  

ข้าวลืมผัว มีสีเปลือกหุ้มเมล็ดเปลี่ยนไปตามระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ด  
เปน็สีม่วงด า ท่ีเรียกว่า ข้าวเหนียวด า หรือ ข้าวก่ า เป็นข้าวเหนียวท่ีมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เมื่อ
เคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบๆ การบริโภคท าได้ท้ังแบบข้าวเหนียวนึ่ง รับประทานกับอาหาร 
ผสมข้าวต้มท าให้มีสีม่วงอ่อนสวยงาม ท าเป็นขนมแบบข้าวเหนียวเปียก ท าเป็นชาข้าวคั่วแบบ เพิร์ล 
บาร์เลย์ หรือ เครื่องดื่มท้ังแบบมีแอลกอฮอล์หรือปราศจากแอลกอฮอล์ จะมีสีคล้ายทับทิมสวยงาม  
รสชาติที่อร่อยเช่นนี้เอง จนเป็นท่ีมาของชื่อข้าว นั่นคือ อร่อยจนลืมผัว  

คุณค่าทางโภชนาการท่ีเด่นเป็นพิเศษ เมื่อวิเคราะห์ทันทีหลังเก็บเกี่ยวฤดูนาปี 2552 พบว่ามี
สารต้านอนุมูลอิสระ (แอนติออกซิแดนต์) โดยรวม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในปริมาณ
สูงถึง 833.77 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์บิก ต่อ 100 กรัม  

" ข้าวลืมผัว" ข้าวชาวเขาที่ชาวเมืองก็ควรกิน 
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มีวิตามินอ ี(อัลฟา-โทโคฟีรอล) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดคอเลสเตอรอล 

ปริมาณ 16.83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั  
มีแกมมา-โอไรซานอล ท่ีช่วยลดคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์  ตลอดจนการหย่อน

สมรรถภาพทางเพศ ปริมาณ 508.09 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
มีกรดไขมันที่ช่วยบ ารุงสมอง ปูองกันภาวะเสื่อมของสมองและช่วยความจ า ได้แก่                     

โอเมก้า-3 อยู่ 33.94 มิลลิกรัมต่อ 100 กรมั  
มีโอเมก้า-6 ท่ีบรรเทาอาการขาดภาวะเอสโตรเจนของวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

สูงถึง 1,160.08 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม  
มีโอเมก้า-9 ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ท าให้เส้นเลือดไม่อุดตันไม่เป็นโรคหัวใจ 

โรคพาร์กินสัน และช่วยลดความอ้วนสูงถึง 1,146.41 มิลลิกรัมต่อ 100 กิโลกรัม  
มีแอนโทไซยายิน 46.56 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โปรตีน 10.63 เปอร์เซ็นต์ ธาตุเหล็ก 84.18 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนแคลเซียม สังกะสี และแมงกานีส มีในปริมาณ 169.75, 23.60 และ 
35.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่, 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
ป๎จจุบัน มีขายแพร่หลายที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในรูปของข้าวกล้อง  

  
                                                                                                                     (หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์) 

 
 
 
 
 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1326509699&grpid=&catid=09&subcatid=0901
http://3.bp.blogspot.com/-EsNNAVIkPhk/UZNG6e8_42I/AAAAAAAAAdA/K3juxAELyeI/s1600/riceblack.jpg
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“ข้าวลืมผัว”  ข้าวชาวเขาที่ชาวเมืองควรกิน 
ค าถามที่ ๑   จากถ้อยความ กล่าวถึงอาหารหมู่ใด  

๑. ไขมัน     ๒. โปรตีน 
๓. เกลือแร่     ๔. คาร์โบไฮเดรต 

ค าถามที่ ๒  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
๑. ชาวม้ง   เป็นค าซ้ า    ๒. ชาวม้ง   เป็นค าซ้อน 
๓. ชาวม้ง   เป็นค าประสม   ๔. ชาวม้ง   เป็นค าสมาส 

ค าถามที่ ๓ จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข้อความ เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง “ใช”่ 
ข้อความ ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง “ไม่ใช่” 
 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
๑. ข้าวลืมผัว คือข้าวจ้าวสีด า    
๒. ข้าวลืมผัวมีสารต้านอนุมูลอิสระมาก    
๓.  ผู้หญิงวัยทองควรรับประทานข้าวลืมผัว    
๔. ข้าวลืมผัว ใช้ท าชาไม่ได้    
๕. ข้าวลืมผัว เหมาะส าหรับคนรักสุขภาพ    
๖. ข้าวกล้อง คือข้าวท่ีสีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่    
๗. ข้าวลืมผัว ใช้ท าไวน์ได้    
๘. ข้าวลืมผัว เหมาะท่ีจะปลูกในพื้นท่ีลุ่ม    
๙. รับประทานข้าวลืมผัวในรูปของข้าวกล้องช่วยปูองกันโรคเหน็บชา     

๑๐. ข้าวลืมผัว ๑๐๐ กรัม มีโอเมก้า ๓ มากกว่าโอเมก้า ๖    
 
ค าถามที่ ๔  จากถ้อยความข้างต้น  ข้าวลืมผัวใช้ท าข้าวต้มมัดได้หรือไม่ ให้เลือกวงกลมล้อมรอบ
ข้อความ  “ได”้  “ไม่ได้”  ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล จ านวน ๒ ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

ได้                     ไม่ได ้
๑. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
๒. .................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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 ข้าวลืมผัวพืชเศรษฐกจิไทยในอนาคต 
 

 
  
                                                                  
                     
 
 
 
ค าถามที่ ๕  นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
                ค าอธิบาย  

๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย วงกลม ล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้ เพียง ๑ ข้อความ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

    ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน ๒ ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑……………………………………………….………… 
……………………………………………….…………. 
……………………………………………….…………. 
………………………………………………..…………. 
๒…………………………………………………………. 
………………………………………………..…………. 
………………………………………………..…………. 
………………………………………………………..…. 

๑……………………………………………….………… 
……………………………………………….…………. 
……………………………………………….…………. 
………………………………………………..…………. 
๒…………………………………………………………. 
………………………………………………..…………. 
………………………………………………..…………. 
………………………………………………………..…. 
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สถานการณ์ที่ 9   เร่ืองระวัง!!ทานผลไม้เป็นดาบสองคม  ท าอย่างไรจึงเกิดประโยชน์  100% 

ระวัง!!ทานผลไม้เป็นดาบสองคม  ท าอย่างไรจึงเกิดประโยชน์  100% 

  

 

 

 

 

 

 ในป๎จจุบันการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดูเหมือนเป็นเร่ืองน่าสนใจมากขึ้นกว่าเมื่ออดีตท่ี
ผ่านมา  จะเห็นได้ว่ามีคลีนิค  มีอาหาร  ท่ีโฆษณากันว่า  สามารถดูแลรักษาสุขภาพให้ยืนยาวได้อีก 
เนี่ย .. ยย !!  ไม่รวมเรื่อง  "ถั่งเช่า"  ท่ีเคยเป็นเร่ืองฮือฮากันมาก่อนหน้านี้  ป๎ญหาคือ  สุขภาพดีต้อง
ดูแลรักษา  และต้องรู้ด้วยว่า  ท าอย่างไรสุขภาพเราถึงจะดี  ไม่ใช่แค่คิดเพียงว่า  ผักผลไม้  พร้อม
อาหาร 5  หมู่จะท าให้สุขภาพดีได้  เพราะอาจจะไม่ใช่  ถ้าเราไม่รู้จักวิธีและคุณค่าท่ีแท้จริงของ
อาหารเหล่านั้น 

ว่ากันว่า  การรับประทานผลไม้  ท าให้สุขภาพร่างกายของเราได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์  
เพราะผลไม้แต่ละชนิด  ล้วนให้คุณประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไป  และควรกินในปริมาณที่เพียงพอ  ใน
หนึ่งวันควรรับประทานให้ได้มื้อละ1-2  ส่วน  เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะการเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด  ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  เป็นต้น 

แต่ผลไม้  เมื่อมันมีคุณก็มีโทษ  เหมือนอย่างท่ีบอก  ถ้าไม่รู้คุณค่าท่ีแท้จริง  มีผลไม้บางอย่าง  
ท่ีเราไม่ควรรับประทาน  ขณะท่ีท้องยังว่างเช่น  มะละกอ, สับประรด,ส้ม,มะนาวและลูกพลับ  
เพราะมะละกอเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มาก  ส่วนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจ าพวกสับปะรด,ส้ม,มะนาว  ถ้ากิน
ตอนท้องว่าง  อาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ แต่ถ้าอยากรับประทานจริงๆ ก็ควรกินแค่ 
2-3  ชิ้นเล็กๆก็พอแล้ว  และส าหรับลูกพลับ  เมื่อเรากินตอนท้องว่าง  กรดในกระเพาะอาหารจะ
รวมตัวกับสารแขวนลอยท่ีอยู่ในลูกพลับ จะท าให้เกิดอาการคลื่นไส้และระคายเคืองกระเพาะอาหาร

http://www.naewna.com/uploads/news/source/103066.jpg
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ได ้ จะเลือกทานอย่างไรให้เป็นผลดีต่อร่างกาย  ลองดูจากกราฟฟิกท่ีกรมอนามัยท ามาเผยแพร่แล้ว
กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naewna.com/lady/103066 

ค าถามท่ี ๑  ถ้อยความนี้  ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด 
๑. การรับประทานผลไม้ท าให้เกิดประโยชน์ 
๒. การรับประทานผลไม้เพื่อรักษาสุขภาพ 
๓. ประโยชน์และโทษของการรับประทานผลไม้ 
๔. การรับประทานผลไม้เมื่อท้องว่างอาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร 

ค าถามท่ี ๒  ข้อใดคือค าไทยแท้ 
๑. มะละกอ 
๒. สับปะรด 
๓. ลูกพลับ 
๔. กล้วยน้ าว้า 
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ค าถามที่ ๓  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
๑. ในหนึ่งวันควรรับประทานผลไม้ให้มีปริมาณที่พอเหมาะ  จะช่วยลดความเสี่ยง
ท่ีจะการเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อเรื้อรัง  

  

๒. "ถั่งเช่า"  เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสหวาน     
๓. เราควรกินทุเรียนวันละ ๑ ลูก  ร่างกายจะได้แข็งแรง   
๔. เราไม่ควรกินสับปะรด  ส้ม  น้ ามะนาวตอนท้องว่าง    
๕. มะละกอเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มาก    
๖. การกินลูกพลับจะช่วยปูองกันโรคกระเพาะอาหาร     
๗. คนอีสานจะเรียก “สับปะรด”  ว่า  “บักนัด”    
๘.ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว  กินตอนท้องว่าง  อาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร    
๙. กินผลไม้เป็นประจ าจะท าให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น     
๑๐. การกินผลไม้ทุกวันจะท าให้ไม่เกิดโรคมะเร็ง     

 

ค าถามที่ ๔  จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนปั่นน้ าผลไม้ดื่มเองได้หรือไม ่

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ“ได”้ “ไม่ได”้ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผลจ านวน ๒  ข้อ 
 ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

“ได”้      “ไม่ได”้   

  

 ๑.......................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................. 
 ๒............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................. 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DG70IeHx8IGjU0vw7b64HazA9jrE.jpg&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/409936&h=570&w=570&tbnid=OEAL0dvN6toDhM:&zoom=1&docid=1WtU9u7eNUNbAM&ei=qAtyU4vKHdWNuASD1IDQCA&tbm=isch&ved=0CLEBEDMoSzBL&iact=rc&uact=3&dur=962&page=4&start=74&ndsp=26
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ค าถามที่ ๕  ผลไม้ทุกชนดิช่วยป้องกันโรค 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง ๑  ข้อความ 

   ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง        ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน  ๒  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

๑............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 

๒............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

๒............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

 

 

 

 

ผลไม้ทุกชนิดช่วยป้องกันโรค 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hereisfree.com/content1//pic/zip/2010971104481277801.jpg&imgrefurl=http://th.hereisfree.com/material/class1/11-11.html&h=478&w=600&tbnid=rXsPPZIdbnFfKM:&zoom=1&docid=0bYKcABy17wNCM&ei=4wtyU-PrKYKGuAS4p4D4BQ&tbm=isch&ved=0CFUQMyhNME04rAI&iact=rc&uact=3&dur=792&page=16&start=374&ndsp=24
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 สถานการณ์ที่ 10  เร่ืองวิธีส าหรับเคล็ดลับการกินอาหารอย่างไรไม่ให้อ้วน                     

                          วิธีส าหรับเคล็ดลับการกินอาหารอย่างไรไม่ให้อ้วน 

 

การให้ความส าคัญกับการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องท่ีดีเพื่อให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง 
สัดส่วนท่ีเหมาะสม แต่บางครั้งเราหันไปให้ความสนใจ กับมื้ออาหารนอกบ้าน ท้ังท่ีความเป็นจริง
แล้วเราสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ได้ท่ีบ้านของเราเอง  สิ่งส าคัญของการรักษารูปร่างไม่ได้หมายถึงการ
อดอาหาร แต่หมายถึง การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในสัดส่วนท่ีเหมาะสมให้ครบทุก
มื้อ และนี่คือ 7 วิธีง่ายๆ ท่ีมาแนะน า เกี่ยววิธีการกินอาหารอย่างไรไม่ให้อ้วน โดยเร่ิมจากท่ีบ้านของ
คุณเอง  

 1. กินผลไม้ให้มากขึ้น พยายามรับประทานผลไม้วันละ 3-4 ผลกลาง  เช่น กล้วย ส้ม หรือ
จะเป็นฝร่ังครึ่งลูก  มะละกอ 6 ชิ้น โดยอาจจะใช้ตบท้ายหลังมื้ออาหาร หรือจะใช้เป็นอาหารว่าง
ช่วงสายและช่วงบ่าย การกินผลไม้แบบผลได้ประโยชน์กว่าการดื่มในรูปแบบน้ าผลไม้ เพราะคุณจะ
ได้สารอาหารท่ีหลากหลายทั้งวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร เมื่อเทียบกับน้ าผลไม้ส าเร็จรูปท่ีมักจะ
เสริมความหวานด้วยน้ าตาลมากเป็นหลัก ใยอาหารน้อย และวิตามินตามธรรมชาติต่างๆ ท่ีอาจ
สูญเสียไปในขั้นตอนการผลิตที่ใช้ต้องความร้อน 

 2. กินผักมากขึ้น ผักและผลไม้ให้วิตามิน เกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ ดังนั้นควรบริโภคผักในปริมาณวันละ 4-5  ทัพพีโดยเลือกผักตามฤดูกาลท่ีหารับประทานได้
ง่ายและ ลดโอกาสการปนเปื้อนจากปุ๋ยหรือสารเคมี ลองซื้อผักเหลา่นี้ติดตู้เย็นของคุณไว้ตลอด เช่น 
มะเขือเทศ แครอท กะหล่ าปลีและผักใบเขียวอื่นๆซึ่งสามารถกินได้ทั้งสดๆ แบบสลัด หรือจะท าเป็น
เมนูผัดกับซอสหอยนางรมก็อร่อยได้ไม่ยาก  
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 3. เลือกรับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของธัญพืชเต็มเมล็ด และถั่วเปลือกแข็งเพิ่มมากขึ้น 
อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหาร ลองเพิ่มสัดส่วนของธัญพืชเต็มเมล็ด
แทนธัญพืชขัดขาวท่ีเคยกินอยู่ เช่น หุงข้าวผสมข้าวกล้องกับข้าวขัดขาว กินขนมป๎งโฮลวีทสีน้ าตาล
แทนขนมป๎งขาว เพิ่มสัดส่วนของซีเรียลแบบโฮลเกรนในมื้อเช้า เป็นต้น นอกจากนี้ หาถั่วเปลือกแข็ง
เช่น อัลมอลต์ ใส่ขวดโหลสวยๆ วางไว้ในห้องนั่งเล่น ก็จะท าให้ทุกคนในบ้านมีขนมกินเล่นท่ีมี
ประโยชน์แทนขนมกรุบกรอบท่ีมักมี โซเดียม (เกลือ) และไขมันสูง  
 4. รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ า อาหารเช้าเป็นอาหารท่ีเราละเลยมากท่ีสุด นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ าหนักท่ีประสบความส าเร็จแสดงให้เห็น  ว่าการกินอาหารเช้าเป็น
กุญแจส าคัญในการควบคุมน้ าหนักได้ด ีเพราะจะท าให้หลีกเล่ียงการกินจุบจิบในช่วงสายๆ หรือ  
การกินมื้อเท่ียงแบบจัดหนัก อาหารเช้าท่ีดี ควรมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งให้พลังงานได้อย่าง
ยาวนาน เช่น อาหารเช้าประเภทซีเรียลโฮลเกรนกับนมไขมันต่ า  เสริมด้วยผลไม้สดอย่างกล้วย    
ซัก 1 ผล เป็นต้น  
 5. จ ากัดปริมาณไขมันอิ่มตัว เป็นท่ียอมรับกันว่าไขมันอิ่มตัวนั้นให้โทษต่อหลอดเลือดและ
หัวใจของคนเรา ดังนั้น การลดปริมาณอาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัวก็เป็นการดูแลสุขภาพท่ีไม่ควรละเลย 
เช่น การลด กะทิ เนย เนื้อแดง (เนื้อวัว หรือเนื้อหมูติดมัน) อาหารทอดกรอบๆ แล้วเปลี่ยนเป็น
อาหารท่ีมีไขมันชนิดที่ดีต่อสุขภาพ เช่นไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันเชิงเดียว อย่าง น้ ามันร าข้าว  น้ ามัน
มะกอก   เนื้อปลา  ถั่วอัลมอลต์  ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง  เป็นต้น  
 6. จ ากัดปริมาณ ไขมันทั้งหมด แม้ว่าการเลือกที่จะตัดเจ้าไขมันอิ่มตัวท้ังหมดออก แต่คุณ
ต้องแน่ใจว่าคุณไม่กินไขมันอื่นๆ มากเกินไปด้วย โดยการเลือกเนื้อสัตว์ส่วนท่ีมีไขมันน้อย หรือลด
อาหารประเภททอด หรือการผัดด้วยน้ ามัน  มาเป็นการปรุงด้วยวิธี  ต้ม นึ่ง ย า ย่าง ตุ๋น อบ เช่น 
การเปลี่ยนจากไข่เจียว มาเป็นไข่ต้ม หรือการเลือกเนื้อไก่ส่วนอกแทนส่วนสะโพก ซึ่งท าให้คุณได้
ไขมันน้อยลงถึง 50%  
 7. เลือกรับประทานอาหารท่ีท าจากนมพร่องมันเนย นมไม่ได้จ าเป็นส าหรับเด็กเท่านั้น ตาม
หลักโภชนาการแล้ว ผู้ใหญ่เองก็ควรดื่มนมทุกวัน วันละ 1 แก้ว เพียงแต่ต้องเลือกเป็นนมไขมันต่ า 
หรือพร่องมันเนย  หรืออาจสลับเป็น โยเกิร์ตไขมันต่ า  น้ าตาลน้อย  ชีส  ไอศกรีม  
นม เพราะมันจะท าให้คุณได้รับแคลเซียม วิตามินดีและสารอาหารอื่น ๆที่จ าเป็นต่อกระดูกที่เข็งแรง  
        อย่าลืม 7  ข้อนี้  ในทุกๆครั้งท่ีสั่งอาหารมารับประทานหรือวางแผนท่ีจะปรุงอาหาร
รับประทานเอง  คุณก็มีสุขภาพท่ีดีได้       
 

                                                                                                                    https://www.goodfoodgoodlife.in.th 

https://www.goodfoodgoodlife.in.th/
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ค าถามท่ี ๑  ถ้อยความนี้  ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด 
๑. การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
๒. เคล็ดลับการกินอาหารไม่ให้อ้วน 
๓. ประโยชน์ของอาหาร 
๔. การเลือกรับประทานอาหาร 

ค าถามท่ี ๒  ข้อใดต่างจากกลุ่ม 
๑. มะเขือเทศ  แครอท  
๒. โซเดียม  โยเกิร์ต 
๓. แคลเซียม  ไอศกรีม 
๔.  คาร์โบไฮเดรต  แครอท 

ค าถามท่ี ๓  จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความไม่เป็นความจริง   จงเขียนเคร่ืองหมาย  x  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
๑. การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสามารถรักษารูปร่างได้    
๒. กานดากินอาหารเช้าเพื่อควบคุมน้ าหนัก     
๓. แม่ซื้อปลาทับทิมมานึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมัน         
๔. ควรบริโภคแครอทและกะหล่ าปลีวันละ 4-5 หัว   
๕. การรักษารูปร่างไม่ได้หมายถึงการอดอาหาร    
๖. ในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต   
๗. ไข่ต้มมีประโยชน์มากกว่าไข่เจียว    
๘. การกินผลไม้แบบผลได้ประโยชน์กว่าการดื่มในรูปแบบน้ าผลไม้   
๙. ธัญพืชคือพืชประเภทถั่วเปลือก   
๑๐. นักเรียนควรบริโภคผักแทนการบริโภคข้าวกล้อง     
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ค าถามที่ ๔   จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนเลือกรับประทานอาหารด้วยตนเองได้หรือไม่ 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได”้ “ไม่ได”้ ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล จ านวน ๒ ข้อ 
 ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
 

“ได”้      “ไม่ได”้   
  
 ๑............................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................. 
 ๒............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
ค าถามที่ ๕   

 

 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 
๑. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบ  ข้อความข้างล่างนี้  เพียง ๑  ข้อความ 

     ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  ๒  ข้อ  ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือก      
      ในข้อ ๑ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

๑............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

๒............................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

๒............................................................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

 

อยากผอมต้องไม่กนิหมู 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DG70IeHx8IGjU0vw7b64HazA9jrE.jpg&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/409936&h=570&w=570&tbnid=OEAL0dvN6toDhM:&zoom=1&docid=1WtU9u7eNUNbAM&ei=qAtyU4vKHdWNuASD1IDQCA&tbm=isch&ved=0CLEBEDMoSzBL&iact=rc&uact=3&dur=962&page=4&start=74&ndsp=26
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121746/innovation/images/1.16.jpg&imgrefurl=http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121746/innovation/index.php/8-2013-12-04-08-39-53&h=1233&w=933&tbnid=tkyusJAlGimT8M:&zoom=1&docid=exVIBvf_m9FePM&ei=4M9dU6W2OcmJrQfQp4HgDA&tbm=isch&ved=0CGcQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=769&page=1&start=0&ndsp=18
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DG70IeHx8IGjU0vw7b64HazA9jrE.jpg&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/409936&h=570&w=570&tbnid=OEAL0dvN6toDhM:&zoom=1&docid=1WtU9u7eNUNbAM&ei=qAtyU4vKHdWNuASD1IDQCA&tbm=isch&ved=0CLEBEDMoSzBL&iact=rc&uact=3&dur=962&page=4&start=74&ndsp=26
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121746/innovation/images/1.16.jpg&imgrefurl=http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121746/innovation/index.php/8-2013-12-04-08-39-53&h=1233&w=933&tbnid=tkyusJAlGimT8M:&zoom=1&docid=exVIBvf_m9FePM&ei=4M9dU6W2OcmJrQfQp4HgDA&tbm=isch&ved=0CGcQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=769&page=1&start=0&ndsp=18
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สถนการณ์ท่ี 11  เรื่องประโยชน์ของช็อกโกแลต 

 

                                          

                                                                          
ประโยชน์ของช็อกโกแลต เกี่ยวกับก่อนหน้านี้มีข่าวต่างๆ  ว่าช็อกโกแลตนั้นมีโทษ  และไม่

เหมาะสมกับการรับประทานจนท าให้หลายคนนั้นกลัวท่ีจะทาน  และพยายามเหลีกเลี่ยง  ซึ่งมีข่าว
ว่าท าให้โรคอ้วนบ้าง  มีสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ  เบาหวาน  และโรคอื่นๆ ท่ีส่งผลกระทบ
อันตรายต่อสุขภาพของคนจึงไม่ควรท่ีจะรับประทาน  แต่ทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามีการ
ผสมช็อกโกแลตอยู่ทุกหนทุกแห่ง 
          แต่ป๎จจุบันนั้นได้มกีารเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ประโยชน์ของช็อกโกแลต จากการรายงาน
ทางต่างประเทศได้ระบุว่าช็อกโกแลตนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย  และควรท่ีจะทานทุกวันได้เลย
สามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้   เพราะใรช็อกโกแลตนั้นมีสารท่ีชื่อว่า  ฟลาโวนอยด์
(Flavonoid)  ซึ่งสารดังกล่าวมักพบในพืชต่างๆ  อย่างเช่น  ส้ม  องุ่น  ชาเขียว  และยังมีมากใน
โกโก ้ ช่วยในการปรังปรุงการท างานของเกล็ดเลือดและเยื่อบุผนังเลือด  ซึ่งส่งผลดีต่อท้ังหลอดเลือด
และหัวใจ  และยังต่อต้านอนุมูลอิสระได้อีก  จากการทดลองสามารถที่จะช่วยในเร่ืองความดันโลหิต
ท่ีผิดปกติได้  ในทางอเมริกาได้ท าการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่างกินโกโก้  เป็นเวลานาน 
8  สัปดาห์  มีผลท าให้ความดันโลหิตลดลง และลดความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดหัวใจวายตาย
ได ้ ช็อกโกแลตสามารถปูองกันโรคหัวใจได้ถึง 50 % เลยทีเดียว 
          จากการทดลองกับหน ู โดยให้อาหารท่ีไขมันเทียบเท่ากับช็อคโลแลตและให้กับอีกกลุ่มท่ี
ให้ช็อคโกแลตอย่างเดียวเป็นเวลา 10 สัปดาห์พบว่าหนูท่ีได้รับอาหารอย่างอื่นนั้นมีไขมันและ
คอเลสเตอรอลท่ีสูง  ในทางตรงกันข้ามหนูท่ีได้รับช็อคโกแลตอย่างเดียวมีน้อยมากหรือไม่มี
เลย  ช็อคโคแลตจะมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่า  และมีฟลาโวนอยด์  ในการช่วยลดและการขับไขมัน
คอเลสเตอรอลนั้นไปได้ด้วย  นอกจากนั้นยังได้รับผลการทดลองว่าช่วยยับย้ังสารพิษท่ีได้รับจาก
น้ ามัน  เข้าสู่ปอดซึงเป็นอันตรายต่อปอดมาก  สารพิษที่ได้จากน้ ามันดีเซลนั้นเอง  เพราะว่า
ช็อกโกแลตมีสารท่ีต่อต้านอนุมูลอิสระ  เมื่อได้รับสารผิดจากน้ ามันดีเซลเข้าปอด  โกโก้จะปูองกัน

              ประโยชน์ของช็อกโกแลต 
 

http://www.labelrun.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/53-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95.html
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โมเลกุลจากน้ ามันไม่ไห้ยึดเกาะท่ีปอดจึงท าให้ลดความเสียหายจากสารพิษได้ 
        นอกจากนั้นทางด้านอารมณ์และจิตใจ  ผลการศึกษามมีานานแล้วว่าช่วยให้คลายเครียด
ได ้ แล้วช่วยให้ระบบไหลเวียนในสมองนั้นท างานได้ดีขึ้น  ผลการทดลองจากผู้สูงอายุท่ีมีป๎ญหาด้วย
สมองเสื่อมและความจ าสั้น 60 – 73 ปี พบว่าถ้าได้ดื่มโกโก้ร้อนทุกวันโดยไมไ่ด้ผสมอะไรอย่าง
อ่ืน  เป็นระยะเวลา 30 วัน  จากผู้ท่ีเขาร่วม 60 มีพบว่า 18 คนได้มีการตรวจสอบจากสมองเสื่อมมี
อาการดีขึ้นจาการทดสอบความจ าและการไหลเวียนของเลือดนั้นดีขึ้น 
        ช่วยเรื่องผิวพรรณ  ก็มีการศึกษาอีกว่าสามารถที่จะปูองกันรังสียูวีได้ด้วย  จากการทดสอบ
ผู้เข้าร่วม 30 คน  ให้กินโกโก้ที่มีฟลาโวนอยด์  15  และอาหารท่ีไม่มีฟราโวนอยด์ 15  เป็น
ระยะเวลา  12   จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ท่ีได้รับสาร ฟราโวนอยด์ นั้นมีความแดงน้อยกว่าและคล้ า
น้อยกว่า  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามารถลดความเสียหายจาก UV ได ้
       มีการทดสอบกับหนูท่ีมีสารอินซูลินในร่างกาย  ว่าสามารถท่ีจะลดระดับอินซูลินในร่างกายของ
หนูได้ด ี และไม่ให้ต่อมหมวกไตท่ีเกี่ยวข้องหนักเกินไป 
       ตามจริงแล้วช็อกโกแลตมีประโยชน์ต่างๆ  อีกมากมายมาแต่โบราณแล้วนะครับ  บางท่ีใช้เป็น
ยาบ ารุงก าลัง  และเป็นอาหารท่ี  พระเจ้าได้ให ้ เพื่อรักษาโรคภัยใข้เจ็บต่างๆ  ซึ่งตามจริงแล้ว
ช็อกโกแลตมีสารอาหารต่างๆ  อย่างเช่น  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  แคลเซียม  วิตามิน ต่างๆ  จึง
ท าให้ร่างกายได้รับประโยชน์ต่างๆได้  ยังมีโพรไปโอเป็นกรดอะมิโนที่ปูองกันโรคซึมเศร้าได้  เป็น
อาการที่ช่วยลดน้ าหนักได้ด้วยช่วยย่อยและเผาพลาญพลังงานในร่างกายได้   มีข้อแนะน าให้กิน 
ช็อคโกแลต วันละ 100 กรัมทุกวัน 

ค าถามท่ี  ๑   ถ้อยความนี้ผู้เรียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากที่สุด 
๑.   การเก็บรักษาช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพ 
๒.  ช็อกโกแลตรับประทานช่วยรักษาโรคหัวใจได้ดีท่ีสุด 
๓.  ประโยชน์ของการรับประทานช็อกโกแลตในปริมาณท่ีก าหนด 
๔.  การทดลองรับประทานช็อกโกแลตเพื่อรักษาความเครียด 

ค าถามท่ี ๒  ข้อใดเขียนสะกดได้ถูกต้อง  
๑. ช็อกโกแลต 
๒. ช็อคโกแลต 
๓. ช็อกโคแลต 
๔. ช็อคโคแลต 
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ค าถามที่ ๓ จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       X      ลงในช่อง    “ใช่” 
 ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย   X       ลงในช่อง   “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
๑. ช็อกโกแลตเป็นสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลย   
๒. ผลไม้ที่มีสีเขียวก็มีสารฟราโวนอยด์เช่นเดียวกับช็อกโกแลต   
๓.สาร ฟราโวนอยด์ สามารถลดความเสียหายจาก UV ได ้   
๔. ทานช็อกโกแลตทุกวันสามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้    
๕. ควรทานช็อกโกแลตวันละ ๕๐ กรัมทุกวัน   
๖.ในช็อกโกแลตมีสารอาหาร   
ต่างๆ  อย่างเช่น  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  แคลเซียม 
วิตามิน ต่างๆ  จึงท าให้ร่างกายได้รับประโยชน์ต่างๆได้ 

  

๗.กลุ่มวัยกลางคนขึ้นไปควรเลือกรับประทานฝรั่งมากกว่าเลือกรับประทาน
ช็อกโกแลตเพื่อช่วยในการปรังปรุงการท างานของเกล็ดเลือดและเยื่อบุผนังเลือด 

  

๘. ผลการทดลองจากวัยรุ่นท่ีมีป๎ญหาด้วยสมองเสื่อมและความจ าสั้น พบว่าถ้า
ได้ดื่มโกโก้ร้อนทุกวันโดยไม่ได้ผสมอะไรอย่างอื่น  จะส่งผลให้ความจ าและการ
ไหลเวียนของเลือดนั้นดีขึ้น 

  

๙. ในช็อกโกแลตยังมีโพรไปโอเป็นกรดอะมิโนท่ีปูองกันโรคซึมเศร้าได้   
๑๐. จากการทดลองกับหนู  ท่ีได้รับช็อคโกแลตอย่างเดียวปรากฏว่ามีน้อยมากท่ี
หนูจะมีไขมันและคอเลสเตอรอลท่ีสูง 

  

 

ค าถามที่  ๔  จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนทานช็อกโกแลตทุกวันได้หรอืไม่ 
       ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ   “ได”้   “ไม่ได้”   ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล         
                  จ านวน  ๒  ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง  สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

    ได้    ไม่ได ้
๑......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....... 
๒........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……....... 
........................................................................................................................................... 
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ค าถามที่  ๕ 

 

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

๑.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้ เพียง  ๑  ข้อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง      ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง
   

๒.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  ๒  ข้อท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑........................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

๑........................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

๒........................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

๒......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

 
 

 

 

 

 

ทานช็อกโกแลต 
มีประโยชน์มากกว่าโทษ 
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สถานการณ์ที่ 12 เร่ืองประโยชน์ของกล้วยที่ได้จากธรรมชาติ 
 

                                                                                

                                                               

 

                                                                 
          กล้วยเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปลูกได้ง่ายมาก  ลูกเป็นสีเหลืองมักเจริญเติบโตในเขต
เมืองร้อน  ถิ่นก าเนิดจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทางเรานี้เอง  แล้วบ้านเรานั้นก็มีหลากหลายพันธุ์ท่ี
ปลูก  ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ าว้า  กล้วยหอม และอื่นๆ  ซึ่งมีรสชาติที่แตกต่างกันไป ต้นหนึ่งนั้นจะ
ออกลูกเป็นเครือ ได้เครือเดียวแล้วจะฟ๎นท้ิงไปให้ต้นอื่นงอกและออกลูกไปเรื่อย  เพราะว่ากล้วยจะ
ไม่ออกลูกซ้ ากับต้นเดิม 
          ซึ่งได้น ากล้วยมาใช้ประโยชน์มานานหลายศตวรรษมาแล้ว  และถือไดว้่าเป็นพืชท่ีมี
ประโยชน์มากที่สุด  ตั้งแตก่ารน าต้นมาลอยน้ าได้  บ้านเราก็มีท ากระทง ก้านน้ ามาเป็นเชือกกล้วยมี
ความเหนียวดี  ใบสามารถท่ีจะน ามาห่อของกิน ขนมข้าวห่อหมกต่างๆ  หัวปีก็เอามาย าหรือว่ากิน
กับผัดไทให้รสชาติที่อร่อยมาก  ผลสามารถที่ตะกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่น าไปท าอย่างอื่นท้ังปิ้ง  ไป
ต้ม  เอาไปต า  กล้วยบวชชี  และอื่นๆ ได้มากมายเป็นพืชท่ีมีความส าคัญกับมนุษย์ท่ีขาดไม่ได้เลย
ทีเดียว  เขาบอกว่ารับประทานกล้วยทุกวันสามารถท าให้อายุยืนได้  สามารถปูองกันโรคได้มากมาย 
          นอกจากนั้นแล้วยังมีประโยชน์ทางโภชนาการท่ีมากมาย  มีคุณค่าทางอาหารท่ีสูง  มีวิตามิน
ท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย  สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรห้ามเลือด  รักษาโรคกระเพราะอาหาร  และยัง
ช่วยปูองกันโรคอื่นๆได้อีก  ดังนั้นจึงสามารถทีจ่ะน าไปประกอบท้ังอาหารและเครื่องดื่มได้มากมาย 
               1. ประโยชน์ทางโภชนาการ  ส าหรับประโยชน์ทางโภชนาการมีมากมายหลายคนเคย
เห็นผู้ใหญ่เอากล้วยสุกๆ  มาบดให้เหนียวไม่จ้องใช้ชีรีแลตอะไรหรอก  คนโบราณเขาท ากันแล้ว
น ามาให้เด็กที่ฝ๎นยังขึ้นได้ไม่ดี  เป็นการสร้างเสริมวิตามินท่ีมีมากมายในกล้วยนั้นเอง  เป็นอาหารที่มี
ใยอาการท่ีสูงช่วยในการขับถ่ายท่ีดี  กล้วยมี วิตามิน A  วิตามิน B6  วิตามิน C  วิตามิน E  มีท้ัง
เกลือแร่โพแทสเซียม แมกนีเซียม ช่วยให้การดูดซึมแคลเซียม  มีน้ าตาลจากธรรมชาติ  น้ าตาล
กลโูคส ฟรุกโตส  และยังมสีารท่ีส าคัญที่มีชื่อว่าเพคตินท่ีมีความแตกต่างไปจากพืชท่ัวไปสามารถ

            ประโยชน์ของกลว้ยที่ได้จากธรรมชาติ 
 

http://www.labelrun.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/51-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://www.labelrun.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/51-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html


~ 41 ~ 
 

ปูองกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งล าไส้ได้อีก  เพราะฉะนั้นเราควรท่ีจะกินกล้วยในทุกวัน 
                2. ช่วยห้ามเลือด  ส าหรับกล้วยนั้นได้ยอมรับถึงสรรพคุณในการห้ามเลือดและรักษา
บาดแผลได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในยางกล้วยนั้นหยดใส่แผลห้ามเลือดได้ทันทีเลย 
                3. หัวใจและความดัน  กล้วยนั้นมีโพแทสเซียมที่มีปริมาณสูงช่วยปูองกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด  ท าให้หัวใจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกันนั้นมีวิตามินบี 6 ในการรักษา
โรคความดันสูง  และได้มีรายงานวิจัยว่าคนท่ีกินกล้วยทุกวันในสองสัปดาห์สามารถที่จะลดความดัน
ลงได้ 10% นอกจากนั้นยังช่วยลดความดันท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ  ซึ่งได้มีรายงานท่ีตรงกันว่า
สามารถลดความดันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ  รวมถึงอาการวิงเวียนศรีษะ  มีประสิทธิภาพมากกว่า
ยาเสียอีก จึงเป็นที่ยอมรับว่ากล้วยสามารถปูองกันโรคหัวใจและลดความดันไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  ให้ระบบเลือดหมุนเวียนได้ดีปูองการเป็นตะคริว เพราะว่ามีโพแทสเซียมและ
แมกนีเซียมสูง 
                4. รักษาโรคกระเพาะอาหาร  กล้วยสามารถที่จะรักษาคนท่ีเป็นโรคกระเพราะอาหาร
ได้เป็นอย่างดี  โดยจะเคลือบบริเวณแผลในกระเพราะ  เยื่อบุของกระเพราะท่ีเกิดจากการกัดกร่อน
ของกรดในกระเพราะ  ลองตอนเช้าทานกล้วยสักสองลูก  อาการจากกระเพราะจะดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด 
                5. ระบบทางเดินอาหาร  กล้วยช่วยให้ระบบการท างานของทางเดินอาหารได้ดี  ด้วย
สารเพคตินเป็นเส้นใยท่ีมาจากธรรมชาติสามารรถละลายน้ าได้  จึงปูองกันโรคท้องผูกได้ และช่วย
ขับสารพิษออกจากรร่างกาย นอกจากนั้นเป็นอาหารในการลดน้ าหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลย
ทีเดียว  ผลิตเอนไซม์ที่ช่วยดูดซับอาหาร  นอกจากแก้ท้องผูกและแก้ท้องเสียได้อีก  แก้ท้องอืด
ท้องเฟูอ  บรรเทาโรคกรดไหลย้อย 
                6. รักษาต้อกระจก  มีการวิจัยทางไนเจียเรียได้แจ้งว่ากล้วยสามารถรักษาต้อกระจกได้
ด้วยการรักษากับพืชชนิดอื่น  อย่างเช่นถั่วเหลือง  และปูองกันการเสื่อมสภาพของตาผู้สูงอายุได้อีก 
                7. ป้องกันมะเร็งล าไส้  สารเพคตินที่อยู่ในกล้วยช่วยปูองกันมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้อย่าง
ด ี ซึ่งเป็นสารท่ีไม่ได้พบบ่อยนักและมีมากอยู่ในกล้วยเสียด้วน  กล้วยเพียงสองกรัมมีปริมาณของ
สารดังกล่าว 10 % ท่ีมีความจ าเป็นต้องร่างกาย  ดังนั้นต้องทานอย่างน้อยวันล่ะสองลูก 
                8. ปรับความสมดุลของอารมณ์และระบบสมอง  กล้วยสามารถท่ีจะช่วยให้เราผ่อน
คลายทางด้านอารมณ์ได ้ เพราะกล้วยมีท้ังแร่ธาตุอีเล็กโทรไล  โพรไอโอซโีรโทนิน  โพแตสเซียม 
ปูองกันโรคซึมเศร้าได้อีก  นอกจากนั้นวิตามินบี 6 ช่วยให้นอนหลับได้สบาย และช่วยบ ารุงสมองท า
ให้เราฉลาดขึ้นและมีความจ าท่ีดีได้  ดังนั้นแล้วก่อนท่ีจะเข้าสอบทานกล้วยก่อนแล้วอ่านหนังสือไป 
                9. ช่วยดูดซมึแคลเซียม  กล้วยไม่มีแคลเซียมแต่ว่าสารพรีไบโอติดที่ช่วยให้ร่างกายสูด
แคลเซียมได้ดีขึ้น  และช่วยกระตุ้นแบครีเรียท่ีส าคัญของระบบทางเดินอาหาร 
                10. ใช้เป็นอาหารเด็กเล็ก  ใช้ผสมน้ าและน้ าพึ่งบดให้ละเอียดแล้วปูอนให้เด็ก  ช่วยให้
รับสารอาหารท่ีดีเป็นการท าให้ร่างกายแข็งแรง 
                11. เลือกสารพัดประโยชน์  เปลือกกล้วยสามารถท่ีจะช่วยรักษาสิวได้ จะท าให้สิวนั้น
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แห้งและออกจากใบหน้าเราได้  สามารถท่ีจะเอามาถูท่ีรองเท้าหรือว่ากระเป๋าหนังของคุณแล้วเช้ด
ด้วยผ้าจะท าให้เครื่องหนังมีความเงางาม และยังลดอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อย 
                12. ประโยชน์ทางด้านร่างกายอื่นๆ  ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเช่น  สามารถท่ีจะลด
อุณหภูมิในร่างกายของเรา  ช่วงท่ีอากาศร้อนหรือว่าร้อนใน  เหมาะสมส าหรับโรคเบาหวานเพราะ
ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  ต่อต้านอนุมูลอิสระ  ลดอาการแพ้ท้อง   

      13. เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ  สารอาหารท่ีมีอยู่ในกล้วยสามารถท่ีจะช่วยให้
ปูองกันสมรรถภาพทางเพศเส่ือมได้  นอกจากนั้นการรับประทานกล้วยอย่างสม่ าเสมอสามารถท่ีจะ
บ ารุงผิวพรรณท่ีดีมีน้ ามีนวล  ปูองกันผิวแห้งกร้านได้ 
                 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของกล้วยนั้นมากมายนัก  มีของดีท่ีอยู่ใกล้ตัวเราในราคา
ท่ีถูก  เพราะว่ากล้วยสามารถท่ีออกลุกได้ทุกฤดู  สามารถที่จะซื้อได้ง่าย  จึงตรงกับค าบอกท่ีว่าทาน
กล้วยทุกวันจะท าให้อายุยืนได ้ ดังที่ประโยชน์ท่ีได้กล่าวไปนั้น  ควรท่ีจะทานกล้วยอย่างน้อยวันละ
สองลูก  เพื่อสุขภาพท่ีดีได้ทุกส่วนเลยก็ว่าได้ 
ค าถามที่  ๑   ข้อใด ไม่ ถูกต้อง 

๑.   ในกล้ายสารเพคตินที่ช่วยปูองกันมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้อย่างดี  
๒.  ในกล้วยมีแคลเชียมสูง 
๓.  กล้วยสามารถท่ีจะรักษาคนท่ีเป็นโรคกระเพราะอาหารได้เป็นอย่างดี   
๔.  เปลือกกล้วยรักษาสิวได้ 

ค าถามที่ ๒  ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด   
๑. สารอาหารต่างๆท่ีส าคัญในกล้วย 
๒. ประโยชน์จากผลกล้วยเท่านั้น 
๓. การปลูกกล้วยไว้รับประทานทุกวัน 
๔. ประโยชน์ท่ีได้จากทุกส่วนของกล้วย 
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ค าถามที่ ๓ จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย       X      ลงในช่อง    “ใช่” 
 ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย    X       ลงในช่อง   “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
๑. ผลกล้วยใช้รักษาฝูาได้   
๒. ถ้านักเรียนมีอาการปวดท้องเป็นโรคกระเพาะสามารถทานกล้วยเพื่อ 
เคลือบแผลในกระเพาะได ้

  

๓.นักเรียนอยากให้ฟ๎นแข็งแรงต้องรับประทานกล้วยเป็นประจ าเพราะในกล้วยมี
แคลเซียมสูง 

  

๔. ทานกล้วยวันละสองลูกเพื่อสุขภาพท่ีดีได้ทุกส่วน    
๕. กล้วยสามารถที่จะช่วยให้ปูองกันสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้    
๖.ทุกส่วนของกล้วยมีประโยชน์ ยกเว้น ล าต้นของกล้วยไม่มีประโยชน์และ
รับประทานไม่ได้    

  

๗.ก่อนท่ีจะเข้าสอบทานกล้วยก่อนจะท าให้ความจ าดี   
๘. ถ้านักเรียนมีบาดแผลเลือดออกสามารถน ายางกล้วยมาห้ามเลือดได้   
๙. กล้วยต้นหนึ่งสามารถออกลูกได้หลายคร้ัง   
๑๐. เปลือกกล้วยสามารถท่ีจะเอามาถูท่ีรองเท้าหรือว่ากระเป๋าหนัง แล้วเช็ดด้วย
ผ้าจะท าให้เครื่องหนังมีความเงางาม 

  

 
ค าถามที่  ๔  จากถ้อยความข้างต้น  นักเรียนทานกล้วยทุกวันได้หรือไม่ 
       ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ   “ได”้   “ไม่ได้”   ท่ีก าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล         
                  จ านวน  ๒  ข้อ  ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง  สนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

    ได ้    ไม่ได ้
๑......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….………………………………....... 
………………………………………………………………………………………..……………………………....... 
๒........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………..……………………………....... 
………………………………………………………………………………………..……………………………....... 
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    ค าถามที่  ๕ 

 

 

 

 นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

๓.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้ เพียง  ๑  ข้อความ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง       ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง  

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  ๒  ข้อท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑.............................................................
............................................................. 
............................................................... 
............................................................... 
 

๑....................................................................................
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 

๒............................................................. 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
 

๒......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

 

 
 
 
 

ทานกล้วยวันละสองลกูเพื่อสุขภาพที่ดีได้ทุกส่วน 
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สถานการณ์ที่ 13 เร่ืองพริกสีม่วงสีสวยรวยคุณค่าอาหาร 

  

 
 
ค าถามที่ 1 ถ้อยความนี้นักเรียนอ่านแล้วได้รับประโยชน์ด้านใดมากที่สุด  

1. คุณค่าทางสารอาหารจากพริกสีม่วง 
2. ลักษณะทั่วไปของพริกสีม่วง 
3. การปรุงอาหารจากพริกสีม่วง 
4. สารแอนโธไซยานินในพริกสีม่วง 

ค าถามที่ 2  ข้อใดถูกต้อง  
1. พริกสีม่วงมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Solanaceae 
2. พริกสีม่วง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Capsicum annumm 
3. พริกสีม่วงมีชื่อภาษาอีสานว่า “บักพริกแหล่” 
4. พริกสีม่วงมีชื่อภาษาถ่ินภาคใต้ว่า “ลูกเผ็ด” 

 
 
 
 
 

พริกสีม่วงสีสวยรวยคุณคา่อาหาร 
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ค าถามที่ 3  
 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย X  ในช่อง “ใช่” 
 ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย X  ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. “พริกบักแหล่” เป็นภาษาถ่ินอีสานที่ใช้เรียกพริกสีม่วง   
2. พริกสีม่วงมีลักษณะผลเรียวยาว   
3. พริกสีม่วงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชุ่มน้ า   
4. พริกสีม่วงเมื่อน าไปปรุงอาหารจะท าให้อาหารมีสีม่วง   
5. พริกสีม่วงมีรสชาติเผ็ดเหมือนกับพริกทั่วไป   
6. พริกสีม่วงปลูกได้ในดินร่วนปนทรายชอบแดดร าไร   
7. พริกสีม่วงสามารถน ามาปรุงอาหารได้   
8. พริกสีม่วงเมื่อน ามาประกอบอาหารจะมีรสชาติอร่อยกว่าพริกสีแดง   
9. พริกสีม่วงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ   
10. พริกสีม่วงมีสารแอนโธไซยานินมากกว่าพริกสีเขียวทั่วไป   

 
ค าถามที่ 4  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนคิดว่าพริกสีม่วงรับประทานได้หรือไม่ 
ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ “ได้” “ไม่ได้” ที่ก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผลจ านวน 2 ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 
    
           ได้   ไม่ได้ 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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ค าถามที่ 5 “พริกสีม่วง สีสวย รวยคุณค่าอาหาร” 
 

 “พริกสีม่วง สีสวย รวยคุณค่าอาหาร” 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับค าพูดข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบ ข้อความล่างนี้ เพียง 1 ข้อความ 
 
  ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1. 1. 
  
  
  
2. 2. 
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สถานการณ์ที่ 14  เรื่องข้าวสังหยดเมืองพัทลงุ 
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เรื่อง  ข้าวสังข์หยดเมอืงพัทลุง 

ค าถามที่ 1 ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดมากท่ีสุด  

1. ข้าวสังข์หยดเมืองลุงท่ีมีสีของเมล็ดข้าวกล้องเป็นสีเหลือง 
2. ข้าวสังข์หยดเมืองลุงท่ีมีสีของเมล็ดข้าวกล้องเป็นสีม่วง 
3. ข้าวสังข์หยดเมืองลุงท่ีมีสีของเมล็ดข้าวกล้องเป็นสีแดง 
4. ข้าวสังข์หยดเมืองลุงท่ีมีสีของเมล็ดข้าวกล้องเป็นสีชมพู 

ค าถามที่ 2  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

1. ข้าวสังข์หยดเป็นค าประสม 
2. ข้าวสังข์หยดเป็นประโยค 
3. ข้าวสังข์หยดเป็นค าซ้อน 
4. ข้าวสังข์หยดเป็นค ากริยา 

ค าถามที่ ๓  จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง  
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย    ในช่อง  “ใช”่ 
ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
๑.ข้าวสังข์หยดเหมาะแก่การเพาะปลูกบนท่ีราบสูง    
๒. ค าว่า  “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง”  เป็นกลุ่มค า    
๓. ข้าวสังข์หยดมีปริมาณในอะซีนสูง ช่วยในการท างานของระบบประสาท   
๔. ข้าวสังข์หยดและข้าวหอมมะลิสามารถปลูกได้ในสภาพพื้นท่ีเดียวกัน   
๕. ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวท่ีรัฐบาลได้ท า MOU  ทางการค้ากับต่างประเทศตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ 

  

๖. ค าว่า “พัทลุง” เป็นสามานยนาม    
๗. วิตามิน บี ๑,๒ แคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยปูองกันโรคกระดูกอ่อนและ
กระดูกพรุน ซึ่งร่างกายจะได้รับเมื่อบริโภคข้าวสังข์หยด  

  

๘. ข้าวสังข์หยดมีสีขาวเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิ   
๙. ข้าวสังข์หยดสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ านมข้าว,ไอศกรีม, 
ขนม เป็นต้น  

  

๑๐. เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาการเราสามารถน าข้าวสังข์หยดมาเพาะ
เป็นข้าวกล้องงอกสังข์หยดได้  
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ค าถามที่  ๔  จากถ้อยความต่อไปนี้  

                                               “ข้าวสังขห์ยดเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง”  

 

ให้เลือกวงกลม ล้อมรอบข้อความ  “ใช่”  “ไม่ใช่”  ท่ีก าหนดให้แล้วบอกเหตุผลจ านวน ๒ ข้อ 
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค าตอบของนักเรียน 

ใช่     ไม่ใช่ 
๑)   .......................................................................................................................................... 

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

๒) ...........................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................... 

 

 

 

ค าถามที่ ๕  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้นท าไมจึงคิดเช่นนั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ
ค าอธิบาย  

1. ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง ๑ ข้อความ  
      ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเห็นโต้แย้ง  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน ๒ ข้อที่สอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ ๑ 
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

๑……………………………………………………… 
………………………………………………………... 
 

๑………………………………………………………… 
…………………………………………………….…….. 
 

๒…………………………………………………..….. 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………….….. 
 

๒……………………………….……………………….. 
…………………………………..…………………….. 
…………………………………….………………….. 

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเตรียมโกอินเตอร์ 
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สถานการณ์ที่ 15  เกษตรกรยิ้มร่าผลิตน้ ามันทาผิวยอดขายกระฉูด 
เกษตรกรยิ้มร่าผลิตน้ ามันทาผิวยอดขายกระฉูด 

 “น้ ามันแมกคาเดเมีย” น้ ามันทาผิวเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา 
เมืองเลยยอดขายกระฉูดคนแห่ตัดคูปองส่วนลดเดลินิวส์ช้อปกระจาย แถมท่ัวประเทศออร์เดอร์
สั่งซื้ออีกเพียบ ผลิตแทบไม่ทัน ชี้ลดไขมันร่างกาย ไร้คอเลสเตอรอล  ฝ่๎งล าปางเมล็ดพันธุ์ข้าวขายดิบ
ขายดี  ส่วนเทศกาลผักผลไม้ช่วงวันหยุดขยายเวลาช้อปคนแห่ซื้อผลไม้อร่อย ยังคงได้รับความสนใจ
จากประชาชนอย่างต่อเนื่องกับโครงการดี ๆ ท่ีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย จัดโครงการพิเศษ          ช้อปท่ัวไทย 77 
จังหวัด สหกรณ์ท่ัวประเทศ ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน โดยผู้ร่วมงานสามารถตัด
คูปองส่วนลด 10 เปอร์เซนต์จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ส่วนของหน้ากีฬาน ามาใช้เป็นส่วนลดในการ
ซื้อสินค้าจากเกษตรกรกับทุกสหกรณ์ท่ีร่วมรายการ  ส่วนท่ีท่าอากาศยานเลยหรือสนามบินจังหวัด
เลยนางกัลยณัฎฐ์ พระศรีนาม ประธานกลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา น าผลิตภัณฑ์แมกคาเดเมียแปร
รูป มาจ าหน่ายในชื่อ “แมกนัทเลย” นางกัลยณัฎฐ์เปิดเผยว่าในกลุ่มเกษตรกรทไร่แสงภา น า
ผลิตภัณฑ์แมกคาเดเมียแปรรูปเปิดจ าหน่ายรวม 3 แห่ง ประกอบด้วย บริเวณร้านค้าในป๎้มน้ ามัน 
ปตท. ท่ีโคกงามภูเรือ บริเวณร้านค้าในป๎้มน้ ามัน ปตท.นาอานและท่ีสนามบินจังหวัดเลย ทุกแห่งจะ
เข้าร่วมโครงการช้อปท่ัวไทย 77 จังหวัด สหกรณ์ท่ัวประเทศร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุข  สู่
ประชาชน โดยประชาชนสามารถตัดคูปองส่วนลด 10เปอร์เซ็นต์จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์น ามาใช้
เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ ท าให้สินค้าขายดีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จากการเข้าร่วมโครงการ 
ท าให้มียอดสั่งซื้อมาขากท่ัวประเทศอีกด้วย  ส าหรับผลิตภัณฑ์แมกคาเดเมียแปรรูปท่ีน ามาจ าหน่าย 
อาทิ แมกคาเดเมียอบเกลือ แมกคาเดเมียอบธรรมชาติ รสอบเนย รสเคลือบช็อกโกแลต แมกคาเด
เมียแก้ว ท่ีท าเหมือนถั่วตัด นอกจากนั้นยังท าน้ ามันแมกคาเดเมีย น้ ามันทาผิวท่ีช่วยรักษาผิว ซึ่ง
ขณะนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น เพราะเป็นน้ ามันรักษาสุขภาพไม่มี
คอเลสเตอรอล เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปไล่ไขมันท่ีไม่ดีต่อร่างกายออกไปและทางกลุ่มก าลังจะท าต่อ
ยอดพัฒนาเป็นชนิดแคปซูลออกจ าหน่ายในอนาคต  
ค าถามที่ 1 : ท าไม “น้ ามันแมกคาเดเมีย” จึงได้รับความสนใจจากประชาชนสูง 

ก. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีน่าลองใช้ 
ข.ช่วยรักษาผิวให้ขาวเนียน 
ค.ราคาถูก ปลอดสารพิษ 
ง.รักษาสุขภาพ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไล่ไขมันท่ีไม่ดีต่อร่างกายออกไป 

ค าถามที่ 2 ผลิตภัณฑ์แมกคาเดเมียแปรรูปข้อใดที่ยังไม่ผลิต 
ก.ครีมเทียม 
ข.น้ ามันทาผิว 
ค.แมกคาเดเมีย 
ง.แมกคาเดเมียแก้ว 
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ค าถามที่ 3 : น้ ามันแมกคาเดเมีย 

         จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง  
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X ในช่อง “ใช่”  
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X ในช่อง “ไม่ใช่” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.แมกคาเดเมียสามารถท าผลิตภัณฑ์แปรรูปได้   
2. แมกคาเดเมียให้คุณค่าทางโภชนาการสูง   
3. แมกคาเดเมียเป็นสมุนไพรท่ีรักษาโรคได้   
4. ในอนาคตแมกคาเดเมียจะเป็นพืชเศรษฐกิจ   
5. น้ ามันแมกคาเดเมียเป็นน้ ามันมหัศจรรย์ท่ีไล่ไขมันไม่ดีออกจากร่างกาย   
6. ค าว่า “แมกคาเดเมีย”เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ   
7. โครงการช้อปท่ัวไทย 77 จังหวัดสหกรณ์ท่ัวประเทศร่วมใจลดค่าครองชีพ 
ส่งความสุขสู่ประชาชนเป็นโครงการัฐบาล 

  

8. แมกคาเดเมียในอนาคตท าครีมเทียมใส่กาแฟได้   
9. ค าว่า “ แมกคาเดเมีย”มีจ านวนพยางค์เท่ากับค าว่า “สับปรด”   
10. เดลินิวส์แลกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปแมกคาเดเมียได้ฟรี   
 
ค าถามที่ 4 : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก “แมกคาเดเมีย” จะช่วยรักษาสุขภาพได้ 
                จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

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

……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
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ค าถามที่ 5 

 

 

 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับค าพูดข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

 
1.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
1.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โภชนาการดี ชีวสีดใส 
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สถานการณ์ที่ 16    ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 

  ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 

 

 

 

      อุปกรณ์ท่ีใช้เจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อและใช้คร้ัง 
      เดียว(กระบอกฉีดยา สายยาง ถุงใส่เลือด) ไม่มี 
              ความเสี่ยงใด ๆ ในการให้เลือดของคุณ  
การบริจาคโลหิต:  เป็นรูปแบบของการบริจาคท่ีรู้จักกันดีท่ีสุด และใช้เวลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
ถุงความจุ 450 มิลลิลิตร ถูกเก็บไปพร้อมกับตัวอย่างอีกเล็กน้อยส าหรับทดสอบและตรวจสอบ 
 - ผู้ชายสามารถบริจาคโลหิตได้ปีละ 5 คร้ัง ผู้หญิงปีละ 3 ครั้ง 
 - ผู้บริจาคต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 65 ปี 
จ าเป็นต้องเว้นระยะอย่างน้อย 8 สัปดาห์ระหว่างการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง   
 จงใช้ “ เรื่องการบริจาคโลหิต” เพื่อตอบค าถามต่อไปนี้  
  
ค าถามที่ 1 : ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 

จุดประสงค์หลักของ “ ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต” คืออะไร 
ก.เพื่อกระตุ้นให้คนบริจาคโลหิต 
ข. เพื่อระบายความเสี่ยงของการบริจาคโลหิต 
ค. เพื่ออธิบายว่าคุณสามารถโลหิตได้ที่ไหนบ้าง 
ง. เพื่อพิสูจน์ว่าคนจ านวนมากบริจาคโลหิตเป็นประจ า 
 
ค าถามที่ 2 : ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 
เนื้อเรื่องกล่าวว่า “ อุปกรณ์ท่ีใช้เจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อและใช้คร้ังเดียว....” 
ท าไมเนื้อเรื่องจึงใส่ข้อมูลนี้เข้าไปด้วย 
ก. เพื่อย้ าให้คุณแน่ใจว่าการบริจาคโลหิตปลอดภัย 
ข. เพื่อเน้นว่าการบริจาคโลหิตเป็นส่ิงจ าเป็น 
ค. เพื่ออธิบายว่าการบริจาคโลหิตของคุณไปใช้ 
ง. เพื่อให้รายละเอียดของการทดสอบและตรวจสอบ 
 

การบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจ าเป็น  ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่
สามารถใช้แทนเลือดมนุษย์ได้  อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการ
บริจาคโลหิตจึงไม่มีอะไรมาชดเชยได้และจ าเป็นส าหรับ
การช่วยชีวิตในฝรั่งเศส แต่ละปีมีผู้ป่วย 500,000 คน
ได้รับประโยชน์จากการถ่ายเลือด 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2558/02/12/PNOHT580212001001701.JPG&imgrefurl=http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=107062&filename=index5&h=333&w=500&tbnid=ubLRKZ0Wydg9VM:&zoom=1&docid=ORFlwMzXvHotfM&ei=g5dZVaD7OdTkuQTRh4GwCw&tbm=isch&ved=0CF4QMyg5MDk
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ค าถามที่ 3 : ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 

จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง  
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X ในช่อง “ใช่”  
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1.การบริจาคโลหิตเป็น....เพราะไม่มีสิ่งใดแทนเลือดมนุษย์ได้   
2. การบริจาคเลือดทุกคนสามารถบริจาคได้   
3. อุปกรณ์ในการเจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สามารถใช้หลายครั้งได้   
4. ไม่มีความเสี่ยงใดใดในการบริจาคเลือด   
5. ผู้ชายสามารถบริจาคโลหิตได้น้อยกว่าผู้หญิง   
6. การบริจาคเลือดอย่างน้อยต้องเว้นระยะ 8 วัน   
7. มีการก าหนดอายุในการบริจาคเลือด   
8. การบริจาคโลหิตนับเป็นการสร้างบุญวิธีหนึ่ง   
9. การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์   
10. ค าว่า “ บริจาค” เป็นค าผสม   
 
ค าถามที่ 4 : ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 

ผู้หญิงอายุ 18 ปี ท่ีบริจาคโลหิตไปแล้ว 2 ครั้งใน 12 เดือน ท่ีผ่านมา และต้องการบริจาคโลหิตอีก
ครั้งตาม “ ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” มีเงื่อนไขอะไรท่ีจะยอมรับให้เธอบริจาคโลหิตอีกครั้ง 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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ค าถามที่ 5: ประกาศเรือ่งการบริจาคโลหิต 

 

 

 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับค าพูดข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

 
1.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
1.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวติเพือ่นมนุษย์ 
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สถานการณ์ที่ 17 เร่ืองป้ายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

 

การแจ้งเตือนการแพ้ถั่วลิสง 

ขนมปังกรอบไส้ครีมมะนาว 

 วันที่แจ้งเตือน : 4 กุมภาพันธ ์

 ชื่อผู้ผลิต : บริษัท ไฟน์ฟูดส์ จ ากัด 

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :  ขนมป๎งกรอบไส้ครีมมะนาว   125  กรัม 

 (ควรบริโภคก่อน 18 มิถุนายน  และควรบริโภคก่อน 1 กรกฎาคม) 

รายละเอียด :  ขนมป๎งกรอบบางอย่างในรุ่นการผลิตเหล่านี้ อาจมีชิ้นส่วนของถั่วลิสงผสม
อยู่   แต่ไม่แจ้งไว้ในรายการส่วนผสม   คนท่ีแพ้ถั่วไม่ควรรับประทานขนมป๎ง      กรอบนี้ 

 การปฏิบัติของผู้บริโภค : ถ้าท่านซื้อขนมป๎งกรอบนี้ไป ท่านสามารถน ามาคืน                             
 ณ ท่ีท่ีท่านซื้อ เพื่อรับเงินคืนได้เต็มจ านวนหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                       
 1200 034 241 
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ป้ายประกาศข้างบนติดอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ใช้ปูายประกาศเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ค าถามที่ 1 : ป้ายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
จุดประสงค์ของปูายประกาศนี้คืออะไร 
ก .เพื่อโฆษณาขนมป๎งกรอบไส้ครีมมะนาว 
ข. เพื่อบอกประชาชนว่าขนมป๎งกรอบผลิตเมื่อใด 
ค. เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับขนมป๎งกรอบ 
ง .เพื่ออธิบายว่าจะซื้อขนมป๎งกรอบไส้ครีมมะนาวได้ที่ไหน 
 
ค าถามที่ 2 : ป้ายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
จุดประสงค์ของส่วนท่ีเป็นรายละเอียดในปูายประกาศคืออะไร 
ก.เพื่อโฆษณาขนมป๎งชนิดต่าง ๆ 
ข.เพ่ือแจ้งเร่ืองของแถมพิเศษที่มากับขนมป๎บกรอบ 
ค.เพื่อบอกส่วนผสมของขนมป๎งกรอบ 
ง.เพื่ออธิบายว่ามีอะไรผิดปกติในขนมป๎งกรอบ 
 
ค าถามที่ 3 :ปูายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต  จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้  
             เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง  
ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย    X ในช่อง “ใช่”  
ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเคร่ืองหมาย X ในช่อง “ไม่ใช่” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.ขนมป๎งทุกชนิดควรมีการบอกวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ   
2. ขนมป๎งผลิตมาจากบริษัทฟาร์มเฮ้าบริษัทเดียว   
3. เมื่อซื้อขนมป๎งไปแล้ว  ให้น ามาคืนท่ี ณ สถานท่ีจ าหน่าย   
4. ขนมป๎งมีส่วนผสมของถั่วลิสงทุกชิ้น   
5. ขนมป๎งของบริษัทไฟน์ฟูดส์ จ ากัด  มีการแจ้งส่วนผสมอย่างละเอียด   
6.การเลือกซื้ออาหาร   ควรเลือกซื้อที่ลดราคาและมีของแถมอยู่ด้วย   
7. ลูกค้าท่ีแพ้ถั่วลิสง  ไม่ทราบว่าขนมป๎งมีส่วนผสมของถั่วลิสงอยู่   
8. การผลิตขนมป๎งควรบอกส่วนผสมเฉพาะส่วนส าคัญเท่านั้น   
9. ปูายประกาศซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการเตือนให้ผู้บริโภครับทราบ   
10. ค าว่า “ไฟน์ฟูดส์” เป็นค ามาจากต่างประเทศ   
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ค าถามที่ 4 : ถ้านักเรียนซื้อขนมป๎งเหล่านี้ไปแล้ว ควรท่ีจะน าขนมป๎งนี้ไปคืน จากถ้อยความข้างต้น 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ค าถามที่ 5: ป้ายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

 

 

 

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับค าพูดข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 
1.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
1.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 

 
 
 
 

…นักบริโภคที่ดี  จะซ้ือ

ของดีต้องดูที่ส่วนผสม 
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สถานการณ์ที่ 18  เร่ือง รอยพ่นสีบนก าแพง 

                                                   รอยพ่นสีบนก าแพง 

จดหมายสองฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรอยพ่นสีบนก าแพง ท่ีได้มาจากอินเทอร์เน็ต รอยพ่นสีบน
ก าแพงเป็นการวาดภาพและขีดเขียนบนก าแพงท่ีผิดกฎหมายให้นักเรียนอ้างถึงจดหมายท้ังสองฉบับ
ในการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 1 : รอยพ่นสีบนก าแพง 
จุดประสงค์ของจดหมายทั้งสองฉบบั เพื่อ 
ก. อธิบายว่ารอยพ่นสีบนก าแพงคืออะไร 
ข. แสดงความเห็นต่อรอยพ่นสีบนก าแพง 
ค. แสดงให้เห็นความนิยมของรอยพ่นสีบนก าแพง 
ง. บอกผู้คนให้รู้ว่าต้องใช้เงินมากเท่าไรในการก าจัดรอยพ่นสีบนก าแพง 

ไม่ต้องพูดกันเรื่องรสนิยมทุกวันนี้สังคมเติมไปด้วยการ
สื่อสารและการโฆษณาตามถนนมีแต่ตราของบริษัท ชื่อ
ห้างร้าน โปสเตอร์ขนาดมหึมา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ใช่ไหม ใช่ส่วนใหญ่ยอมรับกันได้ แล้วรอยพ่น
สีบนก าแพงล่ะ ยอมรับกันได้ไหม บางคนก็บอกว่าได้ 
บางคนก็บอกว่าไม่ได้ 
ใครเป็นคนจ่ายค่าพ่นสีบนก าแพง ในที่สุดใครเป็นคน
จ่ายค่าโฆษณา ใช่ผู้บริโภคไงล่ะ 
คนที่เอาแผ่นป้ายโฆษณามาเที่ยวแปะล่ะ เคยขอ
อนุญาตไหม ก็ไม่เคย พวกพ่นสีบนก าแพงท าเช่นนั้นได้
บ้างไหม มันไม่ใช่แค่เรื่องบอกชื่อของตนเอง-ชื่อแก๊ง
และผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ๆ ตามข้างถนน 
ลองนึกถึงผ้าลายทางและลายตาหมากรุกท่ีมีขายตาม
ร้านเมื่อสองสามปีก่อนและลายเสื้อผ้าของนักเล่นสกีทั้ง
ลายและสีของผ้าเหลี้ก็ถูกขโมยมาจากงายที่ตกแต่งไว้
อย่างสวยงามบนก าแพงคอนกรีตข้างถนนนั่นเอง ตลกดี
ที่ลวดลายเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและชื่นชม แต่รอยพ่นสี
บนก าแพงซึ่งเป็นแบบเดียวกันลับถูกมองเห็นว่าทุเรศ 
โลกนี้มันช่างยากนักส าหรับศิลปิน  
    โสภิตา 

 

ฉันเดือดดาลไปด้วยความโกธรที่เห็นก าแพงในโรงเรียน
ต้องถูกท าความสะอาดและทาสีใหม่ถึงสี่ครั้งเพ่ือลบรอย
พ่นสีบนก าแพง การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่น่าชมเชยก็จริง
อยู่ แต่มนุษย์ควรจะวิธีการแสดงออกท่ีไม่ต้องท าให้
สังคมเดือดร้อนและสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จ าเป็น 

ท าไมคุณชอบท าลายชื่อเสียงของคนวันรุ่นหนุ่มสาวด้วย
การไปพ่นสีบนก าแพง ซึ่งเป็นข้อห้าม ศิลปินมืออาชีพ
นะ  เขาไม่แขวนงานของเขาตามข้างถนนหรอก จริง
ไหม แต่เขาจะหาเงินและชื่อเสียงโดยการแสดง
นิทรรศการผลงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ในความเห็นของฉัน ไม่ว่าจะเป็นตัวตึก รั้ว ม้านั่งใน
สวนสาธารณะ ต่างก็ถูกออกแบบมาอย่างมีศิลปะใน
ตัวเองแล้วทั้งนั้น มันน่าเสียดายที่จะไปท าลายงาน
สถาปัตยกรรมนี้เสีย ด้วยรอยพ่นสี  และยิ่งกว่านั้นวิธีนี้
ยังท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศอีกด้วย จริงๆนะฉันไม่
เข้าใจเลยว่าท าไมศิลปินอาชญากรรมเหล่านี้จะรู้สึก
เดือดร้อนเมื่อเห็นว่า “งานศิลปะ”ของพวกเขาถูกล้าง
ออกครั้งแล้วครั้งเล่า 

    เกวลิน 
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ค าถามที่ 2 : รอยพ่นสีบนก าแพง  ท าไมโสภิตาจึงอ้างถึงโฆษณา 
ก.โปรเตอร์เป็นสิ่งท่ีได้การยอมรับในสังคม 
ข.การพ่นสีท่ีก าแพงได้รับการยอมมากกว่า 
ค.สื่อและโฆษณาไม่เป็นท่ียอมรับจากสังคม 
ง.การน าปูายโฆษณามาติดประกาศบนก าแพงมีการขออนุญาตทุกครั้ง 
_______________________________________________________________________ 
ค าถามที่ 3 : รอยพ่นสีบนก าแพง 
จากถ้อยความข้างต้นข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
ข้อความเป็นความจริงจงเขียนเคร่ืองหมายX ในช่อง“ใช่”  
ข้อความไม่เป็นความจริงจงเขียนเคร่ืองหมายX ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1.การพ่นสีบนก าแพงทุกลวดลายเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งท่ีน่าชื่นชม   
2. การพ่นสีบนก าแพงท าให้เกิดความเสียหายในค่าใช้จายเพิ่มขึ้น   
3. การน าปูายโฆษณามาติดประกาศบนก าแพงท าให้ดูมีสีสันสวยงาม   
4. บุคคลท่ีกระท าการพ่นสีบนก าแพง  คือ “ศิลปินอาชญากรรม”   
5. การพ่นสีบนก าแพงซึ่งเป็นแบบเดียวกันกลับมองว่าเป็นเรื่องทุเรศ   
6. การพ่นสีบนก าแพงเป็นการท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ   
7. ส่ือและโฆษณา  รวมท้ังโปรเตอร์ท่ีมีตราของบริษัท  ชื่อห้างร้านกลับเป็น
ท่ียอมรับของสังคม 

  

8. การติดปูายโฆษณาทุกชนิด  สามารถติดตามก าแพงได้ไม่ผิดกฎหมาย   
9. การทาสีบนก าแพงใหม่ทุกครั้ง  ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย   
10. ค าว่า “ ก าแพง” เป็นค าผสม   
 
ค าถามที่ 4 : รอยพ่นสีบนก าแพง 
เราอาจพูดถึง สิ่งท่ีจดหมายพูดถึง (เนื้อหาของจดหมาย) 
เราอาจพูดถึง วิธีการเขียนจดหมาย (ลักษณะการเขียน) 
ถ้าไม่ค านึงถึงว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับจดหมายฉบับใด ในความคิดของนักเรียนคิดว่า
จดหมายฉบับใดดีกว่ากันให้อธิบายโดยอ้างถึงวิธีการเขียนจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือท้ังสองฉบับ 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

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

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

 
 

ค าถามที่ 5: รอยพ่นสีบนก าแพง 

 

 

 

 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับค าพูดข้างต้น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

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

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

 

 

 

งานศิลปะ สร้างสรรค์โลกให้มีชีวติชีวา 
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สถานการณ์ที่ 19   เรื่องหมู่บ้านคนอายุยืน 

นิทานชาดก  เรื่อง  หมู่บา้นคนอายุยืน 

หมู่บ้านธรรมปาลคาม  อยู่ในเมืองพาราณสี  หัวหน้าหมู่บ้านส่งลูกชายชื่อ  ธรรมบาล  
ไปศึกษาท่ีส านักทิศาปาโมกข์  เมืองตักศิลา  วันหนึ่ง  ลูกของอาจารย์ใหญ่เสียชีวิต  อาจารย์
ใหญ่เสียใจมาก  ธรรมบาลจึงปลอบใจว่า  สังขารไม่เท่ียง  ทุกคนต้องตายท้ังสิ้น  ฉะนั้นไม่
ควรจะเสียใจ  และบอกว่าที่หมู่บ้านของตนทุกคนล้วนตายเมื่อแก่  ไม่มีใครตายตั้งแต่ในวัย
หนุ่มสาวเลย  อาจารย์ใหญ่นึกสงสัยจึงพิสูจน์ความจริงด้วยการเดินทางไปหมู่บ้านธรรมปาล
คาม  ไปขอพบหัวหน้าหมู่บ้าน  และแจ้งว่าธรรมบาลเสียชีวิตแล้วพร้อมท้ังมอบกระดูกให้  
หัวหน้าหมู่บ้านไม่เชื่อและกล่าวว่าคนในหมู่บ้านนี้ล้วนเสียชีวิตเมื่อแก่ลูกชายของเขายังหนุ่ม
ฉะนั้นจะยังไมต่าย  เขาชี้แจงว่าคนในหมู่บ้านนี้ไม่พูดปด  เว้นการท าชั่วทุกชนิด  ชอบท าบุญ
รักษาศีล  ไม่ดื่มของ มึนเมา  คู่สามีภรรยาซื่อตรงต่อกัน   ทุกคนในหมู่บ้าน  ประพฤติธรรม  
จึงอายุยืน  อาจารย์ทิศาปาโมกข์จึงขอแนวปฏิบัติ ไปเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ของตน 

ค าถามที่ 1   จากถ้อยความนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง    
1.   หมู่บ้านธรรมปาลคามมีคนตายเสมอ 
2.   คนในหมู่บ้านธรรมบาลคาม  ไม่พูดปดเว้นการท าชั่วทุกชนิด    
3.   หมู่บ้านธรรมปาลคามมีแต่คนอายุสั้น    
4.  คนไม่ท าชั่วจะอายุยืน       

            ค าถามที่ 2  ข้อใดเขียนสะกดค าผิด    
                 1.  ธรรมบาล 
  2.  พิสูจน์ 
  3.  ทิศาปาโมกข์ 
  4.  ลูกศิษย์ 
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ค าถามที่ 3   จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด  
                ไม่เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 
      ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไมใ่ช่” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ธรรมบาลเป็นลูกหัวหน้าส านักทิศาปาโมกข์   
2 การรักษาศีล  ท าบุญเป็นพฤติกรรมสามารถน ามาปฏิบัติได้ใน

ป๎จจุบันนี้ 
  

3 การไม่ดื่มของมึนเมาตรงกับการรักษาศีลข้อ 5   
4 นิทานเรื่องนี้สอนให้คนให้ทุกคนเป็นคนดี   
5 เมื่อเราแก่เราต้องตาย เหมือนคนในหมู่บ้านปาลคาม   
6 คนท่ีประพฤติดี ไม่พูดปด ซื่อสัตย์ต่อกันจะท าให้อายุยืนได้   
7 ค าสอนของหัวหน้าหมู่บ้านปาลคามเป็นแนวทางในการประพฤติ

ของคนทั่วไปได้ 
  

8 ธรรมบาลเสียชีวิตเพราะโรคชรา   
9 การตายของคนเป็นเรื่องท่ีไม่ควรเสียใจ   
10 คนในหมู่บ้านปลาคามจะเสียชีวิตก็ต่อเมื่อตอนแก่   
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  ค าถามท่ี 4  จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ท่ีมีคนกล่าวว่า   
                               “ทุกคนสามารถมีอายุยืนยาวได้” 

ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไมเ่ห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล        
จ านวน  2  ข้อ    ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน( 3 คะแนน ) 

 “เห็นด้วย”      “ไม่เห็นด้วย” 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
 

1……………………….…………………..………. 
……………………………………………………….. 

 

1……………………….…………………..………. 
………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

 

ค าถามที่ ๕    เราสามารถมีอายุยืนได้ทุกคนถ้าเราเป็นคนดี 

        นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย
ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว 

  ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความเห็นโต้แย้ง     ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

     ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 
  

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 
 

1……………………….…………………..…………… 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

1……………………….…………………..…………… 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
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สถานการณ์ที่ 20  ในหลวงของเรา 

ในหลวงของเรา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลท่ี 9  
แห่งราชวงศ์จักรี  พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมบรมราชนก
กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ในหลวงทรงมี พระเชษฐภคินี 1 พระองค์  พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า
ฟูากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และทรงมีพระเชษฐา 1 พระองค์   
พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลท่ี  8 
 ในหลวงของเรา  ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับประชาชนชาวไทยทุกประการ  
พระองค์ปฏิบัติคุณประโยชน์ให้กับชาวไทยอย่างล้นเหลือ  พระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชน 
ทุกคน  ทรงเปรียบเหมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ชาวไทยทุกคน 
 ในหลวงของเรา  ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย  แต่ถึงแม้ว่าพระองค์จะ 
ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพียงใด  พระองค์ก็ไม่ลืมท่ีจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญ 
อีกประการหนึ่ง  นั่นคือ  พระราชกรณียกิจในด้านความเป็นพระราชโอรส  ท่ีพึงปฏิบัติต่อ 
พระราชชนนีของพระองค์ 
 พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระราชชนนี  ด้วยความรัก  ความอ่อนโยน แม้ในยาม 
ท่ีพระราชชนนีประชวร  ในหลวงทรงเอาพระทัยใส่  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพระอาการ 
อย่างสม่ าเสมอและเมื่อพระราชชนนี  สิ้นพระชนม์  พระองค์ก็ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล  
 อุทิศถวายแด่พระราชชนนีอย่างต่อเนื่อง  จึงนับได้ว่าในหลวงของเราทรงเป็นแบบอย่าง 
ในด้านความกตัญํูกตเวที  ท่ีพวกเราควรยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 
 
ค าถามที่ 1   จากถ้อยความนี้ผู้เขียนน าเสนอเรื่องใด  
 การให้คะแนน  1   คะแนน   

1.   ประชาชนทุกคนรักในหลวง 
2.   การท าความดีเหมือนในหลวง 

3.   ความดีของในหลวง 
4.   สถาบันพระมหากษัตริย์     
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ค าถามที่ 2 ข้อใดเป็นค าราชาศัพท์    
 การให้คะแนน  1   คะแนน   
 1.  พระราชโอรส 
 2.  ในหลวง 
 3.  กตัญํูกตเวที 
 4.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ค าถามที่ 3 จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และข้อใด ไม่เป็นความ
จริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช่” 

      

 

 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนชาวไทย   
2 ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีดีที่สุดของประเทศไทย   
3 ประชาชนทุกคนจงรักภักดีต่อในหลวงอย่างยิ่ง   
4 ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์จึงท าให้บ้านเมืองสงบสุข

จนถึงทุกวันนี้ 
  

5 สมเด็จพระราชชนนี หมายถึง ยายของในหลวง   
6 พระราชกรณียกิจของในหลวงคือการช่วยเหลือประชาชนชาว

ไทยของพระองค์ 
  

7 ในหลวงเป็นแบบอย่างท่ีดีของความซื่อสัตย์   
8 ความกตัญํูที่ในหลวงมีต่อแม่ของพระองค์นั้นประชาชนชาว

ไทยควรน าไปปฏิบัติ 
  

9 ในหลวงทรงแสดงความรักของความอ่อนโยนที่มีให้พระราชชนนี
โดยการดูแลท่านในยามท่ีท่านประชวรเท่านั้น 

  

10 เปรียบในหลวงเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ชาวไทย   



~ 68 ~ 
 

 ข้อความ  ไม่เป็นจริง  จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ค าถามที่ 4 จากถ้อยความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ท่ีในเนื้อเรื่องกล่าวว่า 

    ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความกตัญญกูตเวที ให้เลือกวงกลม
ล้อมรอบข้อความ  “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” ท่ีก าหนดให้ แล้วบอกเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ให้ใช้
ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง สนับสนุนค าตอบของนักเรียน  ( 3 คะแนน ) 

“เห็นด้วย”     “ไม่เห็นด้วย” 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
 

1………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 

 

1………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 

 

ค าถามที่ 5   ในหลวงเปรียบเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ชาวไทย   

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบายให้
นักเรียนเลือกท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้เพียงข้อความเดียว ( 5 คะแนน ) 

   ความคิดเห็นคล้อยตาม    ความเห็นโต้แย้ง      ความคิดเห็นคล้อยตาม และความเห็นโต้แย้ง 

     ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………….. 

1………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………….. 

2………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………….. 

2………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………….. 

 


