
 

 



 

ค าน า 
   
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ รายวชิาภาษาไทย  รหสัวชิา   ท ๑๖๑๐๑  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การอ่านตีความ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จดัทาํข้ึนเพื่อให้
ครูผูส้อนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความเขา้ใจใน
บทเรียนและเกิดทกัษะในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นนวตักรรมแบบฝึกทกัษะท่ีจดัทาํข้ึน
เพื่อการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน  และเป็น
การเสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่นกัเรียนหลงัจากเรียนเน้ือหาจากบทเรียนไปแลว้  ทาํใหน้กัเรียนมี
โอกาสนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาฝึกใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจกวา้งมากข้ึน  และเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีไม่ผา่นเกณฑข์องจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนด  นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนชา้เน่ืองจากความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลยงัสามารถศึกษาเน้ือหาท่ีตนยงัไม่เขา้ใจดว้ยตนเอง  โดยใชเ้วลาวา่งจาก
การเรียน โดยอยูใ่นการดูแลและแบบฝึกทกัษะการอ่านตีความประกอบการสอน จาํนวน  ๕  เล่ม 
คือ 

แบบฝึกทกัษะท่ี ๑  เร่ือง  เร่ืองคาํและความหมายของคาํ 
แบบฝึกทกัษะท่ี ๒  เร่ือง  ขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็น 
แบบฝึกทกัษะท่ี ๓ เร่ือง  เร่ืองสาํนวนไทย 
แบบฝึกทกัษะท่ี ๔ เร่ือง  การจบัใจความ 
และแบบฝึกทกัษะท่ี ๕ เร่ือง  การอ่านตีความ 
ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แบบฝึกเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาภาษาไทย  รหสัวชิา   ท ๑๖๑๐๑  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ และ
เป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนท่ีจะนาํแบบฝึกทกัษะไปใชใ้นการพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพท่ีดีข้ึน 
และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 
 

                                                                                           อาพร    จนัทราภา 
   
   
 
                      

 
 

 
 
 



 

 

 

สารบัญ 
   
เร่ือง                   หน้า 
คาํนาํ          ก 
สารบญั          ข 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั       ๑ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้        ๑ 
คาํแนะนาํการเรียน  สาํหรับนกัเรียน      ๒ 
แบบทดสอบก่อนเรียน        ๓ 
ชุดฝึกทกัษะท่ี ๑         ๕ 
แบบทดสอบหลงัเรียน        ๑๙ 
เฉลยชุดฝึกทกัษะท่ี ๑        ๒๑ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน      ๒๔ 
บรรณานุกรม         ๒๕ 
 
                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
         มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใช้ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

        ตัวช้ีวดั  ท ๑.๑  ม.๑/๒  จบัใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน 
      ท ๑.๑  ม.๑/๔  ระบุและอธิบายคาํเปรียบเทียบ  และคาํท่ีมีความหมายในบริบท 
                                                  ต่างๆ จากการอ่าน 
  ท ๑.๑  ม.๑/๕  ตีความคาํยากในเอกสารวชิาการโดยพิจารณาจากบริบท 
  ท ๑.๑  ม.๑/๘ วเิคราะห์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่านงานเขียนอยา่งหลากหลาย 
                                                  เพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ 
  ท ๑.๑  ม.๑/๙  มีมารยาทในการอ่าน 
  ท ๓.๑  ม.๑/๖  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพดู 
       ท ๕.๑  ม.๑/๔ สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

        จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้สามารถ 
 ๑.  อธิบายความหมายของคาํศพัทท่ี์กาํหนดใหไ้ด ้
 ๒.  ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
        ๓.  บอกคาํท่ีมีความหมายโดยตรงและโดยนยัได ้
        ๔.อธิบายความหมายของคาํศพัทท่ี์ปรากฏในบทประพนัธ์เร่ืองขุนชา้งขนุแผน  
ตอนกาํเนิดพลายงามได ้ ได ้  
 ๕.  อธิบายความหมายของคาํโดยอาศยับริบทได ้
 ๖.แปลความหมายของบทประพนัธ์ในเร่ืองขุนชา้งขนุแผนตอนกาํเนิดพลายงาม 
และโคลงโลกนิติได ้
 ๗.  แปลความหมายของขอ้ความท่ีกาํหนดได ้
               ๘.  แปลความหมายของบทประพนัธ์ในโคลงโลกนิติได ้  
 ๙.  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  และการพดู 
 สาระส าคัญ  :  การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ แลว้สามารถเขา้ใจความหมายของคาํ  

และถอ้ยคาํ   จะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจสารไดต้รงตามเจตนาและวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 
แบบฝึกทกัษะการอ่านตีความสร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทกัษะ 

    การอ่านตีความตามลาํดบัขั้นตอนการอ่านตีความ  ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  
ในแบบฝึกทกัษะการอ่านตีความ  ใหน้กัเรียนศึกษาและปฏิบติัตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ๑.  ศึกษาจุดประสงคข์องแบบฝึกทกัษะการอ่านตีความ 
 ๒.  แบบฝึกแต่ละชุดประกอบดว้ยคาํแนะนาํการเรียน  เน้ือหา  และกิจกรรม 
ใหน้กัเรียนปฏิบติั 
 ๓.  ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาก่อนท่ีจะลงมือทาํกิจกรรมท่ีกาํหนด 
 ๔.  นกัเรียนตอ้งตั้งใจทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกาํหนด  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านตีความของ
นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง   
 

    นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง  และตั้งใจศึกษาทาํกิจกรรมในแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ตีความอยา่งเตม็ความสามารถ  

         
                  คุณครูอาพร    จนัทราภา 
           

                  
      

 

                 
 

 

 

 

 

 

ค าแนะน าการเรียน  ส าหรับนักเรียน 

 

ตั้งใจเรียนนะครับ 

เพื่อน ๆ บณัฑิตนอ้ย
ทั้งหลาย 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านตีความชุดที ่๑  เร่ืองค าและความหมายของค า 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  โดยทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
๑. ขอ้ใดมีความหมายโดยตรง 

ก.   วนัน้ีฉนัโดนแม่เทศน์เพราะไม่ไปโรงเรียน 
ข. ฉนัตั้งใจจะไปฟังพระเทศน์ในวนับุญมหาชาติ 
ค. เธอเป็นดาวของโรงเรียน  ใคร ๆ ก็รู้จกัเธอ 
ง. สองคนนัน่เขาไม่ถูกกนัต่างสวมหวัโขนเขา้หากนั 

๒. ขอ้ใดมีความหมายโดยนยั 
ก.   ชาวนาไถนาเตรียมหวา่นขา้ว 
ข.   เสือตะปบลูกกวางอยา่งวอ่งไว 
ค.   เธอเป็นคนกระฉบักระเฉง 
ง.   หล่อนเล่นละครตบตาคนดูไดเ้ก่งจริง ๆ 

๓. คาํวา่ “อาลยั” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก.   การพลดัพราก 
ข. อาการเศร้าโศกเสียใจ 
ค.   การพรรณนาถึงคนรัก 
ง.   การพรรณนาถึงความรัก 

๔.   “ไม่เสียของขาวเหลืองเคร่ืองอฏัฐะ”  ส่ิงของในขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองอฏัฐะ 
       ก.   สบง  จีวร  
       ข.   มุง้   ผา้ห่มนอน 

ค. สังฆาฏิ   ประคดเอว 
ง. บาตร   กระบอกกรองนํ้า 

       ๕.   ขอ้ใดไม่มีคาํศพัทท่ี์หมายถึง “พระมหากษตัริย”์ 
      ก.   อยา่รู้ร้างบงกชบทศรี 
      ข.   คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
      ค.   โอผ้า่นเกลา้เจา้ประคุณของสุนทร 
      ง.   ใหผ้อ่งพน้ภยัสาํราญผา่นบุรินทร์ 

 

 

 



 

   

 
๖.  ขอ้ใดกล่าวถึงเพลงพื้นบา้นชนิดหน่ึง 
 ก.   บา้งฉลองผา้ป่าเสภาขบั    ระนาดรับรัวคลา้ยกบันายเส็ง 

ข.   ไดฟั้งเล่นต่างต่างท่ีขา้งวดั    ดึกสงดัเงียบหลบัลงกบัหมอน 
 ค.   มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพง็    เม่ือคราวเคร่งก็มิใคร่จะไดดู้ 
 ง.   ไอล้าํหน่ึงคร่ึงท่อนกลอนมนัมาก    ช่างลาวยากเล้ือยเจ้ือยจนเม่ือยหู 
๗.  ขอ้ใดกล่าวถึงพืชนํ้าหลายชนิดกวา่ขอ้อ่ืน 
 ก.   เหล่าบวัเผือ่นแลสลา้งริมทางจร 
 ข.   สายต่ิงแกมแซมสลบัตน้ตบัเต่า 
 ค.   กา้มปูซอ้นเสียดสาหร่ายใตค้งคา 
 ง.   กระจบัจอกดอกบวับานผกา   
      ข้อ  ๘-๙  จงบอกความหมายโดยนัยของค าที่ก าหนด 
๘.  สีเขียว  หมายถึงส่ิงใด 
  ก.   ตน้ไม ้
  ข.   ตน้หญา้ 
        ค.   ทะเล 
  ง.   ความอุดมสมบูรณ์ 
๙.  รุ่งอรุณ  หมายถึงส่ิงใด  
  ก.   ตอนเชา้ 
  ข.   การเร่ิมตน้ 
  ค.   ความเบิกบาน 
  ง.   การเดินทาง 
๑๐.  “เจา้ดอกเอ๋ยดอกขจรอาวรณ์ถวลิ     นกขมิน้เหลืองอ่อนจะนอนไหน 
 เขาวางขลุ่ยข่มนํ้าตาวา้เหวใ่จ     ตอบไม่ไดด้อกหนาขา้คนจร” 
 นกขมิน้  หมายถึงส่ิงใด 

ก. นกัท่องเท่ียวท่ีเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ 
ข. คนท่ีชอบท่องเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ 
ค. คนยากจนตอ้งขอทานพลดัถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั  
ง. คนพลดัถ่ินฐาน  คนจร  คนเร่ร่อน  ไม่มีท่ีอยูท่ี่แน่นอน 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

         ค า  หมายถึง  เสียงท่ีเปล่งออกมาแลว้มีความหมาย 
 คาํ  เป็นสารท่ีผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนเจตนาหรือตั้งใจส่ือไปยงัผูฟั้งหรือผูอ่้าน  คาํทุกคาํจึงมี
ความหมายทั้งส้ิน  ค าแบ่งเป็นค าทีม่ีความหมายโดยตรง  และค าทีม่ีความหมายโดยนัย 
 ๑.  ความหมายโดยตรง    คือ  ความหมายท่ีตรงตามเน้ือความหรือความหมายท่ีปรากฏ 
ในพจนานุกรม  เป็นคาํท่ีใชท้ัว่ ๆ ไปทั้งการพดูและการเขียน   
 ๒.  ความหมายโดยนัย  คือ  ความหมายท่ีไม่เป็นไปตามธรรมดา  เป็นเชิงเปรียบเทียบหรือมี
ความเก่ียวโยงกบัส่ิงอ่ืน  หรือมีความหมายซ่อนเร้นอยูใ่นคาํ   
 ตารางการแปลความหมาย  

ข้อความ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 
ผกัชี โรยหนา้ ผกัชนิดกล่ินหอมนิยมมาแต่งอาหาร  ผูท่ี้ชอบทาํอะไรความดีเพียงผวิเผนิ 

ใตดิ้น ส่ิงท่ีวางหรืออาศยัอยูต่ ํ่าลงไปในดิน  ไม่เปิดเผย ไม่ถูกกฎหมาย  

สวมหนา้กาก การนาํส่ิงอ่ืนมาปิดบงัใบหนา้ แสดงท่าท่ีใหเ้ขา้ใจผดิ  

ยกเมฆ อาการกาํลงัยกข้ึนดา้นบน  การกุเร่ืองข้ึนมาเอง  

นกต่อ นกท่ีมีไวส้าํหรับล่อนกตวัอ่ืน คนท่ีทาํหนา้ท่ีใหผู้อ่ื้นหลงเช่ือ  

แกะดาํ สัตวช์นิดหน่ึงขนหยกิ มีเขา  ผูท่ี้ทาํไม่เหมือนใคร(ทางไม่ดี) 

ถือหาง อาการกาํลงัจบั ยก หยบิ  การเขา้ขา้ง สนบัสนุน  

นอกคอก อาการท่ีกาํลงัอยูด่า้นนอก  ประพฤตินอกลู่นอกทาง 
แบไต๋ อาการกาํลงักางมือออก  เปิดเผยความลบัท่ีซ่อน  

ไก่อ่อน ไก่ท่ียงัมีอายไุม่มาก  คนท่ีไม่มีประสบการณ์ 

คนัปาก อาการท่ีกาํลงัคนั อยากพดู  

 

 
 

 

ค าและความหมายของค า 

 



 

  

 

คาํท่ีมีความหมายโดยนยันั้นมีเป็นจาํนวนมาก  มกัเป็นคาํท่ีให้อารมณ์ความรู้สึก
แก่ผูอ่้านมากกว่าคาํท่ีมีความหมายตรง  นิยมนาํไปเป็นคาํเปรียบในการเขียน  แต่ตอ้ง
เขา้ใจตรงกนั  เช่น 

             ดอกไม ้    หมายถึง       ผูห้ญิง 
สีเขียว      หมายถึง       ความอุดมสมบูรณ์ 

เมฆ          หมายถึง       อุปสรรค 

สีขาว       หมายถึง       ความบริสุทธ์ิ 

อีกา          หมายถึง       คนใจดาํ 
สายรุ้ง      หมายถึง     ความหวงั 
หงส์         หมายถึง     ความสูงศกัด์ิ  ความดีงาม 

เสือ           หมายถึง     ความดุร้าย  ความแขง็แกร่ง 
ทบัทิม      หมายถึง     หญิงท่ีดีงาม 

ดอกลัน่ทม    หมายถึง      ความเศร้าโศก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จริงๆ แล้วไม่ยาก
เลยนะจ๊ะ 

ครับผม.... 
ไม่ยากเลยครับ

เพือ่นๆ 

 
 

 



 

 

 

 

กจิกรรมที ่ ๑ ให้นักเรียนช่วยกนัอธิบายความหมายของค าศัพท์ที่  
                               ก าหนดให้ต่อไปนีพ้ร้อมแต่งประโยค  (๑๒  คะแนน)  
 
๑.  เวทมนต ์
หมายถึง.................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
ประโยค.................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
๒.  สมภาร 
หมายถึง.................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
ประโยค.................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
๓.  โซ่ตรวน 
หมายถึง.................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
ประโยค.................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

กจิกรรมที ่ ๒      ให้นักเรียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ทีป่รากฏในบทประพนัธ์
ต่อไปนี ้ (นักเรียนสามารถดูรายละเอยีดของบทประพนัธ์เพิม่เติมจากเร่ือง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม)  ๑๖  คะแนน 

 
 บทประพนัธ์ที ่ ๑  (๔  คะแนน) 

    เจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ 

แล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลยั 
แต่คร้ังนีม้กีรรมจะจ าจาก 
เทีย่วหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญ 

แม่รักลูกลูกกรู้็อยู่ว่ารัก 
จะกนินอนวอนว่าเมตตาเตอืน 

แม่วนัทองของลูกจงกลบับ้าน 

จะก้มหน้าลาไปมไิด้กลวั 
      

 

 

 

 

 

ช าเลอืงแลดูหน้าน า้ตาไหล 
ลูกเตบิใหญ่คงจะมาหาแม่คุณ 

ต้องพลดัพรากแม่ไปเพราะไอ้ขุน 

ไม่ลมืคุณมารดาจะมาเยอืน 

คนอืน่สักหมืน่แสนไม่แม้นเหมอืน 

จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตวั 
เขาจะพาลว้าวุ่นแม่ทูนหัว 
แม่อย่ามวัหมองนักจงหกัใจ 
 

 

 

 

 

 
 

                
 
 

  
 
 
 
 
 

  

ช าเลอืง หมายถึง
.................................................................................................................................... 
มวัหมอง หมายถงึ
.................................................................................................................................... 
อาลยั  หมายถึง 
.................................................................................................................................... 
เรือนร้าง
.................................................................................................................................... 
เดชะบุญ หมายถึง 
.................................................................................................................................... 
เมตตา หมายถึง 
.................................................................................................................................... 



 

 

 

 บทประพนัธ์ที ่ ๒  (๔  คะแนน) 

 
ลูกเห็นแต่แม่คุณค่อยอุ่นใจ 

อนัต ารับต าราสารพดั 

ถ้าลมืหลงตรงไหนไขออกดู 

แล้วลูบหลงัส่ังความพลายงามน้อย 
รู้ส่ิงไรไม่สู้รู้วชิา 

 
ช่วยสอนให้พลายงามเรียนความรู้ 
ลูกเกบ็จัดแจงไว้ทีใ่นตู้ 

ทั้งของครูของพ่อต่อกันมา 
เจ้าจงค่อยร ่าเรียนเขียนคาถา 
ไปเบือ้งหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ 

                
ต ารับต ารา หมายถึง 
.................................................................................................................................... 
จัดแจง หมายถึง 
.................................................................................................................................... 
ไขออก  หมายถึง 
 .................................................................................................................................... 
คาถา 
.................................................................................................................................... 
เบือ้งหน้า หมายถึง 
.................................................................................................................................... 
สารพดั หมายถึง 
.................................................................................................................................... 
 

  
 
 
 
 
 
 
บทประพนัธ์ที ่ ๒  (๒  คะแนน) 

        
        “ถึงหนา้วงัดงัหน่ึงใจจะขาด            คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
     โอผ้า่นเกลา้เจา้ประคุณของสุนทร      แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเชา้เยน็” 



 

  

 
บทประพนัธ์ที ่ ๓  (๖  คะแนน) 

 
 
                                 “พระนิพพานปานประหน่ึงศีรษะขาด    
                          ดว้ยไร้ญาติยากแคน้ถึงแสนเขญ็ 
                         ทั้งโรคซํ้ ากรรมซดัวบิติัเป็น 
                         ไม่เล็งเห็นท่ีซ่ึงจะพึ่งพา 
                         จึงสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย 
                         ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา 
                         เป็นส่ิงของฉลองคุณมุลิกา 
                         ขอเป็นขา้เคียงบาททุกชาติไป”  
 
      พระนิพพาน    ในท่ีน้ี  หมายถึง    ...................................................... 
      ............................................................................................................ 
     วบิติั      หมายถึง    ................................................................................ 
     พรต      หมายถึง    ................................................................................ 
     สมถะ    หมายถึง   ................................................................................. 
     วสา       หมายถึง   ................................................................................. 
     มุลิกา    หมายถึง   .................................................................................. 
 

 

 

 
 

ทาํคะแนนให้
ไดเ้ยอะ ๆ นะ

เพื่อน ๆ 

 

 

 



 

 

 
บทประพนัธ์ที ่ ๔  (๔  คะแนน) 

 
                                 “ถึงเกร็ดยา่นบา้นมอญแต่ก่อนเก่า 
                      ผูห้ญิงเกลา้มวยงามตามภาษา 
                      เด๋ียวมอญถอนไรจุกเหมือนตุก๊ตา 
                     ทั้งผดัหนา้จบัเขม่าเหมือนชาวไทย 
                      โอส้ามญัผนัแปรไม่แทเ้ท่ียง 
                       เหมือนอยา่งเยี่ยงชายหญิงทิ้งวสิัย 
                       น่ีหรือจิตคิดหมายมีหลายใจ 
                       ท่ีจิตใครจะเป็นหน่ึงอยา่พึงคิด” 
 
        ภาษา    หมายถึง   ........................................................................... 
        ......................................................................................................... 
       ไร   หมายถึง   ................................................................................... 
       .......................................................................................................... 
       มอญ   หมายถึง    .............................................................................. 
       .......................................................................................................... 
       จบัเขม่า    หมายถึง   ......................................................................... 
       .......................................................................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

ยิง่เรียน  ยิง่สนุก  เธอวา่ไหม ? 

 
 

 



 

 

กจิกรรมที ่ ๓        จงอธิบายความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี ้ (๑๐  คะแนน) 
 

๑.  “ผกูพยนตหุ่์นหญา้เขา้ราว ี ทองประศรีสอนหลานชาํนาญมา” 
     ราว ี   หมายถึง............................................................................................................. 
๒.  “ทั้งเรียนธรรมกรรมฐานนิพพานสูตร  ร้องเรียกภูตพรายปราบกาํราบผี” 

ภูตพราย  หมายถึง.......................................................................................................  
๓.  “ตรงหนา้โรงโพงพางเขาวางราย” 
      โพงพาง   หมายถึง.......................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................
๔.  “ขอเดชะอานุภาพพระทศพล    ใหผ้อ่งพน้ภยัพาลสาํราญกาย” 
      ทศพล   หมายถึง ............................................................................................................ 
๕.  “ง้ิวนรกสิบหกองคุลีแหลม    ดงัขวากแซมเส้ียมแซกแตกไสว” 
     องคุลี    หมายถึง............................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................
๖.  “ชมพระพิมพริ์มผนงัยงัย ัง่ยนื” 
      พระพิมพ ์   หมายถึง....................................................................................................... 
๗.  “เดือนสิบเอด็เสร็จธุระพระวสา” 
      พระวสา   หมายถึง  ........................................................................................................ 
๘.  “เคยหมอบใกลไ้ดก้ล่ินสุคนธ์ตรลบ     ละอองอบรสร่ืนช่ืนนาสา” 
      สุคนธ์    หมายถึง   .......................................................................................................... 
      นาสา     หมายถึง  ........................................................................................................... 
๙.  “ ดูคร้ึมครึกพฤกษาป่าสงดั   ไม่แกวง่กวดักา้นก่ิงประวิงไหว ” 
       พฤกษา    หมายถึง........................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 
๑๐.  “ไม่เสียของขาวเหลืองเคร่ืองอฏัฐะ” 
        เคร่ืองอฏัฐะ    หมายถึง   .............................................................................................. 
 

 
  



 

 

 

    กจิกรรมที ่ ๔       ให้นักเรียนหาค าเปรียบเทยีบมาเติมท้ายข้อความต่อไปนี ้  
                               (๑๐  คะแนน)  
    
๑.  ซนเหมือน ...............................................          ๒.  ใจกวา้งอยา่ง ............................................. 
๓.  งงเป็น .....................................................          ๔.  ดีใจจน ...................................................... 
๕.  ตรงเป็น ..................................................          ๖.  ใจเสาะเป็น ................................................. 
๗.  หิวจน ......................................................         ๘.  ง่ายเหมือน ................................................. 
๙.  แคบเป็น ...................................................        ๑๐. หนา้บานเป็น .............................................
๑๑.  กองใหญ่เท่า .............................................       ๑๒.  โง่เหมือน................................................. 
๑๓.  ต่างกนัราว ................................................      ๑๔.  เคม็เป็น .................................................. 
๑๕.  หวัเราะจน ................................................       ๑๖.  บริสุทธ์ิดุจ.............................................. 
๑๗.  รักปานจะ ................................................        ๑๘.  เบาเหมือน.............................................. 
๑๙.  ตาโตเท่า ...................................................        ๒๐.  เสียงดงัราว............................................    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คอยดูนะเพื่อน  ฉนั
จะทาํทุกกิจกรรมให้
ไดค้ะแนนเตม็เลย

เชียว….. 



 

 

 

  กจิกรรมที ่ ๕         ให้นักเรียนเขยีนอกัษร  ต  ลงในช่องว่างในข้อทีม่คีวามหมาย
ตรง  และเขยีนอกัษร  ป  ลงในช่องทีม่คีวามหมายโดยนัยหรือความหมาย
เปรียบเทยีบ  (๑๐  คะแนน)  

  ตัวอย่าง  .....ต.....   แม่เล้ียงหมูไมห้ลายตวั 
    .....ป.....   ขอ้สอบหมู ๆ  

 
..............  ๑.  เด็กพวกน้ีลงิเหลือเกิน 
………..  ๒.  แม่คา้ร้านน้ีเค็มมากไม่เคยลดราคาสินคา้ให้ใครเลย 
...............  ๓.  ชาติชายมีความก้าวหน้าในชีวิตมาก 
...............  ๔.  ชีวติเราเม่ือเมฆหมอกผา่นพน้ทุกอยา่งก็จะดีเอง 
...............  ๕.  เด็กรุ่นใหม่กลุ่มน้ีไฟแรงมาก 
...............  ๖.  อาหารบูดแลว้  อยา่กินเลยนะ 
...............  ๗.  ลิงชอบกินกล้วย 
................  ๘.  เขาซ้ือดอกไม้ใหค้นรักในวนัแห่งความรัก 
................  ๙.  หนงัทีวีเร่ืองน้ีน า้เน่ามาก 
…………๑๐.  พอ่ใชค้วายไถนาแทนรถไถนา     

 

 

 
 

 
 

ทาํกิจกรรมท่ี  ๕  เสร็จแลว้  เล่นสนุกกนัก่อน 

แลว้ค่อยไปทาํกิจกรรมท่ี  ๖ กนันะจะ๊พวกเรา 



 

  

 

  กจิกรรมที ่ ๖   ให้นักเรียนบอกความหมายของค าข้อคดิและถอดความจาก 
                                    บทประพนัธ์ต่อไปนี ้ (๑๐  คะแนน) 
 
  บทประพนัธ์ที ่ ๑   (๑  คะแนน) 

ถือกรรไกรตดัผมสมใจแม่ 
เป็นบุญแทว้าสนาเห็นผ้าเหลือง 
แม่ปล้ืมใจท่ีลูกมุ่งศาสน์รุ่งเรือง 
พอ่ขวญัเมืองเป็นขวญัแม่อยา่งแทจ้ริง 

             (วารวรรณ) 
 
ผ้าเหลอืง     หมายถึง   ........................................................... 

 
  บทประพนัธ์ที ่ ๒ (๑  คะแนน) 

เจา้ดอกเอ๋ยดอกขจรอาวรณ์ถวลิ 
นกขมิน้เหลืองอ่อนจะนอนไหน 
เขาวางขลุ่ยข่มนํ้าตาวา้เหวใ่จ 
ตอบไม่ไดด้อกหนาขา้คนจร 

     (เนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์) 
 

นกขมิน้    หมายถึง   .................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 



 

 

 
              บทประพนัธ์ที ่ ๓ 

ดูคร้ึมครึกพฤกษาป่าสงัด  ไม่แกว่งกวดัก้านกิง่ประวงิไหว 
จังหรีดร้องก้องเสียงเคียงเรไร  ทั้งลองไนเร่ือยแร่แวแววบั 
ดุเหว่าร้องมองเมียงเสียงว่าแม่  ยนืชะแง้แลดูเง่ียหูตรับ 

อยู่น่ีแน่แม่จ๋าจงมารับ   วิง่กระสับกระสนวนเวยีนไป 
 

คาํศพัท ์ (๒  คะแนน) ถอดความ  (๒  คะแนน) 
คร้ึมครึก  หมายถึง  ........................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
กระสับกระสน  หมายถึง  .............................. 
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
.......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

เธอถอดคาํประพนัธ์
ไดห้รือเปล่าจะ๊ 

ฉนัถอดคาํประพนัธ์  และหา
ความหมายคาํศพัทย์ากเรียบร้อย
แลว้ถึงมาเล่นกบัเธอน่ีไงหละจะ๊ 



 

 

 
บทประพนัธ์ที ่ ๔ 

อนัเร่ืองราวกล่าวความพลายงามนอ้ย 
ทั้งขอมไทยไดส้ิ้นก็ยนิดี 
ปัถมงัตั้งตวันะปัดตลอด 

หวัใจกริดอิทธิเจเสน่ห์กล 
เขา้ในหอ้งลองวชิาประสาเด็ก 

มหาทะม่ืนยนืยงคงกระพนั 
แลว้ทาํตวัหวัใจอิติปิโส 

สะกดคนมนตจ์งังงักาํบงักาย 
ทั้งเรียนธรรมกรรมฐานนิพพานสูตร 

ผกูพยนตหุ่์นหญา้เขา้ราวี 

ค่อยเรียบร้อยเรียนรู้ครูทองประศรี 
เรียนคมัภีร์พุทธเพทพระเวทมนต์ 
แลว้ถอนถอดถูกตอ้งเป็นล่องหน 
แลว้เล่ามนตเ์สกขมิน้กินนํ้ามนั 

แทงจนเหล็กแหลมลู่ยูข่ย ั้น 
ทั้งเลขยนัตล์ากเหมือนไม่เคล่ือนคลาย 

สะเดาะโซ่ตรวนไดด้งัใจหมาย 
เมฆฉายสูรยจ์นัทร์ขยนัดี 

ร้องเรียกภูตพรายปราบกาํราบผ ี
ทองประศรีสอนหลานชาํนาญมา 

 
ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง  (๒  คะแนน) ถอดความ  (๒  คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

….เสร็จแลว้  เราไป
ทาํกิจกรรมท่ี  ๗  
กนัเน๊าะ 

 



 

  

 

  กจิกรรมที ่ ๗      ให้นักเรียนลากเส้นโยงค าทีม่คีวามหมายสัมพนัธ์กนั 
          (๑๐  คะแนน) 
 

๑.   ความตํ่าตอ้ย        ชูชก 
๒. หนา้ซีด         เสือ 
๓. พระคุณแม่        เพชร 
๔. เสียงดงั         ฟ้าผา่ 
๕. ดุ         ยอดหญา้ 
๖. แขง็         แผน่ดิน 
๗. ใจเสาะ         ไก่ตม้ 
๘. ดีใจ         ลิง 
๙. ซน         ปลากระด่ีไดน้ํ้า 
๑๐. ตะกละ         ปลาซิว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

พกัผอ่นสายตาสักครู่  แลว้ค่อยมา
ทาํแบบทดสอบกนันะครับ.... 

 



 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านตีความชุดที ่๑  เร่ืองการอ่านเพือ่เข้าใจความหมายของค า 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  โดยทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
๑. ขอ้ใดมีความหมายโดยตรง 

ก. วนัน้ีฉนัโดนแม่เทศน์เพราะไม่ไปโรงเรียน 
ข. ฉนัตั้งใจจะไปฟังพระเทศน์ในวนับุญมหาชาติ 
ค. เธอเป็นดาวของโรงเรียน  ใคร ๆ ก็รู้จกัเธอ 
ง. สองคนนัน่เขาไม่ถูกกนัต่างสวมหวัโขนเขา้หากนั 

๒. ขอ้ใดมีความหมายโดยนยั 
ก. ชาวนาไถนาเตรียมหวา่นขา้ว 
ข. เสือตะปบลูกกวางอยา่งวอ่งไว 
ค. เธอเป็นคนกระฉบักระเฉง 
ง. หล่อนเล่นละครตบตาคนดูไดเ้ก่งจริง ๆ 

๔. คาํวา่ “อาลยั” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก.   การพลดัพราก 
ข.   อาการเศร้าโศกเสียใจ 
ค.   การพรรณนาถึงคนรัก 
ง.   การพรรณนาถึงความรัก 

๓.  “ไม่เสียของขาวเหลืองเคร่ืองอฏัฐะ”  ส่ิงของในขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองอฏัฐะ 
ก. สบง  จีวร  
ข. มุง้   ผา้ห่มนอน 
ค. สังฆาฏิ   ประคดเอว 
ง. บาตร   กระบอกกรองนํ้า 

๔. ขอ้ใดไม่มีคาํศพัทท่ี์หมายถึง “พระมหากษตัริย”์ 
ก. อยา่รู้ร้างบงกชบทศรี 
ข. คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
ค. โอผ้า่นเกลา้เจา้ประคุณของสุนทร 
ง. ใหผ้อ่งพน้ภยัสาํราญผา่นบุรินทร์ 

 

 

 

 

 



 

   

 
๖.  ขอ้ใดกล่าวถึงเพลงพื้นบา้นชนิดหน่ึง 
 ก.   บา้งฉลองผา้ป่าเสภาขบั    ระนาดรับรัวคลา้ยกบันายเส็ง 

ข.   ไดฟั้งเล่นต่างต่างท่ีขา้งวดั    ดึกสงดัเงียบหลบัลงกบัหมอน 
 ค.   มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพง็    เม่ือคราวเคร่งก็มิใคร่จะไดดู้ 
 ง.   ไอล้าํหน่ึงคร่ึงท่อนกลอนมนัมาก    ช่างลาวยากเล้ือยเจ้ือยจนเม่ือยหู 
๗.  ขอ้ใดกล่าวถึงพืชนํ้าหลายชนิดกวา่ขอ้อ่ืน 
 ก.   เหล่าบวัเผือ่นแลสลา้งริมทางจร 
 ข.   สายต่ิงแกมแซมสลบัตน้ตบัเต่า 
 ค.   กา้มปูซอ้นเสียดสาหร่ายใตค้งคา 
 ง.   กระจบัจอกดอกบวับานผกา   
      ข้อ  ๘-๙  จงบอกความหมายโดยนัยของค าที่ก าหนด 
๘.  สีเขียว  หมายถึงส่ิงใด 
  ก.   ตน้ไม ้
  ข.   ตน้หญา้ 
        ค.   ทะเล 
  ง.   ความอุดมสมบูรณ์ 
๙.  รุ่งอรุณ  หมายถึงส่ิงใด  
  ก.   ตอนเชา้ 
  ข.   การเร่ิมตน้ 
  ค.   ความเบิกบาน 
  ง.   การเดินทาง 
๑๐.  “เจา้ดอกเอ๋ยดอกขจรอาวรณ์ถวลิ     นกขมิน้เหลืองอ่อนจะนอนไหน 
 เขาวางขลุ่ยข่มนํ้าตาวา้เหวใ่จ     ตอบไม่ไดด้อกหนาขา้คนจร” 
 นกขมิน้  หมายถึงส่ิงใด 

ก. นกัท่องเท่ียวท่ีเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ 
ข. คนท่ีชอบท่องเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ 
ค. คนยากจนตอ้งขอทานพลดัถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั  
ง. คนพลดัถ่ินฐาน  คนจร  คนเร่ร่อน  ไม่มีท่ีอยูท่ี่แน่นอน 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลยแบบฝึกทกัษะการอ่านตีความชุดที ่ ๑ 
เร่ืองการอ่านเพือ่เข้าใจความหมายของค า 

 
        กจิกรรมที ่ ๑          ข้อ ๑    เวทมนต์  คือ คาถาอาคม,อทิธิฤทธ์ิ 
                                       ข้อ ๒    สมภาร  คือ  ลูกวดั 
                                       ข้อ  ๓   โซ่ตรวน  คือ  เคร่ืองผูกมัด ,เคร่ืองจองจ า 
      
          

กจิกรรมที ่ ๒             ชาํเลือง 
          

  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    บทประพนัธ์ที ่ ๓   
 
-   พระนิพพาน  หมายถึง  สวรรคต 
-   พรต  หมายถึง  ข้อก าหนดทางศาสนาเพือ่ข่มกายใจ 
 -  สมถะ  หมายถึง  การท าใจให้สงบโดยเพ่งเลง็ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอารมณ์ 
-  วสา  หมายถึง  พรรษา  ช่วงเวลา  ๓  เดือนในฤดูฝนทีพ่ระสงฆ์ต้องประจ าอยู่วดั 
-   มุลกิา  หมายถึง  ข้าทูลละอองธุลพีระบาท  มาจากมูลกิากร 

 

ช าเลอืง : ชายตามอง 
มัวหมอง : ว้าวุ่นไม่สบายใจ 
อาลยั : ร าลกึ อาวรณ์ เศร้า 
เรือนร้าง :  ว่างเปล่า 
เดชะบุญ  : โชคดี 
เมตตา  :  กรุณา , ช่วยเหลอื 
ต ารับต ารา : หนังสือความรู้ 
จัดแจง : เตรียมการ 
ไขออก : เปิดออก 
คาถา  :  อาคม ,มนต์ 
เบือ้งหน้า : ข้างหน้า 
สารพดั : มากมาย,ทั้งหมดทั้งมวล 



 

 

 
บทประพนัธ์ที ่ ๔  
 -   ภาษา  หมายถึง  ในท่ีน้ีเป็นคาํโบราณหมายถึงคนหรือชาติท่ีพดูภาษานั้น ๆ เช่น  มอญ  ลาว  
ทะวาย  นุ่งห่มและแต่งตวัตามภาษา   

-  ไร  หมายถึง  รอยท่ีถอนผมออกแลว้ 

-  มอญ  หมายถึง  ชนชาติหน่ึงในตระกลูภาษามอญ-เขมร  อยูต่อนใตข้องประเทศพม่า 
-  จบัเขม่า  หมายถึง  วธีิแต่งผมของหญิงโบราณโดยเอาเขม่าผสมนํ้ามนัทาผมใหด้าํ  

 กจิกรรมที ่ ๓  

ขอ้ ๑     ราว ี หมายถึง  รบ ,รบกวน 

ขอ้ ๒ ภูตพราย  หมายถึง  ปีศาจ , ผีสาง ,วญิญาณ 

ขอ้ ๓ โพงพาง  หมายถึง  เคร่ืองดกัปลาชนิดหน่ึง  เป็นถุงตาข่ายรูปยาวรีใชผ้กูกบัเสาใหญ่  ๒  
ตน้  ท่ีปักขวางลาํนํ้า 
ขอ้ ๔ ทศพล  หมายถึง  ผูมี้กาํลงัสิบประการคือพระพุทธเจา้ 
ขอ้ ๕ องคุลี  หมายถึง  มาตราวดั  ยาวเท่ากบัปลายของน้ิวกลาง 
ขอ้ ๖   พระพิมพ ์ หมายถึง  พระเคร่ืองท่ีสร้างข้ึนตามแบบแม่พิมพ ์

ขอ้ ๗ พระวสา  หมายถึง  วนัออกพรรษา 
ขอ้ ๘ สุคนธ์  หมายถึง  กล่ินหอม,  เคร่ืองหอมนาสา  หมายถึง  จมูก 

ขอ้ ๙ พฤกษา  หมายถึง  ตน้ไม ้

ขอ้  ๑๐ เคร่ืองอฏัฐะ  หมายถึง  เคร่ืองอฐับริขาร  ซ่ึงเป็นเคร่ืองใชส้ําหรับพระสงฆ ์ ๘  อยา่ง  
ไดแ้ก่  สบง  จีวร  สังฆาฏิ  ประคดเอว  บาตร  มีดโกนหรือมีดตดัเล็บ  เขม็  กระบอกหรือกรองนํ้า 
  
             กจิกรรมที ่ ๔ 

 

ขอ้ท่ี  ๑  -  ลิง   ขอ้ท่ี  ๒  -  มหาสมุทร      ขอ้ท่ี  ๓  -  ไก่ตาแตก 

ขอ้ท่ี  ๔  -  เน้ือเตน้  ขอ้ท่ี  ๕  -  ไมบ้รรทดั             ขอ้ท่ี  ๖  -  ปลาซิว               
ขอ้ท่ี  ๗  - ตาลาย  ขอ้ท่ี  ๘  -  ปอกกลว้ย             ขอ้ท่ี  ๙  -  รูหนู                         
ขอ้ท่ี  ๑๐  -  กระดง้,  จานเชิง ขอ้ท่ี  ๑๑  - ภูเขาเลากา        ขอ้ท่ี  ๑๒  -  ควาย                   
ขอ้ท่ี  ๑๓  -  ฟ้ากบัดิน      ขอ้ท่ี  ๑๔  -  เกลือ               ขอ้ท่ี  ๑๕  -  ทอ้งคดัทอ้งแขง็  
ขอ้ท่ี  ๑๖  -  นํ้าคา้ง               ขอ้ท่ี  ๑๗  -  กลืนกิน          ขอ้ท่ี  ๑๘  -  นุ่น 

ขอ้ท่ี  ๑๙  -  ไข่ห่าน                ขอ้ท่ี  ๒๐  -  ฟ้าผา่ 
 

 



 

 

 

 

 
กจิกรรมที ่ ๕ ขอ้ ๑ ป ขอ้ ๒ ป ขอ้ ๓ ต ขอ้ ๔ ป ขอ้ ๕ ป
  ขอ้ ๖ ต ขอ้ ๗ ต ขอ้ ๘ ต ขอ้ ๙ ป ขอ้ ๑๐ ต 

กจิกรรมที ่ ๖ บทประพนัธ์ที ่ ๑  ผา้เหลือง  หมายถึง  พระสงฆ์ 
  บทประพนัธ์ที ่ ๒  นกขมิ้น  หมายถึง  คนเร่ร่อนพเนจร 
บทประพนัธ์ที ่ ๓   
-  คร้ึมครึก  หมายถึง  อ่ิมเอมใจ 
-  กระสับกระสน  หมายถึง  กระวนกระวาย, วุน่วายใจ 

-  ถอดความ  เม่ือมาถึงป่าก็ใจ แต่พอมองดูโดยรอบ มีแต่ความเงียบสงดับวกกบัเสียงสัตวร้์อง 
บรรยากาศเร่ิมน่ากลวั จึงเร่ิมร้องเรียกแม่ แต่ไม่มีการตอบรับ เพิ่มความหวาดกลวัและความกงัวล
วุน่วายใจยิง่นกั 

บทประพนัธ์ที ่ ๔ 

-  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง  ความขยนัหมัน่เพียรของพลายงาม ทาํใหร่ํ้าเรียนวชิาไดส้าํหรับและเก่งกาจ 
-  ถอดความ  นางทองศรีพาพลายงามมาฝึกวชิาอาคม พลายงามขยนัหมัน่เพียรฝึกฝนวิชา จน
เก่งกลา้ มีฤทธ์ิเดชมากมาย 
กจิกรรมที ่ ๗ ๑.  ความตํ่าตอ้ย -  ยอดหญา้ ๒.  หนา้ซีด -  ไก่ตม้ 

  ๓.  พระคุณแม่ -  แผน่ดิน ๔.  เสียงดงั -  ฟ้าผา่ 
  ๕.  ดุ  -  เสือ  ๖.  แขง็  -  เพชร 
  ๗.  ใจเสาะ -  ปลาซิว ๘.  ดีใจ  -  ปลากระด่ีไดน้ํ้า 
  ๙.  ซน  -  ลิง  ๑๐. ตะกละ -  ชูชก 

 

   
 
 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 
 

 



 

          

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

แบบฝึกทกัษะการอ่านตีความชุดที ่๑ 
เร่ืองการอ่านเพือ่เข้าใจความหมายของค า 

 

                                                
 

  

 

ขอ้ ๑ ข ขอ้ ๒ ง ขอ้ ๓ ง ขอ้ ๔ ข ขอ้ ๕ ง 
 ขอ้ ๖ ง ขอ้ ๗ ง ขอ้ ๘ ง ขอ้ ๙ ข ขอ้ ๑๐ ง 
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