คานา

การอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความรู้
ความคิด นาไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ
พัฒนาระดับจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นการอ่านจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ผูเ้ รียนด้านต่าง ๆ
การอ่านที่มีประสิทธิภาพ คือ สามารถอ่านจับใจความเรื่องที่อ่านได้ สามารถวิเคราะห์
ประเมินค่าสิ่งที่อ่านอย่างมีเหตุผล และปรับความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๕ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน
เล่มที่ ๒ นิทานหรรษา
เล่มที่ ๓ ข่าวสารทันเวลา
เล่มที่ ๔ นานาบทความ
เล่มที่ ๕ งดงามร้อยกรอง
แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอื่นๆ กระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนการอ่านอย่าง
กระตือรือร้น เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้อย่างแท้จริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ KWL PLUS จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและการเรียนภาษาไทยได้
อีกแนวทางหนึ่ง

ศิรดา ทองกลัด
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
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คาชี้แจง
คาชี้แจงสาหรับครู
แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้แกนกลางการอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ

แนวทาง
๑. ครูเตรียมแบบฝึกให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
๒. ครูศึกษาเนื้อหาและลาดับขั้นตอนของแบบฝึกให้เข้าใจชัดเจน
๓. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการทาแบบฝึก เพื่อให้นักเรียนเห็น
ประโยชน์ และคุณค่าของการทาแบบฝึก
๔. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ ก่อนศึกษาเนื้อหา
๕. การทาแบบฝึกแต่ละครั้งนักเรียนควรมีส่วนร่วม เช่น อภิปรายร่วมกัน ตรวจผลงาน
และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
๖. ครูบันทึกผลทุกครั้งที่นักเรียนทาแบบฝึก เพื่อสังเกตพัฒนาการของนักเรียน
๗. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ

คาชี้แจง
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แบบฝึกเล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน ที่นักเรียนจะได้ศึกษา
ต่อไปนี้ เป็นแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความ ที่เหมาะกับนักเรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
และ ประสบความสาเร็จในการอ่านด้วยการปฏิบัติตามคาแนะนาดังต่อไปนี้
๑. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสาคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ
๒. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ
๓. ฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ KWL PLUS ซึ่งมี ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ KWL- Chart การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านลงตาราง
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ K (What we know)
การเตรียมความพร้อมก่อนการอ่าน
ขั้นที่ ๒ W (Want we want to know) การตั้งคาถามที่อยากรู้จากการอ่าน
ขั้นที่ ๓ L๑ (What we have learned) การหาคาตอบว่าได้เรียนรู้อะไรจาก
การอ่าน
กิจกรรมที่ ๒ L๒ (Mind Mapping)
การสร้างแผนผังความคิดรวบยอด
กิจกรรมที่ ๓ L๓ (Summarizing)
การเขียนสรุปใจความด้วยสานวน
ภาษาตนเอง
๔. หากนักเรียนไม่เข้าใจ หรือตอบคาถามไม่ได้ให้ย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาแบบฝึกใหม่
อีกครั้งแล้วตอบใหม่ ทากิจกรรมใหม่ หรือขอคาแนะนาจากครู
๕. นักเรียนตรวจคาตอบด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนกันตรวจโดยครูเป็นผู้แนะนา
๖. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ
๗. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑
มาตรฐาน ท ๑.๑

การอ่าน
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑
ท ๑.๑ ป.๕/๕
ท ๑.๑ ป.๕/๘

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต
มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ด้านความรู้ (K)
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความจากเนื้อหาที่กาหนดได้
๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
๒.๑ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
๒.๒ นักเรียนตอบคาถามจากเนื้อหาภายในเวลาที่กาหนดได้
๒.๓ นักเรียนเขียนกรอบแนวคิดในตาราง แผนผังความคิด สรุปใจความสาคัญได้
๓. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
๓.๑ มีวินัย
๓.๒ ใฝ่เรียนรู้
๓.๓ มีจิตสาธารณะ
๓.๔ ซื่อสัตย์สุจริต
๓.๕ มุ่งมั่นในการทางาน
๓.๖ มีมารยาทในการอ่าน

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกเล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน
คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบก่อนเรียนฉบับนี้ใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรูพ้ ื้นฐาน
ของการอ่านจับใจความ
๒. เป็นแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๓. นักเรียนอ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในช่อง
ก, ข, ค, หรือ ง ในกระดาษคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ
๑. ข้อใดหมายถึงใจความสาคัญ
ก. ใจความที่สั้นที่สุด
ข. ใจความที่ยาวที่สุด
ค. ใจความที่เด่นชัดที่สุด
ง. ใจความที่กินใจที่สุด
๒. ข้อใดเป็นใจความรอง
ก. ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อความประโยคอื่น ๆ
ข. ประโยคสนับสนุนและให้รายละเอียด
ค. ประโยคที่เป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้น ๆ
ง. ประโยคเดียวทีไ่ ม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ
๓. ข้อใดเป็นวิธีจับใจความที่ดีที่สุด
ก. อ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร
ข. อ่านอย่างเข้าใจแล้วเก็บใจความสาคัญได้
ค. อ่านแล้วตั้งคาถามตอบได้ทุกประเด็น
ง. อ่านแล้วยกตัวอย่างประกอบได้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๔-๕
“(๑) ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสาหรับปลูกข้าวในทุกท้องที่ แตกต่างกันเฉพาะ
สภาพของดินและน้า (๒) ได้แก่ ความเปรี้ยว ความเค็มของดินและน้า ซึ่งเป็นปัญหาต่อ
การปลู กข้าว (๓) ในปัจจุบั นพบว่า การปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตสูง สุด โดยมีต้นทุ นต่าสุ ด
จะต้องใช้พันธุ์ที่ส่งเสริมให้ปลูก (๔) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกในชลประทาน
แบบนาหว่านน้าตมหรือแบบปักดา ปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและฤดูนาปรัง”
(ททัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล, ๒๕๕๕. หน้า๑๕๖)

๔. ข้อใดคือคาสาคัญของข้อความข้างต้น
ก. ต้นทุนต่า
ข. สิ่งแวดล้อม
ค. การปลูกข้าว
ง. ผลผลิตสูงสุด
๕. ใจความสาคัญของข้อความนี้ตรงกับหมายเลขใด
ก. หมายเลข ๑
ข. หมายเลข ๒
ค. หมายเลข ๓
ง. หมายเลข ๔
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๖-๗

ข้าวแช่
ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนยอดฮิตของคนไทย วิธีทาเริ่มจากทาข้าวแช่ โดยนาข้าว
เสาไห้มาขัดล้างให้ยางข้าวออกจนได้เมล็ดข้าวที่สวยมานึ่งให้สุก นาออกมาผึ่งไว้จนแห้ง
และเย็นตัวลงส่วนน้าที่ใช้กับข้าวแช่ก็ใช้น้ากรอกสะอาด นาไปอบควันเทียนพร้อมลอย
ดอกมะลิ อบน้าไว้ข้ามคืน เวลาเสิร์ฟก็ตักข้าวใส่ถ้วย ใส่น้าลอยดอกมะลิ และใส่น้าแข็ง
ลงไปเพิ่มความชุมฉ่า กินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ไชโป๊หวาน ซึ่งทาจากไชโป๊ที่ผัด
กับน้าตาลมะพร้าวจนเหนียวเข้ากัน หมูฝอยที่ใช้เนื้อหมูนามาฉีกแล้วผั ดกับเครื่องปรุงรส
จนแห้งได้ที่ โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว เคี้ยวกรอบๆ หวานๆ และปลาหวานที่ใช้ปลา
ยี่สกต้มจนสุกแล้วเอาแต่เนื้อมาบดละเอียด นาไปคั่วกับมะพร้าวป่น ปรุงรสเล็กน้อย คั่ว
ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมงจนเนื้อปลาเหนียว หอมมะพร้าว รสหวานนาเค็มเล็กน้อย เป็นต้น
(กองบรรณาธิการนานมี บุ๊คส์, ๒๕๕๖. หน้า ๕)

๖. ข้อใดคือใจความสาคัญของเรื่อง
ก. ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนของคนไทย
ข. วิธีการทาข้าวแช่จากข้าวเสาไห้
ค. การนาข้าวแช่อบควันเทียนพร้อมลอยดอกมะลิ
ง. การทาเครื่องเคียงข้าวแช่
๗. ข้อใดคือคุณสมบัติของข้าวแช่
ก. ทาให้สดชื่น
ข. คลายร้อน
ค. แก้เวียนศีรษะ
ง. แก้กระหาย
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๘-๙
ปรากฏการณ์เอลนิโญจะทาให้เกิดความผิดปกติทางธรรมชาติ คือ อากาศเย็นใน
ฤดูร้อน อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว ที่ที่ไม่ควรจะมีฝนกลับมีฝนตกอย่างหนักจนก่อให้เกิด
อุทกภัย ส่วนที่ฝนควรจะตกกลับเกิดปัญหาแห้งแล้ง เป็นต้น
(อรุณา บัณฑิตย์ดารงกูล, ๒๕๕๖. หน้า ๑๕)

๘. ข้อข้อใดคือคาสาคัญของข้อความข้างต้น
ก. ความผิดปกติทางธรรมชาติ
ข. ปรากฏการณ์เอลนิโญ
ค. ฤดูร้อน
ง. อุทกภัย
๙. ข้อใดคือใจความสาคัญของเรื่อง
ก. ที่มาของปรากฏการณ์เอลนิโญ
ข. สาเหตุของปรากฏการณ์เอลนิโญ
ค. ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญ
ง. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑๐

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
ทับหลัง หมายถึง บานคาดประดับประตูปราสาท ทับหลังนารายณ์บรรทม
สินธุ์เดิมประดับอยู่เหนือประตูทางเข้าด้านตะวันออกของปรางค์ประธาน ปราสาท
พนมรุ้ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ สลั ก บนหิ น เป็ น ภาพพระนารายณ์ บ รรทมอยู่ บ นหลั ง
อนันตนาคราชในเกษียรสมุทรมีพระลักษมีอยู่งานแทบพระบาท
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ สร้างด้วยศิลปะแบบเขมรสร้างเมื่อประมาณปี
พุทธศตวรรษ ๑๖๕๖ – ๑๗๒๐ ได้สูญหายไปจากปราสาทพนมรุ้งเป็นระยะเวลา ๒๐
กว่าปี ได้มีผู้พบตั้งแสดงอยู่ที่สถาบันชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาคนไทยได้
ร่วมกัน ใจกัน เรียกร้องขอทับหลั งคืนจากสถาบันชิค าโก มีการเจรจากันหลายครั้ ง
จนกระทั่งสถาบันชิคาโกได้คืนให้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘. หน้า ๓๔)

๑๐. ข้อใดคือใจความสาคัญของเรื่อง
ก. ทับหลัง หมายถึง บานคาดประดับประตูปราสาท
ข. ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ประดับอยู่เหนือประตูทางเข้าปราสาทพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์
ค. ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์สร้างด้วยศิลปะแบบเขมร
ง. ประวัติความเป็นมาของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

กรอบความรู้ที่ ๑
การอ่านจับใจความ

ความหมายของการอ่านจับใจความ
คือ การอ่ านเพื่ อ จั บ ประเด็ น หลั ก หรื อสาระส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ อ่ า นว่ า ผู้ เขี ย น
ต้องการส่งสารหรือให้ข้อคิดอะไรเป็นสาคัญ เรื่องที่อ่านจะประกอบด้วยใจความสาคัญ
และใจความรอง
ใจความสาคัญ หมายถึง ความคิดสาคัญที่สุดที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทราบ
มีเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น
ใจความรอง หรือ พลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ส่วนที่ไม่สาคัญของเรื่อง
เป็ น ข้ อ ความสนั บ สนุ น ใจความส าคั ญ ให้ ชั ด เจนขึ้ น เป็ น การอธิ บ ายหรื อ ขยาย
รายละเอียดเพื่อสนับสนุนความคิดสาคัญของเรื่อง

ลักษณะของใจความสาคัญ
แต่ละย่อหน้าจะมีใจความสาคัญเพียงประเด็นเดียว ผู้อ่านต้องค้นหาใจความ
สาคัญนั้นให้ได้ โดยพิจารณาจากการปรากฏตามตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า
๒. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า
๓. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า
๔. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า
๕. ประโยคใจความสาคัญที่ผู้อ่านต้องสรุปด้วยตนเอง
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสาราญ, ๒๕๔๗. หน้า ๔๓)

วิธีการอ่านจับใจความ
ผู้อ่านต้องอาศัยการสังเกตจากข้อความที่อ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่องได้
ถูกต้อง โดยมีวิธีการดังนี้
๑. ต้องอ่านชื่อเรื่องแล้วทาความเข้าใจความหมายก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องเสมอ
โดยทั่วไปชื่อเรื่องมักจะให้แนวทางเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง นักเขียนบางท่านสามารถตั้งชื่ อ
เรื่ อ งได้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ เรื่ อ ง ส่ ว นชื่ อ เรื่ อ งบางเรื่ อ งที่ อ่ า นแล้ ว ไม่ เ ข้ า ใจ ควรใช้
พจนานุกรมเปิดหาความหมายให้เข้าใจก่อนอ่านเนื้อเรื่อง
๒. อ่ านทีล ะย่อ หน้ าอย่า งละเอี ยด เมื่อ อ่า นจบแต่ ละย่อ หน้ าให้ หาใจความ
สาคัญที่กล่าวถึงเป็นประเด็นหลัก ซึ่งมักจะเป็นประโยคปรากฏอยู่ในย่อหน้าตอนต้น
ตอนกลาง และตอนท้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมี ๑-๒ ประโยค ส่วนประโยคที่เหลือ
เป็นใจความรอง
๓. จดบันทึกประเด็นที่เป็นใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๔. อ่านทบทวนเนื้อเรื่องอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใจความที่
บันทึกไว้
๕. นาใจความสาคัญของทุกย่อหน้ามาเรียงลาดับให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน
ด้วยสานวนภาษาของตนเองให้ได้ใจความสละสลวย ด้วยการตัดคาหากคาซ้ากันหรือ
อาจเพิ่มคาสันธานเชื่อมประโยค แต่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงใจความให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
หรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งไม่ถือว่าเป็นใจความสาคัญของเรื่อง
สรุปการอ่านจับใจความสาคัญ หมายถึง การอ่านที่สามารถบอกใจความ
สาคัญของเรื่องที่อ่านได้ กรณีที่ไม่มีประโยคสาคัญผู้อ่านต้องจับใจความและสรุปเรียบ
เรียงเองโดยการตั้งคาถามจากเรื่องที่อ่านว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร จะช่วย
ให้จับใจความได้รวดเร็วขึ้น
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘. หน้า ๓๓)

กรอบความรู้ที่ ๒
ตัวอย่างการหาใจความสาคัญ และใจความรอง
ปลาวาฬ
เป็นที่ทราบกันดีว่า วาฬ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ปลาวาฬ เป็นสัตว์ช่างคุย
และยังเป็นนักร้อง เพราะได้มีการบันทึกเสียงร้องเพลงจากปลาวาฬยาวถึง ๓๐ นาที
บัดนี้ได้ทราบเพิ่มเติมว่าการส่งเสียงร้องเพลงหรือคุยกันของปลาวาฬมิได้เป็นเพียงการ
สื่อสารของสังคมปลาวาฬอย่างปกติธรรมดาหากยังเป็นการจัดระบบเตือนภัยและบอก
สภาพแวดล้อมรอบตัวของปลาวาฬ แสดงการอยู่รอดของปลาวาฬด้วย ยังมีสัตว์ชนิด
อื่นที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทางที่รู้จักกันก็คือ ค้างคาว แต่ปลาวาฬนับเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชนิดแรกที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทาง
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘. หน้า ๒๗)

ใจความสาคัญ

ใจความรอง

เป็นประโยคหรือข้อความสาคัญของเรื่อง
ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกชนิดแรก ที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทาง

เป็นประโยคหรือข้อความที่สนับสนุนใจความ
สาคัญของเรื่อง อาจมีหลายประเด็น
ปลาวาฬ เป็นสัตว์ช่างคุย และยังเป็นนักร้อง
การส่งเสียงร้องเพลงของปลาวาฬเป็นการ
จัดระบบเตือนภัยและบอกสภาพแวดล้อมรอบตัวของ
ปลาวาฬ
สัตว์ชนิดอื่นที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทางที่รู้จัก
กันก็คือ ค้างคาว

กรอบความรู้ที่ ๓
วิธีการอ่านแบบ KWL PLUS
วิธีการอ่านแบบ KWL PLUS
การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ KWL PLUS เป็นวิธีการอ่านที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน จากกระบวนการ
๕ ขั้นตอน ด้วยการฝึกตั้งคาถาม ตลอดจนการใช้ความคิดจากเรื่องที่อ่านเป็นสาคัญด้วย
การใช้แผนผังความคิด และเขียนสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน จึงเป็นการพัฒ นาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ตนเองคิดและสิ่งที่ตนเองรู้ให้กับนักเรียน

ขั้นตอนการอ่านแบบ KWL PLUS
ขั้นตอนการอ่านแบบ KWL PLUS มี ๕ ขั้นตอน คือ
๑. K (What we know) การเตรียมความพร้อมก่อนการอ่าน ด้วยการ
ตรวจสอบความรู้ข องนัก เรีย นจากชื่ อเรื่อ งที่ก าหนด คาสาคั ญต่ างๆ หรือ ความรู้ จาก
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมก่อน
การอ่าน
๒. W (Want we want to know) การตั้งคาถามที่อยากรู้จากการอ่าน โดย
นักเรียนระบุคาต่างๆ ที่อยากรู้ในขั้น K นามาตั้งเป็นคาถามจากความสนใจของนักเรียน
เองโดยระบุลงในขั้น W จากนั้นให้นักเรียนอ่านเรื่องที่กาหนดโดยละเอียดอีกรอบ เพื่อ
ตรวจสอบคาตอบ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการอ่าน
๓. L๑ (What we have learned) การหาคาตอบว่าได้เรียนรู้อะไรจากการ
อ่าน นักเรียนเขียนคาตอบลงในขั้น L ให้ครบทุกคาถาม จากนั้นให้นักเรียนเขียนกรอบ
แนวคิดจากการอ่านลงตาราง KWL- Chart เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
อีกครั้งหนึ่ง
๔. L๒ (Mind Mapping) การสร้างแผนผังความคิดรวบยอด โดยการทบทวนสิ่ง
ที่เขียนไว้ในตาราง KWL- Chart เพื่อจัดความคิดเชื่อมโยงและอธิบายรายละเอียดของ
ความคิดหลัก
๕. L๓ (Summarizing) การเขียนสรุปใจความด้วยสานวนภาษาตนเอง เป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอย่าง
แท้จริง
(วัชรา เล่าเรียนดี, ๒๕๔๙. หน้า ๑๔๖-๑๔๗)

กรอบความรู้ที่ ๔
ตัวอย่างการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ KWL PLUS

ปลาวาฬ
เป็นที่ทราบกันดีว่า วาฬ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ปลาวาฬ เป็นสัตว์ช่างคุย
และยังเป็นนักร้อง เพราะได้มีการบันทึกเสียงร้องเพลงจากปลาวาฬยาวถึง ๓๐ นาที
บัดนี้ได้ทราบเพิ่มเติมว่าการส่งเสียงร้องเพลงหรือคุยกันของปลาวาฬมิได้เป็นเพียงการ
สื่อสารของสังคมปลาวาฬอย่างปกติธรรมดาหากยังเป็นการจัดระบบเตือนภัยและบอก
สภาพแวดล้อมรอบตัวของปลาวาฬ แสดงการอยู่รอดของปลาวาฬด้วย ยังมีสัตว์ชนิด
อื่นที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทางที่รู้จักกันก็คือ ค้างคาว แต่ปลาวาฬนับเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชนิดแรกที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทาง
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘. หน้า ๒๗)

ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๑
K (What we know) การเตรียมความพร้อมก่อนการอ่าน
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนคาสาคัญที่ได้จากเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็ว จานวน ๕ คา
ปลาวาฬ
นักร้อง
ระบบเตือนภัย
ระบบเรดาร์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๒
W (Want we want to know) การตั้งคาถามที่อยากรู้จากการอ่าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาสาคัญจากกิจกรรมที่ ๑ มาตั้งคาถามที่นักเรียนต้องการทราบ
จานวน ๕ คาถาม
เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ปลาวาฬมีลักษณะนิสัยอย่างไร
ลักษณะพิเศษของปลาวาฬมีประโยชน์อย่างไร
สัตว์อะไรบ้างที่มีลักษณะพิเศษคล้ายกับปลาวาฬ
ปลาวาฬเป็นสัตว์ประเภทใด

ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๓
L๑ (What we have learned) การหาคาตอบว่าได้เรียนรู้อะไรจากการอ่าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามจากกิจกรรมที่ ๒ ให้ครบถ้วน
เรื่องราวเกี่ยวกับปลาวาฬ
ปลาวาฬมีลักษณะนิสัยช่างคุยและเป็นนักร้อง เพราะมีการบันทึกเสียงจากการร้อง
เพลงของปลาวาฬยาวถึง ๓๐ นาที
เสียงร้องของปลาวาฬมีลักษณะพิเศษเพราะเป็นระบบเตือนภัยและแสดงการอยู่รอด
ของปลาวาฬด้วย
ค้างคาว เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษคล้ายกับปลาวาฬ
ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดชนิดแรกที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทาง

ตัวอย่าง
การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านลงตาราง KWL- Chart
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข้อความจากกิจกรรมที่ ๑-๓ มาเขียนลงในตาราง KWL- Chart

K

W

L

นักเรียนรูอ้ ะไร

นักเรียนต้องการรูอ้ ะไร

นักเรียนได้เรียนรู้อะไร

ปลาวาฬ

เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เรื่องราวเกี่ยวกับปลาวาฬ

นักร้อง

ปลาวาฬมีลักษณะนิสัยอย่างไร

ปลาวาฬมีลักษณะนิสัยช่างคุย
และเป็นนักร้อง เพราะมีการ
บันทึกเสียงจากการร้องเพลง
ของปลาวาฬยาวถึง ๓๐ นาที

ระบบเตือนภัย

ลักษณะพิเศษของปลาวาฬมี
ประโยชน์อย่างไร

เสียงร้องของปลาวาฬมี
ลักษณะพิเศษเพราะเป็นระบบ
เตือนภัยและแสดงการอยู่รอด
ของปลาวาฬด้วย

ระบบเรดาร์

สัตว์อะไรบ้างที่มีลักษณะพิเศษ
คล้ายกับปลาวาฬ

ค้างคาว เป็นสัตว์ที่มีลักษณะ
พิเศษคล้ายกับปลาวาฬ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ปลาวาฬเป็นสัตว์ประเภทใด

ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมขนาดใหญ่ที่สุดชนิดแรกที่มี
ระบบเรดาร์เสียงนาทาง

ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๔
L๒ (Mind Mapping) การสร้างแผนผังความคิดรวบยอด
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข้อความในตาราง KWL- Chart มาเขียนแผนผังความคิด

เสียงร้องของปลาวาฬมีลักษณะ
พิเศษเพราะเป็นระบบเตือนภัย
และ แ สดงก ารอยู่ ร อด ข อง
ปลาวาฬด้วย

ปลาวาฬมีลักษณะนิสัย
ช่างคุยและเป็นนักร้อง

ปลาวาฬ

ค้ า ง ค า ว เ ป็ น สั ต ว์ ที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ค ล้ าย กั บ
ปลาวาฬ

ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมขนาดใหญ่ที่สุดชนิดแรกที่
มีระบบเรดาร์เสียงนาทาง

ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๕
L๓ (Summarizing) การเขียนสรุปใจความด้วยสานวนภาษาตนเอง
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข้อความในแผนผังความคิดมาเขียนสรุปใจความสาคัญด้วยสานวนภาษา
ของตนเอง
ปลาวาฬ มีลักษณะนิสัยช่างคุยและเป็นนักร้อง เสียงร้องของปลาวาฬทาหน้าที่
เป็นระบบเตือนภัย และแสดงการอยู่รอดของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มี
ลักษณะพิเศษคล้ายกับปลาวาฬนั่นคือ ค้างคาว ปลาวาฬจึงนับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ที่สุดชนิดแรกที่มีระบบเรดาร์เสียงนาทาง

กิจกรรมที่ ๑
KWL- Chart การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านลงตาราง
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ข้าวแช่” เพื่อเตรียมปฏิบัติตามขั้นตอนของ KWL PLUS

ข้าวแช่
ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนยอดฮิตของคนไทย วิธีทาเริ่มจากทาข้าวแช่ โดยนาข้าวเสาไห้
มาขัดล้างให้ยางข้าวออกจนได้เมล็ดข้าวที่สวยมานึ่งให้สุก นาออกมาผึ่งไว้จนแห้งและเย็นตัวลง
ส่วนน้าที่ใช้กับข้าวแช่ก็ใช้น้ากรอกสะอาด นาไปอบควันเทียนพร้อมลอยดอกมะลิ อบน้าไว้
ข้ามคืน เวลาเสิร์ฟก็ตักข้าวใส่ถ้วย ใส่น้าลอยดอกมะลิ และใส่น้าแข็งลงไปเพิ่ มความชุมฉ่า
กินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ไชโป๊หวาน ซึ่งทาจากไชโป๊ที่ผัดกับน้าตาลมะพร้าวจนเหนียว
เข้ า กั น หมู ฝ อยที่ ใ ช้ เ นื้ อ หมู น ามาฉี ก แล้ ว ผั ด กั บ เครื่ อ งปรุ ง รสจนแห้ ง ได้ ที่ โรยหน้ า ด้ ว ย
กระเทียมเจียว เคี้ยวกรอบๆ หวานๆ และปลาหวานที่ใช้ปลายี่สกต้มจนสุกแล้วเอาแต่เนื้อมา
บดละเอียด นาไปคั่วกับมะพร้าวป่น ปรุงรสเล็กน้อย คั่วประมาณ ๔-๕ ชั่วโมงจนเนื้อปลา
เหนียว หอมมะพร้าว รสหวานนาเค็มเล็กน้อย เป็นต้น
(กองบรรณาธิการนานมี บุ๊คส์, ๒๕๕๖. หน้า ๕)

กิจกรรมที่ ๑
KWL- Chart

การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านลงตาราง

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ข้าวแช่” แล้วเขียนข้อมูลต่าง ๆ ตามการอ่าน KWL PLUS
ลงในตาราง

K

W

L

นักเรียนรู้อะไร

นักเรียนต้องการรู้อะไร

นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
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กิจกรรมที่ ๒
L๒ (Mind Mapping) การสร้างแผนผังความคิดรวบยอด
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข้อความในตาราง KWL- Chart มาเขียนแผนผังความคิดแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากเรื่อง “ข้าวแช่”

กิจกรรมที่ ๓
L๓ (Summarizing) การเขียนสรุปใจความด้วยสานวนภาษาตนเอง
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ข้าวแช่” แล้วนาข้อความในแผนผังความคิดมาเขียนสรุป
ใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของตนเอง
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แบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน
คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบหลังเรียนฉบับนี้ใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ของการอ่านจับใจความ
๒. เป็นแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๓. นักเรียนอ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในช่อง
ก, ข, ค, หรือ ง ในกระดาษคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ
๑. ข้อใดหมายถึงใจความสาคัญ

๑. ข้อใดหมายถึงใจความสาคัญ
ก. ใจความที่สั้นที่สุด
ข. ใจความที่ยาวที่สุด
ค. ใจความที่เด่นชัดที่สุด
ง. ใจความที่กินใจที่สุด
๒. ข้อใดเป็นใจความรอง
ก. ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อความประโยคอื่น ๆ
ข. ประโยคสนับสนุนและให้รายละเอียด
ค. ประโยคที่เป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้น ๆ
ง. ประโยคเดียวทีไ่ ม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ
๓. ข้อใดเป็นวิธีจับใจความที่ดีที่สุด
ก. อ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร
ข. อ่านอย่างเข้าใจแล้วเก็บใจความสาคัญได้
ค. อ่านแล้วตั้งคาถามตอบได้ทุกประเด็น
ง. อ่านแล้วยกตัวอย่างประกอบได้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๔-๕
“(๑) ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสาหรับปลูกข้าวในทุกท้องที่ แตกต่างกันเฉพาะ
สภาพของดินและน้า (๒) ได้แก่ ความเปรี้ยว ความเค็มของดินและน้า ซึ่งเป็นปัญหาต่อ
การปลูก ข้าว (๓) ในปั จจุบั นพบว่า การปลูก ข้าวที่ไ ด้ผลผลิต สูงสุ ด โดยมีต้น ทุนต่ าสุ ด
จะต้องใช้พันธุ์ที่ส่งเสริมให้ปลูก (๔) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกในชลประทาน
แบบนาหว่านน้าตมหรือแบบปักดา ปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและฤดูนาปรัง”
(ททัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล, ๒๕๕๕. หน้า๑๕๖)

๔. ข้อใดคือคาสาคัญของข้อความข้างต้น
ก. ต้นทุนต่า
ข. สิ่งแวดล้อม
ค. การปลูกข้าว
ง. ผลผลิตสูงสุด
๕. ใจความสาคัญของข้อความนี้ตรงกับหมายเลขใด
ก. หมายเลข ๑
ข. หมายเลข ๒
ค. หมายเลข ๓
ง. หมายเลข ๔
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๖-๗

ข้าวแช่
ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนยอดฮิตของคนไทย วิธีทาเริ่มจากทาข้าวแช่ โดยนาข้าว
เสาไห้มาขัดล้างให้ยางข้าวออกจนได้เมล็ดข้าวที่สวยมานึ่งให้สุก นาออกมาผึ่งไว้จนแห้ง
และเย็นตัวลงส่วนน้าที่ใช้กับข้าวแช่ก็ใช้น้ากรอกสะอาด นาไปอบควันเทียนพร้อมลอย
ดอกมะลิ อบน้าไว้ข้ามคืน เวลาเสิร์ฟก็ตักข้าวใส่ถ้วย ใส่น้าลอยดอกมะลิ และใส่น้าแข็ง
ลงไปเพิ่มความชุมฉ่า กินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ไชโป๊หวาน ซึ่งทาจากไชโป๊ที่ผัด
กับน้าตาลมะพร้าวจนเหนียวเข้ากัน หมูฝอยที่ใช้เนื้อหมูนามาฉีกแล้วผัดกับเครื่องปรุงรส
จนแห้งได้ที่ โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว เคี้ยวกรอบๆ หวานๆ และปลาหวานที่ใช้ปลา
ยี่สกต้มจนสุกแล้วเอาแต่เนื้อมาบดละเอียด นาไปคั่วกับมะพร้าวป่น ปรุงรสเล็กน้อย คั่ว
ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมงจนเนื้อปลาเหนียว หอมมะพร้าว รสหวานนาเค็มเล็กน้อย เป็นต้น
(กองบรรณาธิการนานมี บุ๊คส์, ๒๕๕๖. หน้า ๕)

๖. ข้อใดคือใจความสาคัญของเรื่อง
ก. ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนของคนไทย
ข. วิธีการทาข้าวแช่จากข้าวเสาไห้
ค. การนาข้าวแช่อบควันเทียนพร้อมลอยดอกมะลิ
ง. การทาเครื่องเคียงข้าวแช่
๗. ข้อใดคือคุณสมบัติของข้าวแช่
ก. ทาให้สดชื่น
ข. คลายร้อน
ค. แก้เวียนศีรษะ
ง. แก้กระหาย
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๘-๙
ปรากฏการณ์เอลนิโญจะทาให้เกิดความผิดปกติทางธรรมชาติ คือ อากาศเย็นใน
ฤดูร้อน อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว ที่ที่ไม่ควรจะมีฝนกลับมีฝนตกอย่างหนักจนก่อให้เกิด
อุทกภัย ส่วนที่ฝนควรจะตกกลับเกิดปัญหาแห้งแล้ง เป็นต้น
(อรุณา บัณฑิตย์ดารงกูล, ๒๕๕๖. หน้า ๑๕)

๘. ข้อข้อใดคือคาสาคัญของข้อความข้างต้น
ก. ความผิดปกติทางธรรมชาติ
ข. ปรากฏการณ์เอลนิโญ
ค. ฤดูร้อน
ง. อุทกภัย
๙. ข้อใดคือใจความสาคัญของเรื่อง
ก. ที่มาของปรากฏการณ์เอลนิโญ
ข. สาเหตุของปรากฏการณ์เอลนิโญ
ค. ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญ
ง. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑๐

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
ทับหลัง หมายถึง บานคาดประดับประตูปราสาท ทับหลังนารายณ์บรรทม
สินธุ์เดิมประดับอยู่เหนือประตูทางเข้าด้านตะวันออกของปรางค์ประธาน ปราสาท
พนมรุ้ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ สลั ก บนหิ น เป็ น ภาพพระนารายณ์ บ รรทมอยู่ บ นหลั ง
อนันตนาคราชในเกษียรสมุทรมีพระลักษมีอยู่งานแทบพระบาท
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ สร้างด้วยศิลปะแบบเขมรสร้างเมื่อประมาณปี
พุทธศตวรรษ ๑๖๕๖ – ๑๗๒๐ ได้สูญหายไปจากปราสาทพนมรุ้งเป็นระยะเวลา ๒๐
กว่าปี ได้มีผู้พบตั้งแสดงอยู่ที่สถาบันชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาคนไทยได้
ร่วมกันใจกันเรียกร้องขอทับหลังคืนจากสถาบันชิคาโก มีการเจรจากันหลายครั้ ง
จนกระทั่งสถาบันชิคาโกได้คืนให้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘. หน้า ๓๔)

๑๐. ข้อใดคือใจความสาคัญของเรื่อง
ก. ทับหลัง หมายถึง บานคาดประดับประตูปราสาท
ข. ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ประดับอยู่เหนือประตูทางเข้าปราสาทพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์
ค. ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์สร้างด้วยศิลปะแบบเขมร
ง. ประวัติความเป็นมาของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

ภาคผนวก

เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที่ ๑ ความรู้พนื้ ฐาน
๑. ค
๒. ข
๓. ข
๔. ค
๕. ค
๖. ก
๗. ข
๘. ข
๙. ง
๑๐. ง

แนวทางการพิจารณาคาตอบกิจกรรม ๕ ขั้นตอน
เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรมที่ ๑
KWL- Chart
การเขียนกรอบ
แนวคิดจากการ
อ่านลงตาราง

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

ขั้นที่ ๑ K (What we know)
การเตรียมความพร้อม
ก่อนการอ่าน
ขั้นที่ ๒ W
(Want we want to know)
การตั้งคาถามที่อยากรู้จาก
การอ่าน
ขั้นที่ ๓ L๑
(What we have learned)
การหาคาตอบว่าได้เรียนรู้
อะไรจากการอ่าน
ขั้นที่ ๔ L๒
(Mind Mapping)
การสร้างแผนผังความคิด
รวบยอด

ขั้นที่ ๕ L๓
(Summarizing)
การเขียนสรุปใจความ
ด้วยสานวนภาษาตนเอง

บอกคาสาคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านได้
(ข้อละ ๑ คะแนน)
ตั้งคาถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านได้
(ข้อละ ๑ คะแนน)
ตอบคาถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านได้และสัมพันธ์
กับคาถาม
(ข้อละ ๑ คะแนน)
- เขี ย นแผนผั ง ความคิ ด และสรุ ป ใจความได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ประเด็น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (๕ คะแนน)
- เขี ย นแผนผั ง ความคิ ด และสรุ ป ใจความได้ ๔ ประเด็ น
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (๔ คะแนน)
- เขี ย นแผนผั ง ความคิ ด และสรุ ป ใจความได้ ๓ ประเด็ น
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (๓ คะแนน)
- เขีย นแผนผั ง ความคิ ด และสรุป ใจความได้ ๒ ประเด็ น
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (๒ คะแนน)
- เขียนแผนผั ง ความคิดและสรุ ปใจความได้ ๑ ประเด็ น
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (๑ คะแนน)
- เขียนสรุปใจความตรงประเด็นสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมเนื้อ
เรื่องได้ใจความสมบูรณ์โดยใช้สานวนภาษาตนเอง (๕ คะแนน)
- เขียนสรุปใจความตรงประเด็นสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมเนื้อ
เรื่องได้ใจความสมบูรณ์โดยใช้สานวนภาษาเดิมของเรื่องที่อ่าน
(๔ คะแนน)
- เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้สองในสี่ส่วนไม่ครอบคุลม
เนื้อเรื่อง ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ แต่ใช้สานวนภาษาของตนเอง
(๓ คะแนน)
- เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้สองในสี่ส่วนไม่ครอบคุลม
เนื้อเรื่อง ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ ใช้สานวนภาษาเดิมของเรื่อง
ที่อ่าน (๒ คะแนน)
- เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้น้อยกว่าสองในสี่ส่วน ไม่
ครอบคุลมเนื้อเรื่อง ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ ใช้สานวนภาษาเดิม
ของเรื่องที่อ่าน (๑ คะแนน)

แนวการตอบกิจกรรมที่ ๑
KWL- Chart

การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านลงตาราง

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ข้าวแช่” แล้วเขียนข้อมูลต่าง ๆ ตามการอ่าน KWL PLUS
ลงในตาราง

K

W

L

นักเรียนรู้อะไร
ข้าวแช่

นักเรียนต้องการรู้อะไร
ข้าวแช่คืออะไร

นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อน
ยอดฮิตชนิดหนึ่งของคนไทย

ข้าวเสาไห้

วิธีการทาข้าวแช่เป็นอย่างไร

วิธีการทาข้าวแช่เริ่มจากการ
นาข้าวเสาไห้มาขัดล้างให้ยาง
ข้าวออกจนได้เมล็ดข้าวที่สวย
มานึ่งสุก

น้าอบลอยดอกมะลิ

ทาไมถึงเรียกช้าวแช่

มาจากการนาข้าวสวยที่นึ่งสุก
ผึ่งให้แห้งจนเย็นตัวลง นาไป
อบควันเทียนพร้อมลอยดอก
มะลิแช่น้า

เครื่องเคียง

ข้าวแช่มีวิธีการกินอย่างไร

วิธีการกินข้าวแช่จะตักข้าวใส่
ถ้วยพร้อมน้าแข็ง เพื่อเพิ่ม
ความสดชื่น กินคู่กับเครื่อง
เคียงต่างๆ

ไชโป๊หวาน,
หมูฝอย,
ปลาหวาน

วิธีการทาเครื่องเคียงต่างๆ

-นาไชโป๊ผัดกับน้าตาลมะพร้าว
-นาหมูฝอยมาฉีกผัดกับ
เครื่องปรุงจนแห้งได้ที่
-นาเนื้อปลายี่สกมาบดละเอียด
คั่วกับมะพร้าวป่น

แนวการตอบกิจกรรมที่ ๒
L๒ (Mind Mapping) การสร้างแผนผังความคิดรวบยอด
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข้อความในตาราง KWL- Chart มาเขียนแผนผังความคิดแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากเรื่อง “ข้าวแช่”

ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อน
ยอดฮิตชนิดหนึ่งของคนไทย

นาข้าวสวยที่นึ่งสุกผึ่ง
ให้แห้งไปอบควัน
เทียนพร้อมลอยดอก
มะลิแช่น้า

วิธีการทาข้าวแช่เริ่มจากการนา
ข้าวเสาไห้มาขัดล้างจนได้เมล็ด
ข้าวที่สวย

ข้าวแช่

เครื่องเคียง
นาไชโป๊ผัดกับ
น้าตาลมะพร้าว

นาเนื้อปลายี่สกมา
บดละเอียดคั่วกับ
มะพร้าวป่น

วิธีการกินข้าวแช่จะตักข้าว
ใส่ถ้วยพร้อมน้าแข็ง เพื่อ
เพิ่มความสดชื่น กินคู่กับ
เครื่องเคียงต่างๆ

นาหมูฝอยมาฉีกผัด
กับเครื่องปรุงจนแห้ง
ได้ที่

แนวการตอบกิจกรรมที่ ๓
L๓ (Summarizing) การเขียนสรุปใจความด้วยสานวนภาษาตนเอง
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ข้าวแช่” แล้วนาข้อความในแผนผังความคิดมาเขียนสรุป
ใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของตนเอง
ข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนยอดฮิตชนิดหนึ่งของคนไทย วิธีการทาข้าวแช่เริ่มจาก
การนาข้าวเสาไห้มาขัดล้างจนได้เมล็ดข้าวที่สวยงาม จากนั้นนาข้าวสวยที่นึ่งสุกแล้วผึ่ง
ให้แห้งนาไปอบควันเทียนพร้อมลอยดอกมะลิแช่น้า วิธีการกินข้าวแช่นั้นจะตักข้าวใส่
ถ้วยพร้อมกับน้าแข็ง เพื่อเพิ่มความเย็นสดชื่นให้กับผู้กิน โดยกินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ
เช่น ไชโป๊หวาน หมูฝอย และปลายี่สก

เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน
๑. ค
๒. ข
๓. ข
๔. ค
๕. ค
๖. ก
๗. ข
๘. ข
๙. ง
๑๐. ง
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