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ค ำแนะน ำในกำรใช้ส ำหรับครู 
 

 1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความจากข่าวน้ีประกอบดว้ย  แบบฝึก  7  ชุด
พร้อมกิจกรรม     
2. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความ  ส าหรับใชฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความ   
   ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4  
3. ส่วนประกอบของแบบฝึก 
   3.1 ช่ือชุดแบบฝึก 

   3.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
   3.3 สาระการเรียนรู้  
   3.4 แบบฝึกทกัษะ 
   3.5 กิจกรรม 

   3.6 เฉลยกิจกรรม 

   3.7 แบบทดสอบ 

4. ควรศึกษาค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกก่อนใช ้
5.เตรียมอุปกรณ์การฝึกล่วงหนา้ก่อนสอนทุกคร้ัง เช่น  ชุดฝึกทกัษะ  เพือ่สะดวกในการใช ้

6. อธิบายวิธีใหน้กเรียนเขา้ใจถึงความส าคญัของการฝึกทกัษะการอ่านและขั้นตอนการอ่านแต่ละคร้ัง   
    เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการฝึก 
 

   

ค ำแนะน ำในกำรใช้ส ำหรับนักเรียน 

 
 

 

1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความข่าวน้ีมีทั้งหมด   7   ชุด  พร้อมกิจกรรม  
2. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความ  ส าหรับใชฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความ   
    ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4 
3. ขั้นตอนการใชแ้บบฝึก 

   3.1 ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
   3.2 ศึกษาท าความเขา้ใจแบบฝึกโดยการอ่านค าน าในการใชแ้บบฝึก  จุดประสงค ์และขั้นตอนการอ่าน 
   และอ่านแบบฝึกทกัษะแต่ละชุดใหเ้ขา้ใจ อยา่งนอ้ย  1  รอบ  
   3.3 ท  ากิจกรรมจากแบบฝึก  
   3.4 ท าแบบทดสอบ จ านวน  10  ขอ้ 
4. นกัเรียนเปล่ียนกนัตรวจ  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ 
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วตัถุประสงค์ 

 

 
1. เพือ่ใชฝึ้กทกัษะการอ่านภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
2. เพือ่ใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
3. เพือ่พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
4. เพือ่ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณะครูและนกัเรียน  
 
 

 

 

 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

                                                                                                                                               
    1. นกัเรียนบอกจุดประสงคใ์นการอ่านจบัใจความได ้
  2. นกัเรียน จบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่านได ้

  3. นกัเรียนเขียนสรุปใจความส าคญัไดถู้กตอ้ง 
  4.  นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านไดถู้กตอ้ง 
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แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองหลกัและกลวธิีกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคญั 
 
ค ำช้ีแจง  
 ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบทีถู่กตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยกาเคร่ืองหมายกากบาท (x)  
              ลงในกระดาษค าตอบ 
1.  “ 1)ปัญหาตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรนบัวา่เป็นปัญหาสงัคมระดบัชาติปัญหาหน่ึงที่จะตอ้งเร่งแกไ้ข           
 2)ซ่ึงจะเป็นปัญหาทางสงัคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการป้องกนัในการมีเพศสมัพนัธ ์     
3)ซ่ึงจะโทษตวัเยาวชนเองก็ไม่ไดว้า่การมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควรหรือการมีเพศสมัพนัธโ์ดยไม่ได้
ป้องกนันั้นจะเป็นการกระท าของตวัเยาวชนเอง 4)แต่ก็มีเหมือนกนัที่เยาวชนจะโดนมอมยา หรือถูกกระท า
ช าเรา  รวมทั้งการถูกข่มขืน” 
           ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของบทความน้ี 
 ก.  1) 
 ข.  2) 
 ค.  3) 
 ง.  4) 
 
2.  “ 1) ลองพจิารณาดูเถิดวา่ประเทศไหนบา้งที่อุดมสมบูรณ์มัง่คัง่ไปดว้ยทรัพยากรแต่ตอ้งกระเซอะกระเซิง
วิง่พล่านไปขอเศษเงินชาติต่างๆอยา่งน่าสมเพช 2) เราพฒันากนัแบบไหนบา้นเมือง   ถึงวอดวายกนัไดห้มด
จดเช่นน้ี 3 เราถูกต่างชาติปิดประตูตีแมวจะบีบหรือจะตั้งเง่ือนไขอยา่งไรก็หือไม่ขึ้น หมดท่าหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ลม้ละลายทางการเงินการคลงัระหวา่งประเทศ 4) ไทยเปล่ียนจากเสือ  ตวัที่ 5 ในอาเซียนมา
เป็นหมานอ้ยผอมโซมีแต่หนงัหุม้กระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบงัสุกุลกนัเม่ือไหร่   ที่วดัไหนดี” 
 จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดเป็นประโยคใจความส าคญั 
 ก. 1) 
 ข. 2) 
 ค. 3) 
 ง. 4) 
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3. “ ดูเหมือนว่ำคนไทยอย่ำงเรำๆ จะใช้ทิชชูหรือกระดำษช ำระโดยไม่ค ำนึงถึงประเภทของทิชชู เรำมักเห็น
กระดำษช ำระวำงอยู่บนโต๊ะอำหำร หรือถูกน ำไปเช็ดหน้ำเช็ดตำ หรือแม้กระทั่งเอำไว้ห่อหรือวำงรองอำหำร
เสียด้วยซ ้ำ โดยที่ไม่คดิรังเกียจใดๆ ทั้งที่  “ กระดำษช ำระ” น้ันคือกระดำษเหมำะส ำหรับท ำควำมสะอำด 
หลังขับถ่ำย  เป็นกระดำษย่น นุ่ม ดูดซึมน ำ้ได้ดีและยุ่ยง่ำยเม่ือเปียกน ้ำ” 
 วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนบทความขา้งตน้คือขอ้ใด 
 ก.  อธิบายคุณสมบตัิของกระดาษทิชชู 
 ข.  ย  ้าเตือนอนัตรายที่เกิดจากการใชก้ระดาษทิชชู 
 ค.  ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคใชก้ระดาษทิชชูใหถู้กหนา้ที่ 
 ง.  ส่งเสริมใหล้ดการใชก้ระดาษทิชชูอยา่งฟุ่มเฟือย 
 

4.  “ ปัญหำเร่ืองกำรมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควรของเยำวชนอำจจะมีเหตุผลมำจำกยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นโลกของยุคโลกำภิวัตน์  มีเทคโนโลยีที่ก้ำวไกล แต่ในขณะเดียวกันคนในสังคมกลับไม่ยกระดับของ
ตนเองให้สูงเหมือนกับเทคโนโลยีท ำให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในทำงที่ผิดๆ โดยไม่ค ำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม แต่กลับน ำมำสร้ำงผลประโยชน์ให้กับตนเอง เช่น กำรท ำส่ือลำมกอนำจำร กำรเผยแพร่รูปลำมก
ต่ำง ๆ เป็นต้น กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรเปิดช่องทำงให้เดก็และเยำวชนรับข้อมูลที่ผิดและไม่เกดิประโยชน์ 
ท ำให้มองว่ำกำรแสดงออกทำงเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนัควรเป็นเร่ืองปกติและกำรรับวัฒนธรรม
จำกต่ำงชำติเข้ำมำจนท ำให้วยัรุ่นส่วนใหญ่เห็นว่ำ กำรแสดงออกทำงเพศในทีส่ำธำรณะเป็นเร่ืองปกติ ไม่ได้
น่ำอำยแต่อย่ำงใด” 
 จากขอ้ความน้ีผูเ้ขียนมีเจตนาอยา่งไร 
 ก.  แจง้ใหท้ราบ 
 ข.  เตือนใหค้ิด 
 ค.  เสนอใหท้  า 
 ง.  สอนใหรู้้ 
 

5.  คนไม่อ่ำนหนังสือไม่สมบูรณ์เช่นน้ันหรือ? ถูกทีเดียว ตำมทัศนะของท่ำนเบคอนเพรำะคนอ้วนอำจโง่ 
คนรวยไม่เข้ำใจโลกและชีวิต คนพิกำรอำจมองโลกในแง่ร้ำย แต่คนที่อ่ำนหนังสือขจัดปัญหำเหล่ำนี้ได้หมด 
เขำจึงเป็นคนสมบูรณ์ เขำด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงทันโลก และเข้ำใจชีวิตในทุกแง่ทุกมุม เขำจึงสำมำรถอยู่ในสังคม
อย่ำงผำสุก ทั้งๆที่เขำอำจยำกจนหรืออำจพิกำร 
 ขอ้ความน้ีมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก.  ใหข้อ้มูล 
 ข.  เตือนสต ิ
 ค.  วเิคราะห์คุณและโทษ 
 ง.  ช้ีใหเ้ห็นส่ิงที่ถูกมองขา้ม  
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6.  กำรสอบเอนทรำนซ์ไม่มีใครช่วยเรำได้นอกจำกตัวเรำเอง คนที่พร้อมที่สุดย่อมจะมีโอกำสมำกกว่ำคนที่
ไม่พร้อม น่ีคือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต อย่ำได้ประมำท ขณะนี้ยังมีเวลำพอที่จะแก้ไขจุดบกพร่อง ทุกคน
ฝันที่จะเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัย แต่ฝันจะเป็นจริงได้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม อย่ำงไรก็ตำมกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยไม่ใช่ส่ิงส ำคัญในชีวิต หำกสอบได้ก็น่ำดีใจน่ำภูมิใจ แต่หำกพลำดก็ไม่ควรท้อแท้  เพรำะมีคน
จ ำนวนไม่น้อยที่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตโดยไม่ต้องจบมหำวิทยำลัย 
 ขอ้ใดเป็นขอ้คิดของบทความน้ี 
 ก.  ทุกคนมีโอกาสเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัอยา่งเท่าเทียมกนั 
 ข.  การเรียนจบจากมหาวทิยาลยัไม่ใช่ส่ิงส าคญัในชีวติเสมอไป 
 ค.  ทุกคนมีก าลงัใจและมุมานะในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัมากขึ้น 
 ง.  ไม่มีการฝากหรือช่วยเหลือใหใ้ครสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้
 
7.  กล้วยเป็นพืชที่คนไทยรู้จักและน ำมำใช้ประโยชน์เป็นเวลำนำนมำกแล้ว กล้วยปลูกง่ำยดูแลง่ำย            
 ใบใช้ห่อของ ผลใช้กนิ ล ำต้นใช้เลีย้งสัตว์ ดังน้ันเรำมำปลูกกล้วยกันดีกว่ำจะได้มีกล้วยกินกันทุกโรงเรียน 
 ขอ้ใดมีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 
 ก.  กลว้ยเป็นพชืที่ปลูกง่าย 
 ข.  กลว้ยเป็นพชืที่มีประโยชน์มาก 
 ค.  กลว้ยเป็นพชืที่ใชเ้ล้ียงสตัวไ์ด ้
 ง.  กลว้ยสามารถกินไดทุ้กโรงเรียน 
 
8.  คนขยันชอบท ำงำนและหมั่นหำควำมรู้  เพ่ือจะได้ท ำงำนด้วยควำมฉลำด และรอบคอบ ดังตัวอย่ำง       
ป้ำแช่ม ป้ำแช่มเป็นคนขยันจึงต่ืนนอนแต่เช้ำท ำขนมกล้วย ขนมตำล และข้ำวเหนียวสังขยำไปขำยที่ตลำด 
ป้ำแช่มบอกกับใครๆเสมอว่ำ ถ้ำคนเรำขยันท ำงำนมีระเบียบ รู้วิธีท ำมำหำกนิก็จะไม่อดตำย 
 ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
 ก.  ป้าแช่มท าขนมไปขายที่ตลาด 
 ข.  ป้าแช่มเป็นคนขยนัจึงต่ืนนอนแต่เชา้ 
 ค.  คนขยนัท างานดว้ยความฉลาดและรอบคอบ 
 ง.  คนเราขยนัท างานมีระเบียบ  รู้วิธีท  ามาหากิน ก็จะไม่อดตาย  
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9.  แม้ว่ำดอกไม้จะไม่ใช่ส่ิงจ ำเป็นหรือส ำคญัทีสุ่ดต่อชีวิตคนเรำ แต่ทุกคนคงยอมรับว่ำ ถ้ำโลกของเรำ     
ขำดดอกไม้ โลกก็คงจะไม่สดใสไม่มีชีวิตชีวำเช่นทุกวันนี ้
 ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
 ก.  โลกอยูไ่ดด้ว้ยดอกไม ้
 ข.  ดอกไมจ้  าเป็นต่อชีวติของเรา 
 ค.  ดอกไมช่้วยใหโ้ลกมีสีสนัน่าอยู ่
 ง.  ถา้คนเราขาดดอกไมก้็เหมือนไร้ชีวติชีวา 
 
10.  วิกฤตน ้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยเกิดขึน้ติดต่อกัน 2  ปีแล้ว ปีที่แล้วและปีนี้ ผลจำกพำยุไต้ฝุ่น              
พำยุโซนร้อน และพำยุดีเปรสช่ัน ที่เกิดถี่ขึน้ในทะเลจีนใต้และลมมรสุมที่พัดผ่ำนประเทศไทย ท ำให้ฝนตก
ต่อเน่ืองยำวนำนขึน้ซ่ึงเป็นควำมผิดปกติของวงจรธรรมชำติที่เคยมีมำแต่ดั้งเดิม 
 ควรตั้งช่ือเร่ืองน้ีวา่อะไร 
 ก.  พายโุซนร้อน 
 ข.  ธรรมชาติเอาคืน 
 ค.  วงจรชีวิตคนกรุงเทพฯ 
 ง.  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
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ใบควำมรู้ เร่ือง  หลกักำรอ่ำนจับใจควำม 
วชิำภำษำไทย  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 

  
ควำมหมำย  

กำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำมส ำคญั หมายถึง การอ่านเพือ่เก็บสาระส าคญัของเร่ืองที่อ่าน เช่น  
เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง เก็บเน้ือเร่ืองที่ส าคญั เก็บความรู้หรือขอ้มูลที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิด
หรือทศันะของผูเ้ขียน 
 
  

      หลกักำรอ่ำนจบัใจควำมส ำคญั 
 กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เป็นกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงละเอียดเพ่ือพิจำรณำข้อเท็จจริงที่น ำ เสนอ 
พิจำรณำข้อมูลส ำคญั รวมถึงทรรศนะ  ข้อคดิเห็น  เจตนำ อำรมณ์และน ้ำเสียงของผู้เขียนที่มีต่อเร่ืองที่เขียน 
ในกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคญัมีขั้นตอนกำรอ่ำนดังนี้ 
 1.  อ่ำนเน้ือหำคร่ำว  เพ่ือให้ทรำบว่ำงำนเขียนนี้น ำเสนอเร่ืองอะไรอย่ำงกว้ำง โดยอ่ำนช่ือเร่ือง      
แล้วอ่ำนย่อหน้ำแรก และย่อหน้ำสุดท้ำย 
 2.  อ่ำนพิจำรณำใจควำมส ำคัญไปทีละย่อหน้ำ ว่ำใจควำมส ำคัญอยู่ที่ ส่วนใด อำจขีดเส้นใต้         
ส่วนที่เป็นใจควำมส ำคญัไว้ก็ได้ 
 3.  พิจำรณำตัดรำยละเอียดปลีกย่อยที่เป็นพลควำมออกไป เช่น ค ำอธิบำย ค ำขยำยควำม ตัวอย่ำง
กำรให้เหตุผล เพรำะข้อควำมเหล่ำนี้เป็นเพียงส่วนสนับสนุนควำมคดิหลัก 
 4.  เม่ืออ่ำนจบ ควรต้ังถำมกับตนเองว่ำ เร่ืองที่อ่ำนเป็นเร่ืองอะไร และตอบให้ได้ว่ำ ใคร ท ำอะไร    ที่
ไหน อย่ำงไร ด้วยวิธีใด โดยน ำใจควำมส ำคญัแต่ละย่อหน้ำมำเรียบเรียงให้สอดคล้องกันต่อไป 
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ใจควำมส ำคญัและพลควำม 
  งานเขียนในแต่ละยอ่หนา้จะประกอบดว้ยใจความ 2 ส่วนคือ 
  1. ใจความส าคญั 
  2.  พลความ 
 ใจควำมส ำคญัคอื ขอ้ความที่เด่นสุดใยยอ่หนา้ เป็นแก่นของยอ่หนา้ที่สามารถครอบคลุมเน้ือความ
ในประโยคอ่ืนๆ  ในแต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคใจความส าคญัเพยีงประโยคเดียวหรืออยา่งมากไม่เกิน         
2 ประโยค 
 ลักษณะของใจควำมส ำคญั 
  1.  เป็นขอ้ความที่ท  าหนา้ที่คลุมใจความของขอ้ความอ่ืนๆ ในตอนนั้นๆไดห้มด 
  2.  ยอ่หนา้หน่ึงหน่ึงๆส่วนมากจะมีเพยีงประการเดียว 
  3  ส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค  อาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซอ้นก็ได ้
  4.  ส่วนมากจะปรากฏอยูต่น้ขอ้ความ 
 พลควำม  คือ ข้อความที่ท  าหน้าที่ขยายใจความให้ชัดเจนเด่นชัดมากขึ้ น ถ้าตัดพลความออก         
สารก็ยงัไม่เปล่ียนแปลง 
 ลักษณะของพลควำม 
  มกัเป็นการอธิบาย  การยกตวัอยา่ง  การเปรียบเทียบ หรือการใหเ้หตุผล  เป็นตน้ 
 
 

ต ำแหน่งของใจควำมส ำคญั 
 ประโยคใจควำมส ำคญัปรำกฏได้ 4 ต ำแหน่ง  คือ 
 1.  ต ำแหน่งต้นย่อหน้ำ 
 2.  ต ำแหน่งท้ำยย่อหน้ำ 
 3.  ต ำแหน่งทั้งต้นและท้ำยย่อหน้ำ 
 4.  ต ำแหน่งกลำงย่อหน้ำ 
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1.  ต ำแหน่งต้นย่อหน้ำ  เป็นจุดทีพ่บใจควำมส ำคญัของเร่ืองมำกทีสุ่ด 
 ประโยคใจควำมส ำคัญ + ข้อควำมขยำย ( สังเกตไดว้่าขอ้ความที่ตามมามีเน้ือความขยายค าส าคญั  
ในประโยคใจความส าคญั และมีค  าเช่ือมหนา้ขอ้ความขยาย  ค  าวา่   เพรำะ เช่น  ได้แก่  ประกำรที่หน่ึง ฯลฯ  
 ตัวอย่ำงเช่น 
 คนไม่อ่ำนหนังสือ คือ คนถอยหลังอยู่ในสังคม เพราะทุกวนัน้ีโลกเจริญขึ้ นอย่างไม่หยุดหยอ่น        
มีเหตุการณ์ใหม่ๆ ปรากฏสืบเน่ืองกันอยา่งไม่ขาดสาย ทุกคนที่หวงัความกา้วหน้า จึงตอ้งตามเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ยการอ่านอยา่งมิหยดุย ั้ง มิฉะนั้นเขาจะไดน้ามวา่ เป็นผูถ้อยหลงั 
       ( อ่านเพือ่ความสมบูรณ์ ของ นายเจือ  สตะเวทิน ) 

2.  ต ำแหน่งท้ำยย่อหน้ำ  โดยผู้เขียนจะบอกรำยละเอยีด หรือประเด็นย่อยมำก่อนแลว้สรุปดว้ย
ประโยคที่เก็บประเด็นส าคญัไวภ้ายหลงั 
 ข้อควำมขยำย + ประโยคใจควำมส ำคัญ   ( สังเกตไดว้่าประโยคใจความส าคญัจะมีค  าเช่ือม “จึง” 
เป็นประโยคตบทา้ยขอ้ความ 
 ตัวอย่ำงเช่น 
 “ยงัมีนักเรียนธรรมของเราเป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่เขา้ใจความหมายของค าวา่ ทานดี จึงท าให้คิดเขว
ไปว่า ทานกบับุญนั้นเป็นคนละอยา่ง ความเขา้ใจอนัน้ีท าให้เราพูดติดปากกันไปว่า “ ท าบุญแลว้ให้ทาน”     
ดูประหน่ึงว่าท าบุญกับให้ทานไม่ได้เป็นของคู่กัน หรือค าแยกต่างกัน บุญหรือทานก็เป็นอันเดียวกัน        
ทำนเป็นวิธีกำรท ำบุญอย่ำงหน่ึงน่ันเอง” 
    ( ประเพณีท าบุญ ของ กรมศาสนา ) 

3.  ต ำแหน่งทั้งต้นและท้ำยย่อหน้ำ   
 ประโยคใจควำมส ำคัญ + ข้อควำมขยำย + ประโยคใจควำมส ำคัญ  ( สังเกตไดว้่า ประโยคใจความ
ส าคญัตน้ยอ่หนา้กบัประโยคใจความส าคญัทา้ยยอ่หนา้มีเน้ือความตรงกนั 
 ตัวอย่ำงเช่น 
 ลักษณะอำหำรเจมีควำมเคร่งครัดในเร่ืองกำรปรุงมำกกว่ำอำหำรมังสวิรัติ เคร่ืองเทศเคร่ืองปรุง
หลายชนิดถูกห้ามน ามาใชใ้นการท าอาหารเจ เพราะมีความเช่ือว่าจะไปกระตุน้อารมณ์ ในขณะที่อาหาร
มงัสวิรัตินั้นเพยีงห้ามรับประทานอาหารจ าพวกเน้ือสตัวเ์ท่านั้น อำหำรมังสวิรัติจึงมีควำมเข้มงวดน้อยกว่ำ
อำหำรเจ  
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4.  ต ำแหน่งกลำงย่อหน้ำ 
 ข้อควำมเกร่ินน ำ ( มีเน้ือความอ้างถึงส่ิงที่มีผูก้ล่าวไวใ้นลักษณะที่เขา้ใจผิด ) + ประโยคใจควำม
ส ำคญั ( มีเน้ือความแยง้ขอ้ความเกร่ินน า ) + ข้อควำมขยำย ( มีเน้ือความขยายประโยคใจความส าคญั )  
 ตัวอย่ำงเช่น 
 โดยทั่วไปผกัที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารก าจดัศัตรูพืช หากไม่มีความ
รอบคอบในการใช ้จะท าให้เกิดสารตกคา้ง ท าให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ฉะนั้นเม่ือซ้ือผักไปรับประทำนจึงควร
ล้ำงผักด้วยน ้ำหลำยๆคร้ัง  เพราะจะช่วยก าจัดสารตกค้างไปได้บ้าง บางคนอาจแช่ผักโดยใช้น ้ าผสม
โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได ้แต่อาจท าใหว้ติามินลดลง 
    ( การใชภ้าษาไทย ของ จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และ บาหยนั  อ่ิมส าราญ ) 

5.  ไม่ปรำกฏในต ำแหน่งใด ผู้อ่ำนต้องจบัใจควำมด้วยตัวเอง 
 ตัวอย่ำงเช่น 
 การเดิน การว่ายน ้ า การฝึกโยคะ การออกก าลงักายดว้ยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆ ลว้น
มีส่วนท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
 ใจควำมส ำคญัคือ  การท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงท าไดห้ลายวธีิ 
    ( การใชภ้าษาไทย ของ จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และบาหยนั  อ่ิมส าราญ ) 
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                                         กจิกรรมที่  1   ต ำแหน่งใดคือใจควำมส ำคญั 
 

ค ำช้ีแจง  
        ใหน้กัเรียนระบุต  าแหน่งและใจความส าคญัจากขอ้ความทีก่  าหนดให ้  
 
 1.  ออ้ยเป็นพชืที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม เม่ือปลูกแลว้สามารถเก็บเก่ียวไดห้ลายคร้ัง     
ที่ส าคญัที่สุดคือ ออ้ยมีตลาดรับซ้ือที่แน่นอน หากเป็นออ้ยที่ปลูกเพือ่ส่งขายใหแ้ก่โรงงานน ้ าตาล  ออ้ยจึง
เป็นพชืใหค้วามหวานที่เกษตรกรนิยมปลูกกนัมาก 
 ต ำแหน่ง  ............................................................................................................................................ 
 ใจควำมส ำคญั .................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 
 2.  ปัจจุบนัเราพยายามจะฝึกเยาวชนของเราใหรู้้จกัความคิดสร้างสรรค ์มีความมัน่ใจและเป็นตวัของ
ตวัเองจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีการคน้ควา้ อภิปราย แทนที่
จะนัง่ฟังครูสอนเพยีงอยา่งเดียวตลอดเวลา หรือท่องแต่ในต าราเพือ่หวงัสอบผา่นเท่านั้น จะเห็นว่าการเรียน
ของเด็กรุ่นน้ีมุ่งไปในดา้นใหรู้้จกัใชแ้ละแสดงความคิดเห็นมากกวา่การใชค้วามจ าเป็นหลกัอยา่งแต่ก่อน 
ทวา่การฝึกใหเ้ด็กรู้จกัคิดเพยีงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอ ตอ้งรู้จกักาลเทศะในการโตแ้ยง้แสดงความคิดและใจ
กวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย 
 ต ำแหน่ง  ............................................................................................................................................ 
 ใจควำมส ำคญั .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 3.  ความกา้วหนา้ทางงานราชการ  มนัเป็นรูปทรงปิรามิด คือ กรมหน่ึงมีอธิบดีเพยีงคนเดียว จึงตอ้ง
อาศยัการต่อสูด้ว้ยความสามารถ อนัน้ีตอ้งขึ้นอยูก่บัคุณธรรมดว้ย ถา้ไดผู้บ้งัคบับญัชาดี ยดึถือคุณธรรมเป็น
หลกั ความสามารถเป็นดชันีช้ีความกา้วหนา้ คนที่ท  างานดีเด่นก็มีก าลงัใจท างาน แต่วงขา้ราชการจะไม่เป็น
อยา่งน้ีทุกแห่ง บางแห่งใชร้ะบบพรรคพวก บางแห่งใชร้ะบบเสน้ ดงันั้นคนท างานมีฝีมืออาจจะผดิหวงั 
อาจจะทนไม่ไดแ้ทบจะลาออกไป 
 ต ำแหน่ง  ............................................................................................................................................ 
 ใจควำมส ำคญั .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
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 4.  จงเคารพและเขา้ใจในการด ารงอยูข่องแต่ละสงัคม จงเคารพในกระบวนความคิดและกาตดัสินใจ
ของคนแต่ละกลุ่ม แลว้เราจะพบความเป็นหน่ึงของแต่ละผูค้นเหมือนไมทุ้กตน้ยอ่มมียอดของมนัเอง 
 ต ำแหน่ง  ............................................................................................................................................ 
 ใจควำมส ำคญั .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 5.  ไม่ตอ้งบินให้สูงอยา่งใครเขา  จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว  ท่าที่บินไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนใคร  
แค่บินไปใหถึ้งฝันเท่านั้นพอ 
 ต ำแหน่ง  ............................................................................................................................................ 
 ใจควำมส ำคญั .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ต้องได้ ๘ คะแนนขึน้ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ 

คะแนนทีไ่ด้.....................  คะแนน 
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                                             กจิกรรมที ่ 2   จับใจควำมส ำคญัอยู่ไหน 
    

 
 ค ำช้ีแจง  
            ใหน้กัเรียนสรุปใจความส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี  ใหถู้กตอ้ง 
 
 1. เตารีดไหมเ้ป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ซ่ึงเม่ือน ามารีดผา้จะท าใหฝื้ด รีดไม่คล่องและที่พื้นเตารีด        
ก็จะมีรอยไหมด้ าติดอยู ่วธีิการแกไ้ขคือ การใชย้าสีฟันป้ายที่รอยไหมข้องเตารีด แลว้ใชเ้ศษผา้ถูแรงๆใหท้ัว่ 
รอยไหมก้็จะหายไปและน าผา้ชุบน ้ าท  าความสะอาดอีกคร้ัง เตารีดก็จะใชไ้ดดี้ตามปกติ  
                 ใจควำมส ำคญั  คือ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 2.  สาเหตุส าคญัที่ท  าใหห้ลายคนไม่รับประทานอาหารเชา้มี  2  ประการ  คือประการแรก 
ไม่รับประทานอาหารเชา้เพราะไม่มีเวลาพอ  นอนต่ืนสาย  ตอ้งรีบไปโรงหรือไปท างานจึงไม่สะดวก 

และไม่พร้อมในการเตรียมอาหารเชา้  วิธีแกปั้ญหาน้ีคือ  การท าอาหารที่ง่ายๆ สะดวกรวดเร็ว  ไม่ตอ้ง
พถีิพถินัมากนกั  เช่น  ขา้วไข่เจียว  ไข่ตม้  แซนวชิ ฯลฯ ประการที่สอง ไม่รับประทานอาหารเชา้ 
เพราะกลวัอว้นหรือตอ้งการลดน ้ าหนกั  วธีิแกปั้ญหาน้ีไม่ใช่การงดอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง  แต่ควร 
รับประทานอาหารใหค้รบทุกม้ือโดยการควบคุมอาหารและใหไ้ดส้ารอาหารถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
 ใจควำมส ำคญั  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 3.  ถุงพลาสติกที่น ามาใส่อาหารส าเร็จรูปควรเป็นถุงใหม่ คือท าจากพลาสติกสงัเคราะห์ใหม่ ซ่ึงเน้ือ
เรียบมนั ไม่มีสี นอกจากน้ีชนิดของถุงก็ส าคญั ถา้จะใส่ของร้อนตอ้งใชถุ้งร้อน ถา้จะใส่ของเยน็   ก็เลือกใช้
ถุงส าหรับของเยน็ ถุงพลาสติกที่มีสีไม่ควรน ามาใส่อาหารส าเร็จรูป เพราะสีที่ผสมอยูไ่ม่ใช่สี   ที่รับประทาน
ได ้ถา้น ามาบรรจุอาหารที่มีไขมนั  อาหารร้อนและอาหารที่มีรสเปร้ียว สีอาจจะละลายปนกบัอาหาร  เม่ือ
รับประทานก็จะสะสมอยูใ่นร่างกาย หากมีปริมาณมาก จะเป็นอนัตรายต่อร่างกายได ้
 ใจควำมส ำคญั  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 

 4.  ความเหงาคือ ความรู้สึกเปล่าเปล่ียวไม่มีเพือ่น รู้สึกวา่โดดเด่ียวทั้งๆที่มีคนอยูใ่กล้ๆ   คนในเมือง
หลวงเป็นกนัมาก เป็นโรคทางใจอยา่งหน่ึงซ่ึงพาใหรู้้สึกวา่ชีวติไร้ค่า ไม่มีใครรัก   ไม่มีใครแยแส แลว้เลยพา
ใหเ้กิดความแคน้ใจ บางคนกินเหลา้ บางคนหนกักวา่นั้น สูบเฮโรอีนเสียเลย    คนมัง่มีมีลูกมีเมีย มีบริวาร 
ก็ยงัรู้สึกเหงาอยูน่ัน่เอง บางคนเล้ียงสุนขัเป็นฝงูไวแ้กเ้หงา ทางแกเ้หงาอยา่งน้ี ไม่ใคร่ไดผ้ล บางคนเลยเขา้วดั
ซ่ึงแกเ้หงาไดดี้ เพราะไดเ้ป็นเพือ่นกบัความเหงาเสียเลย 
 ใจควำมส ำคญั  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 

 5.  แต่ไหนแต่ไรมาแลว้ เคยไดรั้บค าแนะน ามาตลอดวา่ ส่ิงหน่ึงที่สามารถช่วยพฒันาการคิด  
การเขียนไดอ้ยา่งมากคอืการอ่าน ตั้งแต่เร่ิมตน้เขียนบทกวจีนถึงวนัน้ี การอ่านเป็นหนา้ที่หลกัๆทีต่อ้งท า    
อยูต่ลอด อาจจะใชเ้วลามากกวา่การคิดการเขียนดว้ยซ ้ า การอ่านเป็นส่ิงที่น าอะไรๆหลายอยา่งมาใหก้บัชีวติ 
ไม่วา่จะเป็นความมหศัจรรยใ์จ แรงบนัดาลใจ การเปิดโลกทศัน์ดา้นต่างๆเป็นการเรียนรู้และสะสม        
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวธีิคิดแลว้แสดงออกทางการเขียน ที่ส าคญัหนงัสือบางเล่มมอบความอ่อนโยน   
ทางความรู้สึกใหด้ว้ย 
 ใจควำมส ำคญั  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
 

 

 คะแนนเตม็ 5 คะแนน ต้องได้ 4  คะแนนขึน้ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ คะแนนทีไ่ด้.....................  คะแนน 
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กจิกรรมที่ 3  เรียบเรียงใหม่ได้ใจควำม 
 

ค ำช้ีแจง   ให้นักเรียนจับใจควำมส ำคญัแต่ละย่อหน้ำ แล้วน ำมำเรียบเรียงเป็นใจควำมส ำคญัให้ถูกต้อง 

 
สมุนไพรรักษำสิว 

 สมุนไพรรักษาสิว  ใครเป็นสิวลองมาดูนะ  สาเหตุที่ท  าใหเ้กิดสิวมาจากหลายปัจจยั  เช่น อารมณ์   
ที่ท  าใหเ้กิดสิวได ้ เครียดมากสิวก็เห่อ  หรืออาหารบางอยา่งก็ท  าใหสิ้วไดเ้หมือนกนั  เคร่ืองส าอาง  ถา้ใชแ้ลว้
แพ ้ลา้งไม่สะอาดไปอุดตนัรูขมุขน  ก็ท  าใหเ้ป็นสิวไดเ้ช่นกนั  สาวๆ ตอ้งป้องกนัมากกวา่ที่จะใหปั้ญหาเกิด
แลว้ค่อยมารักษา  สาวๆหลายคนสนใจสมุนไพรเพราะเห็นวา่จะไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบหรือผลขา้งเคียง     
ที่เป็นอนัตรายและสมุนไพรที่จะแนะน าในการรักษาสิว คือ “วา่นหางจระเข”้   เพราะมีสรรพคุณของ 
การรักษาสิวได ้ส่วนที่น ามาใชค้ือ วุน้ ไม่ใช่ยางเหลืองๆนะ อนันั้นอนัตรายค่ะ ออ้...ลืมบอกไปวา่สูตรรักษา
สิวดว้ยวา่นหางจระเขเ้น่ีย ไม่เหมาะกบัคนหนา้แหง้นะคะ เพราะถา้น ามาใชเ้ด่ียวๆ จะท าให้หนา้แหง้ไปอีก 
 ผวิแหง้ใชไ้ง... ถา้จะเอามาใชค้วรน าไปผสมกบัน ้ามนัมะกอกหรือไข่แดง คนแรงๆใหเ้ขา้กนั      
เป็นเน้ือเดียว แลว้น ามาพอกหนา้ทิ้งไวส้กัพกัแลว้ลา้งออก หนา้จะใส ชุ่มช่ืนค่ะ 
 ผวิมนัล่ะท าไง... คนผวิหนา้มนั ใหน้ าวา่นที่ตดัใหม่ๆไปแช่น ้ าใหย้างสีเหลืองไหลออกหมด       
ก่อนเอาวุน้มาพอกหนา้สกัพกั หนา้จะตึง  รูขมุขนจะถูกบีบใหเ้ล็กลง  ความมนับนใบหนา้จะลดลงค่ะ แต่ถา้
เป็นสิวอกัเสบอยา่นะ อยา่ใชว้า่นหางจระเข ้เพราะจะท าใหเ้กิดอาการติดเช้ือไดง่้าย  และใครที่กงัวลเร่ืองฝ้า 
ควรใชว้า่นหางจระเขเ้ป็นประจ าจะดีเพราะเป็นการป้องกนัที่ดี  สามารถน ามาทาเพือ่ป้องกนัรังสี UV ได ้
ปัญหาฝ้าก็จะลดลงไดค้่ะ และไม่ใช่เฉพาะแค่วา่นหางจระเขท้ี่ช่วยรักษาสิว ผวิหนา้ไดเ้ท่านั้นนะคะ 
สมุนไพรตวัอ่ืนก็ใชไ้ดเ้ช่นกนัค่ะ อยา่งเช่นหอมแดง โดยเอาหอมแดงมาฝานเป็นแวน่บางๆ ทาบริเวณ         
ที่เป็นสิว รอยด่างด า ทาทิ้งไวป้ระมาณ ๑๐ นาทีแลว้ลา้งออก  ใชเ้ป็นประจ ารอยสิวจะหายไปค่ะ 
     ( ขอ้สอบวดัการอ่านตามแนว PISA ของ ปัทมา  รอดแสง )  
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ใจควำมส ำคญัของย่อหน้ำที ่1   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ....................
....................................................................................................................................................... 
 
ใจควำมส ำคญัของย่อหน้ำที ่2  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
ใจควำมส ำคญัของย่อหน้ำที ่3   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
สรุปใจควำมส ำคญัของเร่ือง สมุนไพรรักษำสิว  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................       
             
 

 
 
 
 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน ต้องได้ 4 คะแนนขึน้ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ 
คะแนนทีไ่ด้.....................  คะแนน 
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                                              กจิกรรมที่ 4  สรุปใจควำมส ำคญั 
 
 

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนสรุปใจควำมส ำคญัของข้อควำมต่อไปนี้  ให้ถูกต้อง 
 

  
ครูคือ ผูท้ี่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของศิษยท์ุกคน  บางคนเปรียบครูเสมือนพ่อแม่คนที่สอง แต่   

บางคนเปรียบครูเป็นเพยีงคนพายเรือจา้ง เพือ่ร าลึกถึงคุณค่าและความส าคญัของครู เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2499  คณะรัฐมนตรีมีมติใหว้นัที่ 16  มกราคมของทุกๆปีเป็น “ วนัครู” และไดมี้การจดังานเน่ืองในวนั
ครูขึ้นเป็นคร้ังแรก  ในวนัที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2500  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้นักเรียนหยดุเรียน
ในวนัดงักล่าว  และก าหนดใหใ้ชส้ถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จดังานวนัครู 
 ในปัจจุบันรูปแบบการจดังานวนัครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทคือ กิจกรรมทางศาสนา พิธีร าลึก
พระคุณบูรพาจารย ์ซ่ึงประกอบดว้ยพิธีปฏิญาณตน และการกล่าวค าระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ์นอกจากน้ี
ยงัมีการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างผูป้ระกอบอาชีพครู โดยมากมกัจะเป็นการแข่งขนั
กีฬาหรือการจดังานร่ืนเริงในช่วงเยน็ 
 วนัครูเป็นวนัที่มีความหมายส าหรับสังคมไทยอย่างยิ่ง โดยเป็นวนัที่เราจะได้ร่วมกันร าลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารยท์ี่ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง เพราะนอกจากท่านจะถ่ายทอดวิชาความรู้     
ใหแ้ก่ศิษย ์ท่านยงัเมตตาอบรมสัง่สอนศิษยใ์หรู้้จกัคิด รู้ผดิชอบชัว่ดี ช้ีทางเพือ่ให้ศิษยไ์ดเ้ติบโตเพือ่เป็นก าลงั
ส าคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ครูจึงเป็นปูชนียบุคคลที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ        
เป็นอยา่งมาก ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรือจา้งดั่งที่ใครเปรียบเปรยไว ้หากจะเปรียบครู เราอาจเปรียบครูเป็นดั่ง
วศิวกร แต่เป็นวศิวกรผูส้ร้างคน และสร้างชาติใหเ้จริญรุ่งเรือง ชาติ...จะเจริญกา้วหนา้ไดก้็เพราะมีครูที่ดี 
 วนัครูปีน้ีท่านไดไ้ปกราบครูของท่านแลว้...หรือยงั... 
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 วิธีสรุปใจควำมส ำคญั 
    ใคร  ...................................................................................................... 
    ท ำอะไร ...................................................................................................... 
    เม่ือไร  ...................................................................................................... 
    อย่ำงไร ...................................................................................................... 
    ผลเป็นอย่ำงไร........................................................................................................................ 
 
 
 
 

สรุปใจความส าคญั 
............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรให้คะแนนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของครู 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 10  คะแนน ต้องได้ 8  คะแนนขึน้ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ คะแนนทีไ่ด้.....................  คะแนน 



19 
 

    กจิกรรมที่ 5   อ่ำนแล้วตอบได้ 
ค ำช้ีแจง  
            ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองแลว้จบัใจความส าคญัโดยตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 

ข้อควำมที ่1 
 
 “...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว ้ปัญหาเฉพาะ        
ในด้านการรักษาภาษาน้ีก็ มีหลายประการ อย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในทางการออกเสียงคือ               
ให้ออกเสียงให้ถูกตอ้งชดัเจน  อีกอย่างหน่ึงตอ้งรักษาให้บริสุทธ์ิในวิธีการใช้  หมายความว่า  วิธีใช้ค  ามา
ประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่ส าคญั ปัญหาที่สามคือ ความร ่ ารวยในค าของภาษาไทย  ซ่ึงพวกเรา 
นึกวา่ไม่ร ่ารวยพอ จึงตอ้งมีการบญัญติัศพัทใ์หม่มาใช.้..” 
 “...ในปัจจุบนัน้ีปรากฏวา่ไดมี้การใชถ้อ้ยค  าออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกบัความอนัแทจ้ริงอยูเ่นืองๆ
ทั้งการออกเสียงก็ไม่ถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ ถา้ปล่อยให้เป็นดงัน้ีภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม  ชาติไทยเรา
มีภาษาของเราใชเ้องเป็นส่ิงประเสริฐอยูแ่ลว้ เป็นมรดกอนัมีค่าตกทอดมาถึงเรา  ทุกคนมีหนา้ที่จะตอ้งรักษา
ไว.้..” 
      (  พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ) 

 
1.  ขอ้ใดเป็นจุดมุ่งหมายของเร่ืองที่อ่าน 

  ก.  แจง้ใหท้ราบ 
  ข.  เตือนใหค้ิด 
  ค.  เสนอใหท้  า 
  ง.   สอนให้รู้ 
 2๒.  ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองน้ี 
  ก.  ชาติเรามีภาษาใชเ้อง 
  ข.  ภาษาเป็นมรดกอนัมีค่า 
  ค.  เราทุกคนตอ้งรักษาภาษาไทยไว ้
  ง.  การรักษาภาษาไทยไวใ้หบ้ริสุทธ์ิคือการเขียนใหถู้กตอ้งชดัเจน 
 3.  ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีมีเจตนาอยา่งไร 
  ก.  เตือน 
  ข.  สัง่ 
  ค.  แนะน า 
  ง.  เชิญชวน 
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ข้อควำมที ่2 
 
 เรือล านั้นแล่นผ่านบา้นเรือนที่คบัคัง่ในบริเวณอ าเภอ แสงไฟฟ้าฉายออกมาจากโรงสีขา้วขา้งล าน ้ า
กระทบเมล็ดฝนที่สาดลงมามิรู้ส้ินสุด  แลดูเหมือนม่านที่ท  าด้วยน ้ ามากั้นไว ้ พอเรือเร่ิมผ่านบ้านเรือน          
ที่มีประปรายอยูน่อกอ าเภอ สายลมและสายฝนก็กระหน ่าลงมาแรงขึ้นกว่าเก่า คนโดยสารจ านวนมากที่นั่ง
หรือนอนอยูใ่นเรือพากนัขยบัตวั เหลียวซา้ยแลขวามองดูหนา้กนัอยา่งไม่สบาย  

พอเรือแล่นต่อมาอีกจะเขา้หัวเล้ียวที่เรียกว่า “ คุง้ส าเภา” ก าลงัแรงของพายกุ็มาปะทะเขา้กลางล า 
เสียงคนหวีดร้อง เสียงคนตะโกน เสียงเด็กร้องจา้ขึ้นด้วยความตกใจ ที่ก  าลังหลับก็ทะล่ึงตัวขึ้นสุดแรง       
ทุกคนถลันตวัเขา้ใส่กราบที่ไม่ได้เอียง ทนัใดนั้ นเรือก็โคลงกลับมาอีกข้างหน่ึงด้วยก าลังถ่วงสุดเหวี่ยง 
ท่ามกลางเสียงร้องที่ ฟังไม่ได้ศัพท์ และเสียงรัวกระด่ิงของนายท้าย ซ่ึงดึงสายกระด่ิงด้วยความตกใจ
ปราศจากสัญญาณใดๆ  และเรือนั้นก็คว  ่าลงทันที  เคร่ืองยนต์ในเรือคงเดินต่อไปอีกครู่หน่ึงสั่นสะทา้น    
อย่างแรงแล้วก็หยุดเงียบเหมือนกับหัวใจสัตว์ที่ เต้นต่อสู้อย่างแรงเป็นคร้ังสุดท้ายและก็ต้องหยุดลง           
เม่ือความตายมาถึงตวั 

(  หลายชีวติ  ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ) 

 
1.  ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของเร่ืองที่อ่าน 

  ก.  พายพุดัเรือล่ม 
  ข.  เรือแล่นถึงหวัเล้ียวที่เรียกวา่ “คุง้ส าเภา” 
  ค.  สายลมและสายฝนก็กระหน ่าลงมาแรงขึ้นกวา่เก่า 
  ง.  ทุกคนถลนัตวัเขา้ใส่กราบเรือที่ไม่ไดเ้อียงทนัใดนั้นเรือก็โคลงกลบัมาอีกขา้งหน่ึง 
 2๒.  เหตุการณ์ใดไม่ปรากฏในเร่ืองน้ี 
  ก.  เสียงเด็กร้อง 
  ข.  เสียงคนหวดีร้อง 
  ค.  สายฝนกระหน ่าลงมาแรง 
  ง.  สายน ้ าไหลเอ่ือยเร่ือยริน 
 3.  ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีมีเจตนาอยา่งไร 
  ก.  ตกัเตือน 
  ข.  เล่าเร่ือง 
  ค.  แนะน า 
  ง.  เชิญชวน 
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ข้อควำมที ่3 
 
 “ สีสนัแห่งคืนคริสตม์าสอนัเป็นเอกลกัษณ์อีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ การตกแต่งบรรยากาศโดยการ  
น าตน้สนมาประดบัประดาดว้ยดวงไฟหลากสีสนั ซ่ึงตามประเพณีของชาวตะวนัตกนั้นนอกจากจะติดไฟ
กะพริบแลว้ ยงัมีการแขวนของขวญัและน าดาวดาวดิประดบัไวบ้นยอดสุดเสมอ ชาวคริสตเ์ช่ือวา่                 
“ พระเยซูเจา้เปรียบเสมือนตน้ไมแ้ห่งชีวติ” 
 อีกหน่ึงส่ิงที่สร้างความหฤหรรษร่ื์นเริงในคืนคริสตม์าสก็คือ เพลงเฉลิมฉลองวนัคริสตม์าส โดย     
มีทั้งจงัหวะชา้และจงัหวะสนุกสนาน  โดยเพลงส่วนใหญ่แต่งในยคุพระราชินีวคิตอเรียแห่งองักฤษ            
ในปัจจุบนัไดมี้การแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและเป็นที่แพร่หลายไปทัว่โลก 
 สีสนัแห่งแสงไฟ เสียงดนตรีสนุกสนานทา้ทายลมหนาว การเฉลิมฉลองที่เป่ียมไปดว้ยความสุข  
และความสนุกสนาน การแบ่งปันของขวญัผกูมิตรไมตรีแก่กนัและกนั ท าใหว้นัคริสตม์าสกลายเป็นเทศกาล
แห่งความร่ืนเริง ที่คนทั้งโลกต่างตั้งตารอคอยที่จะร่วมกนัเฉลิมฉลอง” 

 
 

1.  ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีมีเจตนาอยา่งไร 
  ก.  แนะน า 
  ข.  เล่าเร่ือง 
  ค.  เชิญชวน 
  ง.  สัง่สอน 
 2.  ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองน้ี 
  ก. การตกแต่งบรรยากาศ 
  ข.  เพลงในวนัคริสตม์าส 
  ค.  การมอบของขวญัแก่กนั 
  ง.  การรับประทานอาหารร่วมกนั 
  3.  ขอ้ใดเป็นจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนเร่ืองน้ี 
  ก.  แจง้ใหท้ราบ 
  ข.  เตือนใหค้ิด 
  ค.  เสนอใหท้  า 
  ง.   สอนให้รู้ 
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ข้อควำมที ่4 
 

คุณเป็นวัยรุ่นแบบไหน 
 มาลองท าความรู้จกัตวัเอง  จากการส ารวจวยัรุ่นผ่านส่ือยอดนิยม ไม่วา่จะเป็นทีว ี วทิย ุอินเทอร์เน็ต 
แลว้พฒันาตวัเองใหเ้ป็นวยัรุ่นที่ดีในสังคม 
 1.  วยัรุ่นสวย หล่อ ใหค้วามส าคญักบัรูปลกัษณ์ของตวัเอง มกัดูแลตวัเองใหผ้วิขาว หนา้ใส  
หุ่นเพรียว และแต่งตวัตามแฟชัน่อยูเ่สมอ มีตน้แบบความสวย หล่อ เป็นดารา นกัร้อง 
 2.  วยัรุ่นวุน่รัก  ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองราวของความรักระหวา่งหนุ่มสาว มองความรัก              
 เป็นบทเรียนของชีวติ แมว้า่จะอกหกั ผดิหวงั แต่ก็ไม่กลวัที่จะมีความรัก 
 3.  ใหค้วามส าคญักบัเพือ่น มกัใชเ้วลาส่วนใหญ่กบักลุ่มเพือ่นเพือ่ท  ากิจกรรม ไวใ้จเช่ือใจ 
ในการปรึกษาและระบายเร่ืองราวปัญหาต่างๆให้เพือ่นรับฟัง 
 4.  วยัรุ่นนกัช็อป  เพราะโฆษณาและเน้ือหาในส่ือยอดนิยม เป็นตวักระตุน้ใหต้อ้งดูแลภาพลกัษณ์
ภายนอกใหดู้ดี อินเทรนด ์เลยตอ้งเป็นนกัช็อปสร้างสไตลใ์หต้วัเอง 
 5.  วยัรุ่นหัวใจเกาหลี  คลัง่ไคลว้ฒันธรรมและค่านิยมเกาหลีจากละคร เพลง และภาพยนตร์ จนเกิด
เป็นกระแส K-POP  ที่วยัรุ่นไทยพยายามลอกเลียนแบบดารานกัร้องเกาหลี 
 6 .  วยัรุ่นวยักลา้ กลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ท า มีเป้าหมายของตนเอง รู้วา่ตนเองชอบหรือตอ้งการ
ในส่ิงใด  พร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรคแ์ละเช่ือมัน่ในตนเองสูง 
 7.  วยัรุ่นวยัเอ็กซ์  สนใจเร่ืองเพศมากเป็นพเิศษ  ชอบเสพส่ือประเภทน้ี และดว้ยเน้ือหาของส่ือ       
ที่มกัรุนแรงและไม่เหมาะสม เลยกระตุน้ใหเ้กิดปัญหาทางเพศ 
 8.  วยัรุ่นกบัเร่ืองล้ีลบั  สนใจเร่ืองเหนือธรรมชาติ  เร่ืองล้ีลบั  การท านาย  การพยากรณ์ดวงชะตา 
เพราะเป็นช่วงวยัที่แสวงหาค าตอบ มีความอยากรู้อยากเห็นและอยากรู้อนาคต 
 9.  วยัรุ่นกลุ่มทางเลือก  สนใจในเร่ืองที่แตกต่าง และไม่ตามกระแส  วยัรุ่นส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 
  9.1  วยัรุ่นหวัสร้างสรรค ์ คือ มีความคิดสร้างสรรค ์ชอบประดิษฐ์ 
  9.2  วยัรุ่นหวันอกกระแส ( เด็กแนว ) มีความคิดเป็นของตนเอง  ไม่ตามกระแส แต่ไม่
ต่อตา้น 
  9.3  วยัรุ่นใฝ่รู้  สนใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสงัคมและความรู้รอบตวั 
  9.4  วยัรุ่นใฝ่ธรรมดี  สนใจเร่ืองหลกัธรรมศาสนาและการท าความดี 
( ขอ้มูลจาก มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษาร่วมกบัมูลนิธิไทยพบีีเอสและแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาชน ( สสย. ) ) 
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1.  ขอ้ใดเป็นจุดมุ่งหมายของเร่ืองที่อ่าน 
  ก.  แจง้ใหท้ราบ 
  ข.  เตือนใหค้ิด 
  ค.  เสนอใหท้  า 
  ง.   สอนให้รู้ 
 2.  ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองน้ี 
  ก.  การแบ่งประเภทของวยัรุ่น 
  ข. วยัรุ่นกลุ่มทางเลือก แบ่งได ้4 ประเภท 
  ค.  วยัรุ่นหวักีฬาจดัอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นกลุ่มทางเลือก 
  ง.  วยัรุ่นที่ใหค้วามส าคญักบัเพือ่นมกัปรึกษาและระบายเร่ืองราวปัญหาใหเ้พือ่นรับฟัง 
 3๓.  ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีมีเจตนาอยา่งไร 
  ก.  เตือน 
  ข.  สัง่ 
  ค.  แนะน า 
  ง.  เชิญชวน 
  

 
 
  
  คะแนนเตม็ 12  คะแนน ต้องได้ 10  คะแนนขึน้ไปถือว่ำผ่ำนนะคะ  คะแนนทีไ่ด้.....................  คะแนน 
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แบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองหลกัและกลวธิีกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคญั 
ค ำช้ีแจง  
 ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบทีถู่กตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยกาเคร่ืองหมายกากบาท (x)  
              ลงในกระดาษค าตอบ 
1.  “ 1) ลองพจิารณาดูเถิดวา่ประเทศไหนบา้งที่อุดมสมบูรณ์มัง่คัง่ไปดว้ยทรัพยากรแต่ตอ้งกระเซอะกระเซิง
วิง่พล่านไปขอเศษเงินชาติต่างๆอยา่งน่าสมเพช 2) เราพฒันากนัแบบไหนบา้นเมือง    ถึงวอดวายกนัไดห้มด
จดเช่นน้ี 3) เราถูกต่างชาติปิดประตูตีแมวจะบีบหรือจะตั้งเง่ือนไขอยา่งไรก็หือไม่ขึ้น หมดท่าหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ลม้ละลายทางการเงินการคลงัระหวา่งประเทศ 4) ไทยเปล่ียนจากเสือ  ตวัที่ 5 ในอาเซียนมา
เป็นหมานอ้ยผอมโซมีแต่หนงัหุม้กระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบงัสุกุลกนัเม่ือไหร่   ที่วดัไหนดี” 
 จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดเป็นประโยคใจความส าคญั 
 ก. 1) 
 ข. 2) 
 ค. 3) 
 ง. 4) 
 
2.  “ 1)ปัญหาตั้ งครรภ์ก่อนวยัอันควรนับว่าเป็นปัญหาสังคมระดับชาติปัญหาหน่ึงที่จะต้องเร่งแก้ไข            
2)ซ่ึงจะเป็นปัญหาทางสงัคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการป้องกนัในการมีเพศสมัพนัธ ์     
3)ซ่ึงจะโทษตวัเยาวชนเองก็ไม่ได้ว่าการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควรหรือการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ได้
ป้องกนันั้นจะเป็นการกระท าของตวัเยาวชนเอง 4 ) แต่ก็มีเหมือนกนัที่เยาวชนจะโดนมอมยา หรือถูกกระท า
ช าเรา  รวมทั้งการถูกข่มขืน” 
           ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของบทความน้ี 
 ก.  1) 
 ข. 2) 
 ค. 3) 
 ง. 4) 
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3.  คนไม่อ่ำนหนังสือไม่สมบูรณ์เช่นน้ันหรือ? ถูกทีเดียว ตำมทัศนะของท่ำนเบคอนเพรำะคนอ้วนอำจโง่ 
คนรวยไม่เข้ำใจโลกและชีวิต คนพิกำรอำจมองโลกในแง่ร้ำย แต่คนที่อ่ำนหนังสือขจัดปัญหำเหล่ำนี้ได้หมด 
เขำจึงเป็นคนสมบูรณ์ เขำด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงทันโลก และเข้ำใจชีวิตในทุกแง่ทุกมุม เขำจึงสำมำรถอยู่ในสังคม
อย่ำงผำสุก ทั้งๆที่เขำอำจยำกจนหรืออำจพิกำร 
 ขอ้ความน้ีมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก.  ใหข้อ้มูล 
 ข.  เตือนสติ 
 ค.  วเิคราะห์คุณและโทษ 
 ง.  ช้ีใหเ้ห็นส่ิงที่ถูกมองขา้ม  
 

4  “ ปัญหำเร่ืองกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวยัอันควรของเยำวชนอำจจะมีเหตุผลมำจำกยุคสมยัที่เปลีย่นแปลง
ไปเป็นโลกของยุคโลกำภิวัตน์  มีเทคโนโลยีที่ก้ำวไกล แต่ในขณะเดียวกันคนในสังคมกลับไม่ยกระดับ 
ของตนเองให้สูงเหมือนกับเทคโนโลยีท ำให้มกีำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในทำงที่ผิดๆ โดยไม่ค ำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม แต่กลับน ำมำสร้ำงผลประโยชน์ให้กับตนเอง เช่น กำรท ำส่ือลำมกอนำจำร กำรเผยแพร่รูป
ลำมกต่ำง ๆ เป็นต้น กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรเปิดช่องทำงให้เด็กและเยำวชนรับข้อมูลที่ผิดและไม่เกิด
ประโยชน์ ท ำให้มองว่ำกำรแสดงออกทำงเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเร่ืองปกติและกำรรับ
วัฒนธรรมจำกต่ำงชำติเข้ำมำจนท ำให้วัยรุ่นส่วนใหญ่เห็นว่ำ กำรแสดงออกทำงเพศในทีส่ำธำรณะเป็นเร่ือง
ปกติ ไม่ได้น่ำอำยแต่อย่ำงใด” 
 จากขอ้ความน้ีผูเ้ขียนมีเจตนาอยา่งไร 
 ก.  แจง้ใหท้ราบ 
 ข.  เตือนใหค้ิด 
 ค.  เสนอใหท้  า 
 ง.  สอนใหรู้้ 
 

5. “ ดูเหมือนวา่คนไทยอยา่งเราๆ จะใชท้ิชชูหรือกระดาษช าระโดยไม่ค  านึงถึงประเภทของทิชชู เรามกัเห็น
กระดาษช าระวางอยูบ่นโตะ๊อาหาร หรือถูกน าไปเช็ดหนา้เช็ดตา หรือแมก้ระทัง่เอาไวห่้อหรือวางรองอาหาร
เสียดว้ยซ ้ า โดยที่ไม่คิดรังเกียจใดๆ ทั้งที่  “ กระดาษช าระ” นั้นคือกระดาษเหมาะส าหรับท าความสะอาด 
หลงัขบัถ่าย  เป็นกระดาษยน่ นุ่ม ดูดซึมน ้ าไดดี้และยุย่ง่ายเม่ือเปียกน ้ า” 
 วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนบทความขา้งตน้คือขอ้ใด 
 ก.  อธิบายคุณสมบตัิของกระดาษทิชชู 
 ข.  ย  ้าเตือนอนัตรายที่เกิดจากการใชก้ระดาษทิชชู 
 ค.  ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคใชก้ระดาษทิชชูใหถู้กหนา้ที่ 
 ง.  ส่งเสริมใหล้ดการใชก้ระดาษทิชชูอยา่งฟุ่มเฟือย 
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6.  คนขยันชอบท ำงำนและหมั่นหำควำมรู้  เพ่ือจะได้ท ำงำนด้วยควำมฉลำด และรอบคอบ ดังตัวอย่ำง       
ป้ำแช่ม ป้ำแช่มเป็นคนขยันจึงต่ืนนอนแต่เช้ำท ำขนมกล้วย ขนมตำล และข้ำวเหนียวสังขยำไปขำยที่ตลำด 
ป้ำแช่มบอกกับใครๆเสมอว่ำ ถ้ำคนเรำขยันท ำงำนมีระเบียบ รู้วิธีท ำมำหำกนิก็จะไม่อดตำย 
 ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
 ก.  ป้าแช่มท าขนมไปขายที่ตลาด 
 ข.  ป้าแช่มเป็นคนขยนัจึงต่ืนนอนแต่เชา้ 
 ค.  คนขยนัท างานดว้ยความฉลาดและรอบคอบ 
 ง.  คนเราขยนัท างานมีระเบียบ  รู้วิธีท  ามาหากิน ก็จะไม่อดตาย  
 

7.  กำรสอบเอนทรำนซ์ไม่มีใครช่วยเรำได้นอกจำกตัวเรำเอง คนที่พร้อมทีสุ่ดย่อมจะมีโอกำสมำกกว่ำคนที่
ไม่พร้อม น่ีคือจุดหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต อย่ำได้ประมำท ขณะนี้ยังมีเวลำพอที่จะแก้ไขจุดบกพร่อง ทุกคน
ฝันที่จะเข้ำเรียนในมหำวิทยำลยั แต่ฝันจะเป็นจริงได้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม อย่ำงไรก็ตำมกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยไม่ใช่ส่ิงส ำคญัในชีวิต หำกสอบได้กน่็ำดีใจน่ำภูมิใจ แต่หำกพลำดก็ไม่ควรท้อแท้  เพรำะมีคน
จ ำนวนไม่น้อยที่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตโดยไม่ต้องจบมหำวิทยำลยั 
 ขอ้ใดเป็นขอ้คิดของบทความน้ี 
 ก.  ทุกคนมีโอกาสเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัอยา่งเท่าเทียมกนั 
 ข.  การเรียนจบจากมหาวทิยาลยัไม่ใช่ส่ิงส าคญัในชีวติเสมอไป 
 ค.  ทุกคนมีก าลงัใจและมุมานะในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัมากขึ้น 
 ง.  ไม่มีการฝากหรือช่วยเหลือให้ใครสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้
 

8.  กล้วยเป็นพืชที่คนไทยรู้จักและน ำมำใช้ประโยชน์เป็นเวลำนำนมำกแล้ว กล้วยปลูกง่ำยดูแลง่ำย  
ใบใช้ห่อของ ผลใช้กิน ล ำต้นใช้เลีย้งสัตว์ ดังน้ันเรำมำปลูกกล้วยกันดีกว่ำจะได้มีกล้วยกินกันทุกโรงเรียน 
 ขอ้ใดมีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 
 ก.  กลว้ยเป็นพชืที่ปลูกง่าย 
 ข.  กลว้ยเป็นพชืที่มีประโยชน์มาก 
 ค.  กลว้ยเป็นพชืที่ใชเ้ล้ียงสตัวไ์ด ้
 ง.  กลว้ยสามารถกินไดทุ้กโรงเรียน 
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9.  วิกฤตน ้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยเกดิขึน้ติดต่อกนั 2  ปีแล้ว ปีที่แล้วและปีนี้ ผลจำกพำยุไต้ฝุ่น                
พำยุโซนร้อน และพำยุดีเปรสช่ัน ที่เกิดถี่ขึน้ในทะเลจีนใต้และลมมรสุมที่พัดผ่ำนประเทศไทย ท ำให้ฝนตก
ต่อเน่ืองยำวนำนขึน้ซ่ึงเป็นควำมผิดปกติของวงจรธรรมชำติที่เคยมีมำแต่ดั้งเดิม 
 ควรตั้งช่ือเร่ืองน้ีวา่อะไร 
 ก.  พายโุซนร้อน 
 ข.  ธรรมชาติเอาคืน 
 ค.  วงจรชีวิตคนกรุงเทพฯ 
 ง.  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
 
10.  แม้ว่ำดอกไม้จะไม่ใช่ส่ิงจ ำเป็นหรือส ำคญัที่สุดต่อชีวิตคนเรำ แต่ทุกคนคงยอมรับว่ำ ถ้ำโลกของเรำ     
ขำดดอกไม้ โลกก็คงจะไม่สดใสไม่มีชีวิตชีวำเช่นทุกวันนี ้
 ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
 ก.  โลกอยูไ่ดด้ว้ยดอกไม ้
 ข.  ดอกไมจ้  าเป็นต่อชีวติของเรา 
 ค.  ดอกไมช่้วยใหโ้ลกมีสีสนัน่าอยู ่
 ง.  ถา้คนเราขาดดอกไมก้็เหมือนไร้ชีวติชีวา 
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บรรณำนุกรม 
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บรรณำนุกรม 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1  หลกัและกลวธิีกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคญั 

ค ำช้ีแจง  จงเลือกและใส่เคร่ืองหมายกากบาท   (X)ในขอ้ที่ถูกที่สุด 
 

            ทดสอบก่อนเรียน    ทดสอบหลงัเรียน 

ข้อ ก ข ค ง      ข้อ ก ข ค ง 

1 X    1  X   

2  X   2 X    

3   X  3   X  

4  X   4  X   

5   X  5   X  

6  X   6    X 

7 X    7  X   

8    X 8 X    

9   X  9  X   

10  X   10   X  
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 1  
ค ำช้ีแจง  
        ให้นักเรียนระบุต ำแหน่งและใจควำมส ำคญัจำกข้อควำมทีก่ ำหนดให้   
 
1.   ต ำแหน่ง ต้นย่อหน้ำ 
 ใจควำมส ำคญั อ้อยเป็นพืชทีป่ลูกง่ำย  ทนทำนต่อสภำพแวดล้อม 
 
2. ต ำแหน่ง ต้นย่อหน้ำ 
 ใจควำมส ำคญั ปัจจุบันเรำพยำยำมจะฝึกเยำวชนของเรำให้รู้จักควำมคดิสร้ำงสรรค์   

มีควำมมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง 
 
3 ต ำแหน่ง ไม่ปรำกฏต ำแหน่งใด 
 ใจควำมส ำคญั ควำมก้ำวหน้ำทำงงำนรำชกำรแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน 
 
4. ต ำแหน่ง ต้นและท้ำยย่อหน้ำ 
 ใจควำมส ำคญั จงเคำรพและเข้ำใจในกำรด ำรงอยู่ของแต่ละสังคม เหมือนต้นไม้ทุกต้น 

ย่อมมียอดของมันเอง 
 

5. ต ำแหน่ง กลำงย่อหน้ำ 
 ใจควำมส ำคญั จงบินเอำเท่ำที่เรำจะบินไหว 
 
   

        ไม่ยำกอย่ำงที่คดิใช่ไหมคะ 
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 2 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนสรุปใจควำมส ำคญัของข้อควำมต่อไปนี ้ ให้ถูกต้อง 
 
1. ใจควำมส ำคญั คือ วธีิแก้ปัญหำเตำรีดไหม้  คือ กำรใช้ยำสีฟันป้ำยทีร่อยไหม้ 

แล้วใช้เศษผ้ำถูแรงๆให้ทัว่จำกน้ันน ำผ้ำชุบน ำ้ท ำควำมสะอำด 
อกีคร้ัง 
 

2. ใจควำมส ำคญั คือ สำเหตุส ำคญัทีท่ ำให้หลำยคนไม่รับประทำนอำหำรเช้ำ  
ม ี2 ประกำรคือ  1.  ไม่มเีวลำพอ   

   2.  กลวัอ้วนหรือต้องกำรลดน ำ้หนัก 
 

3.  ใจควำมส ำคญั คือ ถุงพลำสติกทีน่ ำมำใส่อำหำรส ำเร็จรูปควรเป็นถุงใหม่  
คือ ท ำจำกพลำสติกสังเครำะห์ใหม่ ซ่ึงเน้ือเรียบมนั ไม่มสีี 
 

4. ใจควำมส ำคญั  คือ ควำมเหงำคือ ควำมรู้สึกเปล่ำเปลีย่วไม่มเีพ่ือน 
 
5. ใจควำมส ำคญั  คือ ส่ิงหนึ่งทีส่ำมำรถช่วยพฒันำกำรคดิ  กำรเขียนได้อย่ำงมำก 

คือ กำรอ่ำน 
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 3  
 

ค ำช้ีแจง   ให้นักเรียนจับใจควำมส ำคญัแต่ละย่อหน้ำ  แล้วน ำมำเรียบเรียงเป็นใจควำมส ำคญัให้ถูกต้อง 
 
ใจควำมส ำคญัของย่อหน้ำที่ 1 
 สมุนไพรที่จะแนะน าในการรักษาสิวคือ วา่นหางจระเข ้ ส่วนที่น ามาใชค้ือ วุน้ 
 
ใจควำมส ำคญัของย่อหน้ำที่ 2 
 ผวิแหง้ ควรน าไปผสมกบัน ้ ามนัมะกอกหรือไข่แดง  คนแรงๆใหเ้ขา้กนัเป็นเน้ือเดียวแลว้น ามาพอก
หนา้ทิ้งไวส้กัพกัแลว้ลา้งออก 
 
ใจควำมส ำคญัของย่อหน้ำที่ 3 
 ผวิมนั  ใหน้ าวา่นที่ตดัใหม่ๆไปแช่น ้ าใหย้างเหลืองไหลออกหมดก่อนเอาวุน้มาพอกหนา้สกัพกั 
 
 
 
 
 
สรุปใจควำมส ำคญัของเร่ือง สมนุไพรรักษำสิว 
 สมุนไพรที่จะแนะน าในการรักษาสิวคือ วา่นหางจระเข ้ ส่วนที่น ามาใชค้ือ วุน้ โดยคนที่มีผวิแหง้ 
ควรน าไปผสมกบัน ้ ามนัมะกอกหรือไข่แดง  คนแรงๆใหเ้ขา้กนัเป็นเน้ือเดียวแลว้น ามาพอกหนา้ทิ้งไวส้กัพกั

แลว้ลา้งออก  ส าหรับคนท่ีมีผวิมนั  ใหน้ าวา่นที่ตดัใหม่ๆไปแช่น ้ าใหย้างเหลืองไหลออกหมดก่อนเอาวุน้
มาพอกหนา้สกัพกั 
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 4 
    
 

วธีิสรุปใจควำมส ำคญั 

ใคร  ครู  คือ ผู้อยู่เบ้ืองหลงัควำมส ำเร็จของศิษย์ทุกคน 
ท ำอะไร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก ำหนดให้จัดกจิกรรมวนัครู 
เม่ือไร  วนัที่ 16  มกรำคมของทุกปี 
อย่ำงไร มีกจิกรรม 3  ประเภทคือ กจิกรรมทำงศำสนำ  พธีิร ำลกึพระคุณ 

บูรพำจำรย์  และกำรแข่งขันกฬีำหรือกำรจัดงำนร่ืนเริงในช่วงเยน็ 
ผลเป็นอย่ำงไร ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีควำมส ำคญัต่อประเทศชำติเป็นอย่ำงมำก 
 

 

 

 

สรุปใจควำมควำมส ำคญั 

 เพรำะครูคือ ผู้อยู่ เบ้ืองหลังควำมส ำเร็จของศิษย์ทุกคนและครูเป็นปูชนียบุคคล
ที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศชำติเป็นอย่ำงมำก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก ำหนดให้จัด
กิจกรรมวันครูขึ้นในวันที่  16 มกรำคมของทุกปี โดยมีกิจกรรม 3  ประเภท คือ 
กจิกรรมทำงศำสนำ  พธีิร ำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ และกำรแข่งขันกฬีำหรือกำรจัดงำน
ร่ืนเริงในช่วงเยน็   
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     แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 5 
 

 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่ำนเร่ืองแล้วจับใจควำมส ำคญัโดยตอบค ำถำมให้ถูกต้อง 

 

 ข้อควำมที่ 1 
  1. ค 

  2. ง 

  3. ข 

 

 ข้อควำมที่ 2 

  1. ก 

  2. ง 

  3. ข 

 

 ข้อควำมที่ 3 

  1. ข 

  2. ง 

  3. ก 

 

 ข้อควำมที่ 4 

  1 ก 
  4. ค 
  3. ค 
  
 

       
 
 
 
 
 
 

 


