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ค าน า 
 

การอ่านเป็นทักษะที่จ า เป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต  ซึ่งนอกจากจะ
ท า ให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ได้แนวคิด ในการด า เนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เรื่องต่างๆการอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น สื่อ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ ซึ่งครู
จะได้น าไปใช้ในการสอนโดยการเน้นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่ายึดแบบเรียนเป็นหลัก ผู้จัดท าได้
ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมจากแบบเรียนของนักเรียน ตามเนื้อหาสาระการอ่านจับใจความ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมให้นักเรียน เป็นผู้ ใฝุ รู้ ใฝุ เรียน และมีอุปนิสัยรักการอ่านมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 

นริศรา  ภูถมทอง  
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ค าชี้แจง 
 

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีทั้งหมดจ านวน ๗ เล่ม ดังนี้ 

แบบฝึกเล่มที่ ๑ พ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญ  
แบบฝึกเล่มที่ ๒ หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 
แบบฝึกเล่มที่ ๓ การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว 
แบบฝึกเล่มที่ ๔ การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ 
แบบฝึกเล่มที่ ๕ การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี 
แบบฝึกเล่มที่ ๖ การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
แบบฝึกเล่มที่ ๗ การอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น 
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑. แบบฝึกเล่มนี้ เป็นแบบฝึก เล่มที่ ๑ เรื่อง พ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญ มีแบบฝึก

ทั้งหมด ๓ แบบฝึก 
๒. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก 

๒.๑ นักเรียนศึกษาท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึก 
๒.๒ นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒.๓ นักเรียนศึกษาใบความรู้พ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 
๒.๔ นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกท้ัง ๓ แบบฝึก 
๒.๕ นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๒.๖ นักเรียนร่วมตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก 
๒.๗ นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพ่ือหาข้อสรุปจากกิจกรรมภายในกลุ่ม 
๒.๗ ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจากการท ากิจกรรม

ในแบบฝึกและแบบทดสอบ  
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า              ก 
ค าชี้แจง             ข 
สารบัญ             ค 
สาระการเรียน / มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้   ๑ 
แบบทดสอบก่อนเรียน           ๒ 
กรอบความรู้ที่ ๑ การอ่านจับใจความส าคัญพ้ืนฐาน      ๕ 
แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญที่ ๑       ๘ 
แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญที่ ๒        ๑๔ 
แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญที่ ๓        ๑๖ 
แบบทดสอบหลังเรียน           ๑๗ 
ภาคผนวก 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน         ๒๑ 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน         ๒๒ 
เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญที่ ๑      ๒๓ 
เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญที่ ๒      ๒๕ 
เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจับใจความส าคัญที่ ๓      ๒๗ 

เอกสารอ้างอิง            ๒๘ 
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๑ 

สาระการเรียน / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 

สาระท่ี ๑ การอ่าน 
 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 
ตัวช้ีวัด 
 
   ๑. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 

๒. ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
๓. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จาก 
    การอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการอ่านจับใจความได้ 
๒. นักเรียนสามารถบอกความหมายของใจความส าคัญได้ 
๓. นักเรียนสามารถจ าแนกพลความ หรือส่วนขยายใจความส าคัญได้ 
๔. นักเรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะของนักอ่านจับใจความท่ีดีได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

 

๑. ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
๒. ความหมายของใจความส าคัญ 
๓. พลความหรือส่วนขยายใจความส าคัญ 
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๒ 

     แบบทดสอบก่อนเรียน 
     พื้นฐานการอ่านจับใจความ 

 
 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ( X )  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบ
เดียว  (๑๐ คะแนน) 
 
๑. ข้อใดเป็นความหมายของการอ่านจับใจความ 

ก. อ่านเพ่ือความรู้    ข. อ่านเพื่อความบันเทิง 
ค. อ่านเพื่อหาสาระส าคัญของเรื่อง  ง. อ่านเพื่อค้นหาแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 
๒. เพราะเหตุใดเราควรท าความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็นหนังสือประเภทใด 

ก. จะช่วยให้มีแนวทางอ่านจับใจความส าคัญได้ง่าย 
ข. จะท าให้เกิดความเข้าใจในหนังสือได้อย่างรวดเร็ว 
ค. จะท าให้อ่านได้อย่างเหมาะสม 

 ง. จะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 

๓. การอ่านจับใจความส าคัญ  ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร 
 ก. แยกใจความส าคัญจากส่วนขยายใจความส าคัญ 

ข. แยกเรื่องออกเป็นตอน ๆ 
ค. แยกประเด็นของเรื่องว่าส่วนใดเป็นข้อมูลประกอบ 
ง. อ่านให้รวดเร็วอย่างสม่ าเสมอ 

 
๔. เมื่อพบศัพท์ยากอ่านแล้วไม่เข้าใจนักเรียนควรท าอย่างไร 

ก. ถามคุณครู     ข. ปล่อยไปก่อน 
 ค. เปิดพจนานุกรม    ง. อ่านข้าม ๆ ไปเพื่อความรวดเร็ว  

มาช่วยท า
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๓ 

ต้ังใจท านะจ๊ะ 

ไม่ยากอย่างท่ีคิด 

๕. ข้อใดถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอ่านจับใจความ 
ก. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพ่ือให้รู้เรื่อง 
ข. อ่านให้ละเอียดเพ่ือท าความเข้าใจ 
ค. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่อง 
ง. อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ 

 
๖. ข้อใดถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความ 

ก. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่อง   ข. อ่านให้ละเอียดเพ่ือท าความเข้าใจ 
ค. อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ   ง. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพ่ือให้รู้เรื่อง  

 
๗. การที่เราจะอ่านจับใจความส าคัญอย่างง่ายที่สุดคือ 

ก. พยายามแยกย่อหน้าแต่ละย่อหน้าออกจากกัน   
ข. ตั้งค าถามและค าตอบจากเรื่องที่อ่าน 
ค. พยายามหาว่าส่วนใดเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ  
ง. พิจารณาองค์ประกอบของเรื่องในคราวเดียวกัน 

 
 ในกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท า  การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น  
การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว  อาชีพ  สังคมและครอบครัว  ถ้าคนท างานได้
เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
 ก. คนท างานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข. การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น  

 ค. การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิต  
 ง. การฟังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท า  
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๔ 

ว้าว! ท าครบ 10 ข้อแล้ว 

จะท าถูกบ้างไหมน้อ 

 

สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว  ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวต
อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ยังปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเปูาหมาย  พันธมิตรสุดดื้อด้านได้คืบจะเอา
ศอก  ยันจะทิ้งระเบิดต่อไปหากข้าศึกไม่ยอมทิ้งอาวุธทั้งหมด  
 
๙. ใจความส าคัญของข้อความข้างบนนี้ คืออะไร 
 ก. พันธมิตรสุดดื้อด้านได้คืบจะเอาศอก  ยันจะทิ้งระเบิดต่อไปหากข้าศึกไม่ยอมทิ้งอาวุธ ทั้งหมด  
 ข. แต่ยังปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเปูาหมาย   
 ค. ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวต 
     ง. สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว  
 

น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหาย  เป็นสิ่งจ าเป็นแก่ร่างกาย  แต่น้ าดื่มอีกชนิดหนึ่งเป็นของ
ไม่เป็นจ าเป็น  ไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหาย  จึงไม่จ าเป็นต้องหัดดื่มน้ าชนิดนี้  ได้แก่น้ าเมา  น้ าเมาที่
เป็นของดองเรียกว่า  เมรัย 

     หลักพระพุทธศาสนา 
    สมเด็จพระสังฆราชพระยาณสังวร 

 
๑๐. ใจความส าคัญของข้อความนี้ข้อใด 

ก. น้ าชนิดนี้ได้แก่น้ าเมาท่ีเป็นของดอง  เรียกว่า  เมรัย 
ข. น้ าดื่มเป็นสิ่งจ าเป็นแก่ร่างกาย  น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหาย 
ค. น้ าดื่มที่ไม่เป็นจ าเป็นไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหาย 

 ง. น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหาย 
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๕ 

กรอบความรู้ที่  ๑ 
การอ่านจับใจความส าคัญ 

 
 

 การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านเพ่ือเก็บสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน  เช่น  
เก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่อง  เก็บเนื้อเรื่องที่ส าคัญ  เก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจตลอดจน
แนวความคิดหรือทัศนะของผู้เขียน  
 ใจความส าคัญ  หมายถึง  ใจความส าคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้า  เป็นแก่นของย่อหน้าที่
สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นหรือเป็นประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่อง
ของย่อหน้านั้นได้  ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยค
เดี่ยว ๆ ได้โดยไม่ต้องมีประโยคอ่ืนประกอบ  ในแต่ละ ย่อหน้าจะมีประโยคใจความส าคัญเพียง
ประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน ๒ ประโยค  

พลความ  คือ  ข้อความที่ท าหน้าที่ขยายใจความให้ชัดเจน  เด่นชัดขึ้น  ถ้าตัดพลความสาร
ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง  พลความมักจะเป็นการอธิบาย  การยกตัวอย่าง  การเปรียบเทียบ  การให้
เหตุผล  เป็นต้น  
ลักษณะของใจความส าคัญ  
๑. ใจความส าคัญเป็นข้อความที่ท าหน้าที่คลุมใจความของข้อความอ่ืน ๆ ในตอน นั้น ๆ ได้หมด 
ข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้น  
๒. ใจความส าคัญของข้อความหนึ่ง ๆ หรือย่อหน้าหนึ่ง ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว  
๓. ใจความส าคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยค  อาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้  
แต่ในบางกรณีใจความส าคัญไม่ปรากฏเป็นประโยค  เป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น ๆ  
๔. ใจความส าคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ  

 ในการอ่านใด ๆ ก็ตามจุดมุ่งหมายเพ่ือจับใจความส าคัญของข้อความที่ได้อ่าน  ดังนั้น  
ถ้ารู้จักสังเกตประโยคที่เป็นใจความส าคัญของข้อความแต่ละข้อความและรู้จักแยกใจความหลักออก
จากใจความรองได้  ก็จะท าให้เราเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ตัวอย่างการอ่าน เพื่อจับ ใจความ 
  
 

 เช้าวันรุ่งขึ้น  เสียงไก่ขัน  เอ้ก  อ้ี  เอ้ก  เอ้ก  ฉันและน้องตื่นขึ้นแล้วชวนกันไป

อาบน้ าพอแต่งตัวเสร็จก็ออกไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าหน้าบ้าน  ฉันพบเห็ดดอกหนึ่งก าลังบาน  

มีขนาดใหญ่มาก  ฉันกับน้องยืนดูด้วยความสนใจ คุณน้าซึ่งตื่นเช้าเช่นกันรีบเดินเข้ามาห้าม

ใจความส าคัญของข้อความนี้  คือเห็ด

ที่พบอาจเป็นเห็ดมีพิษ  
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 การอ่านจับใจความส าคัญให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว  ผู้อ่านควรมีแนวทาง 
และพื้นฐานดังนี้ 
๑.  ส ารวจส่วนประกอบของหนังสือ  เช่น  ชื่อเรื่อง  ค าน า  สารบัญ  ฯลฯ  เพราะ

ส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อ่านได้กว้างขวางและ
รวดเร็ว 

๒. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางใช้ก าหนดวิธีอ่านให้เหมาะสมและจับใจความ
หรือหาค าตอบได้รวดเร็วขึ้น  โดยจับใจความให้ได้ว่าใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  แล้ว
น ามาสรุปเป็นใจความส าคัญ 

๓.  มีทักษะในการใช้ภาษา  สามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ มีประสบการณ์
หรือภูมิหลังเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน  มีความเข้าใจลักษณะของหนังสือเพราะหนังสือแต่ละประเภทมี
รูปแบบการแต่งและเปูาหมายของเรื่องที่แตกต่างกัน 

๔.  ใช้ความสามารถในด้านการแปลความหมายของค า  ประโยค  และข้อความต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

๕.  ใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบจะช่วยให้เข้าใจและจับใจความได้ง่ายขึ้น 
สรุปการอ่านจับใจความ  สรุปการอ่านจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านที่ต้องการ

แยกแยะเรื่องที่อ่านให้ได้ว่า  ส่วนใดเป็นใจความหรือข้อความท่ีส าคัญที่สุด  และส่วนใดเป็นข้อความ
ประกอบ  การจับใจความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรอย่างถูกต้อง  โดยผู้อ่าน
ต้องใช้ความสามารถทางภาษา  ประสบการณ์หรือภูมิหลังในด้านการแปลความหมายของค า    
ข้อความ  เพื่อจับใจความได้รวดเร็วขึ้น 
 

 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ 
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ทุกคนสามารถฝึกฝนการเป็นนักอ่านจับใจความได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
๑.  สร้างนิสัยรักการอ่าน โดยพยายามฝึกอ่านข้อความทุกประเภท แม้แต่ปูายประกาศต่าง 

ๆ ก็ควรอ่าน การฝึกอ่านบ่อย ๆ จะท าให้เกิดนิสัยรักการอ่าน อ่านหนังสือได้เร็ว  ช่างสังเกต และ
จดจ า ข้อความต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

๒.  หัดใช้พจนานุกรม เมื่ออ่านแล้วพบศัพท์ที่ไม่เข้าใจอย่าท้อถอยหรือปล่อยผ่าน  การใช้
พจนานุกรมจะท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์มากข้ึน 

๓.  จดบันทึกการอ่าน ขณะที่อ่านควรมีสมุดจดบันทึก เพ่ือบันทึกถ้อยค า ที่น่าสนใจ แปลก
ใหม่ ไพเราะ มีคติ ข้อคิด ความรู้ใหม่ ๆ หรือข้อความที่นักเรียนประทับใจ โดยบันทึกชื่อหนังสือและ
ผู้เขียนไว้ด้วย และหากเป็นหนังสือที่นักเรียนต้องอ่านบ่อย ๆ อาจใช้ปากกาขีดเน้นข้อความ หรือ
แปะกระดาษสีคั่นหน้าที่มีข้อความดังกล่าว 

๔.  ฝึกจับใจความส าคัญทีละย่อหน้า การอ่านจับใจความส าคัญนั้น ควรเริ่มต้น 
จากการจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้าให้ได้ถูกต้องแม่นย า เสียก่อน เพราะงานเขียนที่ดีนั้นแม้มี
ใจความหลายอย่างแต่ใน ๑ ย่อหน้า มีใจความส าคัญเพียง  ๑ ใจความเท่านั้น หากเรื่องมีหลายย่อ
หน้า แสดงว่ามีใจความส าคัญหลายใจความ เมื่อน าใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้ามาพิจารณา
ร่วมกันก็จะท า ให้สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องได้ในที่สุด  

ถ้าไม่เข้าใจถามครู

หรือเพื่อนในชั้นเรียน

ได้เลยนะจ๊ะ ไม่ยากอย่างท่ีคิด

ค่ะ 

หนูอยากท า

แบบฝึกหัดแล้ว
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เร่ิมท าแบบฝึกหัด 

ทบทวนความรู้กัน

เถอะครับ 

 
 

ตัวอย่างการอ่านจับใจความส าคัญ 
 
 

ตัวอย่าง 

 
 

 

หลังฤดูเก็บเกี่ยว  เกษตรกรมักปลูกพืชอายุสั้นและทนแล้ง  พืชที่เหมาะสม  ได้แก่  พืช
ตระกูลถั่ว  แต่ถ้าปลูกโดยวิธีการหว่านจะพบปัญหา  เพราะมีวัชพืชขึ้นแข่งกับต้นถั่ว  จึงยากแก่
การก าจัดวัชพืช  ท าให้ได้ผลผลิตต่ า 

 วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
   ใคร  เกษตร 
   ท าอะไร  ปลูกพืชตระกูลถั่ว 
   เมื่อไร  หลังฤดูเก็บเกี่ยว 
   อย่างไร  ใช้วิธีหว่าน 
   ผลเป็นอย่างไร วัชพืชขึ้นแข่ง  ได้ผลผลิตต่ า 

สรุปใจความส าคัญ 
เกษตรปลูกพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ถ้าใช้
วิธีหว่านท าให้วัชพืชขึ้นแข่งได้ผลผลิตต่ า 
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 ๑.  อ่างล้างชามเม่ือใช้นาน ๆ เศษอาหารหรือไขมันก็จะเกาะติดรอบ ๆ ท่อ  ยิ่งนานยิ่ง
สะสมจนท าให้อ่างอุดตัน  เป็นเหตุให้น้ าไหลไม่สะดวกหรือไหลไม่ได้  วิธีการแก้ไขคือ  เอา
เกลือแกงใส่ลงไปในท่อ  ๒  -  ๓  ช้อน  น าเบคก้ิงโซดาหรือผงฟูต้มในน้ าให้เดือดแล้วเทลงไป
ในท่อ  ไขมันในท่อทีอุดตันก็จะหายไป 

 
                                   
 
 
 
 
 

เธอว่าเราจะท าถูก

หรือเปล่า 
ต้องเชื่อม่ันใน

ตัวเองสิ 

 วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
ใคร .................................................................... 
ท าอะไร...................................................................
เมื่อไร...................................................................... 
อย่างไร.................................................................... 
ผลเป็นอย่างไร......................................................... 

สรุปใจความส าคัญ 
............................................................................
............................................................................ 

 

แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความท่ี  ๑ 
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๒. กระเบื้องเคลือบในห้องน้ ามักจะเกิดความสกปรกได้ง่าย  ถ้าหากไม่ดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
เมื่อปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ นับวันคราบไคลก็จะเต็มไปหมด  จนอาจเป็นอันตรายได้  มีวิธีการท าความ
สะอาดได้ง่าย ๆ คือ เพียงแค่เอาน้ าราดตรงบริเวณที่กระเบื้องเคลือบสกปรก  แล้วน าเกลือมาโรยลง
บนแปรงขัดทั่วห้องน้ าและที่ผนังของห้องน้ า  จะพบว่า  เกลือช่วยขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ให้หายไป
อย่างง่ายดาย  เมื่อขัดเสร็จแล้วล้างห้องน้ าให้คราบเกลือออกให้หมด  เพียงเท่านี้ห้องน้ าก็จะดูสะอาด
ปราศจากคราบไคลเป็นเงาแวววาวเหมือนของใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นยังไงบ้าง 

อย่าลืมกลับไป

 วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
ใคร .................................................................... 
ท าอะไร...................................................................
เมื่อไร...................................................................... 
อย่างไร.................................................................... 
ผลเป็นอย่างไร......................................................... 

สรุปใจความส าคัญ 
............................................................................
............................................................................ 
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พยายามเข้านะ 
เราเอาใจช่วย 

 

      
 

๓.  เตารีดไหม้เป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ ซึ่งเมื่อน ามารีดผ้าจะท าให้ฝืดรีดไม่คล่อง  
และท่ีพ้ืนเตารีดก็จะมีรอยไหม้ด าติดอยู่  วีการแก้ไขก็คือ  การใช้ยาสีฟันปูายที่
รอยไหม้ของเตารีด  แล้วใช้เศษผ้าถูแรง ๆ ให้ทั่ว  รอยไหม้ก็จะหายไปและน า
ผ้าชุบน้ าท าความสะอาดอีกครั้ง  เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ 

 วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
ใคร .................................................................... 
ท าอะไร...................................................................
เมื่อไร...................................................................... 
อย่างไร.................................................................... 
ผลเป็นอย่างไร......................................................... 

สรุปใจความส าคัญ 
............................................................................
............................................................................ 
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ใกล้จะเสร็จแล้ว 
ตั้งใจท าต่อกัน

๔.  นกคีรีบูนเป็นนกที่มาจากต่างประเทศ  พ่อค้านกจะสั่งมาจาก  ฮอลแลนด์  
เยอรมัน  ไต้หวัน  เป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามเนื่องจากนกคีรีบูนมีต้นก าเนิด
มาจากภูมิประเทศแถบร้อน  ฉะนั้นสภาพอากาศบ้านเราจึงเหมาะสมที่จะเลี้ยง
นกคีรีบูนได้เป็นอย่างดี  แต่ต้องระวังในเรื่องยุง  เพราะนกคีรีบูนแพ้ยุง  ถ้าโดน
ยุงกัดจะท าให้นกอ่อนแอและตายได้ในที่สุด 

 วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
ใคร .................................................................... 
ท าอะไร...................................................................
เมื่อไร...................................................................... 
อย่างไร.................................................................... 
ผลเป็นอย่างไร......................................................... 

สรุปใจความส าคัญ 
............................................................................
............................................................................ 
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เย้! เสร็จแล้ว 

เข้าใจขึ้นเยอะเลย 

๕.  การใช้สีปรุงแต่งอาหารคาวและหวานเพ่ือให้สวยงามน่ารับประทาน  เราควร
จะใช้สีจากธรรมชาติ  ส่วนใหญ่จะได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช  เช่น  ดอก  ผล  ใบ  
แก่น  เหง้า  เป็นต้น  ต่อมามีสีหลายชนิดได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  มี
การค้นคว้าทดลองสีสังเคราะห์  บางชนิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ดังนั้น  เราควร
เลือกบริโภคอาหารที่ไม่ใส่สี  ถ้าจ าเป็นต้องใช้สีเพ่ือให้อาการสวยงาม  น่า
รับประทานก็ควรใส่สีผสมอาหารจากสีธรรมชาติที่ได้จากพืช  จะได้อาหารที่มีความ
ปลอดภัย 

 วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
ใคร .................................................................... 
ท าอะไร...................................................................
เมื่อไร...................................................................... 
อย่างไร.................................................................... 
ผลเป็นอย่างไร......................................................... 

สรุปใจความส าคัญ 
............................................................................
............................................................................ 
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๑๔ 

                  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความที่  ๒ 
 
 

ค าสั่ง จากข้อความต่อไปนี้ ให้นักเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความส าคัญของเรื่อง 
 

๑. ชีวิตของคนเมืองหลวงในปัจจุบัน มีแต่ความเคร่งเครียดและเร่งรีบในการปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้บางครั้งรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือไม่ได้รับประทานอาหาร
ตรงตามมื้ออาหาร บางคนต้องงดเว้นอาหารบางมื้อไปก็มี ปัญหาเหล่านี้ท าให้ร่างกายไม่ได้รับ
พลังงานและสารอาหารที่ต้องการอย่างเพียงพอในแต่ละวัน อันมีผลกระทบต่อสุขภาพท าให้
ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ เกิดภาวะติดเชื้อโรคได้ง่าย และเกิดเจ็บปุวยการรับประทานอาหารไม่ครบ
ทุกมื้อนับว่ามีโทษต่อสุขภาพอย่างยิ่ง 
 
 
ใจความส าคัญ คือ 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........... 
 
 

๒. อาหารมื้อหลักที่ไม่ควรงดก็คือ  อาหารมือเช้า  เนื่องจากตอนเช้าเป็นการเริ่มต้นท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต  อาหารมื้อเช้าจะท าให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอ 
สามารถปฏิบัติงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ระยะเวลาระหว่างมื้อเย็นกับมื้อ
เช้าห่างกันถึง  ๑๒  ชั่วโมง  อาหารที่ได้รับประทานตั้งแต่ตอนเย็นจะถูกเผาผลาญเป็นพลังงานจน
หมดสิ้น  ระดับน้ าตาลในเลือดก็ลดต่ าลงจึงท าให้ร่างกายต้องการอาหารเพ่ือสร้างพลังงานใหม่ 
 
 
ใจความส าคัญ คือ 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........... 
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๑๕ 

เพ่ือนๆตอบได้หรือ

เปล่าครับ 

๓. สาเหตุส าคัญที่ท าให้หลายคนไม่รับประทานอาหารเช้ามี  ๒  ประการ  คือประการแรก 
ไม่รับประทานอาหารเช้าเพราะไม่มีเวลาพอ  นอนตื่นสาย  ต้องรีบไปโรงเรียนหรือไปท างานจึงไม่
สะดวกและไม่พร้อมในการเตรียมอาหารเช้า  วิธีแก้ปัญหานี้คือ  การท าอาหารที่ง่าย ๆ สะดวก
รวดเร็วไม่ต้องพิถีพิถันมากนัก  เช่น  ข้าวไข่เจียว  ไข่ต้ม  แซนวิช  ฯลฯ  ประการที่สอง  ไม่
รับประทานอาหารเช้าเพราะกลัวอ้วนหรือต้องการลดน้ าหนัก  วิธีแก้ปัญหานี้ไม่ใช่การงดอาหารมื้อใด
มื้อหนึ่ง  แต่ควรรับประทานอาหารให้ครบทุกม้ือโดยการควบคุมอาหารและให้ได้สารอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
 
 
ใจความส าคัญ คือ 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........... 
 
 

๔. ผลการวิจัยพบว่า  การรับประทานอาหารเช้าท าให้การท างานภายในร่างกายเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพราะร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอและมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ 

 
 
ใจความส าคัญ คือ 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........... 
 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความท่ี  ๓ 

 

 

 

 

 

ค าสั่ง  จงขีดเส้นใต้ประโยคใจความส าคัญจากข้อความที่ก าหนดให้ 

 ๑. ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งปล่อยให้ผู้อ่ืนพูดฝุายเดียว  การท าเช่นนั้นง่ายเกิน
กว่าที่จะนับว่าเป็นศิลปะ  ศิลปะการฟังจึงหมายถึงความสามารถท่ีจะชักจูงผู้พูดให้หันเข้ามาหาเรื่องที่
เขาถนัด  คือแสดงให้เห็นว่าตนก าลังฟังค าพูดของเขาด้วยความตั้งใจ 
 

 ๒. ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างตระหนักกันดีว่า  การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด  การเร่งรัดพัฒนาทางวัตถุใด, จักล้มเหลวสิ้น หากประชาชนยังด้อยการศึกษา 
 

 ๓. วัดกับคนไทยมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งตลอดมา  ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตประจ าวัน  เป็นโรงเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก  เป็นศาลไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งของผู้ใหญ่ 
 

 ๔. ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน  คือเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความ
เป็นมนุษย์  และความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  และมนุษย์กับธรรมชาติ มีความรัก
ความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ  
 

 ๕. ความเครียดท าให้เพ่ิมฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว 
กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติและเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขา อ่อนแรง 
ความเครียดจึงเป็นตัวการที่เร่งให้แก่เร็ว  
 

 ๖. สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยปูองกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสาร
เส้นใยมากกว่าข้าวขาว ๘ เท่า  ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้ าตาลในอาหาร  แล้วขับออกมาเป็น
กากอาหาร  ท าให้ไขมันและน้ าตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง  
 

 ๗. ปลาทูจากจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองกินอร่อยกว่าปลาทูน่านน้ าอื่น  เพราะนวลดิน  
และระบบน้ า บริเวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริเวณปากน้ า
และก้นอ่าวแม่กลองจะเป็นดินเลนร่วนซุยซึ่งมีนวลดินที่ท าให้ปลาทูอร่อย  
 

 ๘. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบ้านไว้ดังนี้คือ สามีเป็นใหญ่นอกบ้าน ซึ่งหมายความว่า 
สามีเป็นผู้มีภาระหน้าที่ท างานภายนอกบ้านเป็นงานอาชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่วนภรยิาเป็นใหญ่ใน
บ้าน ซึ่งหมายความถึงผู้รับผิดชอบในการปกครองดูแลกิจการในบ้านซึ่งเป็นพวกการบ้านงานครัว
นั่นเองหรือ “ สามีเป็นผู้หา  ภริยาเป็นผู้เก็บ  ( เงิน )” การแบ่งหน้าที่ของสามีและภริยากันเช่นนี้ทาให้
คนแต่ก่อนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข 

๑๖ 
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๑๗ 

            แบบทดสอบหลังเรียน 
            พื้นฐานการอ่านจับใจความ 

 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนท า เครื่องหมาย ( X ) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงค า ตอบเดียว 
(๑๐ คะแนน) 

 
๑. ข้อใดเป็นความหมายของการอ่านจับใจความ 

ก. อ่านเพ่ือความรู้    ข. อ่านเพื่อความบันเทิง 
ค. อ่านเพื่อหาสาระส าคัญของเรื่อง  ง. อ่านเพื่อค้นหาแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 
๒. เพราะเหตุใดเราควรท าความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็นหนังสือประเภทใด 

ก. จะท าให้เกิดความเข้าใจในหนังสือได้อย่างรวดเร็ว 
ข. จะช่วยให้มีแนวทางอ่านจับใจความส าคัญได้ง่าย 
ค. จะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 ง. จะท าให้อ่านได้อย่างเหมาะสม 
 

๓. การอ่านจับใจความส าคัญ  ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร 
 ก. แยกเรื่องออกเป็นตอน ๆ 

ข. อ่านให้รวดเร็วอย่างสม่ าเสมอ 
ค. แยกใจความส าคัญจากส่วนขยายใจความส าคัญ 

    ง. แยกประเด็นของเรื่องว่าส่วนใดเป็นข้อมูลประกอบ 
 
๔. เมื่อพบศัพท์ยากอ่านแล้วไม่เข้าใจนักเรียนควรท าอย่างไร 

ก. ถามคุณครู     ข. เปิดพจนานุกรม 
 ค. ปล่อยไปก่อน     ง. อ่านข้าม ๆ ไปเพื่อความรวดเร็ว  
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๑๘ 

๕. ข้อใดถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความ 
ก. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพ่ือให้รู้เรื่อง  ข. อ่านให้ละเอียดเพ่ือท าความเข้าใจ 

    ค. อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ   ง. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่อง    
 
๖. ข้อใดถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอ่านจับใจความ 

ก. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพ่ือให้รู้เรื่อง 
ข. อ่านให้ละเอียดเพ่ือท าความเข้าใจ 
ค. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่อง 
ง. อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ 
 

๗. การที่เราจะอ่านจับใจความส าคัญอย่างง่ายที่สุดคือ 
ก. พยายามแยกย่อหน้าแต่ละย่อหน้าออกจากกัน   
ข. ตั้งค าถามและค าตอบจากเรื่องที่อ่าน 
ค. พยายามหาว่าส่วนใดเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ  
ง. พิจารณาองค์ประกอบของเรื่องในคราวเดียวกัน 

 
 ในกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท า  การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น  
การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว  อาชีพ  สังคมและครอบครัว  ถ้าคนท างานได้
เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
 ก. การฟังเป็นกิจกรรมที่คนท ารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น   
    ข. คนท างานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ค. การฟังมีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิต  
 ง. การฟังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท า  
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๑๙ 

น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหาย  เป็นสิ่งจ าเป็นแก่ร่างกาย  แต่น้ าดื่มอีกชนิดหนึ่งเป็นของ
ไม่เป็นจ าเป็น  ไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหาย  จึงไม่จ าเป็นต้องหัดดื่มน้ าชนิดนี้  ได้แก่น้ าเมา  น้ าเมาที่เป็น
ของดองเรียกว่า  เมรัย 

     หลักพระพุทธศาสนา 
    สมเด็จพระสังฆราชพระยาณสังวร 

๙. ใจความส าคัญของข้อความนี้ข้อใด 
ก. น้ าดื่มท่ีไม่เป็นจ าเป็นไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหาย 
ข. น้ าดื่มเป็นสิ่งจ าเป็นแก่ร่างกาย  น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหาย 
ค. น้ าชนิดนี้ได้แก่น้ าเมาท่ีเป็นของดอง  เรียกว่า  เมรัย 

 ง. น้ าดื่มเป็นน้ าใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหาย 
 

สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว  ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวต
อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ยังปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเปูาหมาย  พันธมิตรสุดดื้อด้านได้คืบจะเอา
ศอก  ยันจะทิ้งระเบิดต่อไปหากข้าศึกไม่ยอมทิ้งอาวุธทั้งหมด  
 
 ๑๐.ใจความส าคัญของข้อความข้างบนนี้ คืออะไร 

ก. พันธมิตรสุดดื้อด้านได้คืบจะเอาศอก  ยันจะทิ้งระเบิดต่อไปหากข้าศึกไม่ยอมทิ้งอาวุธ 
ทั้งหมด  

ข. แต่ยังปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเปูาหมาย   
ค. ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวต 
ง. สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว  

 
 อย่าลืมทบทวน

หลังเรียนกัน
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ภาคผนวก 
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๒๑ 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
พื้นฐานการอ่านจับใจความ 

 
 
 

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

ใครท าถูกบ้างยกมือขึ้นหน่อย 
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๒๒ 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
พื้นฐานการอ่านจับใจความ 

 
 
 

ข้อที่    ค าตอบที่ถูก 
๑    ข 
๒    ค 
๓    ค 
๔    ก 
๕    ง 
๖    ค 
๗    ง 
๘    ข 
๙    ก 
๑๐    ค 
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๒๓ 

 
แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความท่ี  ๑ 

 
 

 
๑. ใคร อ่างล้างชาม 

ท าอะไร อุดตัน 
เมื่อไร เมื่อใช้เป็นเวลานานๆ เศษอาหารหรือไขมัน 
อย่างไร เกลือแกงใส่ลงไปในท่อ เบคกิ้งโซดาหรือผงฟูต้มในน้ าให้เดือด  แล้วเทลงไป

 ในท่อ 
ผลเป็นอย่างไร ท่อที่อุดตันก็จะหายไป 
สรุปได้ความดังนี้ 
           อ่างล้างชาม  เมื่อใช้นาน ๆ เศษอาหารหรือไขมัน  จะท าให้อุดตัน  แก้ไขโดยใส่เกลือแกง
ลงในท่อหรือเบคกิ้งโซดาหรือผงฟูต้มในน้ าให้เดือดแล้วเทลงไปในท่อ  ท่อจะหายอุดตัน 

 
๒. ใคร กระเบื้องเคลือบในห้องน้ า 

ท าอะไร มีคราบสกปรก 
เมื่อไร เมื่อใช้นานๆ 
อย่างไร วิธีท าความสะอาดง่าย ๆ ใช้เกลือขัดเพ่ือท าความสะอาด 
ผลเป็นอย่างไร ห้องน้ าดูสะอาดปราศจากคราบสกปรก 
สรุปได้ความดังนี้ 

          กระเบื้องเคลือบในห้องน้ าเกิดคราบสกปรก  เมื่อปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ วิธีการท าความสะอาด
ได้ง่าย ๆ คือ น าเกลือมาโรยแล้วขัดให้ทั่วห้องน้ าจะช่วยขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ท าให้ห้องน้ าดู
สะอาดปราศจากคราบไคลเป็นเงาแวววาวเหมือนของใหม่ 

 
๓. ใคร เตารีดไหม้ 

ท าอะไร รีดผ้า 
เมื่อไร ฝืดรีดไม่คล่องและที่พ้ืนมีรอยไหม้ติด 
อย่างไร ใช้ยาสีฟันปูายที่รอยไหม้ แล้วใช้ผ้าถูแรง ๆ รอยไหม้ก็จะหายไปและน าผ้าชุบ

 น้ าท าความสะอาดอีกครั้ง 
ผลเป็นอย่างไร เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ 
สรุปได้ความดังนี้ 

          เตารีดไหม้  เมื่อน ามารีดผ้าจะท าให้ฝืดรีดไม่คล่องและท่ีพ้ืนจะมีรอยไหม้ด าติด  แก้ไขโดยใช้
ยาสีฟันปูายที่รอยไหม้  แล้วใช้ผ้าถูแรง ๆ รอยไหม้ก็จะหายไป  และน าผ้าชุบน้ าท าความสะอาดอีก
ครั้ง  เตารีดก็จะใช้ได้ดีตามปกติ 
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๒๔ 

๔. ใคร นกคีรีบูน 
ท าอะไร พ่อค้านกจะสั่งมาจาก  ฮอลแลนด์  เยอรมัน  ไต้หวัน 
เมื่อไร มีต้นก าเนิดจากประเทศแถบร้อน 
อย่างไร สภาพอากาศภายในบ้านเราเหมาะสมที่จะเลี้ยง 
ผลเป็นอย่างไร แต่ต้องระวังในเรื่องยุง เพราะถ้าโดนยุงกัดจะท าให้นกอ่อนแอและตายในที่สุด 
สรุปได้ความดังนี้ 

          นกคีรีบูนเป็นนกที่พ่อค้านกจะสั่งมาจาก  ฮอลแลนด์  เยอรมัน  ไต้หวัน  แต่มีต้นก าเนิดมา
จากประเทศแถบร้อน  สภาพอากาศภายในบ้านเราเหมาะสมที่จะเลี้ยง  แต่ต้องระวังในเรื่องยุง  
เพราะถ้าโดนยุงกัดจะท าให้นกอ่อนแอและตายได้ในที่สุด 

 
๕. ใคร สี 

ท าอะไร ผสมอาหารคาวและหวาน 
เมื่อไร เพ่ือให้สวยงามน่ารับประทาน 
อย่างไร หากมีความจ าเป็นควรใช้สีจากธรรมชาติ  มากกว่าสีสังเคราะห์ 
ผลเป็นอย่างไร เพราะสีสังเคราะห์บางชนิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
สรุปได้ความดังนี้ 
          สีปรุงแต่งอาหารคาวและหวานเพ่ือให้สวยงามน่ารับประทาน  หากมีความจ าเป็นเราควร
จะใช้สีจากธรรมชาติ  มากกว่าสีที่ได้จาการสังเคราะห์บางชนิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค   
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๒๕ 

แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความท่ี  ๒ 
 
 

ค าสั่ง จากข้อความต่อไปนี้ให้นักเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความส าคัญและใจความรอง 
 
๑. ชีวิตของคนเมืองหลวงในปัจจุบัน มีแต่ความเคร่งเครียดและเร่งรีบในการปฏิบัติ 

ภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้บางครั้งรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือไม่ได้รับประทาน
อาหารตรงตามม้ืออาหาร บางคนต้องงดเว้นอาหารบางมื้อไปก็มี ปัญหาเหล่านี้ท าให้ร่างกายไม่ได้รับ
พลังงานและสารอาหารที่ต้องการอย่างเพียงพอในแต่ละวัน อันมีผลกระทบต่อสุขภาพท าให้
ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ เกิดภาวะติดเชื้อโรคได้ง่าย และเกิดเจ็บปุวยการรับประทานอาหารไม่ครบ
ทุกมื้อนับว่ามีโทษต่อสุขภาพอย่างยิ่ง 
ใจความส าคัญ คือ การรับประทานอาหารไม่ครบทุกมื้อ มีโทษต่อสุขภาพ 

 
 

๒. อาหารมื้อหลักที่ไม่ควรงดก็คือ อาหารมือเช้า เนื่องจากตอนเช้าเป็นการเริ่มต้นท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต อาหารมื้อเช้าจะท าให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหาร 
อย่างเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระยะเวลาระหว่าง
มื้อเย็นกับม้ือเช้าห่างกันถึง ๑๒ ชั่วโมง อาหารที่ได้รับประทานตั้งแต่ตอนเย็น            จะถูกเผา
ผลาญเป็นพลังงานจนหมดสิ้น ระดับน้ าตาลในเลือดก็ลดต่ าลง จึงท าให้ร่างกายต้องการอาหารเพื่อ
สร้างพลังงานใหม่ 
ใจความส าคัญ คือ อาหารมื้อหลักท่ีไม่ควรงดคืออาหารมื้อเช้า 
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๒๖ 

๓. สาเหตุส าคัญที่ท าให้หลายคนไม่รับประทานอาหารเช้ามี ๒ ประการ คือประการแรก ไม่
รับประทานอาหารเช้าเพราะไม่มีเวลาพอ นอนตื่นสาย ต้องรีบไปโรงเรียนหรือไปท างาน จึงไม่สะดวก
และไม่พร้อมในการเตรียมอาหารเช้า วิธีแก้ปัญหานี้คือ การท า อาหารที่ง่าย ๆสะดวก รวดเร็ว ไม่
ต้องพิถีพิถันมากนักเช่น ข้าวไข่เจียว ไข่ต้ม แซนวิช ฯลฯ 
ประการที่สอง ไม่รับประทานอาหารเช้าเพราะกลัวอ้วน หรือต้องการลดน้ าหนักวิธีแก้ปัญหานี้ไม่ใช่
การงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แต่ควรรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อโดยการควบคุมอาหารและให้ได้
สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
ใจความส าคัญ คือ สาเหตุที่ท าให้หลายคนไม่รับประทานอาหารเช้ามี ๒ ประการ 
 
 

๔. ผลการวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารเช้า ท าให้การท างานภายในร่างกายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอและมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในระดับ
ปกติ 
ใจความส าคัญ คือ ผลการวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารเช้ามีผลดีต่อระบบการท างานภายใน
ร่างกาย 
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ค าสั่ง  จงขีดเส้นใต้ประโยคใจความส าคัญจากข้อความที่ก าหนดให้ 

 ๑. ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งปล่อยให้ผู้อ่ืนพูดฝุายเดียว  การท าเช่นนั้นง่ายเกิน
กว่าที่จะนับว่าเป็นศิลปะ  ศิลปะการฟังจึงหมายถึงความสามารถท่ีจะชักจูงผู้พูดให้หันเข้ามาหาเรื่องที่
เขาถนัด  คือแสดงให้เห็นว่าตนก าลังฟังค าพูดของเขาด้วยความตั้งใจ 
 

 ๒. ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างตระหนักกันดีว่า  การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด  การเร่งรัดพัฒนาทางวัตถุใด, จักล้มเหลวสิ้น หากประชาชนยังด้อยการศึกษา 
 

 ๓. วัดกับคนไทยมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งตลอดมา  ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตประจ าวัน  เป็นโรงเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก  เป็นศาลไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งของผู้ใหญ่ 
 

 ๔. ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน  คือเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความ
เป็นมนุษย์  และความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  และมนุษย์กับธรรมชาติ มีความรัก
ความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ  
 

 ๕. ความเครียดท าให้เพ่ิมฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว 
กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติและเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขา อ่อนแรง 
ความเครียดจึงเป็นตัวการที่เร่งให้แก่เร็ว  
 

 ๖. สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยปูองกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสาร
เส้นใยมากกว่าข้าวขาว ๘ เท่า  ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้ าตาลในอาหาร  แล้วขับออกมาเป็น
กากอาหาร  ท าให้ไขมันและน้ าตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง  
 

 ๗. ปลาทูจากจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองกินอร่อยกว่าปลาทูน่านน้ าอื่น  เพราะนวลดิน  
และระบบน้ า บริเวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริเวณปากน้ า
และก้นอ่าวแม่กลองจะเป็นดินเลนร่วนซุยซึ่งมีนวลดินที่ท าให้ปลาทูอร่อย  
 

 ๘. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบ้านไว้ดังนี้คือ สามีเป็นใหญ่นอกบ้าน ซึ่งหมายความว่า 
สามีเป็นผู้มีภาระหน้าที่ท างานภายนอกบ้านเป็นงานอาชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่วนภรยิาเป็นใหญ่ใน
บ้าน ซึ่งหมายความถึงผู้รับผิดชอบในการปกครองดูแลกิจการในบ้านซึ่งเป็นพวกการบ้านงานครัว
นั่นเองหรือ “ สามีเป็นผู้หา  ภริยาเป็นผู้เก็บ  ( เงิน )” การแบ่งหน้าที่ของสามีและภริยากันเช่นนี้ทาให้
คนแต่ก่อนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข 

แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความท่ี  ๓ 

๒๗ 
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๒๘ 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

กรมวิชาการ.(๒๕๔๗)  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สารัตถะทักษะสัมพันธ์  
 เล่ม  ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ช่วงชั้นที่  ๓ 
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_________.(๒๕๔๕) .หนังสอืเรียนภาษาไทย  ท ๑๐๑   ท ๑๐๒  ชุด ทักษสัมพันธ์   
  เล่ม  ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑.  กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพร้าว.   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  ส านักงาน.  (๒๕๕๔). หนังสือเรียนภาษาไทย 
  วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หลักสูตร 
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551.  พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ  :  
    โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.  

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสา ราญ. ( ๒๕๔๗ ). การใช้ภาษาไทย.กรุงเทพฯ :  
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วชิราพรรณ จันทน์เทศ. ( ๒๕๔๙ ). การพัฒนาชุดการสอนด้วยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง 
    การอ่านจับใจความสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑. สาระนิพนธ์ การศึกษา 
    มหาบัณฑิต , สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

 ทรวิโรฒ. 
ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์. ( ๒๕๔๙ ). การสร้างแบบฝึกอ่านจับใจความสาหรับนักเรียนชั้น 
   มัธยมศึกษาปีที่ ๒. สาระนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย 
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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