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การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้สารขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่จะต้องรับสาร จากการอ่านเป็น
ประจ าและในรูปแบบต่าง ๆ การอ่านจับใจความนับเป็นสิ่งส าคัญ  จึงได้จัดท า   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ชุดที่ ๓ เรื่อง ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา เน้นให้นักเรียนเข้าใจความหมายค าศัพท์  ตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
จับใจความ สรุปความ และสรุปคุณค่าของเรื่องที่อ่าน เพื่อประโยชน์ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป   

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญมีทั้งหมด ๖ ชุด ดังนี้  
   ชุดที่ ๑ เรื่อง  นิทานปลูกฝังคุณธรรม 
   ชุดที่ ๒ เรื่อง  วรรณกรรมตามวิถีท้องถิ่น 
   ชุดที่ ๓ เรื่อง  สารคดีน่ารู้ควรศึกษา 
   ชุดที่ ๔ เรื่อง  พระบรมราโชวาทน าทางชีวิต 
   ชุดที่ ๕ เรื่อง  พินิจเกร็ดวัยรุ่นพาสุขใจ 
   ชุดที่ ๖ เรื่อง  ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา 

 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญชุดนี้ประกอบด้วยค าชี้แจง  ค าแนะน าส าหรับครูและนักเรียน ตัวชี้วัด 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมแนวค าตอบและ
เฉลย 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม 

            

 

                                                 

          ชนกนันท์  ค ำจิตร 

                              โรงเรียนเมืองยมวิทยำคำร 
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เรื่อง                          หน้ำ 
ค าน า               ก 
สารบัญ                                                 
ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ       
ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู          
ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน                                        
สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด                                 
จุดประสงค์การเรียนรู้           
แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ ๖ เรื่องร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา     
ใบความรู้เรื่องการอ่านกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรอง                              
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญตอนที่ ๑ บทร้อยกรองของขวัญจากธรรมชาติ   
บทร้อยกรองของขวัญจากธรรมชาติ        
เรียนรู้ความหมายค าศัพท์         
กิจกรรมที่ ๑ เรียนรู้ค าและความหมาย        
กิจกรรมที่ ๒ ตั้งค าถามจากเรื่อง                             
กิจกรรมที่ ๓.๑ หาค าตอบของค าถาม        
กิจกรรมที่ ๓.๒ หาค าตอบของค าถาม        
กิจกรรมที่ ๔ สื่อความมีประสิทธิภาพ        
กิจกรรมที่ ๕ เน้นย้ าความให้แม่นย า        
แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ ๖ เรื่องร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา    
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก เฉลยแนวค าตอบแบบฝึกทักษะ 

ภาคผนวก ข เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
บรรณานุกรม 
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                     ค ำชี้แจงกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

 

๑. ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  มีทั้งหมด ๖ ชุด  
๒. ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ชุดที่ ๖ เรื่อง ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ 

ปัญญา ใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านคิดเขียนสื่อความน าเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้   ที่ ๖  มีกิจกรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเนื้อหาพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  จากบทร้อยกรองเป็นแบบฝึกที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

๓. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่าน     
จับใจความส าคัญด้วยตนเอง แต่ละชุดมีแบบฝึกทักษะการอ่านตามล าดับ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

    ๓.๑ การอ่านแบบส ารวจ : แบบฝึกท่ี ๑ : เรียนรู้ค าและความหมาย 
    ๓.๒ การตั้งค าถามถามตนเองไว้ในใจจากเรื่อง : แบบฝึกที่ ๒ : ตั้งค าถามจากเรื่อง 
    ๓.๓ การอ่านเพื่อตอบค าถามท่ีตนเองอยากรู้ : แบบฝึกที่ ๓ : หาค าตอบของค าถาม 
    ๓.๔ การจดจ าและเข้าใจข้อความส าคัญจากเรื่อง : แบบฝึกที่ ๔ : สื่อความมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๕ ทบทวนการอ่านให้เข้าใจและถูกต้อง : แบบฝึกที่ ๕ : เน้นย้ าความให้แม่นย า 
๔. ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญชุดนี้ประกอบด้วย  

      ๔.๑ ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู 
      ๔.๒ ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 
      ๔.๓ สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 
      ๔.๔ แบบทดสอบก่อนเรียน 
      ๔.๕ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ แบบฝึกที่ ๑ – ๕  
      ๔.๖ แบบทดสอบหลังเรียน 
      ๔.๗ แนวค าตอบแบบฝึกทักษะการอ่าน 
      ๔.๘ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
               หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญชุดนี้ จะเป็นแนวทาง ในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ที่ก าหนดไว้ 
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                          ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับครู 
 

 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ชุดที่ ๖ ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญาจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประกอบ 
การสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ใช้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ ๓  
โดยน าไปใช้ประกอบกับแผนจัดการเรียนรู้  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านแก่นักเรียน โดยมีวิธีการใช้ดังนี้  
  ๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มีทั้งหมด ๖ ชุด 
   ๒. แบบฝึกทักษะการอ่านชุดนี้เป็นชุดที่ ๖ ใช้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญร้อยกรอง 
              ไทยสร้างสรรค์ปัญญา  ประกอบด้วย 

๒.๑ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง จ านวน ๒ ตอน มีแบบฝึกทักษะการอ่าน  
      ตอนละ ๕ กิจกรรม  
๒.๒ ใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านคิดเขียนสื่อความน าเสนอ แผนการจัดการ 

                    เรียนรู้ที่ ๖ 
๓. การน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 

        ๓.๑ ครูศึกษาค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
        ๓.๒ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนะน าวิธีใช้แบบฝึกทักษะชุดนี้ให้นักเรียนเข้าใจ 

          ก่อนน าไปใช้ และอธิบายให้ทราบถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการอ่าน  
          เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา 

        ๓.๓ ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ 
        ๓.๔ ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบทร้อยกรองและให้นักเรียนท าแบบฝึก 

         ทักษะการอ่าน กิจกรรมที่ ๑ – ๕  โดยก าหนดเวลาให้เหมาะสมตามความสามารถ 
         ของนักเรียน 

        ๓.๕ ครคูอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อพบข้อสงสัยหรือมีปัญหาขณะท าแบบฝึก 
                   ทักษะการอ่าน 
           ๓.๖ ครูให้นักเรียนตรวจค าตอบจากแนวค าตอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  
        ๓.๗ ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ 
        ๓.๘ ครแูละนักเรียนร่วมเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน                                                                                                                
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                          ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับนกัเรียน 
 

 

การน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้น นักเรียนควร
ปฏิบัติดังนี้ 

๑. แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความส าคัญมีทั้งหมด ๖ ชุด 
๒. แบบฝึกทักษะการอ่านชุดนี้เป็นชุดที่ ๖ ใช้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เรื่อง 

ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ๒ ตอน ตอนละ ๕ กิจกรรม  
๓. ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

 ๓.๑ นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ                        

 ๓.๒ นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนที่จะศึกษา
เนื้อหา 
๓.๓ นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องบทร้อยกรอง ทั้ง ๒ ตอน                                                   
๓.๔ หลังจากอ่านเนื้อเรื่องบทร้อยกรองจบ นักเรียนศึกษาค าศัพท์และความหมายแล้ว ท า
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ที่ ๑ – ๕ 

๔. นักเรียนตรวจค าตอบจากแนวค าตอบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
๕. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากการอ่านเนื้อเรื่อง  
๖. ร่วมกันเฉลยและตรวจค าตอบเพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนา 

                                            

                                                 

 

 

              



๑ 

 
                    
                        

                      แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

                ชุดที่ ๖ เรื่อง ร้อยกรองไทยสร้ำงสรรค์ปัญญำ 
     เวลำ ๒ ชั่วโมง 

 
 
 

                                             

    
   

สำระ : กำรอ่ำน 
 
 
 

  มำตรฐำน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา  
                          ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
  สำระกำรเรียนรู ้  : การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ  
 
 
 
 

                                                ตัวชีว้ัด 
 
 

   ท๑.๑ ม.๓/๒ : ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

   ท๑.๑ ม.๓/๓ : ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
   ท๑.๑ ม.๓/๔ : อ่านเร่ืองต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
   ท๑.๑ ม.๓/๙ : ตีความ และประเมินค่า แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย            
                      เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  
 
                                                                                                   

                 



จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
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   ๑. ด้ำนควำมรู ้(K) 
 

        ๑.๑ นักเรียนบอกความหมายของบทร้อยกรองได้ 
        ๑.๒ นักเรียนอธิบายความหมายของค าในบทร้อยกรองท่ีอ่านได้ 
        ๑.๓ นักเรียนจับใจความส าคัญและบอกแนวคิดจากบทร้อยกรองท่ีอ่านได้ 
 

  ๒. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P) 
 ๒.๑ นักเรียนตีความและประเมินค่าจากการอ่านบทร้อยกรองได ้
 

  ๓. ด้ำนคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ (A) 
 ๓.๑ มีวินัย 
 ๓.๒ ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.๓ มุ่งมั่นในการท างาน 
 ๓.๔ รักความเป็นไทย 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมพร้อมท ำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนได้แล้วค่ะ… 



๓ 
 
  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
      ชุดที่ ๖ เรื่องร้อยกรองไทยสร้ำงสรรค์ปัญญำ 

 
       

 

 

 
         ค ำช้ีแจง      
   
         

๑. แบบทดสอบฉบับนี้ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ ชุดที่ ๖     
    เรื่อง ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา  เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก  มีท้ังหมด ๑๐ ข้อ            
    คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (ข้อละ ๑ คะแนน) 

๒. ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หน้าค าตอบท่ีถูกต้อง           
    เพียงค าตอบเดียว  โดยใช้เวลา ๑๐ นาที 

 

          
  

๑.  ข้อใดอธิบายความหมายของค าว่า “ร้อยกรอง”ได้ถูกต้องที่สุด 
            ก. ค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
        ข. งานเขียนท่ีมีสัมผัสใน มีการเล่นค า 
       ค. งานเขียนท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยมีลักษณะบังคับจ ากัดจ านวนค า   
       ง. ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 
 

๒.  ข้อใดไม่จัดเป็นชนิดของบทร้อยกรอง 
       ก. ลิลิต 
       ข. กลอน 
       ค. กาพย์ 
       ง. โคลง 
 
 
 
                                  
 
 

 

ตั้งใจท ำนะคะ 



๔ 
 

 
   

           
           อ่ำนค ำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๓ – ๔ 
 

           ค ำเหลวไหลหมื่นแสนค ำไร้ค่ำยิ่ง       สู้ค ำจริงเพียงค ำเดียวย่อมไม่ได้ 
           เพรำะฟังแล้วสงบล้ ำน ำสุขใจ                หยุดหลงใหลคลำยขุ่นข้องเลิกหมองมัว 
                 

                                               อรปรียำ  ญำณะชัย : ๒๕๕๕ (หน้ำ ๔๐) 
 
 

๓. จากค าประพันธ์ผู้แต่งต้องการบอกอะไรแก่ผู้อ่านมากท่ีสุด 
                  ก. ค าพูดเหลวไหลมีค่ากว่าค าพูดที่เป็นความจริง    
             ข. ให้เชื่อฟังค าพูดของผู้อื่นน ามาซึ่งความสบายใจ 
     ค. ให้พูดท่ีเป็นความจริงมีค่าย่ิงน ามาซึ่งความสุขใจ 
     ง. ให้เลิกเชื่อเรื่องต่าง ๆ เพราะจะท าให้อารมณ์ขุ่นมัว 

๔.  จากค าประพันธข์้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียน 
       ก. ชี้แจง 
       ข. แนะน า 
       ค. ขอร้อง 
       ง. เชิญชวน 
 

  อ่ำนค ำประพันธ์ตอ่ไปน้ีแล้วตอบค ำถำม ขอ้ ๕ – ๗ 
         ก้ำวน้อยน้อย 

                    ก้ำวน้อยน้อยค่อยก้ำวครำวละขั้น          อำจถึงชั้นสูงเทำ่นกเขำเหิน 
            ขีดละขั้นครั้งนำทีเข็มชี้เดิน                         ประกอบเกินกัปกัลป์พุทธันดร 
            เรียงอิฐตดิแน่นแผ่นละครั้ง                         ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสงิขร 
            หยำดละหยดวำรินรดดินดอน                      เป็นสำครใหญ่กว้ำงเวิ้งว้ำงเอย 
                                                       ฐะปะนีย์  นำครทรรพ : ๒๕๕๓ (หน้ำ ๑๘๘) 
 
 
 

๕.  ค าประพันธ์ข้างต้นนี้สื่อความตรงกับส านวนไทยข้อใดมากท่ีสุด 
       ก. ตัวเป็นเกลียว 
       ข. หว่านพืชหวังผล 
       ค. ลูกไก่อยูใ่นก ามือ 
       ง. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม 

                                           



 ๕ 
 
      ๖. จากค าประพันธ์ค าว่า “สาคร” มีความหมายเหมือนค าในข้อใดท้ังสองค า 
     ก. บรรพต  ไพร     
     ข. โพยม  สินธุ 
     ค. นาคา  สินธพ 
     ง. วารี  อรรณพ 
 

     ๗. ค าประพันธ์วรรคใดสื่อความถึงการประสบความส าเร็จ 
     ก. เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละครั้ง   
     ข. หยาดละหยดวารินรดดินดอน 
     ค. ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร 
     ง. ก้าวน้อยน้อยค่อยก้าวคราวละขั้น 
 

     ๘. ค าในข้อใดมีความหมายโดยนัย 
      ก. อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วส้ินซาก       แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย 
      ข. แหวกเมฆใหญ่น้อยท่ีลอยขวางหน้า    หอบเธอขึ้นฟ้าเป็นดาวเลิศเลอ 
      ค. ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวท่ีเลี้ยวลด            ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน 
      ง. โบราณว่าถ้าเหลือก าลังลาก             ให้ออกปากบอกแขกมาช่วยหาม 
     ๙. ข้อใดเรียงล าดับความบทร้อยกรองต่อไปนี้ไดถู้กต้อง 
      ๑. หอมแต่ตามลมฤๅ      กลับย้อน 
      ๒. หอมสุดหอมสะท้อน   ท่ัวใกล้ไกลถึง 
      ๓. หอมกลิ่นดอกไม้ท่ี     นับถือ                                                                                       
      ๔. หอมแห่งกลิ่นกล่าวคือ  ศีลสัตย์  นี้นา                                                                        
           ก. ๑  ๓  ๒  ๔    
           ข. ๔  ๓  ๒  ๑    
           ค. ๓  ๑  ๔  ๒ 
           ง. ๒  ๑  ๔  ๓ 
 

   ๑๐. ค าประพันธ์ข้อใดมีการใช้อุปมาเปรียบเทียบ 
       ก. ใจนี่หนอหนาวเหน็บเจ็บและปวด 
       ข. รอยร้าวรวดรุมรุมเหมือนสุมขอน 
       ค. ยังเย่อหย่ิงเย้ยหยามความอาวรณ์ 
       ง. ท าแสนงอนซ่อนเงื่อนเกลื่อนพิรุธ 
 
 
                                       



๖ 
 

 
 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  
ชุดที่ ๖ เรือ่งร้อยกรองไทยสร้ำงสรรค์ปัญญำ 

 

 

               ชื่อ................................................นำมสกลุ........................................ 

              ชั้น............เลขที.่.................วิชำ........................................................ 

ข้อ ก ข ค ง 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

 

 
 

  คะแนนที่ได้ 



 

๗ 
 

 
 
 
 
                                          

               ใบควำมรู้ เรื่องกำรอ่ำนกวีนิพนธ์หรอืบทรอ้ยกรอง 

 

       ควำมหมำย  
               

                ร้อยกรอง หมายถึง น. ค าประพันธ์, ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติ                 

      แห่งฉันทลักษณ์(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ หน้า ๙๗๖ – ๙๗๗) 

 

      ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรอง 

        
               การอ่านจับใจความส าคัญของเรื่องและแก่นเร่ืองกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองผู้อ่านต้องท า 
     ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ (ฐะปะนีย์  นาครทรรพและคณะ : ๒๕๔๖ (หน้า ๑๑๙ –๑๒๔) 
               ๑.  การจับใจความส าคัญของเรื่อง แนวคิดหรือแก่นของเร่ืองท่ีปรากฏในบทร้อยกรอง         
     ผู้แต่งจะไม่บอกความหมายตรง ๆ ผู้อ่านต้องพยายามค้นหาและตีความเอง 
               ๒.  เข้าใจความหมายหลายนัย  บทร้อยกรองบทหนึ่ง ๆ อาจมีหลายความหมาย              
     ได้หลายอย่าง  เพราะบทร้อยกรองจะไม่เสนอสารไว้ตรง ๆ ผู้อ่านต้องใช้จินตนาการ  ความรู้สึก     
     นึกคิด  การเชื่อมโยง  และการตีความ  โดยค านึงถึงภูมิหลังของผู้เขียน  จุดประสงค์ในการเขียน 
               ๓. จับน้ าเสียงท่ีปรากฏอยู่ในแนวคิดหรือแก่นเร่ืองของกวีนิพนธ์  ผู้อ่านต้องจับน้ าเสียงด้วย   
     ว่ากวีใช้น้ าเสียงอย่างไร เช่น เยาะเย้ย  ถากถาง  เห็นอกเห็นใจ หรือประชดประชัน 
 

     กำรศึกษำควำมหมำยของค ำและกำรร้อยค ำมีหลักกำรพิจำรณำดังนี้ 
               ๑.  ความหมายของค าหรือศัพท์ท่ีกวีใช้ อาจพิจารณาความหมายได้ ๓ ประเภทได้แก ่
                    ๑.๑) ความหมายโดยอรรถ หมายถึง ความหมายตามตัวอักษร เช่น ลิง หมายถึงสัตว์  
     ชนิดหนึ่ง 
 
 

                                                        

ตั้งใจอ่ำนนะคะ 



๘ 
 

              

        ๑.๒)  ความหมายโดยนัย  หมายถึง  ความหมายท่ีไม่ตรงกับรูปค า เช่น ถ้าลิง หมายถึง       
    สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นความหมายโดยอรรถ  แต่ถ้าลิง หมายถึงความซุกซน ลักษณะความหมายแบบนี้จะ    
    เป็นความหมายโดยนัย 
            ๑.๓) ความหมายตามนัยประหวัด เป็นความหมายที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน เช่น  
    งานวัดอาจหมายถึง ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นต้น 
           ๒. การร้อยค า คือ การเรียงค ากวีนิพนธ์หรือร้อยกรองมักใช้ค าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่วนรวม         
    อาจเป็นเพราะร้อยกรองแต่ละชนิดจะมีการจ ากัดตามฉันทลักษณ์ เช่น กาพย์ยานี ๑๑ กลอนแปด   
    เป็นต้น การจินตนาการให้เป็นภาพในกวีนิพนธ์หรือร้อยกรอง ท าให้ผู้อ่านเห็น ได้ยิน สัมผัส รู้รส  
    ได้กลิ่น จินตภาพเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในใจ  มิใช่ภาพเช่นท่ีเราชมจากภาพถ่าย  ผู้อ่านจะเกิดจินตภาพ     
    เห็นภาพต่าง ๆ ได้ในความรู้สึกนึกคิด  มิใช่เป็นการเห็นจากภาพดวงตา จินตภาพเกิดจากการใช้ค า   
    ความ เสียงและจังหวะของกวีนิพนธ์ เช่น ภาพหญิงสาวทอผ้าใน “มือท่ีถักทอ”                         
    ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  
  

              “มือน้อยน้อยค่อยวาดมาดกระสวย      อีกมือช่วยกระชับด้ายไกวประกบ 
       ตีนเหยียบกี่กระตุกยกตกกระทบ                 ค่อยประคบคัดเส้นเป็นดอกดวง” 
 

              การศึกษาโวหาร โวหารเป็นภาษาท่ีร้อยสียงให้เกิดจินตภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกวีนิพนธ์     
   จินตภาพเป็นเรื่องส าคัญมาก อาจใช้ค าว่า “ภาพน์พจน”์ คือถ้อยค าท่ีท าให้เกิดภาพนั่นเอง โวหารมี 
   หลายแบบในท่ีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะบางลักษณะเท่านั้น คือ อุปลักษณ์  อุปมา  และการกล่าวเกินจริง             
   มีตัวอย่างดังนี้ 
            ๑. อุปลักษณ์ คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งว่าเป็นสิ่งเดียวหรือเท่ากันทุกประการ โดยใช้ค า  
    “เป็น  เท่า  คือ” ในการเปรียบเทียบ ดังค าประพันธ์ของอังคาร  กัลยาณพงศ์ เช่น 
 

               “อัจกลับแก้วคือแววเดือนฉาย            หาดทรายขาวราวฟูกบรรจถรณ์ 
        ความหนาวเย็นเป็นผ้าห่มนอน                   ช่วยพิษร้อนให้วางวาย” 
 
                                                     

๖ 

 

 

 



๙ 
๙ 

๒. อุปมา คือ โวหารท่ีเปรียบเทียบของสองสิ่งว่าเหมือนกัน มักใช้ค าว่า เหมือน  คล้าย  ดุจ             
  ดูราว  กล  ประหนึ่ง  เพียง  ดั่ง ราวกับ  เฉก เช่น  ดังตัวอย่างค าประพันธ์ของอุชเชนี เช่น 
 

         “เหมือนสายแก้วแวววับระยับเยื้อง      ช้อยช าเลืองชมภูษาคราฉายแสง 
พุน้ าหนึ่งผุดพุ่งจรุงแรง                     ดั่งรุ้งแปลงแปลกฟ้าลงมาดิน...” 

 

         ๓. ค ากล่าวเกินจริง คือ การท่ีกวีอาจกล่าวมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง  เพื่อส่ือให้เกิดความ     
 เข้าใจและมองเห็นภาพในความคิดค านึงได้ดีขึ้น  การอ่านกวีนิพนธ์ หากน าเอาข้อเท็จจริงหรือ   
 หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ไปวัด  อาจท าให้ไม่ได้รสของถ้อยค าในการอ่าน  ตัวอย่างโวหารหรือ  
 ข้อความท่ีกล่าวเกินจริง ของอังคาร  กัลยาณพงศ์ เช่น 
 

           “เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง           มุ่งปรารถนาอะไรในหล้า 
มิหวังกระท่ังฟากฟ้า             ซบหน้าติดดินกินทราย” 
 

          การตีความสัญลักษณ์ การอ่านกวีนิพนธ์หรือร้อยกรองควรตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในกวีนิพนธ์ 
 ในบทนั้น ๆ เพื่อความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง สัญลักษณ์คือ ค าท่ีใช้แทนสภาพ ส่ิงต่าง ๆ ท้ังรูปธรรมและ 
 นามธรรมท่ีไม่ใช่ความหมายตามตัวอักษร เช่น ดอกประดู่  หมายถึงทหารเรือ เป็นต้น 
         สัญลักษณ์ในวรรณคดีน ามาใช้ในปัจจุบันท่ัว ๆ ไป เช่น น้ าค้าง  หมายถึง ความบริสุทธิ์ในกวี 
 นิพนธ์สมัยใหม่  เรามักพบค าว่า เจ้าขุนทอง  พิราบขาว  น าสีเหลือง  ซึ่งหมายถึง คนหนุ่มสาวแสวงหา 
 ความหมายในชีวิต 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านกวีนิพนธ์จึงเป็นการศึกษาและรับรสคุณค่าของภาษาไทยทางหนึ่ง  
ดังนั้นการอ่านกวีนิพนธ์ ผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของกวีนิพนธ์หรือประเภทของ     
บทร้อยกรองแต่ละประเภทว่ามีฉันทลักษณ์บังคับอย่างไร  นอกจากนี้ต้องอาศัยทักษะในการตีความ      
แปลความ  ขยายความ  ซึ่งถ้าผู้อ่านหมั่นขวนขวายหาความรู้รอบตัวอย่างกว้างขวางแล้ว  ย่อมช่วยให้
การอ่านกวีนิพนธ์นั้น ๆ เข้าถึงอรรถรสซาบซึ้งถึงความงามในศิลปะทางภาษาชนิดนี้ได้ดีอย่างยิ่ง              
                

 

 

                               

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
ตอนที่ ๑ 

บทร้อยกรอง “ของขวัญจำกธรรมชำต”ิ 
 
 
 
 
 
 

 



                                                              ๑๐ 

 

ของขวัญจำกธรรมชำติ 

       

    เพียงมีตามีใจไว้สักนิด          โลกไพจิตรเสยียิ่งกว่าสิ่งไหน 

ฟ้าสฟี้าพาเพลินเกินสีใด          พฤกษ์พลิกใบไกวพ้อธรณี 

ล าธารใสไหลเย็นเป็นระลอก          ละอองหมอกโรยม่านผา่นวิถี 

สายลมไล้ละมุนสุนทรยี ์                      สกุณีเสยีงทองก้องกังวาน 

เงาอาคารบ้านเรือนเหมอืนภาพเขียน ทุ่งนาเนียนแนวไร่แผ่ไพศาล 

ผการินกลิ่นละมอ่มกลอ่มดวงมาน          ปุยเมฆผ่านแผว่ลอยแคล้วคลอ้ยไป 

ล้วนแสนหวานซ่านซาบภาพโศภิต          ไม่เป็นสิทธิผ์ูกขาดของชาติไหน 

เป็นทิพย์ทองของขวัญจรรโลงใจ            ซึ่งอยู่ในโลกาเป็นอาจิณ 

ไม่ต้องซื้อบัตรผ่านการชมฟ้า                 ไม่เสยีคา่ประตูดูโขดหิน 

ไม่จ ากัดเวลาชมมาลิน                        ไม่ต้องสิ้นเงินทองมองธารา 

เพียงมีตามีใจไว้สักนิด                         โลกไพจิตรสมมาดปรารถนา 

ดื่มฝนทิพย์จิบฝันลอ้จันทรา                  แล้วชีวาแสนหวานสราญรมย ์

วนิดำ  สถติำนนท์: ๒๕๕๒ (หน้ำ๑๑๑) 

                        

                                         

 



๑๑ 

 

 เรียนรูค้วำมหมำยค ำศัพท ์

 

 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
กังวาน ก้องอยู่ได้นาน 
ของขวัญ สิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี 
แคล้ว รอดไป,พ้นไป 
จรรโลง พยุงไว้ไม่ให้เซหรือล้มลง,ผดุง,ค้ าช ู
ดวงมาน ดวงใจ 
ทิพย์ เป็นของเทวดาเช่นอาหารทิพย์ 
ธรณี แผ่นดิน  
ธรรมชาติ สิ่งที่เกิดและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ 
ผกา ดอกไม ้
พฤกษ์ ต้นไม้ 
ไพจิตร งาม 
ไพศาล กว้างใหญ่ 
มาลิน ผู้แต่งด้วยดวงดอกไม ้
วิถี สาย,แนว,ถนน,ทาง 
โศภิต งาม,ดี 
สกุณ ี นก 
สมมาด ตรงกับที่มุ่งหมายไว้ 
สราญรมย์ สุขสบาย,น่าบันเทิงใจ 
สุนทรีย ์ หญิงงาม 
อาจิณ เป็นปรกติ,เสมอๆ,เนืองๆ 



๑๒ 

 

                    กิจกรรมที่ ๑ : เรียนรู้ค ำและควำมหมำย 
    

                 ชื่อ...........................................................ชั้น.....................เลขที่............. 
 

        ค ำชี้แจง    :  
                          

    นักเรียนน าตัวอักษรด้านขวามือมาเติมช่องวา่งหน้าค าให้ตรงความหมายมทีั้งหมด   
    ๑๐ ข้อ (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ขอ้ละ ๑ คะแนน) 
 

        ...............  ๑. แคล้ว                        ก. ผู้แต่งด้วยดวงดอกไม ้  

          ............... ๒. โศภิต           ข. ตรงกับที่มุ่งหมายไว ้   

         ..............  ๓. ธรณี           ค. เป็นปรกติ ,ติดเป็นนิสัย,เสมอ ๆ,เนือง ๆ  

         .............   ๔. ไพศาล         ง. สุขสบาย,นา่บันเทิงใจ 

        ...............  ๕. สกุณ ี         จ. งาม,ดี 

        ............... ๖. จรรโลง                       ฉ. แผน่ดิน 

        ............... ๗. สมมาด         ช. รอดไป,พ้นไป 

        ............... ๘. อาจิณ          ซ. นก 

        ............... ๙. มาลิน          ฌ. กว้างใหญ ่

        ............... ๑๐. สราญรมย ์         ญ. พยุงไว้ไม่ให้เซหรือล้มลง,ผดุง,ค้ าช ู

 

 

ตั้งใจท ำนะคะ 



๑๓ 

 

กิจกรรมที่ ๒ : ตั้งค ำถำมจำกเรื่อง 
 

    ค ำชี้แจง : ใหน้ักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่องของขวัญจากธรรมชาติแล้ว ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านคนละ ๕ ข้อ   
                 เขียนค าถามลงในกระดาษ A ๔ พับครึ่งด้านซ้ายเขียนค าถาม แล้วบันทึกค าถามลงในสมุดของตนเอง    
                 เก็บไว้ที่ตนเองก่อน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 

         เช่น : ของขวัญจำกธรรมชำติมีอะไรบ้ำง 
 
 

 
 

 

ชื่อ...........................................................ชั้น.......................เลขที่............. 

ค ำถำม 

๑. ...................................................................... 

........................................................................... 

๒......................................................................... 

........................................................................... 

๓. ..................................................................... 

........................................................................... 

๔. ...................................................................... 

.......................................................................... 

๕........................................................................ 

ค ำตอบ 
 

๑. ........................................................................ 

............................................................................. 

๒........................................................................... 

............................................................................ 

๓. ........................................................................ 

.............................................................................. 

๔. ........................................................................ 

............................................................................ 

๕.......................................................................... 

                                      

 



๑๔ 

 

                     กิจกรรมที่ ๓ : หำค ำตอบของค ำถำม 
 

 

   กิจกรรม ๓.๑ หำค ำตอบของค ำถำมจำกกำรอ่ำนเรื่องของขวัญจำกธรรมชำต ิ
  ค ำชี้แจง : ใหน้ักเรียนอ่านบทร้อยกรองอย่างละเอียดแล้ว ค้นหาค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้ พร้อมกับขีดเส้นใต้    
               ค าศัพท์หรือเรื่องที่ต้องการเพ่ิมเติมแล้ว เขียนค าตอบลงในกระดาษ A ๔ พับครึ่งด้านขวามือ แลกเปลี่ยน 
               กับเพ่ือนแล้วบันทึกค าตอบลงในสมุดของตนเอง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 
 

 

 
 

 

ชื่อ...........................................................ชั้น.......................เลขที่............. 

ค ำถำม 

๑. ........................................................................ 

............................................................................. 

๒.......................................................................... 

............................................................................ 

๓. ........................................................................ 

............................................................................. 

๔. ........................................................................ 

.๕......................................................................... 

ค ำตอบ 
 

๑. ................................................................... 

......................................................................... 

๒...................................................................... 

......................................................................... 

๓. .................................................................... 

......................................................................... 

๔. .................................................................... 

๕...................................................................... 

 

 

 



๑๕   

 

                     กิจกรรมที่ ๓ : หำค ำตอบของค ำถำม 
     

ชื่อ..........................................................ชั้น...................เลขที่.......... 
 
        กิจกรรม ๓.๒ หำค ำตอบของค ำถำมจำกกำรอ่ำนเรื่องของขวัญจำกธรรมชำต ิ
              ค ำช้ีแจง : นักเรียนอ่านบทร้อยกรองอย่างละเอียดแล้ว ระบุและอธิบายตามประเด็น    
                            ท่ีก าหนด มีท้ังหมด ๕ ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 
 
 

๑. จากบทรอ้ยกรอง ใหน้ักเรียนสังเกตว่าวรรคใดมีการใช้อปุมาหรือการเปรียบเทียบแล้วน ามาเติมใน   
 ช่องว่าง 

      .................................................................................................................................................................... 
 

    ๒.  ของขวัญจากธรรมชาติ มีความหมายโดยนัย หมายถึงอะไร        
     .................................................................................................................................................................... 
 

๒. จากบทรอ้ยกรองให้นกัเรียนน าค าทีม่ีความหมายเหมือนกันมาเตมิลงในช่องวา่ง พรอ้มทั้งบอก  
ความหมายค า  

    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
 

๓. จากบทประพันธ์วรรคใดมีการเลือกใชบุ้คคลวัตหรือสิง่ทีไ่ม่ใช่มนุษยแ์ตแ่สดงกริิยาของมนุษย์มาเติม       
 ในช่องว่าง 

     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
 

    ๕. จากบทร้อยกรอง ที่กล่าววา่ เป็น“ทิพย์ทองของขวัญจรรโลงใจ  ซึ่งอยู่ในโลกาเปน็อาจิณ” 
        ค าที่พิมพ์ตวัหนาสื่อความหมายโดยนัยหมายถึงสิง่ใด      
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 
                                  

                                   



 
๑๖ 

 

 

                    กิจกรรมที่ ๔ : สื่อควำมมีประสิทธิภำพ 
     

   ชื่อ...........................................................ชั้น................เลขที่....... 
 
         ค ำช้ีแจง : ใหน้ักเรียนเขียนผังความคิดความรู้ ความเข้าใจจากการอ่านบทร้อยกรอง 
                            เรื่องของขวัญจากธรรมชาติ ตามก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของขวัญ 
จำก

ธรรมชำต ิ

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

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

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

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

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

ตั้งใจท ำนะคะ 



๑๗ 
 
 

 

                  กิจกรรมที่ ๕ : เน้นย้ ำควำมให้แม่นย ำ 
     

   ชื่อ...........................................................ชั้น.................เลขที่....... 
 
   ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนน าบทร้อยกรองที่ก าหนดไปเรียบเรียงให้ถูกต้องตามล าดับความแล้วสรุปแนวคิดจากเรื่อง  
                 มีทั้งหมด ๕ ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 

 
๑. โลกไพจิตรเสียย่ิงกว่าสิง่ไหน    …….………………………………………    ………………….………………….            

พฤกษ์พลิกใบไกวพ้อธรณี       …….………………………………………    ………………………….………….            
เพียงมีตามีใจไว้สกันดิ                              ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ 
ฟ้าสีฟ้าพาเพลินเกินสีใด   .......................................................................................................      

  

๒. ละอองหมอกโรยมา่นผ่านวถิี  …….………………………………………      ………...…..………………………. 
       สกุณีเสียงทองก้องกงัวาน         …….….……………………………………     …………..…………………………. 
       สายลมไล้ละมนุสนุทรยี์                                   ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
       ล าธารใสไหลเย็นเปน็ระลอก   ......................................................................................................  

 

      ๓. ผการินกลิ่นละม่อมกล่อมดวงมาน……………………………………………      …………..………………………. 
       ทุ่งนาเนียนแนวไรแ่ผไ่พศาล         …….………..………………………………     …………..………………………. 
       ปุยเมฆผ่านแผว่ลอยแคล้วคล้อยไป                    ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
       เงาอาคารบา้นเรือนเหมือนภาพเขียน............................................................................................... 
   

      ๔. ล้วนแสนหวานซ่านซาบภาพโศภิต…………………………………………      …………..………………………….     
      ซึ่งอยู่ในโลกาเปน็อาจณิ                 …………………………………………      …………..…………………………. 
      ไม่เป็นสิทธิ์ผูกขาดของชาติไหน                      ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
      เป็นทิพยท์องของขวัญจรรโลงใจ  .....................................................................................................           
    

      ๕. ไม่เสียคา่ประตดููโขดหนิ   ………..……………………………………      …..………..………….…………………     
      ไมต่้องสิน้เงนิทองมองธารา   ………………………………………………      …………..………………………………     
      ไมต่้องซื้อบตัรผา่นการชมฟ้า                            ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
      ไม่จ ากัดเวลาชมมาลนิ    .................................................................................................................                                    

 

แนวคิดจำกเรื่องคือ............................................................................................................................ 



๑๘ 
  

 
   แบบทดสอบหลงัเรียน 

         ชุดที่ ๖ เรื่องร้อยกรองไทยสร้ำงสรรค์ปัญญำ 
 
       

 
 

 
       ค ำช้ีแจง      
   
         

   ๑. แบบทดสอบฉบับนี้ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญชุดที่ ๖  
       เรื่อง ร้อยกรองไทยสร้างสรรค์ปัญญา เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ  
      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (ข้อละ ๑ คะแนน) 
   ๒. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หน้าค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว   
       โดยใช้เวลา ๑๐ นาที 

 

 

  ๑.  ข้อใดไม่จัดเป็นชนิดของบทร้อยกรอง 
       ก. ลิลิต 
       ข. กลอน 
       ค. กาพย์ 
       ง. โคลง 

๒. ข้อใดอธิบายความหมายของค าว่า “ร้อยกรอง”ได้ถูกต้องท่ีสุด 
       ก. ค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
       ข. งานเขียนท่ีมีสัมผัสใน มีการเล่นค า 
       ค. งานเขียนท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยมีลักษณะบังคับจ ากัดจ านวนค า   
       ง. ค าประพันธ์ ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 

๓. ค าในข้อใดมีความหมายโดยนัย 
       ก. แหวกเมฆใหญ่น้อยท่ีลอยขวางหน้า       หอบเธอขึ้นฟ้าเป็นดาวเลิศเลอ 
       ข. โบราณว่าถ้าเหลือก าลังลาก                ให้ออกปากบอกแขกมาช่วยหาม 

ค. ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวท่ีเลี้ยวลด               ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน 
ง. อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก          แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย         

 

                                    
 

 



๑๙ 
 
 

    อ่ำนค ำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๔ – ๕ 
 
 
 

           ค ำเหลวไหลหมื่นแสนค ำไร้ค่ำยิ่ง         สู้ค ำจริงเพียงค ำเดียวย่อมไม่ได้ 
       เพรำะฟังแล้วสงบล้ ำน ำสุขใจ                  หยุดหลงใหลคลำยขุ่นข้องเลิกหมองมัว 
                 

                                                       อรปรียำ  ญำณะชัย  : ๒๕๕๕ (หน้ำ ๔๐) 
 
 
 

๔. จากค าประพันธ์ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียน 
       ก. ชี้แจง 
       ข. แนะน า 
       ค. ขอร้อง 
       ง. เชิญชวน 
                                                

๕. จากค าประพันธ์ผู้แต่งต้องการบอกอะไรแก่ผู้อ่านมากท่ีสุด 
ก. ให้เลิกเชื่อเรื่องต่าง ๆ เพราะจะท าให้อารมณ์ขุ่นมัว   

     ข.  ให้พูดท่ีเป็นความจริงมีค่าย่ิงน ามาซึ่งความสุขใจ 
     ค.  ให้เชื่อฟังค าพูดของผู้อื่นน ามาซึ่งความสบายใจ 

    ง.  ค าพูดเหลวไหลมีค่ากว่าค าพูดที่เป็นความจริง    
๖. ข้อใดเรียงล าดับความบทร้อยกรองต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 

          ๑. หอมแต่ตามลมฤา        กลับย้อน 
          ๒. หอมสุดหอมสะท้อน     ท่ัวใกล้ไกลถึง 
          ๓. หอมกลิ่นดอกไม้ท่ี       นับถือ                                                                                       
          ๔. หอมแห่งกลิ่นกล่าวคือ   ศีลสัตย์  นี้นา                                                                        
             ก. ๑  ๓  ๒  ๔    
             ข. ๔  ๓  ๒  ๑    
                  ค. ๓  ๑  ๔ ๒ 
                  ง. ๒  ๑  ๔   ๓ 

๗. ค าประพันธ์ข้อใดมีการใช้อุปมาเปรียบเทียบ 
        ก. ใจนี่หนอหนาวเหน็บเจ็บและปวด 
        ข. รอยร้าวรวดรุมรุมเหมือนสุมขอน 
        ค. ยังเย่อหย่ิงเย้ยหยามความอาวรณ์ 
        ง. ท าแสนงอนซ่อนเงื่อนเกลื่อนพิรุธ 
 

ตั้งใจท ำนะคะ 



๒๐ 
 
      อ่ำนค ำประพันธ์ตอ่ไปน้ีแล้วตอบค ำถำม ข้อ ๘ – ๑๐ 
 
                                              

 

ก้ำวน้อยน้อย 
 

                ก้ำวน้อยน้อยค่อยก้ำวครำวละขั้น             อำจถึงชั้นสูงเท่ำนกเขำเหิน 
           ขีดละขั้นครั้งนำทีเข็มชี้เดิน                         ประกอบเกินกัปกัลป์พุทธันดร 
          เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละคร้ัง                          ยังเป็นวงัใหญ่เยี่ยมเทียมสงิขร 
          หยำดละหยดวำรินรดดินดอน                       เป็นสำครใหญ่กวำ้งเวิ้งว้ำงเอย 
                                                    ฐะปะนีย์  นำครทรรพ : ๒๕๕๓ (หน้ำ ๑๘๘) 
 

 

๘. ค าประพันธ์วรรคใดสื่อความถึงการประสบความส าเร็จ 
      ก. ก้าวน้อยน้อยค่อยก้าวคราวละขั้น 
      ข. เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละครั้ง   
      ค. ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร 
      ง. หยาดละหยดวารินรดดินดอน 
     ๙. จากค าประพันธ์ค าว่า “สาคร” มีความหมายเหมือนค าในข้อใดทั้งสองค า 
      ก. บรรพต  ไพร     
      ข. โพยม  สินธุ 
      ค. นาคา   สินธพ 
      ง. วารี  อรรณพ 

๑๐. ค าประพันธ์ข้างต้นนี้สื่อความตรงกับส านวนไทยข้อใดมากท่ีสุด 
       ก. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม   
       ข. ลูกไก่อยูใ่นก ามือ 
       ค. หว่านพืชหวังผล 
       ง.  ตัวเป็นเกลียว 

 
       

      
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 
เฉลยแนวค ำตอบแบบฝึกตอนที่ ๑ 

 



๒๑ 

 

         แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๑ : เรียนรู้ค ำและควำมหมำย 
    

 

        ค ำชี้แจง    :  
                          

       นักเรียนน าตัวอักษรด้านขวามอืมาเติมช่องว่างหน้าค าให้ตรงความหมายมีทั้งหมด   
    ๑๐ ข้อ (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ขอ้ละ ๑ คะแนน) 
 

        .......ช...... ๑. แคลว้                      ก. ผู้แต่งด้วยดวงดอกไม ้  

          .......จ....... ๒. โศภิต         ข. ตรงกับที่มุ่งหมายไว ้   

         ........ฉ.....  ๓. ธรณี          ค. เป็นปรกต,ิติดเป็นนิสัย,เสมอ ๆ ,เนือง ๆ  

         .......ฌ...... ๔. ไพศาล        ง. สขุสบาย,นา่บันเทิงใจ 

        ........ซ.......  ๕. สกุณ ี        จ. งาม,ดี 

        .......ญ...... ๖. จรรโลง                     ฉ. แผน่ดิน 

        ........ข...... ๗. สมมาด        ช. รอดไป,พ้นไป 

        .......ค....... ๘. อาจณิ        ซ. นก 

        ........ก...... ๙. มาลิน        ฌ. กว้างใหญ ่

        ........ง...... ๑๐. สราญรมย ์        ญ. พยุงไว้ไม่ให้เซหรือล้มลง,ผดุง,ค้ าช ู

 

 

 



๒๒ 

                                      

 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที ่๒ : ตั้งค ำถำมจำกเรือ่ง 
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

 
ค ำช้ีแจง : ใหน้ักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่องของขวัญจากธรรมชาติแล้ว ตั้งค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน      
            คนละ ๕ ข้อ เขียนค าถามลงในกระดาษ A ๔ พับครึ่งซีกซ้ายเขียนค าถาม และคัดลอกค าถาม               
            ลงในสมุดของตนเอง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 

 
 

 

ชื่อ...........................................................ชั้น.......................เลขที่............. 

ค ำถำม 

๑. ...ของขวัญจากธรรมชาติในเรื่องนี้หมายถึงอะไร?... 

๒. ... ของขวัญจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้าง?... 

๓. ...ของขวัญจากธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ 

อย่างไร?... 

๔. ...ยกตัวอย่างการใช้อุปมาโวหารจากเรื่องของขวัญ
จากธรรมชาติมา ๑ ตัวอย่าง... 

๕. ...ยกตัวอย่างการใช้โวหารภาพพจน์ที่เป็นบุคคลวัต
เรื่องของขวัญจากธรรมชาติมา ๑ ตัวอย่าง... 

 

ค ำตอบ 
 

๑. ........................................................................ 

............................................................................... 

๒............................................................................ 

.............................................................................. 

๓. ......................................................................... 

............................................................................... 

๔. ......................................................................... 

............................................................................... 

๕............................................................................ 

                                      

 



๒๓ 

 

                     กิจกรรมที่ ๓ : หำค ำตอบของค ำถำม 
 

 

 กิจกรรม ๓.๑ หำค ำตอบของค ำถำมจำกกำรอ่ำนเรื่องของขวัญจำกธรรมชำต ิ
  ค ำช้ีแจง : ใหน้ักเรียนอ่านบทร้อยกรองอย่างละเอียดแล้ว ค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตั้งไว้ พร้อมกับ 
                ขีดเส้นใต้ค าศัพท์หรือเรื่องท่ีต้องการเพิ่มเติมแล้ว เขียนค าตอบลงในกระดาษด้านขวามือ  
                และคัดลอกค าตอบลงในสมุดของตนเอง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 
 

 

 
 

 

ชื่อ...........................................................ชั้น.......................เลขที่............. 

ค ำถำม 

๑. ...ของขวัญจากธรรมชาติในเร่ืองนี้หมายถึง
อะไร?... 

๒. ... ของขวัญจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้าง?... 

๓. ...ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร?... 

๔. ...ยกตัวอย่างการใ ช้อุปมาโวหารจากเรื่อง
ของขวัญจากธรรมชาติมา ๑ ตัวอย่าง... 

๕. ...วรรคใดผู้แต่งชี้แนะให้ผู้อ่านปฏิบัติอย่างไร
ถึงจะสัมผัสความสุขจากธรรมชาติได้..... 

 

ค ำตอบ 
 

๑. ...การให้หรือการมอบสิ่งท่ีเกิดเองตาม
ธรรมชาติธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ… 

๒. ...ท้องฟ้า  ป่าไม้  ล าธาร  นก โขดหิน ทุ่งนา... 

๓. ...เกิดความเพลิดเพลินและท าให้ชีวิตของ
มนุษย์เรามีความสุข... 

๔. ...เงาอาคารบ้านเรือนเหมือนภาพเขียน  ... 

๕...เพียงมีตามีใจไว้สักนิด... 

 

 

 



๒๔ 

  

                     กิจกรรมที่ ๓ : หำค ำตอบของค ำถำม 
     

 

ชื่อ..........................................................ชั้น.......................เลขที่............. 
 
    กิจกรรม ๓.๒ หำค ำตอบของค ำถำมจำกกำรอ่ำนเรื่องของขวัญจำกธรรมชำติ 
      ค ำชี้แจง : นักเรียนอ่านบทร้อยกรองอย่างละเอียดแล้ว ระบุและอธิบายตามประเด็นที่ก าหนด มีทั้งหมด  ๕ ข้อ    
                   (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 
 
 

    ๑. จากบทร้อยกรอง ให้นักเรียนสังเกตว่าวรรคใดมีการใช้อุปมาหรือการเปรียบเทียบแล้วน ามาเติมใน   
 ช่องว่าง 

      .................................................................................................................... ................................................ 
 
     ๒.  ของขวัญจากธรรมชาติ มีความหมายโดยนัย หมายถึงอะไร        
     ........................................................................................................................ ............................................ 
 
     ๓. จากบทร้อยกรองให้นักเรียนน าค าที่มีความหมายเหมือนกันมาเติมลงในช่องว่าง พร้อมทั้งบอก  

ความหมายค า  
    ............................................................................................... ..................................................................... 
    .................................................................................................. .................................................................. 
    .................................................................................................. .................................................................. 
 

๔. จากบทประพันธ์วรรคใดมีการเลือกใช้บุคคลวัตหรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่แสดงกิริยาของมนุษย์มาเติม       
 ในช่องว่าง 

     ........................................................................ .............................................................................................  
     .......................................................................... ...........................................................................................  
 
    ๕. จากบทร้อยกรอง ที่กล่าวว่า เป็น“ทิพย์ทองของขวัญจรรโลงใจ  ซึ่งอยู่ในโลกาเป็นอาจิณ” 
        ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาสื่อความหมายโดยนัยหมายถึงสิ่งใด      
    ............................................................................................................................. ..................................... 
    .......................................................................................................................................................... ........ 
 
                                  

                                   



      ๒๕ 
 

 

                    กิจกรรมที่ ๔ : สือ่ควำมมีประสิทธิภำพ 
     

   ชื่อ...........................................................ชั้น.......................เลขที.่............ 
 

         
    ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังความคิดความรู้ ความเข้าใจจากการอ่านบทร้อยกรอง เรื่องของขวัญจากธรรมชาติ  
                  ตามก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของขวัญ 
จำก

ธรรมชำต ิ

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

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

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

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

 

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



๒๖ 
 
 

 

                  กิจกรรมที่ ๕ : เน้นย้ ำควำมให้แม่นย ำ 
     

   ชื่อ...........................................................ชั้น.......................เลขที.่............ 
 
       ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเรียงบทร้อยกรอง ต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามล าดับความแล้วสรุปแนวคิดจากเรื่อง  
                       มีทั้งหมด ๕ ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน) 

 

 
 

๑. โลกไพจิตรเสียย่ิงกว่าสิง่ไหน    …….………………………………………    ………………….………………………….            
พฤกษ์พลิกใบไกวพ้อธรณี       …….………………………………………    ………………………….………………….            
เพียงมีตามีใจไว้สกันดิ                                ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ 
ฟ้าสีฟ้าพาเพลินเกินสีใด   .............................................................................................................
        

๒. ละอองหมอกโรยมา่นผ่านวถิี  …….………………………………………    …………..…………………………………. 
       สกุณีเสียงทองก้องกงัวาน         …….….……………………………………   …………..…………………………………. 
       สายลมไล้ละมนุสนุทรยี์                                   ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
       ล าธารใสไหลเย็นเปน็ระลอก   ..........................................................................................................  

 

    ๓. ผการินกลิน่ละม่อมกล่อมดวงมาน………………………………………      …………..…………………………………. 
      ทุง่นาเนียนแนวไรแ่ผ่ไพศาล      …….………..…………………………      …………..…………………………………. 
      ปุยเมฆผา่นแผ่วลอยแคล้วคล้อยไป                    ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
      เงาอาคารบ้านเรือนเหมือนภาพเขียน.................................................................................................. 
   

    ๔. ล้วนแสนหวานซา่นซาบภาพโศภิต…………………………………………      …………..………………………………….     
     ซึ่งอยู่ในโลกาเป็นอาจิณ               …………………………………………      …………..…………………………………. 
     ไม่เปน็สิทธิผ์ูกขาดของชาติไหน                      ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
     เป็นทิพย์ทองของขวญัจรรโลงใจ  ........................................................................................................           
    

    ๕. ไม่เสียค่าประตูดโูขดหิน   ………..……………………………………      …..………..………………………………………     
     ไม่ตอ้งสิ้นเงินทองมองธารา   ………………………………………………      …………..………………………………………     
     ไม่ตอ้งซือ้บตัรผ่านการชมฟ้า                            ใจควำมส ำคัญของบทประพันธ์ คือ              
     ไม่จ ากดัเวลาชมมาลนิ    ....................................................................................................................                                    

 

แนวคิดจำกเรื่องคือ................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 
เฉลยแนวค ำตอบแบบฝึกตอนที่ ๒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ค 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน - หลังเรยีน 

 



      ๒๗ 

 
กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  
ชุดที่ ๖ เรือ่งร้อยกรองไทยสร้ำงสรรค์ปัญญำ 

 

 

                  ชื่อ................................................นำมสกุล........................................ 

                  ชั้น............เลขที.่.................วชิำ........................................................ 
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