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3. เทคนิคการอานเอกสารการสอน มสธ. 

จิตติมา  รักนาค 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ  

 การอานเปนหัวใจของการเรียนรู เปนวิธีการที่จะทําใหมนุษยเขาถึงเนื้อหาสาระท่ีเปน

ประโยชนตอชีวิตของบุคคลนั้น  การอานจึงเปนทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญ นักศึกษาที่มีทักษะการ

อานจะสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย และสามารถนําองคความรูนั้นไปถายทอด เผยแพร 

นําเสนอใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนได  ในทางตรงกันขามนักศึกษาที่ขาดทักษะการอาน 

นอกจากจะไมสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  แลวอาจกอใหเกิดความสับสน 

เขาใจผิดตอเนื้อหาสาระ และหากนําไปเผยแพรก็จะเปนการเผยแพรขอมูลท่ีผิด ๆ อาจทําใหเกิด

ความเสียหายได ผูอานที่ขาดทักษะการอาน แมอานหนังสือมากแตเขาจะไมไดรับประโยชนจากการ

อานไดอยางเต็มท่ี  

ทักษะการอาน เปนส่ิงท่ีควรปลูกฝงต้ังแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการดาน
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา หลุยส เอ็ม โกเมซ (Louis M. Gomez) ศาสตราจารยดานศาสตรแหงการ
เรียนรู (Learning Sciences) แหงสถาบันสอนนโยบายการศึกษาและสังคม (school of Education 
and Social Policy) มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน (Northwestern University) และผูชวยศาสตราจารย
คิมเบอรล่ี โกเมซ  (Kimberley Gomez) วิทยาลัยการศึกษา (College of Education) มหาวิทยาลัย
อิลลินอยส (University of Illinois) ออกมาแสดงความคิดเห็นในนิตยสาร Phi Delta Kappan ฉบับ
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เร่ือง “Reading for Learning: Literacy support for 21st Century Work” 
ไววา การขาดทักษะการอานของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนปญหาใหญท่ีมีผลตอการ
ทํางานในอนาคต 
  
              นักวิชาการท้ัง 2 ทาน กลาววา เศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 ตองการแรงงานคนท่ีมีทักษะการ
คิดเชิงสรรค การคิดเชิงวิเคราะห เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณโลก และในอนาคต 
อาชีพท่ีจะเติบโตมากท่ีสุดคือ อาชีพท่ีอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะดานและอาชีพดานงานบริการ ท้ัง 
2 อาชีพ ตองอาศัยทักษะการส่ือสารกับกลุมคนท่ีมีความแตกตาง โดยเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะทําผูเรียน
มีทักษะดังกลาวคือ “การอานเพื่อการเรียนรู” เนื่องจากการอานตองอาศัยการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล จนสามารถแปลงขอมูลท่ีไดรับและนําไปใชประโยชน 
               ผูเรียนท่ีมีพื้นฐานดานทักษะการอานท่ีไมดีตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะมีความ
ยากลําบากในการเรียนระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและเมื่อกาวเขาสูโลกการทํางาน ในสหรัฐอเมริกา 
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               การอานหนังสือเรียนเปนการอานท่ีมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนคือเพื่อใหไดรับความรู ความ
เขาใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในในการสอบเพื่อใหสอบได  การอานหนังสือเรียนจึง
เปนเร่ืองท่ีนักศึกษาตองใหความสนใจ ใสใจในหลักการและวิธีการ หากนักศึกษาสามารถนําไปได
อยางถูกตองจะสงผลความสําเร็จทางการเรียนของนักศึกษา   
 

การเตรียมความพรอมเพื่อการอาน 
 หลายคนอาจมองวาแคการอานทําไมตองเตรียมความพรอมใหดูยุงยากขนาดน้ัน  นัก
การศึกษาไดใหความสําคัญของการเตรียมความพรอมเพ่ือการอานมาก เพราะหากไมพรอมแมวาจะ
อานจนจบก็จะพบวา ผูอานจะไมไดอะไรจากการอานคร้ังนั้น 
 
               การเตรียมความพรอมเพื่อการอาน ควรเตรียมการดังตอไปนี้ 

1.  การจัดสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  นักศึกษาตองจัดมุมเรียนสําหรับตัวเองท่ีบาน  โดยมุม
เรียนนั้นตองมีโตะ เกาอ้ี โคมไฟสําหรับการอานหนังสือ เกาอ้ีสําหรับการนั่งอานควรเปนเกาอ้ีท่ีนั่ง
สบาย มีพนักพิงหลัง มีท่ีทาวแขน เพราะตองนั่งอานเปนเวลานาน มุมเรียนนั้นควรอยูในบริเวณท่ี
อากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางจากแสงแดดในเวลากลางวันปราศจากจากเสียงดังรบกวน 

2. การจัดทาในการอานหนังสือ  อันดับแรกนักศึกษาตองนั่งอานมากกวาการนอนอาน 
เพราะการนอนอานจะทําใหนักศึกษาหายใจไมสะดวก  การนั่งตองนั่งตัวตรง หลังตรง มีระยะหาง
จากตาและหนังสือในระยะท่ีสามารถมองเห็นตัวหนังสือไดอยางชัดเจน และสามารถพัก
ปรับเปล่ียนอิริยาบถ ไดขณะอาน 

3. การจัดอุปกรณเคร่ืองเขียนใหพรอม  นักศึกษาควรมีกระเปาดินสอสําหรับการเก็บ
อุปกรณ เคร่ืองเขียนท่ีจําเปนสําหรับการเรียน ประกอบดวย ดินสอ ปากกา ไมบรรทัดขนาด 8 นิ้ว 
สําหรับขีดเสนใตในหนังสือ ยางลบดินสอ น้ํายาลบคําผิด โดยมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับการใชงาน
ของแตละคน ท้ังนี้นักศึกษาควรมีสมุด กระดาษ  สําหรับการบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญจากหนังสือ
ดวย 
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4. การจัดเวลาท่ีเหมาะสม  สําหรับนักศึกษาที่เรียนไปดวย ทํางานไปดวย เวลาสําหรับการ
อานอาจแตกตางกันไปตามความพรอมของแตละคน อยางไรก็ตามการจัดเวลาที่เหมาะสมจะสงผล
ตอสมาธิ คุณภาพในการอาน สภาพรางกาย การเขาถึงเนื้อหาสาระทางวิชาการ   

หลักการอานหนังสือวิชาการ 

 หนังสือวิชาการจะเปนรากฐานองคความรูท่ีสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา ควรมีทัศนคติท่ีดีตอการอานหนังสือวิชาการ การอานมากทําใหรูลึกรู
กวาง ซ่ึงจะนําไปสูการคิด การวิเคราะหในเชิงลึกได  หลักการอานหนังสือวิชาการท่ีนักเรียน 
นักศึกษาควรรู ประกอบดวย 

1.  มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการอาน  การอานหนังสือวิชาการสําหรับนักเรียน นักศึกษา
เปนการอานท่ีมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ไดแก การอานเพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําความรูนั้นไปตอบขอสอบในหองสอบใหได เพราะฉะน้ัน นักเรียน นักศึกษา กอนท่ีอานหนังสือ
เรียนตองมีการเตรียมความพรอมกอนการอานมาเปนอยางดี ในขณะท่ีอานหนังสือก็ตองพยายาม 
รวบรวมสมาธิ ใหมีใจจดจออยูกับเนื้อหาสาระท่ีอยูตรงหนา พยายามตีความ แปลความ ทําความ
เขาใจ วิเคราะหเนื้อหาสาระใหนําไปสูความสําเร็จในการสอบ 

2.  มีความเขาใจในโครงสรางของหนังสือและรูปแบบวิธีการเขียน  ลักษณะของโครงสราง
หนังสือแตละประเภทมีความแตกตางกัน ถาเปนหนังสือวิชาการโดยสวนใหญมักจะเขียนเนื้อหาใน
ลักษณะการบรรยายความหมาย กรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการ 
ความสําคัญ ประโยชน ขอดี ขอเสีย คุณสมบัติ  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจนําเสนอในหลาย
รูปแบบ เชน การบรรยาย การนําเสนอเนื้อหาสาระเปนรายขอ รูปภาพ ตารางเปรียบเทียบ กราฟ 
แผนภูมิ ซ่ึงตางมุงเนนความเขาใจของผูอานเปนสําคัญ 

เอกสารการสอนของ มสธ. จะนําเสนอเนื้อหาใน 2 รูปแบบ ไดแก  
1.  เอกสารการสอนชุดวิชาและแบบฝกปฏิบัติ  มีข้ันตอนในการอานดังตอไปนี้ 
    1.1  ศึกษาแผนการสอนประจําหนวย 
    1.2  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
    1.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค 
    1.4  ศึกษาเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค 
    1.5  ทํากิจกรรมทายเร่ือง 
    1.6  ศึกษาเพิ่มเติมจาก ส่ือเสริม 
    1.7  ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
2.  ประมวลสาระ และคูมือการศึกษา  มีข้ันตอนในการอานดังตอไปนี้ 
     2.1   ศึกษารายละเอียดชุดวิชาและวิธีการศึกษา 
     2.2   ทําแบบทดสอบ...กอนศึกษา 
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     2.3  ศึกษา สาระสําคัญ ของหนวยการสอนแตละหนวย (จากคูมือการศึกษา/จาก
ประมวลสาระ) 

     2.4   ศึกษาเนื้อหาสาระ แตละหนวย/ตอน 
     2.5   ทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ 
     2.6   ศึกษา เนื้อหาสาระเพ่ิมเติมจากส่ือเสริม 
     2.7   ทําแบบทดสอบ...หลังศึกษา 
 
 

 
 
 

3.  มีวิธีการอานใหไดเร็วและไดใจความ  เทคนิคการอานเร็วและไดใจความ จะทําให
นักศึกษามีเวลาสําหรับการทบทวนมากข้ึน ศึกษาจากส่ือเสริมตาง ๆ ไดมากข้ึน   นักการศึกษาได
ศึกษาหาแนวทางการอานหนังสือวิชาการไวมากมายหลายทฤษฎี   อยางไรก็ตามนักเรียน นักศึกษา
ตองหาแนวทางการอานท่ีตนเองถนัดท่ีสุด ไดผลมากท่ีสุด สงผลทําใหสอบผานไดมากท่ีสุด ใหเปน
เทคนิคการอานเฉพาะตนเอง ฝกอานบอย ๆ ใหไดเวลาท่ีเร็วมากข้ึนกวาเดิม จับประเด็นไดเร็วมาก
ข้ึนกวาเดิม จะทําใหนักศึกษามีเวลาเพ่ิมมากข้ึนสําหรับภารกิจอ่ืนดวย 

เทคนิคการอานเร็วและไดใจความ 
                     เทคนิคการอานเร็วและไดใจความ มีหลายเทคนิค นักเรียน นักศึกษา ควรเลือกเทคนิค
ใหสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหา และความถนัดของนักศึกษา ในท่ีนี้จะนําเสนอ เทคนิคการอาน
เร็ว 2 เทคนิค ไดแก 

      1.  การอานแบบผาน ๆ (Skimming) เปนการอานเพ่ือใหไดสาระสําคัญมากท่ีสุดใน
ระยะเวลาที่ส้ันท่ีสุด 
 
 

เทคนิคการอานแบบผาน ๆ วิธีการอานแบบผาน ๆ 
1. อานแบบสํารวจ 
 
 
2. ไมตองกังวลกบัคําศัพทบางคําท่ียัง

ไมเขาใจความหมาย 
 

1.1 อานแผนหนวย และอานแผนตอน  โดยให 
        ความสําคัญกับการแบงตอน แนวคิด และ  
        วัตถุประสงค  
2.1ทําเคร่ืองหมายในส่ิงท่ีเรายังไมเขาใจ แลวกลับมา 
       อานใหไดประเด็นสําคัญในการอานคร้ังตอไป 
2.2  ดูวามีคําศัพทใดท่ีไมเขาใจใหทําเคร่ืองหมาย ? ไว 

เคล็ดลับ : นักศึกษาอาจไดรับเอกสารการสอนท้ัง 2 รูปแบบ  ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีนักศึกษา 
  ท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติตามลําดับใหครบถวน จึงจะทําใหเขาถึงเนื้อหาสาระ 
  ไดงายข้ึน 
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3. อานดวยความรวดเร็วหาแต   
ใจความสําคัญใหเห็นภาพรวม 

       ของเนื้อหา 

3.1  สรุปไดใหวาแตละตอนพูดถึงเร่ืองอะไรเปนประเด็น 
       สําคัญ ถาสรุปไมไดใหยอนกลับไปอานแนวคิด 
3.2 หาคําสําคัญ (Key Word) : ช่ือคน คํานาม คําศัพทท่ี

ไมคุนเคย คําศัพทท่ีมีการอธิบายความหมาย 
3.3 หาความคิดสําคัญ (Key Ideas) หรือ Main Idea  ให

สังเกตประโยคท่ีอยูหลังหมายเลขขอ หรือ การพิมพ
ตัวเนน  ตัวเอน หรือประโยคท่ีแสดงความคิดเห็น
ของผูเขียนมักจะเปนความคิดสําคัญของเร่ือง 

3.4 อานยอหนาสุดทายของแตละเร่ืองเพื่อดวูาเปนการ
สรุปเนื้อหาหรือไม ถาใชก็ถือไดวาเปนใจความ
สําคัญ  

 
              2.  การอานแบบคนหา  (Scanning) คือวิธีการอานเร็ว เชนเดียวกับการอานแบบ Skimming 
แตตางกันท่ีเปนการอานอยางรวดเร็ว เพื่อหาขอมูลบางอยาง หรือตองการตอบคําถามใหได เชน หา
ช่ือคน  หาขอเท็จจริง ตองการทราบสถานการณ  ตองการสรุปภาพรวม เปนตน 
  
 การอานเพื่อคนหาคําตอบสําหรับการสอนของ มสธ. นักศึกษาตองอานเพื่อคนหาความ
เขาใจ อานเพื่อตอบคําถาม อานเพ่ือสรุปประเด็นสาระหลักสําคัญของเร่ือง ซ่ึงมีวิธีการอาน
ดังตอไปนี้ 
 

เทคนิคการอานแบบคนหา วิธีการอาน 
1. อานเพื่อคนหาความเขาใจ เชนเพื่อคนหา

ความเขาใจ เพื่อหาคําตอบท่ีถูกตอง อาน
เพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของเน้ือหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 หาความหมาย /คําอธิบายและเชื่อมโยง
เนื้อหาเขาดวยกันได สามารถสรุปออกมา
เปนเร่ืองราวตาง ๆ ได 

 
1.2  หาคําสําคัญ (Key Word) : ช่ือคน คํานาม  
      คําศัพทท่ีไมคุนเคย คําศัพทท่ีมีการอธิบาย 
       ความหมาย 
1.3 หาความคิดสําคัญ (Key Ideas) หรือ Main  
      Idea  ใหสังเกตประโยคท่ีอยูหลังหมายเลข 
     ขอ หรือ การพิมพตัวเนน  ตัวเอน หรือ 
     ประโยคท่ีแสดงความคิดเห็นของผูเขียน 
     มักจะเปนความคิดสําคัญของเร่ือง 
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2. สํารวจขอเขียนโดยภาพรวมวามีลักษณะการ
เขียนแบบใด  เชน  เขียนแบบบรรยาย  มี
ตาราง แผนภูมิ สถิติ แบบฝก 

2.1 ตองอานจับประเด็นสําคัญได 2.1 ตองอานจับประเด็นสําคัญได 
2.2 ตองอานตาราง แผนภูมิ สถิติ แผนผังได 2.2 ตองอานตาราง แผนภูมิ สถิติ แผนผังได 
       อยางถูกตอง        อยางถูกตอง 

3. อานเพื่อตอบคําถาม 3.1 นักศึกษาสามารถทดสอบวาตนเองอานแลว 3.1 นักศึกษาสามารถทดสอบวาตนเองอานแลว 
 
  
  
  
4.    

      เขาใจหรือไม ดวยการตอบคําถามจาก             เขาใจหรือไม ดวยการตอบคําถามจาก       
      วัตถุประสงคและตอบกิจกรรมทายเร่ือง        วัตถุประสงคและตอบกิจกรรมทายเร่ือง  
      หากนักศึกษาตอบไดอยางถูกตอง แสดงวา       หากนักศึกษาตอบไดอยางถูกตอง แสดงวา 
      นักศึกษาอานแลวมีความเขาใจ        นักศึกษาอานแลวมีความเขาใจ  
 4.1 อานยอหนาสุดทายของแตละเร่ืองเพื่อดูวา  4.1 อานยอหนาสุดทายของแตละเร่ืองเพื่อดูวา อานเพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของเร่ือง 4.    อานเพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของเร่ือง 
       เปนการสรุปเนื้อหาหรือไม ถาใชก็ถือไดวา         เปนการสรุปเนื้อหาหรือไม ถาใชก็ถือไดวา  
       เปนใจความสําคัญ          เปนใจความสําคัญ   
  

 
  
                       เคล็ดลับ :  เม่ืออานจบควรตรวจสอบความเขาใจจากการอานโดยการอธิบายเนื้อหา 
                                           สาระนั้นเปนภาษาตามความเขาใจของเราได นั่นหมายถึง  นักศึกษามี 
                                            ความเขาใจ จึงสามารถอธิบายได จะสงผลใหนักศึกษาสอบผานได 
                                            คะแนนสูง 
 
เทคนิคการอานใหไดใจความ 
 การอานจับใจความ เปนเทคนิคการอานพ้ืนฐานท่ีสําคัญ สําหรับนักเรียนนักศึกษา  ซ่ึง
ตองฝกบอย ๆ ฝกซํ้า ๆ เพื่อกอใหเกิดความชํานาญในการอาน   การกวาดสายตามองเน้ือหาสาระ
จากเอกสารการสอนจําเปนตองใชความสังเกต และมีสมาธิอยางสูง ผูชํานาญการอานจับใจความ 
กวาดสายตาเพียง 1 รอบ ก็สามารถจับประเด็นสาระสําคัญได เอกสารการสอนของ มสธ.  มีรูปแบบ
การนําเสนอที่แตกตางจากเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ อาจารยผูเขียนตองไดรับการอบรมและทํา
ความเขาใจกับรูปแบบวิธีการเขียนเอกสารการสอนของ มสธ.  ซ่ึงตองใชเทคนิคการเขียนท่ีทําให
นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองได โดยไมตองรับฟงการบรรยายจากอาจารย ดังนั้น นักศึกษา 
มสธ. ตองพยายามสรางความคุนเคย และปฏิบัติตามข้ันตอนการอาน ที่ไดกลาวไปแลวอยาง
เครงครัด นักศึกษาจึงจะเขาถึงสาระสําคัญของเน้ือหาวิชาการไดอยางถูกตอง แมนยํา สามารถทํา
ขอสอบได  
 การอานจับใจความ คือการอานท่ีมุงคนหาสาระของเร่ืองหรือของหนังสือแตละเลม 
นักศึกษาตองหาใจความสําคัญของเร่ืองใหได  
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 ใจความสําคัญของเร่ืองคือ ขอความท่ีมีสาระคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนานั้น หรือเร่ือง
นั้นท้ังหมด  ขอความอ่ืน ๆ เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะ
มีใจความสําคัญท่ีสุดเพียงหนึ่งเดียว นอกน้ันเปนใจความรอง คําวาใจความสําคัญนั้น ผูรูไดเรียกไว
เปนหลายอยาง เชน ขอคิดสําคัญของเร่ือง แกนของเร่ือง หรือความคิดหลัก ใจความสําคัญก็คือ ส่ิงท่ี
เปนสาระท่ีสําคัญท่ีสุดของเร่ืองนั่นเอง 
 

การอานจับใจความ วิธีการอาน 
1. จุดท่ีพบใจความสําคัญ 1.1  คนหาประโยคตอนตนของยอหนา 
 
 
 
2.  

1.2  คนหาประโยคตอนทายของยอหนา 
1.3  คนหาประโยคตอนกลางยอหนา  
1.4  ผูอานตองสรุปประเด็นสําคัญใหได 

ข้ันตอนการอานจับใจความ 2.1  อานผาน ๆ เพื่อใหรูช่ือเร่ือง จุดใดเปนจุดสําคัญของเร่ือง 
2.2  อานใหละเอียด ทําความเขาใจใหถูกตอง ชัดเจน 
2.3 อานซํ้าตอนท่ีไมเขาใจ ตรวจสอบความเขาใจบางเร่ืองให  
      ถูกตอง 
2.4  เรียบเรียงใจความสําคัญของเร่ืองใหเปนภาษาของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
ตัวอยางการอานจับใจความ 
 จากทฤษฎีการเปล่ียนแปลงประชากรในเร่ืองท่ี 4.2.1 หากเรานํามาประยุกตใชเพื่อ
อธิบายการเปล่ียนแปลงประชากรกับสังคมไทย  สามารถแบงสถานการณทางประชากรออกเปน 3 
ระยะ หรือ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนท่ีหนึ่ง  เปนระยะท่ีอัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับสูงพอๆ กันเปนเวลา
หลายรอยป ยอนหลังจนถึง พ.ศ. 2490 หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ดังนั้น อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติของไทยจึงอยูในอัตราต่ํา สาเหตุท่ีอัตราเกิดสูง เพราะคานิยมในสังคมไทยนิยมครอบครัว
ใหญ  และการคุมกําเนิดยังไมเปนท่ีรูจักหรือใชกันแพรหลาย สวนอัตราตายสูงและสาเหตุหลักของ
การตายมาจากโรคระบาดหรือโรคติดเช้ือ เพราะการแพทยและสาธารณสุขของไทยยังไมไดพัฒนา 
เม่ือมีการสํามะโนประชากรคร้ังแรกใน พ.ศ. 2453 ประชากรไทยในยุคนั้นมีเพียง 8 ลานคน และการ
ท่ีประชากรมีจํานวนนอย คงจะเปนท่ีวิตกของผูใหญในบานเมืองในยุคนั้น เชน สมเด็จพระยาดํารงรา

  เคล็ดลับ : หากนักศึกษามีทักษะการอานจับใจความจะนําไปสูการจดยอท่ีมีคุณภาพ 
                     

 
ซ่ึงจะสงผลตอการสอบผานของนักศึกษา 
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 “สยามประเทศยอมเปนประเทศบริบูรณ มีพื้นดินอันอุดม.....แตท่ีหยอนกําลังอยูก็ดวย
ราษฎรมีนอย เพราะวาจะเปนการฝายทหารก็ดีหรือพลเรือนก็ดี ถามีผูคนมากกําลังของบานเมืองก็ทวี
ข้ึนมาก การทําไรนา คาขาย อันเปนเหตุใหเจริญโภคทรัพยก็จะบริบูรณยิ่งข้ึน และภาษีอากร การ
ผลประโยชนของบานเมืองก็จะทบทวีข้ึนตามกัน” 
 ปญหาการเพ่ิมของประชากรไทยในระดับตํ่าไดเร้ือรังไปจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังจะเห็นไดจากรายงานใน พ.ศ. 2457 ของพระยาอํามาตยาธิบดี ผูรักษาการ
แทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ท่ีทํารายงานกราบบังคมทูลลนเกลา รัชการท่ี 6 วา 
 “ควรจัดการรักษาพยาบาลและปองกันการเจ็บปวยของพลเมืองเพื่อใหจํานวนพลเมือง
มากข้ึน เพราะราษฎรพลเมืองในสยามมีอยูนอยมาก ถึงแมจะมีพลเมืองข้ึนอีกสัก 10 เทานี้ ก็ยังจะมี
ท่ีดินทําไรนาเรือกสวน และการหาเล้ียงชีพไดเพียงพอกัน” 
 เม่ือมีการจัดต้ังกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. 2461 ก็มีการแตงคําขวัญชักชวนประชาชนใหมี
บุตรมากกวา “พลเมืองจะดกดื่นดก เพราะทารกสงเคราะห” มาในชวง พ.ศ. 2460 – 2480 ในยุคนี้เร่ิม
มีการกังวลวาประชากรมีแนวโนมเพ่ิมสูง จึงเร่ิมเผยแพรวิธีการคุมกําเนิด แตอยางไรก็ตาม ในชวง 
พ.ศ. 2485 – 2487 ซ่ึงประเทศกําลังอยูในภาวะสงครามโลกคร้ังท่ีสอง รัฐบาลในยุคนี้มีนโยบายใหคน
ไทยมีบุตรมาก เพื่อความเปนมหาอํานาจ และมีมาตรการสงเสริมการสมรส การประกวดการมีบุตร
มาก 
 

ท่ีมา :  หนวยท่ี 4 เร่ือง ประชากรศาสตรและสังคมมนุษย ชุดวิชาสังคมมนุษย (10131)  

            ผูเขียน  รองศาสตราจารย ดร.วิภาวี  พิจิตบันดาล 

 

 จากเนื้อหาดังกลาว ใจความสําคัญจะอยูท่ีบรรทัดท่ี 1 – 2  ซ่ึงไดแก ขั้นตอนท่ี 1 เปน
ระยะท่ีอัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับสูงพอๆ กันเปนเวลาหลายรอยป ยอนหลังจนถึง พ.ศ. 2490 
หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ซ่ึงเปนขอความท่ีมีสาระคลุมขอความอ่ืน ๆ ในยอหนานี้ หลัง
ขอความนี้เปนการอธิบาย ขยายความ และยกตัวอยางท้ังหมด   

 
 การอานเอกสารการสอน สําหรับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล เปนทักษะการ
เรียนท่ีนักศึกษาตองใหความสําคัญมากท่ีสุด เพราะเนื่องจากการอานเอกสารการสอนดวยตนเอง จะ
เปนกุญแจท่ีจะไขไปสูโลกของความรูอยางแทจริง  
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เอกสารอางอิง 

 
วิมล  วงศสุวรรณ  จรรยา  ธนะนิมิต  และกนกพร  พุกทาไม พัฒนาทักษะชีวิต 1 เมษายน 2548 
 
ยุดา  รักไทย และ ณัฐพงศ  เกศมาริษ  คูมือคนเรียนเกง บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด  
 
http://development Thailand blogspot.com 
 
www.st.ac.th  โครงการจัดทําแหลงเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎรธานี หองเรียนสีชมพู   
         คุยกับครูภาทิพ 
 
www.oknation.net    
 
www.kriengsak.com ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ทักษะการอานพื้นฐานการเรียนรู 
            และการทํางาน  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://development/
http://www.oknation.net/
http://www.kriengsak.com/
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	หลักการอ่านหนังสือวิชาการ
	 หนังสือวิชาการจะเป็นรากฐานองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา ควรมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือวิชาการ การอ่านมากทำให้รู้ลึกรู้กว้าง ซึ่งจะนำไปสู่การคิด การวิเคราะห์ในเชิงลึกได้  หลักการอ่านหนังสือวิชาการที่นักเรียน นักศึกษาควรรู้ ประกอบด้วย
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