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คำแนะนำในกำรใช้ สำหรับครู
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความจากข่าวนี้ประกอบด้วย แบบฝึ ก 7 ชุด
พร้อมกิจกรรม
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ สาหรับใช้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. ส่วนประกอบของแบบฝึ ก
3.1 ชื่อชุดแบบฝึ ก
3.2 ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
3.3 สาระการเรี ยนรู ้
3.4 แบบฝึ กทักษะ
3.5 กิจกรรม
3.6 เฉลยกิจกรรม
3.7 แบบทดสอบ
4. ควรศึกษาคาแนะนาในการใช้แบบฝึ กก่อนใช้
5.เตรี ยมอุปกรณ์การฝึ กล่วงหน้าก่อนสอนทุกครั้ง เช่น ชุดฝึ กทักษะ เพือ่ สะดวกในการใช้
6. อธิบายวิธีให้นกเรี ยนเข้าใจถึงความสาคัญของการฝึ กทักษะการอ่านและขั้นตอนการอ่านแต่ละครั้ง
เพือ่ ให้นกั เรี ยนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึ ก

คำแนะนำในกำรใช้ สำหรับนักเรียน
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความข่าวนี้มีท้งั หมด 7 ชุด พร้อมกิจกรรม
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ สาหรับใช้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. ขั้นตอนการใช้แบบฝึ ก
3.1 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.2 ศึกษาทาความเข้าใจแบบฝึ กโดยการอ่านคานาในการใช้แบบฝึ ก จุดประสงค์ และขั้นตอนการอ่าน
และอ่านแบบฝึ กทักษะแต่ละชุดให้เข้าใจ อย่างน้อย 1 รอบ
3.3 ทากิจกรรมจากแบบฝึ ก
3.4 ทาแบบทดสอบ จานวน 10 ข้อ
4. นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพือ่ ใช้เป็ นสื่อประกอบการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
3. เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4. เพือ่ ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนของคณะครู และนักเรี ยน

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. นักเรี ยนบอกจุดประสงค์ในการอ่านจับใจความได้
2. นักเรี ยน จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้
3. นักเรี ยนเขียนสรุ ปใจความสาคัญได้ถูกต้อง
4. นักเรี ยนตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่ องหลักและกลวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยกาเครื่ องหมายกากบาท (x)
ลงในกระดาษคาตอบ
1. “ 1)ปั ญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนับว่าเป็ นปั ญหาสังคมระดับชาติปัญหาหนึ่งที่จะต้องเร่ งแก้ไข
2)ซึ่งจะเป็ นปั ญหาทางสังคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์
3)ซึ่งจะโทษตัวเยาวชนเองก็ไม่ได้วา่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรื อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้
ป้องกันนั้นจะเป็ นการกระทาของตัวเยาวชนเอง 4)แต่ก็มีเหมือนกันที่เยาวชนจะโดนมอมยา หรื อถูกกระทา
ชาเรา รวมทั้งการถูกข่มขืน”
ข้อใดเป็ นใจความสาคัญของบทความนี้
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
2. “ 1) ลองพิจารณาดูเถิดว่าประเทศไหนบ้างที่อุดมสมบูรณ์มงั่ คัง่ ไปด้วยทรัพยากรแต่ตอ้ งกระเซอะกระเซิง
วิง่ พล่านไปขอเศษเงินชาติต่างๆอย่างน่าสมเพช 2) เราพัฒนากันแบบไหนบ้านเมือง ถึงวอดวายกันได้หมด
จดเช่นนี้ 3 เราถูกต่างชาติปิดประตูตีแมวจะบีบหรื อจะตั้งเงื่อนไขอย่างไรก็หือไม่ข้ นึ หมดท่าหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ล้มละลายทางการเงินการคลังระหว่างประเทศ 4) ไทยเปลี่ยนจากเสือ ตัวที่ 5 ในอาเซียนมา
เป็ นหมาน้อยผอมโซมีแต่หนังหุม้ กระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบังสุกุลกันเมื่อไหร่ ที่วดั ไหนดี”
จากข้อความข้างต้น ข้อใดเป็ นประโยคใจความสาคัญ
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
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3. “ ดูเหมือนว่ ำคนไทยอย่ ำงเรำๆ จะใช้ ทิชชู หรื อกระดำษชำระโดยไม่ คำนึงถึงประเภทของทิชชู เรำมักเห็น
กระดำษชำระวำงอยู่บนโต๊ ะอำหำร หรือถูกนำไปเช็ดหน้ ำเช็ดตำ หรื อแม้ กระทั่งเอำไว้ ห่อหรือวำงรองอำหำร
เสี ยด้ วยซ้ำ โดยที่ไม่ คดิ รังเกียจใดๆ ทั้งที่ “ กระดำษชำระ” นั้นคือกระดำษเหมำะสำหรับทำควำมสะอำด
หลังขับถ่ ำย เป็ นกระดำษย่ น นุ่ม ดูดซึมนำ้ ได้ ดีและยุ่ยง่ ำยเมื่อเปี ยกน้ำ”
วัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียนบทความข้างต้นคือข้อใด
ก. อธิบายคุณสมบัติของกระดาษทิชชู
ข. ย้าเตือนอันตรายที่เกิดจากการใช้กระดาษทิชชู
ค. ต้องการให้ผบู ้ ริ โภคใช้กระดาษทิชชูให้ถูกหน้าที่
ง. ส่งเสริ มให้ลดการใช้กระดาษทิชชูอย่างฟุ่ มเฟื อย
4. “ ปัญหำเรื่ องกำรมีเพศสั มพันธ์ ก่อนวัยอันควรของเยำวชนอำจจะมีเหตุผลมำจำกยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นโลกของยุคโลกำภิวัตน์ มีเทคโนโลยีที่ก้ำวไกล แต่ ในขณะเดียวกันคนในสั งคมกลับไม่ ยกระดับของ
ตนเองให้ สูงเหมือนกับเทคโนโลยีทำให้ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ในทำงที่ผิดๆ โดยไม่ คำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม แต่ กลับนำมำสร้ ำงผลประโยชน์ ให้ กับตนเอง เช่ น กำรทำสื่ อลำมกอนำจำร กำรเผยแพร่ รูปลำมก
ต่ ำง ๆ เป็ นต้ น กำรกระทำดังกล่ำวเป็ นกำรเปิ ดช่ องทำงให้ เด็กและเยำวชนรับข้ อมูลที่ผิดและไม่ เกิดประโยชน์
ทำให้ มองว่ ำกำรแสดงออกทำงเพศและกำรมีเพศสั มพันธ์ ก่อนวัยอันควรเป็ นเรื่ องปกติและกำรรับวัฒนธรรม
จำกต่ ำงชำติเข้ ำมำจนทำให้ วยั รุ่นส่ วนใหญ่ เห็นว่ำ กำรแสดงออกทำงเพศในทีส่ ำธำรณะเป็ นเรื่องปกติ ไม่ ได้
น่ ำอำยแต่ อย่ ำงใด”
จากข้อความนี้ผเู ้ ขียนมีเจตนาอย่างไร
ก. แจ้งให้ทราบ
ข. เตือนให้คิด
ค. เสนอให้ทา
ง. สอนให้รู้
5. คนไม่ อ่ำนหนังสื อไม่ สมบู รณ์ เช่ นนั้นหรื อ? ถูกทีเดียว ตำมทัศนะของท่ ำนเบคอนเพรำะคนอ้ วนอำจโง่
คนรวยไม่ เข้ ำใจโลกและชี วิต คนพิกำรอำจมองโลกในแง่ ร้ำย แต่ คนที่อ่ำนหนังสื อขจัดปัญหำเหล่ ำนี้ได้ หมด
เขำจึงเป็ นคนสมบูรณ์ เขำดำรงชีวิตอยู่อย่ ำงทันโลก และเข้ ำใจชีวิตในทุกแง่ ทุกมุม เขำจึงสำมำรถอยู่ในสั งคม
อย่ ำงผำสุ ก ทั้งๆที่เขำอำจยำกจนหรื ออำจพิกำร
ข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ก. ให้ขอ้ มูล
ข. เตือนสติ
ค. วิเคราะห์คุณและโทษ
ง. ชี้ให้เห็นสิ่งที่ถูกมองข้าม
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6. กำรสอบเอนทรำนซ์ ไม่ มีใครช่ วยเรำได้ นอกจำกตัวเรำเอง คนที่พร้ อมที่สุดย่ อมจะมีโอกำสมำกกว่ ำคนที่
ไม่ พร้ อม นี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่ อของชีวิต อย่ ำได้ ประมำท ขณะนี้ยังมีเวลำพอที่จะแก้ ไขจุดบกพร่ อง ทุกคน
ฝันที่จะเข้ ำเรี ยนในมหำวิทยำลัย แต่ ฝันจะเป็ นจริ งได้ ก็ต้องเตรี ยมตัวให้ พร้ อม อย่ ำงไรก็ตำมกำรสอบเข้ ำ
มหำวิทยำลัยไม่ ใช่ สิ่งสำคัญในชีวิต หำกสอบได้ ก็น่ำดีใจน่ ำภูมิใจ แต่ หำกพลำดก็ไม่ ควรท้ อแท้ เพรำะมีคน
จำนวนไม่ น้อยที่ประสบควำมสำเร็จในชีวิตโดยไม่ ต้องจบมหำวิทยำลัย
ข้อใดเป็ นข้อคิดของบทความนี้
ก. ทุกคนมีโอกาสเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน
ข. การเรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่สิ่งสาคัญในชีวติ เสมอไป
ค. ทุกคนมีกาลังใจและมุมานะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น
ง. ไม่มีการฝากหรื อช่วยเหลือให้ใครสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
7. กล้ วยเป็ นพืชที่คนไทยรู้ จักและนำมำใช้ ประโยชน์ เป็ นเวลำนำนมำกแล้ ว กล้ วยปลูกง่ ำยดูแลง่ำย
ใบใช้ ห่อของ ผลใช้ กนิ ลำต้ นใช้ เลีย้ งสั ตว์ ดังนั้นเรำมำปลูกกล้ วยกันดีกว่ ำจะได้ มีกล้ วยกินกันทุกโรงเรียน
ข้อใดมีขอ้ มูลสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. กล้วยเป็ นพืชที่ปลูกง่าย
ข. กล้วยเป็ นพืชที่มีประโยชน์มาก
ค. กล้วยเป็ นพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้
ง. กล้วยสามารถกินได้ทุกโรงเรี ยน
8. คนขยันชอบทำงำนและหมั่นหำควำมรู้ เพื่อจะได้ ทำงำนด้ วยควำมฉลำด และรอบคอบ ดังตัวอย่ ำง
ป้ ำแช่ ม ป้ ำแช่ มเป็ นคนขยันจึงตื่นนอนแต่ เช้ ำทำขนมกล้ วย ขนมตำล และข้ ำวเหนียวสั งขยำไปขำยที่ตลำด
ป้ ำแช่ มบอกกับใครๆเสมอว่ ำ ถ้ำคนเรำขยันทำงำนมีระเบียบ รู้ วิธีทำมำหำกินก็จะไม่ อดตำย
ใจความสาคัญของข้อความนี้คือข้อใด
ก. ป้าแช่มทาขนมไปขายที่ตลาด
ข. ป้าแช่มเป็ นคนขยันจึงตื่นนอนแต่เช้า
ค. คนขยันทางานด้วยความฉลาดและรอบคอบ
ง. คนเราขยันทางานมีระเบียบ รู ้วิธีทามาหากิน ก็จะไม่อดตาย
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9. แม้ ว่ำดอกไม้ จะไม่ ใช่ สิ่งจำเป็ นหรื อสำคัญทีส่ ุดต่ อชีวิตคนเรำ แต่ ทุกคนคงยอมรับว่ ำ ถ้ ำโลกของเรำ
ขำดดอกไม้ โลกก็คงจะไม่ สดใสไม่มีชีวิตชีวำเช่ นทุกวันนี้
ใจความสาคัญของข้อความนี้คือข้อใด
ก. โลกอยูไ่ ด้ดว้ ยดอกไม้
ข. ดอกไม้จาเป็ นต่อชีวติ ของเรา
ค. ดอกไม้ช่วยให้โลกมีสีสนั น่าอยู่
ง. ถ้าคนเราขาดดอกไม้ก็เหมือนไร้ชีวติ ชีวา
10. วิกฤตน้ำท่ วมใหญ่ ประเทศไทยเกิดขึน้ ติดต่ อกัน 2 ปี แล้ ว ปี ที่แล้ วและปี นี้ ผลจำกพำยุไต้ ฝุ่น
พำยุโซนร้ อน และพำยุดีเปรสชั่น ที่เกิดถี่ขนึ้ ในทะเลจีนใต้ และลมมรสุมที่พัดผ่ำนประเทศไทย ทำให้ ฝนตก
ต่ อเนื่องยำวนำนขึน้ ซึ่งเป็ นควำมผิดปกติของวงจรธรรมชำติที่เคยมีมำแต่ ด้ังเดิม
ควรตั้งชื่อเรื่ องนี้วา่ อะไร
ก. พายุโซนร้อน
ข. ธรรมชาติเอาคืน
ค. วงจรชีวิตคนกรุ งเทพฯ
ง. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
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ใบควำมรู้ เรื่ อง หลักกำรอ่ำนจับใจควำม
วิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
ควำมหมำย
กำรอ่ ำนเพื่อจับใจควำมสำคัญ หมายถึง การอ่านเพือ่ เก็บสาระสาคัญของเรื่ องที่อ่าน เช่น
เก็บจุดมุ่งหมายสาคัญของเรื่ อง เก็บเนื้อเรื่ องที่สาคัญ เก็บความรู ้หรื อข้อมูลที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิด
หรื อทัศนะของผูเ้ ขียน

หลักกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
กำรอ่ ำนจับใจควำมสำคัญ เป็ นกำรอ่ ำนงำนเขียนอย่ ำงละเอียดเพื่อพิจำรณำข้ อเท็จจริ งที่นำเสนอ
พิจำรณำข้ อมูลสำคัญ รวมถึงทรรศนะ ข้ อคิดเห็น เจตนำ อำรมณ์และน้ำเสี ยงของผู้เขียนที่มีต่อเรื่ องที่เขียน
ในกำรอ่ ำนจับใจควำมสำคัญมีข้นั ตอนกำรอ่ ำนดังนี้
1. อ่ ำนเนื้ อหำคร่ ำว เพื่ อ ให้ ท รำบว่ ำงำนเขียนนี้ นำเสนอเรื่ องอะไรอย่ ำงกว้ ำง โดยอ่ ำนชื่ อเรื่ อ ง
แล้ วอ่ ำนย่ อหน้ ำแรก และย่ อหน้ ำสุ ดท้ ำย
2. อ่ ำ นพิ จ ำรณำใจควำมส ำคั ญ ไปที ล ะย่ อ หน้ ำ ว่ ำ ใจควำมส ำคั ญ อยู่ ที่ ส่ วนใด อำจขี ด เส้ นใต้
ส่ วนที่เป็ นใจควำมสำคัญไว้ ก็ได้
3. พิจำรณำตัดรำยละเอียดปลีกย่ อยที่เป็ นพลควำมออกไป เช่ น คำอธิบำย คำขยำยควำม ตัวอย่ ำง
กำรให้ เหตุผล เพรำะข้ อควำมเหล่ ำนี้เป็ นเพียงส่ วนสนับสนุนควำมคิดหลัก
4. เมื่ออ่ ำนจบ ควรตั้งถำมกับตนเองว่ ำ เรื่ องที่อ่ำนเป็ นเรื่ องอะไร และตอบให้ ได้ ว่ำ ใคร ทำอะไร ที่
ไหน อย่ ำงไร ด้ วยวิธีใด โดยนำใจควำมสำคัญแต่ ละย่ อหน้ ำมำเรียบเรียงให้ สอดคล้ องกันต่ อไป
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ใจควำมสำคัญและพลควำม
งานเขียนในแต่ละย่อหน้าจะประกอบด้วยใจความ 2 ส่วนคือ
1. ใจความสาคัญ
2. พลความ
ใจควำมสำคัญคือ ข้อความที่เด่นสุดใยย่อหน้า เป็ นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความ
ในประโยคอื่นๆ ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียงประโยคเดียวหรื ออย่างมากไม่เกิน
2 ประโยค
ลักษณะของใจควำมสำคัญ
1. เป็ นข้อความที่ทาหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆ ในตอนนั้นๆได้หมด
2. ย่อหน้าหนึ่งหนึ่งๆส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว
3 ส่วนมากมีลกั ษณะเป็ นประโยค อาจจะเป็ นประโยคเดียวหรื อประโยคซ้อนก็ได้
4. ส่วนมากจะปรากฏอยูต่ น้ ข้อความ
พลควำม คื อ ข้อ ความที่ ท าหน้าที่ ข ยายใจความให้ ชัด เจนเด่ น ชัด มากขึ้ น ถ้าตัด พลความออก
สารก็ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง
ลักษณะของพลควำม
มักเป็ นการอธิบาย การยกตัวอย่าง การเปรี ยบเทียบ หรื อการให้เหตุผล เป็ นต้น

ตำแหน่ งของใจควำมสำคัญ
ประโยคใจควำมสำคัญปรำกฏได้ 4 ตำแหน่ ง คือ
1. ตำแหน่ งต้ นย่ อหน้ ำ
2. ตำแหน่ งท้ ำยย่ อหน้ ำ
3. ตำแหน่ งทั้งต้ นและท้ ำยย่ อหน้ ำ
4. ตำแหน่ งกลำงย่ อหน้ ำ
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1. ตำแหน่ งต้ นย่ อหน้ ำ เป็ นจุดทีพ่ บใจควำมสำคัญของเรื่ องมำกทีส่ ุ ด
ประโยคใจควำมสำคัญ + ข้ อควำมขยำย ( สังเกตได้ว่าข้อความที่ตามมามีเนื้ อความขยายคาสาคัญ
ในประโยคใจความสาคัญ และมีคาเชื่อมหน้าข้อความขยาย คาว่า เพรำะ เช่ น ได้ แก่ ประกำรที่หนึ่ง ฯลฯ
ตัวอย่ ำงเช่ น
คนไม่ อ่ำนหนั งสื อ คือ คนถอยหลังอยู่ ในสั งคม เพราะทุ กวัน นี้ โลกเจริ ญขึ้ นอย่างไม่ หยุดหย่อ น
มีเหตุการณ์ใหม่ ๆ ปรากฏสื บเนื่ อ งกันอย่างไม่ขาดสาย ทุกคนที่หวังความก้าวหน้า จึงต้องตามเรื่ องเหล่ านี้
ด้วยการอ่านอย่างมิหยุดยั้ง มิฉะนั้นเขาจะได้นามว่า เป็ นผูถ้ อยหลัง
( อ่านเพือ่ ความสมบูรณ์ ของ นายเจือ สตะเวทิน )
2. ตำแหน่ งท้ ำยย่ อหน้ ำ โดยผู้เขียนจะบอกรำยละเอียด หรื อประเด็นย่ อยมำก่ อน แล้วสรุ ปด้วย
ประโยคที่เก็บประเด็นสาคัญไว้ภายหลัง
ข้ อควำมขยำย + ประโยคใจควำมสำคัญ ( สังเกตได้ว่าประโยคใจความสาคัญจะมีคาเชื่ อม “จึง”
เป็ นประโยคตบท้ายข้อความ
ตัวอย่ ำงเช่ น
“ยังมีนักเรี ยนธรรมของเราเป็ นจานวนมาก ซึ่งไม่เข้าใจความหมายของคาว่า ทานดี จึงทาให้คิดเขว
ไปว่า ทานกับบุญนั้นเป็ นคนละอย่าง ความเข้าใจอันนี้ ทาให้เราพูดติดปากกันไปว่า “ ทาบุญแล้วให้ทาน”
ดู ป ระหนึ่ งว่าท าบุ ญ กับ ให้ ท านไม่ ไ ด้เป็ นของคู่ กัน หรื อ คาแยกต่ างกัน บุ ญ หรื อ ทานก็ เป็ นอัน เดี ยวกัน
ทำนเป็ นวิธีกำรทำบุญอย่ ำงหนึ่งนั่นเอง”
( ประเพณี ทาบุญ ของ กรมศาสนา )

3. ตำแหน่ งทั้งต้ นและท้ ำยย่ อหน้ ำ
ประโยคใจควำมสำคัญ + ข้ อควำมขยำย + ประโยคใจควำมสำคัญ ( สังเกตได้ว่า ประโยคใจความ
สาคัญต้นย่อหน้ากับประโยคใจความสาคัญท้ายย่อหน้ามีเนื้อความตรงกัน
ตัวอย่ ำงเช่ น
ลักษณะอำหำรเจมี ควำมเคร่ งครั ดในเรื่ องกำรปรุ งมำกกว่ ำอำหำรมังสวิรัติ เครื่ อ งเทศเครื่ องปรุ ง
หลายชนิ ดถูกห้ามนามาใช้ในการทาอาหารเจ เพราะมี ความเชื่ อว่าจะไปกระตุน้ อารมณ์ ในขณะที่อาหาร
มังสวิรัติน้ นั เพียงห้ามรับประทานอาหารจาพวกเนื้ อสัตว์เท่านั้น อำหำรมังสวิรัติจึงมีควำมเข้ มงวดน้ อยกว่ ำ
อำหำรเจ
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4. ตำแหน่ งกลำงย่ อหน้ ำ
ข้ อควำมเกริ่ นนำ ( มีเนื้ อความอ้างถึ งสิ่ งที่มีผกู ้ ล่ าวไว้ในลักษณะที่เข้าใจผิด ) + ประโยคใจควำม
สำคัญ ( มีเนื้อความแย้งข้อความเกริ่ นนา ) + ข้ อควำมขยำย ( มีเนื้อความขยายประโยคใจความสาคัญ )
ตัวอย่ ำงเช่ น
โดยทั่ว ไปผัก ที่ ข ายตามท้อ งตลาดส่ วนใหญ่ เกษตรกรมัก ใช้ส ารก าจัด ศัต รู พื ช หากไม่ มี ค วาม
รอบคอบในการใช้ จะทาให้เกิดสารตกค้าง ทาให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ฉะนั้นเมื่อซื้ อผักไปรับประทำนจึงควร
ล้ ำงผั ก ด้ ว ยน้ ำ หลำยๆครั้ ง เพราะจะช่ ว ยก าจัด สารตกค้า งไปได้บ ้า ง บางคนอาจแช่ ผ ัก โดยใช้น้ าผสม
โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้ แต่อาจทาให้วติ ามินลดลง
( การใช้ภาษาไทย ของ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสาราญ )

5. ไม่ ปรำกฏในตำแหน่ งใด ผู้อ่ำนต้ องจับใจควำมด้ วยตัวเอง
ตัวอย่ ำงเช่ น
การเดิน การว่ายน้ า การฝึ กโยคะ การออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆ ล้วน
มีส่วนทาให้สุขภาพแข็งแรง
ใจควำมสำคัญคือ การทาให้สุขภาพแข็งแรงทาได้หลายวิธี
( การใช้ภาษาไทย ของ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสาราญ )
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กิจกรรมที่ 1 ตำแหน่ งใดคือใจควำมสำคัญ
คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยนระบุตาแหน่งและใจความสาคัญจากข้อความทีก่ าหนดให้
1. อ้อยเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เมื่อปลูกแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง
ที่สาคัญที่สุดคือ อ้อยมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน หากเป็ นอ้อยที่ปลูกเพือ่ ส่งขายให้แก่โรงงานน้ าตาล อ้อยจึง
เป็ นพืชให้ความหวานที่เกษตรกรนิ ยมปลูกกันมาก
ตำแหน่ ง ............................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญ ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ปั จจุบนั เราพยายามจะฝึ กเยาวชนของเราให้รู้จกั ความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ ใจและเป็ นตัวของ
ตัวเองจึงได้พฒั นาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้เด็กได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีการค้นคว้า อภิปราย แทนที่
จะนัง่ ฟังครู สอนเพียงอย่างเดียวตลอดเวลา หรื อท่องแต่ในตาราเพือ่ หวังสอบผ่านเท่านั้น จะเห็นว่าการเรี ยน
ของเด็กรุ่ นนี้มุ่งไปในด้านให้รู้จกั ใช้และแสดงความคิดเห็นมากกว่าการใช้ความจาเป็ นหลักอย่างแต่ก่อน
ทว่าการฝึ กให้เด็กรู ้จกั คิดเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องรู ้จกั กาลเทศะในการโต้แย้งแสดงความคิดและใจ
กว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นด้วย
ตำแหน่ ง ............................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ความก้าวหน้าทางงานราชการ มันเป็ นรู ปทรงปิ รามิด คือ กรมหนึ่งมีอธิบดีเพียงคนเดียว จึงต้อง
อาศัยการต่อสูด้ ว้ ยความสามารถ อันนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั คุณธรรมด้วย ถ้าได้ผบู ้ งั คับบัญชาดี ยึดถือคุณธรรมเป็ น
หลัก ความสามารถเป็ นดัชนีช้ ีความก้าวหน้า คนที่ทางานดีเด่นก็มีกาลังใจทางาน แต่วงข้าราชการจะไม่เป็ น
อย่างนี้ทุกแห่ง บางแห่งใช้ระบบพรรคพวก บางแห่งใช้ระบบเส้น ดังนั้นคนทางานมีฝีมืออาจจะผิดหวัง
อาจจะทนไม่ได้แทบจะลาออกไป
ตำแหน่ ง ............................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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4. จงเคารพและเข้าใจในการดารงอยูข่ องแต่ละสังคม จงเคารพในกระบวนความคิดและกาตัดสินใจ
ของคนแต่ละกลุ่ม แล้วเราจะพบความเป็ นหนึ่งของแต่ละผูค้ นเหมือนไม้ทุกต้นย่อมมียอดของมันเอง
ตำแหน่ ง ............................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ไม่ตอ้ งบินให้สูงอย่างใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว ท่าที่บินไม่ จาเป็ นต้องเหมื อนใคร
แค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ
ตำแหน่ ง ............................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ต้องได้ ๘ คะแนนขึน้ ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ

คะแนนทีไ่ ด้ ..................... คะแนน
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กิจกรรมที่ 2 จับใจควำมสำคัญอยู่ไหน

คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสาคัญของข้อความต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง
1. เตารี ดไหม้เป็ นปั ญหาที่พบบ่อยๆ ซึ่งเมื่อนามารี ดผ้าจะทาให้ฝืด รี ดไม่คล่องและที่พ้นื เตารี ด
ก็จะมีรอยไหม้ดาติดอยู่ วิธีการแก้ไขคือ การใช้ยาสีฟันป้ายที่รอยไหม้ของเตารี ด แล้วใช้เศษผ้าถูแรงๆให้ทวั่
รอยไหม้ก็จะหายไปและนาผ้าชุบน้ าทาความสะอาดอีกครั้ง เตารี ดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ
ใจควำมสำคัญ คือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. สาเหตุสาคัญที่ทาให้หลายคนไม่รับประทานอาหารเช้ามี 2 ประการ คือประการแรก
ไม่รับประทานอาหารเช้าเพราะไม่มีเวลาพอ นอนตื่นสาย ต้องรี บไปโรงหรื อไปทางานจึงไม่สะดวก
และไม่พร้อมในการเตรี ยมอาหารเช้า วิธีแก้ปัญหานี้คือ การทาอาหารที่ง่ายๆ สะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้ ง
พิถีพถิ นั มากนัก เช่น ข้าวไข่เจียว ไข่ตม้ แซนวิช ฯลฯ ประการที่สอง ไม่รับประทานอาหารเช้า
เพราะกลัวอ้วนหรื อต้องการลดน้ าหนัก วิธีแก้ปัญหานี้ไม่ใช่การงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แต่ควร
รับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อโดยการควบคุมอาหารและให้ได้สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ใจควำมสำคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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3. ถุงพลาสติกที่นามาใส่อาหารสาเร็จรู ปควรเป็ นถุงใหม่ คือทาจากพลาสติกสังเคราะห์ใหม่ ซึ่งเนื้อ
เรี ยบมัน ไม่มีสี นอกจากนี้ชนิดของถุงก็สาคัญ ถ้าจะใส่ของร้อนต้องใช้ถุงร้อน ถ้าจะใส่ของเย็น ก็เลือกใช้
ถุงสาหรับของเย็น ถุงพลาสติกที่มีสีไม่ควรนามาใส่อาหารสาเร็ จรู ป เพราะสีที่ผสมอยูไ่ ม่ใช่สี ที่รับประทาน
ได้ ถ้านามาบรรจุอาหารที่มีไขมัน อาหารร้อนและอาหารที่มีรสเปรี้ ยว สีอาจจะละลายปนกับอาหาร เมื่อ
รับประทานก็จะสะสมอยูใ่ นร่ างกาย หากมีปริ มาณมาก จะเป็ นอันตรายต่อร่ างกายได้
ใจควำมสำคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. ความเหงาคือ ความรู ้สึกเปล่าเปลี่ยวไม่มีเพือ่ น รู ้สึกว่าโดดเดี่ยวทั้งๆที่มีคนอยูใ่ กล้ๆ คนในเมือง
หลวงเป็ นกันมาก เป็ นโรคทางใจอย่างหนึ่งซึ่งพาให้รู้สึกว่าชีวติ ไร้ค่า ไม่มีใครรัก ไม่มีใครแยแส แล้วเลยพา
ให้เกิดความแค้นใจ บางคนกินเหล้า บางคนหนักกว่านั้น สูบเฮโรอีนเสียเลย คนมัง่ มีมีลูกมีเมีย มีบริ วาร
ก็ยงั รู ้สึกเหงาอยูน่ นั่ เอง บางคนเลี้ยงสุนขั เป็ นฝูงไว้แก้เหงา ทางแก้เหงาอย่างนี้ ไม่ใคร่ ได้ผล บางคนเลยเข้าวัด
ซึ่งแก้เหงาได้ดี เพราะได้เป็ นเพือ่ นกับความเหงาเสียเลย
ใจควำมสำคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว เคยได้รับคาแนะนามาตลอดว่า สิ่งหนึ่ งที่สามารถช่วยพัฒนาการคิด
การเขียนได้อย่างมากคือการอ่าน ตั้งแต่เริ่ มต้นเขียนบทกวีจนถึงวันนี้ การอ่านเป็ นหน้าที่หลักๆทีต่ อ้ งทา
อยูต่ ลอด อาจจะใช้เวลามากกว่าการคิดการเขียนด้วยซ้ า การอ่านเป็ นสิ่งที่นาอะไรๆหลายอย่างมาให้กบั ชีวติ
ไม่วา่ จะเป็ นความมหัศจรรย์ใจ แรงบันดาลใจ การเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นต่างๆเป็ นการเรี ยนรู ้และสะสม
สร้างความเข้มแข็งให้กบั วิธีคิดแล้วแสดงออกทางการเขียน ที่สาคัญหนังสือบางเล่มมอบความอ่อนโยน
ทางความรู ้สึกให้ดว้ ย
ใจควำมสำคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ต้องได้ 4 คะแนนขึน้ ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ

คะแนนทีไ่ ด้ ..................... คะแนน
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กิจกรรมที่ 3 เรียบเรียงใหม่ ได้ใจควำม
คำชี้แจง ให้ นักเรียนจับใจควำมสำคัญแต่ ละย่ อหน้ ำ แล้ วนำมำเรียบเรียงเป็ นใจควำมสำคัญให้ ถูกต้ อง
สมุนไพรรักษำสิ ว
สมุนไพรรักษาสิว ใครเป็ นสิวลองมาดูนะ สาเหตุที่ทาให้เกิดสิวมาจากหลายปั จจัย เช่น อารมณ์
ที่ทาให้เกิดสิวได้ เครี ยดมากสิวก็เห่อ หรื ออาหารบางอย่างก็ทาให้สิวได้เหมือนกัน เครื่ องสาอาง ถ้าใช้แล้ว
แพ้ ล้างไม่สะอาดไปอุดตันรู ขมุ ขน ก็ทาให้เป็ นสิวได้เช่นกัน สาวๆ ต้องป้องกันมากกว่าที่จะให้ปัญหาเกิด
แล้วค่อยมารักษา สาวๆหลายคนสนใจสมุนไพรเพราะเห็นว่าจะไม่ทาให้เกิดผลกระทบหรื อผลข้างเคียง
ที่เป็ นอันตรายและสมุนไพรที่จะแนะนาในการรักษาสิว คือ “ว่านหางจระเข้” เพราะมีสรรพคุณของ
การรักษาสิวได้ ส่วนที่นามาใช้คือ วุน้ ไม่ใช่ยางเหลืองๆนะ อันนั้นอันตรายค่ะ อ้อ...ลืมบอกไปว่าสูตรรักษา
สิวด้วยว่านหางจระเข้เนี่ย ไม่เหมาะกับคนหน้าแห้งนะคะ เพราะถ้านามาใช้เดี่ยวๆ จะทาให้หน้าแห้งไปอีก
ผิวแห้งใช้ไง... ถ้าจะเอามาใช้ควรนาไปผสมกับน้ ามันมะกอกหรื อไข่แดง คนแรงๆให้เข้ากัน
เป็ นเนื้อเดียว แล้วนามาพอกหน้าทิ้งไว้สกั พักแล้วล้างออก หน้าจะใส ชุ่มชื่นค่ะ
ผิวมันล่ะทาไง... คนผิวหน้ามัน ให้นาว่านที่ตดั ใหม่ๆไปแช่น้ าให้ยางสี เหลืองไหลออกหมด
ก่อนเอาวุน้ มาพอกหน้าสักพัก หน้าจะตึง รู ขมุ ขนจะถูกบีบให้เล็กลง ความมันบนใบหน้าจะลดลงค่ะ แต่ถา้
เป็ นสิวอักเสบอย่านะ อย่าใช้วา่ นหางจระเข้ เพราะจะทาให้เกิดอาการติดเชื้อได้ง่าย และใครที่กงั วลเรื่ องฝ้า
ควรใช้วา่ นหางจระเข้เป็ นประจาจะดีเพราะเป็ นการป้องกันที่ดี สามารถนามาทาเพือ่ ป้องกันรังสี UV ได้
ปั ญหาฝ้าก็จะลดลงได้ค่ะ และไม่ใช่เฉพาะแค่วา่ นหางจระเข้ที่ช่วยรักษาสิ ว ผิวหน้าได้เท่านั้นนะคะ
สมุนไพรตัวอื่นก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ อย่างเช่นหอมแดง โดยเอาหอมแดงมาฝานเป็ นแว่นบางๆ ทาบริ เวณ
ที่เป็ นสิว รอยด่างดา ทาทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาทีแล้วล้างออก ใช้เป็ นประจารอยสิ วจะหายไปค่ะ
( ข้อสอบวัดการอ่านตามแนว PISA ของ ปั ทมา รอดแสง )
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ใจควำมสำคัญของย่ อหน้ ำที่ 1
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญของย่ อหน้ ำที่ 2
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ใจควำมสำคัญของย่ อหน้ ำที่ 3
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สรุปใจควำมสำคัญของเรื่ อง สมุนไพรรักษำสิ ว
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ต้องได้ 4 คะแนนขึน้ ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ

คะแนนทีไ่ ด้ ..................... คะแนน

17

กิจกรรมที่ 4 สรุปใจควำมสำคัญ
คำชี้แจง ให้ นักเรียนสรุปใจควำมสำคัญของข้ อควำมต่ อไปนี้ ให้ ถูกต้ อง

ครู คือ ผูท้ ี่อ ยู่เบื้อ งหลังความสาเร็ จของศิษย์ทุกคน บางคนเปรี ยบครู เสมื อ นพ่อ แม่ คนที่สอง แต่
บางคนเปรี ยบครู เป็ นเพียงคนพายเรื อจ้าง เพือ่ ราลึกถึงคุณค่าและความสาคัญของครู เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรี มีมติให้วนั ที่ 16 มกราคมของทุกๆปี เป็ น “ วันครู ” และได้มีการจัดงานเนื่ องในวัน
ครู ข้ ึนเป็ นครั้งแรก ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้นักเรี ยนหยุดเรี ยน
ในวันดังกล่าว และกาหนดให้ใช้สถานที่ของกรี ฑาสถานแห่งชาติเป็ นที่จดั งานวันครู
ในปั จ จุบ ัน รู ป แบบการจัด งานวัน ครู จะมี กิ จกรรม 3 ประเภทคื อ กิ จ กรรมทางศาสนา พิธี ราลึ ก
พระคุณบูรพาจารย์ ซึ่ งประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน และการกล่าวคาระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างผูป้ ระกอบอาชีพครู โดยมากมักจะเป็ นการแข่งขัน
กีฬาหรื อการจัดงานรื่ นเริ งในช่วงเย็น
วัน ครู เป็ นวัน ที่ มี ความหมายส าหรับ สัง คมไทยอย่างยิ่ง โดยเป็ นวัน ที่ เราจะได้ร่ว มกัน ราลึ ก ถึ ง
พระคุ ณ ของครู บ าอาจารย์ที่ เปรี ยบเสมื อ นพ่อ แม่ ค นที่ ส อง เพราะนอกจากท่ านจะถ่ ายทอดวิชาความรู ้
ให้แก่ศิษย์ ท่านยังเมตตาอบรมสัง่ สอนศิษย์ให้รู้จกั คิด รู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี ชี้ทางเพือ่ ให้ศิษย์ได้เติบโตเพือ่ เป็ นกาลัง
ส าคัญ ที่ จ ะพัฒ นาประเทศชาติ บ ้านเมื อ งต่ อ ไป ครู จึ งเป็ นปู ช นี ย บุ ค คลที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ประเทศชาติ
เป็ นอย่างมาก ไม่ใช่เป็ นแค่เพียงเรื อจ้างดั่งที่ใครเปรี ยบเปรยไว้ หากจะเปรี ยบครู เราอาจเปรี ยบครู เป็ นดั่ง
วิศวกร แต่เป็ นวิศวกรผูส้ ร้างคน และสร้างชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื อง ชาติ...จะเจริ ญก้าวหน้าได้ก็เพราะมีครู ที่ดี
วันครู ปีนี้ท่านได้ไปกราบครู ของท่านแล้ว...หรื อยัง...
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วิธีสรุปใจควำมสำคัญ
ใคร
......................................................................................................
ทำอะไร
......................................................................................................
เมื่อไร
......................................................................................................
อย่ ำงไร
......................................................................................................
ผลเป็ นอย่ ำงไร........................................................................................................................

สรุ ปใจความสาคัญ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ต้องได้ 8 คะแนนขึน้ ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ

คะแนนทีไ่ ด้ ..................... คะแนน

กำรให้ คะแนนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของครู
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กิจกรรมที่ 5 อ่ำนแล้วตอบได้
คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องแล้วจับใจความสาคัญโดยตอบคาถามให้ถูกต้อง

ข้ อควำมที่ 1
“...เราโชคดี ที่ มี ภ าษาของตนเองแต่ โบราณกาล จึ งสมควรอย่างยิ่ง ที่ จะรัก ษาไว้ ปั ญ หาเฉพาะ
ในด้า นการรั ก ษาภาษานี้ ก็ มี ห ลายประการ อย่า งหนึ่ งต้อ งรั ก ษาให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ในทางการออกเสี ย งคื อ
ให้อ อกเสี ยงให้ถูกต้อ งชัดเจน อี กอย่างหนึ่ งต้อ งรักษาให้บริ สุทธิ์ ในวิธีการใช้ หมายความว่า วิธีใช้คามา
ประกอบเป็ นประโยคนับเป็ นปั ญหาที่สาคัญ ปั ญหาที่สามคือ ความร่ ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่ งพวกเรา
นึกว่าไม่ร่ ารวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศพั ท์ใหม่มาใช้...”
“...ในปั จจุบนั นี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถอ้ ยคาออกจะฟุ่ มเฟื อยและไม่ตรงกับความอันแท้จริ งอยูเ่ นืองๆ
ทั้งการออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็ นดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุ ดโทรม ชาติไทยเรา
มีภาษาของเราใช้เองเป็ นสิ่งประเสริ ฐอยูแ่ ล้ว เป็ นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษา
ไว้...”
( พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั )
1. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายของเรื่ องที่อ่าน
ก. แจ้งให้ทราบ
ข. เตือนให้คิด
ค. เสนอให้ทา
ง. สอนให้รู้
2๒. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเรื่ องนี้
ก. ชาติเรามีภาษาใช้เอง
ข. ภาษาเป็ นมรดกอันมีค่า
ค. เราทุกคนต้องรักษาภาษาไทยไว้
ง. การรักษาภาษาไทยไว้ให้บริ สุทธิ์คือการเขียนให้ถูกต้องชัดเจน
3. ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีเจตนาอย่างไร
ก. เตือน
ข. สัง่
ค. แนะนา
ง. เชิญชวน
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ข้ อควำมที่ 2
เรื อลานั้นแล่นผ่านบ้านเรื อนที่คบั คัง่ ในบริ เวณอาเภอ แสงไฟฟ้าฉายออกมาจากโรงสี ขา้ วข้างลาน้ า
กระทบเมล็ดฝนที่ สาดลงมามิ รู้สิ้น สุ ด แลดู เหมื อ นม่ านที่ท าด้วยน้ ามากั้นไว้ พอเรื อ เริ่ ม ผ่านบ้านเรื อ น
ที่มีประปรายอยูน่ อกอาเภอ สายลมและสายฝนก็กระหน่ าลงมาแรงขึ้นกว่าเก่า คนโดยสารจานวนมากที่นั่ง
หรื อนอนอยูใ่ นเรื อพากันขยับตัว เหลียวซ้ายแลขวามองดูหน้ากันอย่างไม่สบาย
พอเรื อแล่นต่อมาอีกจะเข้าหัวเลี้ยวที่เรี ยกว่า “ คุง้ สาเภา” กาลังแรงของพายุก็มาปะทะเข้ากลางลา
เสี ยงคนหวีดร้ อ ง เสี ยงคนตะโกน เสี ยงเด็ก ร้อ งจ้าขึ้น ด้วยความตกใจ ที่ กาลังหลับ ก็ท ะลึ่ งตัวขึ้น สุ ดแรง
ทุกคนถลัน ตัวเข้าใส่ ก ราบที่ ไ ม่ ไ ด้เอี ยง ทัน ใดนั้นเรื อ ก็โคลงกลับมาอี กข้างหนึ่ งด้วยก าลังถ่ วงสุ ดเหวี่ยง
ท่ ามกลางเสี ย งร้ อ งที่ ฟั งไม่ ไ ด้ศ ัพ ท์ และเสี ยงรั วกระดิ่ งของนายท้าย ซึ่ งดึ ง สายกระดิ่ งด้ว ยความตกใจ
ปราศจากสัญ ญาณใดๆ และเรื อ นั้น ก็คว่าลงทันที เครื่ อ งยนต์ในเรื อ คงเดิ น ต่อ ไปอี กครู่ หนึ่ งสั่น สะท้าน
อย่า งแรงแล้ว ก็ ห ยุด เงี ย บเหมื อ นกับ หั ว ใจสั ต ว์ที่ เต้น ต่ อ สู ้อ ย่างแรงเป็ นครั้ งสุ ด ท้า ยและก็ ต ้อ งหยุด ลง
เมื่อความตายมาถึงตัว
( หลายชีวติ ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )
1. ข้อใดเป็ นใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน
ก. พายุพดั เรื อล่ม
ข. เรื อแล่นถึงหัวเลี้ยวที่เรี ยกว่า “คุง้ สาเภา”
ค. สายลมและสายฝนก็กระหน่ าลงมาแรงขึ้นกว่าเก่า
ง. ทุกคนถลันตัวเข้าใส่กราบเรื อที่ไม่ได้เอียงทันใดนั้นเรื อก็โคลงกลับมาอีกข้างหนึ่ง
2๒. เหตุการณ์ใดไม่ปรากฏในเรื่ องนี้
ก. เสียงเด็กร้อง
ข. เสี ยงคนหวีดร้อง
ค. สายฝนกระหน่ าลงมาแรง
ง. สายน้ าไหลเอื่อยเรื่ อยริ น
3. ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีเจตนาอย่างไร
ก. ตักเตือน
ข. เล่าเรื่ อง
ค. แนะนา
ง. เชิญชวน
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ข้ อควำมที่ 3
“ สีสนั แห่ งคืนคริ สต์มาสอันเป็ นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การตกแต่งบรรยากาศโดยการ
นาต้นสนมาประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสนั ซึ่งตามประเพณี ของชาวตะวันตกนั้นนอกจากจะติดไฟ
กะพริ บแล้ว ยังมีการแขวนของขวัญและนาดาวดาวิดประดับไว้บนยอดสุดเสมอ ชาวคริ สต์เชื่อว่า
“ พระเยซูเจ้าเปรี ยบเสมือนต้นไม้แห่งชีวติ ”
อีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความหฤหรรษ์รื่นเริ งในคืนคริ สต์มาสก็คือ เพลงเฉลิมฉลองวันคริ สต์มาส โดย
มีท้งั จังหวะช้าและจังหวะสนุกสนาน โดยเพลงส่วนใหญ่แต่งในยุคพระราชินีวคิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ
ในปั จจุบนั ได้มีการแปลเป็ นภาษาต่างๆมากมายและเป็ นที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก
สีสนั แห่งแสงไฟ เสียงดนตรี สนุกสนานท้าทายลมหนาว การเฉลิมฉลองที่เปี่ ยมไปด้วยความสุข
และความสนุกสนาน การแบ่งปั นของขวัญผูกมิตรไมตรี แก่กนั และกัน ทาให้วนั คริ สต์มาสกลายเป็ นเทศกาล
แห่งความรื่ นเริ ง ที่คนทั้งโลกต่างตั้งตารอคอยที่จะร่ วมกันเฉลิมฉลอง”

1. ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีเจตนาอย่างไร
ก. แนะนา
ข. เล่าเรื่ อง
ค. เชิญชวน
ง. สัง่ สอน
2. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเรื่ องนี้
ก. การตกแต่งบรรยากาศ
ข. เพลงในวันคริ สต์มาส
ค. การมอบของขวัญแก่กนั
ง. การรับประทานอาหารร่ วมกัน
3. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียนเรื่ องนี้
ก. แจ้งให้ทราบ
ข. เตือนให้คิด
ค. เสนอให้ทา
ง. สอนให้รู้
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ข้ อควำมที่ 4
คุณเป็ นวัยรุ่นแบบไหน
มาลองทาความรู ้จกั ตัวเอง จากการสารวจวัยรุ่ นผ่านสื่อยอดนิยม ไม่วา่ จะเป็ นทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต
แล้วพัฒนาตัวเองให้เป็ นวัยรุ่ นที่ดีในสังคม
1. วัยรุ่ นสวย หล่อ ให้ความสาคัญกับรู ปลักษณ์ของตัวเอง มักดูแลตัวเองให้ผวิ ขาว หน้าใส
หุ่นเพรี ยว และแต่งตัวตามแฟชัน่ อยูเ่ สมอ มีตน้ แบบความสวย หล่อ เป็ นดารา นักร้อง
2. วัยรุ่ นวุน่ รัก ให้ความสาคัญกับเรื่ องราวของความรักระหว่างหนุ่มสาว มองความรัก
เป็ นบทเรี ยนของชีวติ แม้วา่ จะอกหัก ผิดหวัง แต่ก็ไม่กลัวที่จะมีความรัก
3. ให้ความสาคัญกับเพือ่ น มักใช้เวลาส่วนใหญ่กบั กลุ่มเพือ่ นเพือ่ ทากิจกรรม ไว้ใจเชื่อใจ
ในการปรึ กษาและระบายเรื่ องราวปั ญหาต่างๆให้เพือ่ นรับฟัง
4. วัยรุ่ นนักช็อป เพราะโฆษณาและเนื้อหาในสื่อยอดนิยม เป็ นตัวกระตุน้ ให้ตอ้ งดูแลภาพลักษณ์
ภายนอกให้ดูดี อินเทรนด์ เลยต้องเป็ นนักช็อปสร้างสไตล์ให้ตวั เอง
5. วัยรุ่ นหัวใจเกาหลี คลัง่ ไคล้วฒั นธรรมและค่านิยมเกาหลีจากละคร เพลง และภาพยนตร์ จนเกิด
เป็ นกระแส K-POP ที่วยั รุ่ นไทยพยายามลอกเลียนแบบดารานักร้องเกาหลี
6 . วัยรุ่ นวัยกล้า กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทา มีเป้าหมายของตนเอง รู ้วา่ ตนเองชอบหรื อต้องการ
ในสิ่งใด พร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมัน่ ในตนเองสูง
7. วัยรุ่ นวัยเอ็กซ์ สนใจเรื่ องเพศมากเป็ นพิเศษ ชอบเสพสื่อประเภทนี้ และด้วยเนื้อหาของสื่อ
ที่มกั รุ นแรงและไม่เหมาะสม เลยกระตุน้ ให้เกิดปั ญหาทางเพศ
8. วัยรุ่ นกับเรื่ องลี้ลบั สนใจเรื่ องเหนือธรรมชาติ เรื่ องลี้ลบั การทานาย การพยากรณ์ดวงชะตา
เพราะเป็ นช่วงวัยที่แสวงหาคาตอบ มีความอยากรู ้อยากเห็นและอยากรู ้อนาคต
9. วัยรุ่ นกลุ่มทางเลือก สนใจในเรื่ องที่แตกต่าง และไม่ตามกระแส วัยรุ่ นส่วนใหญ่แบ่งออกเป็ น
9.1 วัยรุ่ นหัวสร้างสรรค์ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบประดิษฐ์
9.2 วัยรุ่ นหัวนอกกระแส ( เด็กแนว ) มีความคิดเป็ นของตนเอง ไม่ตามกระแส แต่ไม่
ต่อต้าน
9.3 วัยรุ่ นใฝ่ รู้ สนใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและความรู ้รอบตัว
9.4 วัยรุ่ นใฝ่ ธรรมดี สนใจเรื่ องหลักธรรมศาสนาและการทาความดี
( ข้อมูลจาก มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาร่ วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอสและแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาชน ( สสย. ) )
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1. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายของเรื่ องที่อ่าน
ก. แจ้งให้ทราบ
ข. เตือนให้คิด
ค. เสนอให้ทา
ง. สอนให้รู้
2. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเรื่ องนี้
ก. การแบ่งประเภทของวัยรุ่ น
ข. วัยรุ่ นกลุ่มทางเลือก แบ่งได้ 4 ประเภท
ค. วัยรุ่ นหัวกีฬาจัดอยูใ่ นกลุ่มวัยรุ่ นกลุ่มทางเลือก
ง. วัยรุ่ นที่ให้ความสาคัญกับเพือ่ นมักปรึ กษาและระบายเรื่ องราวปั ญหาให้เพือ่ นรับฟัง
3๓. ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีเจตนาอย่างไร
ก. เตือน
ข. สัง่
ค. แนะนา
ง. เชิญชวน

คะแนนเต็ม 12 คะแนน ต้องได้ 10 คะแนนขึน้ ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ

คะแนนทีไ่ ด้ ..................... คะแนน
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่ องหลักและกลวิธีกำรอ่ ำนจับใจควำมสำคัญ
คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยกาเครื่ องหมายกากบาท (x)
ลงในกระดาษคาตอบ
1. “ 1) ลองพิจารณาดูเถิดว่าประเทศไหนบ้างที่อุดมสมบูรณ์มงั่ คัง่ ไปด้วยทรัพยากรแต่ตอ้ งกระเซอะกระเซิง
วิง่ พล่านไปขอเศษเงินชาติต่างๆอย่างน่าสมเพช 2) เราพัฒนากันแบบไหนบ้านเมือง ถึงวอดวายกันได้หมด
จดเช่นนี้ 3) เราถูกต่างชาติปิดประตูตีแมวจะบีบหรื อจะตั้งเงื่อนไขอย่างไรก็หือไม่ข้ นึ หมดท่าหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ล้มละลายทางการเงินการคลังระหว่างประเทศ 4) ไทยเปลี่ยนจากเสือ ตัวที่ 5 ในอาเซียนมา
เป็ นหมาน้อยผอมโซมีแต่หนังหุม้ กระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบังสุกุลกันเมื่อไหร่ ที่วดั ไหนดี”
จากข้อความข้างต้น ข้อใดเป็ นประโยคใจความสาคัญ
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
2. “ 1)ปั ญ หาตั้งครรภ์ก่ อ นวัย อัน ควรนับ ว่าเป็ นปั ญ หาสัง คมระดับ ชาติ ปั ญ หาหนึ่ งที่ จะต้อ งเร่ ง แก้ไ ข
2)ซึ่งจะเป็ นปั ญหาทางสังคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์
3)ซึ่ งจะโทษตัวเยาวชนเองก็ ไ ม่ ไ ด้ว่าการมี เพศสัม พัน ธ์ก่อ นวัยอัน ควรหรื อ การมี เพศสัม พัน ธ์โดยไม่ ไ ด้
ป้องกันนั้นจะเป็ นการกระทาของตัวเยาวชนเอง 4 ) แต่ก็มีเหมือนกันที่เยาวชนจะโดนมอมยา หรื อถูกกระทา
ชาเรา รวมทั้งการถูกข่มขืน”
ข้อใดเป็ นใจความสาคัญของบทความนี้
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
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3. คนไม่ อ่ำนหนังสื อไม่ สมบู รณ์ เช่ นนั้นหรื อ? ถูกทีเดียว ตำมทัศนะของท่ ำนเบคอนเพรำะคนอ้ วนอำจโง่
คนรวยไม่ เข้ ำใจโลกและชี วิต คนพิกำรอำจมองโลกในแง่ ร้ำย แต่ คนที่อ่ำนหนังสื อขจัดปัญหำเหล่ ำนี้ได้ หมด
เขำจึงเป็ นคนสมบูรณ์ เขำดำรงชีวิตอยู่อย่ ำงทันโลก และเข้ ำใจชีวิตในทุกแง่ ทุกมุม เขำจึงสำมำรถอยู่ในสั งคม
อย่ ำงผำสุ ก ทั้งๆที่เขำอำจยำกจนหรื ออำจพิกำร
ข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ก. ให้ขอ้ มูล
ข. เตือนสติ
ค. วิเคราะห์คุณและโทษ
ง. ชี้ให้เห็นสิ่งที่ถูกมองข้าม
4 “ ปัญหำเรื่ องกำรมีเพศสั มพันธ์ ก่อนวัยอันควรของเยำวชนอำจจะมีเหตุผลมำจำกยุคสมัยที่เปลีย่ นแปลง
ไปเป็ นโลกของยุคโลกำภิวัตน์ มีเทคโนโลยีที่ก้ำวไกล แต่ ในขณะเดียวกันคนในสั งคมกลับไม่ ยกระดับ
ของตนเองให้ สูงเหมือนกับเทคโนโลยีทำให้ มกี ำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ในทำงที่ผิดๆ โดยไม่ คำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม แต่ กลับนำมำสร้ ำงผลประโยชน์ ให้ กับตนเอง เช่ น กำรทำสื่ อลำมกอนำจำร กำรเผยแพร่ รูป
ลำมกต่ ำง ๆ เป็ นต้ น กำรกระทำดังกล่ ำวเป็ นกำรเปิ ดช่ องทำงให้ เด็กและเยำวชนรับข้ อมูลที่ผิดและไม่ เกิด
ประโยชน์ ทำให้ มองว่ำกำรแสดงออกทำงเพศและกำรมีเพศสั มพันธ์ ก่อนวัยอันควรเป็ นเรื่ องปกติและกำรรับ
วัฒนธรรมจำกต่ ำงชำติเข้ ำมำจนทำให้ วัยรุ่นส่ วนใหญ่ เห็นว่ำ กำรแสดงออกทำงเพศในทีส่ ำธำรณะเป็ นเรื่ อง
ปกติ ไม่ ได้ น่ำอำยแต่ อย่ำงใด”
จากข้อความนี้ผเู ้ ขียนมีเจตนาอย่างไร
ก. แจ้งให้ทราบ
ข. เตือนให้คิด
ค. เสนอให้ทา
ง. สอนให้รู้
5. “ ดูเหมือนว่าคนไทยอย่างเราๆ จะใช้ทิชชูหรื อกระดาษชาระโดยไม่คานึงถึงประเภทของทิชชู เรามักเห็น
กระดาษชาระวางอยูบ่ นโต๊ะอาหาร หรื อถูกนาไปเช็ดหน้าเช็ดตา หรื อแม้กระทัง่ เอาไว้ห่อหรื อวางรองอาหาร
เสียด้วยซ้ า โดยที่ไม่คิดรังเกียจใดๆ ทั้งที่ “ กระดาษชาระ” นั้นคือกระดาษเหมาะสาหรับทาความสะอาด
หลังขับถ่าย เป็ นกระดาษย่น นุ่ม ดูดซึมน้ าได้ดีและยุย่ ง่ายเมื่อเปี ยกน้ า”
วัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียนบทความข้างต้นคือข้อใด
ก. อธิบายคุณสมบัติของกระดาษทิชชู
ข. ย้าเตือนอันตรายที่เกิดจากการใช้กระดาษทิชชู
ค. ต้องการให้ผบู ้ ริ โภคใช้กระดาษทิชชูให้ถูกหน้าที่
ง. ส่งเสริ มให้ลดการใช้กระดาษทิชชูอย่างฟุ่ มเฟื อย
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6. คนขยันชอบทำงำนและหมั่นหำควำมรู้ เพื่อจะได้ ทำงำนด้ วยควำมฉลำด และรอบคอบ ดังตัวอย่ ำง
ป้ ำแช่ ม ป้ ำแช่ มเป็ นคนขยันจึงตื่นนอนแต่ เช้ ำทำขนมกล้ วย ขนมตำล และข้ ำวเหนียวสั งขยำไปขำยที่ตลำด
ป้ ำแช่ มบอกกับใครๆเสมอว่ ำ ถ้ำคนเรำขยันทำงำนมีระเบียบ รู้ วิธีทำมำหำกินก็จะไม่ อดตำย
ใจความสาคัญของข้อความนี้คือข้อใด
ก. ป้าแช่มทาขนมไปขายที่ตลาด
ข. ป้าแช่มเป็ นคนขยันจึงตื่นนอนแต่เช้า
ค. คนขยันทางานด้วยความฉลาดและรอบคอบ
ง. คนเราขยันทางานมีระเบียบ รู ้วิธีทามาหากิน ก็จะไม่อดตาย
7. กำรสอบเอนทรำนซ์ ไม่ มีใครช่ วยเรำได้ นอกจำกตัวเรำเอง คนที่พร้ อมทีส่ ุ ดย่ อมจะมีโอกำสมำกกว่ ำคนที่
ไม่ พร้ อม นี่คือจุดหัวเลีย้ วหัวต่ อของชีวิต อย่ำได้ประมำท ขณะนี้ยังมีเวลำพอที่จะแก้ ไขจุดบกพร่ อง ทุกคน
ฝันที่จะเข้ ำเรียนในมหำวิทยำลัย แต่ ฝันจะเป็ นจริงได้ ก็ต้องเตรียมตัวให้ พร้ อม อย่ำงไรก็ตำมกำรสอบเข้ ำ
มหำวิทยำลัยไม่ใช่ สิ่งสำคัญในชีวิต หำกสอบได้ กน็ ่ ำดีใจน่ ำภูมิใจ แต่ หำกพลำดก็ไม่ ควรท้ อแท้ เพรำะมีคน
จำนวนไม่ น้อยที่ประสบควำมสำเร็จในชีวิตโดยไม่ ต้องจบมหำวิทยำลัย
ข้อใดเป็ นข้อคิดของบทความนี้
ก. ทุกคนมีโอกาสเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน
ข. การเรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่สิ่งสาคัญในชีวติ เสมอไป
ค. ทุกคนมีกาลังใจและมุมานะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น
ง. ไม่มีการฝากหรื อช่วยเหลือให้ใครสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
8. กล้ วยเป็ นพืชที่คนไทยรู้ จักและนำมำใช้ ประโยชน์ เป็ นเวลำนำนมำกแล้ ว กล้ วยปลูกง่ ำยดูแลง่ำย
ใบใช้ ห่อของ ผลใช้ กิน ลำต้ นใช้ เลีย้ งสั ตว์ ดังนั้นเรำมำปลูกกล้ วยกันดีกว่ ำจะได้ มีกล้ วยกินกันทุกโรงเรียน
ข้อใดมีขอ้ มูลสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. กล้วยเป็ นพืชที่ปลูกง่าย
ข. กล้วยเป็ นพืชที่มีประโยชน์มาก
ค. กล้วยเป็ นพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้
ง. กล้วยสามารถกินได้ทุกโรงเรี ยน
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9. วิกฤตน้ำท่ วมใหญ่ประเทศไทยเกิดขึน้ ติดต่ อกัน 2 ปี แล้ ว ปี ที่แล้ วและปี นี้ ผลจำกพำยุไต้ ฝุ่น
พำยุโซนร้ อน และพำยุดีเปรสชั่น ที่เกิดถี่ขนึ้ ในทะเลจีนใต้ และลมมรสุมที่พัดผ่ำนประเทศไทย ทำให้ ฝนตก
ต่ อเนื่องยำวนำนขึน้ ซึ่งเป็ นควำมผิดปกติของวงจรธรรมชำติที่เคยมีมำแต่ ด้ังเดิม
ควรตั้งชื่อเรื่ องนี้วา่ อะไร
ก. พายุโซนร้อน
ข. ธรรมชาติเอาคืน
ค. วงจรชีวิตคนกรุ งเทพฯ
ง. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
10. แม้ ว่ำดอกไม้ จะไม่ ใช่ สิ่งจำเป็ นหรือสำคัญที่สุดต่ อชีวิตคนเรำ แต่ ทุกคนคงยอมรับว่ ำ ถ้ ำโลกของเรำ
ขำดดอกไม้ โลกก็คงจะไม่ สดใสไม่มีชีวิตชีวำเช่ นทุกวันนี้
ใจความสาคัญของข้อความนี้คือข้อใด
ก. โลกอยูไ่ ด้ดว้ ยดอกไม้
ข. ดอกไม้จาเป็ นต่อชีวติ ของเรา
ค. ดอกไม้ช่วยให้โลกมีสีสนั น่าอยู่
ง. ถ้าคนเราขาดดอกไม้ก็เหมือนไร้ชีวติ ชีวา
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบฝึ กทักษะชุดที่ 1 หลักและกลวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
คำชี้แจง จงเลือกและใส่เครื่ องหมายกากบาท (X)ในข้อที่ถูกที่สุด

ข้ อ
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9
10

ทดสอบก่อนเรียน
ก
ข
ค
X
X
X
X
X
X
X

ง

X
X
X

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทดสอบหลังเรียน
ก
ข
ค
ง
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 1
คำชี้แจง
ให้ นักเรียนระบุตำแหน่ งและใจควำมสำคัญจำกข้ อควำมทีก่ ำหนดให้
1.

ตำแหน่ ง
ต้ นย่ อหน้ ำ
ใจควำมสำคัญ อ้ อยเป็ นพืชทีป่ ลูกง่ ำย ทนทำนต่ อสภำพแวดล้ อม

2.

ตำแหน่ ง
ต้ นย่ อหน้ ำ
ใจควำมสำคัญ ปัจจุบันเรำพยำยำมจะฝึ กเยำวชนของเรำให้ รู้ จักควำมคิดสร้ ำงสรรค์
มีควำมมั่นใจและเป็ นตัวของตัวเอง

3

ตำแหน่ ง
ไม่ ปรำกฏตำแหน่ งใด
ใจควำมสำคัญ ควำมก้ ำวหน้ ำทำงงำนรำชกำรแต่ ละแห่ งไม่ เหมือนกัน

4.

ตำแหน่ ง
ต้ นและท้ ำยย่ อหน้ ำ
ใจควำมสำคัญ จงเคำรพและเข้ ำใจในกำรดำรงอยู่ของแต่ ละสั งคม เหมือนต้ นไม้ ทุกต้ น
ย่ อมมียอดของมันเอง

5.

ตำแหน่ ง
กลำงย่ อหน้ ำ
ใจควำมสำคัญ จงบินเอำเท่ ำที่เรำจะบินไหว

ไม่ ยำกอย่ำงที่คดิ ใช่ ไหมคะ
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 2
คำชี้แจง ให้ นักเรียนสรุปใจควำมสำคัญของข้ อควำมต่ อไปนี้ ให้ ถูกต้ อง
1.

ใจควำมสำคัญ คือ

วิธีแก้ปัญหำเตำรีดไหม้ คือ กำรใช้ ยำสี ฟันป้ ำยทีร่ อยไหม้
แล้วใช้ เศษผ้ ำถูแรงๆให้ ทวั่ จำกนั้นนำผ้ ำชุบนำ้ ทำควำมสะอำด
อีกครั้ง

2.

ใจควำมสำคัญ คือ

สำเหตุสำคัญทีท่ ำให้ หลำยคนไม่ รับประทำนอำหำรเช้ ำ
มี 2 ประกำรคือ 1. ไม่ มเี วลำพอ
2. กลัวอ้วนหรื อต้ องกำรลดนำ้ หนัก

3.

ใจควำมสำคัญ คือ

ถุงพลำสติกทีน่ ำมำใส่ อำหำรสำเร็จรูปควรเป็ นถุงใหม่
คือ ทำจำกพลำสติกสั งเครำะห์ ใหม่ ซึ่งเนื้อเรียบมัน ไม่ มสี ี

4.

ใจควำมสำคัญ คือ

ควำมเหงำคือ ควำมรู้สึกเปล่ำเปลีย่ วไม่ มเี พื่อน

5.

ใจควำมสำคัญ คือ

สิ่ งหนึ่งทีส่ ำมำรถช่ วยพัฒนำกำรคิด กำรเขียนได้ อย่ ำงมำก
คือ กำรอ่ำน

34

แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 3
คำชี้แจง ให้ นักเรียนจับใจควำมสำคัญแต่ ละย่ อหน้ ำ แล้ วนำมำเรียบเรียงเป็ นใจควำมสำคัญให้ ถูกต้ อง
ใจควำมสำคัญของย่ อหน้ ำที่ 1
สมุนไพรที่จะแนะนาในการรักษาสิวคือ ว่านหางจระเข้ ส่ วนที่นามาใช้คือ วุน้
ใจควำมสำคัญของย่ อหน้ ำที่ 2
ผิวแห้ง ควรนาไปผสมกับน้ ามันมะกอกหรื อไข่แดง คนแรงๆให้เข้ากันเป็ นเนื้อเดียวแล้วนามาพอก
หน้าทิ้งไว้สกั พักแล้วล้างออก
ใจควำมสำคัญของย่ อหน้ ำที่ 3
ผิวมัน ให้นาว่านที่ตดั ใหม่ๆไปแช่น้ าให้ยางเหลืองไหลออกหมดก่อนเอาวุน้ มาพอกหน้าสักพัก

สรุปใจควำมสำคัญของเรื่ อง สมุนไพรรักษำสิ ว
สมุนไพรที่จะแนะนาในการรักษาสิวคือ ว่านหางจระเข้ ส่ วนที่นามาใช้คือ วุน้ โดยคนที่มีผวิ แห้ง
ควรนาไปผสมกับน้ ามันมะกอกหรื อไข่แดง คนแรงๆให้เข้ากันเป็ นเนื้อเดียวแล้วนามาพอกหน้าทิ้งไว้สกั พัก
แล้วล้างออก สาหรับคนที่มีผวิ มัน ให้นาว่านที่ตดั ใหม่ๆไปแช่น้ าให้ยางเหลืองไหลออกหมดก่อนเอาวุน้
มาพอกหน้าสักพัก
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 4

วิธีสรุปใจควำมสำคัญ
ใคร
ครู คือ ผู้อยู่เบื้องหลังควำมสำเร็จของศิษย์ทุกคน
ทำอะไร
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้ จัดกิจกรรมวันครู
เมื่อไร
วันที่ 16 มกรำคมของทุกปี
อย่ำงไร
มีกจิ กรรม 3 ประเภทคือ กิจกรรมทำงศำสนำ พิธีรำลึกพระคุณ
บูรพำจำรย์ และกำรแข่ งขันกีฬำหรื อกำรจัดงำนรื่ นเริ งในช่ วงเย็น
ผลเป็ นอย่ำงไร
ครูเป็ นปูชนียบุคคลที่มีควำมสำคัญต่ อประเทศชำติเป็ นอย่ ำงมำก

สรุ ปใจควำมควำมสำคัญ
เพรำะครู คือ ผู้อยู่เบื้องหลังควำมสำเร็จของศิ ษย์ทุกคนและครู เป็ นปูชนียบุคคล
ที่ มีค วำมสำคัญ ต่ อประเทศชำติ เป็ นอย่ ำงมำก คณะรั ฐ มนตรี จึงมี ม ติ กำหนดให้ จัด
กิ จ กรรมวัน ครู ขึ้ น ในวัน ที่ 16 มกรำคมของทุ ก ปี โดยมี กิ จ กรรม 3 ประเภท คื อ
กิจกรรมทำงศำสนำ พิธีรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ และกำรแข่ งขันกีฬำหรื อกำรจัดงำน
รื่ นเริงในช่ วงเย็น
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 5
คำชี้แจง ให้ นักเรียนอ่ ำนเรื่องแล้ วจับใจควำมสำคัญโดยตอบคำถำมให้ ถูกต้ อง
ข้ อควำมที่ 1
1.
2.
3.

ค
ง
ข

ข้ อควำมที่ 2
1.
2.
3.

ก
ง
ข

ข้ อควำมที่ 3
1.
2.
3.

ข
ง
ก

ข้ อควำมที่ 4
1
4.
3.

ก
ค
ค

