เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๑

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

คาชี้แจง : นักเรียนทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด (๑๐ คะแนน)

แบบทดสอบก่อนเรียน

คาชี้แจง : นักเรียนทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด (๑๐ คะแนน)
๑. ใจความสาคัญของเรื่องคืออะไร
ก. ข้อความทั้งหมดในแต่ละย่อหน้า
ข. ข้อความที่มีสาระหลายอย่างในแต่ละย่อหน้า
ค. ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความทั้งหมดในย่อหน้า
ง. ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความทั้งหมดของทุกย่อหน้า
๒. ใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้า มักปรากฏอยู่ในลักษณะใดมากที่สุด
ก. ถ้อยคา
ข. ประโยค
ค. สานวนโวหารต่างๆ
ง. ทั้งถ้อยคา ประโยคและสานวนโวหารต่าง ๆ
๓. ใจความสาคัญของเรื่อง เราจะพบได้ในส่วนใดของเรื่อง
ก. ตอนต้นของเรื่อง
ข. ตอนท้ายของเรื่อง
ค. ตอนกลางของเรื่อง
ง. ทัง้ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้ายของเรื่อง
๔. การที่จะเข้าใจเรื่องราวในหนังสือผู้อ่านต้องใช้วิธีอ่านอย่างไร
ก. อ่านจับใจความสาคัญ
ข. อ่านตีความตลอดทั้งเรื่อง
ค. อ่านแล้วหาความหมายของคาในเรื่อง
ง. อ่านแล้วสรุปใจความสาคัญของเรื่อง
๕. ข้อใดไม่ใช่วิธีอ่านจับใจความสาคัญ
ก. พิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
ข. พิจารณาข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนนาเสนอ
ค. พิจารณาทรรศนะ ข้อคิดเห็น อารมณ์ของผู้เขียน
ง. พิจารณาน้าเสียงที่ใช้ในการอ่านตีความเรื่องนั้นๆ
๖. ข้อใดไม่ใช่วิธีอ่านจับใจความสาคัญ
ก. อ่านผ่านๆ
ข. อ่านให้ละเอียด
ค. อ่านซ้า
ง. คัดลอก

๑

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๗. บุคคลในข้อใดไม่มีพื้นฐานในการอ่านจับใจความ
ก. ก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งเก่งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนังสือ
ข. น้อยไม่ชอบวรรณคดีไทยเมื่ออ่านเรื่องพระอภัยมณีจึงไม่ค่อยเข้าใจ
ค. แดงอ่านเรื่องลูกชาวนาได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ เพราะเคยช่วยปูุทานา
ง. นารีได้ฉายาว่า หนอนหนังสือ เพราะชอบอ่านหนังสือเกือบทุกประเภท
๘. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
ก. เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้
ข. เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาได้
ค. เมือ่ อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงข้อคิดเห็น
ง. เมื่ออ่านแล้วสามารถจาคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้
๙. การอ่านจับใจความและเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสาคัญข้อใด
ก. รู้ศัพท์มาก
ข. มีสมาธิในการอ่าน
ค. มีความมุ่งหมายใคร่รู้เรื่อง
ง. อ่านในใจโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวริมฝีปาก
๑๐. โดยทั่วไปประโยคใจความสาคัญจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้า
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ส่วนท้ายย่อหน้า
ง. ต้นหรือท้ายย่อหน้า

๒

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๓

ใบความรู้ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

ความหมายของการอ่านจับใจความสาคัญ
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดสาคัญ
หลักของข้อความ หรือเรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด
(ที่มา : https://kunkrunongkran.wordpress.com.(ออนไลน์) . สืบค้น 2559)

ลักษณะของใจความสาคัญ
 เป็นข้อความที่ทาหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆ ในตอนนั้นๆ ได้หมด
 ใจความสาคัญของข้อความหนึ่งๆ หรือย่อหน้าหนึ่งๆ ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว
 มีลกั ษณะเป็นประโยค อาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้ แต่ในบางกรณีใจความ
สาคัญไม่ปรากฏเป็นประโยค เป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้นๆ
 มีลักษณะเป็นประโยค ซึ่งส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ
(ที่มา : http://kkrupasathaii.blogspot.com/.(ออนไลน์) . สืบค้น 2559)

การพิจารณาใจความสาคัญ
๑. ใจความสาคัญจะปรากฏอยู่ในแต่ละย่อหน้า ดังนี้
1.1 อยู่ในตาแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ในตาแหน่งถัดไป
1.2 อยู่ในตาแหน่งท้ายของย่อหน้า โดยกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างคลุม ๆ ไว้
ก่อนในตอนต้น
1.3 อยู่ในตาแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตรงกลาง
1.4 อยู่ในตาแหน่งกลางย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตอนต้นกับตอนท้าย
๒. การอ่านจับใจความสาคัญที่ปรากฏรวมอยู่ในหลาย ๆ ย่อหน้า การอ่านเพื่อจับใจความ
สาคัญแบบนี้ มีหลักสาคัญของการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนดังนี้
๒.๑ อ่านอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจ
๒.๒ อ่านให้ละเอียด

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๔

๒.๓ อ่านแล้วถามตัวเองว่า เรื่องนี้มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทาไม
๓. รวบรวมคาตอบจากข้อ ๒.๓ มาเรียบเรียงให้สละสลวยและมีความเหมาะสมตามลาดับ
ความสาคัญของเนื้อความ
(ที่มา : http://kkrupasathaii.blogspot.com/.(ออนไลน์) . สืบค้น 2559)

หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
๑. อ่านจากบนลงล่างแทนการอ่านจากซ้ายไปขวาทีละตัว
๒. อย่าอ่านทุกตัวอักษรเพราะจะทาให้อ่านได้ช้า
๓. ฝึกกวาดสายตาเป็นช่วง ๆ เพื่อจะได้อ่านได้ทีละประโยค ซึ่งจะช่วยให้อ่านได้รวดเร็ว
๔. พยายามเก็บความของแต่ละตอน เมื่ออ่านจบตอนหนึ่งแล้ว โดยรู้จักแยกใจความสาคัญ
และใจความที่นามาประกอบในแต่ละข้อความออกจากกันให้ได้
๕. ขณะที่อ่านต้องนึกไว้เสมอว่าเรื่องที่กาลังอ่านอยู่นั้นเป็นเรื่องอะไร มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
เมื่ออ่านจบแล้วจะได้ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ได้
๖. พยายามให้ ความสนใจในสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว เมื่อต้องการจะอ่านเพื่อตอบ
ปัญหา หรือจับใจความก็ไม่ควรพะวงอยู่กับเรื่องหลักภาษา หรือเรื่องราวอื่นๆที่ไม่อยู่ในความต้องการ
๗. อย่าพยายามอ่านซ้าเพราะจะทาให้เสียเวลา ในบางครั้งเราอาจจะได้ทราบความหมาย
จากประโยคถัดไปได้
๘. ฝึกอ่านอย่างสม่าเสมอ อ่านหนังสือหลาย ๆ ประเภท เพื่อให้เกิดความชานาญ ในการ
อ่านใด ๆ ก็ตาม ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับใจความสาคัญของข้อความที่ได้อ่าน
(ที่มา : http://kkrupasathaii.blogspot.com/.(ออนไลน์) . สืบค้น 2559)

วิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านได้ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู้ เพื่อความเพลิดเพลิน หรือ
เพื่อบอกเจตนาของผู้เขียน เพราะจะเป็นแนวทางกาหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสม และจับใจความ
หรือคาตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ส ารวจส่ ว นประกอบของหนัง สื อ อย่า งคร่าวๆ เช่น ชื่ อเรื่ อง คานา สารบั ญ ค าชี้ แจง
การใช้หนังสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
หรือหนังสือที่อ่านได้กว้างขวางและรวดเร็ว
3. ทาความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าประเภทใด เช่น สารคดี ตารา บทความ ฯลฯ
ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางอ่านจับใจความสาคัญ ได้ง่าย
4. ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของคา ประโยค และข้อความต่างๆ
อย่างถูกต้องรวดเร็ว

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๕

5. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่านมาประกอบ จะทาความเข้าใจและจับ
ใจความที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
(ที่มา : http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html.(ออนไลน์) . สืบค้น 2559)

ขั้นตอนการอ่านจับใจความ
1. อ่านผ่านๆโดยตลอด เพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านว่าด้วยเรื่องอะไร จุดใดเป็นจุดสาคัญของเรื่อง
2. อ่านให้ละเอียด เพื่อทาความเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่องเพราะจะทา
ให้ความเข้าใจไม่ติดต่อกัน
3. อ่านซ้าตอนที่ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง
4. เรียบเรียงใจความสาคัญของเรื่องด้วยตนเอง
(ที่มา : http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html.(ออนไลน์) . สืบค้น 2559)

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๖

ตัวอย่างการอ่านจับใจความสาคัญ
สุนัขกับเงา
สุนัขตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อมาก้อนหนึ่งมันเดินผ่านแม่น้าเห็นเงาตนเองคาบเนื้ออยู่ มันคิดว่าเงา
ของตนคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าจึงคิดแย่งก้อนเนื้อจากเงานั้นเมื่อมันอ้าปากและกาลังกระโจนลงน้า ก้อน
เนื้อก็หลุดออกตกน้าไปมันจึงเสียก้อนเนื้อไปทั้งหมด
(ที่มา : จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ (นิทานอีสป ๕๐ เรื่อง))
ใคร

สุนัข

ทาอะไร

คาบก้อนเนื้อเดินผ่านแม่น้า เห็นเงาก้อนเนื้อใหญ่กว่าจึงอ้าปากกระโจนลงน้า

อย่างไร

ก้อนเนื้อในปากหลุดตกน้า

เพราะอะไร

เงาก้อนเนื้อในแม่น้ามีขนาดใหญ่กว่า

ใจความสาคัญ

สุนัขคาบก้อนเนื้อเดินผ่านแม่น้า เห็นเงาก้อนเนื้อใหญ่กว่าจึงอ้าปากกระโจนลงน้า
ทาให้ก้อนเนื้อในปากจึงหลุดตกน้า

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๗

แบบฝึกทักษะที่ ๑
คาชี้แจง อ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม (๑๐ คะแนน)

ชาวนากับงู
ในวันหนึ่งของฤดูหนาวชาวนาผู้หนึ่งกาลังเดินทางกลับบ้านท่ามกลางหิมะที่กาลังโปรยปราย
ลงมา ซึ่งระหว่างทางกลับบ้านเขาได้พบเข้ากับงูตัวหนึ่งซึ่งนอนขดอยู่ใต้ต้นไม้ ตัวมันทั้งเย็นและแข็ง
จนใกล้จะตาย แต่ด้วยความสงสารชาวนาจึงไปอุ้มมันขึ้นมาแล้วนามาซุกไว้ที่อกของตนเอง แล้วใช้เสื้อ
ของเขาห่อคลุมร่างของมันไว้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่มัน
เมื่องูนั้นได้รับความอบอุ่นจากชาวนาจนมันฟื้นขึ้นมา เมื่อเห็นชาวนาเข้าก็ตกใจฉกชาวนา
ในทันที และก่อนที่ชาวนาจะสิ้นใจเพราะพิษงูเขาได้เอ่ยกับงูว่า “ข้าอุตส่าห์ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ แต่เจ้า
กลับมาทาร้ายข้า” เมื่อพูดจบเขาก็สิ้นใจตายลงตรงนั้นทันที
(ที่มา : จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ (นิทานอีสป ๕๐ เรื่อง))
ใคร
ทาอะไร
อย่างไร
เพราะอะไร
ใจความสาคัญ
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……………………………………………………………………………………………………………..
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เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๘

แบบฝึกทักษะที่ ๒
คาชี้แจง อ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม (๑๐ คะแนน)

เทพารักษ์กับคนตัดไม้
ในวันหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้หนึ่งได้เดินทางเข้าไปตัดไม้ในปุา ขณะที่เขากาลังใช้ขวานบิ่นๆ ตัดไม้
อยู่นั้น ขวานเกิดหลุดมือและตกลงไปยังก้นบึงที่อยู่ข้างๆ เขาได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจ และเมื่อ
เทพรักษ์เห็นเข้าก็รู้สึกสงสารชายผู้นี้จึงปรากฏกายขึ้นพร้อมกับบอกว่า “ข้าจะช่วยเจ้างมขวานขึ้นมา
ให้”
โดยครั้งแรกนั้นเทพารักษ์ได้งมขวานทองคาขึ้นมา ชายตัดไม้ก็กล่าวปฏิเสธไปว่า “ขวานเล่มนี้
ไม่ใช่ของข้า” ในครั้งที่สองเทพารักษ์ก็งมขวานเงินขึ้นมาให้ ชายตัดไม้ก็กล่าวอีกว่า “ขวานเล่มนี้ก็
ไม่ใช่ของข้า ขวานของข้าเป็นเพียงขวานเหล็กธรรมดาๆ เท่านั้น”
และครั้งสุ ดท้ายนี้เทพารั กษ์ก็งมขวานเหล็ กบิ่นๆ ขึ้นมาให้ ชายตัดไม้ดีใจมากจึงกล่ าวกับ
เทพารักษ์ว่า “ขวานเล่มนี้แหละที่เป็นของข้า” เทพารักษ์นั้นรู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ของชายตัดไม้
เป็นอย่างมาก จึงได้มอบทั้งขวานทองคาและขวานเงินให้แก่ชายตัดไม้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน
หลังจากนั้นชายตัดไม้จึงได้กลับไปเล่าให้เพื่อนฟัง ด้วยความโลภเพื่อนของเขาจึงเดินทางไปที่
ริมบึงและแกล้งทาขวานตกลงไปในน้าบ้าง ทันใดนั้นเทพารักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับบอกว่าจะ
ช่วยงมหาขวานให้ สักครู่เทพารักษ์ก็ งมขวานทองคาขึ้นมาให้ แก่ช ายผู้ นี้ เขาดีใจมากและรีบตอบ
กลับไปในทันทีว่า “ขวานเล่มนี้เป็นของข้า”
เมื่อเทพารักษ์เห็นว่าชายผู้นี้พูดโกหกก็หายตัวไปในทันที เขาจึงไม่ได้ขวานเล่มใดกลับไปเลย
รวมทั้งขวานของตนเองที่แกล้งทาตกน้าเมื่อครู่นี้ด้วย
(ที่มา : จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ (นิทานอีสป ๕๐ เรื่อง))

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

ใคร
ทาอะไร
อย่างไร
เพราะอะไร
ใจความสาคัญ

๙

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

แบบทดสอบหลังเรียน

คาชี้แจง : นักเรียนทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด (๑๐ คะแนน)
คาชี้แจง : นักเรียนทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด (๑๐ คะแนน)
๑. ใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้า มักปรากฏอยู่ในลักษณะใดมากที่สุด
ก. ถ้อยคา
ข. ประโยค
ค. สานวนโวหารต่างๆ
ง. ทั้งถ้อยคา ประโยคและสานวนโวหารต่าง ๆ
๒. ใจความสาคัญของเรื่องคืออะไร
ก. ข้อความทั้งหมดในแต่ละย่อหน้า
ข. ข้อความที่มีสาระหลายอย่างในแต่ละย่อหน้า
ค. ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความทั้งหมดในย่อหน้า
ง. ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความทั้งหมดของทุกย่อหน้า
๓. โดยทั่วไปประโยคใจความสาคัญจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้า
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ส่วนท้ายย่อหน้า
ง. ต้นหรือท้ายย่อหน้า
๔. การที่จะเข้าใจเรื่องราวในหนังสือผู้อ่านต้องใช้วิธีอ่านอย่างไร
ก. อ่านจับใจความสาคัญ
ข. อ่านตีความตลอดทั้งเรื่อง
ค. อ่านแล้วหาความหมายของคาในเรื่อง
ง. อ่านแล้วสรุปใจความสาคัญของเรื่อง
๕. ข้อใดไม่ใช่วิธีอ่านจับใจความสาคัญ
ก. พิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
ข. พิจารณาข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนนาเสนอ
ค. พิจารณาทรรศนะ ข้อคิดเห็น อารมณ์ของผู้เขียน
ง. พิจารณาน้าเสียงที่ใช้ในการอ่านตีความเรื่องนั้นๆ
๖. ใจความสาคัญของเรื่อง เราจะพบได้ในส่วนใดของเรื่อง
ก. ตอนต้นของเรื่อง
ข. ตอนท้ายของเรื่อง
ค. ตอนกลางของเรื่อง
ง. ทั้งตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้ายของเรื่อง

๑๐

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๗. บุคคลในข้อใดไม่มีพื้นฐานในการอ่านจับใจความ
ก. ก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งเก่งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนังสือ
ข. น้อยไม่ชอบวรรณคดีไทยเมื่ออ่านเรื่องพระอภัยมณีจึงไม่ค่อยเข้าใจ
ค. แดงอ่านเรื่องลูกชาวนาได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ เพราะเคยช่วยปูุทานา
ง. นารีได้ฉายาว่า หนอนหนังสือ เพราะชอบอ่านหนังสือเกือบทุกประเภท
๘. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
ก. เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้
ข. เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาได้
ค. เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงข้อคิดเห็น
ง. เมื่ออ่านแล้วสามารถจาคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้
๙. การอ่านจับใจความและเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสาคัญข้อใด
ก. รู้ศัพท์มาก
ข. มีสมาธิในการอ่าน
ค. มีความมุ่งหมายใคร่รู้เรื่อง
ง. อ่านในใจโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวริมฝีปาก
๑๐. ข้อใดไม่ใช่วิธีอ่านจับใจความสาคัญ
ก. อ่านผ่านๆ
ข. อ่านให้ละเอียด
ค. อ่านซ้า
ง. คัดลอก

๑๑

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๑๒

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑
คาชี้แจง อ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม (๑๐ คะแนน)
ชาวนากับงู
ใคร

ชาวนา

ทาอะไร

พบงูใกล้ตายจึงนาเสื้อคลุมไว้

อย่างไร

งูนั้นได้รับความอบอุ่นจึงฟื้นขึ้นมาและฉกชาวนาจนตาย

เพราะอะไร

งูเห็นชาวนาและตกใจจึงฉก

ใจความสาคัญ

ชาวนาพบงูใกล้ ตายจึงนาเสื้ อคลุ มไว้ งูนั้นได้รับความอบอุ่น จึงฟื้นขึ้นมางูเห็ น
ชาวนาและตกใจจึงฉกชาวนาจนตาย

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๑๓

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒
คาชี้แจง อ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม (๑๐ คะแนน)
เทพารักษ์กับคนตัดไม้

ใคร

ชายตัดไม้

ทาอะไร

เดินทางเข้าไปตัดไม้ในปุาเพื่อตัดไม้แต่ทาขวานหลุดมือเทพรักษ์จึงช่วยหาขวานให้

อย่างไร

เทพารักษ์มอบทั้งขวานทองคาและขวานเงินให้

เพราะอะไร

เทพารักษ์รู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ของชายตัดไม้เป็นอย่างมาก

ใจความสาคัญ

ชายตัดไม้เดินทางเข้าไปตัดไม้ในปุาเพื่อตัดไม้แต่ทาขวานหลุดมือเทพรักษ์จึงช่วย
หาขวานให้ เทพารักษ์มอบทั้งขวานทองคาและขวานเงิน ชายตัดไม้เหราะรู้สึกชื่น
ชมในความซื่อสัตย์ของชายตัดไม้เป็นอย่างมาก

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

ข้ อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

คำตอบ
ข
ค

ง












ตั้งใจฝึกฝนต่อนะครับ

๑๔

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

ข้ อ
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๖
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๙
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ก
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ค


ง











เยี่ยมไปเลย!

๑๕

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๑๖

บันทึกคะแนนด้วยตนเอง

คะแนน
แบบฝึกทักษะที่ ๑
(๑๐)

คะแนน
แบบฝึกทักษะที่ ๒
(๑๐)

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน
(๑๐)

คะแนนที่ทาได้
............................

คะแนนที่ทาได้
............................

คะแนนที่ทาได้
............................

รวมคะแนนที่ทาได้.................คะแนน
หมายเหตุ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ๘๐% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ (๒๔ คะแนน)

เพื่อนๆ ได้กี่คะแนน
กันนะ

เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ

๑๗
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