
 
ชื่องานวิจัย  การส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาววินิตา แน่ประโคน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

 

 ภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความส าคัญ และจ าเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ทักาะที่
ส าคัญหลายทักษะที่จ าเป็นได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

 แต่ในปัจจุบันทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มักจะประสบปัญหาและท าให้ทักษะด้านอื่น ๆ ได้รับ
ผลกระทบด้วยอย่างต่อเนื่อง สาเหตุดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561   โดยใช้นักเรียนจ านวนทั้งหมด 30 คน ท าแบบฝึกอ่าน และแบบฝึกหัดสะกดค า จ านวน 2 ชุด
กิจกรรม โดยบันทึกคะแนนเป็นตาราง และสรุปผลการเปรียบเทียบการอ่าน และสะกดค าเป็นความเรียง 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่าการใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นักเรียนสามารถอ่าน และท าแบบสะกดค าได้ค่อนข้างสูง คิดค่าเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละ 81.15 

 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านนักเรียนจะสามารถท างานได้ดี 
เมื่อมีการเสริมแรงจากการใช้ค ายกย่องชมเชยจากครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง  การส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ความส าคัญ และที่มา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยที่จ าเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ทักษะที่
ส าคัญหลายทักษะ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 แต่ในปัจจุบันวิชาภาษาไทย จะประสบกับปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่มี
ความส าคัญ และไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้องและแม่นย า จากการ
สังเกตของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนบางส่วนยังอ่านสะกดค าได้ไม่ถูกต้อง 
สาเหตุดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นของตนเอง และระดับชั้น
ที่สูงขึ้น จึงท าให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมการอ่านสะกดค า  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ขึ้น 
  
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านให้ได้มากข้ึน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 79 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 79 
คน ผู้วิจัยได้ท าแบบฝึกอ่าน สะกดค าเก่ียวกับวิชาภาษาไทย ซึ่งมีความยากง่ายกับระดับชั้นของนักเรียนจ านวน 
2 ชุด กิจกรรม และใช้การเสริมแรงโดยใช้การยกย่องชมเชย และให้คะแนนระหว่างท ากิจกรรม เพื่อพัฒนาการ
ให้สูงขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนอ่านสะกดค าได้ถูกต้อง 
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้น 
3. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องการอ่านได้ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างแบบฝึกเพ่ือส่งเสริมการอ่านสะกดค าวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก 5 ชุด
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาการอ่านสะกดค า ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขอบเขต
การวิจัยครั้งนี้ 

1. จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 79 คน 
2. เนื้อหาวิชาภาษาไทย การอ่านสะกดค า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 ชุด 

กิจกรรม 
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 3 – 7 ธ.ค. 61  - ศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา 
 10 - 14 ธ.ค. 61  -  เลือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ป. 6 จ านวน 79 คน 
 17-21 ธ.ค. 61   - ทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค า โดยแบบทดสอบการอ่าน  

    (ผู้วิจัยท าการบันทึกคะแนน) 
 12 – 10 ม.ค. 61  -  วัดความสามารถในการอ่านสะกดค าเป็นระยะ  
 14 – 18  ม.ค. 61  -  เก็บข้อมูล 
     -  สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย 
     -  จัดท ารูปเล่ม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านสะกดค า จ านวน 2 ชุด 
2. การเสริมแรงระหว่างปฏิบัติกิจกรรมค ายกย่องชมเชยการให้คะแนน 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนจ านวน 79 คน จากการอ่านแบบฝึกทักษะการอ่าน มี
จ านวนทั้งหมด 2 ชุด 
ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดทักษะการอ่านออกเสียง   
           นักเรียนสามารถอ่าน และท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ 88.75 
ชุดกิจกรรมที่ 2 ชุดทักษะการอ่านรู้เรื่อง   
          นักเรียนสามารถอ่าน และท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ 62.34   
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษา และวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าชุดกิจกรรม เกี่ยวกับทักษะการอ่านออกเสียง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งท่ี 1 คิดค่าร้อยละ ได้เท่ากับ 79.11 และครั้งที่ 2 คิดได้ค่าร้อยละ 81.15 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาด้านการอ่านเพ่ิมข้ึนจากเดิม นักเรียนสามารถท าคะแนนได้ดีตามล าดับเป็นที่น่า
พอใจ และจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคลยังพบว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่คล่องที่คะแนนเพ่ิมข้ึน
เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน อาจใช้รูปแบบอื่นนอกจากชุดกิจกรรมชุดที่ 1-2  โดยอาจจะท าได้
ในรูปของการเขียนตามค าบอกจับคู่โยงภาพกับค าก็ได้ตามแต่ผู้วิจัยจะจัดท า 

2. การให้ก าลังใจ ค่ายกย่อง ชมเชย หรือแม้แต่การใช้สื่อวาทิสลักษณ์เข้าช่วยในการสอน การอ่าน
สะกดค า ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล  
“ความสามารถในการอ่าน” 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๒  : ธันวาคม ๒๕๖๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทึกคะแนนฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง 
ชื่อ ..................................................................................................... ชั้น ............... เลขที.่............ 

 
เส้น แบ่ง เขต แดน ระหว่าง ประเทศ   

 
เด็กเด็ก เคย สังเกต หรือ ไม่ ว่า  บน ท่ีดิน ซ่ึง แสดง กรรมสิทธิ์ ของ แต่ละ บ้าน น้ัน  

 
มี หมุดหลักเขตท่ีดิน  ซ่ึง ท า ด้วย ซีเมนต์ หล่อ เป็น แท่ง กลมกลม  ปัก โผล ่ เหนือ พื้นดิน 
  
ขึ้น มา เล็กน้อย  เป็น เครื่องหมาย บอก ให้ รู้ ว่า  อาณาเขต ของ แต่ละ บ้าน ไป สิ้นสุด ลง 
 
ณ ท่ีใด   การแบ่งเขต ดินแดนไทย อย่าง คร่าวคร่าว  เริ่ม มา ตั้งแต่ พุทธศักราช สองพันสี่ร้อยแปด 
 
 หรือ คริสต์ศักราช หน่ึงพันแปดร้อยหกสิบเก้า  โดย ถือ ว่า ดินแดน ท่ี ตก อยู่ ภายใต้ การปกครอง 

 
ของ ประเทศ หรือ อาณาจักร ใด  อาณาเขต ของ ประเทศ หรือ อาณาจักร ท่ี เป็น ท่ีปกครอง ก็ 

 
จะ ครอบคลุม ไป ถึง ดินแดน ท่ีอยู่ ภายใต้ การปกครอง น้ัน  โดย ไม่ ได้ ระบ ุ ชัดเจน ว่า มี 

 
แนวเส้นแบ่งเขตแดน อยู่ ณ ท่ี ใด  ตัวอย่างเช่น  ดินแดน อาณาจักร สุโขทัย  อาณาจักร อยุธยา  

 
ไม่ สามารถ บอก ได้ อย่างแน่ชัด ว่า  มี เส้นแบ่งเขตแดน กับ ประเทศ หรือ อาณาจักร อื่นอื่น 

 
อยู่ ณ ท่ี ใด   แนวความคิด เกี่ยวกับ การก าหนด เส้นแบ่งเขตแดน  เริ่ม มี ขึ้น ใน สมัย ท่ี 

 
ชาวยุโรป เดินเรือ ไป แสวงหา อาณานิคม  ใน ทวีป ต่างต่าง ได้ มี การท าสงคราม  การท าความตกลง 

 
ระหว่าง ชาวยุโรป ด้วยกันเอง  หรือ กับ ชาวพื้นเมือง  เพื่อ แบ่งปัน ดินแดน ท่ี ชาวยุโรป เข้า ไป 

 
ปกครอง เป็น อาณานิคม ของ ตน  ประเทศไทย มี เหตุการณ์ เช่นน้ี เกิดขึ้น ใน รัชกาลท่ีสี่ ต่อเนือ่ง 
 
มา ถึง รัชกาลท่ีห้า แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์  ถึงแม้ว่า ไทย จะ เป็น ประเทศ เดียว ใน 
  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่ี สามารถ รักษา เอกราช และ อธิปไตย ของ ชาติ ไว้ ได้  แต่ ไทย ก็ 
 
ต้อง ยอม เสีย ดินแดน กัมพูชา  และ ลาว ให้ แก่ ฝรั่งเศส  และ เสีย ดินแดน ตอน บน 
 
ของ คาบสมุทร มลายู ให้ แก่ อังกฤษ  พร้อม กัน น้ัน ก็ มี การท าสนธิสัญญา  ก าหนด แนว 
 
เส้นแบ่งเขตแดน ระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศเพื่อนบ้าน  ซ่ึง ตก เป็น อาณานิคม ของ ฝรั่งเศส 

 
และ อังกฤษ ดังกล่าว 

 



๓.๒ ฉบับท่ี ๒  การอ่านรู้เรื่อง 
๑) ลักษณะเครื่องมือเป็นการวัดความสามารถในการอธิบายค า ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยาย 

อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในการด าเนินชีวิต  โดยเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐ ข้อใช้เวลา ๓๐ นาท ี

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วท าเครื่องหมายX ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๑ - ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือโบราณของไทยเป็นเอกสารชั้นต้นที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตเอาไว้ด้วยตัวอักษรและภาษารุ่นเก่า
เป็นหลักฐานผลงานทางภูมิปัญญาของบรรพชน และแสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทย มี ๒ ประเภท คือ 
หนังสือใบลาน และหนังสือสมุดไทย โดยใช้วัสดุพืชพันธุ์ไม้พ้ืนบ้าน หาได้ง่าย มาใช้ในการเขียน นอกจากนั้นยัง          
เป็นหนังสือที่คงทนถาวรมีอายุการใช้งานนาน แมลง และหนอนกัดกินท าลายหนังสือได้ยากกว่ากระดาษที่ได้
แบบอย่างวิธีการท ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเรียกกันว่า กระดาษฝรั่ง  

๑. หนังสือใบลาน เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการจารหนังสือลงบนใบของต้นลาน           
แล้วเจาะรูร้อยหูมัดรวมกัน นิยมเรียกว่าคัมภีร์ใบลาน ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อจดจารลงบนใบลานก็ท าให้คัมภีร์ใบลานเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในที่อันควรและต้องทะนุถนอม     
เป็นพิเศษ 

๒. หนังสือสมุดไทย เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรบนกระดาษโดยวิธีการเขียนด้วยดินสอหรือชุบ
โดยปากกาหรือพู่กันจุ่ม (ชุบ) หมึกแล้วเขียน หนังสือสมุดไทยเป็นหนังสือที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มิได้เย็บ     
เป็นเล่มเหมือนหนังสือในปัจจุบัน ใช้กระดาษแผ่นเดียวยาวติดต่อกัน พับกลับไปกลับมาให้เป็นเล่มหนาหรือบาง 
กว้างหรือยาวเท่าใดก็ได้ตามแต่ความต้องการของผู้ใช้ มี ๒ สี คือ สีขาว และสีด า เรียกว่าหนังสือสมุดไทยขาว    
และหนังสือสมุดไทยด า สมุดดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ท าจากเปลือกต้นข่อยจึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมุดข่อย             
หรือบางทีอาจเรียกสั้น ๆ ว่าสมุดไทยก็มี 

ปัจจุบันหนังสือโบราณของไทยมีกระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่เดิมหนังสือเหล่านี้
เมื่อสร้างแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องในพระพุทธศาสนาก็จะเก็บรักษาอยู่ในบ้านเรือนของคนทั่วไป ถ้าเป็นเรื่องในพระพุทธศาสนา     
ก็จะน าไปถวายวัด เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นการสืบพระศาสนาและใช้เป็นต าราเรียน  
 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหนังสือโบราณให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจเป็นการเผยแพร่
และแนะน าวิธีการสงวนรักษาหนังสือโบราณ เพ่ือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สิน     
ทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้ไว้เป็นสมบัติและเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นของตนสืบไป 

    (ดัดแปลงมาจากบทความ เรื่องหนังสือโบราณของไทย ในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่ ๓๒  หน้า ๘๙) 
 

 
 



๑. ค าว่า “การจารหนังสือ” หมายถึงข้อใด        
    ก. การเขียนหนังสือ          
    ข. การถนอมหนังสือ          
    ค. การเข้าเล่มหนังสือ          
    ง. การเก็บรักษาหนังสือ 
   
๒. จากข้อความข้างต้นผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ใด       
   ก. เพื่อให้ช่วยกันรักษาหนังสือโบราณ 
   ข. เพ่ือให้คนหันมาอ่านหนังสือโบราณ  
   ค. เพ่ือให้หนังสือโบราณมีมูลค่ามากข้ึน    
   ง . เพื่อให้ช่วยกันผลิตหนังสือโบราณเพ่ิมข้ึน 
 
๓. ข้อใดไม่เป็นข้อคิดเห็น      
    ก. หนังสือโบราณเป็นผลงานทางภูมิปัญญาของบรรพชน       
    ข. สมุดไทยส่วนใหญ่ท าจากเปลือกข่อยจึงนิยมเรียกว่าสมุดข่อย  
    ค. ปัจจุบันหนังสือโบราณของไทยมีการกระจัดกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
    ง. สมุดไทย เป็นหนังสือท่ีบันทึกลายลักษณ์อักษรบนกระดาษโดยวิธีการเขียนด้วยดินสอหรือชุบโดยปากกา 
       หรือพู่กันจุ่ม      
 
๔. “ลักษณะพิเศษ”ของหนังสือสมุดไทยตรงกับข้อใด      
    ก. มีเพียงสีขาวและสีด าเท่านั้น         
    ข. เขียนลายลักษณ์อักษรด้วยดินสอ        
    ค. ใช้พู่กันจุ่มหมึกแล้วเขียนข้อความ        
    ง. ใช้พับกลับไปกลับมาโดยไม่มีการเย็บเล่ม 
       
๕. ข้อใดเรียงล าดับวิธีการจัดท าสมุดไทยถูกต้อง 
 ๑) พับกลับไปกลับมา       
 ๒) ตัดกระดาษเป็นแผ่นยาว 
 ๓) เขียนลายลักษณ์อักษรลงกระดาษ          
    ก.   ๑)        ๒)        ๓)        
    ข.   ๒)        ๑)        ๓)        
    ค.   ๓)        ๒)        ๑)        
    ง.   ๓)        ๑)        ๒)      

 



อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๖ - ๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. จากเรื่อง หน้าที่ส าคัญของป่าชายเลน ๒ ประการ ผลลัพธ์คืออะไร 

ก. ความยั่งยืน  
ข. ความสมดุล  
ค. การมีปฏิสัมพันธ์ 
ง. การเพ่ิมความสมบูรณ์ 

 
๗. จากข้อความข้างต้นที่เรียกว่า “ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศ” เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใด 

ก. แรงกระทบจากคลื่นท าให้ชายฝั่งพังทลาย 
ข. การเจริญเติบโตของต้นไม้เกิดจากดินและต้นไม้ท าให้ดินคงอยู่ 
ค. ดินบริเวณชายฝั่งช่วยให้พืชเจริญงอกงามและพืชคายออกซิเจนสูงขึ้น 
ง. ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้านอันดามันท าให้มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์เกิดการเจริญเติบโต 

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญมากในประเทศไทย พบมากตามบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งด้านอ่าวไทย
และด้านทะเลอันดามัน เราพบไม้ยืนต้นหลายชนิดที่เป็นพรรณไม้เด่น ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นล าพู ต้นพังกา
หัวสุม และต้นปรง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบต้นจากสาหร่ายอีกหลายชนิด พืชเหล่านี้มีวิวัฒนาการ       ที่สามารถ
เจริญได้ดีบนดินเลนที่ค่อนข้างเค็ม และมีระบบรากท่ีซับซ้อนช่วยในการหายใจ และช่วยยึดเกาะกับพ้ืนเพ่ือป้องกัน
แรงกระทบจากคลื่น รากของพืชเหล่านี้ยังช่วยในการกักดินตะกอนต่าง ๆ ซึ่งช่วยป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ ง 
พืชเหล่านี้มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถงอกได้ง่ายจากผล และเมล็ด 

ป่าชายเลนมีบทบาทส าคัญท่ีเป็นส่วนเชื่อมของระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเลโดยป่าชายเลน
ท าหน้าที่หลักท่ีส าคัญ ๒ ประการ ในการควบคุมปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในทะเล ในแม่น้ า 
และบนบก คือ 

๑) ป่าชายเลนท าหน้าที่ในการดักตะกอนที่ถูกพัดพากับน้ าจืด และจะถูกพัดพาออกสู่ทะเลให้น้อยลง    
ช่วยลดผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืช และให้ผลผลิตทางการประมง 

๒) ป่าชายเลนท าหน้าที่ในการส่งถ่ายธาตุอาหารและอินทรียสาร จากบริเวณป่าชายเลนออกสู่น้ าทะ เล
ชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่น้ าทะเลบริเวณชายฝั่ง 

(บทความเรื่องสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สารานุกรมไทย ส าหรบัเยาวชน เล่มที่ ๒๖ หน้า ๒๔๑) 
 

 



อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๘ - ๑๐ 
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(www.riskcomthai.org/media/publication/poster-detail.php?id=47 สืบค้นเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

๒. แยกอาหารดิบและอาหารสุก 
    - แยกอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์     
สัตว์ปีก และอาหารทะเลออกจากอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ 
    - แยกอุปกรณ์และภาชนะประกอบอาหาร 
เช่น มีด และเขียง ในการเตรียมอาหารสด 
    - เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด  หลีกเลี่ยง
ไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้วสัมผัสกับอาหารสด 
 
 

๔. เก็บอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัย 
    - ไม่ทิ้งอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้ ณ อุณหภูมิห้อง
เกินกว่า ๒ ชั่วโมง 
    - เก็บอาหารที่ปรุงแล้ว และอาหารที่เน่าเสียได้
ไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิต่ ากว่า ๕ องศาเซลเซียส) 
    - อาหารที่ปรุงแล้วและเก็บไว้จะต้องน าไปอุ่น 
(ท่ีอุณหภูมิ ๖๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ทุกครั้ง    
ก่อนรับประทาน 
    - ไม่เก็บอาหารไว้นานจนเกินไป ถึงแม้ว่าจะอยู่
ในตู้เย็น 
    - อย่าละลายอาหารแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง 
 

๕. ใช้น้ าและวัตถุดิบที่ปลอดภัย 
    - ใช้น้ าที่ปลอดภัยหรือน้ าที่ท าให้ปลอดภัยในการปรุงอาหาร 
    - เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่สด และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
    - เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้ปลอดภัยแล้ว เช่น นมพาสเจอไรซ์ 
    - ล้างผัก และผลไม้ให้สะอาด โดยเฉพาะหากรับประทานสด ๆ 
    - อย่าใช้อาหารที่หมดอายุแล้ว 
 
 

๑. รักษาความสะอาด 
     -  ล้างมือก่อนหยิบจับอาหาร  
และล้างมือบ่อย ๆ ระหว่างเตรียมอาหาร 
     - ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า 
     - ล้างพ้ืนผิว  และอุปกรณ์ที่ใช้เตรียม
อาหารให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค 
- ดูแลบริเวณท่ีประกอบอาหาร   
และอาหารให้ปลอดจากแมลงและสัตว์ต่าง ๆ 
 

๓. ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง 
- ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทเนื้อ เนื้อไก่ ไข่ และอาหารทะเล 
- การปรุงอาหารประเภทน้ าแกงและสตูว์ 
จะต้องต้มให้เดือดและใช้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า            
๗๐ องศาเซลเซียส ส าหรับอาหารประเภท     
เนื้อ และเนื้อไก่  จะต้องแน่ ใจว่าของเหลว      
จากเนื้อสัตว์ใส ไม่เป็นสีชมพู 
- เวลาอุ่นอาหารที่ปรุงแล้วจะต้องอุ่นให้ทั่วถึง 
 
 



๘. ข้อความข้างต้นกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ก. การบริโภคอาหาร 
ข. การสรรหาวัตถุดิบ 
ค. การเลือกซื้ออาหาร 
ง. การประกอบอาหาร 
 

๙. เด็กชายแดง ต้มไก่ด้วยอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส จนน้ าเดือดและใส ท าให้เนื้อไก่ไม่เป็นสีชมพู  
    เด็กชายแดง ใช้หลักการใดในการประกอบอาหารข้างต้น 

ก. การรักษาความสะอาด 
ข. การปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง 
ค. การแยกอาหารดิบและอาหารสุก 
ง. การเก็บอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัย 
 

๑๐. หากนักเรียนปฏิบัติตามข้อความข้างต้นจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ 
ก. ไม่เป็นโรคร้ายต่าง ๆ 
ข. ได้รับประทานอาหารที่อร่อย 
ค. ได้รับประทานอาหารที่สะอาด 
ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 

 
เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
๑ ก. การเขียนหนังสือ ๖ ค. การมีปฏสิัมพันธ์ 

๒ ก. เพื่อให้ช่วยกันรักษาหนังสือโบราณ ๗ 
ข. การเจรญิเติบโตของต้นไม้เกดิจากดินและต้นไม้ 
    ท าให้ดินคงอยู่ 

๓ 
ง. สมุดไทย เป็นหนังสือท่ีบันทึกลายลักษณ์อักษร 
    บนกระดาษโดยวิธีการเขียนด้วยดินสอหรือชุบ      
    โดยปากกาหรือพู่กันจุ่ม   

๘ ง. การประกอบอาหาร 

๔ ง. ใช้พับกลับไปกลับมาโดยไม่มีการเย็บเล่ม ๙ ข. การปรุงอาหารใหสุ้กท่ัวถึง 
๕ ข.  ๒)     ๑)      ๓) ๑๐ ค. ได้รับประทานอาหารที่สะอาด 

 
          ๒) วิธีการประเมิน 
       ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 

 


