แบบฝึกทักษะ
ด้วยเทคนิค
KWL-Plus

การอ่านจับใจความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เล่มที่ ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความ

นางสมจิตร ทองปรีชา
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คานา
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญด้วยเทคนิค KWL-Plus กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มนี้ เป็นนวัตกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ได้ ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ ซึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นั้น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการอ่าน คือ อ่านแล้ว
ไม่เข้าใจ ไม่สามารถสรุปใจความสาคัญได้ และไม่มีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้น ผู้ ศึกษาจึงได้
จัดทาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญด้วยเทคนิค KWL-Plus ที่เริ่มตั้งแต่ความรู้
พื้นฐานในการอ่ านจั บ ใจความและรวบรวมบทอ่ านประเภทต่ าง ๆ จากง่ายไปหายาก
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ รวมทั้งส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน
ให้ กั บ นั ก เรี ย น แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความด้ ว ยเทคนิ ค KWL-Plus เล่ ม นี้
ประกอบด้วย คาแนะนา คาชี้แจงสาหรับครู คาชี้แจงสาหรับนักเรียน แผนผังการใช้
แบบฝึกทักษะ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึก
แนวคาตอบแบบฝึกทักษะ นักเรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการทาแบบฝึกทักษะ
ด้วยตัวเอง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญด้วยเทคนิค KWLPlus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความสาคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนเป็นประโยชน์สาหรับครู นักเรียน และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

นางสมจิตร ทองปรีชา
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คาแนะนา
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ ด้ ว ยเทคนิ ค KWL-Plus กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีทั้งหมด ๕ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความ
เล่มที่ ๒ นิทานตานานหรรษา
เล่มที่ ๓ บทความพาเพลิน
เล่มที่ ๔ สารคดีน่ารู้
เล่มที่ ๕ ร้อยรสบทร้อยกรอง
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ ด้ ว ยเทคนิ ค KWL-Plus นี้ เ ป็ น
แบบฝึกทักษะ โดยเปลี่ยนเนื้อหาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยอาจจะใช้ประกอบการสอนเสริม
หรือให้นักเรียนทาเป็นการบ้านได้ และเป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
ของนักเรียน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ และทักษะ
ในการอ่ านที่ ไ ด้ จ ากการทากิ จ กรรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชีวิ ต ประจ าวั น และการศึ ก ษาต่อ
ในอนาคต
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คาชี้แจงสาหรับครู
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ ด้ ว ยเทคนิ ค KWL-Plus กลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ เล่ ม ที่ ๑ พื้ น ฐานการอ่ า นจั บ ใจความ
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
๑. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญด้วยเทคนิค KWL-Plus กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มนี้ให้นักเรียน
๒. ครูชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญด้วยเทคนิค KWL-Plus
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มนี้ ให้นักเรียนทราบก่อนลงมือ
ปฏิบัติ
๓. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด
๔. ครูให้นักเรียนศึกษา และทาแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน และเกิด
ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
๕. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด
๖. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการทากิจกรรมการเรียน
การสอนจากแบบฝึกทักษะนี้
๗. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยผู้เรียน พร้อมให้คาแนะนาเพิ่มเติม
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
๑. ศึ ก ษาและท าความเขาใจ ค าแนะน า ค าชี้ แ จง วิ ธี ก ารใช แบบฝกทั ก ษะการอาน
จับใจความสาคัญอยางละเอียด
๒. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูของแบบฝกทักษะใหเขาใจ
๓. ทาแบบทดสอบกอนเรียน
๔. ศึกษาเนื้อหาทุกหัวขอจากใบความรูใหเขาใจ
๕. ขั้นตอนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL-Plus ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ กิจกรรมนักเรียนรู้อะไร (บ้างแล้ว) K (What we know)
ขั้นที่ ๒ กิจกรรมนักเรียนต้องการรู้อะไร W (What we want to know)
ขั้นที่ ๓ กิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไร L (What we have learned)
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมสร้างแผนภาพความคิด Plus (Mind Mapping)
ขั้นที่ ๕ กิจกรรมสรุปเรื่อง (Summarizing)
๖. ฝกทากิจกรรมที่กาหนดให
๗. ทาแบบฝกทักษะเรื่องความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ
๘. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
๙. ตรวจคาตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากภาคผนวกของแบบฝกทักษะ
๑๐. การเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความสาคัญ นอกเหนือจากการฝกทักษะ
การอ่านจับใจความสาคัญจากงานเขียนประเภทตาง ๆ แลวยังเปนการฝกใหนักเรียนเปน
ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่องตอไปนี้ดวย คือ
๑๐.๑ ฝกความซื่อสัตยตอตนเองและผูอน่ื
๑๐.๒ ฝกการทางานใหเสร็จตามเวลา การสงงานตามกาหนด
๑๐.๓ ฝกความรับผิดชอบในการทางาน
๑๐.๔ ฝกความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดเก็บเอกสาร แบบฝกทักษะ
๑๑. หามทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบฝกทักษะเล่มนี้
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แผนผังการใช้แบบฝึกทักษะ
ศึกษาคาชี้แจง คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะ
ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด /
สาระสาคัญ/จุดประสงค์การเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหาการอ่านจับใจความ

ไม่ผ่านเกณฑ์

กิจกรรมการ
อ่านจับใจความ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ทาแบบทดสอบ
หลังเรียน
ผ่านเกณฑ์

ศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ป.๓/๓ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.๓/๔ ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ
ป.๓/๕ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ป ๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความเข้าใจในเรื่องได้ชัดเจน (K)
๑.๑ นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความได้ถูกต้อง
๑.๒ นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนสามารถจับใจความจากการอ่านได้ (P)
๒.๑ นักเรียนอ่านจับใจความได้
๒.๒ นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการอ่านจับใจความไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. นักเรียนมีมารยาทการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน(A)
สาระสาคัญ
การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง หรือของหนังสือแต่ละเล่ม
ที่เป็นส่วนใจความสาคัญ และ ส่วนขยายใจความสาคัญของเรื่อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวและทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบ (๑๐ คะแนน)
“การเดิน การว่ายน้า การฝึกโยคะ การออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตลอดจนการหายใจลึก ๆ ล้วนมีส่วนทาให้สุขภาพแข็งแรง”

๑. ใจความสาคัญของข้อความข้างต้น คือข้อใด
ก. การหายใจลึก ๆ ทาให้สุขภาพแข็งแรง
ข. การทาให้สุขภาพแข็งแรงทาได้หลายวิธี
ค. การเดิน ว่ายน้า ทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ง. การออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้สุขภาพแข็งแรง
๒. ถ้าต้องการทราบเหตุผลของการกระทาควรใช้คาถามใด
ก. ทาไมเธอชอบเรียนวิชาภาษาไทย
ข. เธอชอบเรียนวิชาภาษาไทยหรือไม่
ค. วิชาภาษาไทยยากสาหรับเธอใช่ไหม
ง. ใครชอบเรียนวิชาภาษาไทยบ้าง
๓. เมื่อไม่ปรากฏใจความสาคัญในส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้า ควรทาอย่างไร
ก. ต้องสรุปเอง
ข. เอาทุกส่วนมาเป็นใจความสาคัญ
ค. เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าเป็นใจความสาคัญ
ง. เมื่อไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีใจความสาคัญ
๔. การอ่านจับใจความ หมายถึงข้อใด
ก. การอ่านประโยคที่ปรากฏอยู่ในส่วนย่อหน้าแรก
ข. การอ่านข้อความที่เป็นเพียงส่วนขยายใจความสาคัญ
ค. การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องที่เป็นส่วนใจความสาคัญ
ง. การอ่านประโยคใจความสาคัญเพื่อสรุปใจความสาคัญนั้น ๆ ของเรื่อง
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๕. จุดที่พบใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้ามากที่สดุ คือข้อใด
ก. ประโยคที่อยู่ตอนต้นของย่อหน้า
ข. ประโยคที่อยู่ตอนท้ายของย่อหน้า
ค. ประโยคที่อยู่ตอนกลางของย่อหน้า
ง. ประโยคที่อยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า
อ่านข้อความนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๖ – ๘
“เด็กอ้วนทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาคือ การทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ไม่ได้ ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย และโรคเบาหวาน การกินขนมขบเคี้ยวขณะที่เล่นเกม
คอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุสาคัญทาให้เด็กอ้วน วิธีลดความอ้วน โดยการควบคุมการกิน
และการออกกาลังกาย”
๖. ข้อใด ไม่ใช่ ปัญหาของเด็กอ้วน
ก. โรคเบาหวาน
ข. ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนไม่ได้
ค. การเล่มเกมคอมพิวเตอร์
ง. ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย
๗. ข้อใดเป็นสาเหตุทาให้เด็กอ้วน
ก. การออกกาลังกาย
ข. การควบคุมการกิน
ค. โรคเบาหวาน
ง. การกินขนมขบเคี้ยว
๘. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีลดความอ้วนที่ถกู วิธี
ก. การขี่จักรยานทุกวัน
ข. กินอาหารวันละ ๑ มื้อ
ค. การเล่นฟุตบอล
ง. การกินผักผลไม้มากกว่าข้าว
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อ่านข้อความนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๙ – ๑๐
“การมีสุขภาพดี จะต้องมีองค์ประกอบสองอย่างคือ ร่างกายแข็งแรง และ
จิตใจร่าเริงแจ่มใส การทาให้สุขภาพดีมีหลายอย่ าง เช่น รับประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ ออกกาลังกายสม่าเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และทากิจกรรม
นันทนาการ”
๙. ข้อใด ไม่ได้ ช่วยทาให้มีสุขภาพดี
ก. นอนวันละ ๘ – ๑๐ ชั่วโมง
ข. นอนกลางวันมากกว่านอนกลางคืน
ค. เล่นดนตรียามว่าง
ง. ออกกาลังกายวันละ ๓๐ นาที
๑๐. บทความที่อ่านนี้ ให้ความรู้เรื่องอะไร
ก. การออกกาลังกาย
ข. การนอนหลับพักผ่อน
ค. การทากิจกรรมนันทนาการ
ง. การมีสุขภาพดี
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ใบความรู้ การอ่านขั้นพื้นฐาน
การอ่านขั้นพื้นฐาน หมายถึง การอ่านที่นักเรียนสามารถจับใจความสาคัญ และมี
ความเข้าใจในเรื่องได้ชัดเจน
การอ่ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งการรู้ จั ก ตั ว อั ก ษร และวิ ธี อ่ า นแต่ ผู้ อ่ า นยั ง ต้ อ งเข้ า ใจ
ความหมายที่ผู้เขียนมุ่งสื่อมาให้ด้วย ผู้อ่านต้องจับสาระและความคิดสาคัญของเรื่อง หยั่งรู้
ความหมายอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคาได้
ใจความสาคัญ คือ ความคิดสาคัญอันเป็นแก่นหรือหัวใจของเรื่อง ที่ผู้เขียนมุ่งสื่อ
มาให้ผู้อ่าน ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ประโยคใจความสาคัญ
ประโยคใจความสาคัญ คือ ประโยคที่แสดงใจความสาคัญของย่อหน้า มักมีเพียง
๑-๒ ประโยค มีหลักสังเกตว่าย่อหน้าใดที่มีประโยคใจความสาคัญชัดเจน ผู้เขียนมักจะวาง
ประโยคใจความนั้นในตาแหน่งต่าง ๆ กัน อาจจะอยู่ต้น กลาง ท้าย หรืออยู่ทั้งต้นและท้าย
ย่อหน้าก็ได้
ส่วนประโยคแสดงใจความรองหรือเรียกว่าประโยคขยายความ ในแต่ละย่อหน้า
อาจมีได้หลายประโยค ประโยคเหล่านี้ช่วยทาให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้ชัดเจน
ขึ้น โดยการให้รายละเอียด ให้นิยาม หรือคาจากัดความแสดงเหตุผล ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบใจความสาคัญ มีลักษณะที่สังเกตได้ ดังนี้
๑. ใจความสาคัญเป็นส่วนสาคัญที่ผู้เขียนมุ่งเน้นมากที่สุด เพราะถือเป็นแก่นของ
ข้อความ ส่วนอื่น ๆ ถือว่าเป็นส่วนขยาย เช่น คาอธิบาย คาถามและเหตุผล
๒. ใจความสาคัญอาจปรากฏให้เห็นเป็นประโยคชัดเจน หรืออาจไม่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจน ผู้อ่านต้องประมวลความคิดเอง
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ตัวอย่างการอ่านจับใจความสาคัญด้วยเทคนิค KWL-Plus
เรื่อง การอ่านประโยค
ขั้นที่ ๑
กิจกรรมนักเรียนรู้อะไร (บ้างแล้ว) K (What know)
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจว่าตนเองรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย
นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับเพลงชาติไทย
* เมื่อได้ยินหรือร้องเพลงชาติต้องยืนตรง
* จะได้ยินในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น.

ขั้นที่ ๒
กิจกรรมนักเรียนต้องการรู้อะไร W (What we want to know)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนข้อความที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับ เพลงชาติไทย

นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับเพลงชาติไทย
* เพลงชาติเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่
* ใครเป็นคนแต่งเพลงชาติไทย
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ขั้นที่ ๓
กิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไร L (What we have learned)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเรื่องเกี่ยวกับเพลงชาติไทยแล้วสรุปจากความรู้ที่อ่าน

เพลงชาติไทย
เป็นชื่อเพลงชาติของสยามและประเทศไทย ประพันธ์ทานองโดย พระเจนดุริยางค์
ในช่ ว งหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2475 ค าร้ อ งฉบั บ แรกสุ ด โดย
ขุน วิจิ ตรมาตรา ซึ่งแต่งขึ้น ภายหลั งในปี เดี ยวกัน ต่อมาได้ มี การแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม เนื้ อ ร้ อ งอี ก
หลายครั้ง และได้เปลี่ยนมาใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482

ความรู้ที่ได้รับ
1. ประพันธ์ทานองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2. ในปี พ.ศ. 2475 คาร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตรมาตรา
3. เพลงชาติไทยมีการปรับปรุงเนื้อร้องมาแล้วหลายฉบับ

ขั้นที่ ๔
กิจกรรมสร้างแผนภาพความคิด Plus (Mind Mapping)
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องเพลงชาติไทยมาเขียนแผนภาพความคิด
ประพันธ์ทานองโดย พระเจนดุริยางค์

ปี พ.ศ. 2475 คาร้องฉบับ
แรกสุดโดย ขุนวิจิตรมาตรา

เพลงชาติไทย
มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องอีก
หลายครั้ง

ใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482
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แบบฝึกที่ ๑ การอ่านขั้นพื้นฐาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ประโยคใจความสาคัญ
๑. ท่านใจดีกับเราเหมือนกับเราเป็นลูกเป็นหลาน
๒. เขาเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักใคร่นับถืออย่างสนิทสนม
๓. นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นเป็นชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน
๔. แม่ซื้อของขวัญวันเกิดเป็นรองเท้าคู่เล็ก ๆ ให้ลูกสาวน่ารัก
๕. ผู้ใจบุญแจกหนังสือให้แก่เด็กที่บริเวณหน้าหอประชุมโรงเรียน
๖. ขส.มก. จัดอบรมพนักงานขับรถที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
๗. นักเรียนไม่ควรส่งเสียงดังในห้องสมุดเพราะจะเป็นที่ราคาญแก่คนอ่านหนังสือ
๘. มนุษย์สมัยก่อนออกล่าสัตว์เป็นกลุ่มเพราะทุ่นแรงและสะดวกกว่าออกล่าตาม
ลาพัง
๙. กรุงเทพมหานครจะเริ่มปรับปรุงถนนสายกรุงเทพ – นนทบุรีใหม่ ในวันที่ ๑
มกราคม
๑๐. บัณฑิตใหม่พากันถ่ายรูปในบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
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แบบฝึกที่ ๒ ใจความสาคัญ
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนด และเขียนใจความสาคัญของประโยค
ข้อความที่ ๑
การปลูกพืชก็เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเล หรือชาวเกาะโดยมาก
เป็นพืชที่ใช้ทาเป็นอาหาร นอกจากบางเกาะที่ดินเหมาะแก่การปลูกพืชการค้าเพื่อส่ง
เป็นสินค้าออกด้วย เช่น เกาะชวาปลูกอ้อยเป็นจานวนมาก หมู่เกาะฮาวาย ปลูกอ้อย
สับปะรดเป็นจานวนมากดังนี้ เป็นต้น
ประโยคใจความสาคัญ คือ ................................................................................................
...........................................................................................................................................

ข้อความที่ ๒
ควรสังเกตว่า ถ้าเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟคุกรุ่นอยู่ การปลูกอาคารบ้านเรือนของ
ชาวพื้นเมือง มักไม่ใช้วัสดุที่ถาวรเท่าใดนัก นอกจากตามเมืองใหญ่ ๆ ในเกาะเท่านั้น
จึงจะมีอาคารที่ถาวร และตึกใหญ่โต ตัวอย่างเช่นในเมืองใหญ่ ๆ ของเกาะญี่ปุ่น เป็นต้น
ประโยคใจความสาคัญ คือ ................................................................................................
...........................................................................................................................................

14

ข้อความที่ ๓
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ดีงาม ทุกต้นปีการศึกษา แต่ละโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีไหว้ครู
ขึ้น เพื่อให้ศิษย์ได้กราบไหว้ ระลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อปลูกจิตสานึกให้รู้ว่า
การที่เราจะเป็นคนดี มีวิชาเลี้ยงตัวได้นั้น ก็ด้วยพระคุณของครูทั้งสิ้น
ประโยคใจความสาคัญ คือ ................................................................................................
...........................................................................................................................................
ข้อความที่ ๔
การคบมิ ต รถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ เรา เพราะมิ ต รสามารถช่ ว ยคลาย
ทุกข์โศกได้ แต่มิตรที่ดีนั้ นหายากนัก เราต้องขวนขวายหา ถึงแม้มีเพียงหนึ่งดีกว่า มี
เพื่อนที่ริษยาเป็นร้อย
ประโยคใจความสาคัญ คือ ................................................................................................
...........................................................................................................................................
ข้อความที่ ๕
ในประเทศญี่ปุ่น สินค้าประเภทห่อด้วยพลาสติก เช่น ผงซักฟอก จะไม่มีวาง
จาหน่ายในท้องตลาดเลย เพราะห่อพลาสติกเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ย่อยสลายยาก
ของที่วางขายอยู่ในท้องตลาดของญี่ปุ่นจึงห่อด้วยกระดาษธรรมดา เพราะ
กระดาษย่อยสลายง่ายไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนพลาสติก ส่วนสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งออก
ไปจาหน่วยยังต่างประเทศล้วนห่อด้วยพลาสติกทั้งสิ้น
นี่คือการแสดงออกของญี่ปุ่นที่มีต่อชาติอื่น คือหวังผลสาหรับตนฝ่ายเดียว
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชาติอื่น เนื่องจากสินค้าของตน ญี่ปุ่นไม่สนใจเลย คล้ายเป็น
แผนการที่จงใจให้เกิดปัญหาแก่ชาติอื่น เพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
ประโยคใจความสาคัญ คือ ................................................................................................
...........................................................................................................................................
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แบบฝึกที่ ๓
เรื่อง รู้จักไข่เค็ม
ขั้นที่ ๑
กิจกรรมนักเรียนรู้อะไร (บ้างแล้ว) K (What we know)
ฉันรู้มาก่อน
คำชี้แจง ให้นักเรียนสารวจว่าตนเองรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไข่เค็ม
ไข่เค็ม
นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับไข่เค็ม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขั้นที่ ๒
กิจกรรมนักเรียนต้องการรู้อะไร W (What we want to know)
สิ่งที่ฉันอยากรู้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อความที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับไข่เค็ม
ไข่เค็ม
นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับการทาไข่เค็ม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขั้นที่ ๓
กิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไร L (What we have learned)
ศึกษาหาความรู้
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องเกี่ยวกับไข่เค็มแล้วสรุปจากความรู้ที่อ่าน
" ไข่เค็ม " เป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นที่นิยมใน
การบริโภคของคนไทยในทุก ๆ ภาค การผลิตไข่เค็มนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการ
ทาจึงเหมาะที่จะส่งเสริมการทาไข่เค็มให้เป็นที่แพร่หลายสาหรับบุคคลและชุมชนต่าง ๆ ที่
มีความสนใจในวิชาการทาไข่เค็มนี้ การผลิตไข่เค็มถือเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านวิธีหนึ่งที่ทา
กันมานานจนถึงทุกวันนี้
วิธีการทาไข่เค็ม
1. นาส่วนผสม คือ ดินจอมปลวก 3 ส่วน เกลือ 1 ส่วน และน้าต้มสุกมาคลุกเคล้า
ให้เข้ากันและให้ส่วนผสมมีความเข้มข้นพอเหมาะไม่เหลว หรือข้นมากเกินไป
2. นาไข่ที่คลุกเคล้าในส่วนผสมแล้วคลุกขี้เถ้าแกลบเผา เพื่อป้องกันไม่ไห้ไข่ติดกัน
และป้องกันการระเหยของน้า
3. นาไข่บรรจุกล่องหรือเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้น้อย เพื่อป้องกันการระเหย
ของน้า
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ความรู้ที่ได้รับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขั้นที่ ๔
กิจกรรมสร้างแผนภาพความคิด Plus
(Mind Mapping)

แผนภาพความคิดพิชิตความรู้
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องไข่เค็มมาเขียนแผนภาพความคิด

ไข่เค็ม
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ขั้นที่ ๕
กิจกรรมสรุปเรื่อง (Summarizing)

ความรู้ที่หนูได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้จากการศึกษา เรื่อง ไข่เค็ม

ไข่เค็ม

สรุป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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คาศัพท์ควรรู้
แบบฝึกที่ ๓ เรื่อง ไข่เค็ม
คาศัพท์

ความหมาย

โบราณ

มีมาแล้วช้านาน เก่าก่อน

บริโภค

กิน,ใช้สอย

พื้นบ้าน

ท้องถิ่น, ประจาถิ่น, พื้นเมือง

แกลบ

เปลือกข้าวที่สีหรือตาแตกออกจากเมล็ดข้าว

ขี้เถ้า

เถ้า, เถ้าถ่าน (สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผา
มอดแล้ว)

จอมปลวก

รังปลวกที่เป็นมูลดิน
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวและทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบ (๑๐ คะแนน)
อ่านข้อความนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑ – ๓
“เด็กอ้วนทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาคือ การทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนไม่ได้
ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย และโรคเบาหวาน การกินขนมขบเคี้ยวขณะที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์
เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ท าให้ เ ด็ ก อ้ ว น วิ ธี ล ดความอ้ ว น โดยการควบคุ ม การกิ น และการ
ออกกาลังกาย”
๑. ข้อใด ไม่ใช่ ปัญหาของเด็กอ้วน
ก. โรคเบาหวาน
ข. ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนไม่ได้
ค. การเล่มเกมคอมพิวเตอร์
ง. ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย
๒. ข้อใดเป็นสาเหตุทาให้เด็กอ้วน
ก. การออกกาลังกาย
ข. การควบคุมการกิน
ค. โรคเบาหวาน
ง. การกินขนมขบเคี้ยว
๓. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีลดความอ้วนที่ถกู วิธี
ก. การขี่จักรยานทุกวัน
ข. กินอาหารวันละ ๑ มื้อ
ค. การเล่นฟุตบอล
ง. การกินผักผลไม้มากกว่าข้าว
อ่านข้อความนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๔ – ๕
“การมีสุขภาพดี จะต้องมีองค์ประกอบสองอย่างคือ ร่างกายแข็งแรง
และจิตใจร่าเริงแจ่มใส การทาให้สุขภาพดีมีหลายอย่าง เช่น รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายสม่าเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และทา
กิจกรรมนันทนาการ”
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๗. การอ่านจับใจความ หมายถึงข้อใด
ก. การอ่านประโยคที่ปรากฏอยู่ในส่วนย่อหน้าแรก
ข. การอ่านข้อความที่เป็นเพียงส่วนขยายใจความสาคัญ
ค. การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องที่เป็นส่วนใจความสาคัญ
ง. การอ่านประโยคใจความสาคัญเพื่อสรุปใจความสาคัญนั้น ๆ ของเรื่อง
๘. เมื่อไม่ปรากฏใจความสาคัญในส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้า ควรทาอย่างไร
ก. ต้องสรุปเอง
ข. เอาทุกส่วนมาเป็นใจความสาคัญ
ค. เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าเป็นใจความสาคัญ
ง. เมื่อไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีใจความสาคัญ
๙. ถ้าต้องการทราบเหตุผลของการกระทาควรใช้คาถามใด
ก. ทาไมเธอชอบเรียนวิชาภาษาไทย
ข. เธอชอบเรียนวิชาภาษาไทยหรือไม่
ค. วิชาภาษาไทยยากสาหรับเธอใช่ไหม
ง. ใครชอบเรียนวิชาภาษาไทยบ้าง
“การเดิน การว่ายน้า การฝึกโยคะ การออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
การหายใจลึก ๆ ล้วนมีส่วนทาให้สุขภาพแข็งแรง”
๑๐. ใจความสาคัญของข้อความข้างต้น คือข้อใด
ก. การหายใจลึก ๆ ทาให้สุขภาพแข็งแรง
ข. การทาให้สุขภาพแข็งแรงทาได้หลายวิธี
ค. การเดิน ว่ายน้า ทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ง. การออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้สุขภาพแข็งแรง
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แนวคาตอบ
เล่มที่ ๑
เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความ
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เฉลย...แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
ก่อนเรียน
ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หลังเรียน
คาตอบ
ข
ง
ก
ค
ก
ค
ง
ข
ข
ง

ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คาตอบ
ค
ง
ข
ข
ง
ก
ค
ก
ง
ข
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แนวคาตอบ แบบฝึกที่ ๑
๑. ท่านใจดีกับเราเหมือนกับเราเป็นลูกเป็นหลาน
๒. เขาเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักใคร่นับถืออย่างสนิทสนม
๓. นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นเป็นชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน
๔. แม่ซื้อของขวัญวันเกิดเป็นรองเท้าคู่เล็ก ๆ ให้ลูกสาวน่ารัก
๕. ผู้ใจบุญแจกหนังสือให้แก่เด็กที่บริเวณหน้าหอประชุมโรงเรียน
๖. ขสมก. จัดอบรมพนักงานขับรถที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
๗. นักเรียนไม่ควรส่งเสียงดังในห้องสมุดเพราะจะเป็นที่ราคาญแก่คนอ่านหนังสือ
๘. มนุษย์สมัยก่อนออกล่าสัตว์เป็นกลุ่มเพราะทุ่นแรงและสะดวกกว่าออกล่าตาม
ลาพัง
๙. กรุงเทพมหานครจะเริ่มปรับปรุงถนนสายกรุงเทพ – นนทบุรีใหม่ ในวันที่ ๑
มกราคม
๑๐. บัณฑิตใหม่พากันถ่ายรูปในบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
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แนวคาตอบ แบบฝึกที่ ๒
ข้อความที่ ๑ การปลูกพืชก็เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเล หรือ ชาว
เกาะต่าง ๆ
ข้อความที่ ๒ ถ้าเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟคุกรุ่นอยู่ การปลูกอาคารบ้านเรือนของ
ชาวพื้นเมืองมักไม่ใช้วัสดุที่ถาวรเท่าใดนัก
ข้อความที่ ๓ พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ดีงาม
ข้อความที่ ๔ การคบมิตรเป็นสิ่งจาเป็น
ข้อความที่ ๕ ประเทศญี่ปุ่น ส่งสินค้าทีห่ ่อด้วยพลาสติก ไปขายในประเทศอืน่
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แนวคาตอบ แบบฝึกที่ ๓
ขั้นที่ ๑ กิจกรรมนักเรียนรู้อะไร (บ้างแล้ว) K (What we know)
๑. ไข่เค็มส่วนมากทามาจากไข่เป็ด
๒. ไข่เค็มต้องใช้เวลาในการทา
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ขั้นที่ ๒ กิจกรรมนักเรียนต้องการรู้อะไร W (What we want to know)
ไข่เค็มมีวธิ ีการทาอย่างไร
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ขั้นที่ ๓ กิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไร L (What we have learned)
" ไข่เค็ม " เป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็น
ที่นิยมในการบริโภคของคนไทยในทุก ๆ ภาคการผลิตไข่เค็มนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมสร้างแผนภาพความคิด Plus (Mind Mapping)
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ขั้นที่ ๕ กิจกรรมสรุปเรื่อง (Summarizing)
การทาไข่เค็มเป็นที่แพร่หลายสาหรับบุคคลและชุมชนต่างๆ ที่มคี วาม
สนใจในวิชาการทาไข่เค็ม
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