
การเขียนอธิบาย 

คือ การเขียนเพื่อชี้แจงเหตุผลให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน

เช่น อธิบายลักษณะ ความหมาย 
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่าง ๆ

หลกัการเขยีนอธิบาย

๑. ควรอธิบายเร่ืองท่ีน่ารู้ น่าสนใจ

๒. ใชถ้อ้ยค า ภาษากระชบัรัดกมุ

๓.
ใชส้ านวนภาษาเขา้ใจง่าย ไม่ใชศ้พัทเ์พพาะ
ท่ีตีความไดห้ลายความหมาย

๔.
หากเน้ือหายาวควรอธิบายเป็นขอ้ ๆ
เพื่อใหอ่้านง่าย

๕. ขอ้มูลถูกตอ้ง มีประโยชนแ์ก่ผูอ่้าน

๖. อธิบายตามล าดบัขั้นตอน



การเขียนอธิบาย
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ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีที่มีผู้แต่งหลายคน แต่ที่ปรากฏนาม คือ 
รัชกาลที่ ๒  ทรงพระราชนิพนธ์ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม 
นางวันทองหึงกับนางลาวทอง ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นาง
แก้วกิริยา ขุนแผนพานางวันทองหนี
รัชกาลที่ ๓  ทรงพระราชนิพนธ์ตอน ขุนช้างขอนางพิมและ
ขุนช้างตามนางวันทอง
สุนทรภู่  แต่งตอน ก าเนิดพลายงาม
ครูแจ้ง  แต่งตอน ก าเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี่ 
ขุนแผนแก้พระท้ายน้ า ขุนแผนพลายงามจับพระเจ้าเชียงใหม่ 
ขุนแผนพลายงามยกทัพกลับ จระเข้เถนขวาด



คือ การเขียนที่ผู้เขียนมุ่งให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
ในเร่ืองต่าง ๆ ได้ตรงกัน เพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์อะไร 
เกิดที่ไหน เมื่อไร อย่างไร

เช่น การเขียนชี้แจงเรื่องการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
การชี้แจงเรื่องการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกชมรม

การเขียนชี้แจง



ตัวอย่าง

“ตามที่คณะกรรมการของชมรมรักษ์ภาษา
ลงมติว่า ควรจัดเก็บเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
ชมรมซึ่งเป็นเงินจ านวน ๕๐.๐๐ บาท ต่อผู้สมัคร 
๑ คน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไปแล้วนั้น 

บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกครั้ง และได้มีกรรมการ
เกินกว่าครึ่งลงความเห็นว่าเงินจ านวน ๕๐.๐๐ บาท
นั้นเป็นจ านวนเงินที่มากเกินความจ าเป็น ดังนั้น 
คณะกรรมการของชมรมจึงลงมติใหม่ว่า ควรจะลด
จ านวนเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ภาษาลง 
ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรลด
จ านวนเงินลงจ านวน ๒๐.๐๐ บาท ดังนั้น จ านวนเงิน
ที่ต้องเก็บเป็นค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ภาษา 
คือ ๓๐.๐๐ บาท”

การเขียนชี้แจง



การเขียนโต้แย้ง
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เช่น การเขียนโต้แย้งเก่ียวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมของคนไทยในอดีต

คือ การเขียนที่น าเสนอความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับบุคคลอื่นหรือคัดค้าน
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น โดยใช้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องมา
สนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล



ตัวอย่าง
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“...ค ากล่าวที่ว่า “คนอีสานทุกคนไม่จ าเป็นต้องชอบส้มต าทุกคน” 
นั่นก็ถูกต้องเพราะคงเป็นไปไม่ได้
ที่คนทั้งร้อยคนต้องชอบอะไรเหมือน ๆ กัน แต่ฉันกล้ายืนยันได้ว่าคน
เชื้อสายลาวส่วนใหญ่ (น่าจะเกิน ๘๐ คนขึ้นไปใน ๑๐๐ คน) ชอบ 
“ต าหมากส้ม” ซึ่งคนอีสานก็น่าจะเข้าท านองเดียวกัน...”

“...แม้ชาวภาคกลางจะคิดสูตรส้มต าส าหรับรับประทาน
กับ “ข้าวมัน” ขึ้นมาอีกก็ไม่เป็นการลบล้างว่าส้มต าของภาคกลาง
จะต้องเกิดข้ึนพร้อมกันหรือเกิดทีหลังก็ได้...”



พิชิตข้อสอบ O - NET



ข้อมูลปี พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศไทยมีเด็ก
อายุต่ ากว่า ๕ ปี ร้อยละ ๑๖ ขาดสารอาหาร
เรื้อรัง คือมีภาวะเตี้ย แคระเกร็น ส่งผลให้
สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่จนถึงปัจจุบัน 
สถานการณ์ไม่ได้ดีข้ึน ตัวเลขล่าสุดปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีเด็กไทยแรกเกิดถึง ๕ ปี เตี้ยและ
น้ าหนักตัวต่ ากว่ามาตรฐานเพิ่มข้ึน มีปัญหา
เด็กไทยเตี้ยติดต่อกัน มา ๑๐ ปี ถึง ๑๕ ปี 

(รายงานประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ CCF)

๑. ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความนี้

O – NET ม.๓ (๖๑)

แสดงว่าหลายปีที่ผ่านมา การแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ยังไม่ได้ผล

เด็กไทยถึงจะแคระเกรน็ก็เรียนเก่ง 
สร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้

ทางหน่วยงานของเราจะมีโครงการ
ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างไร

เราควรจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนที่มีเด็กยากจนทุกโรงเรียน

๑.

๒.

๓.

๔.



ข้อมูลปี พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศไทยมีเด็ก
อายุต่ ากว่า ๕ ปี ร้อยละ ๑๖ ขาดสารอาหาร
เรื้อรัง คือมีภาวะเตี้ย แคระเกร็น ส่งผลให้
สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่จนถึงปัจจุบัน 
สถานการณ์ไม่ได้ดีข้ึน ตัวเลขล่าสุดปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีเด็กไทยแรกเกิดถึง ๕ ปี เตี้ยและ
น้ าหนักตัวต่ ากว่ามาตรฐานเพิ่มข้ึน มีปัญหา
เด็กไทยเตี้ยติดต่อกัน มา ๑๐ ปี ถึง ๑๕ ปี 

(รายงานประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ CCF)

๑. ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความนี้

O – NET ม.๓ (๖๑)

แสดงว่าหลายปีที่ผ่านมา การแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ยังไม่ได้ผล

เด็กไทยถึงจะแคระเกรน็ก็เรียนเก่ง 
สร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้

ทางหน่วยงานของเราจะมีโครงการ
ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างไร

เราควรจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนที่มีเด็กยากจนทุกโรงเรียน

๑.

๒.

๓.

๔.

เฉลย



๒. ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งข้อความโฆษณา 
“ครีมนี้เปลี่ยนผิวด าเป็นผิวขาวใสได้ใน ๓ วัน”

O – NET ม.๓ (๖๑)

ผิวด าแก้ไขเป็นผิวขาวได้ยากภายใน
เวลาอันสั้น

ผิวด าท าให้เลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะสม
ล าบากกว่าผิวขาว

ผิวขาวท าให้บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 
เป็นที่ดึงดูดใจของผู้พบเห็น

ผิวขาวเป็นค่านิยมของชาวเอเชีย
เพราะแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดี

๑.

๒.

๓.

๔.

๓. ข้อใดมีเนื้อความโต้แย้งให้เหตุผล”

๑.

๒.

๓.

๔.

บทความนี้เขียนแนะน าวิธี
ออกก าลังกายแต่ยังไม่น่าสนใจ

การออมเงินเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อความนี้ไม่ได้อ้างอิงที่มา เพื่อน ๆ 
ทุกคนยังไม่ควรหลงเชื่อ

เพลงที่เพิ่งจบไปร้องได้เพราะมากแต่
ไม่มีใครนิยมฟังเลย



๒. ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งข้อความโฆษณา 
“ครีมนี้เปลี่ยนผิวด าเป็นผิวขาวใสได้ใน ๓ วัน”

O – NET ม.๓ (๖๑)

ผิวด าแก้ไขเป็นผิวขาวได้ยากภายใน
เวลาอันสั้น

ผิวด าท าให้เลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะสม
ล าบากกว่าผิวขาว

ผิวขาวท าให้บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 
เป็นที่ดึงดูดใจของผู้พบเห็น

ผิวขาวเป็นค่านิยมของชาวเอเชีย
เพราะแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดี

๑.

๒.

๓.

๔.

๓. ข้อใดมีเนื้อความโต้แย้งให้เหตุผล

๑.

๒.

๓.

๔.

บทความนี้เขียนแนะน าวิธี
ออกก าลังกายแต่ยังไม่น่าสนใจ

การออมเงินเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อความนี้ไม่ได้อ้างอิงที่มา เพื่อน ๆ 
ทุกคนยังไม่ควรหลงเชื่อ

เพลงที่เพิ่งจบไปร้องได้เพราะมากแต่
ไม่มีใครนิยมฟังเลย



คนไทยไม่ค่อยใส่ใจการเลือกใช้เกลือในการ
ปรุงอาหารโดยไม่รู้ว่าเกลือธรรมชาติกับเกลือที่
พ่นไอโอดีนมีรสชาติแตกต่างกัน เกลือที่พ่น
ไอโอดีนมากเกินไปจะท าให้อาหารมีรสขม 
แปร่งปร่า และข่ืนเสียรสชาติของเครื่องปรุง
ตามธรรมชาติไป 

๔. ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความนี้

O – NET ม.๓ (๖๑)

เกลือชนิดใดก็ใช้ท าอาหารได้ทั้งนั้น
เพราะเกลือก็คือเกลือ

คนชอบท าอาหารร้านนี้เพราะใช้เกลือ
ธรรมชาติปรุงอาหาร

เกลือที่พ่นไอโอดีนไม่ได้รับความนิยม
เพราะท าให้อาหารไม่อร่อย

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าไอโอดีนมีผลต่อ
รสชาติของอาหารเพราะขาดข้อมูล

๑.

๒.

๓.

๔.



คนไทยไม่ค่อยใส่ใจการเลือกใช้เกลือในการ
ปรุงอาหารโดยไม่รู้ว่าเกลือธรรมชาติกับเกลือที่
พ่นไอโอดีนมีรสชาติแตกต่างกัน เกลือที่พ่น
ไอโอดีนมากเกินไปจะท าให้อาหารมีรสขม 
แปร่งปร่า และข่ืนเสียรสชาติของเครื่องปรุง
ตามธรรมชาติไป 

๔. ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความนี้

O – NET ม.๓ (๖๑)

เกลือชนิดใดก็ใช้ท าอาหารได้ทั้งนั้น
เพราะเกลือก็คือเกลือ

คนชอบท าอาหารร้านนี้เพราะใช้เกลือ
ธรรมชาติปรุงอาหาร

เกลือที่พ่นไอโอดีนไม่ได้รับความนิยม
เพราะท าให้อาหารไม่อร่อย

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าไอโอดีนมีผลต่อ
รสชาติของอาหารเพราะขาดข้อมูล

๑.

๒.

๓.

๔.



มีค ากล่าวที่น่าคิดว่า “จงพูดในสิ่งที่อยากพูด” 
เนื่องจากเรามักจะเสียใจและเสียดายว่าไม่ได้พูด
ในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับหลาย ๆ คน เมื่อหมด
โอกาสไปแล้ว เราจะมีโอกาสบอกความรู้สึกที่
แท้จริงต่อผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น 
ดังนั้น ถ้าเรารักชอบหรือประทับใจใครก็จงบอก
ให้เขารู้ บางทีเราอาจจะได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทน
กลับมาในลักษณะเดียวกันหรือมากกว่าก็เป็นได้

๕. ข้อใดมีลักษณะกล่าวโต้แย้งกับข้อความนี้

O – NET ม.๓ (๖๑)

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท

ได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะค า

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย

พูดไปสองไพ่เบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง

๑.

๒.

๓.

๔.



มีค ากล่าวที่น่าคิดว่า “จงพูดในสิ่งที่อยากพูด” 
เนื่องจากเรามักจะเสียใจและเสียดายว่าไม่ได้พูด
ในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับหลาย ๆ คน เมื่อหมด
โอกาสไปแล้ว เราจะมีโอกาสบอกความรู้สึกที่
แท้จริงต่อผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น 
ดังนั้น ถ้าเรารักชอบหรือประทับใจใครก็จงบอก
ให้เขารู้ บางทีเราอาจจะได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทน
กลับมาในลักษณะเดียวกันหรือมากกว่าก็เป็นได้

๕. ข้อใดมีลักษณะกล่าวโต้แย้งกับข้อความนี้

O – NET ม.๓ (๖๑)

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท

ได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะค า

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย

พูดไปสองไพ่เบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง

๑.

๒.

๓.

๔.


