แบบฝึ กเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความ (การอ่านในใจ)
แบบฝึ กเล่มที่ ๒
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
โดย
นางประภา จันทร์ พันธ์
ตาแหน่ งครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนสวนผึง้ วิทยา อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา
การอ่านเป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวติ ซึ่งนอกจากจะ
ทาให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่ งเสริมให้มีความคิด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ได้แนวคิด ในการดาเนินชีวติ การอ่านจึงเป็ นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ
การอ่านที่ดีมีประสิ ทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่
อ่านได้ แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ (อ่านในใจ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็ น สื่ อในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ (อ่านในใจ) ซึ่งครู จะได้
นาไปใช้ในการสอน โดยการเน้นกระบวนการเรี ยนรู้ มากกว่ายึดแบบเรี ยนเป็ นหลัก ผูจ้ ดั ทาได้
ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมจากแบบเรี ยนของนักเรี ยน ตามเนื้อหาสาระการอ่านจับใจความ (อ่านในใจ)
ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรฐานที่ ๑.๑.๓ สามารถอ่านในใจและอ่าน
ออกเสียงตามลักษณะคาประพันธ์ที่หลากหลายและวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษา เนื้อหาและสังคม จา
บทประพันธ์ที่มีคุณค่านาไปใช้อา้ งอิง เลือกอ่านหนังสื อและสื่ อสารสนเทศ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาตนด้านความรู้ และการทางาน มีมรรยาทในการอ่านและมี
นิสัยรักการอ่าน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความ (อ่านในใจ) เล่มนี้จะ
เป็ นประโยชน์ ในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน และมีอุปนิสัยรักการอ่านมากยิง่ ขึ้น

ประภา จันทร์ พนั ธ์

๓

คาชี้แจง
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ มีท้งั หมดจานวน ๘ เล่ม ดังนี้
แบบฝึ กเล่มที่ ๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ
แบบฝึ กเล่มที่ ๒ หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
แบบฝึ กเล่มที่ ๓ การอ่านจับใจความสาคัญจากข่าว
แบบฝึ กเล่มที่ ๔ การอ่านจับใจความสาคัญจากบทความ
แบบฝึ กเล่มที่ ๕ การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดี
แบบฝึ กเล่มที่ ๖ การอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน
แบบฝึ กเล่มที่ ๗ การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่ องสั้น
แบบฝึ กเล่มที่ ๘ การอ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง
การใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
๑. แบบฝึ กเล่มนี้ เป็ นแบบฝึ ก เล่มที่ ๒ เรื่ อง หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
สาคัญ มีแบบฝึ กทั้งหมด ๔ แบบฝึ ก
๒. ขั้นตอนการใช้แบบฝึ ก
๒.๑ นักเรี ยนศึกษาทาความเข้าใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึ ก
๒.๒ นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒.๓ นักเรี ยนศึกษาใบความรู้ หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
๒.๔ นักเรี ยนทากิจกรรมในแบบฝึ กทักษะทั้ง ๔ แบบฝึ ก
๒.๕ นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
๒.๖ นักเรียนร่ วมตรวจคาตอบกับเฉลยในภาคผนวก
๒.๗ ครู และนักเรี ยนร่ วมประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักเรี ยนจากการทา
กิจกรรมในแบบฝึ กและแบบทดสอบ

๔

สารบัญ
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู้
ใบความรู้ หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
แบบฝึ ก หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
แบบฝึ กที่ ๑
แบบฝึ กที่ ๒
แบบฝึ กที่ ๓
แบบฝึ กที่ ๔
แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กที่ ๑
เฉลยแบบฝึ กที่ ๒
เฉลยแบบฝึ กที่ ๓
เฉลยแบบฝึ กที่ ๔
เอกสารอ้างอิง

หน้า
๒
๓
๔
๕
๖
๖
๙
๑๑
๑๙
๒๒
๒๓
๒๔
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๕
๓๕

๕

แบบทดสอบก่อนเรียน
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย ( X ) ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่ถูกต้อง

ที่สุดเพียงคาตอบเดียว (๑๐ คะแนน)
๑. บุคคลในข้อใด ไม่ใช้ หลักในการอ่านจับใจความ
ก. ลาไยยืมหนังสือจากห้องสมุดมาทารายงานโดยยังไม่มีหวั ข้อในการทางาน
ข. สาวอ่านเรื่ องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพจบแล้วจึงเขียนสรุ ปความสาคัญของเรื่ องเป็ น
สานวนของตนเอง
ค. หลังจากน้อยอ่านเรื่ องนิด ๆ หน่อย ๆ จบ เธอก็ต้งั คาถามตนเองว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร
ง. นิ่มอ่านเรื่ องเที่ยวท่าเรือ แล้วหาใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าทุกครั้ง
๒. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
ก. เมือ่ อ่านแล้วสามารถสรุ ปหรื อย่อเรื่ องได้
ข. เมือ่ อ่านแล้วสามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งและคาแนะนาได้
ค. เมือ่ อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริ ง แสดงข้อคิดเห็น
ง. เมื่ออ่านแล้วสามารถจาคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้
นกพิราบสี ชมพูมีถิ่นฐานอยู่บนเกาะมอริ ตสั ในทวีปแอฟริ กา อาศัยอยู่ใน
ป่ าละเมาะ อาหารของพวกมันก็คอื ดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบ
สี ชมพูมีจานวนลดลงเป็ นอย่างมาก เนื่องมาจากการล่าของมนุษย์ ปัจจุบนั นกพิราบ
สี ชมพูมีอยู่ในป่ าประมาณ ๒๕ ตัว และในสวนสัตว์ประมาณ ๑๕๐ ตัว

๖

๓. ข้อความนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด
ก. นกพิราบสีเทา
ข. นกพิราบสี ชมพู
ค. นกพิราบสี ขาว
ง. นกพิราบพันธุ์ใหม่
๔. นกในข้อความนี้มีถิ่นฐานอยู่ที่ใด
ก. ทวีปยุโรป
ข. ทวีปเอเชีย
ค. ทวีปแอฟริ กา
ง. ทวีปอเมริ กา
๕. อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้จานวนนกลดลง
ก. มนุษย์
ข. ภัยธรรมชาติ
ค. โรคระบาด
ง. ขาดอาหาร
๖. ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่ งใดเป็ นสาคัญ
ก. อาหารของนกพิราบสี ชมพู
ข. ที่อยูอ่ าศัยของนกพิราบสี ชมพู
ค. ประวัติของนกพิราบสี ชมพู
ง. ปริ มาณจานวนนกพิราบ
คนไทยทุกคน มีหน้าที่จะต้องช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย ทรัพยากร สถาบัน
และเอกลักษณ์ทุกอย่างที่แสดงความเป็ นไทย เพื่อให้ชาติไทยคงอยู่ตลอดไป
สถาบันหลัก หรื อสถาบันสาคัญที่เราต้องเคารพและจงรักภักดีคือ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ยเ์ พราะสถาบันทั้งสามนี้เป็ นสถาบันที่แสดงถึงความมัน่ คงของ
ประเทศชาติ

๗

๗. ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็ นสาคัญ
ก. ชาวไทย
ข. อาหารไทย
ค. ชาติไทย
ง. วัฒนธรรมไทย
๘. หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของชาวไทยคือสิ่งใด
ก. ทาอาหารไทยได้อร่ อย
ข. ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย
ค. พูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน
ง. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๙. สถาบันที่มีความสาคัญต่อความมัน่ คงของชาติไทยคือสถาบันใด
ก. วัด
ข. รัฐบาล
ค. ครอบครัว
ง. พระมหากษัตริ ย ์
๑๐. เอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นคนไทยคือข้อใด
ก. ภาษาไทย
ข. อาหารไทย
ค. ขนมไทย
ง. ผ้าไหมไทย

๘

หน่ วยที่ ๒
กลวิธีการอ่ านจับใจความสาคัญ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. นักเรี ยนบอกจุดมุง่ หมายของการจับใจความ สาคัญได้
๒. นักเรียนอธิบายหลักในการอ่านจับใจความสาคัญได้
๓. นักเรี ยนบอกใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน แต่ละย่อหน้าได้

สาระสาคัญ
๑. จุดมุ่งหมายของการจับใจความสาคัญ
๒. หลักในการอ่านจับใจความสาคัญ
๓. วิธีจบั ใจความสาคัญ

๙

ใบความรู้
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
จุดมุ่งหมายของการจับใจความสาคัญ
๑. สามารถบอกรายละเอียดของเรื่ องราวที่อ่านได้อย่างชัดเจน
๒. สามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งและคาแนะนาได้
๓. เพื่อฝึ กการอ่านเร็วและสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
๔. สามารถสรุ ปหรื อย่อเรื่ องที่อ่านได้
๕. อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริ ง แสดงข้อคิดเห็นได้

หลักในการอ่านจับใจความสาคัญ

ควรปฏิบตั ิดงั นี้

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชดั เจน
๒. อ่านเรื่ องราวอย่างคร่ าวๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสาคัญของแต่ ละย่อหน้า
๓. เมื่ออ่านจบให้ต้งั คาถามตนเองว่า เรื่ องที่อ่านมีใคร ทาอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร
๔. นาสิ่ งที่สรุ ปได้มาเรียบเรียงใจความสาคัญใหม่ ด้วยสานวนของตนเองเพื่อ
ให้เกิดความสละสลวย

วิธีจับใจความสาคัญ
วิธีเก็บใจความสาคัญมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กบั ความชอบว่าอย่างไร เช่น การขีดเส้นใต้
การใช้สีต่างๆ กัน แสดงความสาคัญมากน้อยของข้อความ การบันทึกย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การอ่านจับใจความสาคัญที่ดี แต่ผทู้ ี่ย่อควรย่อด้วยสานวนภาษาและสานวนของตนเองไม่ควร
ย่อด้วยการตัดเอาข้อความ สาคัญมาเรี ยงต่อกัน เพราะอาจทาให้ผอู้ ่านพลาดสาระสาคัญ
บางตอนไปอันเป็ นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ วิธีจบั ใจความสาคัญมีหลักดังนี้
๑. พิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความสาคัญของแต่ละหน้า
๒. ตัดส่ วนที่เป็ นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง สานวนโวหาร อุปมาอุปไมย
๓. ตัวเลขสถิติ ตลอดจนคาถามหรื อคาพูดของผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นส่ วนขยายใจความสาคัญ
สรุ ปใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของตนเอง

๑๐

ตัวอย่ างการจับใจความสาคัญ
ตัวอย่ างที่ ๑
ความสมบูรณ์ของชีวติ มาจากความเข้าใจชีวติ เป็ นพื้นฐาน คือเข้าใจธรรมชาติ
เข้าใจความเป็ นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์
กับธรรมชาติ มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ
ใจความสาคัญ
ตัวอย่ างที่ ๒

ความสมบูรณ์ของชีวติ มาจากความเข้าใจชีวติ เป็ นพื้นฐาน

ความเครี ยดทาให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรี นาลีนในเลือด ทาให้หวั ใจเต้นเร็ว เส้นเลือด
บีบตัวกล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น
แข้งขาอ่อนแรง ความเครี ยดจึงเป็ นตัวการให้แก่เร็ว
ใจความสาคัญ
ตัวอย่ างที่ ๓

ความเครี ยดทาให้แก่เร็ว

โดยทัว่ ไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่ วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารกาจัดศัตรูพืช หาก
ไม่มีความรอบคอบในการใช้จะทาให้เกิดสารตกค้าง ทาให้มีปัญหาต่อสุ ขภาพฉะนั้นเมื่อ
ซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้าหลาย ๆ ครั้ง เพราะจะช่วยกาจัดสารตกค้าง
ไปได้บา้ ง บางคนอาจแช่ผกั โดยใช้น้าผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้ แต่อาจทาให้วติ ามิน
ลดลง
ใจความสาคัญ เมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้าหลายๆ ครั้ง
ตัวอย่ างที่ ๔
การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มรี ะเบียบวินยั ในการกระทาทุกสิ่ งทุกอย่าง เช่น
เรามาอยู่วดั มานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือ
ความมีระเบียบวินยั เราเดินอย่างมีระเบียบวินยั นัง่ อย่างมีระเบียบ กินอย่างมีระเบียบ
ทาอะไรก็ทาอย่างมีระเบียบ นัน่ เป็ นคนที่มีศีล ถ้าเราไม่มีระเบียบ ก็ไม่มีศีล
ใจความสาคัญ การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มรี ะเบียบวินยั ในการกระทาทุกสิ่ งทุกอย่าง

๑๑

แบบฝึ กที่ ๑
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
คาสั่ง ตั้งแต่ ข้อ ๑ – ๑๐ ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความที่กาหนดให้ในกรอบ
จับใจความสาคัญ แล้วเลือกคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ใจความสาคัญ คืออะไร
“ แม่ของเจ้ามีความหวัน่ เกรงว่าเจ้าจะเรี ยนมากเกินไปด้วยเห็นลูก
ท่านที่ไปๆ กลับมากลายเป็ นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็น มีคากล่าวว่า
เป็ นด้วยอ่านหนังสื อเหลือเกินไปนัก ส่ วนความเห็นของข้านั้น
เห็นว่าถ้าตามันจะสั้นด้วยเรี ยนมากก็ช่างหัวมัน ปล่อยให้มนั สั้นเถิด
เวลาเจ้าอยู่เมืองนอก ข้าจะให้เจ้าซื้อแว่นตา เวลากลับมาเมืองไทย
เจ้าจะกลับมารับจ้างข้าทาการ ข้าก็คงให้เงินเดือนเจ้าพอซื้อแว่นตา
เหมือนกัน”
( กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์. ๒๕๔๓ : ๑๐ )
ก. แม่ของเจ้ามีความหวัน่ เกรงว่าเจ้าจะเรี ยนมากเกินไป
ข. อ่านหนังสื อมากกลายเป็ นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็น
ค. ถ้าตามันจะสั้นด้วยเรี ยนมากก็ช่างหัวมัน
ง. ข้าก็คงให้เงินเดือนพอซื้อแว่นตา

๑๒

๒. ใจความสาคัญคืออะไร
ในกิจกรรมที่มนุษย์ตอ้ งกระทา การฟังเป็ นกิจกรรมที่คนทา
รองลงมาจากการหายใจเท่านั้น การฟังมีความสาคัญต่อความสาเร็จใน
ชีวติ ส่ วนตัว อาชีพ สังคม และครอบครัว ถ้าคนทางานได้เรี ยนรู้ถึง
การฟังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
( วันทิพย์ สิ นสูงสุ ด. ๒๕๓๕ : ๗ )
ก. การฟังเป็ นกิจกรรมที่มนุษย์ตอ้ งกระทา
ข. การฟังเป็ นกิจกรรมที่คนทารองลงมาจากการหายใจเท่านั้น
ค. การฟังมีความสาคัญต่อความสาเร็จในชีวติ
ง. คนทางานได้เรี ยนรู้ถงึ การฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๓. ใจความสาคัญคืออะไร
เพื่อนร่ วมชาติที่รัก ในอีกไม่กวี่ นั ข้างหน้า ข้าพเจ้าก็จะได้
วางมือจากหน้าที่รับผิดชอบในทาเนียบแห่งนี้ เพื่อที่จะกลับไปสู่
ฐานะซึ่งระบอบประชาธิปไตยถือว่ามีความสาคัญเหนือกว่าตาแหน่ง
ประธานาธิบดี นัน่ คือตาแหน่งประชาชน
( จิมมี่ คาร์เตอร์. ๒๕๔๒ : ๒๑๓ )
ก. เพื่อนร่ วมชาติที่รัก
ข. ข้าพเจ้าจะได้วางมือรับผิดชอบในทาเนียบแห่งนี้
ค. ระบอบประชาธิปไตยสาคัญเหนือกว่าตาแหน่งประธานาธิบดี
ง. ตาแหน่งประชาชนสาคัญกว่าตาแหน่งประธานาธิบดี

๑๓

๔. ใจความสาคัญคืออะไร
คนสมบูรณ์เป็ นอย่างไร ท่านอาจบอกว่า คนสมบูรณ์คือ
คนอ้วน เพื่อนของท่านอาจบอกว่า คนสมบูรณ์คือคนร่ ารวย บางคน
อาจบอกว่าคนสมบูรณ์ คือคนไม่พิการ แต่เบคอน ปรัชญาเมธีชาว
อังกฤษ พิจารณาคนผิดไปจากนั้น ท่านว่าคนสมบูรณ์ คือคนอ่าน
หนังสื อ...การอ่านหนังสื อทาให้คนสมบูรณ์
( เจือ สตะเวทิน. อ้างถึงใน แววมยุรา เหมือนนิล. ๒๕๔๑ : ๓๕ )
ก. คนสมบูรณ์เป็ นอย่างไร
ข. คนสมบูรณ์คือคนอ้วน
ค. เบคอน ปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ
ง. การอ่านหนังสื อทาให้คนสมบูรณ์
๕. ใจความสาคัญคืออะไร
คนไม่อ่านหนังสื อไม่สมบูรณ์เช่นนั้นหรื อ ? ถูกทีเดียว
ตามทัศนะของท่านเบคอนเพราะคนอ้วนอาจโง่ คนรวยไม่เข้าใจโลก
และชีวติ คนพิการอาจมองโลกในแง่ร้าย แต่คนที่อ่านหนังสื อขจัด
ปัญหาเหล่านี้ได้หมด เขาจึงเป็ นคนสมบูรณ์ เขาดารงชีวติ อยู่อย่าง
ทันโลก และเข้าใจชีวติ ในทุกแง่ทุกมุม เขาจึงสามารถอยู่ในสังคมอย่าง
ผาสุ ก ทั้ง ๆ ที่เขาอาจยากจนหรื ออาจพิการอย่างไรก็ตาม
( เจือ สตะเวทิน. อ้างถึงใน แววมยุรา เหมือนนิล. ๒๕๔๑ : ๓๖ )

๑๔

ก. คนไม่อ่านหนังสื อไม่สมบูรณ์เช่นนั้นหรื อ ?
ข. คนที่อ่านหนังสื อขจัดปัญหาได้ท้งั หมด
ค. คนที่อ่านหนังสื อดารงชีวติ อยูอ่ ย่างทันโลก และเข้าใจชีวติ
ง. คนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุ กทั้ง ๆ ที่เขาอาจยากจน
หรื ออาจพิการอย่างไรก็ตาม
๖. ใจความสาคัญคืออะไร
คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสะดวกสบายและมักทา
ตามใจตัวกันเป็ นปรกติ แต่กม็ ีความสานึกมัน่ ในชาติอยู่แทบ
ทุกตัวคน ยามมีอนั ตรายเกิดขึ้นแก่บา้ นเมือง เราก็รวมกันได้
เหนียวแน่น และถือวินยั ได้เคร่งครัด
( พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ )
ก. คนไทยมีจิตใจรักความสะดวกสบาย
ข. คนไทยมักทาตามใจตัวกันเป็ นปรกติ
ค. คนไทยมีความสานึกมัน่ ในชาติ
ง. คนไทยรวมกันได้เหนียวแน่นและถือวินยั ได้เคร่งครัด
๗. ใจความสาคัญคืออะไร
จะอ่านนวนิยายหรื อเรื่ องสั้น หากจะให้ได้ผลดีกจ็ ะต้องอ่าน
อย่างวิธีที่จะทวีปัญญา คืออ่านอย่างนักวิจารณ์
( เจือ สตะเวทิน. อ้างถึงใน แววมยุรา เหมือนนิล. ๒๕๔๑ : ๓๗ )

๑๕

ก. จะอ่านนวนิยายหรื อเรื่ องสั้น
ข. ต้องอ่านอย่างวิธีที่จะทวีปัญญา
ค. อ่านอย่างนักวิจารณ์
ง. อ่านนวนิยายหรื อเรื่องสั้นจะให้ได้ผลดีตอ้ งอ่านอย่างนักวิจารณ์
๘. ใจความสาคัญคืออะไร
การสาเร็จโทษเจ้านายนั้น พม่าใช้วธิ ีอย่างเดียวกับไทย คือเอาองค์
เจ้านายใส่ ถุงแล้วทุบด้วยท่อนจันทน์ วิธีน้ เี ป็ นวิธีที่เก่าแก่โบราณมาก
มาร์โคโปโลฝรั่งชาวอิตาลีที่มายังเอเชียก่อนฝรั่งคนอื่น ๆ เมือ่ หลายร้อยปี
มาแล้ว ก็บนั ทึกเรื่ องนี้เอาไว้ เหตุที่ตอ้ งใช้ท่อนจันทน์สาเร็จโทษ และไม่
ใช้ของมีคมนั้นก็อาศัยหลักที่วา่ โลหิตพระเจ้าแผ่นดินหรื อเลือดขัตติยวงศ์
นั้นจะตกลงถึงแผ่นดินไม่ได้ ถุงที่ใส่ น้นั ใช้ผา้ กามะหยี่สีแดง เพราะสี แดง
เป็ นสี ของขัตติยะและมีประโยชน์ที่วา่ แม้จะตกพระโลหิตออกมาบ้างก็
จะซึมอยู่ในผ้าแดงมองไม่เห็น ในเมืองไทยนั้นที่ที่จะสาเร็จโทษเจ้านาย
ต้องตัดใบตองปูลงบนพื้นดินอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้ องกันให้แน่นอนยิง่ ขึ้น
มิให้พระโลหิตตกถึงพื้นดินได้ และใบตองนั้นได้เป็ นผ้าพลาสติกของ
ไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ส่ วนท่อนจันทน์ที่ใช้ “ ทุบ ” นั้น ความจริ งมิใช่
ท่อนซุงทั้งท่อน แต่เป็ นไม้พลองเหลาแล้ว รู ปร่ างเหมือนไม้ตีเบสบอล
ของฝรัง่ มีขนาดและน้าหนักเหวีย่ งได้พอดี อาการที่ทุบนั้น ก็มิใช่ทุบจน
เละเป็ นแน่นอน แต่ตอ้ งเล็งให้ได้ตรงคอต่อ ตีที่นนั่ แรง ๆ โปกเดียว
คอต่อหักก็สวรรคต ทิวงคต สิ้ นพระชนม์หรื อสิ้ นชีพิตกั ษัยสุ ดแต่กรณี
( ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. ๒๕๒๙ : ๓๑ )

๑๖

ก. การสาเร็จโทษเจ้านายของไทย คือเอาองค์เจ้านายใส่ ถุงแล้วทุบด้วย
ท่อนจันทน์
ข. การสาเร็จโทษเจ้านายของพม่า คือเอาองค์เจ้านายใส่ ถุงแล้วทุบด้วย
ท่อนจันทน์
ค. การสาเร็จโทษเจ้านายด้วยท่อนจันทน์เก่าแก่โบราณมาก มาร์โคโปโล
ฝรั่งชาวอิตาลีกบ็ นั ทึกเรื่ องนี้เอาไว้
ง. ท่อนจันทน์ที่ใช้ “ ทุบ ” เป็ นไม้พลองที่เหลาแล้ว และอาการที่ “ทุบ”
ต้องเล็งให้ได้ตรงคอต่อ
๙. ใจความสาคัญคืออะไร
ธรรมชาติให้ลิ้นคนเราลิ้นเดียว แต่หูสองหู นัน่ คือ
เราต้องฟังคนอื่นยิ่งกว่าพูดถึงสองเท่า
( วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด. ๒๕๓๕ : ๒๓ )
ก. ธรรมชาติให้ลิ้นคนเราลิ้นเดียว
ข. ธรรมชาติให้หูสองหู
ค. เราต้องฟังคนอื่นถึงสองเท่า
ง. เราต้องฟังคนอื่นยิ่งกว่าพูดถึงสองเท่า

๑๗

๑๐. ใจความสาคัญคืออะไร

คนที่ไม่สวยนั้นมีโอกาสประสบความสุ ขความเจริ ญในชีวติ
สมรสมากกว่าคนสวย เพราะคนสวยนั้นเมื่อรู้วา่ สวยก็มิใคร่ ไยดีที่จะ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสมรสเพราะทะนงตัวว่ามีความสาคัญด้วยรู ป
สมบัติ สตรี ที่ขาดรู ปสมบัติน้นั จะเป็ นภรรยาที่ดีรู้จกั เอาใจสามีทุกทาง
ทาให้เกิดความรักที่ยงั่ ยืนแท้จริ งเพราะความรักอันแท้จริ งนั้น มิได้อยู่ที่
รู ปสมบัติ ซึ่งอยู่กนั นานไปก็จืดเพราะความเคยชิน แต่อยู่ที่เจตนาที่จะให้
อีกฝ่ ายหนึ่งพอใจนั้นมากกว่า คนสวยนั้นมักจะมีคนติดตามห้อมล้อม
หรื อมีคนปรารถนาอยู่ตลอด จนลืมสัญชาตญาณที่จะฟักไข่ให้เป็ นตัว
ส่ วนคนที่ไม่สวยนั้น ธรรมชาติกบั เพิม่ สัญชาตญาณเอาใจคนอื่นนี้ให้
จนในที่สุดด้วยความหวังดีและเจตนาดี ตลอดจนความน่ารักต่าง ๆ ของ
คนไม่สวยนั้นเอง ผูท้ ี่อยู่ดว้ ยไปนาน ๆ ก็จะเห็นสวยได้อย่างประหลาด
( ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. ๒๕๑๔ : ๒๗๖ )

ก. คนที่ไม่สวยนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสุ ขความเจริ ญในชีวติ สมรส
มากกว่าคนสวย
ข. คนสวยมิใคร่ไยดีที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสมรส
ค. ความรักอันแท้จริ งนั้นมิได้อยู่ที่รูปสมบัติ
ง. ความหวังดีและเจตนาดีตลอดจนความน่ารักต่าง ๆ ของคนไม่สวย ผูท้ ี่
อยู่ดว้ ยนาน ๆ ก็จะเห็นสวยได้อย่างประหลาด

๑๘

แบบฝึ ก
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
คาชี้แจง จงอ่านเรื่ องต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามในแบบฝึ กที่ ๒
ยาปราบศั
ยาปราบศั
ตรูตพรูชื พชื
ยาปราบศัตรู พืช คือยาพิษชนิดหนึ่ง ใช้สาหรับฆ่าหรื อทาลายสัตว์และวัชพืช
แบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ ยาฆ่าแมลงและยาปราบวัชพืชจะประกอบไปด้วยสาร
เคมีหลายชนิด บ้างก็รวมเอาสารสกัดที่ได้จากพืชรวมอยู่ดว้ ย เช่น ยาปราบศัตรู พืช
บางชนิดสกัดมาจาก สะเดา เป็ นต้น แต่โดยมากจะประกอบไปด้วยสารเคมีลว้ น ๆ
มากกว่า
ยาปราบศัตรู พืชที่สกัดมาจากพืชมีอนั ตรายน้อยกว่ายาฆ่าแมลงที่มาจากสารเคมี
ล้วน ๆ เช่น DDT( ดีดีที ) เป็ นยาฆ่าแมลงที่นิยมใช้กนั มากเมื่อ ๒๐ ปี ที่แล้ว เพราะมันมี
ประสิ ทธิภาพสู ง สามารถฆ่าแมลงได้ทุกชนิดแต่ในไม่ชา้ แมลงก็พฒั นา ภูมิคมุ้ กันของมัน
ขึ้นมาเอง จนมันไม่กลัว ดีดีทอี ีกต่อไป และยังยากที่จะหาสู ตรยาใหม่ ๆ มาทาลายมัน
อีกด้วย นักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบด้วยว่า ดีดีที เมื่อฉีดแล้วไม่หายไปไหน มันยังคงลอย
ปะปนอยู่ในอากาศจับคราบอยู่บนพื้นทาลายสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ
ตัวยาชนิดใหม่ที่ใช้ฆ่าแมลงถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ในชื่อต่าง ๆ โฆษณากันทั้งทาง
วิทยุและโทรทัศน์ในไม่ชา้ แมลงก็จะพัฒนาภูมิคมุ้ กันของมันขึ้นมาสู้กบั ยาชนิดใหม่ ๆ
จนยานั้นพ่ายแพ้ไป แล้วเราก็ตอ้ งคิดค้นตัวยาใหม่ที่แรงขึ้น ๆ ทุกทีการฆ่าทาลายแมลง
หรื อวัชพืชรวมทั้งหญ้านั้นมีอนั ตรายเหมือนกัน เพราะสารพิษเหล่านี้อาจสะสมอยู่ในหญ้า
ที่ววั ควายกิน สะสมอยู่ในน้าที่ไหลมาจาก เรื อกสวน ไร่ นาสะสมอยู่ในปลา ซึ่งกินสัตว์
หรื อพืชน้าเป็ นอาหาร และในที่สุดสิ่ งเหล่านี้กก็ ลายมาเป็ นอาหารของคนเรา นอกจากนั้น
พืชผักทีเ่ รากินเข้าไปอาจมียาฆ่าแมลงสะสมตกค้างอยู่ในหัว ลาต้น ใบ ดอก ทาอันตราย
ต่อสุ ขภาพของเราอีกด้วย

๑๙

แบบฝึ กที่ ๒
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย ( X ) ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่ถูกต้องที่สุด

เพียงคาตอบเดียว (๑๐ คะแนน )
๑. ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้องเกีย่ วกับการอ่านจับใจความของเรื่ องนี้
ก. เรื่ องนี้มีส่วนขยายใจความสาคัญทั้งหมด ๓ ประเด็น
ข. เรื่องนี้มีใจความสาคัญที่สุด ๓ ประเด็น
ค. เรื่องนี้มีใจความสาคัญที่สุดประเด็นเดียว
ง. เรื่ องนี้มีใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าหลายประเด็น
๒. ใจความสาคัญของย่อหน้าที่ ๑ คืออะไร
ก. ยาปราบศัตรูพืชจะประกอบไปด้วยสารเคมี
ข. ยาปราบศัตรูพืชคือยาพิษชนิดหนึ่ง ใช้สาหรับฆ่าหรื อทาลายสัตว์และวัชพืช
ค. เราสามารถนาสะเดามาสกัดเป็ นยาปราบศัตรูพืช
ง. ยาปราบศัตรู พืชแบ่งออกเป็ นสองประเภทคือยาฆ่าแมลงและยาปราบ
วัชพืชหรือยาฆ่าหญ้า
๓. ใจความสาคัญของย่อหน้าที่ ๒ คืออะไร
ก. ยาปราบศัตรูพืชที่สกัดมาจากพืชมีอนั ตรายน้อยกว่ายาฆ่าแมลงที่มาจากสารเคมี
ข. ดีดีที เป็ นยาฆ่าแมลงที่นิยมกันมากเมื่อ ๒๐ ปี ที่แล้ว
ค. แมลงสามารถพัฒนาภูมิคมุ้ กันของมันขึ้นมาเองจนไม่กลัวดีดีทีอีกต่อไป
ง. ดีดีที เมื่อฉีดแล้วไม่หายไปไหนมันจะลอยปะปนอยู่ในอากาศ จับคราบบนพื้น
ทาลายสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ

๒๐

๔. ใจความสาคัญของย่อหน้าที่ ๓ คืออะไร
ก. ยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ในชื่อต่าง ๆ โฆษณาทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์
ข. แมลงจะพัฒนาภูมิคุม้ กันของมันเพื่อสู้กบั ยาชนิดใหม่ๆ
ค. การฆ่าทาลายแมลงหรื อวัชพืชมีอนั ตราย
ง. สารเคมีจากยาฆ่าแมลงจะสะสมอยู่ในสัตว์ หรื อพืช ซึ่งจะเป็ นอาหารของคน
๕. เรื่องนี้ผเู้ ขียนมีจุดมุ่งหมายใดมากที่สุด
ก. ให้ความรู้
ข. ให้ความเพลิดเพลิน
ค. ให้ความคิดเห็น
ง. เตือนสติ
๖. ประสบการณ์และภู มิหลังเรื่ องใดที่จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องนี้ได้เข้าใจ
มากขึ้น
ก. ความรู้ดา้ นการเรื อน
ข. ความรู้ดา้ นการเกษตร
ค. ความรู้ดา้ นการค้าขาย
ง. ความรู้ดา้ นอุตสาหกรรม
๗. จากเรื่ องที่อ่านเราสามารถนาพืชชนิดใดมาสกัดเป็ นยาปราบศัตรู พืช
ก. หญ้า
ข. สะเดา
ค. กล้วย
ง. กระชาย
๘. เพราะเหตุใดจึงควรใช้ยาปราบศัตรู พืชที่สกัดมาจากพืช
ก. หาง่าย
ข. ผลิตง่าย
ค. มีประสิ ทธิภาพในการใช้สูง
ง. มีอนั ตรายน้อยกว่าสารเคมี

๒๑

๙. ผูเ้ ขียนต้องการเน้นในเรื่ องใดเป็ นสาคัญ
ก. การขายยาปราบศัตรูพืช
ข. การผลิตยาปราบศัตรู พืช
ค. ประโยชน์และโทษในการใช้ยาปราบศัตรู พืช
ง. วิธีการปราบศัตรู พืช
๑๐. ข้อใดควรเป็ นการสรุ ปใจความสาคัญของเรื่องนี้ท้งั หมด
ก. ยาปราบศัตรูพืชเป็ นยาพิษชนิดหนึ่ง
ข. ดีดีที เป็ นยาฆ่าแมลงที่มีประสิ ทธิภาพในการฆ่าแมลงสู ง
ค. สารพิษจากยาฆ่าแมลงจะสะสมอยู่ในสัตว์
ง. ยาปราบศัตรู พืชมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพของมนุษย์

๒๒

แบบฝึ กที่ ๓

คาสั่ง จงขีดเส้นใต้ประโยคใจความสาคัญจากข้อความที่กาหนดให้
๑. ความสมบูรณ์ของชีวติ มาจากความเข้าใจชีวติ เป็ นพื้นฐาน คือเข้าใจธรรมชาติ
เข้าใจความเป็ นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั
ธรรมชาติ มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริ งใจ
๒. ความเครี ยดทาให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรี นาลีนในเลือด ทาให้หวั ใจเต้นเร็ว เส้ นเลือดบีบตัว
กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติและเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขา
อ่อนแรง ความเครี ยดจึงเป็ นตัวการที่เร่ งให้แก่เร็ว
๓. สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้ องกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสาร
เส้นใยมากกว่าข้าวขาว ๘ เท่า ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้าตาลในอาหาร แล้วขับ
ออกมาเป็ นกากอาหาร ทาให้ไขมันและน้าตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง
๔. ปลาทูจากจังหวัดสมุทรสงครามหรื อแม่กลองกินอร่อยกว่าปลาทูน่านน้ าอื่น เพราะนวลดิน
และระบบน้า บริ เวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริ เวณ
ปากน้าและก้นอ่าวแม่กลองจะเป็ นดินเลนร่ วนซุยซึ่งมีนวลดินที่ทาให้ปลาทูอร่ อย
๕. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบ้านไว้ดงั นี้คือ สามีเป็ นใหญ่นอกบ้าน ซึ่งหมายความ
ว่า สามีเป็ นผูม้ ีภาระหน้าที่ทางานภายนอกบ้านเป็ นงานอาชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่ วนภริ ยา
เป็ นใหญ่ในบ้าน ซึ่งหมายความถึงผูร้ ับผิดชอบในการปกครองดูแลกิจการในบ้านซึ่งเป็ นพวก
การบ้านงานครัวนัน่ เองหรื อ “ สามีเป็ นผูห้ า ภริ ยาเป็ นผูเ้ ก็บ ( เงิน )” การแบ่งหน้าที่ของสามี
และภริ ยากันเช่นนี้ทาให้คนแต่กอ่ นอยู่ดว้ ยกันอย่างสันติสุข

๒๓

แบบฝึ กที่ ๔

คาสั่ง ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วสรุ ปเป็ นใจความสาคัญ
๑. ย้อนไปสมัยผมเป็ นเด็กประถม นอกจากวิชาภาษาไทยและวิชาวาดเขียนแล้วยังมี
วิชาขับร้องอีกหนึ่งที่ผมได้คะแนนดีกว่าใครเพื่อน กระนั้นก็หาได้เต็มสิ บไม่ แม้ครู สาว
( โสดและสวยเหลือเกิน ) จะชมแล้วชมอีกหน้าชั้นเรี ยนว่าผมแก้วเสี ยงดีเป็ นเอก ถ้า
เปรี ยบนกก็เป็ นนกโกกิลาซึ่งกินแสงจันทร์เป็ นอาหารหลัก แต่เสี ยทีผ่ มมักจะประหม่า
ออกอาการหน้าซีดขาสั่น ไปเสี ยทุกคราว ครู จึงจาใจหักคะแนนท่าทางไปหนึ่งคะแนน
ใจความสาคัญ คือ.............................................................................................................
๒. ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กรุ่ นหนุ่มคนหนึ่งชื่อม่วง ได้ฝากตัวเป็ นศิษย์กบั พระ
อาจารย์คง วัดพุทไธสวรรค์ เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่าง ๆ ม่วงเป็ นเด็กที่มีความอดทน
และมัน่ คงเจรจาสิ่ งใดแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนคาพูดง่าย ๆ
ใจความสาคัญ คือ.............................................................................................................
๓. คราวหนึ่งมีผนู้ าเอากระต่ายมาถวายพระอาจารย์คง อาจารย์จึงให้นายม่วงเอาไปย่าง
ไฟไว้สาหรับฉันเพล นายม่วงก็นากระต่ายไปย่างไฟ แต่ในขณะที่กาลังย่างอยู่น้นั
กลิ่นกระต่ายนั้นหอมน่ากิน นายม่วงจึงแอบกินกระต่ายไปหนึ่งขา
ใจความสาคัญ คือ.............................................................................................................
๔. เมื่อถึงเวลาฉันเพล อาจารย์กถ็ ามนายม่วงว่า “ทาไมกระต่ายมีสามขา นายม่วงก็
ตอบว่าไม่รู้ เห็นกระต่ายมันมีสามขามาอย่างนี้” อาจารย์น้นั ไม่เชื่อกระต่ายต้องมีสี่ขา
และบอกว่านายม่วงโกหก แต่นายม่วงก็ยืนยันกระต่ายมีสามขาจริ ง ๆ
ใจความสาคัญ คือ.............................................................................................................
๕. ตอนสายวันหนึ่งเมื่อต้นปี น้ เี องมีปรากฎการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ทุ่งหลังบ้านของ
ผม เพราะนอกจากมีเสี ยงกบ เขียดร้องระงมตามปกติแล้วยังมีเสี ยงหมาเห่าแทรกด้วย
ใจความสาคัญ คือ.............................................................................................................

๒๔

แบบทดสอบหลังเรียน
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ

คาสั่ง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย ( X ) ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่ถูกต้อง

ที่สุดเพียงคาตอบเดียว (๑๐ คะแนน)
๑. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
ก. เมือ่ อ่านแล้วสามารถสรุ ปหรื อย่อเรื่ องได้
ข. เมือ่ อ่านแล้วสามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งและคาแนะนาได้
ค. เมือ่ อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริ ง แสดงข้อคิดเห็น
ง. เมื่ออ่านแล้วสามารถจาคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้
๒. บุคคลในข้อใดไม่ใช้หลักในการอ่านจับใจความ
ก. ลาไยยืมหนังสือจากห้องสมุดมาทารายงานโดยยังไม่มีหวั ข้อในการทางาน
ข. สาวอ่านเรื่ องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพจบแล้วจึงเขียนสรุ ปความสาคัญของเรื่ องเป็ น
สานวนของตนเอง
ค. หลังจากน้อยอ่านเรื่ องนิด ๆ หน่อย ๆ จบเธอก็ต้ งั คาถามตนเองว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร
ง. นิ่มอ่านเรื่ องเที่ยวท่าเรือแล้วหาใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าทุกครั้ง
คนไทยทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย ทรัพยากร สถาบัน
และเอกลักษณ์ทุกอย่างที่แสดงความเป็ นไทย เพื่อให้ชาติไทยคงอยู่ตลอดไปสถาบัน
หลักหรือสถาบันสาคัญที่เราต้องเคารพและจงรักภักดีคอื
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยเ์ พราะสถาบันทั้งสามนี้เป็ นสถาบันที่แสดงถึงความมัน่ คงของ
ประเทศชาติ

๒๕

๓. ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็ นสาคัญ
ก. ชาวไทย
ข. อาหารไทย
ค. ชาติไทย
ง. วัฒนธรรมไทย
๔. หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของชาวไทยคือสิ่ งใด
ก. ทาอาหารไทยได้อร่ อย
ข. ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย
ค. พูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน
ง. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕. สถาบันที่มีความสาคัญต่อความมัน่ คงของชาติไทยคือสถาบันใด
ก. วัด
ข. รัฐบาล
ค. ครอบครัว
ง. พระมหากษัตริ ย ์
๖. เอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นคนไทยคือข้อใด
ก. ภาษาไทย
ข. อาหารไทย
ค. ขนมไทย
ง. ผ้าไหมไทย
นกพิราบสี ชมพูมีถิ่นฐานอยู่บนเกาะมอริ ตสั ในทวีปแอฟริ กา อาศัยอยู่ใน
ป่ าละเมาะ อาหารของพวกมันก็คอื ดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบ
สี ชมพูมีจานวนลดลงเป็ นอย่างมากเนื่องมาจากการล่าของมนุษย์ ปัจ จุบนั นกพิราบ
สี ชมพูมีอยู่ในป่ าประมาณ ๒๕ ตัว และในสวนสัตว์ประมาณ ๑๕๐ ตัว

๒๖

๗. ข้อความนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด
ก. นกพิราบสีเทา
ข. นกพิราบสี ชมพู
ค. นกพิราบสี ขาว
ง. นกพิราบพันธุ์ใหม่
๘. นกในข้อความนี้มีถนิ่ ฐานอยู่ที่ใด
ก. ทวีปยุโรป
ข. ทวีปเอเชีย
ค. ทวีปแอฟริ กา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๙. อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้จานวนนกลดลง
ก. มนุษย์
ข. ภัยธรรมชาติ
ค. โรคระบาด
ง. ขาดอาหาร
๑๐. ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่ งใดเป็ นสาคัญ
ก. อาหารของนกพิราบสี ชมพู
ข. ที่อยูอ่ าศัยของนกพิราบสี ชมพู
ค. ประวัติของนกพิราบสี ชมพู
ง. ปริ มาณจานวนนกพิราบ

๒๗

ภาค
ผนวก

๒๘

เฉลย

๒๙

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
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๓๐

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
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๓๑

เฉลยแบบฝึ กที่ ๑
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
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๓๒

เฉลยแบบฝึ กที่ ๒
ยาปราบศัตรู พชื

๑.
๒.
๓.
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๕.
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๓๓

เฉลยแบบฝึ กที่ ๓
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ

คาสั่ง จงขีดเส้นใต้ประโยคใจความสาคัญจากข้อความที่กาหนดให้
๑. ความสมบูรณ์ ของชีวติ มาจากความเข้ าใจชีวติ เป็ นพืน้ ฐาน คือเข้าใจธรรมชาติ
เข้าใจความเป็ นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั
ธรรมชาติ มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริ งใจ
๒. ความเครี ยดทาให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรี นาลีนในเลือด ทาให้หวั ใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว
กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติและเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น
แข้งขาอ่อนแรง ความเครียดจึงเป็ นตัวการที่เร่ งให้แก่เร็ว
๓.สารอาหารในข้ าวกล้ องจะช่ วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่ วยป้ องกันโรคอ้วน ข้าวกล้อง
มีสารเส้นใยมากกว่าข้าวขาว ๘ เท่า ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้าตาลในอาหาร แล้วขับ
ออกมาเป็ นกากอาหาร ทาให้ไขมันและน้าตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง
๔. ปลาทูจากจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองกินอร่ อยกว่าปลาทู น่านนา้ อืน่ เพราะนวลดิน
และระบบนา้
บริ เวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริ เวณ
ปากน้าและก้นอ่าวแม่กลองจะเป็ นดินเลนร่ วนซุยซึ่งมีนวลดินที่ทาให้ปลาทูอร่ อย
๕. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบ้านไว้ดงั นี้คือ สามีเป็ นใหญ่นอกบ้าน ซึ่งหมายความว่า
สามีเป็ นผูม้ ีภาระหน้าที่ทางานภายนอกบ้านเป็ นงานอาชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่ วนภริ ยาเป็ น
ใหญ่ในบ้าน ซึ่งหมายความถึงผูร้ ับผิดชอบในการปกครองดูแลกิจการในบ้านซึ่งเป็ นพวกการบ้าน
งานครัวนัน่ เองหรื อ “ สามีเป็ นผูห้ า ภริ ยาเป็ นผูเ้ ก็บ
( เงิน )” การแบ่ งหน้ าที่ของสามีและภริยากันเช่ นนีท้ าให้ คนแต่ ก่อนอยู่ ด้วยกันอย่ าง
สันติสุข

๓๔

เฉลยแบบฝึ กที่ ๔
หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วสรุ ปเป็ นใจความสาคัญ
๑. ย้อนไปสมัยผมเป็ นเด็กประถม นอกจากวิชาภาษาไทยและวิชาวาดเขียนแล้ว ยังมี
วิชาขับร้องอีกหนึ่งที่ผมได้คะแนนดีกว่าใครเพื่อน กระนั้นก็หาได้เต็มสิ บไม่ แม้ครู สาว
( โสดและสวยเหลือเกิน ) จะชมแล้วชมอีกหน้าชั้นเรี ยนว่าผมแก้วเสี ยงดีเป็ นเอก ถ้า
เปรี ยบนกก็เป็ นนกโกกิลา ซึ่งกินแสงจันทร์เป็ นอาหารหลัก แต่เสียที่ผมมักจะประหม่า
ออกอาการหน้าซีดขาสั่น ไปเสี ยทุกคราว ครู จึงจาใจหักคะแนนท่าทางไปหนึ่งคะแนน
ใจความสาคัญ คือ ผู้เขียนถูกหักคะแนนวิชาขับร้ อง เพราะประหม่ าเมือ่ ครั้งยังเด็ก
๒. ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กรุ่ นหนุ่มคนหนึ่งชื่อม่วง ได้ฝากตัวเป็ นศิษย์กบั พระ
อาจารย์คง วัดพุทไธสวรรค์ เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่าง ๆ ม่วงเป็ นเด็กที่มีความอดทน
และมัน่ คง เจรจาสิ่ งใดแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนคาพูดง่าย ๆ
ใจความสาคัญ คือ ม่วงขอเป็ นศิษย์ อาจารย์ คงเพือ่ เรียนอาคม
๓. คราวหนึ่งมีผนู้ าเอากระต่ายมาถวายพระอาจารย์คง อาจารย์จึงให้นายม่วงเอาไปย่าง
ไฟไว้สาหรับฉันเพล นายม่วงก็นากระต่ายไปย่างไฟ แต่ในขณะที่กาลังย่างอยู่น้นั
กลิ่นกระต่ายนั้นหอมน่ากิน นายม่วงจึงแอบกินกระต่ายไปหนึ่งขา
ใจความสาคัญ คือ ม่วงย่ างกระต่ าย แล้วแอบกินกระต่ ายไป ๑ ขา
๔. เมื่อถึงเวลาฉันเพล อาจารย์กถ็ ามนายม่วงว่า “ทาไมกระต่ายมีสามขา นายม่วงก็
ตอบว่าไม่รู้ เห็นกระต่ายมันมีสามขามาอย่างนี้” อาจารย์น้นั ไม่เชื่อกระต่ายต้องมีสี่ขา
และบอกว่านายม่วงโกหก แต่นายม่วงก็ยืนยันกระต่ายมีสามขาจริ ง ๆ
ใจความสาคัญ คือ อาจารย์ ถามนายม่วงว่ าทาไมกระต่ ายมี ๓ ขา นายม่วงยืนยันว่ า
กระต่ ายมี ๓ ขาจริง ๆ
๕. ตอนสายวันหนึ่ง เมือ่ ต้นปี นี้เองมีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ทุ่งหลังบ้านของ
ผม เพราะนอกจากมีเสี ยงกบ เขียดร้องระงมตามปกติแล้วยังมีเสี ยงหมาเห่าแทรกด้วย
ใจความสาคัญ คือ ผู้เขียนได้ยินเสียงหมาเห่าที่หลังบ้ านของผู้เขียน

๓๕
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