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ชุดฝกการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ชุดท่ี 5 

 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวันนอย พยอม 
ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

 

 
โรงเรียนบานหนองดวงวังประทุม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภเูขต 2 จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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คํานํา 
 

การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานระดับสูง ผูอานตองมีความสามารถในการอาน
ที่ใชความคิด จับใจความ การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาเรื่องที่อานไดสมเหตุผล โดย
ใชขอมูลความรูเดิมเชื่อมโยงในการพจิารณาสิ่งที่รับใหมมาตัดสินใจ การสรุปดานดีและดาน
เสีย ดังนั้นกอนการอานผูอานจะตองศกึษาอยางคราว ๆ เกี่ยวกับบริบทของเรื่องที่จะอาน อาน
อยางมีสมาชิกจับใจความของเรื่อง และจดบันทึกขอความสําคัญสั้น ๆ หลังการอานทบทวน
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง ขอคิดเหน็ สรุป และจดบันทึกขอมูลการอานไดครบถวน 

ชุดฝกการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ชุดที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 ประกอบดวย แบบฝกจาํนวน 5 ชุด ดังนี ้

แบบฝกที่ 1 การอานนิทาน 
แบบฝกที่ 2 การอานขาว 
แบบฝกที่ 3 การอานบทความ 
แบบฝกที่ 4 การอานกวีนพินธ 

แบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 5 แบบฝกนั้น ผูสอนได
จัดทําขึ้นตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่มุงเนนผูเรียนสําคัญที่สุดและใชการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิค CIRC โดยใหผูเรียนศึกษาและฝกผนตนเอง เนื้อหาของแบบฝก
ประกอบไปดวยการอานบันเทิงคดี และกวนีิพนธ โดยผูเรียนจะไดทั้งความรู ความสนุกสนาน 
และที่สําคัญคือการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ 

 
 
 
       วันนอย    พยอม 
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คําชี้แจง 
 

คําแนะนําสําหรับคร ู
 

รูปแบบของแบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่๖ ใชเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สาระที่ ๑ การอาน มาตรฐานการ
เรียนรูชวงชัน้ที่ ๒ ขอความที่นํามาจดัทําแบบฝกนัน้ไดคัดมาจากหนังสือสงเสริมการอาน 
แบบเรียน หนงัสือพิมพ วารสาร นิทาน ฯลฯ มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ 

• โครงสรางเนื้อหา 
•  กิจกรรม 
•  การประเมนิผล 

 
โครงสรางเนื้อหา 

โครงสรางเนื้อหาของแบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่๖ ประกอบดวย 

แบบฝกที่ ๑ การอานนิทาน 
แบบฝกที่ ๒ การอานขาว 
แบบฝกที่ ๓ การอานบทความ 
แบบฝกที่ ๔ การอานกวีนพินธ  

 
กิจกรรม 

ลักษณะของกจิกรรมในแบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
มี ๒ ประเภทคือ กิจกรรมการเรียนรูและกจิกรรมการฝกการอานจับใจความสําคัญ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเรียนรูใชแผนการจัดการเรยีนรูเปนเอกสารหลัก 
๑.๑  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
๑.๒  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
๑.๓  จุดประสงคการเรียนรู 
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๑.๔  เนื้อหาสาระ 
๑.๕  กระบวนการจัดการเรยีนรู 
๑.๖  ส่ือและแหลงการเรียนรู 
๑.๗  การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู 

๒. กิจกรรมฝก แบบฝกนีใ้ชควบคูกับแผนการจัดการเรยีนรูโดยครูเปนผูดําเนินการ 
แบบฝกแตละแบบฝกจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

๒.๑ หัวขอเร่ืองของแบบฝก 
๒.๒ รายละเอยีดของแผนการจัดการเรียนรูเปนตัวกําหนดวิธีการฝก มี 

คําอธิบายเกี่ยวกับสาระของสิ่งที่ควรฝก เพื่อใหนกัเรียนเกดิความเขาใจทีชั่ดเจนวา ส่ิงที่ครูจะ
ฝกใหแกนกัเรยีนนัน้มีอะไรบาง 

๒.๓ กิจกรรมสําหรับการฝก เปนสวนที่เปนแบบฝกหดัใหนักเรยีนทํา 
        วิธีการที่ใชในแบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคดิอยางมีวจิารณญาณ 

๑. ฝกโดยอิงส่ิงที่นักเรียนไดเรียนไปแลว กลาวคือ นักเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระอะไร
ครูก็ตองฝกใหนักเรียนนําความรูความเขาใจนั้นมาใช 

๒. ฝกใหสม่ําเสมอ จนกระทัง่นักเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ได 
 
กระบวนการประเมินผล 

แบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ จํานวน ๔ แบบฝก แตละ
แบบฝกใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูในเวลา ๑ ช่ัวโมง รวมเวลา ๔ ช่ัวโมง แบบฝกใดที่
นักเรียนทําไดคลองแคลวถูกตอง  ครูไมจําเปนตองฝกมาก แตแบบฝกใดที่นักเรยีนขาดทักษะ 
ครูควรฝกฝนเพิ่มเติมใหมากเปนพิเศษ นอกจากนี้ครูยังใชแบบสังเกตพฤติกรรมควบคูไปขณะ
ดําเนินการฝกไดดวยเพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์จากการใชแบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทกัษะการ
คิดอยางมีวจิารณญาณ จะใชแบบทดสอบและแบบสังเกตตอไปนี ้

๑. แบบทดสอบกอน – หลังเรียน (ใชในชัว่โมงแรกและในชั่วโมงสุดทาย) 
๒. แบบฝกหัดประจําแบบฝก 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนโดยใชแบบฝก 
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ลักษณะคําถามเปนคําถามที่ครอบคลุมความสามารถในการคิด ๕ ดาน คือ 
๑. การสรุปอางอิง 
๒. การระบุขอตกลงเบื้องตน 
๓. การนิรนัย 
๔. การแปลความ 
๕. การประเมนิขอโตแยง 
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คําชี้แจง 
 

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
วิธีการใชแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ 

๑. นําความรูทีไ่ดจากการเรียนเร่ืองการอานเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มาใชในการทําแบบฝกแตละชุด 

๒. ฝกใหสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนาทักษะในการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคดิอยางมี
วิจารณญาณได 

๓. ในการฝกทักษะใหม  นกัเรียนตองไมทิ้งทักษะเดิมที่เคยฝกไวแลว 
โครงสรางเนื้อหา 

โครงสรางเนื้อหาของแบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่๖ ประกอบดวย 

แบบฝกที่ ๑ การอานนิทาน 
แบบฝกที่ ๒ การอานขาว 
แบบฝกที่ ๓ การอานบทความ 
แบบฝกที่ ๔ การอานกวีนพินธ  

 
การทําแบบฝก 

แบบฝกการอานเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณแตละแบบฝกมีขั้นตอนที่
นักเรียนจะตองปฏิบัติดังนี ้

๑. อานคําชี้แจงการทําแบบฝกในแตละแบบวาใหทําอะไร 
๒. ศึกษาตวัอยางการทําแบบฝกใหเขาใจ เพื่อใหทราบวธีิการทําแบบฝก 
๓. อานเนื้อเร่ืองและทําแบบฝกแตละชุดตามลําดับจากเรื่องแรกไปถึงเรื่อง 

สุดทาย 
๔. ตรวจคําตอบไดจากใบเฉลยทายแบบฝก 
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แบบฝกที่ ๑ การอานนิทาน 
 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานนิทานตอไปนี้  แลวตอบคําถามทายแบบฝกหดั 
 

ชาวนากับลาแก 
ณ กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวมีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไวตวัหนึ่งซ่ึงแกมากแลว วนัหนึง่

ชาวนาไดพาเจาลาแกออกไปขางนอก ดวยความโงเขลาของมันดันเดนิซุมซามไปตกบอแหง
หนึ่ง มันรองครวญครางเปนเวลาหลายเพลา ชาวนาเองก็พยายามใครครวญหาวิธีที่จะชวยมัน
ขึ้นมา ในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาไดวา เจาลาก็แกเกนิไปแลว อีกอยางบอนี้ก็ตองกลบ ไมคุม
ที่จะชวยเจาลา ชาวนาจึงไปขอแรงชาวบานเพื่อมาชวยกลบบอ ทุกคนใชพล่ัวตกัดนิสาดลงไป
ในบอ  
  คร้ังแรกเมื่อดนิไปถูกหลังลามันตกใจ และรูชะตากรรมของตนทันทมีันรองโหยหวน
ทันที สักพักหนึ่งทกุคนก็แปลกใจที่เจาลาเงียบไปหลังจากที่ชาวนาตักดินใสไปในบอไดสัก
สองสามพลั่วก็เหลือบมองลงไปในบอกพ็บกับความประหลาดใจที่วา ทุกครั้งที่ทกุคนสาดดิน
ไปถูกหลังลาลามันจะสะบัดดินออกจากหลังแลวกาวขึน้ไปเหยยีบบนดินเหลานัน้ ยิ่งทุกคน
พยายามเรงระดมสาดดินลงไปมากเทาไรมันก็กาวขึ้นมาไดเร็วมากยิ่งขึ้นในไมชาทกุคนตาง
ประหลาดใจทีเ่จาลาสามารถหลุดพนจากปากบอดังกลาวได 

 
ท่ีมา : www.ogungun.๕๐megs.com 
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คําถามทายแบบฝกที่ ๑ การอานนิทาน 
 

๑. เจาลาตาย เนื่องจากเจาลาโดนชาวนาใชพล่ัวตักดนิทุบตี ขอสรุปนี้เปนจริงหรือไม อยางไร  
( ๒  คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๒.  จากนิทานขางตน  เจาลารอดชีวิตไดเพราะสาเหตุใด ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๓. “ในที่สุดชาวนาหวนคดิขึ้นมาไดวา เจาลาก็แกเกินไปแลว อีกอยางบอนี้ก็ตองกลบ ไมคุมที่
จะชวยเจาลา” จากขอความดงักลาว แสดงวาชาวนากําลังจะทําอะไร เพราะเหตใุดจงึทําเชนนั้น( 
๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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๔. จากนิทานขางตน สรุปไดวาอยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๕. นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา “จงอยาทอถอยและยอมแพกับปญหาและอุปสรรคตางๆที่เขามาใน
ชีวิต เราจงเรยีนรู แกไขกับปญหาและอุปสรรคตางๆเหลานั้นที่เขามาในชีวิตของเรา” นักเรียน
เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบฝกที่ ๒ การอานขาว 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขาวตอไปนี้  แลวตอบคําถามทายแบบฝกหัด 
 

สธ.สั่งลงดาบคลินิกฟนเถื่อนท่ีลักลอบใสลวดดัดฟนแฟชั่นใหวัยรุน โทษท้ังจํา-ปรับ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ส่ังเจาหนาทีก่องการประกอบโรคศิลปะ  

ลงตรวจสอบคลินิกเถ่ือนที่ใสลวดสีจัดฟนวัยรุน ใหดําเนินคดีถึงที่สุด ทั้งจําคุกและปรบั      
แนะวยัรุนอยาเสี่ยงเพราะแคความอยากสวย อาจเสียชีวิตไดหากลวดหลุดลงคอ 
  วันนี้ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณเกีย่วกบัการใชลวดจดัฟนตามแฟชัน่ ที่วัยรุนนิยมใชขณะนี้
วา การดัดฟนหากใหถูกสขุลักษณะ ปลอดภัย จะตองไปทําที่คลินิกที่อยูในความดูแลของ
ทันตแพทยและการดดัฟนตองใชเวลานานเปนป แตขณะนี้มีคลินกิเถื่อนที่ผุดขึ้นตาม
หางสรรพสินคาตางๆ และที่ทํากันเกล่ือนเปนการทําตามแฟชั่น ใชวัสดหุลากสีเพื่อใหดู
สวยงาม ใชลวดเกาะเพื่อใหเห็นชัดเจน ซ่ึงในทัศนะของตนเอง คิดวาไมใสนาจะสวยและดีกวา 
ผูหญิงที่คิดใสควรจะเปลีย่นความคิดนี้ เนือ่งจากไมมีประโยชน เพราะลวดทีใ่สซ่ึงมีทั้งสแตน
เลส และโลหะอื่น หากเผลอไมระวังอาจกลืนเขาไปในคอจะลําบาก ตองสงโรงพยาบาล หาก
ไปไมทันอาจเสียชีวิตได จงึไมสนับสนุนใหทํา ทางดานกฎหมาย ในเบื้องตน กระทรวง
สาธารณสุข ไดสงเจาหนาทีจ่ากกองการประกอบโรคศิลปะเขาตรวจสอบแหลงที่ใสลวดดัดฟน 
และตรวจสอบคลินิกเถ่ือน หากพบจะดําเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษ จําคุกไมเกนิ ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๖ หมื่นบาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ ทางดานนายแพทยธารา ชินะกาญจน ผูอํานวยการ
กองการประกอบโรคศิลปะ กลาววา เร่ืองการใสลวดดดัฟนปลอมนี ้ มีผลกระทบตอวัยรุนมาก 
หากพบสถานที่ที่ลักลอบใสลวดดัดฟน โดยไมไดรับอนุญาต จัดวาเขาขายคลินิกเถื่อน มีโทษ
ตามกฎหมาย สวนผูที่ใสลวดดัดฟนที่ไมใชทันตแพทย ไมมีใบประกอบโรคศิลปะ จะถูก
ดําเนินคดีในขายทันตแพทยเถ่ือน มีโทษจําคุกไมเกนิ ๓ ป และปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  
 
ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙  
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คําถามทายแบบฝกที่ ๒ การอานขาว 
 

๑. ขอสรุปที่วา หากผูหญิงใสลวดดัดฟนแฟชั่น จะทาํใหผูหญิงสวยขึ้น เปนจริงหรือไม อยางไร  
( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๒. “การใสลวดดัดฟนแฟชัน่จากสถานที่ทีลั่กลอบใสลวดดัดฟน โดยไมไดรับอนุญาต หรือจาก
ผูที่ใสลวดดัดฟนที่ไมใชทนัตแพทย ไมมีใบประกอบโรคศิลปะอาจทําใหเสียชีวิตได” เหตุใดจึง
เปนเชนนัน้ ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๓. จากขาวขางตน นักเรยีนสรุปไดวาอยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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๔. “ซ่ึงในทัศนะของตนเอง คิดวาไมใสนาจะสวยและดีกวา ผูหญิงที่คิดใสควรจะเปลี่ยน
ความคิดนี้ เนือ่งจากไมมีประโยชน เพราะลวดที่ใสซ่ึงมีทั้งสแตนเลส และโลหะอื่น หากเผลอ
ไมระวังอาจกลืนเขาไปในคอจะลําบาก ตองสงโรงพยาบาล หากไปไมทันอาจเสียชีวิตได” จาก
ขอความนี้แสดงวา ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๕. การรณรงคประชาชนไมใหใสลวดดัดฟนแฟชั่น สามารถลดปญหาคลินิกเถ่ือนไดหรือไม 
อยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบฝกที่ ๓ การอานบทความ 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานบทความตอไปนีแ้ลวตอบคําถามทายแบบฝกหัด 
 

วิตามินอ ี
นักวจิัยกลาวเตือนวา การที่ผูคนเรือนลานหลงกินวิตามนิอีกันเปนอาหารเสริม ดวย

ความหวังวามนัจะชวยปองกนัโรคหัวใจ ชวยใหอายุยืนอาจจะผิดเสียแลว ตรงกันขามมันกลับ
จะแสลงใหโทษยิ่งกวาที่จะเปนคุณ 

หัวหนาคณะนกัวิจยัแหงมหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส ของสหรัฐฯ ดร.เอดการ มิล
เลอร กลาวเปดเผยวา ผูที่กินวิตามินอีเปนปริมาณสูงๆ ในบางกรณีอาจจะพานตายเรว็ข้ึนดวยซํ้า 
แมวาจะยังไมรูสาเหตุที่แนชัดก็ตาม "ผมคิดวาคนกินวิตามินอีเพราะเชือ่วามันจะชวยทําใหอายุ
ยืนขึ้น แตในการศึกษาหนนี ้ไมไดผลยืนยนัแบบนี"้ เขากับคณะนักวิจยัไดทบทวนรายงาน
การศึกษาผูที่กนิวิตามินอเีปนอาหารเสริมประจํา เร่ืองตางๆหลายเรื่องดวยกัน ซ่ึงการศึกษา
เหลานี้เกีย่วพนักับตัวอยางลวนแตเปนผูสูงอายุในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและจีนมารวมกัน    
ไ มต่ํากวา ๑๓๖,๐๐๐ คน 

ดร.มิลเลอรไดบอกในที่ประชุมของสมาคมแพทยโรคหวัใจแหงอเมรกิาวา ไดพบวาผู
ที่กินวิตามินอมีากถึงวันละ ๒๐๐ หนวยสากลหรือกวานัน้ มีอัตราการตายในชวงที่ทาํการศึกษา
อยูนาน ๓ ป สูงยิ่งกวาคนไมไดกินเสียอีก เขาบอกสรุปวา "เราไมคิดวาคนเราจําเปนจะตองกิน
วิตามินอีเปนอาหารเสริม เพราะก็ไดจากอาหารการกินกนัอยางเพยีงพอแลว โดยเฉพาะจาก
พวกถัว่ น้ํามัน พืช ธัญญาหาร และผักใบเขยีวอันอดุมดวยวิตามนิอ.ี 

………………………………………………. 
ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ . เขาถึงไดจาก http:// www.thairath.co.th/ thairath๑/๒๕๔๗/ 
techno /nov/๑๙/p๑_๔.php 
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คําถามทายแบบฝกที่ ๓ การอานบทความ 
 

๑. หากคนเราหันมากนิวิตามินอีเปนอาหารเสริมกันมากขึ้นจะสงผลใหอัตราการตายนอยลง
เปนจริงหรือไม อยางไร ( ๒  คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๒. หากคนเรากินวิตามินอีมาก ๆ จะทําใหคนเราตายเรว็ข้ึน เหตุใดจึงเปนเชนนัน้ ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๓. จากบทความขางตน สรุปไดอยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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๔. "ผมคิดวาคนกินวิตามินอีเพราะเชื่อวามนัจะชวยทําใหอายุยืนขึน้ แตในการศึกษาหนนี ้ไม
ไดผลยืนยนัแบบนี้" ดังนั้น ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๕. การกินวิตามินอีมาก ๆ แลวจะชวยใหอายุยืน จริงหรือไม เพราะอะไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบฝกที่ ๔ การอานกวีนิพนธ 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานกวนีิพนธตอไปนี ้ แลวตอบคําถามทายแบบฝกหัด 
 

รักกันไวเถิด 
นคร ถนอมทรัพย 

*รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย 
จะเกิดภาคไหนก็ไทยดวยกนั 
เชื้อสายประเพณีไมมีกดีกั้น 
เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
ทองถ่ินแหลมทอง เหมือนทองของแม 
เกิดถ่ินเดียวกนัแทเหมือนแมเดียวกันใชไหม 
ยามฉันมองตาคุณ อบอุนดวงใจ เห็นสายเลือดไทย 
ในสายตาบอกสายสัมพันธ ( ซํ้า * ) 

ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา 
พืชพันธุเกลื่อนตาตามไรนารวงทองไสว 
สินทรัพยมีเกลื่อนกลน บรรพชนใหไว 
เราลูกหลานไทยจงรวมใจรกัษาใหมั่น ( ซํ้า * ) 

รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด 
แหลมทองโสภาดวยบารม ี
ปกเกลาเราไทยนี้รมเยน็เปนศรีผองใส 
ใครคิดบังอาจหมิ่นถ่ินทององคไธ 
เราพรอมพลีใจปองหมูไทยและองคราชันย ( ซํ้า * ) 

จะเกิดชาติไหนก็ไทยดวยกนั 
เชื้อสายประเพณีไมมีกดีกั้น 
เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
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คําถามทายแบบฝกที่ ๔ การอานกวีนิพนธ 
 

 
๑. จากกวีนพินธขางตนขอสรุปที่วาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณจริงหรือไม 
อยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๒. จากกวนีิพนธขางตน ผูแตงมีวัตถุประสงคอยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
๓.     *รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย 

จะเกิดภาคไหนก็ไทยดวยกนั 
เชื้อสายประเพณีไมมีกดีกั้น 
เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 

จากขอความขางตน สรุปไดวาอยางไร ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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๔. ใครคิดบังอาจหมิ่นถ่ินทององคไธ เราพรอมพลีใจปองหมูไทยและองคราชันย จากขอความ
นี้แสดงวา ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
๕. นักเรียนเหน็ดวยหรือไมวา ประเทศใดที่ประชาชนไมมีความสามัคคี ประเทศนัน้สามารถ
พัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาได เพราะเหตุใด ( ๒ คะแนน ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แนวคําตอบทายแบบฝกที่ ๑ การอานนิทาน 
 

 
๑. เจาลาตาย เนื่องจากเจาลาโดนชาวนาใชพล่ัวตักดนิทุบตี ขอสรุปดังกลาวเปนจริงหรือไม 
อยางไร (การสรุปอางอิง) 
แนวคําตอบ : ไมจริง เพราะเจาลาไมไดโดนชาวนาใชพล่ัวตักดนิทุบตี แตเจาลาตกลงไปในบอ
และสามารถขึ้นจากบอไดในที่สุด 
 
๒.  จากนิทานขางตน เจาลารอดชีวิตไดหรือไม เพราะสาเหตุใด (ความสามารถในการระบุ
ขอตกลงเบื้องตน) 
แนวคําตอบ : รอดชีวิต เพราะชาวนาใชพล่ัวตักดนิ สาดดนิลงไปในบอ เพื่อกลบบอ แตเจาลาก็
สะบัดดินออกจากหลังแลวกาวขึ้นไปเหยยีบบนดินจนเจาลาสามารถหลุดพนจากบอได 
 
๓. “ในที่สุดชาวนาหวนคดิขึ้นมาไดวา เจาลาก็แกเกินไปแลว อีกอยางบอนี้ก็ตองกลบ ไมคุมที่
จะชวยเจาลา” จากขอความดงักลาว แสดงวาชาวนากําลังจะทําอะไร เพราะเหตใุดจงึทําเชนนั้น  
(ความสามารถในการแปลความ) 
แนวคําตอบ : ชาวนากําลังจะฆาเจาลา เนื่องจากชาวนาเหน็วาเจาลาไมมปีระโยชนแกชาวนาอีก
ตอไป 
 
๔. จากนิทานขางตน สรุปไดวาอยางไร (ความสามารถในการนิรนยั) 
แนวคําตอบ : เจาลากําลังจะโดนชาวนาฆาตาย เนื่องจากเจาลาพลัดตกลงไปในบอ และชาวนา
เห็นวาเจาลาไมมีประโยชนแกชาวนา ชาวนาจึงไดเรียกเพื่อนบานมาชวยกันใชพล่ัวตักดินสาด
ดินลงไปในบอ เพื่อหวังฆาเจาลาใหตาย แตเจาลาก็หาวิธีใหตวัเองรอดพนจากความตายโดยการ
สะบัดดินที่ชาวนาสาดดนิลงไปในบอ แลวเหยยีบดินเหลานั้น จนทําใหสามารถหลุดพนจากบอ
ได  
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๕. นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา “จงอยาทอถอยและยอมแพกับปญหาและอุปสรรคตางๆที่เขามา 
ในชีวิต เราจงเรียนรู แกไขกบัปญหาและอปุสรรคตางๆเหลานั้นที่เขามาในชีวติของเรา” 
นักเรียนเหน็ดวยหรือไม เพราะเหตใุด (ความสามารถในการประเมินขอขัดแยง) 
แนวคําตอบ : เห็นดวย เพราะ จากนิทานขางตน การที่เจาลาตกลงไปในบอและไมสามารถ
หาทางออกจากบอไดกเ็ปรียบเสมือนปญหาและอุปสรรคที่เขามาในชวีติเรา และการที่เจาลา
สะบัดดินที่ชาวนาสาดดนิลงไปในบอ แลวเหยยีบดินเหลานั้น จนทําใหสามารถหลุดพนจากบอ
ไดก็ถือวาเปนการเรียนรูกับปญหาและอุปสรรคที่เขามาในชีวิตเรา จนสามารถแกใขปญหาและ
อุปสรรคเหลานั้นไดในที่สุด 
 
หมายเหตุ คําตอบอยูในดุลยพินิจของคร ูซ่ึงนักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดที่นอกเหนอืจาก       
คําเฉลย 
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แนวคําตอบทายแบบฝกที่ ๒ การอานขาว 
 

 
๑. ขอสรุปที่วา หากผูหญิงใสลวดดัดฟนแฟชั่น จะทาํใหผูหญิงสวยขึ้น ขอสรุปนี้เปน 
จริงหรือไม อยางไร (การสรุปอางอิง) 
แนวคําตอบ : ไมจริง เพราะการใสลวดดดัฟนแฟชัน่นั้นเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน และไมทําให
ผูหญิงสวยขึ้น อีกทั้งหากใสลวดดัดฟนแฟชั่นจากสถานที่ที่ลักลอบใสลวดดัดฟน โดยไมไดรับ
อนุญาตหรือหรือจากผูที่ใสลวดดดัฟนทีไ่มใชทันตแพทย ไมมีใบประกอบโรคศิลปะอาจทําให
เสียชีวิตได 
 
๒. “การใสลวดดัดฟนแฟชัน่จากสถานที่ทีลั่กลอบใสลวดดัดฟน โดยไมไดรับอนุญาต หรือจาก
ผูที่ใสลวดดัดฟนที่ไมใชทนัตแพทย ไมมีใบประกอบโรคศิลปะอาจทําใหเสียชีวิตได” เหตุใดจึง
เปนเชนนัน้ (ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน) 
แนวคําตอบ : เพราะ ผูที่ใสลวดดดัฟนทีไ่มใชทันตแพทย ไมมีใบประกอบโรคศิลปะเปนบุคคล
ที่ไมมีความรูและความเชีย่วชาญในการใสลวดดัดฟนแฟชั่นอีกทั้งลวดที่ใสซ่ึงมีทั้งสแตนเลส 
และโลหะอื่น หากเผลอไมระวังอาจกลืนเขาไปในคอจะลําบาก หากทาํการรักษาไมทันอาจทํา
ใหเสียชีวิตได 
 
๓. จากขาวขางตน นักเรยีนสรุปไดวาอยางไร (ความสามารถในการนรินัย) 
แนวคําตอบ : การใสลวดดดัฟนแฟชัน่เปนสิ่งที่ไมมีประโยชน แตถาหากตองใสลวดดัดฟน
แฟชั่นนัน้จะตองไปทําที่คลินิกที่ไดรับใบอนุญาตและอยูในความดแูลของทันตแพทย 
 
๔. “ซ่ึงในทัศนะของตนเอง คิดวาไมใสนาจะสวยและดีกวา ผูหญิงที่คิดใสควรจะเปลี่ยน
ความคิดนี้ เนือ่งจากไมมีประโยชน เพราะลวดที่ใสซ่ึงมีทั้งสแตนเลส และโลหะอื่น หากเผลอ
ไมระวังอาจกลืนเขาไปในคอจะลําบาก ตองสงโรงพยาบาล หากไปไมทันอาจเสียชีวิตได” จาก
ขอความนี้แสดงวา (ความสามารถในการแปลความ) 
แนวคําตอบ : การใสลวดดดัฟนแฟชัน่เปนสิ่งที่ไมมีประโยชน และวัสดุในการดัดฟนเปนวัสดุ
ที่มีอันตรายถึงชีวิต 
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๕. การรณรงคประชาชนไมใหใสลวดดัดฟนแฟชั่น สามารถลดปญหาคลินิกเถ่ือนไดหรือไม 
อยางไร (ความสามารถในการประเมินขอขัดแยง) 
แนวคําตอบ : ได เพราะหากประชาชนไมนิยมใสลวดดดัฟนแฟชั่นแลวนั้นจะทําใหคลีนิคเถ่ือน
ไมมีประชาชนไปใชบริการ จนทําใหคลีนคิเถ่ือนปดตัวไปในที่สุด  
 
หมายเหตุ คําตอบอยูในดุลยพินิจของคร ูซ่ึงนักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดที่นอกเหนอืจาก        
คําเฉลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kro
obannok.c

om



 23 

แนวคําตอบทายแบบฝกที่ ๓ การอานบทความ 
 

 
๑. หากคนเราหันมากนิวิตามินอีเปนอาหารเสริมกันมากขึ้น  จะสงผลใหอัตราการตายนอยลง
เปนจริงหรือไม อยางไร (การสรุปอางอิง) 
แนวคําตอบ : ไมจริง เพราะ จากการศึกษาของนักวจิัยพบวาการกนิวิตามินอีไมทําใหผูรับ
ประทานวิตามนิอีเปนอาหารเสริมอายุยืนขึน้แตประการใด 
 
๒. หากคนเรากินวิตามินอีมาก ๆ จะทําใหคนเราตายเรว็ข้ึน เหตุใดจึงเปนเชนนัน้ 
(ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน) 
แนวคําตอบ : เพราะ จากการศึกษาแลวพบวาผูที่รับประทานวิตามินอเีปนอาหารเสริม มีอัตรา
การตายสูงกวาคนที่ไมไดรับประทานวิตามินอีเปนอาหารเสริม 
 
๓. จากบทความขางตน สรุปไดวาอยางไร (ความสามารถในการนิรนยั) 
แนวคําตอบ : การกินวิตามินอีเปนอาหารเสริมไมชวยใหอายุยนืขึ้น แตถาหากรับประทาน
อาหารที่อุดมไปดวยวิตามนิอีแลวนั้น ก็เพยีงพอแลวทีจ่ะทําใหผูรับประทานมีอายยุืน 
 
๔. “ผมคิดวาคนกินวิตามินอีเพราะเชื่อวามนัจะชวยทําใหอายุยืนขึน้ แตในการศึกษาหนนี ้ 
ไมไดผลยืนยนัแบบนี”้ ดังนัน้ (ความสามารถในการแปลความ) 
แนวคําตอบ : การกินวิตามินอีเปนอาหารเสริมไมชวยใหอายุยนืขึ้น  
 
๕. การรับประทานอาหารที่อุดมไปดวยวิตามินอี จะชวยใหอายุยนื จริงหรือไม เพราะอะไร 
(ความสามารถในการประเมินขอขัดแยง) 
แนวคําตอบ : จริง เพราะ จากผลการศึกษาพบวาผูที่รับประทานวิตามินอีเปนอาหารเสริม มี
อัตราการตายสูงกวาคนที่ไมไดรับประทานวิตามินอเีปนอาหารเสริม 
 
หมายเหตุ คําตอบอยูในดุลยพินิจของคร ูซ่ึงนักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดที่นอกเหนอืจาก 
คําเฉลย 
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แนวคําตอบทายแบบฝกที่ 4 การอานกวีนิพนธ 
 

 
๑. จากกวีนพินธขางตนขอสรุปที่วาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณจริงหรือไม 
อยางไร (การสรุปอางอิง) 
แนวคําตอบ : จริง เพราะ จากกวนีิพนธขางตน มีการกลาวถึงความอุดมสมบูรณของประเทศ
ไทยในกวีนิพนธดังกลาว มกีารกลาววา  

ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา 
พืชพันธุเกล่ือนตาตามไรนารวงทองไสว 
สินทรัพยมีเกลื่อนกลน บรรพชนใหไว 
เราลูกหลานไทยจงรวมใจรกัษาใหมั่น 

 
๒. จากกวนีิพนธขางตน ผูแตงมีวัตถุประสงคอยางไร (ความสามารถในการระบุขอตกลง
เบื้องตน) 
แนวคําตอบ : ผูแตงมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในประเทศมีความสามัคคี 
 
๓.     *รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย 

จะเกิดภาคไหนก็ไทยดวยกนั 
เชื้อสายประเพณีไมมีกดีกั้น 
เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 

จากกวีนิพนธขางตน สรุปไดวาอยางไร (ความสามารถในการนิรนยั) 
แนวคําตอบ : ทุกคนที่เกดิในผืนแผนดนิไทย จะอยูภมูิภาคใหน นบัถือศาสนาใด มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีแ่ตกตางกันอยางไร ทุกคนก็ถือวาเปนคนไทยดวยกนัทุกคน 
 
๔. ใครคิดบังอาจหมิ่นถ่ินทององคไธ เราพรอมพลีใจปองหมูไทยและองคราชันย จากขอความ
นี้แสดงวา (ความสามารถในการแปลความ) 
แนวคําตอบ : พระมหากษัตริยเปนที่เคารพของปวงชนชาวไทยทกุคน หากผูใดดหูมิ่นหรือทํา
รายพระมหากษัตริย ประชาชนทุกคนพรอมพลีใจและกายเพื่อปกปองพระมหากษตริย 
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๕. นักเรียนเหน็ดวยหรือไมวา ประเทศใดที่ประชาชนไมมีความสามัคคี ประเทศนัน้สามารถ
พัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาได เพราะเหตุใด (ความสามารถในการประเมินขอขัดแยง) 
แนวคําตอบ : ไมเห็นดวย เพราะ หากประเทศใดที่ประชาชนขาดความสามัคคีแลวนัน้ การ
พัฒนาประเทศก็ไมสามารถทําไดเพราะภายในประเทศกจ็ะประสบปญหาภายใน ไมมีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัจะทาํการเพื่อพัฒนาสิ่งใดก็ไมสามารถทําได 
 
หมายเหตุ คําตอบอยูในดุลยพินิจของคร ูซ่ึงนักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดที่นอกเหนอืจาก 
คําเฉลย 

 
 
 
 

 

www.kro
obannok.c

om


