เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

คานา
แบบฝึ กทักษะการอ่ านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ภ าษาไทย เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นส่ ว นมากประสบปั ญ หาการอ่ า น
คืออ่านแล้วไม่ เข้าใจ ไม่สามารถสรุ ปใจความสาคัญได้ ทาให้ไม่ รักการ
อ่ า น ผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้จ ัด ท าแบบฝึ กเริ่ ม จากความรู ้ พ้ื น ฐานในการอ่ า นจับ
ใจความ และรวบรวมบทอ่านประเภทต่าง ๆ จากง่ายไปหายาก ให้นักเรี ยน
ได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านด้วย
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความเล่มที่ ๕ เรื่ อง เปิ ดโลกใหม่สารคดี
ประกอบด้ว ยค าแนะน าการใช้แ บบฝึ ก ค าชี้ แจงส าหรั บ ครู ค าชี้ แจง
สาหรับนักเรี ยน เนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ และมี
แบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ประเมินความก้าวหน้า
ของตนเอง
ขอขอบพระคุณ ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะครู
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองบัวคา ที่ให้ความร่ วมมื อ แนะนาช่ วยเหลื อ
ให้คาปรึ กษา และอานวยความสะดวกในการดาเนิ นงาน จนทาให้สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
ชุดนี้จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน ครู ผสู ้ อน และผูท้ ี่สนใจนาไปพัฒนาการ
เรี ยนการสอนต่อไป
ชนกนันท์ ทองมาลา

๑

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ(สาหรับครู )
คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ(สาหรับนักเรี ยน)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั /จุดประสงค์
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ความรู ้เรื่ องการอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดี
แบบฝึ กทักษะที่ ๑
แบบฝึ กทักษะที่ ๒
แบบฝึ กทักษะที่ ๓
แบบฝึ กทักษะที่ ๔
แบบฝึ กทักษะที่ ๕
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๒

หน้ า
๑
๒
๔
๕
๖
๗
๘
๑๑
๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๓
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๔
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๕
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม

๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๗

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๔

คาชี้แจง
๑. แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ได้จดั ทาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ซึ่ งได้จดั ทาขึ้น จานวน ๙ เล่ม ได้แก่
เล่มที่ ๑ เรื่ อง หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
เล่มที่ ๒ เรื่ อง ทันโลกทันเหตุการณ์
เล่มที่ ๓ เรื่ อง นิทานสุ ภาษิต
เล่มที่ ๔ เรื่ อง พินิจบทเพลงสอนใจ
เล่มที่ ๕ เรื่ อง เปิ ดโลกใหม่สารคดี
เล่มที่ ๖ เรื่ อง มีอะไรในโฆษณา
เล่มที่ ๗ เรื่ อง อาขยานเพลินใจ
เล่มที่ ๘ เรื่ อง ท่องไปในบทความ
เล่มที่ ๙ เรื่ อง สื บสานบทร้อยกรอง
๒. แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ มีจุดประสงค์และเนื้อหา
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
๓. ตัวชี้วดั จุดประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝึ กทักษะแต่ละ
เล่มเสร็ จสมบูรณ์ในตัวเอง ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้
๔. ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินตนเองด้วยการตรวจคาตอบ จากแนว
คาตอบในเล่ม

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๕

คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
(สาหรับครู )
ครู ควรศึกษาแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ ประกอบกับคู่มือ
การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ตามขั้นตอนดังนี้
๑. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐาน
ของนักเรี ยน
๒. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าเมื่อนักเรี ยนศึกษาและทาแบบฝึ กทักษะแล้ว
จะได้รับความรู ้อะไรบ้าง
๓. ให้นกั เรี ยนศึกษาความรู ้ให้เข้าใจจนจบ
๔. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะทุกแบบฝึ ก ครู ควรเน้นย้านักเรี ยนไม่ให้ดู
เฉลยก่อนทาแบบฝึ กทักษะ เพื่อวัดความรู ้ และความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
๕. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบของแต่ละแบบฝึ กจากเฉลย
ทีอ่ ยูใ่ นส่ วนภาคผนวก
๖. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้
หลังจากที่ได้ศึกษาด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
๗. ครู สรุ ปผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตรวจผลงานร่ วมกับ
นักเรี ยน และบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน เพื่อเปรี ยบเทียบความก้าวหน้า
ของนักเรี ยน

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

คาแนะนาการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่ านจับใจความ
(สาหรับนักเรียน)

การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ นักเรี ยนปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอน ดังนี้
๑. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐาน
ของนักเรี ยน
๒. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะ
การอ่านจับใจความครบ จะได้ทราบว่าตนเองทาได้ตามจุดประสงค์หรื อไม่
๓. ศึกษาความรู ้ทีละหัวข้อให้เข้าใจจนจบ
๔. ทาแบบฝึ กทักทักษะการอ่านจับใจความทุกแบบฝึ ก ไม่ควรดู
เฉลยก่อนทา เพื่อวัดความรู ้และความซื่ อสัตย์ของตนเอง
๕. ตรวจคาตอบของแต่ละแบบฝึ กจากเฉลยที่อยูใ่ นส่ วนภาคผนวก
๖. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้หลังจากที่ได้ศึกษา
ด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
๗. สรุ ปผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
เพื่อเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าของตนเอง

๖

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๗

แบบฝึ กทักษะการอ่ านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
เล่ มที่ ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี
เวลา ๒ ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิด เพื่อนาไปใช้
ในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชี วติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป ๓/๓ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป ๓/๔ ลาดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน โดยระบุ
เหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป ๓/๕ สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื่ องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
๑. นักเรี ยนตอบคาถามและสรุ ปใจความสาคัญจากการอ่านสารคดีได้
๒. นักเรี ยนมีทกั ษะในการอ่านจับใจความสาคัญและสามารถนาความรู ้ที่ได้
จากการอ่านไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
๓. นักเรี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้และมุ่งมัน่ ในการทางาน

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๘

แบบทดสอบก่ อนเรียน
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี
คาชี้แจง

๑. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ๓ ตัวเลือก
มีท้ งั หมด ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย × ทับตัวอักษร ก ข และ ค
หน้าคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว

ทั

๑. สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่ องราวความรู ้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง
คือสารคดีประเภทใด
ก. สารคดีท่องเที่ยว
ข. สารคดีเชิงวิชาการ
ค. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์
๒. สารคดีที่ผเู ้ ขียนต้องการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
คือสารคดีประเภทใด
ก. สารคดีท่องเที่ยว
ข. สารคดีเชิงวิชาการ
ค. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๓–๖
ปลากระดี่มุก เป็ นปลาสวยงาม โตเต็มที่อาจยาวถึง ๔ นิ้ ว เป็ นปลา
รักสงบ ชอบสนุก เลี้ยงรวมกันเป็ นฝูงได้ เมื่อคราวผสมพันธุ์สีผิวตัวจะ
ออกสี แดงสด ไข่เบากว่าน้ า ตัวผูจ้ ะก่อหวอดแล้วรัดตัวเมีย ให้ไข่พ่งุ
ออกมาลอยติดอยูท่ ี่หวอด ตัวเมียออกไข่ครอกหนึ่งประมาณ ๑๔๐ ฟอง
ถ้าให้อาหารกับพ่อปลา แม่ปลาเพียงพอ มันจะไม่กินไข่และตัวอ่อน
ที่มา : http://deklearning.blogspot.com

๓. เราสามารถเลี้ยงปลากระดี่มุกเป็ นฝูงได้เพราะเหตุใด
ก. เนื่องจากตูป้ ลาของเรามีขนาดใหญ่
ข. เนื่องจากเป็ นปลาที่อ่อนแอ
ค. เนื่องจากเป็ นปลารักสงบ

๔. สี ผวิ ของปลาจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงสดเมื่อใด
ก. ปลาโตเต็มวัย
ข. ปลาใกล้จะตาย
ค. ปลาในช่วงฤดูผสมพันธุ์
๕. ข้อใดแสดงว่าไข่เบากว่าน้ า
ก. ไข่ปลาจะลอยขึ้นเกาะหวอดตัวผู ้
ข. ไข่ปลาจะเกาะตัวกับสาหร่ าย
ค. ไข่ปลาจะเกาะกับทรายพื้นตู ้
๖. เพราะเหตุใดจึงต้องให้อาหารแก่พ่อแม่ปลาจนอิ่ม
ก. เพื่อป้ องกันปลาอดอาหารตาย
ข. เพื่อป้ องกันพ่อแม่ปลากัดกันเอง
ค. เพื่อป้ องกันพ่อแม่ปลากินไข่และลูก

๙

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑๐

อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๗–๑๐
แมลงกว่างหรื อด้วงกว่างเป็ นแมลงปี กแข็ง ตัวค่อนข้างใหญ่
ลักษณะคล้ายด้วงมะพร้าว ลาตัวแข็ง สี ดาเป็ นมัน ตัวผูม้ ีเขาใหญ่ยนื่ ตรง
ออกมาจากหัว ใช้สาหรับต่อสู ้ศตั รู เมื่อพบศัตรู ซ่ ึ งมักเป็ นกว่างตัวผูด้ ว้ ยกัน
ก็จะเดินเข้าหากันใช้เขาดันกันไปมา ตัวไหนสู ้ไม่ได้ก็ถอยไปถือว่าเป็ นฝ่ าย
แพ้ ตัวอ่อนอาศัยตามปุ๋ ยหมัก กินวัตถุเน่าเปื่ อยและเชื้อราเป็ นอาหาร
เป็ นสัตว์ที่ให้โทษเป็ นแมลงศัตรู พืช
๗. แมลงกว่างมีอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร
ก. ด้วงกว่าง
ข. แมลงด้วง
ค. ด้วงมะพร้าว
๘. อาวุธของกว่างคือข้อใด
ก. ปากของกว่าง
ข. เขาของกว่าง
ค. ขาของกว่าง
๙. ตัวอ่อนของกว่างมักอาศัยที่ใด
ก. ผลไม้ที่เปลือกแข็ง
ข. เกาะตามกิ่งไม้
ค. กองปุ๋ ยหมัก

๑๐. อาหารของตัวอ่อนกว่างคือข้อใด
ก. เลือดของสัตว์
ข. ดูดกินน้ าหวาน
ค. วัตถุเน่าเปื่ อยและเชื้อรา

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

การอ่ านจับใจความสาคัญจากสารคดี

ความหมายของสารคดี
สารคดี หมายถึง งานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งที่เสนอเรื่ องราว
ของบุคคล สถานที่หรื อเหตุการณ์เกี่ยวกับความรู ้ ข้อเท็จจริ ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู ้ และข้อเท็จจริ งเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ยงั ทาให้
ผูอ้ ่านเกิดคุณค่าทางปั ญญา และได้รับความเพลิดเพลินไปในขณะเดียวกัน
กลวิธีการเขียนที่เร้าความสนใจและการใช้สานวนที่ชวนอ่าน
ประเภทของสารคดี
๑. สารคดีเชิงวิชาการ เป็ นสารคดีที่ผเู ้ ขียนต้องการให้ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และเป็ นความรู ้โดยกว้าง ๆ ไม่ใช่
วิชาใดวิชาหนึ่ง
๒. สารคดีท่องเที่ยว เป็ นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่ องราวความรู ้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับสถานที่ การเดินทางและการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยชี้ให้เห็นความ
น่าสนใจมักมีภาพประกอบสวยงาม
๓. สารคดีชีวประวัติ เป็ นสารคดีที่เขียนถึงเรื่ องราวของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่น่าสนใจหรื อเป็ นบุคคลสาคัญ
๔. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ เป็ นสารคดีที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวงจรชี วติ
หรื อความเป็ นอยูข่ องสัตว์ต่าง ๆ ทาให้เข้าใจธรรมชาติของสัตว์มากขึ้น

๑๑

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑๒

แนวการอ่ านจับใจความสาคัญจากสารคดี

การอ่านใจความสาคัญจากสารคดี ให้บรรลุจุดประสงค์มีแนวทาง
ดังนี้
๑. ตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านได้ชดั เจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู ้
เพื่อความเพลิดเพลิน หรื อเพื่อบอกเจตนาของผูเ้ ขียนเพราะจะเป็ นแนวทาง
กาหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสม และและจับใจความสาคัญ หรื อคาตอบ
ได้รวดเร็ วขึ้น
๒. สารวจส่ วนประกอบของหนังสื ออย่างคร่ าว ๆ เช่น ชื่อเรื่ อง คานา
สารบัญ คาชี้แจงการใช้หนังสื อ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่ วนประกอบของ
หนังสื อจะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องหรื อหนังสื อที่อ่านได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ ว
๓. ทาความเข้าใจลักษณะของสารคดีที่ตอ้ งการอ่าน ว่ามีจุดเด่น
ลักษณะพิเศษอะไรบ้าง ซึ่ งจะช่วยให้มีแนวทางการอ่านจับใจความสาคัญ
ได้ง่ายขึ้น
๔. ใช้ประสบการณ์หรื อภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่ องที่ผา่ นมาประกอบ จะทา
ความเข้าใจ และจับใจความเรื่ องที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็ ว

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑๓

แบบฝึ กทักษะที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนคาว่า ใช่ ลงในช่องคาตอบที่ถูกต้อง
และเขียนคาว่า ไม่ ใช่ ลงในช่องคาตอบทีไ่ ม่ถูกต้อง (๕ คะแนน)
ข้อ
ข้อความ
๐ สารคดี หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยกรอง
๑. สารคดีเชิงวิชาการ เป็ นสารคดีที่ผเู ้ ขียน
ต้องการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
๒. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ เป็ นสารคดีที่ให้ความรู ้
เกี่ยวกับการค้าขายสัตว์ต่าง ๆ
๓. การอ่านสารคดี ต้องตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านให้
ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู ้ เพื่อเพลิดเพลิน
๔. การสารวจส่ วนประกอบของหนังสื อจะเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องหรื อหนังสื อที่อ่านได้
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว
๕. ประสบการณ์หรื อภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ไม่มีส่วนทาให้การอ่านสารคดีเข้าใจมากยิง่ ขึ้น

คาตอบ
ไม่ใช่

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑๔

แบบฝึ กทักษะที่ ๒
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “ด้วงขี้ควาย” แล้วเติมคาตอบลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้อง (๕ คะแนน)
ด้ วงขีค้ วาย

เอกเป็ นคนชอบสารวจธรรมชาติ วันหนึ่งขณะที่เขาขับรถอยูบ่ น
ทางเกวียนในหมู่บา้ นทางภาคอีสาน พร้อมกับกล้องถ่ายรู ปคู่ใจ เขาสังเกต
เห็นก้อนดินกลม ๆ กลิ้งไปมาอยูก่ ลางถนน ใกล้ ๆ กับกองขี้ควาย เขารู ้สึก
แปลกใจจึงหยุดรถ และลงไปดูใกล้ ๆ ขณะนั้น ชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมา
ก็บอกเขาว่า “นี่น่ะคือแมงกุดจี่รู้ไหม” แท้จริ งแล้วก้อนกลม ๆนี้ ก็คือขี้ควาย
ก้อนเล็ก ๆ ที่แมลงชนิดหนึ่งไปแบ่งเอามาจากกองขี้ควายกลางถนน ข้าง ๆ
ก้อนขี้ควายนี้ เจ้าแมลงปี กแข็งสี ดา ๆ ที่วา่ กาลังใช้ขาหลังของมันถีบ
เพื่อเข็นขี้ควายกลิ้งไปไว้ที่โพรงของมัน แมงกุดจี่ นี้ภาคกลางเรี ยกว่า
“ด้วงขี้ควาย” ภาคอีสานเรี ยกว่า “แมงกุดจี่” ภาคเหนือเรี ยก “แมงบุ่นขี้”
(บุ่น แปลว่า มุด) ภาคใต้เรี ยกว่า “ฉู ฉีข้ คี วาย”
ด้วงขี้ควาย มักขุดโพรงของมัน อยูใ่ กล้ ๆ หรื อใต้กองขี้ควาย และกลิ้ง
ก้อนขี้ควายไปไว้ในโพรงของมัน เพื่อเอาไว้เป็ นอาหาร ด้วงชนิดนี้ จะยึด
พื้นที่ในโพรงดินที่มีข้ ีควายนั้น เป็ นที่อยูท่ ี่กิน และวางไข่ในเวลาต่อมา
เมื่อลุกของมันออกจากไข่ ก็จะอาศัยอยูใ่ นนั้น กินขี้ควายที่สะสมไว้
จนกว่ามันจะโตเต็มวัย จึงจะออกมาหากองขี้ควาย และสร้างโพรงใหม่
ของมันเอง
ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ตัวอย่าง

ชาวภาคใต้เรี ยกด้วงขี้ควายว่า

ฉู ฉีข้ คี วาย

๑. เอกจอดรถบนทางเกวียนเนื่องจาก

๒. ก้อนกลม ๆ บนถนนแท้จริ งก็คือ

๓. ถ้ามีคนบอกว่า “ที่ถนนหน้าบ้านฉันมีแมงกุดจี่” แสดงว่าคนพูด
เป็ นคนภาค

๔. ด้วงขี้ควายจะเก็บก้อนกลม ๆ ไว้เพื่อ

๕. ชาวภาคเหนือเรี ยกด้วงขี้ควายว่า

๑๕

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑๖

แบบฝึ กทักษะที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “เครื่ องจักสาน” แล้วตอบว่า ใช่ หรื อไม่ใช่
ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( ๕ คะแนน)
เรื่ องอะไร เป็ นอย่างไร (๑๐ คะแนน)

เครื่องจักสาน
เจมส์และลูซี่ สองสามีภรรยาเป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์ ทั้งคูไ่ ปเที่ยวที่จงั หวัด
นครราชสี มา เมื่อไกด์พาไปเที่ยวชมหมู่บา้ น ลูซี่สังเกตเห็นเครื่ องจักสานรู ปร่ าง
แปลก ๆ แขวนอยูใ่ ต้ถุนบ้าน ลูซี่เอ่ยถามสามีของเธอว่า “โอ้โฮ ทาไมชาวบ้าน
ต้องใช้เครื่ องจักสานตั้งหลายแบบ ในแม่น้ านี้มีปลามากมายหลายชนิดถึงเพียงนั้น
เชียวหรื อนี่ ” ทั้งสองตัดสิ นใจยอมเสี ยเวลาแวะมาดู เจมส์ต้ งั ใจเก็บภาพแปลก ๆ
นี้ไปอวดเพื่อนที่ฟิลิปปิ นส์ดว้ ย
ด้วยความช่วยเหลือของลุงเจ้าของบ้าน ทาให้ท้ งั สองถึงบางอ้อว่า เครื่ อง
จักสานของชาวอีสานมีท้ งั สุ่ ม ไซ ข้อง ตุม้ แซะ และยังมีชื่อแปลก ๆ อีกมาก
ชาวบ้านมีฝีมือในการจักสาน ทั้งรู ปแบบ และลวดลายสวยงามยิง่ ไม้ที่ใช้
จักสานส่ วนใหญ่เป็ นไม้ไผ่และหวาย ลูซี่ยงิ่ ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น เมื่อออกจาก
หมู่บา้ นไปเที่ยวตลาด และได้พบว่า ตะกร้า หมวก กระบุง เข่ง กระด้ง และ
อีกหลายชนิด ก็ลว้ นแต่ใช้วธิ ีจกั สานทั้งสิ้ น เจมส์พูดว่า “ถ้าเรานาสิ นค้าจักสาน
เหล่านี้ ไปขายในหมู่บา้ นของเราที่ฟิลิปปิ นส์ เห็นทีจะรวยเป็ นแน่ ”

ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ข้อ

ข้อความ

๐

เจมส์และลูซี่ เป็ นพี่นอ้ งกัน

๑.

จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นภาคอีสาน

๒. เครื่ องจักสานส่ วนใหญ่ทาด้วยไม้ไผ่และหวาย
๓.

ชาวบ้านคิดจะเอา เครื่ องจักสาน ไปขายที่ฟิลิปปิ นส์

๔.

ชาวบ้านใช้ตะกร้า หมวก กระบุงในการจับปลา

๕.

ในแม่น้ ามีปลามากมายหลายชนิด

คาตอบ
ไม่ใช่

๑๗

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑๘

แบบฝึ กทักษะที่ ๔
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “สมเสร็ จ” แล้วนาข้อมูลของสมเสร็ จ
เติมลงในช่องแต่ละช่องให้ถูกต้อง ( ๕ คะแนน )
เรื่ องอะไร เป็ นอย่างไร (๑๐ คะแนน)
สมเสร็ จ

สมเสร็ จ มีหน้าตาประหลาด มีจมูกยาวคล้ายงวงช้าง ลาตัวคล้ายหมู
ขายาว แต่หางสั้นคล้ายหมี ตัวมันสู งราว ๗๕ – ๑๒๐ เซนติเมตร
สมเสร็ จชอบกินใบไม้ หญ้า ผลไม้ แม้แต่เปลือกไม้ และหน่อไม้อ่อนมันก็กิน
ถ้าตัวผูก้ บั ตัวเมียเอาสี ขา้ งเข้าชิดกัน หลอกล้อกัน ก็แปลว่ามันต้องการผสมพันธุ์
สมเสร็ จเป็ นสัตว์รักสงบ ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยว ไม่อยูร่ วมกันเป็ นฝูง
ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

ตัวอย่ าง

จมูกของสมเสร็ จมีลกั ษณะคล้ายกับสิ่ งใด
หางช้าง
 งวงช้า
ปากหมู

หางหมู

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑.

สมเสร็ จมีลาตัวคล้ายกับสัตว์ชนิดใด
ช้าง
หมู
หมา

๒.

สมเสร็ จชอบกินอะไรเป็ นอาหาร
ใบไม้ หญ้า ผลไม้
เมล็ดข้าว

๓.

สมเสร็ จมีส่วนสู งราวกี่เซนติเมตร
๗๐ – ๘๐ เซนติเมตร
๘๕ – ๑๐๐ เซนติเมตร

๔.

๕.

๑๙

สิ งโต

ใบไผ่
ฟางข้าว

๗๕ – ๘๕ เซนติเมตร
๗๕ – ๑๒๐ เซนติเมตร

สิ่ งใดบอกให้รู้วา่ สมเสร็ จต้องการผสมพันธุ์
ส่ งเสี ยงร้องเรี ยกกัน
ขู่คาราม
เอาสี ขา้ งเข้าชิดกัน

เดินวนเวียนไปมา

สมเสร็ จมีลกั ษณะนิสัยอย่างไร
รักสงบ ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยว

อยูร่ วมกันเป็ นฝูง

อยูเ่ ป็ นคู่

ดุร้าย

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๐

แบบฝึ กทักษะที่ ๕
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “ท่องป่ าแอฟริ กา” แล้วตอบคาถาม
ให้ถูกต้อง ( ๕ คะแนน )
ทางซ้ายมือให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ท่ องป่ าแอฟริกา
นนท์เป็ นนักเดินป่ า เขาเคยไปท่องเที่ยวไกลถึงทวีปแอฟริ กา ในทวีป
แอฟริ กา มีท้ งั ทุ่งหญ้า ป่ าใหญ่ ทะเลทราย และมีสัตว์อาศัยอยูม่ ากมาย เช่น
ช้าง สิ งโต ยีราฟ กวาง ม้าลาย เสือชีตา้ เป็ นต้น มัคคุเทศก์บอกนนท์วา่ สิ่ งที่
ต้องระมัดระวังให้มาก คือ งูพิษ ในป่ าแอฟริ กา
คืนวันหนึ่ง เขาได้ยนิ เสี ยงประหลาดดังอยูร่ อบ ๆ ตัว ฟังดูเหมือนเสี ยง
หัวเราะที่น่ากลัว แต่ที่จริ งมันคือเสี ยงเห่ าหอนของหมาป่ าไฮยีน่า หมาป่ าไฮยีน่า
ชอบอยูเ่ ป็ นฝูง ที่แปลกก็คือ ไฮยีน่าตัวผูอ้ าจทาอันตราย และกินลูกของมันเอง
มีคนบอกนนท์วา่ เสี ยงคารามของสิ งโตยิง่ น่ากลัวกว่า เสี ยงของมันดังอยู่
ในอากาศ เหมือนเสี ยงฟ้ าร้องไม่มีผดิ เมื่อเสี ยงของสิ งโตดังขึ้น เสี ยงของหมาป่ า
ไฮยีน่าก็เงียบลง เพราะมันกลัวสิ งโต
พวกหมูป่า ม้าลาย และกวาง จะเริ่ มออกวิง่ เพราะกลัวสิ งโตเหมือนกัน
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีคากล่าวว่า สิ งโตเป็ นเจ้าป่ า
ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๑

ข้อความต่อไปนี้ หมายถึงสัตว์ตวั ไหน ให้ทาเครื่ องหมาย 
ลงใน

สิ งโต
๐. เสี ยงคารามเหมือนเสี ยงฟ้ าร้อง
๑.
๒. เสี ยงเห่ าหอนเหมือนเสี ยงหัวเราะที่น่ากลัว

๓. ถ้ามันมีลูก มันอาจจะกินลูกของมันเอง
๔. ชอบอยูร่ วมกันเป็ นฝูง
๕. หมูป่า ม้าลาย และกวาง กลัวมันมาก
๖. มันน่ากลัวสาหรับสัตว์ป่าทั้งหลาย



ไฮยีน่า

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๒

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี
คาชี้แจง

๑. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ๓ ตัวเลือก
มีท้ งั หมด ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย × ทับตัวอักษร ก ข และ ค
หน้าคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว

ทั

อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑–๔
แมลงกว่างหรื อด้วงกว่างเป็ นแมลงปี กแข็ง ตัวค่อนข้างใหญ่
ลักษณะคล้ายด้วงมะพร้าว ลาตัวแข็ง สี ดาเป็ นมัน ตัวผูม้ ีเขาใหญ่ยนื่ ตรง
ออกมาจากหัว ใช้สาหรับต่อสู ้ศตั รู เมื่อพบศัตรู ซ่ ึ งมักเป็ นกว่างตัวผูด้ ว้ ยกัน
ก็จะเดินเข้าหากันใช้เขาดันกันไปมา ตัวไหนสู ้ไม่ได้ก็ถอยไปถือว่าเป็ นฝ่ าย
แพ้ ตัวอ่อนอาศัยตามปุ๋ ยหมัก กินวัตถุเน่าเปื่ อยและเชื้อราเป็ นอาหาร
เป็ นสัตว์ที่ให้โทษเป็ นแมลงศัตรู พืช
๑. อาวุธของกว่างคือข้อใด
ก. ปากของกว่าง
ข. เขาของกว่าง
ค. ขาของกว่าง

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๓

๒. อาหารของตัวอ่อนกว่างคือข้อใด
ก. เลือดของสัตว์
ข. ดูดกินน้ าหวาน
ค. วัตถุเน่าเปื่ อยและเชื้อรา
๓. แมลงกว่างมีอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร
ก. ด้วงกว่าง
ข. แมลงด้วง
ค. ด้วงมะพร้าว
๔. ตัวอ่อนของกว่างมักอาศัยที่ใด
ก. ผลไม้ที่เปลือกแข็ง
ข. เกาะตามกิ่งไม้
ค. กองปุ๋ ยหมัก
อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๕–๘
ปลากระดี่มุก เป็ นปลาสวยงาม โตเต็มที่อาจยาวถึง ๔ นิ้ ว เป็ นปลา
รักสงบ ชอบสนุก เลี้ยงรวมกันเป็ นฝูงได้ เมื่อคราวผสมพันธุ์สีผิวตัวจะ
ออกสี แดงสด ไข่เบากว่าน้ า ตัวผูจ้ ะก่อหวอดแล้วรัดตัวเมีย ให้ไข่พุ่ง
ออกมาลอยติดอยูท่ ี่หวอด ตัวเมียออกไข่ครอกหนึ่งประมาณ ๑๔๐ ฟอง
ถ้าให้อาหารกับพ่อปลา แม่ปลาเพียงพอ มันจะไม่กินไข่และตัวอ่อน
ที่มา : http://deklearning.blogspot.com

๕. สี ผวิ ของปลาจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงสดเมื่อใด
ก. ปลาโตเต็มวัย
ข. ปลาใกล้จะตาย
ค. ปลาในช่วงฤดูผสมพันธุ์

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๔

๖. ข้อใดแสดงว่าไข่เบากว่าน้ า
ก. ไข่ปลาจะลอยขึ้นเกาะหวอดตัวผู ้
ข. ไข่ปลาจะเกาะตัวกับสาหร่ าย
ค. ไข่ปลาจะเกาะกับทรายพื้นตู ้
๗. เราสามารถเลี้ยงปลากระดี่มุกเป็ นฝูงได้เพราะเหตุใด
ก. เนื่องจากตูป้ ลาของเรามีขนาดใหญ่
ข. เนื่องจากเป็ นปลาที่อ่อนแอ
ค. เนื่องจากเป็ นปลารักสงบ
๘. เพราะเหตุใดเราจึงต้องให้อาหารแก่พ่อแม่ปลาจนอิ่ม
ก. เพื่อป้ องกันปลาอดอาหารตาย
ข. เพื่อป้ องกันพ่อแม่ปลากัดกันเอง
ค. เพื่อป้ องกันพ่อแม่ปลากินไข่และลูก
๙. สารคดีที่ผเู ้ ขียนต้องการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
คือสารคดีประเภทใด
ก. สารคดีท่องเที่ยว
ข. สารคดีเชิงวิชาการ
ค. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์
๑๐. สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่ องราวความรู ้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง
คือสารคดีประเภทใด
ก. สารคดีท่องเที่ยว
ข. สารคดีเชิงวิชาการ
ค. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ภาคผนวก

๒๕

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ข้ อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค














๒๖

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๗

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนคาว่า ใช่ ลงในช่องคาตอบที่คิดว่าถูกต้อง
และเขียนคาว่า ไม่ ใช่ ลงในช่องคาตอบที่คิดว่าผิด (๕ คะแนน)
ข้อ
ข้อความ
๐ สารคดี หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยกรอง
๑. สารคดีเชิงวิชาการ เป็ นสารคดีที่ผเู ้ ขียน
ต้องการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
๒. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ เป็ นสารคดีที่ให้ความรู ้
เกี่ยวกับการค้าขายสัตว์ต่าง ๆ
๓. การอ่านสารคดี ต้องตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านให้
ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู ้ เพื่อเพลิดเพลิน
๔. การสารวจส่ วนประกอบของหนังสื อจะเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องหรื อหนังสื อที่อ่านได้
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว
๕. ประสบการณ์หรื อภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ไม่มีส่วนทาให้การอ่านสารคดีเข้าใจมากยิง่ ขึ้น

คาตอบ
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๒๘

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๒
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “ด้วงขี้ควาย” แล้วเติมคาตอบลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้อง (๕ คะแนน)
ด้ วงขีค้ วาย
เอกเป็ นคนชอบสารวจธรรมชาติ วันหนึ่งขณะที่เขาขับรถอยูบ่ น
ทางเกวียนในหมู่บา้ นทางภาคอีสาน พร้อมกับกล้องถ่ายรู ปคู่ใจ เขาสังเกต
เห็นก้อนดินกลม ๆ กลิ้งไปมาอยูก่ ลางถนน ใกล้ ๆ กับกองขี้ควาย เขารู ้สึก
แปลกใจจึงหยุดรถ และลงไปดูใกล้ ๆ ขณะนั้น ชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมา
ก็บอกเขาว่า “นี่น่ะคือแมงกุดจี่รู้ไหม” แท้จริ งแล้วก้อนกลม ๆนี้ ก็คือขี้ควาย
ก้อนเล็ก ๆ ที่แมลงชนิดหนึ่งไปแบ่งเอามาจากกองขี้ควายกลางถนน ข้าง ๆ
ก้อนขี้ควายนี้ เจ้าแมลงปี กแข็งสี ดา ๆ ที่วา่ กาลังใช้ขาหลังของมันถีบ
เพื่อเข็นขี้ควายกลิ้งไปไว้ที่โพรงของมัน แมงกุดจี่ นี้ภาคกลางเรี ยกว่า
“ด้วงขี้ควาย” ภาคอีสานเรี ยกว่า “แมงกุดจี่” ภาคเหนือเรี ยก “แมงบุ่นขี้”
(บุ่น แปลว่า มุด) ภาคใต้เรี ยกว่า “ฉู ฉีข้ คี วาย”
ด้วงขี้ควาย มักขุดโพรงของมัน อยูใ่ กล้ ๆ หรื อใต้กองขี้ควาย และกลิ้ง
ก้อนขี้ควายไปไว้ในโพรงของมัน เพื่อเอาไว้เป็ นอาหาร ด้วงชนิดนี้ จะยึด
พื้นที่ในโพรงดินที่มีข้ ีควายนั้น เป็ นที่อยูท่ ี่กิน และวางไข่ในเวลาต่อมา
เมื่อลูกของมันออกจากไข่ ก็จะอาศัยอยูใ่ นนั้น กินขี้ควายที่สะสมไว้
จนกว่ามันจะโตเต็มวัย จึงจะออกมาหากองขี้ควาย และสร้างโพรงใหม่
ของมันเอง
ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ตัวอย่าง

ชาวภาคใต้เรี ยกด้วงขี้ควายว่า

๒๙

ฉู ฉีข้ คี วาย

๑. เอกจอดรถบนทางเกวียนเนื่องจาก เห็นก้อนดินกลม ๆ กลิ้งไปมาบนถนน

๒. ก้อนกลม ๆ บนถนนแท้จริ งก็คือ

ขี้ควาย

๓. ถ้ามีคนบอกว่า “ที่ถนนหน้าบ้านฉันมีแมงกุดจี่” แสดงว่าคนพูด
เป็ นคนภาค อีสาน

๔. ด้วงขี้ควายจะเก็บก้อนกลม ๆ ไว้เพื่อ เอาไว้เป็ นอาหาร

๕. ชาวภาคเหนือเรี ยกด้วงขี้ควายว่า

แมงบุ่นขี้

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๓๐

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “เครื่ องจักสาน” แล้วตอบว่า ใช่ หรื อไม่ใช่
ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( ๕ คะแนน)
เรื่ องอะไร เป็ นอย่างไร (๑๐ คะแนน)

เครื่องจักสาน
เจมส์และลูซี่ สองสามีภรรยาเป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์ ทั้งคูไ่ ปเที่ยวที่จงั หวัด
นครราชสี มา เมื่อไกด์พาไปเที่ยวชมหมู่บา้ น ลูซี่สังเกตเห็นเครื่ องจักสานรู ปร่ าง
แปลก ๆ แขวนอยูใ่ ต้ถุนบ้าน ลูซี่เอ่ยถามสามีของเธอว่า “โอ้โฮ ทาไมชาวบ้าน
ต้องใช้เครื่ องจักสานตั้งหลายแบบ ในแม่น้ านี้มีปลามากมายหลายชนิดถึงเพียงนั้น
เชียวหรื อนี่ ” ทั้งสองตัดสิ นใจยอมเสี ยเวลาแวะมาดู เจมส์ต้ งั ใจเก็บภาพแปลก ๆ
นี้ไปอวดเพื่อนที่ฟิลิปปิ นส์ดว้ ย
ด้วยความช่วยเหลือของลุงเจ้าของบ้าน ทาให้ท้ งั สองถึงบางอ้อว่า เครื่ อง
จักสานของชาวอีสานมีท้ งั สุ่ ม ไซ ข้อง ตุม้ แซะ และยังมีชื่อแปลก ๆ อีกมาก
ชาวบ้านมีฝีมือในการจักสาน ทั้งรู ปแบบ และลวดลายสวยงามยิง่ ไม้ที่ใช้
จักสานส่ วนใหญ่เป็ นไม้ไผ่และหวาย ลูซี่ยงิ่ ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น เมื่อออกจาก
หมู่บา้ นไปเที่ยวตลาด และได้พบว่า ตะกร้า หมวก กระบุง เข่ง กระด้ง และ
อีกหลายชนิด ก็ลว้ นแต่ใช้วธิ ีจกั สานทั้งสิ้ น เจมส์พูดว่า “ถ้าเรานาสิ นค้าจักสาน
เหล่านี้ ไปขายในหมู่บา้ นของเราที่ฟิลิปปิ นส์ เห็นทีจะรวยเป็ นแน่”

ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ข้อ

ข้อความ

คาตอบ

๐

เจมส์และลูซี่ เป็ นพี่นอ้ งกัน

ไม่ใช่

๑.

จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นภาคอีสาน

ใช่

๒. เครื่ องจักสานส่ วนใหญ่ทาด้วยไม้ไผ่และหวาย

ใช่

๓.

ชาวบ้านคิดจะเอา เครื่ องจักสาน ไปขายที่ฟิลิปปิ นส์

ไม่ใช่

๔.

ชาวบ้านใช้ตะกร้า หมวก กระบุงในการจับปลา

ไม่ใช่

๕.

ในแม่น้ ามีปลามากมายหลายชนิด

ใช่

๓๑

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๓๒

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๔
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “สมเสร็ จ” แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
( ๕ คะแนน )
เรื่ องอะไร เป็ นอย่างไร (๑๐ คะแนน)
สมเสร็ จ
สมเสร็ จ มีหน้าตาประหลาด มีจมูกยาวคล้ายงวงช้าง ลาตัวคล้ายหมู
ขายาว แต่หางสั้นคล้ายหมี ตัวมันสู งราว ๗๕ – ๑๒๐ เซนติเมตร
สมเสร็ จชอบกินใบไม้ หญ้า ผลไม้ แม้แต่เปลือกไม้ และหน่อไม้อ่อนมันก็กิน
ถ้าตัวผูก้ บั ตัวเมียเอาสี ขา้ งเข้าชิดกัน หลอกล้อกัน ก็แปลว่ามันต้องการผสมพันธุ์
สมเสร็ จเป็ นสัตว์รักสงบ ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยว ไม่อยูร่ วมกันเป็ นฝูง
ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

ตัวอย่ าง

จมูกของสมเสร็ จมีลกั ษณะคล้ายกับสิ่ งใด
หางช้าง
 งวงช้า
ปากหมู

หางหมู

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๑.

สมเสร็ จมีลาตัวคล้ายกับสัตว์ชนิดใด
ช้าง
 หมู
หมา

๒.

สมเสร็ จชอบกินอะไรเป็ นอาหาร
 ใบไม้ หญ้า ผลไม้
เมล็ดข้าว

๓.

สมเสร็ จมีส่วนสู งราวกี่เซนติเมตร
๗๐ – ๘๐ เซนติเมตร
๘๕ – ๑๐๐ เซนติเมตร

๔.

สิ งโต

ใบไผ่
ฟางข้าว

๗๕ – ๘๕ เซนติเมตร

 ๗๕ – ๑๒๐ เซนติเมตร

สิ่ งใดบอกให้รู้วา่ สมเสร็ จต้องการผสมพันธุ์
ส่ งเสี ยงร้องเรี ยกกัน
ขู่คาราม

 เอาสี ขา้ งเข้าชิดกัน
๕.

๓๓

สมเสร็ จมีลกั ษณะนิสัยอย่างไร
 รักสงบ ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยว
อยูเ่ ป็ นคู่

เดินวนเวียนไปมา

อยูร่ วมกันเป็ นฝูง
ดุร้าย

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๓๔

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๕
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านสารคดีเรื่ อง “ท่องป่ าแอฟริ กา” แล้วตอบคาถาม
ให้ถูกต้อง ( ๕ คะแนน )
ทางซ้ายมือให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ท่ องป่ าแอฟริกา
นนท์เป็ นนักเดินป่ า เขาเคยไปท่องเที่ยวไกลถึงทวีปแอฟริ กา ในทวีป
แอฟริ กา มีท้ งั ทุ่งหญ้า ป่ าใหญ่ ทะเลทราย และมีสัตว์อาศัยอยูม่ ากมาย เช่น
ช้าง สิ งโต ยีราฟ กวาง ม้าลาย เสือชีตา้ เป็ นต้น มัคคุเทศก์บอกนนท์วา่ สิ่ งที่
ต้องระมัดระวังให้มาก คือ งูพิษ ในป่ าแอฟริ กา
คืนวันหนึ่ง เขาได้ยนิ เสี ยงประหลาดดังอยูร่ อบ ๆ ตัว ฟังดูเหมือนเสี ยง
หัวเราะที่น่ากลัว แต่ที่จริ งมันคือเสี ยงเห่ าหอนของหมาป่ าไฮยีน่า หมาป่ าไฮยีน่า
ชอบอยูเ่ ป็ นฝูง ที่แปลกก็คือ ไฮยีน่าตัวผูอ้ าจทาอันตราย และกินลูกของมันเอง
มีคนบอกนนท์วา่ เสี ยงคารามของสิ งโตยิง่ น่ากลัวกว่า เสี ยงของมันดังอยู่
ในอากาศ เหมือนเสี ยงฟ้ าร้องไม่มีผดิ เมื่อเสี ยงของสิ งโตดังขึ้น เสี ยงของหมาป่ า
ไฮยีน่าก็เงียบลง เพราะมันกลัวสิ งโต
พวกหมูป่า ม้าลาย และกวาง จะเริ่ มออกวิง่ เพราะกลัวสิ งโตเหมือนกัน
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีคากล่าวว่า สิ งโตเป็ นเจ้าป่ า
ที่มา : หนังสื ออ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๓๕

ข้อความต่อไปนี้ หมายถึงสัตว์ตวั ไหน ให้ทาเครื่ องหมาย 
ลงใน
ให้ถูกต้อง

สิ งโต
๐. เสี ยงคารามเหมือนเสี ยงฟ้ าร้อง

ไฮยีน่า



๑. เสี ยงเห่ าหอนเหมือนเสี ยงหัวเราะที่น่ากลัว



๒. ถ้ามันมีลูก มันอาจจะกินลูกของมันเอง



๓. ชอบอยูร่ วมกันเป็ นฝูง



๔. หมูป่า ม้าลาย และกวาง กลัวมันมาก



๕. มันน่ากลัวสาหรับสัตว์ป่าทั้งหลาย



เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

ข้ อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค













๓๖

เล่ม ๕ เปิ ดโลกใหม่สารคดี

๓๗

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,
๒๕๕๑.
ทินรัตน์ จันทราภินนั ท์. แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓. กรุ งเทพฯ : เดอบุคส์
จากัด, ๒๕๕๒.
นรบดี สิริเนาวพงศ์. แบบประเมินผลตามตัวชี้วดั ภาษาไทย ๓. กรุ งเทพฯ : ฟิ สิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๕๓.
พันธมาศ. ภาษาพาเพลิน ๕. เชียงใหม่ : ธารปัญญา, ๒๕๕๔.
มานพ สอนศิริ, สิริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ และ เฉลา อรุ ณรัตน์. แบบฝึ กหัดภาษาไทย ป. ๓.
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์, มปป.
ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์. แบบฝึ กหัด สาระการเรี ยนรู้พ้นื ฐาน ภาษาไทย ป. ๓. กรุ งเทพฯ : ฟิ สิกส์เซ็น

เตอร์, มปป.
แววมยุรา เหมือนนิล. การอ่านจับใจความ. กรุ งเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๔๑.

สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์ โสภา และ ธัญลักษณ์ จุย้ เรื อง. ทักษะการอ่านจับใจความ : ภูมิบณ
ั ฑิต
กรุ งเทพฯ : มปป.
อัชชา แสงอัสนีย ์ และ สมใจ บุญอุรพีภิญโญ. แบบฝึ กหัดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓.
กรุ งเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, ๒๕๕๕.

