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3. เทคนิคการอานเอกสารการสอน มสธ.
จิตติมา รักนาค
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ
การอานเปนหัวใจของการเรียนรู เปนวิธีการที่จะทําใหมนุษยเขาถึงเนื้อหาสาระที่เปน
ประโยชนตอชีวิตของบุคคลนั้น การอานจึงเปนทักษะการเรียนรูที่สําคัญ นักศึกษาที่มีทักษะการ
อานจะสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย และสามารถนําองคความรูนั้นไปถายทอด เผยแพร
นําเสนอใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่นได ในทางตรงกันขามนักศึกษาที่ขาดทักษะการอาน
นอกจากจะไมสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แลวอาจกอใหเกิดความสับสน
เขาใจผิดตอเนื้อหาสาระ และหากนําไปเผยแพรก็จะเปนการเผยแพรขอมูลที่ผิด ๆ อาจทําใหเกิด
ความเสียหายได ผูอานที่ขาดทักษะการอาน แมอานหนังสือมากแตเขาจะไมไดรับประโยชนจากการ
อานไดอยางเต็มที่
ทักษะการอาน เปนสิ่งที่ควรปลูกฝงตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการดาน
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา หลุยส เอ็ม โกเมซ (Louis M. Gomez) ศาสตราจารยดานศาสตรแหงการ
เรียนรู (Learning Sciences) แหงสถาบันสอนนโยบายการศึกษาและสังคม (school of Education
and Social Policy) มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน (Northwestern University) และผูชวยศาสตราจารย
คิมเบอรลี่ โกเมซ (Kimberley Gomez) วิทยาลัยการศึกษา (College of Education) มหาวิทยาลัย
อิลลินอยส (University of Illinois) ออกมาแสดงความคิดเห็นในนิตยสาร Phi Delta Kappan ฉบับ
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เรื่อง “Reading for Learning: Literacy support for 21st Century Work”
ไววา การขาดทักษะการอานของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนปญหาใหญที่มีผลตอการ
ทํางานในอนาคต
นักวิชาการทั้ง 2 ทาน กลาววา เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ตองการแรงงานคนที่มีทักษะการ
คิดเชิงสรรค การคิดเชิงวิเคราะห เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก และในอนาคต
อาชีพที่จะเติบโตมากที่สุดคือ อาชีพที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและอาชีพดานงานบริการ ทั้ง
2 อาชีพ ตองอาศัยทักษะการสื่อสารกับกลุมคนที่มีความแตกตาง โดยเครื่องมือสําคัญที่จะทําผูเรียน
มีทักษะดังกลาวคือ “การอานเพื่อการเรียนรู” เนื่องจากการอานตองอาศัยการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล จนสามารถแปลงขอมูลที่ไดรับและนําไปใชประโยชน
ผูเรียนที่มีพื้นฐานดานทักษะการอานที่ไมดีตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีความ
ยากลําบากในการเรียนระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและเมื่อกาวเขาสูโลกการทํางาน ในสหรัฐอเมริกา

2

การอานหนังสือเรียนเปนการอานที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนคือเพื่อใหไดรับความรู ความ
เขาใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในในการสอบเพื่อใหสอบได การอานหนังสือเรียนจึง
เปนเรื่องที่นักศึกษาตองใหความสนใจ ใสใจในหลักการและวิธีการ หากนักศึกษาสามารถนําไปได
อยางถูกตองจะสงผลความสําเร็จทางการเรียนของนักศึกษา
การเตรียมความพรอมเพื่อการอาน
หลายคนอาจมองวา แคการอา นทําไมตองเตรีย มความพรอมใหดูยุงยากขนาดนั้น นัก
การศึกษาไดใหความสําคัญของการเตรียมความพรอมเพื่อการอานมาก เพราะหากไมพรอมแมวาจะ
อานจนจบก็จะพบวา ผูอานจะไมไดอะไรจากการอานครั้งนั้น
การเตรียมความพรอมเพื่อการอาน ควรเตรียมการดังตอไปนี้
1. การจัดสถานที่และสิ่งแวดลอม นักศึกษาตองจัดมุมเรียนสําหรับตัวเองที่บาน โดยมุม
เรียนนั้นตองมีโตะ เกาอี้ โคมไฟสําหรับการอานหนังสือ เกาอี้สําหรับการนั่งอานควรเปนเกาอี้ที่นั่ง
สบาย มีพนักพิงหลัง มีที่ทาวแขน เพราะตองนั่งอานเปนเวลานาน มุมเรียนนั้นควรอยูในบริเวณที่
อากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางจากแสงแดดในเวลากลางวันปราศจากจากเสียงดังรบกวน
2. การจั ดทาในการอานหนังสือ อัน ดับแรกนัก ศึกษาตองนั่งอ านมากกวาการนอนอาน
เพราะการนอนอานจะทําใหนักศึกษาหายใจไมสะดวก การนั่งตองนั่งตัวตรง หลังตรง มีระยะหาง
จากตาและหนั ง สื อ ในระยะที่ ส ามารถมองเห็ น ตั ว หนั ง สื อ ได อ ย า งชั ด เจน และสามารถพั ก
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ไดขณะอาน
3. การจัดอุปกรณเครื่องเขียนใหพรอม
นักศึกษาควรมีกระเปาดินสอสําหรับการเก็บ
อุปกรณ เครื่องเขียนที่จําเปนสําหรับการเรียน ประกอบดวย ดินสอ ปากกา ไมบรรทัดขนาด 8 นิ้ว
สําหรับขีดเสนใตในหนังสือ ยางลบดินสอ น้ํายาลบคําผิด โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับการใชงาน
ของแตละคน ทั้งนี้นักศึกษาควรมีสมุด กระดาษ สําหรับการบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญจากหนังสือ
ดวย
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4. การจัดเวลาที่เหมาะสม สําหรับนักศึกษาที่เรียนไปดวย ทํางานไปดวย เวลาสําหรับการ
อานอาจแตกตางกันไปตามความพรอมของแตละคน อยางไรก็ตามการจัดเวลาที่เหมาะสมจะสงผล
ตอสมาธิ คุณภาพในการอาน สภาพรางกาย การเขาถึงเนื้อหาสาระทางวิชาการ
หลักการอานหนังสือวิชาการ
หนังสือวิชาการจะเปนรากฐานองคความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา ควรมีทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือวิชาการ การอานมากทําใหรูลึกรู
กวาง ซึ่งจะนําไปสูการคิด การวิเคราะหในเชิงลึกได หลักการอานหนังสือวิชาการที่นักเรียน
นักศึกษาควรรู ประกอบดวย
1. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการอาน การอานหนังสือวิชาการสําหรับนักเรียน นักศึกษา
เปนการอานที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ไดแก การอานเพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําความรูนั้นไปตอบขอสอบในหองสอบใหได เพราะฉะนั้น นักเรียน นักศึกษา กอนที่อานหนังสือ
เรียนตองมีการเตรียมความพรอมกอนการอานมาเปนอยางดี ในขณะที่อานหนังสือก็ตองพยายาม
รวบรวมสมาธิ ใหมีใจจดจออยูกับเนื้อหาสาระที่อยูตรงหนา พยายามตีความ แปลความ ทําความ
เขาใจ วิเคราะหเนื้อหาสาระใหนําไปสูความสําเร็จในการสอบ
2. มีความเขาใจในโครงสรางของหนังสือและรูปแบบวิธีการเขียน ลักษณะของโครงสราง
หนังสือแตละประเภทมีความแตกตางกัน ถาเปนหนังสือวิชาการโดยสวนใหญมักจะเขียนเนื้อหาใน
ลักษณะการบรรยายความหมาย กรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
ความสําคัญ ประโยชน ขอดี ขอเสีย คุณสมบัติ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซึ่งอาจนําเสนอในหลาย
รูปแบบ เชน การบรรยาย การนําเสนอเนื้อหาสาระเปนรายขอ รูปภาพ ตารางเปรียบเทียบ กราฟ
แผนภูมิ ซึ่งตางมุงเนนความเขาใจของผูอานเปนสําคัญ
เอกสารการสอนของ มสธ. จะนําเสนอเนื้อหาใน 2 รูปแบบ ไดแก
1. เอกสารการสอนชุดวิชาและแบบฝกปฏิบัติ มีขั้นตอนในการอานดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาแผนการสอนประจําหนวย
1.2 ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน
1.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค
1.4 ศึกษาเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค
1.5 ทํากิจกรรมทายเรื่อง
1.6 ศึกษาเพิ่มเติมจาก สื่อเสริม
1.7 ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน
2. ประมวลสาระ และคูมือการศึกษา มีขั้นตอนในการอานดังตอไปนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดชุดวิชาและวิธีการศึกษา
2.2 ทําแบบทดสอบ...กอนศึกษา
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2.3
ประมวลสาระ)
2.4
2.5
2.6
2.7

ศึ ก ษา สาระสํ า คั ญ ของหน ว ยการสอนแต ล ะหน ว ย (จากคู มื อ การศึ ก ษา/จาก
ศึกษาเนื้อหาสาระ แตละหนวย/ตอน
ทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ
ศึกษา เนื้อหาสาระเพิ่มเติมจากสื่อเสริม
ทําแบบทดสอบ...หลังศึกษา

เคล็ดลับ : นักศึกษาอาจไดรับเอกสารการสอนทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนที่นักศึกษา
ที่นักศึกษาตองปฏิบัติตามลําดับใหครบถวน จึงจะทําใหเขาถึงเนื้อหาสาระ
ไดงายขึ้น
3. มีวิธีการอานใหไดเร็วและไดใจความ เทคนิคการอานเร็วและไดใจความ จะทําให
นักศึกษามีเวลาสําหรับการทบทวนมากขึ้น ศึกษาจากสื่อเสริมตาง ๆ ไดมากขึ้น นักการศึกษาได
ศึกษาหาแนวทางการอานหนังสือวิชาการไวมากมายหลายทฤษฎี อยางไรก็ตามนักเรียน นักศึกษา
ตองหาแนวทางการอานที่ตนเองถนัดที่สุด ไดผลมากที่สุด สงผลทําใหสอบผานไดมากที่สุด ใหเปน
เทคนิคการอานเฉพาะตนเอง ฝกอานบอย ๆ ใหไดเวลาที่เร็วมากขึ้นกวาเดิม จับประเด็นไดเร็วมาก
ขึ้นกวาเดิม จะทําใหนักศึกษามีเวลาเพิ่มมากขึ้นสําหรับภารกิจอื่นดวย

เทคนิคการอานเร็วและไดใจความ
เทคนิคการอานเร็วและไดใจความ มีหลายเทคนิค นักเรียน นักศึกษา ควรเลือกเทคนิค
ใหสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหา และความถนัดของนักศึกษา ในที่นี้จะนําเสนอ เทคนิคการอาน
เร็ว 2 เทคนิค ไดแก
1. การอานแบบผาน ๆ (Skimming) เปนการอานเพื่อใหไดสาระสําคัญมากที่สุดใน
ระยะเวลาที่สั้นที่สุด

เทคนิคการอานแบบผาน ๆ
1. อานแบบสํารวจ

วิธีการอานแบบผาน ๆ
1.1 อานแผนหนวย และอานแผนตอน โดยให
ความสําคัญกับการแบงตอน แนวคิด และ
วัตถุประสงค
2. ไมตองกังวลกับคําศัพทบางคําที่ยัง 2.1ทําเครื่องหมายในสิ่งที่เรายังไมเขาใจ แลวกลับมา
ไมเขาใจความหมาย
อานใหไดประเด็นสําคัญในการอานครัง้ ตอไป
2.2 ดูวามีคําศัพทใดที่ไมเขาใจใหทําเครื่องหมาย ? ไว

5
3. อานดวยความรวดเร็วหาแต
ใจความสําคัญใหเห็นภาพรวม
ของเนื้อหา

3.1 สรุปไดใหวาแตละตอนพูดถึงเรื่องอะไรเปนประเด็น
สําคัญ ถาสรุปไมไดใหยอนกลับไปอานแนวคิด
3.2 หาคําสําคัญ (Key Word) : ชื่อคน คํานาม คําศัพทที่
ไมคุนเคย คําศัพทที่มีการอธิบายความหมาย
3.3 หาความคิดสําคัญ (Key Ideas) หรือ Main Idea ให
สังเกตประโยคที่อยูหลังหมายเลขขอ หรือ การพิมพ
ตัวเนน ตัวเอน หรือประโยคที่แสดงความคิดเห็น
ของผูเขียนมักจะเปนความคิดสําคัญของเรื่อง
3.4 อานยอหนาสุดทายของแตละเรื่องเพื่อดูวาเปนการ
สรุปเนื้อหาหรือไม ถาใชก็ถือไดวาเปนใจความ
สําคัญ

2. การอานแบบคนหา (Scanning) คือวิธีการอานเร็ว เชนเดียวกับการอานแบบ Skimming
แตตางกันที่เปนการอานอยางรวดเร็ว เพื่อหาขอมูลบางอยาง หรือตองการตอบคําถามใหได เชน หา
ชื่อคน หาขอเท็จจริง ตองการทราบสถานการณ ตองการสรุปภาพรวม เปนตน
การอานเพื่อคนหาคําตอบสําหรับการสอนของ มสธ. นักศึกษาตองอานเพื่อคนหาความ
เข า ใจ อ า นเพื่ อ ตอบคํ า ถาม อ า นเพื่ อ สรุ ป ประเด็ น สาระหลั ก สํ า คั ญ ของเรื่ อ ง ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารอ า น
ดังตอไปนี้
เทคนิคการอานแบบคนหา
วิธีการอาน
1. อา นเพื่ อค น หาความเข า ใจ เช น เพื่ อค น หา 1.1 หาความหมาย/คํ า อธิ บ ายและเชื่ อ มโยง
ความเข า ใจ เพื่ อ หาคํ า ตอบที่ ถู ก ต อ ง อ า น
เนื้อหาเขาดวยกันได สามารถสรุปออกมา
เพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา
เปนเรื่องราวตาง ๆ ได
1.2 หาคําสําคัญ (Key Word) : ชื่อคน คํานาม
คําศัพทที่ไมคุนเคย คําศัพทที่มีการอธิบาย
ความหมาย
1.3 หาความคิดสําคัญ (Key Ideas) หรือ Main
Idea ใหสงั เกตประโยคที่อยูหลังหมายเลข
ขอ หรือ การพิมพตัวเนน ตัวเอน หรือ
ประโยคทีแ่ สดงความคิดเห็นของผูเขียน
มักจะเปนความคิดสําคัญของเรื่อง
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2. สํารวจขอเขียนโดยภาพรวมวามีลักษณะการ 2.1 ตองอานจับประเด็นสําคัญได
เขี ย นแบบใด เช น เขี ย นแบบบรรยาย มี 2.2 ตองอานตาราง แผนภูมิ สถิติ แผนผังได
ตาราง แผนภูมิ สถิติ แบบฝก
อยางถูกตอง
3. อานเพื่อตอบคําถาม
3.1 นักศึกษาสามารถทดสอบวาตนเองอานแลว
เขาใจหรือไม ดวยการตอบคําถามจาก
วัตถุประสงคและตอบกิจกรรมทายเรื่อง
หากนักศึกษาตอบไดอยางถูกตอง แสดงวา
นักศึกษาอานแลวมีความเขาใจ
4. อานเพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง 4.1 อานยอหนาสุดทายของแตละเรื่องเพื่อดูวา
เปนการสรุปเนื้อหาหรือไม ถาใชก็ถือไดวา
เปนใจความสําคัญ

เคล็ดลับ : เมื่ออานจบควรตรวจสอบความเขาใจจากการอานโดยการอธิบายเนื้อหา
สาระนั้นเปนภาษาตามความเขาใจของเราได นั่นหมายถึง นักศึกษามี
ความเขาใจ จึงสามารถอธิบายได จะสงผลใหนักศึกษาสอบผานได
คะแนนสูง
เทคนิคการอานใหไดใจความ
การอานจับใจความ เปนเทคนิคการอานพื้นฐานที่สําคัญ สําหรับนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง
ตองฝกบอย ๆ ฝกซ้ํา ๆ เพื่อกอใหเกิดความชํานาญในการอาน การกวาดสายตามองเนื้อหาสาระ
จากเอกสารการสอนจําเปนตองใชความสังเกต และมีสมาธิอยางสูง ผูชํานาญการอานจับใจความ
กวาดสายตาเพียง 1 รอบ ก็สามารถจับประเด็นสาระสําคัญได เอกสารการสอนของ มสธ. มีรูปแบบ
การนําเสนอที่แตกตางจากเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ อาจารยผูเขียนตองไดรับการอบรมและทํา
ความเขาใจกับรูปแบบวิธีการเขียนเอกสารการสอนของ มสธ. ซึ่งตองใชเทคนิคการเขียนที่ทําให
นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองได โดยไมตองรับฟงการบรรยายจากอาจารย ดังนั้น นักศึกษา
มสธ. ต อ งพยายามสร า งความคุ น เคย และปฏิบั ติต ามขั้ น ตอนการอ าน ที่ ไ ด ก ลา วไปแลว อย า ง
เครงครัด นักศึกษาจึงจะเขาถึงสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาการไดอยางถูกตอง แมนยํา สามารถทํา
ขอสอบได
การอานจับใจความ คือการอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลม
นักศึกษาตองหาใจความสําคัญของเรื่องใหได
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ใจความสําคัญของเรื่องคือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนานั้น หรือเรื่อง
นั้นทั้งหมด ขอความอื่น ๆ เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะ
มีใจความสําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นเปนใจความรอง คําวาใจความสําคัญนั้น ผูรูไดเรียกไว
เปนหลายอยาง เชน ขอคิดสําคัญของเรื่อง แกนของเรื่อง หรือความคิดหลัก ใจความสําคัญก็คือ สิ่งที่
เปนสาระที่สําคัญที่สุดของเรื่องนั่นเอง
การอานจับใจความ
1. จุดที่พบใจความสําคัญ

2. ขั้นตอนการอานจับใจความ

วิธีการอาน
1.1 คนหาประโยคตอนตนของยอหนา
1.2 คนหาประโยคตอนทายของยอหนา
1.3 คนหาประโยคตอนกลางยอหนา
1.4 ผูอานตองสรุปประเด็นสําคัญใหได
2.1 อานผาน ๆ เพื่อใหรูชื่อเรื่อง จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง
2.2 อานใหละเอียด ทําความเขาใจใหถูกตอง ชัดเจน
2.3 อานซ้ําตอนที่ไมเขาใจ ตรวจสอบความเขาใจบางเรื่องให
ถูกตอง
2.4 เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องใหเปนภาษาของตนเอง

เคล็ดลับ : หากนักศึกษามีทักษะการอานจับใจความจะนําไปสูการจดยอที่มีคุณภาพ
ซึ่งจะสงผลตอการสอบผานของนักศึกษา

ตัวอยางการอานจับใจความ
จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรในเรื่ องที่ 4.2.1 หากเรานํามาประยุกตใ ชเพื่อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากรกับสังคมไทย สามารถแบงสถานการณทางประชากรออกเปน 3
ระยะ หรือ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่หนึ่ง เปนระยะที่อัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับสูงพอๆ กันเปนเวลา
หลายรอยป ยอนหลั งจนถึง พ.ศ. 2490 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ดังนั้น อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติของไทยจึงอยูในอัตราต่ํา สาเหตุที่อัตราเกิดสูง เพราะคานิยมในสังคมไทยนิยมครอบครัว
ใหญ และการคุมกําเนิดยังไมเปนที่รูจักหรือใชกันแพรหลาย สวนอัตราตายสูงและสาเหตุหลักของ
การตายมาจากโรคระบาดหรือโรคติดเชื้อ เพราะการแพทยและสาธารณสุขของไทยยังไมไดพัฒนา
เมื่อมีการสํามะโนประชากรครั้งแรกใน พ.ศ. 2453 ประชากรไทยในยุคนั้นมีเพียง 8 ลานคน และการ
ที่ประชากรมีจํานวนนอย คงจะเปนที่วิตกของผูใหญในบานเมืองในยุคนั้น เชน สมเด็จพระยาดํารงรา
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“สยามประเทศยอมเปนประเทศบริบูรณ มีพื้นดินอันอุดม.....แตที่หยอนกําลังอยูก็ดวย
ราษฎรมีนอย เพราะวาจะเปนการฝายทหารก็ดีหรือพลเรือนก็ดี ถามีผูคนมากกําลังของบานเมืองก็ทวี
ขึ้นมาก การทําไรนา คาขาย อันเปนเหตุใหเจริญโภคทรัพยก็จะบริบูรณยิ่งขึ้น และภาษีอากร การ
ผลประโยชนของบานเมืองก็จะทบทวีขึ้นตามกัน”
ปญหาการเพิ่มของประชากรไทยในระดับต่ําไดเรื้อรังไปจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังจะเห็นไดจากรายงานใน พ.ศ. 2457 ของพระยาอํามาตยาธิบดี ผูรักษาการ
แทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ที่ทํารายงานกราบบังคมทูลลนเกลา รัชการที่ 6 วา
“ควรจัดการรักษาพยาบาลและปองกันการเจ็บปวยของพลเมืองเพื่อใหจํานวนพลเมือง
มากขึ้น เพราะราษฎรพลเมืองในสยามมีอยูนอยมาก ถึงแมจะมีพลเมืองขึ้นอีกสัก 10 เทานี้ ก็ยังจะมี
ที่ดินทําไรนาเรือกสวน และการหาเลี้ยงชีพไดเพียงพอกัน”
เมื่อมีการจัดตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. 2461 ก็มีการแตงคําขวัญชักชวนประชาชนใหมี
บุตรมากกวา “พลเมืองจะดกดื่นดก เพราะทารกสงเคราะห” มาในชวง พ.ศ. 2460 – 2480 ในยุคนี้เริ่ม
มีการกังวลวาประชากรมีแนวโนมเพิ่มสูง จึงเริ่มเผยแพรวิธีการคุมกําเนิด แตอยางไรก็ตาม ในชวง
พ.ศ. 2485 – 2487 ซึ่งประเทศกําลังอยูในภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลในยุคนี้มีนโยบายใหคน
ไทยมีบุตรมาก เพื่อความเปนมหาอํานาจ และมีมาตรการสงเสริมการสมรส การประกวดการมีบุตร
มาก
ที่มา : หนวยที่ 4 เรื่อง ประชากรศาสตรและสังคมมนุษย ชุดวิชาสังคมมนุษย (10131)
ผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล

จากเนื้อหาดังกลาว ใจความสําคัญจะอยูที่บรรทัดที่ 1 – 2 ซึ่งไดแก ขั้นตอนที่ 1 เปน
ระยะที่อัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับสูงพอๆ กันเปนเวลาหลายรอยป ยอนหลังจนถึง พ.ศ. 2490
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเปนขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนานี้ หลัง
ขอความนี้เปนการอธิบาย ขยายความ และยกตัวอยางทั้งหมด
การอานเอกสารการสอน สําหรับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล เปนทักษะการ
เรียนที่นักศึกษาตองใหความสําคัญมากที่สุด เพราะเนื่องจากการอานเอกสารการสอนดวยตนเอง จะ
เปนกุญแจที่จะไขไปสูโลกของความรูอยางแทจริง
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