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ค าน า 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ ชดุ English is  All 
Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 The Bundle of Sticks จดัท าขึน้เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ (อ23102) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนเนือ้หา
ต่างๆได้น ามาจากสื่อของจริงท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นความ
สนใจให้แก่นักเรียนเพ่ือให้เห็นความส าคัแและความจ าเป็นในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งจะส่งผลให้นักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชา
ภาษาองักฤษสงูขึน้ 
 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับทุกคน ใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนปกติและชั่วโมงสอนเสริม ซึ่งครูผู้ สอน
สามารถน าไปใช้ในการทบทวนเนือ้หาท่ีนกัเรียนได้เรียนไปแล้วและใช้สอนซ่อม
เสริมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในทกัษะดงักลา่วได้อีกด้วย 
 ขอขอบคุณผู้ เช่ียวชาแทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจเล่มนี ้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึก
ทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจชุดนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อครูภาษาองักฤษและ
นกัเรียนท่ีจะน าไปใช้เพ่ือพฒันาการอ่านของนกัเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
 

อ าภา  อินทะลา 
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ค าชีแ้จง 
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจชุด English is  
All Aroundกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีทัง้หมด 8 เลม่ ดงันี ้
  เลม่ท่ี 1 The Bundle of Sticks 
  เลม่ท่ี 2 Medicine Labels 
  เลม่ท่ี 3 Recipe 
  เลม่ท่ี 4 Notice 
  เลม่ท่ี 5 News 
  เลม่ท่ี 6 Advertisements 
  เลม่ท่ี 7 Weather Forecast 
  เลม่ท่ี 8 Buatong Blossom 
 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจชดุ English Is All 
Aroundเลม่นี ้เป็นเล่มท่ี 1 เร่ือง The Bundle of Sticks ประกอบด้วย ใบความรู้ 
แบบฝึกหัด (worksheet) จ านวน 5 แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลย
แบบฝึกหดั และเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน แบบฝึกหดั คือ สว่นที่นกัเรียนต้อง
ฝึกด้วยตนเอง แบบทดสอบหลงัเรียน คือ ส่วนท่ีใช้ประเมินผลความเข้าใจใน
การอ่านของนักเรียนหลงัปฏิบตัิกิจกรรมตามแบบฝึกหดัแล้ว ในส่วนของครูท่ี
จะน าไปใช้นัน้ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเข้าใจส าหรับทุกคน แล้วจึงแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับทกุคนกบันกัเรียน 
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 

 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ ชุด English is 
All Around เล่มท่ี 1  The Bundle of Sticks เล่มนี ้มีทัง้หมด 5 แบบฝึกหดั 
(worksheet 1 – 5 ) เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ดารเรียนรู้และพฒันาทกัษะ
การอ่านของตนเองอย่างแท้จริงนกัเรียนควรปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 

1. อ่านและท าความเข้าใจจดุประสงค์การเรียนรู้ก่อนท าแบบฝึกหดั 
2. ท าแบบฝึกหัดตามล าดับด้วยความรอบคอบ ตัง้ใจ และท าด้วยความ

ซ่ือสตัย์ ไมด่เูฉลยก่อนหรือขณะท าแบบฝึกหดั 
3. ตรวจค าตอบของแต่ละแบบฝึกหดัจากเฉลยในภาคผนวก 
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบ

จากเฉลย เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเอง 
5. บนัทึกผลคะแนนแบบฝึกหัดท่ี 1 – 5 และแบบทดสอบหลงัเรียน ลงใน

แบบบนัทกึคะแนนท้ายเลม่ เพ่ือทราบผลการพฒันาของตนเอง 
6. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ

ส าหรับทุกคนเล่มนีจ้บแล้ว นักเรียนควรทบทวนท าความเข้าใจและ
แก้ไขข้อบกพร่องอีกครัง้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1. นกัเรียนบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัเร่ือง The Bundle of 
Sticks ได้ถกูต้อง 

2. นกัเรียนอ่านเนือ้เร่ืองแล้วสามารถตอบค าถามได้ถกูต้อง 
3. นกัเรียนเรียงล าดบัเนือ้เร่ืองได้ถกูต้อง 
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ใบความรู้ 
การอ่านนิทานหรือเร่ืองสัน้ 

 
 

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เร่ืองการอ่านนิทานหรือเร่ืองสัน้ 
 

การอ่านนิทานหรือเร่ืองสัน้ ควรยดึหลักดังนี ้
 

1. ต้องรู้ความหมายของค าศพัท์จากเนือ้เร่ือง หากไมรู้่ต้องพยายามเดา
จากชื่อเร่ือง (Title)หรือภาพประกอบ(ถ้ามี) เช่น “The Salter and the 
Donkey” หากรู้นกัเรียนค าศพัท์ The Salter หมายถึง พ่อค้าเกลือและ 
The Donkey หมายถึง ลา นกัเรียนก็จะรู้ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพ่อค้าเกลือ
และลา 

2. เดาเนือ้เร่ืองจากช่ือเร่ือง หรือจากรูปภาพก่อนว่า เนือ้เร่ืองนีจ้ะด าเนินไป
อยา่งไร โดยตัง้ค าถามไว้ในใจว่า 
- ใคร (Who)หรือ อะไร (What) 
- ท าอะไร (What to do) 
- ท่ีไหน (Where) 
- กบัใคร (Who) 
- อย่างไร (How) หรือเกิดอะไรขึน้(What happens) 
- เมื่อไหร่ (When) 
- ท าไม (Why) 
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เช่น 
who                                 what to do 

what happens      The Salter and the Donkey   where 
 

One day a salter rode the donkey to buy salt at the beach. On the 
way back home, the donkey stumbled into a canal, when the donkey 
stood up, the salt on its back was softer than before because some 
salt melted into the water. So the next day, the donkey pretended to 
stumble at the canal again, but the salter saw through its trick. He 
went back to the beach again the next morning and bought many 
sponges instead. When the donkey pretended to stumble at the 
canal like he did before, the sponges absorbed a lot of water so the 
poor donkey must carry twice of its weight. 

 
 

3. อ่านเนือ้เร่ืองในใจให้จบก่อน 1 รอบ แล้วจงึอา่นอีกครัง้เพ่ือจบัใจความ
ตามหวัข้อในข้อท่ี 2  

 
 

salter (n.) หมายถึง พ่อค้าเกลือ 
donkey (n.) หมายถึง ลา 
salt (n.)  หมายถึง เกลอื 
beach (v.) หมายถึง ชายหาด 
stumble (v.) หมายถึง สะดดุ 

how 

What 

happ

  

 how 

ค าศพัท์และส านวนท่ีพบในเนือ้เร่ือง 
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Vocabulary 
 
 

Vocabulary Meaning 
summon (v.) เรียกตวั 

stick (n.) ก่ิงไม้ 
divided (v.) แบง่ 
easily (adv.) อย่างง่ายดาย 

harmonize (v.) ปรองดอง 
bundle (n.) ก า 
break (v.) แตกหกั 

single(adj.) เดียว  หนึ่งเดียว 
destroy (v.) ท าลาย 
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The Bundle of Sticks 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

An old man was going to die, so he summoned his sons to  

give them an advice for the last time. When all sons came, ha gave a 

bundle of sticks to the eldest son. “Can you break it?” The eldest son 

tried to break it again and again but it was useless. The other sons 

also tried  but no one could break it. Then the old man divided  it and 

gave each sons a stick. “Try it again.” This time each single stick  

broke up easily. The old man said to his sons, “The bundle of sticks is 

just like all of you. If you harmonize with each other, nobody can 

destroy you. But if you do not, you would be harmed like these lone 

sticks.” 

                                                       ท่ีมา : http://info.muslimthaipost.com 

http://info.muslimthaipost.com/
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ใบความรู้ 

Past Simple tense 
  

หลักการใช้ 
 

1.ใช้กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตและเสร็จสิน้ไปแล้วมี Adverb บอกเวลาในอดีตก ากบัด้วย เชน่ 

My younger sister had a party yesterday. 

(น้องสาวของฉนัจดังานเลีย้งเม่ือวานนี)้ 

I went to the cinema with John last night.  

(เม่ือคืนนีผ้มไปดหูนงักบั John) 

2. ใช้กบัเหตกุารณ์ท่ีกระท าอยูเ่ป็นประจ าในอดีต แตปั่จจบุนัไมไ่ด้กระท าแล้ว เชน่ 

Jim always played tennis when he was young. 

(จิมเลน่เทนนิสเสมอ เม่ือตอนเขายงัเดก็ ) 

Last year I walked to school every day.  

(ปีท่ีแล้วฉนัเดนิไปโรงเรียนทกุวนั) 

3. เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชัว่ระยะเวลาหนึง่ในอดีต และระยะเวลานัน้ได้ล่วงเลยมาแล้ว เชน่ 

They lived there during last spring. 

(พวกเขาอาศยัอยู่ท่ีนัน่ในชว่งฤดใูบไม้ผลิท่ีแล้ว) 

4. ใช้แสดงถึงการสมมตุหิรือข้อแม้ ในปัจจบุนัหรือในอนาคต ตามหลงัค าว่า If, Unless, Wish เชน่ 

If I were him I would buy car. (ถ้าฉนัเป็นเขาฉนัจะซือ้รถยนต์) 

ค าบอกเวลา 
Yesterday เม่ือวานนี ้

last...,last years ลา่สดุ,ปีท่ีแล้ว 

for.. ,for year เป็นเวลา..,เป็นเวลาหลายปี 

the other day เม่ือหลายวนัก่อน 
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โครงสร้าง 

 

โครงสร้าง: ประโยคบอกเล่า 

Subject + V2+ ( Object ) 

โครงสร้าง: ประโยคปฏิเสธ 

Subject + Verb did + not + V1+ ( Object ) 

โครงสร้าง: ประโยคค าถาม 

Did + Subject + V1 ? 

 

 
การเปล่ียนรูปค ากริยาเป็น past tense มี 2 วิธี คือ 

 

ค ากริยาท่ีเปล่ียนรูปใหม่ 

( Irregular Verb) 

การเตมิ ed ที่ท้ายค ากริยาช่องท่ี 1 

(Regular Verb) 

            give - gave  

             write – wrote 

             come – came 

             drink – drank 

             ride - rode 

love - loved  

cry – cried 

stop – stopped 

walk – walked 

occur - occurred 

 

 



10 

 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Is  All Around 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

หลักการเตมิ –ed ท้ายค ากริยา 

 

 

1.ค ากริยาโดยทัว่ไปเม่ือเปล่ียนเป็นค ากริยาช่องท่ี 2 ให้เตมิ ed ได้เลย เชน่ 

clean – cleaned 

help – helped 

watch – watched 

2. ค ากริยาท่ีลงท้ายด้วย e อยูแ่ล้ว ให้เตมิ d ได้ทนัทีเชน่ 

like – liked 

bake – baked 

live – lived 

3. ค ากริยาท่ีเป็นพยางค์เดียว มีสระตวัเดียว ตวัสะกดตวัเดียว ให้เพิ่มตวัสะกดตวัท้ายอีกหนึง่ตวั

ก่อน แล้วจงึเตมิ ed เชน่ 

stop – stopped 

fit – fitted 

plan – planned 

4. ค ากริยาท่ีมี 2 พยางค์ ออกเสียงเน้นหนกัพยางค์หลงัให้เพิ่มตวัสะกดตวัท้ายอีกหนึ่งตวัก่อน แล้ว

จงึเตมิ ed 

prefer – preferred 

control – controlled 
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5. ค ากริยาท่ีลงท้ายด้วย yและหน้า y เป็นพยแัชนะ ให้เปล่ียน y เป็น i แล้วจงึเตมิ ed เชน่ 

study – studied 

cry – cried 

carry – carried 

แตถ้่าหน้า y เป็นสระให้เตมิ ed ได้เลย เชน่ 

play played 

stay – stayed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



12 

 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Is  All Around 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

Worksheet 1 
 
Directions : Match the words or phrases with the pictures by writing 
them under the correct pictures.(5 points ) 

 
old man    die   a bundle of sticks 
 

break     harmonize 
 

  1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________         ________________ 
  4. 5.                       6. 

 
 
 
 
_____________         _______________        ________________  
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Worksheet 2 
 
Directions : Fill in the missing letters in each given word. (5 points) 
 

 
 

1. b u_ d l _ 
2. s _ i c _ 
3. s _ m m _ n 
4. e _ d _ s t 
5. b _ e a _ 
6. u s _ _ e s _ 
7. d  _ v i  _  _ 
8. h a _ _ o n i _ _ 
9. _ e s _r o _ 
10. l _ _ e 
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Worksheet 3 
 

 

Directions: From The Bundle of Sticks story, check  if the sentence 

is true in the T column and check  if sentence is false in the F 
column. (5 points) 
 

SENTENCES T F 

1. The old man called all his sons and gave them  
a bundle of sticks. 

  

2. No one could break the bundle of sticks.   

3. The old man divided the bundle of sticks  
and gave each son a stick and said “Try it again”.  

  

4. A single stick did not break up.   

5. The old man told his sons “If you harmonize with each 
other, everybody can destroy you”. 
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Worksheet 4 
 
 
 
Directions: Answer the questions. (5 points) 
 

1. What was all sons get from his father? 
_______________________________________________ . 

2. What did the sons do when they get a bundle of sticks? 
_______________________________________________ . 

3. Was a bundle of sticks broken?  
_______________________________________________ . 

4. What happened when the old man divided a bundle of sticks 
and gave each his son a stick? 
 _______________________________________________ . 

5. Why did the old man give the bundle of sticks to his sons ? 
_______________________________________________ . 
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Worksheet 5 
 
Directions : Read the following sentences and re-arrange them into 
the correct order by writing the alphabets in the blanks given below. 
(5points) 
 
A The old man said to his sons, The bundle of sticks is just like all 

of you. If you harmonize with each other, nobody can destroy 
you. But if you do not, you would be harmed like these lone 
sticks.” 

 
B The old man divided it and gave each sons a stick.  

“Try it again.” 
 
C The old man called his gave a bundle of sticks to the eldest son. 

“Can you break it?” The eldest son tried to break it again and 
again but it was useless. 

 
D Each single stick broke up easily. 
 
E The other sons also tried  but no one could break it. 

 
1_________ 2_________3_________4_________5_________ 
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Post – test 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

Directions : Choose the best answer by making “ x ” in the box. 
  (10 points) 
 

1. Who did the old man summon ? 
a. his servants 
b. his sons 
c. his wife 
d. his sister 

 

2. Why the old man summon his sons ? 
a. Because he missed them. 
b. Because he wanted to give them some diamond. 
c. Because he wanted them to come home. 
d. Because he was going to die. 

 

3. What did the old man give to his sons at first ? 
a. A bundle of stick 
b. Some gold 
c. A bundle of hay 
d. Some money 
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4. Who did the old man give the bundle of sticks at first ? 
a. The fattest son 
b. The youngest son 
c. The eldest son 
d. The  tallest son 

 

5. What did the old man say when he gave a bundle of sticks to the 
eldest son ? 
a. “Can you break it ?” 
b. “Can you carry it ?” 
c. “Can you throw it ?” 
d. “Can you count it ?” 

 

6. What happened when the eldest son broke the bundle of the 
sticks ? 
a. He could carry it. 
b. He could not break it. 
c. He could break it. 
d. He could count it. 
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7. Who could break the bundle of sticks ? 
a. The shortest son 
b. The youngest son 
c. The eldest son 
d. No one 

 

8. What happened when the old man divided the bundle of sticks 
and gave his son each single stick ? 
a. each stick broke up easily. 
b. each stick was very heavy. 
c. each stick was very soft. 
d. each stick was very long. 

 

9. What did the old man say to his sons ? 
a. “If you harmonized with each other, you would be harmed a 

single stick” 
b. “If you did not harmonize with each other, you would be 

harmed a single stick”. 
c. “If you did not talk with each other, you would be harmed a 

single stick”. 
d. “If you talked with each other, you would be harmed a single 

stick”. 
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10. What is the moaral of the story ? 
a. No one is too old to learn 
b. Still water runs deep 
c. Union is strength 
d. "Time and tide wait for no man" 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะ 
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เฉลย 
Worksheet 1 

 

Directions : Match the words or phrases with the pictures by writing 
them under the correct pictures.(6 points ) 

 
old man  to die   a bundle of sticks 
 

     to break             harmonize 
 

  1.        2. 
 
 
 
 
 
 
 

a bundle of sticks    old man 
4.     5.              6. 
 
 
 
 
 to harmonize   to die    to break 



23 

 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English Is  All Around 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

     เฉลย 
Worksheet 2 

 
Directions : Fill in the missing letters in each given word. (5 points) 
 

 
 

1. b u n d le 
2. s t i ck 
3. s um m o n 
4. eld es t 
5. b re a k 
6. u s el e s s 
7. d  i v i  de 
8. h a rm o n i z e 
9. d e s t r o y 
10. l on e 
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เฉลย 
Worksheet 3 

 

Directions: From The Bundle of Sticks story, check  if the sentence 

is true in the T column and check  if sentence is false in the F 
column. (5 points) 
 

SENTENCES T F 

1. The old man called all his sons and gave them  
a bundle of sticks. 

  

2. No one could break the bundle of sticks.   

3. The old man divided  the bundle of sticks  
and gave each son a stick and said “Try it again”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

4. A single stick did not break up. 
A single stick broke up easily. 

  

5. The old man told his sons “If you harmonize with  
each other, everybody can destroy you”. 
The old man told his sons “If you harmonize with  
each other, nobody can destroy you”. 
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เฉลย 
Worksheet 4 

 
 
Directions: Answer the questions. (5 points) 
 

1. What was all sons get from his father at first? 
A bundle of sticks. 

2. What did the sons do when they get a bundle of sticks? 
They tried to break it. 

3. Was a bundle of sticks broken?  
No it was not. 

4. What happened when the old man divided a bundle of sticks 
and gave each his son a stick? 
Each single stick broke up easily. 

5. Why did the old man give the bundle of sticks to his sons ? 
Because he wanted to teach his sons unity for them  
to be strong. 
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เฉลย 
Worksheet 5 

 
Directions : Read the following sentences and re-arrange them into 
the correct order by writing the alphabets in the blanks given below. 
(5points) 
   

A The old man said to his sons, The bundle of sticks is just like all 
of you. If you harmonize with each other, nobody can destroy 
you. But if you do not, you would be harmed like these lone 
sticks.” 

    

B   The old man divided it and gave each sons a stick.  
“Try it again.” 

   

C The old man called his sons and gave a bundle of sticks to the 
eldest son. “Can you break it?” The eldest son tried to break it 
again and again but it was useless. 

 
D Each single stick broke up easily. 
 
E The other sons also tried  but no one could break it. 

 
1___C____    2____E___3____B___4___D____5___A____ 
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เฉลย 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1 b 
2 d 
3 a 
4 c 
5 a 
6 b 
7 A 
8 A 
9 B 
10 C 
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แบบบันทกึคะแนน 

 
 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 
Worksheet 1 6  
Worksheet 2 5  
Worksheet 3 10  
Worksheet 4 5  
Worksheet 5 7  

รวมคะแนนแบบฝึกทักษะ 
(Worksheet) 

33  

  

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน  26  ขึน้ไป หมายถึง  ดีมาก ระดบัคณุภาพ  4 
คะแนน  17 – 24 หมายถึง  ดี  ระดบัคณุภาพ  3 
คะแนน   9 – 16 หมายถึง  พอใช้ ระดบัคณุภาพ2 
คะแนน   0 – 8 หมายถึง  ปรับปรุง ระดบัคณุภาพ1 
เกณฑ์การผ่าน   นกัเรียนได้คะแนนตามเกณฑ์ระดบัคณุภาพ 3(ระดบัดี) ขึน้ไป 
        ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 
เล่มที่ 1 The Bundle of Sticks 10  

   

เกณฑ์การผ่าน    นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 7 ขึน้ไป 
   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

Ο ผ่าน 

Ο ไม่ผ่าน 
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