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แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้รูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน(SQ3R) เล่มที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากข่าว
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โดย
นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รปู แบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน
(SQ3R) เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณจากข่าว ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแผนการจัด
การเรียนรู้ เรือ่ ง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน(SQ3R)
จานวน ๑๔ ชั่วโมง แบบฝึกทักษะเล่มนี้ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากข่าว จานวน ๑ ชั่วโมง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน
สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากข่าว
แบบฝึกทักษะเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ความหมายการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ วิธีการอ่าน ๕ ขัน้ ตอน SQ3R และ ข่าว“เชียงใหม่ฮติ
ขี่จักรยาน……สู้พิษน้ามันแพง ปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน”
ผู้จัดทาขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือให้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้รูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน(SQ3R) เล่มนี้สาเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในการนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมและนักเรียนที่ได้ศึกษา
หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จักเป็นพระคุณอย่างสูง
ศิริพรรณ ประพันธ์พจน์
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เรื่อง
คานา..........................................................................................................................
สารบัญ......................................................................................................................
คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะ............................................................................
สาระสาคัญ...............................................................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้...............................................................................................
กรอบความรู้เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้รูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน(SQ3R) ...............................
แบบฝึกทักษะที่ ๑ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากข่าว “เชียงใหม่ฮิตขี่จักรยาน
สู้พิษน้ามันแพง ปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน”....…
คาถามแบบฝึกทักษะที่ ๑.........................................................................................
เฉลยคาถามแบบฝึกทักษะที่ ๑..................................................................................
บรรณานุกรม.............................................................................................................
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คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะ
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แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เล่มที่ ๑
ด้วยรูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน (SQ3R)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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๑. แบบฝึกทักษะเล่มนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
เล่มที่ ๑ ด้วยรูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน (SQ3R)
๒. นักเรียนศึกษากรอบความรู้ก่อนฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เล่มที่ ๑
ด้วยรูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน (SQ3R) ตามเนื้อหาที่กาหนด
๓. นักเรียนอ่านเนื้อหาจากกรอบความรู้ที่กาหนดให้ในแบบฝึกทักษะ
๔. นักเรียนตอบคาถามตามขั้นตอนรูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน (SQ3R)
๕. นักเรียนเขียนคาตอบของแต่ละกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ
๖. การตรวจให้คะแนนตอบคาถามแบบฝึกทักษะของนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๑ โดย นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์
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แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เล่มที่ ๑
ด้วยรูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน (SQ3R)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

เมื่อเข้าใจสาระสาคัญการเรียนรู้แล้ว
เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้
กันเถอะค่ะ
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การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องมีความรู้
ความสามารถในการอ่าน โดยการใช้ความคิด พิจารณา ใคร่ครวญ อย่างมีเหตุผล จึงควรฝึกฝน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยการรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า งานเขียนที่อ่าน
ได้ จึงจะทาให้การอ่านนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนาประโยชน์ที่ได้จากการอ่านไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๑ โดย นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์
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จุดประสงค์การเรียนรู้
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แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เล่มที่ ๑
ด้วยรูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน (SQ3R)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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๑. นักเรียนสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากข่าวที่กาหนดให้ได้
๒. นักเรียนสามารถตอบคาถามจากข่าวที่กาหนดให้ได้
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เรามารู้จักหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
กันเถอะนะคะ
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กรอบความรู้ที่ ๑
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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ความหมายการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านจะต้องใช้
สติปัญญาวิเคราะห์ใคร่ครวญ ในการตัดสินความคิดของผู้เขียน โดยพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพื่อประเมินค่าสิ่งที่อ่านว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใด
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หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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ลาดับขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีลาดับขั้นในการอ่านดังนี้
๑. จาความหมายของคา ข้อความ หรือประโยค
๒. เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน สรุปมโนทัศน์ของเรื่อง เรียงลาดับเหตุการณ์ หรือ
เล่าเรื่องได้
๓. นาเหตุการณ์และถ้อยคา หรือประโยคที่ได้จากการอ่านไปเทียบเคียง
หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
๔. วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเนื้อเรื่อง เช่น บุคลิกภาพของตัว
ละคร หรือลักษณะพิเศษที่ทาให้เกิดเหตุการณ์สาคัญของเรื่อง
๕. สังเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ คติ สานวน สุภาษิตที่
เกี่ยวข้อง
๖. ประเมินค่า พิจารณาตัดสินข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น รวมทั้ง
คุณค่าเหตุผล และความประทับใจที่ได้รับจากการอ่านเช่นนั้น

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๑ โดย นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์
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หลักปฏิบัติในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ro

ob

an

no

k.

หลักปฏิบัติในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
๑. นั่ง ในท่าสบาย ลาตัวตรง
๒. กะระยะสายตาห่างจากหนังสือประมาณ ๑ ฟุต
๓. ไม่เอียงคอ หรี่ตา หรือส่ายหน้าตามบรรทัด
๔. ไม่ทาปากขมุบขมิบ หรือออกเสียงขณะอ่าน
๕. กวาดสายตาตลอดบรรทัด ไม่มองย้อนกลับ
๖. ไม่ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
๗. มีสมาธิและปฏิบัติตามลาดับขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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ศึกษากรอบความรู้เสร็จแล้ว
มาฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
กันนะคะ

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๑ โดย นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์

กรอบความรู้ที่ ๒
รูปแบบการอ่าน ๕ ขั้นตอน SQ3R
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วิธกี ารอ่าน ๕ ขั้นตอน SQ3R
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SQ3R เป็นยุทธวิธีในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเลือก
สิ่งที่เราคาดว่าเราต้องรู้จากเรื่องที่อ่าน วิธีการอ่านแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดของ
เรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจดจาเรื่องได้ดี สามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
SQ3R เป็นตัวย่อ
S ย่อมาจาก Survey หมายถึง การสารวจ
Q ย่อมาจาก Question หมายถึง การตั้งคาถาม
3R มาจาก R 3 ตัว คือ
๑. Read การอ่าน
๒. Recite การจา
๓. Review การทบทวน
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เทคนิค SQ3R มีขั้นตอนดังนี้
๑. S-Survey คือ การอ่านแบบสารวจ เป็นการกวาดสายตาไปตามหัวข้อในบท
หนึง่ ๆ เพื่อหาประเด็นหรือจุดสาคัญที่เรื่องนั้นจะกล่าวถึงต่อไป ถ้าหากว่าเรื่องนั้นมีบทสรุป
เราก็ควรอ่านบทสรุปด้วย การอ่านในขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 นาที การอ่านใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นการมุ่งหาหัวข้อสาคัญ ๆ หรือแนวคิดที่เป็นหลักของเรื่อง การอ่านคร่าว ๆ
นี้จะช่วยให้เราเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆ ของผู้เขียนได้ เมื่อเราลงมืออ่านเรื่องอย่างละเอียด
ในภายหลัง

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๑ โดย นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์
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๒.Q-Question คือ การตั้งคาถามในการอ่าน ทาได้โดยการเปลี่ยนหัวข้อ
ที่ผู้เขียนเขียนให้เป็นคาถาม การตั้งคาถามจะเป็นการกระตุ้นทาให้เรามีความอยาก
รู้อยากเห็นมากขึ้น ทาให้เรารู้สึกมีความอยากรู้คาตอบ จึงช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
การอ่านมากขึ้น คาถามจะช่วยให้นึกย้อนถึงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่เรา
มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่าน ดังนั้น จึงช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ
คาถามจะทาให้ส่ วนสาคัญของเรื่ องเด่นชัดในขณะที่อ่า นรายละเอียดที่อธิบาย
หัวข้อนั้น ๆ การเปลี่ยนหัวข้อเป็นคาถามทาได้ทันทีที่อ่านหัวข้อ และสิ่งสาคัญก็คือ
เราจะต้องพยายามคิดอยู่เสมอว่าเราต้องอ่านเพื่อหาคาตอบนั้น
๓.R-Read คือ การอ่านเรื่องเพื่อหาคาตอบ เป็นการอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ
ตอนของหัวข้อแรก การอ่านแบบนี้ไม่ใช่การค่อย ๆ อ่านไปทีละบรรทัดเฉย ๆ แต่
เป็นการอ่านที่มีความกระตือรือร้นที่จะหาคาตอบให้ได้
๔.R-Recite เมื่อเราอ่านจบตอนที่หนึ่งแล้ว พยายามตอบคาถามอย่างย่อ
ๆ โดยใช้สานวนภาษาของตนเอง พร้อมบอกชื่อตัวอย่างในเรื่อง การตอบคาถามจะ
ทาให้เรารู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ถ้าตอบคาถามไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไป
อ่านเรื่องใหม่อย่างคร่าว ๆ วิธีการบรรยายถึงสิ่งที่อ่านไปแล้วที่ดีที่สุด คือ การจด
บันทึกวลีที่สาคัญ ๆ ในรูปของโครงเรื่องอย่างสั้นจากนั้นก็ใช้ขั้นตอนการอ่านในขั้น
ที่ 2, 3 และ 4 ในการอ่านแต่ละตอนที่เหลือ นั่นคือเปลี่ยนหัวข้อเป็นคาถาม อ่าน
เพื่อตอบคาถาม และการระบุคาตอบโดยการจดบันทึกวลีที่สาคัญ ๆ ใช้วิธีการ
ดังกล่าวในการอ่านจนจบบทเรียน
๕.R-Review เป็นขั้นตอนการทบทวน เมื่อเราอ่านจนจบบทเรียนแล้ว
ตรวจดูบันทึกที่จดไว้ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของประเด็นสาคัญ
และดู
ความสัมพันธ์ของแต่ละประเด็นสาคัญที่เราบันทึกไว้เหล่านั้น และตรวจสอบ
ความจาในเรื่องโดยการระบุหัวข้อย่อย ๆ ภายใต้แต่ละหัวข้อ การตรวจสอบ
ความจานี้อาจจะทาโดยการพยายามนึกถึงประเด็นสาคัญของเรื่องโดยไม่ต้องดู
บันทึกแล้วพยายามนึกถึงหัวข้อย่อย แล้วบันทึกไว้ใต้หัวข้อสาคัญ
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คาชี้แจง เมือ่ นักเรียนอ่าน ข่าว “ข่าวเชียงใหม่ฮิตขี่จักรยาน……สู้พิษน้ามันแพง
ปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน” แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
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ข่าวเชียงใหม่ฮิตขี่จักรยาน……สู้พิษน้ามันแพง
ปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน
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เมืองเชียงใหม่ กาลังจะกลายเป็นจังหวัดที่มีการจราจรติดขัด และมีมลพิษรองจาก
กรุงเทพฯ เพียงแค่หมอกควันในปีนี้จางลง และอยู่ในสถานะที่ยังพอแก้ไขได้ถ้ายังมุ่งมั่นคิ ด
ทากันจริงจัง และที่สาคัญที่สุด คือ ราคาน้ามันที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากสภาวะดั ง กล่ า ว ท าให้ ผู้ ใ ช้ ร ถทุ ก คนต้ อ งแบกรั บ ภาระที่ ม ากขึ้ น จากเดิ ม
หลายเท่าตัวทาให้เราต้องนึกถึงการจัดการจราจร และการขนส่งที่ช่วยลดมลพิษ ประหยัด
พลังงานควบคู่กับความมีวินัยจราจรอย่ างจริงจัง ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มริเริ่มทาการ
ประหยัดที่แท้จริงในการใช้ชีวิตประจาวันด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งนอกจากประหยัดเงินใน
การจ่ายค่าน้ามันที่แพงแล้วการใช้รถจักรยานยังช่วยลดมลพิษ และภาวะโลกร้อน รวมทั้ง
ยังทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ จากชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันคน
เชียงใหม่ทั้งในเมือง และนอกเมืองใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเพิ่มขึ้นทึกวัน ดังจะเห็นได้จกการที่
รถติดนานขึ้นเวลาที่คนต้องเสียไปกับการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนก่อนถึงจุดหมายจะ
เพิ่มขึ้น การเผาผลาญน้ามันต่อระยะทางแต่ละกิโลเมตรจะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้
เศรษฐกิจของทุกคนเสียหาย จนบัดนี้คนเชียงใหม่จานวนมากรู้ซึ้งแล้วว่าถ้าปล่อยให้เป็น
อย่างนี้ต่อไป จะมีรถยนต์ทั้งรถเก๋งและรถปิกอัพส่วนตัวเพิ่มขึ้นจากการเติมน้ามัน
จากสภาวะดังกล่าวพบว่ามีผู้หันมาใช้รถจักรยานกันมากขึ้ น เพราะที่ผ่านมาจนถึง
ขณะนี้ในทุก ๆ อาทิตย์จะมีประชาชนที่ทางานในทุกสายอาชีพ ไม่ต่ากว่า 10 คน ตั้งแต่
เด็กอายุต่ากว่า 10 ขวบ ไปจนถึงผู้ที่มีอายุ 76 ปี หันมาเข้าร่วมในชมรมจักรยานวันอาทิตย์
เพิ่ ม มากขึ้น จากเดิม จนถึ งขณะนี้ มี สมาชิ ก ในชมรม 2,000 กว่ า คนแล้ ว เพราะทุ ก คน
ประสบปัญหาเดียวกัน คือราคาน้ามันแพง
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ดร.นิรันดร กล่าวต่ออีกว่า การขี่จักรยานนอกจากเป็นการออกกาลังกายที่ดีแล้ว ทั่วโลก
ยังยอมรับว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายการเติมน้ามัน ด้านจราจรติดขัด และลด
มลพิษในเมืองได้ ซึ่งชาวเชียงใหม่ ได้ริเริ่มรณรงค์ขี่จักรยานรอบคูเมืองทุกวันอาทิตย์เมื่อ
เดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ และเพื่อให้การรณรงค์เป็นไปย่างต่อเนื่องยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งเป็น
ชมรมฯ ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๑
“ขณะนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้เริ่มหันมาใช้รถจักรยานเดินทางกันมากขึ้น โดย
บางคนได้ปั่นออกมาแล้วนาไปฝากไว้ ก่อนจะขึ้นรถมาทางาน บางคนที่ทางานอยู่ใกล้ก็ปัน
จักรยานไปทางาน หรือไปโรงเรียนได้เลย แต่ทุกคนยังประสบปัญหาแบบเดียวกัน คือ
ตั้งแต่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ต้องเป็นปัญหาด้วยการจัดการจราจรรอบคูเมือง และถนนหลาย
สายให้เป็นถนนจราจรทางเดียว รวมทั้งจัดการจราจรแบบสวนชิด ขวาคล้ายในประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น พม่า และ สปป.ลาว ในถนนบางสาย เนื่องจากประชาชนใช้รถยนต์ส่วนตัว
ในการเดินทางกันมากขึ้น เพราะรถสองแถววิ่งบริการไม่ประจาทาง ส่วนรถประจาทางของ
เทศบาลถูกกาหนดให้วิ่งบริการไม่ประจาทาง ส่วนรถประจาทางของเทศบาลถูกกาหนดให้
วิ่งบริการในเส้ นทางที่แก้ปัญหาการเมืองมากกว่าสนองความต้องการของผู้ต้องการใช้
บริการ ส่วนจักรยานยนต์ที่มีมากนั้นไม่เป็นสาเหตุสาคัญให้รถติด แต่มักจะเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียที่มาก” ดร.นิรันดร กล่าว
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ที่ใช้รถจักรยานในเมืองใหญ่อย่างเชี ยงใหม่
เมื่อพิจารณาดูข้อเสนอแล้ว หลายข้อมีทางเป็นไปได้ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคงต้องขานรับกับภาวะน้ามันแพงในยุคนี้แล้ว
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(ที่มา : ชลิดา ช้างรักษาฯ(นามปากกา) . (๒๕๕๔, ๒๖ สิงหาคม). มองทั่วทิศเมืองไทย :
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ข่าวเชียงใหม่ฮิตขี่จักรยาน...สู้พิษน้ามันแพงปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน. ไทยรัฐ.
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แบบฝึกทักษะที่ ๑ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
จากข่าว เรื่อง “ข่าวเชียงใหม่ฮิตขี่จกั รยาน……สู้พิษน้ามันแพง
ปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน”
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คาชี้แจง เมื่อนักเรียนอ่าน ข่าว “ข่าวเชียงใหม่ฮิตขี่จักรยาน……สู้พิษน้ามันแพง
ปั่นเพื่อชาติลดใช้พลังงาน – ลดโลกร้อน” แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
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๑. ชาวเชียงใหม่ฮิตขี่จักรยาน คาว่า “ฮิต” หมายถึงข้อใด
ก.รัก
ข.ชอบ
ค.นิยม
ง.พอใจ
๒. “เมืองเชียงใหม่ กาลังจะกลายเป็นจังหวัดที่มีการจราจรติดขัด และมีมลพิษรอง
จากกรุงเทพฯ เพียงแค่หมอกควันในปีนี้จางลง และอยู่ในสถานะที่ยังพอแก้ไขได้ถ้า
ยังมุ่งมั่นคิดทากันจริงจัง” คาว่า “หมอกควัน” ในข่าว เกิดจากการกระทาข้อใด
ก.การใช้รถยนต์
ช.การเผาทาลายป่า
ค.เกิดเองตามธรรมชาติ
ง.เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
๓. ข้อใดเป็นสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด
ก.การตัดต้นไม้
ข.การใช้รถยนต์
ค.การใช้เครื่องปรับอากาศ
ง.ความมักง่ายและเห็นแก่ตัวของมนุษย์
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๔. การปั่นจักรยานทาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ในข้อใด
ก.ลดมลพิษ
ข.ทาให้ร่างกายแข็งแรง
ค.ประหยัดเงินในการจ่ายค่าน้ามัน
ง.ลดปัญหาการจราจรติดขัด
๕. จักรยานยนต์ที่มีมากนั้นไม่เป็นสาเหตุสาคัญให้รถติด แต่มักจะเกิดอุบัติเหตุและ
การสูญเสียทีม่ ากนักเรียนคิดว่าการสูญเสียที่มาก เป็นการสูญเสียสิ่งใด
ก.ชีวิต
ข.ทรัพย์สิน
ค.น้ามัน
ง.อากาศ
๖. บุคคลที่เข้าร่วม ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประสบปัญหาใด
ก.สุขภาพไม่ดี
ข.ราคาน้ามันแพง
ค.ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว
ง.เบื่อการจราจรที่ติดขัด
๗. เมืองเชียงใหม่ กาลังจะกลายเป็นจังหวัดที่มีการจราจรติดขัด เพราะสาเหตุใด
ก.ถนนในเชียงใหม่มีน้อย
ข.มีประชากรเกิดจานวนมาก
ค.คนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์สว่ นตัว
ง.มีคนย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมืองเป็นจานวนมาก
๘. จากข่าว วิธีการแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายการเติมน้ามัน ด้านจราจรติดขัด และลด
มลพิษในเมืองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้ตามข้อใด
ก.นาดารามาเป็นแบบโฆษณา
ข.การรณรงค์เริ่มที่นักเรียนและคนทางาน
ค.การก่อตั้งชมรมจักรยานวันอาทิตย์
ง.บอกประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
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๙. นักเรียนจะมีส่วนลดปัญหาโลกร้อนในข้อใดได้ดีที่สุด
ก.ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
ข.บอกให้เพื่อน ๆ ปั่นจักรยานมาโรงเรียน
ค.เดินทางด้วยรถประจาทางแทนรถยนต์ส่วนตัว
ง.หลีกเลี่ยงการดาเนินชีวิตที่ทาลายสิ่งแวดล้อม
๑๐. สิ่งสาคัญที่สุดที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน และลดโลกร้อน คือข้อใด
ก.การเดินทางด้วยเท้าเหมือนสมัยก่อน
ข.การเดินทางโดยใช้จักรยาน
ค.การรณรงค์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้
ง.การสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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และพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๖.
–––––––. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.
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–––––––. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๓.
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–––––––. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ :
คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.
กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๔๒.
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