
 
 

 

 

 

 
 

 

 

นางแพรทอง  วินาภา 
ต าแหน่งครู    วิทยฐานะช านาญการ 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชยัยะวงศาอุปถัมภ์ 

อ าเภอลี้   จังหวัดล าพูน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrp_oitPKAhXRcY4KHfrQBSYQjRwIBw&url=http://chophaka-enjoy.blogspot.com/&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNGcgQuoFv58UsRIMKwAtdDKMz9a8A&ust=1454296498389670
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE85fkj9PKAhVXCY4KHdg7D5wQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/wavy-line-clipart.html&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFR63B6eaBM8dBIGLopx1OkZqzVEw&ust=1454297833362382
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE85fkj9PKAhVXCY4KHdg7D5wQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/wavy-line-clipart.html&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFR63B6eaBM8dBIGLopx1OkZqzVEw&ust=1454297833362382
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrp_oitPKAhXRcY4KHfrQBSYQjRwIBw&url=http://chophaka-enjoy.blogspot.com/&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNGcgQuoFv58UsRIMKwAtdDKMz9a8A&ust=1454296498389670
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE85fkj9PKAhVXCY4KHdg7D5wQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/wavy-line-clipart.html&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFR63B6eaBM8dBIGLopx1OkZqzVEw&ust=1454297833362382
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE85fkj9PKAhVXCY4KHdg7D5wQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/wavy-line-clipart.html&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFR63B6eaBM8dBIGLopx1OkZqzVEw&ust=1454297833362382
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrp_oitPKAhXRcY4KHfrQBSYQjRwIBw&url=http://chophaka-enjoy.blogspot.com/&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNGcgQuoFv58UsRIMKwAtdDKMz9a8A&ust=1454296498389670
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE85fkj9PKAhVXCY4KHdg7D5wQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/wavy-line-clipart.html&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFR63B6eaBM8dBIGLopx1OkZqzVEw&ust=1454297833362382
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE85fkj9PKAhVXCY4KHdg7D5wQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/wavy-line-clipart.html&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFR63B6eaBM8dBIGLopx1OkZqzVEw&ust=1454297833362382


 

ค าน า

 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน

ประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นส่ือ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเพื่อฝึกให้
นักเรียนมีคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้จากแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง แล้วน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยผ่าน
ขั้นตอนการใช้ ปรับปรุงพัฒนาและตรวจสอบโดยมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แบบฝึกเสริมทักษะเล่ม
นี้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ครู รวมทั้งผู้ที่
สนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสม 
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 สารบัญ 
 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า      ก 
สารบัญ      ข 
 ค าชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ๑ 
 ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับครู ๒ 
 ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน                                ๓ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้     ๔ 
 แบบทดสอบก่อนเรียน     ๕ 
 ใบความรู้ ๙ 
 แบบฝึกทกัษะที่ ๑   ๑๕ 
 แบบฝึกทกัษะที่ ๒  ๑๘ 
 แบบฝึกทกัษะที่ ๓   ๒๒ 
 แบบทดสอบหลังเรียน  ๒๘ 
 ภาคผนวก  ๓๒ 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  ๓๓ 
 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑  ๓๔ 
 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒ ๓๖ 
 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓ ๓๙ 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ๔๔ 
 บรรณานุกรม ๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ค าชี้แจงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าและคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของนักเรียน  เพื่อกระตุ้นความสนใจ และส่ือความหมายให้เข้าใจง่าย ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้น มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน
วิชาภาษาไทยมากขึ้น แบบฝึกแต่ละเล่มจะก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
มีใบความรู้ ใ ห้นักเรียนได้ ศึกษา มีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมี
แบบทดสอบให้นักเรียนได้ท าเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ  

๒. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๗ เล่ม ได้แก่ 

เล่มที่  ๑  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 
เล่มที่  ๒  การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
เล่มที่  ๓  การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ 
เล่มที่  ๔  การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว 
เล่มที่  ๕  การอ่านจับใจความส าคัญจากบทเพลง 
เล่มที่  ๖  การอ่านจับใจความส าคัญจากส านวนไทย 
เล่มที่  ๗  การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง 
๓. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แต่ละเล่ม ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึก 
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบฝึก และเฉลยแบบทดสอบ  
หลังเรียน 

๔. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ใช้เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง และให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมนอก
เวลาเรียนด้วย 

 
 

 
 



 

 
 

ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับครู 
 

 
  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นแบบฝึกที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งครูผู้สอนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้
เข้าใจ 

๒. แนะน ารายละเอียดและวิธีการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้
นักเรียนเข้าใจ 

๓. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ 
๔. แนะน าวิธีการท าแบบฝึกให้นักเรียนเข้าใจ 
๕. ให้ค าแนะน าหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยขณะศึกษาเนื้อหาใบความรู้ และ

ท าแบบฝึก 
๖. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๗. แนะน านักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ควรดูเฉลยล่วงหน้า 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน 
 
 

แบบฝึกทักษะการอ่ านจับ ใจความส า คัญ ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญเล่มนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 
๒. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ ในเวลา ๑๐ นาที โดยท าลงใน

กระดาษค าตอบ แล้วตรวจสอบจากเฉลย และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
๓. ศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาสาระจากใบความรู้ 
๔. ท าแบบฝึกทักษะที่ก าหนดให้จนครบทุกแบบฝึกตามล าดับ 
๕. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ ในเวลา ๑๐ นาที โดยท าลงใน

กระดาษค าตอบ แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
๖. เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือทราบผลการพัฒนา 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 ด้านความรู้ (K) 
 

 ๑. อธิบายวิธีการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
 
 ด้านทักษะ (P) 
 

 ๑. อ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ก าหนดและตอบค าถามได้ 
 ๒. เขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 

 
 ด้านคุณลักษณะ (A) 
 

 ๑. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
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ค าช้ีแจง   
๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลาที่ใช้ท าแบบทดสอบ 

๑๐ นาที 

๒. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () 
ลงในกระดาษค าตอบ 

................................................................................................................................... ..... 
๑. ข้อใดหมายถึงการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ก. การอ่านเพื่อหาข้อคิดของเรื่อง 
 ข. การอ่านเพ่ือหาข้อเท็จจริงของเรื่อง 
 ค. การอ่านเพือ่หาความรู้จากเนื้อเรื่อง 
 ง. การอ่านเพ่ือจับประเด็นส าคัญเรื่อง 

 

 ๒. เมื่อนักเรียนอ่านพบค าศัพท์ยากไม่เข้าใจความหมายควรท าอย่างไร 
ก. ถามคุณคร ู
ข. ปล่อยไปก่อน 
ค. เปิดพจนานุกรม 
ง. อ่านข้ามไปอย่างรวดเร็ว 

 

 ๓. ใจความส าคัญจะพบอยู่ส่วนใดของย่อหน้า 
  ก. ส่วนต้นของย่อหน้า 
  ข. ส่วนกลางของย่อหน้า 
  ค. ส่วนท้ายของย่อหน้า 
  ง. ถูกทุกข้อ 

 
 



 

 

 

 

๔. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มีใจความที่ส้ัน  
 ข. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มาสนับสนุนและให้รายละเอียด  
 ค. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มีความกินใจไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ 
 ง. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มีใจความครอบคลุมเนื้อความประโยคอื่น ๆ 

 

    ๕.  การอ่านจับใจความส าคัญ ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. แยกออกเป็นตอน ๆ 
ข. อ่านให้รวดเร็วอย่างสม่ าเสมอ  
ค. แยกใจความส าคัญจากส่วนขยายใจความส าคัญ  
ง. แยกประเด็นของเรื่องว่าส่วนใดเป็นข้อมูลประกอบ  
 

 ๖. ข้อใดถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความ  
ก. อ่านในใจทุกย่อหน้าอย่างละเอียด  
ข. ตั้งค าถามว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ  
ค. ศึกษาความหมายของค า กลุ่มค า ส านวนที่ไม่เข้าใจ  
ง. จัดท าแผนภาพความคิดของเรื่องที่อ่าน  
 

      ๗. “ต ารวจจับโจรปล้นธนาคารกรุงไทยสาขาอ าเภอล้ี เมื่อวานนี้” ใจความส าคัญ 
              คือข้อใด  

ก. เมื่อวานนี้  
ข. ต ารวจจับโจร  
ค. โจรปล้นธนาคาร 
ง. โจรปล้นธนาคารเมื่อวานนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 ๘. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
ก.  ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารหลัก 
ข.  เราทุกคนต้องการพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน 
ค.  สารอาหารหลัก คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน  
    และแร่ธาตุต่าง ๆ 
ง.  ความต้องการพลังงานขึ้นอยู่กับเพศ อายุ รูปร่าง สภาพร่างกาย และ 
    วิถีการด าเนินชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ๙. ใจความส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด 

ก. น้ าด่ืมเป็นน้ าใช้ดื่มเพื่อแก้กระหาย 
ข. น้ าด่ืมที่ไม่จ าเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กระหาย 
ค. น้ าชนิดนี้ได้แก่ น้ าเมาที่เป็นของดองเรียกว่าเมรัย 
ง. น้ าด่ืมเป็นสิ่งจ าเป็นแก่ร่างกาย เป็นน้ าใช้ดื่มเพื่อแก้กระหาย 
 
 
 
 

 

เราทุกคนต้องการพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน ตามแต่เพศ อายุ รูปร่าง สภาพ
ร่างกาย และวิถีการด ารงชีวิต โดยปกติร่างกายจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารหลัก เช่น 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ 

น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพื่อแก้กระหาย เป็นส่ิงจ าเป็นแก่ร่างกาย แต่น้ าดื่มอีกชนิด
หนึ่ง เป็นของไม่จ าเป็น ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กระหาย จึงไม่จ าเป็นต้องหัดดื่มน้ าชนิดนี้ ได้แก่ 
น้ าเมา น้ าเมาที่เป็นของดอง เรียกว่า เมรัย          

                                                             หลักพระพุทธศาสนา 
สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
ก. การฟังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องการ 
ข. การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิต 
ค. คนท างานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น 

ในกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท า  การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการ
หายใจเท่านั้น การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิตส่วนตั ว อาชีพ สังคม และ
ครอบครัว ถ้าคนท างานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 



ใบความรู้ 
  พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคญั

ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ
 

    การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านที่มุ่งจับประเด็นส าคัญ หรือ
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่มีสาระครอบคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้านั้น
หรือ  เนื้อเรื่องทั้งหมด ข้อความตอนหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งจะมีใจความส าคัญที่สุดเพียงหนึ่ง
เดียว ซึ่งใจความส าคัญก็คือสิ่งที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง 
 

  

          ลักษณะของใจความส าคัญ 
 
 
๑. ใจความส าคัญเป็นข้อความที่ท าหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่น ๆ ในตอน 

นั้น ๆ ได้หมด ข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้น 
๒. ใจความส าคัญของข้อความหนึ่ง ๆ หรือย่อหน้าหนึ่ง ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประโยค

เดียว 
๓. ใจความส าคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยค แต่ในบางกรณีใจความส าคัญไม่

ปรากฏเป็นประโยค เป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น ๆ 
๔. ใจความส าคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ 
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            ข้อควรปฏิบตัิในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 
 ๑. อ่านในใจทุกย่อหน้าอย่างละเอียด 
 ๒. ศึกษาความหมายของค า กลุ่มค า ส านวนที่ไม่เข้าใจ 
 ๓. ตั้งค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ 
 ๔. สังเกตประโยคที่แสดงให้เห็นว่าเป็นใจความส าคัญ ซึ่งมักมีประโยคอื่น ๆ 

อธิบายขยายความหรือให้รายละเอียด 
  ๕. เขียนเรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านด้วยส านวนภาษาของตนเอง

เพื่อให้เกิดความสละสลวย 
 

 

 

 

 

 

 

           
 

เช้าวันรุ่งขึ้นเสียงไก่ขัน เอ้ก อี้ เอ้ก เอ้ก  ฉันและน้องตื่นขึ้นแล้วชวนกันไปอาบน้ า 
พอแต่งตัวเสร็จก็ออกไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าหน้าบ้าน  ฉันพบเห็ดดอกหนึ่งก าลังบาน มีขนาด
ใหญ่มาก  ฉันกับน้องยืนดูด้วยความสนใจ  คุณน้าซึ่งตื่นเช้าเช่นกันรีบเดินเข้ามาห้าม บอกว่า 
อย่าแตะต้องเพราะเห็ดที่พบอาจเป็นเห็ดมีพิษ 

ใจความส าคัญ ของข้อความนี้คือ เห็ดที่พบอาจเป็นเห็ดมีพิษ 
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ตัวอย่าง การตั้งค าถามเพื่อจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
 

 

 ฝรั่ง เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเมื่อรับประทานแล้วจะท าให้อิ่มนาน เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการลดความอ้วน ลดน้ าหนัก หรือผู้ที่ก าลังควบคุมน้ าหนัก เนื่องจากฝรั่งอุดมไปด้วย 
กากใยอาหาร ช่วยก าจัดท้องร้อง อาการหิวที่คอยมากวนใจ เพราะกากใยจะช่วยรักษาระดับ
น้ าตาลในเลือดให้คงที่ ช่วยปรับระดับการใช้อินซูลินของร่างกายให้เหมาะสม และกากใย  
ยังช่วยล้างพิษโดยรวมได้อีกด้วย จึงส่งผลท าให้ผิวพรรณดูเปล่งปล่ังสดใส 

  
 

 

 การตั้งค าถามเรื่องที่อ่าน
ใคร/อะไร                          ฝรั่ง 
ท าอะไร                            เป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพ      
เมื่อไร                              เมื่อรับประทาน 
อย่างไร                            จะท าให้อิ่มนาน 
ผลเป็นอย่างไร                    ช่วยก าจัดท้องร้อง อาการหิว 

สรุปใจความส าคัญ
ฝรั่ง เป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพเมื่อรับประทานแล้วจะท าให้อิ่มนาน ช่วยก าจัดท้องร้อง         

และอาการหิว 



 

 

 ใจความส าคัญของข้อความ จะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่าน ดังนี้
๑.  ใจความส าคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า 
๒.  ใจความส าคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า 
๓.  ใจความส าคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า 
๔.  ใจความส าคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 
๕.  ผู้อ่านสรุปขึ้นเอง จากการอ่านทั้งย่อหน้า (ในกรณีใจความส าคัญหรือความคิด

ส าคัญอาจอยู่รวมในความคิดย่อย ๆ โดยไม่มีความคิดที่เป็นประโยคหลัก) 
 

 

 

 

 
 

คือ เข้าใจธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพ้ืนฐาน 
เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
ธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ 

 

                ใจความส าคญั 
 

 ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพ้ืนฐาน
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โดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารก าจัดศัตรูพืช หากไม่มี
ความรอบคอบในการใช้ จะท าให้เกิดสารตกค้าง ท าให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ฉะนั้นเมื่อซื้อผัก

 เพราะจะช่วยก าจัดสารตกค้างไปได้บ้าง ไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้ง
บางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ าผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้ แต่อาจท าให้วิตามินลดลง 

 

           ใจความส าคัญ 
 

 ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผกัด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้ง
 

 
 
ความเครียดท าให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด  ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบ

ตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขา
อ่อนแรง   ความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็ว

 

           ใจความส าคัญ 
 

 ความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็ว
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 เช่น การรักษาศีลเพ่ือบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง
เรามาอยู่วัด มานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้น แต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือความ
มีระเบียบ มีวินัย เราเดินอย่างมีระเบียบมีวินัย นั่งอย่างมีระเบียบ กินอย่างมีระเบียบ ท า
อะไรก็ท าอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีล  ถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล
 

          ใจความส าคัญ 
 

 การรักษาศีลเพ่ือบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรา
 ไม่มรีะเบยีบก็ไมม่ีศีล

 

 

 

 

การเดิน การว่ายน้ า การฝึกโยคะ การออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
การหายใจลึก ๆ ล้วนมีส่วนท าให้สุขภาพแข็งแรง 

           ใจความส าคัญ 
 

การท าให้สุขภาพแข็งแรงท าได้หลายวิธี 
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                                                     แบบฝึกทักษะท่ี ๑ 
 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ประโยคที่เป็นใจความส าคัญของเรื่องต่อไปนี้  
             (ข้อละ ๒ คะแนน ) 
 

 

 

ตัวอย่าง 
 

ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข้าใจธรรมชาติ     
เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
ธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ 
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             ข้อท่ี ๑ 
 

ผักบุ้งช่วยบ ารุงสายตา ไม่ท าให้ปวดตา สายตาส้ัน 
แสบตา หรือตาแห้ง เป็นเพราะผักบุ้งมีสารที่สามารถ
เปล่ียนไปเป็นวิตามินเอ ที่เรียกว่า เบต้าแคโรทีนเยอะมาก 
แล้ววิตามินเอนี้เองเป็นสารที่ช่วยบ ารุงสายตา และยังช่วย
ให้ดวงตามีน้ าหล่อเล้ียงให้ตาเป็นประกาย ไม่แสบ ไม่แห้ง 

ที่มา : health.kapook.com/view๙๐๑๙.html 

 

 

                                                ข้อท่ี ๒ 
 

ในการบริโภคอาหารนั้น เราทุกคนควรกินแต่พออิ่ม    
การกินเกินความต้องการอาจท าให้เกิดโรคร้ายอันเนื่องมาจากการ
สะสมสารอาหารที่เป็นส่วนเกินของร่างกายได้ การกินอาหาร   แต่พออิ่มซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง ส่วนที่เหลือก็ยังอาจอนุเคราะห์
แก่คนที่ขาดแคลนและยากไร้ในสังคมได้อีกด้วย  

 

ที่มา : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้น ป.๕ 
 

 
ข้อท่ี ๓ 

 

การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง ตั้งแต่เกิดมาได้อาศัย 
หรือได้รับการเล้ียงดูมาจนโตถึงทุกวันนี้ เพราะได้รับการเล้ียงดูและ
อบรมส่ังสอนจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง 
และได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม เหล่านี้มีพระคุณต่อเราทั้งนั้น 
ดังนั้นเราต้องพยายามหาวิธีการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณดังกล่าว ที่เรียกว่า “กตัญญูกตเวที” 
ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี 

ที่มา : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้น ป.๕ 



 
 

                                                ข้อท่ี ๔ 
 

  อาหารเช้าช่วยควบคุมโรคอ้วน และน้ าหนักได้เป็น
อย่างด ีนั่นเพราะจากมื้อดึกจนถึงเช้าวันใหม่ เราอดอาหารมา
นานเกือบ ๑๒ ชั่วโมง และหากเรายิ่งไม่ทานอาหารเช้าเข้าไป
อีก จะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่ าลง จนไปเพิ่มแนวโน้ม
การรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้น  และนี่ก็เป็นสาเหตุให้มี
น้ าหนักเกินและโรคอ้วนได้อย่างไม่รู้ตัว 

ที่มา :  www.todayhealth. ประโยชน์ของอาหารเช้า 

 

 

 
                             ข้อท่ี ๕  
 

ไข่เป็นแหล่งอุดมแคลเซียม ไข่มีแคลเซียมสูงถึง 
๕๐ มิลลิกรัม หรือ ๕% ของแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน 
นอกจากนี้การรับประทานไข่ทุกวันยังช่วยลดความเส่ียงมะเร็ง-
เต้านม และการเกิดติ่งเนื้อเมือกในล าไส้ใหญ่อีกด้วย 

ที่มา :  women.thaiza.com › ผู้หญิง › เคล็ดลับสุขภาพ 
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                                      แบบฝึกทักษะท่ี ๒ 

 
 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขียนประโยคที่เป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้  

 (ข้อละ ๒ คะแนน ) 
 

 

 

 ตัวอย่าง  
 

 น้ ามีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ มนุษย์ใช้ในน้ าในการอุปโภค บริโภค ใช้ในการเกษตร 
เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ าและพืช  ใช้เพาะเล้ียงปลา ปู กุ้ง หอย การอุตสาหกรรม       
การคมนาคมขนส่ง การผลิตกระแสไฟฟูา ฯลฯ 

 

 

 

ใจความส าคัญ คือ น้ ามีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ 
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ข้อท่ี ๑ 
 

อาการนอนไม่หลับไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะหลับไม่พอท าให้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่น     
บางคนอาจจะหลับยากใช้เวลามากกว่า ๓๐นาทียังไม่หลับ บางคนตื่นบ่อยหลังจากตื่นแล้ว
หลับยาก บางคนตื่นเช้าเกินไป ท าให้ต่ืนแล้วไม่สดช่ืน ง่วงเมื่อเวลาท างาน  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข้อท่ี ๒ 
 

เมื่อมีฝนตกหนัก ๆ ผ้ึงก็จะหยุดอยู่ในรัง ไม่บินออกมาผสมเกสรดอกไม้ เพราะต้องอยู่
กระพือให้เกิดความร้อนให้ความอบอุ่นรังของตนเอง ถ้าฝนหยุดตก ผ้ึงจะบินออกมาเอง  
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ข้อท่ี ๓ 
 

กะเพรา เป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนอินเดียนิยม หลายคนกินอยู่เป็นประจ ากับเมนู 
ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว  กะเพราจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทั้งยังแก้ไอ แก้หวัด แก้
ท้องอืด ท้องเฟูอ ยังช่วยคลายเครียด แก้อักเสบ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ข้อท่ี ๔ 

 

ไข่สดและใหม่มากเกินไป เวลาท าไข่ต้มมักมีปัญหาปอกเปลือกยาก ไข่เป็น
รอยขรุขระไม่น่ารับประทาน ลองเติมน้ าส้มสายชูครึ่งช้อนชาลงในน้ าต้มไข่ ไข่ขาว
จะไม่ติดเปลือก ปอกง่ายขึ้นกว่าเดิม
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ข้อท่ี ๕ 
 

การด่ืมสุรามากเกินไปจะท าให้เกิดปัญหาทั้งตัวเองและผู้อื่นผลเสียต่อสุขภาพ
ของผู้ที่ดื่มเหล้ามากและยังส่งผลต่อภาวะของจิตใจด้วย นอกจากนั้นยังท าให้เกิด
ความแตกแยกในการทะเลาะการดื่มสุราจนต้องท าให้หน้าที่การงานไร้ประสิทธิภาพ
ไม่มีความสุขในครอบครัว สุราเป็นสาเหตุเป็นอันดับหนึ่งในอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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                          แบบฝึกทักษะท่ี ๓ 
 

 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่ก าหนดให้ แล้วเขียนสรุปใจความส าคัญ   
             (ข้อละ ๖ คะแนน ) 
 

 
ตัวอย่าง 

 

 

วันอาทิตย์พ่อขับรถพาฉันกับน้องไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดชลบุรี  เราปูเ ส่ือนั่ง
รับประทานอาหารที่ริมทะเล พวกเรามีความสุขกันมาก 
 

 

พ่อ
  ขับรถพาฉันกับน้องไปเที่ยว

ทะเล
    วันอาทิตย์

      พวกเรามีความสุขกันมาก
 

 

วันอาทิตย์พ่อขับรถพาฉันกับน้องไปเทีย่วทะเล พวกเรามีความสุขกันมาก 
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ข้อท่ี ๑ 
 

มีเด็กชายคนหนึ่งชอบรังแกสัตว์อยู่เสมอ วันหนึ่งเขาไปเที่ยวเล่น
ในสวน เขาพบกระรอกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ เขาจึงใช้ก้อนหินปา
กระรอกตัวนั้นหลายครั้งแต่ไม่ถูก กลับไปถูกรังผ้ึงที่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ ๆ นั้นแทน ฝูงผ้ึงจึงรุม
ต่อยเด็กคนนั้นจนบาดเจ็บ 
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ข้อท่ี ๒ 
 หลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรมักปลูกพืชอายุส้ันและทนแล้ง พืชที่
เหมาะสมได้แก่พืชตระกูลถั่ว แต่ถ้าปลูกโดยวิธีการหว่านจะพบปัญหา 
เพราะมีวัชพืชขึ้นแข่งกับต้นถั่ว   จึงยากแก่การก าจัดวัชพืช  ท าให้ได้ 
ผลผลิตต่ า 
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                                          ข้อท่ี ๓ 
 

เตารีดไหม้ เป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ ซึ่งเมื่อน ามารีดผ้า จะ
ท าให้ฝืด รีดไม่คล่อง และที่พื้นเตารีด ก็จะมีรอยไหม้ด าติดอยู่ 
วิธีการแก้ไข คือ การใช้ยาสีฟันปูายที่รอยไหม้ของเตารีด แล้วใช้
เศษผ้าถูแรง ๆ ให้ทั่ว รอยไหม้ก็จะหายไป และน าผ้าชุบน้ า       
ท าความสะอาดอีกครั้ง เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ 
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ข้อท่ี ๔ 

 

อ่างล้างชามเมื่อใช้นาน ๆ เศษอาหารหรือไขมันก็จะ
เกาะติดรอบ ๆ ท่อ ยิ่งนานยิ่งสะสมจนท าให้อ่างอุดตัน เป็นเหตุให้
น้ าไหลไม่สะดวกหรือไหลไม่ได้ วิธีการแก้ไขคือ เอาเกลือแกงใส่ลง
ไปในท่อ ๒ - ๓ ช้อน น าเบคกิ้งโซดาหรือผงฟูต้มในน้ าให้เดือด
แล้วเทลงไปในท่อไขมันในท่อที่อุดตันก็จะหายไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHKi4zel8kCFclAjgodKbkJjw&url=http://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1&p=8&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFw3kbTh4lAz_YXV6shHi4u2ohFlw&ust=1447859206122103


 

………………………………………………………………………………………………

………………………..................…………………………………………................................ 
 

 

                                                         ข้อท่ี ๕ 
 

นกคีรีบูนเป็นนกที่มาจากต่างประเทศ พ่อค้านกจะส่ังมาจาก
ฮอลแลนด์ เยอรมัน ไต้หวัน เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นกคีรีบูนมี
ต้นก าเนิดมาจากภูมิประเทศแถบร้อน ฉะนั้นสภาพอากาศบ้านเราจึง
เหมาะสมที่จะเล้ียงนกคีรีบูนได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังในเรื่องยุง 
เพราะนกคีรีบูนแพ้ยุง ถ้าโดนยุงกัดจะท าให้นกอ่อนแอและตายได้   
ในที่สุด 
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ค าช้ีแจง   

๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลาที่ใช้ท าแบบทดสอบ 
๑๐ นาที 

๒. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () 
ลงในกระดาษค าตอบ 
........................................................................................................................................ 

 ๑. ใจความส าคัญจะพบอยู่ส่วนใดของย่อหน้า 
  ก. ส่วนต้นของย่อหน้า 
  ข. ส่วนกลางของย่อหน้า 
  ค. ส่วนท้ายของย่อหน้า 
  ง. ถูกทุกข้อ 

 

๒. ข้อใดหมายถึงการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ก. การอ่านเพื่อหาข้อคิดของเรื่อง 
 ข. การอ่านเพ่ือหาข้อเท็จจริงของเรื่อง 
 ค. การอ่านเพื่อหาความรู้จากเนื้อเรื่อง 
 ง. การอ่านเพ่ือจับประเด็นส าคัญเรื่อง 
 
 ๓. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มีใจความที่ส้ัน  
 ข. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มาสนับสนุนและให้รายละเอียด  
 ค. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มีความกินใจไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ 
 ง. ใจความส าคัญ คือ ประโยคที่มีใจความครอบคลุมเนื้อความประโยคอื่น ๆ 

 

  



 

 

 

 

 

 ๔. เมื่อนักเรียนอ่านพบค าศัพท์ยากไม่เข้าใจความหมายควรท าอย่างไร 
ก. ถามคุณคร ู
ข. ปล่อยไปก่อน 
ค. เปิดพจนานุกรม 
ง. อ่านข้ามไปอย่างรวดเร็ว 
 

    ๕. “ต ารวจจับโจรปล้นธนาคารกรุงไทยสาขาอ าเภอล้ี เมื่อวานนี้” ใจความส าคัญ 
              คือข้อใด  

ก. เมื่อวานนี้  
ข. ต ารวจจับโจร  
ค. โจรปล้นธนาคาร 
ง. โจรปล้นธนาคารเมื่อวานนี้ 
 

 ๖. ข้อใดถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความ  
ก. อ่านในใจทุกย่อหน้าอย่างละเอียด  
ข. ตั้งค าถามว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ  
ค. ศึกษาความหมายของค า กลุ่มค า ส านวนที่ไม่เข้าใจ  
ง. จัดท าแผนภาพความคิดของเรื่องที่อ่าน  
 

 ๗.  การอ่านจับใจความส าคัญ ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. แยกออกเป็นตอน ๆ 
ข. อ่านให้รวดเร็วอย่างสม่ าเสมอ  
ค. แยกใจความส าคัญจากส่วนขยายใจความส าคัญ  
ง.  แยกประเด็นของเรื่องว่าส่วนใดเป็นข้อมูลประกอบ  
 

   
 

       
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
๘. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 

ก. การฟังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องการ 
ข. การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิต 
ค. คนท างานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ง. การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น 

 
  

 
 
 
 
 
 
 ๙. ใจความส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด 

ก. น้ าด่ืมเป็นน้ าใช้ดื่มเพื่อแก้กระหาย 
ข. น้ าด่ืมที่ไม่จ าเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กระหาย 
ค. น้ าชนิดนี้ได้แก่ น้ าเมาที่เป็นของดองเรียกว่าเมรัย 
ง. น้ าด่ืมเป็นสิ่งจ าเป็นแก่ร่างกาย เป็นน้ าใช้ดื่มเพื่อแก้กระหาย 
 
 
 
 

 

น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพื่อแก้กระหาย เป็นส่ิงจ าเป็นแก่ร่างกาย แต่น้ าดื่มอีกชนิด
หนึ่ง เป็นของไม่จ าเป็น ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กระหาย จึงไม่จ าเป็นต้องหัดดื่มน้ าชนิดนี้ ได้แก่ 
น้ าเมา น้ าเมาที่เป็นของดอง เรียกว่า เมรัย          

                                                             หลักพระพุทธศาสนา 
สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวร 

 

ในกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท า  การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการ
หายใจเท่านั้น การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว อาชีพ สังคม และ
ครอบครัว ถ้าคนท างานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

 

 

 ๑๐. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
ก.  ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารหลัก 
ข.  เราทุกคนต้องการพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน 
ค.  สารอาหารหลัก คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน  
    และแร่ธาตุต่าง ๆ 
ง.  ความต้องการพลังงานขึ้นอยู่กับเพศ อายุ รูปร่าง สภาพร่างกาย และ 
    วิถีการด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราทุกคนต้องการพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน ตามแต่เพศ อายุ รูปร่าง สภาพ
ร่างกาย และวิถีการด ารงชีวิต โดยปกติร่างกายจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารหลัก เช่น 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 

 
ข้อที่ ๑     ตอบ  ข้อ   ง 
ข้อที่ ๒     ตอบ  ข้อ   ค 
ข้อที่ ๓     ตอบ  ข้อ   ง 
ข้อที่ ๔     ตอบ  ข้อ   ง 
ข้อที่ ๕     ตอบ  ข้อ   ค 
ข้อที่ ๖     ตอบ  ข้อ   ก 
ข้อที่ ๗     ตอบ  ข้อ   ข 
ข้อที่ ๘     ตอบ  ข้อ  ข 
ข้อที่ ๙     ตอบ  ข้อ    ข 
ข้อที่ ๑๐     ตอบ  ข้อ  ค 
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     เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๑ 
 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ประโยคที่เป็นใจความส าคัญของเรื่องต่อไปนี้  
             (ข้อละ ๒ คะแนน ) 
 

 

 

             ข้อท่ี ๑ 
 

ผักบุ้งช่วยบ ารุงสายตา ไม่ท าให้ปวดตา สายตาส้ัน 
แสบตา หรือตาแห้ง เป็นเพราะผักบุ้งมีสารที่สามารถ
เปล่ียนไปเป็นวิตามินเอ ที่เรียกว่า เบต้าแคโรทีนเยอะมาก 
แล้ววิตามินเอนี้เองเป็นสารที่ช่วยบ ารุงสายตา และยังช่วย
ให้ดวงตามีน้ าหล่อเล้ียงให้ตาเป็นประกาย ไม่แสบ ไม่แห้ง 

 

ที่มา : health.kapook.com/view๙๐๑๙.html 

 

 

                                                ข้อท่ี ๒ 
 

ในการบริโภคอาหารนั้น เราทุกคนควรกินแต่พออิ่ม    
การกินเกินความต้องการอาจท าให้เกิดโรคร้ายอันเนื่องมาจากการ
สะสมสารอาหารที่เป็นส่วนเกินของร่างกายได้ การกินอาหาร   แต่พออิ่มซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง ส่วนที่เหลือก็ยังอาจอนุเคราะห์
แก่คนที่ขาดแคลนและยากไร้ในสังคมได้อีกด้วย  

 

ที่มา : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้น ป.๕ 
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                          ข้อท่ี ๓ 
 

การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง ตั้งแต่เกิดมาได้อาศัย 
หรือได้รับการเล้ียงดูมาจนโตถึงทุกวันนี้ เพราะได้รับการเล้ียงดูและ
อบรมส่ังสอนจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง 
และได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม เหล่านี้มีพระคุณต่อเราทั้งนั้น 
ดังนั้นเราต้องพยายามหาวิธีการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณดังกล่าว ที่เรียกว่า “กตัญญูกตเวที” 
ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี 

ที่มา : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้น ป.๕ 
 
 

                                               ข้อท่ี ๔ 
 

  อาหารเช้าช่วยควบคุมโรคอ้วน และน้ าหนักได้เป็น
อย่างด ีนั่นเพราะจากมื้อดึกจนถึงเช้าวันใหม่ เราอดอาหารมา
นานเกือบ ๑๒ ชั่วโมง และหากเรายิ่งไม่ทานอาหารเช้าเข้าไป
อีก จะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่ าลง จนไปเพิ่มแนวโน้ม
การรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้น และนี่ก็เป็นสาเหตุให้มี
น้ าหนักเกินและโรคอ้วนได้อย่างไม่รู้ตัว 

 

ที่มา :  www.todayhealth.org/daily-health/.../ประโยชน์ของอาหารเช้า.html 

 
 

 
                             ข้อท่ี ๕  
 

ไข่เป็นแหล่งอุดมแคลเซียม ไข่มีแคลเซียมสูงถึง 
๕๐ มิลลิกรัม หรือ ๕% ของแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน 
นอกจากนี้การรับประทานไข่ทุกวันยังช่วยลดความเส่ียงมะเร็ง-
เต้านม และการเกิดติ่งเนื้อเมือกในล าไส้ใหญ่อีกด้วย 

 

ที่มา :  women.thaiza.com › ผู้หญิง › เคล็ดลับสุขภาพ 
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 อาการนอนไม่หลับไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะหลับไม่พอท าให้ต่ืนขึ้นมาแล้วไม่สดชื่น 
 

 เมื่อมีฝนตกหนักๆ  ผ้ึงก็จะหยุดอยู่ในรัง  

 

 

เ   เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๒ 

 
 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขียนประโยคที่เป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้  

(ข้อละ ๒ คะแนน ) 
 

 

ข้อท่ี ๑ 
 

อาการนอนไม่หลับไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะหลับไม่พอท าให้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่น     
บางคนอาจจะหลับยากใช้เวลามากกว่า ๓๐นาทียังไม่หลับ บางคนตื่นบ่อยหลังจากตื่นแล้ว
หลับยาก บางคนตื่นเช้าเกินไป ท าให้ต่ืนแล้วไม่สดช่ืน ง่วงเมื่อเวลาท างาน  
 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี ๒ 
 

เมื่อมีฝนตกหนัก ๆ ผ้ึงก็จะหยุดอยู่ในรัง ไม่บินออกมาผสมเกสรดอกไม้ เพราะต้องอยู่
กระพือให้เกิดความร้อนให้ความอบอุ่นรังของตนเอง ถ้าฝนหยุดตก ผ้ึงจะบินออกมาเอง  
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กะเพรา เป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง  

 

 

 

 

ข้อท่ี ๓ 
 

กะเพรา เป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนอินเดียนิยม หลายคนกินอยู่เป็นประจ ากับเมนู 
ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว  กะเพราจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทั้งยังแก้ไอ แก้หวัด แก้
ท้องอืด ท้องเฟูอ ยังช่วยคลายเครียด แก้อักเสบ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี ๔ 
 

ไข่สดและใหม่มากเกินไป เวลาท าไข่ต้มมักมีปัญหาปอกเปลือกยาก ไข่เป็น
รอยขรุขระไม่น่ารับประทาน ลองเติมน้ าส้มสายชูครึ่งช้อนชาลงในน้ าต้มไข่ ไข่ขาว
จะไม่ติดเปลือก ปอกง่ายขึ้นกว่าเดิม

 
 

การเติมน้ าส้มสายชูครึ่งช้อนชาลงในน้ าต้มไข่ ไข่ขาวจะไม่ติดเปลือก ปอกง่าย 
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การด่ืมสุรามากเกินไปจะท าให้เกิดปัญหาทั้งตัวเองและผู้อื่น
 

 
ข้อท่ี ๕ 

 

การด่ืมสุรามากเกินไปจะท าให้เกิดปัญหาทั้งตัวเองและผู้อื่นผลเสียต่อสุขภาพ
ของผู้ที่ดื่มเหล้ามากและยังส่งผลต่อภาวะของจิตใจด้วย นอกจากนั้นยังท าให้เกิด
ความแตกแยกในการทะเลาะการดื่มสุราจนต้องท าให้หน้าที่การงานไร้ประสิทธิภาพ
ไม่มีความสุขในครอบครัว สุราเป็นสาเหตุเป็นอันดับหนึ่งในอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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                           เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๓ 
 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่ก าหนดให้ แล้วเขียนสรุปใจความส าคัญ   
             (ข้อละ ๖ คะแนน ) 
 

 

ข้อท่ี ๑ 
มีเด็กชายคนหนึ่งชอบรังแกสัตว์อยู่เสมอ วันหนึ่งเขาไปเที่ยวเล่น

ในสวน เขาพบกระรอกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ เขาจึงใช้ก้อนหินปา
กระรอกตัวนั้นหลายครั้งแต่ไม่ถูก กลับไปถูกรังผ้ึงที่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ ๆ นั้นแทน ฝูงผ้ึงจึงรุม
ต่อยเด็กคนนั้นจนบาดเจ็บ 
 

 

เด็กชายคนหนึ่งที่ชอบรังแกสัตว์
 ใช้ก้อนหินปากระรอก แต่ไปถูกรังผ้ึงแทน
ในสวน

   วันหนึ่ง
     ถูกฝูงผ้ึงรุมต่อย 

 

 

 

 เด็กชายคนหนึ่งที่ชอบรังแกสัตว์ วันหนึ่งได้ใช้ก้อนหินปากระรอกที่อยู่ในสวน  แต่
กลับไปถูกรังผ้ึงแทน  เขาจึงถูกผึ้งรุมต่อย 
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เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยว ถ้าใช้วิธีหว่านท าให้วัชพืชขึ้นแข่ง ได้ผลผลิตต่ า 

 

 

 

ข้อท่ี ๒ 
 หลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรมักปลูกพืชอายุส้ันและทนแล้ง พืชที่
เหมาะสมได้แก่พืชตระกูลถั่ว แต่ถ้าปลูกโดยวิธีการหว่านจะพบปัญหา 
เพราะมีวัชพืชขึ้นแข่งกับต้นถั่ว   จึงยากแก่การก าจัดวัชพืช  ท าให้ได้ 
ผลผลิตต่ า 
 

 

 

 

 

เกษตรกร
 ปลูกพืชตระกูลถั่ว
หลังฤดูเก็บเกี่ยว

   ใช้วิธีหว่าน
     วัชพืชขึ้นแข่ง ได้ผลผลิตต่ า
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 เตารีดไหม้ เมื่อน ามารีดผ้าจะท าให้ฝืด รีดไม่คล่อง และพื้นเตารีดจะมีรอยไหม้ด าติด 
แก้ไขโดยใช้ยาสีฟันปูายที่รอยไหม้ แล้วใช้ผ้าถูแรง ๆ รอยไหม้ก็จะหายไป และน าผ้าชุบน้ า       
ท าความสะอาดอีกครั้ง เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ 

 

                                                   ข้อท่ี ๓ 
 

เตารีดไหม้ เป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ ซึ่งเมื่อน ามารีดผ้า จะ
ท าให้ฝืด รีดไม่คล่อง และที่พื้นเตารีด ก็จะมีรอยไหม้ด าติดอยู่ 
วิธีการแก้ไข คือ การใช้ยาสีฟันปูายที่รอยไหม้ของเตารีด แล้วใช้
เศษผ้าถูแรง ๆ ให้ทั่ว รอยไหม้ก็จะหายไป และน าผ้าชุบน้ า       
ท าความสะอาดอีกครั้ง เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ 
 

 

 

 

 

เตารีดไหม้
 รีดผ้า

   รีดไม่คล่อง ฝืดและที่พื้นมีรอยไหม้ติด
ใช้ยาสีฟันปูายที่รอยไหม้ และใช้ผ้าถูกแรง ๆ รอยไหม้ก็     
จะหายไป และน าผ้าชุบน้ าท าความสะอาดอีกครั้ง
 เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ
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 อ่างล้างชาม เมื่อใช้นาน ๆ เศษอาหารหรือไขมันจะท าให้อุดตัน แก้ไขโดยใส่เกลือแกงลง   
ในท่อ น าเบคกิ้งโซดาหรือผงฟตู้มในน้ าให้เดือด แล้วเทลงในท่อ 

 

 
ข้อท่ี ๔ 

 

อ่างล้างชามเมื่อใช้นาน ๆ เศษอาหารหรือไขมันก็จะ
เกาะติดรอบ ๆ ท่อ ยิ่งนานยิ่งสะสมจนท าให้อ่างอุดตัน เป็นเหตุให้
น้ าไหลไม่สะดวกหรือไหลไม่ได้ วิธีการแก้ไขคือ เอาเกลือแกงใส่ลง
ไปในท่อ ๒ - ๓ ช้อน น าเบคกิ้งโซดาหรือผงฟูต้มในน้ าให้เดือด
แล้วเทลงไปในท่อไขมันในท่อที่อุดตันก็จะหายไป 
 

 

 

 

 

อ่างล้างชาม
อุดตัน
เมื่อใช้เป็นเวลานาน ๆ เศษอาหารหรือ 

                                 ไขมันเกาะติดรอบ ๆ ท่อ
เอาเกลือแกงใส่ลงในท่อ น าเบคกี้โชดาหรือผงฟูต้มในน้ า 
ให้เดือด แล้วเทลงท่อ
ไขมันในท่อที่อุดตนัจะหายไป
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 นกคีรีบูน เป็นนกที่พ่อค้านกจะส่ังมาจากฮอลแลนด์ เยอรมัน ไต้หวัน แต่มีต้นก าเนิดมา
จากประเทศแถบร้อน สภาพอากาศภายในบ้านเราเหมาะสมที่จะเลี้ยง แต่ต้องระวังเรื่องยุง 
เพราะถ้านกถูกยุงกัด จะท าให้นกอ่อนแอและตายในที่สุด 

 

 

                                                         ข้อท่ี ๕ 
 

นกคีรีบูนเป็นนกที่มาจากต่างประเทศ พ่อค้านกจะส่ังมาจาก
ฮอลแลนด์ เยอรมัน ไต้หวัน เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นกคีรีบูนมี
ต้นก าเนิดมาจากภูมิประเทศแถบร้อน ฉะนั้นสภาพอากาศบ้านเราจึง
เหมาะสมที่จะเล้ียงนกคีรีบูนได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังในเรื่องยุง 
เพราะนกคีรีบูนแพ้ยุง ถ้าโดนยุงกัดจะท าให้นกอ่อนแอและตายได้   
ในที่สุด 
 
 

 

 

 

นกคีรีบูน
พ่อค้านกส่ังมาจากฮอลแลนด์ เยอรมัน ไต้หวัน

  มีต้นก าเนิดจากประเทศแถบร้อน
สภาพอากาศภายในบ้านเราเหมาะสมที่จะเล้ียง
 ต้องระวังเรื่องยุง เพราะถ้าโดนยุงกัดจะท าให้นกอ่อนแอ 
และตายในที่สุด
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

 

 

 

 ข้อที่ ๑     ตอบ  ข้อ   ก 
 ข้อที่ ๒     ตอบ  ข้อ   ง 
 ข้อที่ ๓     ตอบ  ข้อ   ง 
 ข้อที่ ๔     ตอบ  ข้อ   ค 
 ข้อที่ ๕     ตอบ  ข้อ   ข 
 ข้อที่ ๖     ตอบ  ข้อ   ก 
 ข้อที่ ๗     ตอบ  ข้อ   ค 
 ข้อที่ ๘     ตอบ  ข้อ  ค 
 ข้อที่ ๙     ตอบ  ข้อ    ข 
 ข้อที่ ๑๐     ตอบ  ข้อ  ข 
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