
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
  ค ำน ำ d 
 
 

การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต ท าให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก เป็นทักษะ
ส าคัญที่ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของมนุษย์ ทั้งยังช่วยให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
และสร้างความเพลิดเพลินจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้มาก และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป              
ว่าความส าเร็จในการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน การอ่านช้า ขาดความ
เข้าใจในการอ่าน ไม่สามารถจดจ าเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนวิชาต่างๆ ไปด้วย ท าให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียนต่อไป การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความรู้
ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น การอ่าน จะช่วยท าให้นักเรียนค้นหาความรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนอยากรู้ 
ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นการอ่านจึงเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จอีกหลายด้าน  จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มีปัญหา ในการอ่าน คือ 
อ่านแล้วไม่สามารถจับใจความ สรุปประเด็น ตีความ แปลความหมาย คิดวิเคราะห์  และอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ได ้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ ด้วย   

ผู้สอนจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่างๆ  พบว่า แบบฝึกทักษะสามารถ
ใช้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี การฝึกมากจะท าให้มีความสามารถในการอ่านมากขึ้น เพราะการอ่านเป็นหัวใจ   
ของการศึกษา ผู้สอนจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  ส าหรับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพ่ือพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ขึ้นจ านวน ๗ เล่ม ดังนี้ 

แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๑ คมค าคมความ     
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๒ ค าถามที่ต้องตอบ      
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๓ สืบสอบสถานการณ์ 
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๔ อ่านอย่างแยบยล    
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๕ ค้นคืนสาระ 
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๖ วินิจค่าวรรณกรรม    
แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๗ ฝึกท าน าวิจารณญาณ 
แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะเล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์

ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน  มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนทราบ
เป้าหมาย ก่อนเรียน มีสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหา  มีกิจกรรมฝึกทักษะเพ่ือให้นักเรียน 
ได้ฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกทักษะเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนและเป็นแนวทางในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยต่อผู้สนใจต่อไป  
  
         ธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 
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สำรบัญ 
 

    
       หน้ำ  
ค าน า ก  
ค าชี้แจงส าหรับครู ๑  
ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน ๒  
สาระการเรียนรู้  มาตรฐาน  และตัวชี้วัด ๓  
การวัดผลประเมินผล ๔  
แบบทดสอบก่อนเรียน ๕  
กิจกรรมที่  ๑  ๗  
ใบความรู้ที ่๑ ๙  
กิจกรรมที่  ๒ ๑๐  
กิจกรรมที่  ๓ ๑๑  
ใบความรู้ที่ ๒ ๑๒  
กิจกรรมที่  ๔ ๑๓  
กิจกรรมที่  ๕ ๑๕  
แบบทดสอบหลังเรียน ๑๗  
บรรณานุกรม ๑๙  
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๑. ครูเตรียมและศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

๒. นักเรียนรับแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

๓. ครูชี้แจงกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
     เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ ให้นักเรียนทรำบก่อนลงมือปฏิบัติ   

๔. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

๕. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ในแบบทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ แล้วปฏิบัติตำม                
    แบบฝึกทักษะเล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ ในกำรท ำกิจกรรมควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมำกที่สุด 

๖. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน   จ ำนวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลำ ๑๕ นำที 

๗. ครูสังเกต  

๘. ครูตรวจผลงำนนักเรียนและแบบทดสอบ บันทึกผลลงในแบบบันทึกคะแนน  
    แจ้งคะแนนให้นักเรียนทรำบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้ค ำปรึกษำ 

พฤติกรรม 

สมรรถนะหลัก 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

บันทึกผล 

ค ำช้ีแจงส ำหรับคร ู
 

จ ำนวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลำ ๑๕ นำที   
  

๑ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้ สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน    
    และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 
 

๒. อ่ำนค ำชี้แจงกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
    ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ ให้เข้ำใจตำมขั้นตอน 

๓. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์  
    เพื่อประเมินควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียน      จ ำนวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลำ ๑๕ นำที   

 

๔. ศึกษำกรอบเนื้อหำอย่ำงละเอียดของ เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ 
    ท ำควำมเข้ำใจแล้วท ำแบบฝึกที่ก ำหนดให้   

๕. ท ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
    เล่มท่ี ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์จนครบทุกกิจกรรมตำมล ำดับ 

๖. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน จ ำนวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลำ ๑๕ นำที  
    เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำของตนเอง   

๗. ตรวจค ำตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน   

ตั้งใจ 

ซื่อสัตย์ 

ใช้เวลำให้เหมำะสม 
และตรงต่อเวลำ 

 
นักเรียน 

ต้อง 

 

๘. สรุปผลคะแนนที่ได้ลงในกระดำษค ำตอบเพื่อทรำบผลกำรเรียนและกำรพัฒนำของตนเอง 

๒ 



 
 

 
 

 
 

            มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
                                   แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวช้ีวัด 

ข้อ ๓    ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
ข้อ ๑๐  มีมารยาทในการอ่าน 
มำตรฐำน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว     
                      ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา  
                      ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อ ๑ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  
        มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน     
ข้อ ๘ มีมารยาทในการเขียน 

 
 

 
 
 
    ด้ำนควำมรู้ 
๑. นักเรียนสรุปใจความส าคัญ เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านได้ 
    ด้ำนทักษะกระบวนกำร 
๒. นักเรียนสามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ เล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้ 
๓. นักเรียนสามารถสรุปมโนทศัน์ของเรื่องที่อ่านไปใช้แก้ปัญหาได้ 
    ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
๔. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน มีมารยาทในการอ่าน   
     การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

สำระกำรเรียนรู้  มำตรฐำน  และตัวชี้วัด 
 

๓ 



 
 

 
 
 
 

สิ่งท่ีต้องวัด วิธีวัด เครื่องมือ 
๑. บอกความหมาย   
    ความส าคัญ และประโยชน์ 
    ของการอ่าน 
๒. เรียงล าดับเหตุการณ์ 
    จากเรื่องที่อ่าน 
 
๓. น าเหตุการณ์และประโยชน ์
     ที่ไดจ้ากเรื่องที่อ่านไปใช้   
    แก้ปัญหา 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
    ในการท ากิจกรรม 
    ของนักเรียน 
๕. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

๑. การตรวจแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน - หลังเรียน 
 
๒. ตรวจกิจกรรมในแบบฝึก   
    ทักษะเล่มที่ ๓ สืบสอบ   
    สถานการณ ์
๓. ตรวจกิจกรรมในแบบฝึก   
    ทักษะเล่มที่ ๓ สืบสอบ   
    สถานการณ ์
๔. ประเมินคุณลักษณะอันพึง     
    ประสงค์ในการท ากิจกรรม    
    ของนักเรียน 
๕. ประเมินการปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่ม 

๑. แบบเฉลยแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
๒. แบบเฉลยแบบฝึกทักษะ 
    การอ่าน 
     อย่างมีวิจารณญาณ  
๓. แบบเฉลยแบบฝึกทักษะ 
    การอ่าน 
     อย่างมีวิจารณญาณ  
๔. แบบประเมิน     
    คุณลักษณะอัน           
    พึงประสงค์ 
๕. แบบประเมินการปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่ม 

 
  เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ  ดีมาก      หมายถึง     ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ 
 ระดับคุณภาพ  ดี  หมายถึง     ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙        
 ระดับคุณภาพ  พอใช้      หมายถึง     ได้คะแนนร้อยละ ๕๐ – ๖๙ 
 ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  หมายถึง     ได้คะแนนร้อยละ  ๑  – ๔๙ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

กำรวัดผลและประเมินผล 

กำรประเมินผล  เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

๔ 



 
 

 
 

 
       แบบทดสอบก่อนเรียน 

         วิชำภำษำไทยพืน้ฐำน รหัสวิชำ ท ๒๓๑๐๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 
         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ 

 
              

 

   ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดท ำและเครื่องหมำย (×) ลงในกระดำษค ำตอบที่แจกให้    
                ใช้เวลำ ๑๕ นำที (๑๐ คะแนน) 
 

 ๑. จากเพลงชาติไทย ท่อนที่ว่า “ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี” ประโยคนี้หมายถึงบุคคลใด 
       ก. นักเรียนไทย     ข. คนที่อาศัยแผ่นดินไทย 
       ค. คนไทยทุกคน     ง. ข้าราชการไทย 
 

 ๒.      กลว้ยเปน็พืชที่คนไทยรู้จักและน ำมำใช้ประโยชน์เปน็เวลำนำนมำกแลว้ กลว้ยปลูกง่ำย ดูแลง่ำย     
  ใบใช้ห่อของ ผลใช้กิน ล ำต้นใช้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นเรำมำปลูกกล้วยกันดีกว่ำจะได้มีกล้วยกินกันทุกโรงเรียน 

  ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
      ก. กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย   ข. กล้วยเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก 
      ค. กล้วยสามารถกินได้ทุกโรงเรียน  ง. กล้วยเป็นพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 
 

อ่ำนนิทำนต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำม ๓ – ๕ 
แพะกับลามีเจ้านายคนเดียวกัน แพะนั้นอิจฉาว่าลาได้กินอาหารอิ่มท้อง ทั้งยังมีเหลือเก็บ 

ส ารองไว้อีกด้วย “ชีวิตเจ้าช่างเต็มไปด้วยงานหนักไม่สิ้นสุดเลยนะ” มันพูดกับลา “หมุนโม่หินแล้วยังต้อง
บรรทุกของหนักๆอีก ข้าจะแนะน าให้นะ....เจ้าจงแกล้งท าเป็นป่วยแล้วเดินตกหลุมสิ จะได้หยุดพักผ่อนไงล่ะ” 

ลาท าตามค าแนะน าของแพะ มันบาดเจบ็สาหสัจากการหกล้ม ดังนั้นนายของมันจึงตามสัตวแพทย์ 
มารักษา สัตวแพทย์เขียนใบสั่งยาระบุให้ลากินน้ าซุปที่ท าจากปอดแพะ ซึ่งเขาบอกว่ามีผลต่อการรักษา 
ดังนั้นแพะจึงถูกฆ่าเพ่ือน าปอดมารักษาอาการป่วยของลา 

  ๓. แพะอิจฉาเพราะสาเหตุใด 
      ก. เจ้านายดูแลลาดีกว่าตน 
      ข. เจ้านายรักลามากกว่าแพะ 
      ค. เจ้านายให้ลาท างานที่สบายกว่าตน 
      ง. เจ้านายให้อาหารลากินอิ่มกว่าตน 

  ๔. ลาหกล้มจากสาเหตุใด 
      ก. ลาต้องการแกล้งแพะ 
      ข. ท าตามค าแนะน าของแพะ 
      ค. แพะขุดหลุมไว้ท าให้ลาหกล้ม 
      ง. เนื่องจากความประมาทของตนเอง 
 

๕ 



 
 

 
 
  ๕. เหตุที่แพะต้องตายเพราะ 
      ก. เพราะเจ้านายไม่ต้องการเลี้ยงแพะอีกต่อไป 
      ข. เพราะเจ้านายต้องการเนื้อแพะมาเป็นอาหาร 
      ค. เพราะเจ้านายต้องการลงโทษแพะที่ท าให้ลาเจ็บ 
      ง. เพราะเจ้านายต้องการอวัยวะแพะมาเป็นยารักษาลา 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำม ๖ – ๑๐ 

     ก่อนจะได้เข้าบ้านสักหลังหนึ่ง ปูเสฉวนจะค่อยๆบิดกายเข้าไปแฝงอยู่ในเปลือกหอยที่ยังว่าง 
   ท าไมเสฉวนต้องอาศัย “บ้าน” เปลือกหอยว่างๆด้วย ค าตอบคือ ปูเสฉวนมีโครงสร้างร่างกายที่แตกต่าง 
   จากปูทั่วไป ที่กระดองแข็งคลุมร่าง แต่เสฉวนจะมีส่วนที่แข็งเพียงแค่กล้ามเท่านั้น ส่วนหลังของเขา 
   จะอ่อน จึงสามารถขยับตัวเข้าแฝงในเปลือกหอยได้ แต่บ้านที่เคลื่อนที่หลังนี้จะปลอดภัยไร้กังวล 
   จากศัตรูบางชนิดเท่านั้น เมื่อถูกรุกรานเสฉวนจะผลุบไปในเปลือกหอยและงอก้ามขวางประตูบ้าน 
   ไว้อย่างแน่นหนา 

  ๖. ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
      ก. ศัตรูของปูเสฉวน    ข. ลักษณะของปูเสฉวน 
      ค. ที่อยู่ของปูเสฉวน    ง. ธรรมชาติของปูเสฉวน 

  ๗. “บ้าน” จากเรื่องนี้หมายถึงอะไร 
      ก. ที่อยูอ่าศัย      ข. ที่หลบภัย 
      ค. ที่ปกป้องร่างกาย    ง. ที่พักชั่วคราว 

  ๘. จากข้อความที่ว่า “ส่วนหลังของเขาจะอ่อน จึงสามารถขยับตัวเข้าแฝงในเปลือกหอยได้” ค าว่า 
“แฝง” ในที่นี้หมายถึง 
      ก. อยู ่       ข. แอบ 
      ค. อาศัย       ง. หายตัว 

  ๙. เหตุใดปูเสฉวนต้องอาศัย “บ้านเปลือกหอย” 
      ก. ปูเสฉวนมีกระดองแข็งคลุมร่าง 
      ข. บ้านเปลือกหอยปลอดภัยไร้กังวลจากศัตรูบางชนิด 
      ค. บ้านเปลือกหอยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้ปราศจากศัตรูรุกราน  
      ง. ปูเสฉวนมีส่วนหลังทีอ่่อนสามารถขยับตัวเข้าแฝงในเปลือกหอยได้ 

  ๑๐. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
      ก. โครงสร้างร่างกายของเสฉวนจะอ่อนนุ่มทุกส่วน 
      ข. ปูเสฉวนจะงอก้ามเพ่ือเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในเปลือกหอย 
      ค. ปูเสฉวนจะผลุบเข้าไปในเปลือกหอยเพ่ือเตรียมขยายพันธุ์ต่อไป 
      ง. ส่วนหลังของปูเสฉวนอ่อนจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้ 
 

๖ 



 
 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่ำนเรื่อง นิทำนสีขำว แล้วเร ียงล ำดับเหตุกำรณ์  
             และเติมค ำลงใน  ช่องว่ำงให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
นิทำนสีขำว วัวกับควำย 

              ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ  
 
 วัวตัวหนึ่งมีสีขาวทั้งตัว แต่มีสีด าติดอยู่ตรงปลายหางนิดหนึ่ง 
ควายอีกตัวมีสีด าทั้งตัว ทั้งวัวและควายสองตัวนี้ ต่างก็อยู่ในคอกเดียวกัน
และเป็นเพ่ือนรักกันมานาน วันหนึ่งควายพูดกับวัวว่า 
 “นี่ วัวจ๋า ฉันมีเรื่องอยากบอกเธอมานานแล้วล่ะ แต่กลัวเธอจะว่า
เอา” 

   วัวบอกควาย ว่า “มีอะไรหรือควาย เราเป็นเพื่อนกันนะ เพราะฉะนั้น     
     พูดมาได้เลยจ๊ะ” 

  ควายจึงโล่งใจ และพูดขึ้นว่า “นี่แน่ะวัว ตัวเธอน่ะมีสีขาวสวยงามมาก    
จริงๆ นะ สวยกว่าวัวทุกตัวที่ฉันเคยเห็นเลยล่ะ เสียอยู่หน่อยหนึ่งเท่า

นั้นเอง 
 “อะไรหรือ” วัวถาม 

 “ก็ปลายหางของเธอน่ะด าปี๋เลย ดูแล้วไม่สวย เธอไม่น่าจะมีสีด าตรงนั้นเลยนะ” 
วัวบอกควาย ว่า “ก็จะให้ท าอย่างไรล่ะจ๊ะควาย สีด าตรงนั้นมันติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่นา” 
 “ก็นั่นน่ะสิ ไมรู่้จะมีมาท าไมนะ ท าให้เธอเป็นวัวที่มีต าหนิ ไม่สวยเลยล่ะ” 
ควายยังแสดงความคิดเห็นต่อ ส่วนวัวไม่ได้พูดอะไรอีก มันก้มลงเล็มหญ้า หลังจากวันนั้น ควายก็ยกเอา
เรื่องปลายหางสีด าของวัวขึ้นมาพูดทุกวัน “สีด าตรงปลายหางเธอนี่ไม่สวยเลย
นะ” 
 “ดูกี่ทีๆ ก็เหมือนมีรอยต าหนิล่ะ” 
 “ถ้าเธอไม่มีรอยด าตรงปลายหาง เธอต้อง
สวยกว่านี้แน่” 
 “สีด านั้นด ามากเลยนะ เธอไม่น่ามีมันเลยล่ะ” 
ในที่สุดวัวก็ทนไม่ไหว พูดกับควายว่า 
 “พอที ท าไมเธอต้องมามองแต่จุดด าของฉัน ไม่สังเกตบ้างหรือไงว่า เธอน่ะด าหมดทั้งตัวเลย” 
 
(ที่มา : https://prakal.wordpress.com/2014) 
 

        กิจกรรมที่ ๑  
 

๗ 

https://prakal.wordpress.com/2014


 
 

 

 
 
 
  ......................ก. ควายโล่งใจที่วัวอนุญาตให้ควายพูด 
  ......................ข. วัวทนไม่ได้จึงตอบโต้ไปว่า ควายมองแต่จุดด าของวัว ท าไมไม่มองตัวเองบ้างว่า 
      ด าไปทั้งตัว 
  ......................ค. วัวและควายสองตัวเป็นเพื่อนรักกันมานาน    
  ......................ง. วัวบอกว่า “สีด าตรงนั้นมันติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่”   
  ......................จ. ควายยกเอาเรื่องปลายหางสีด าของวัวขึ้นมาพูดทุกวัน 
  ......................ฉ. วัวไม่ได้พูดตอบโต้อะไรกับวัวอีก ได้แต่ก้มลงเล็มหญ้า 
  ......................ช. ควายชมว่าวัวมีสีขาวสวยงามไปทั้งตัวเสียอย่างเดียวที่ปลายหางสีด าปี๋เลย ดูแล้วไม่สวย 
  ......................ซ. คนเรานั้นไม่มีใครดีพร้อมหรอก ทุกคนต่างก็มีจุดบกพร่องและเรื่องไม่ดีเล็กๆ น้อยๆ  
           อยู่ในตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง : จำกกำรอ่ำน นิทำนสีขำว จงเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ในเรื่องนิทำนสีขำวให้ถูกต้อง  (๕ คะแนน) 

 ค ำชี้แจง : จงเติมค ำลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (๕ คะแนน) 

ใคร 

ท ำอะไร 

อย่ำงไร 

ทีไ่หน 

ได้ประโยชน์อย่ำงไร 
 

............................……
….. 

เมื่อไหร่ ............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

............................……
….. 

๘ 



 
 

 
 
 

ใบควำมรู้ที่ ๑ 
       รู้จัก เข้ำใจ ใจควำมส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
(ที่มา : สนิท  สัตโยภาส. ๒๕๔๕ : ๑๐๘-๑๐๙) 

ใจควำมส ำคัญ 
 

กำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ประโยคใจควำมส ำคัญ 

 

ตอนต้นของย่อหน้า 

ตอนท้ายของย่อหน้า 

ตอนต้นและ 
ตอนท้ายของย่อหน้า 

ตอนกลางของย่อหน้า 

ผู้อ่านสรุปขึ้นเอง  
จากการอ่านทั้งย่อหน้า 

ใจควำมรอง 
หรือ พลควำม  
(พน-ละ-ควำม) 

 

ใจความ หรือประโยคที่ขยายความ
ประโยคใจความส าคัญ 

ใจความสนับสนุน 
ใจความส าคัญ 
ให้ชัดเจนขึ้น 

ให้รายละเอียด 

สนับสนุนความคิด
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ 

 

ให้ค าจ ากัดความ 

แสดงเหตุผล 

ส่วนที่มิใช่ใจความส าคัญ และมิใช่
ใจความรอง แต่ช่วยขยายความ  
ให้มากขึ้น คือ รายละเอียด 

ประโยคที่สามารถเป็น  
หัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ 

ครอบคลุมเนื้อความ
ในประโยคอ่ืนๆ ใน

ย่อหน้านั้น 

ใจความเด่น 
ที่สุดในย่อหน้า 

แต่ละย่อหน้าจะมีประโยค
ในความส าคัญเพียง
ประโยคเดียว หรืออย่าง
มากไม่เกิน ๒ ประโยค 

ถ้าตัดเนื้อความของ
ประโยคอื่นออกหมด 
สามารถเป็นใจความ

หรือประโยคเดี่ยวๆ ได้ 

๙ 



 
 

ค ำชี้แจง : จำกกำรศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ กำรอ่ำนจับใจควำมเพื่อหำประโยคส ำคัญ 
             ให้นักเรียนพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ว่ำเป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง (๑๐ คะแนน)  
             ถ้ำเป็นควำมจริง     ให้กำกบำท เครื่องหมำย  ×   ในช่อง  เป็นควำมจริง 
             ถ้ำไม่เป็นควำมจริง  ให้กำกบำท เครื่องหมำย  ×   ในช่อง  ไม่เป็นควำมจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อควำม เป็นควำมจริง ไม่เป็นควำมจริง 
๑ ประโยคที่ควรจดจ าคือประโยคส าคัญ   
๒ ประโยคหลักจะมีประโยคอ่ืนๆ ช่วยเสริมหรืออธิบาย  

ขยายความให้มีความละเอียดชัดเจนมากข้ึน 
  

๓ ต าแหน่งของประโยคหลักขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรื่อง   
๔ ค าส าคัญจะปรากฏอยู่ในประโยคหลัก   
๕ ความเครียดท าให้เพ่ิมฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด   

ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง 
ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง  
ใจสั่น แข้งขาอ่อนแรง  ความเครียดจึงเป็นตัวการ 
ให้แก่เร็วประโยคใจความส าคัญ คือ ควำมเครียด 
จึงเป็นตัวกำรให้แก่เร็ว 

  

๖ ผู้ลากมากดี ประกอบด้วยค าว่า ผู้ ลาก มาก และ ดี  
ความว่า “ลาก” ในที่นี้หมายความว่ามาก มีค าว่าหลาย 
ในเพลงชาน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ 
มีความหมายว่า มากฉะนั้น  ประโยคใจความส าคัญ 
คือ เพลงกล่อมเด็กของภำคใต้ 

  

๗ การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถ
กระท าได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ประโยค
ใจความส าคัญคือ หน้ำที่ของศำลรัฐธรรมนูญ 

  

๘ กากพืช เศษของพืช หญ้า ใบไม้ หรือต้นพืช เมื่อไม่ใช้อย่า
ทิ้ง ให้น ามาหมักรวมกับปุ๋ยคอก โดยกองรวมกันไว้ให้มี
ความชื้นพอสมควรและต้องกลับกองหมักนี้สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง ประมาณ ๑ เดือน วัสดุต่างๆ เหล่านี้จะผุพักลายเป็น
อินทรียวัตถุ การท าปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆ ก็แล้วเสร็จตาม
กรรมวิธี  ประโยคส าคัญคือ กำรท ำปุยยหมักวิธีง่ำยๆ 

  

กิจกรรมที่ ๒ รู้จัก เข้ำใจ ใจควำมส ำคัญ 
 

๑๐ 



 
 

ค ำชี้แจง         ให้นักเรียนหำประโยคส ำคัญจำกข้อควำมที่ก ำหนดให้ (๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำง   
๑. น้ าอัดลมนั้นมีน้ าตาล เป็นจ านวนมาก  เมื่อดื่มเข้าไปมากๆ จึงท าให้อ้วน ความอ้วนเป็นบ่อเกิด 
    ของโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน และน าพาไปสู่โรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงในวัย 
    ที่หมดประจ าเดือนแล้ว เมื่อดื่มน้ าอัดลมมากๆ โอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกชนิดที่ 1 มีสูง  
    โดยเริ่มต้นจากชนิดที่ ๑ ไปสู่ชนิดที่ ๒  
        น้ าอัดสมมี น้ าตาล ที่ท าให้.อ้วน.ท าให้เกิดโรคและมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก    
        ใน ผู้หญิงในวัยที่หมดประจ าเดือน 
ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ น้ าอัดลมหากดื่มมากจะท าให้อ้วน เกิดโรคต่างๆและเสี่ยงต่อการเป็น
โรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงวัยที่หมดประจ าเดือน 
 
๒. ในหน้าฝน ส่วนมากแมวที่ท่านเลี้ยง ไม่ทราบว่ามันน าเห็บหมัดมาจากที่ไหน เห็นเกาะตามขนเต็มไป 
    หมด ซึ่งสร้างความร าคาญให้กับคนและสัตว์เลี้ยง บางคนบางท่านก็เกิดอาการแพ้อาการคัน  เมื่อโดน    
    เห็บหมัดแมวกัด ซึ่งจะท าให้เป็นที่มาของโรคหลายโรค เชน่ โรคพยาธิตัวตืด โรคผวิหนังอักเสบ เป็นต้น 
          แมวน า.........................สร้างความร าคาญให้....................และเป็นที่มาของ....... ............................ 
ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ ...................................................................................... ...................................  
 
๓. น้ าเต้าหู้ หรือนมถั่วเหลือง เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่รู้จักกันมานานตั้งแต่ในสมัยโบราณ ด้วยจุดเด่น 
    เรื่องของความอร่อยควบคู่ไปกับประโยชน์มากมายมหาศาล หน าซ้ ายังเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทั้งวัน 
    ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า สาย บ่าย หรือดื่มในมื้อค่ าก็ได้ ด้วยความที่เป็นที่นิยมจึงมีให้ดื่มกันได้ทุกที่ทั่วประเทศ   
          น้ าเต้าหู้มีจุดเด่นในเรื่อง.............................................และ..............................................................  
ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ ......................................................................................................................... 
 

๔. การเดินทางไปต่างประเทศ ให้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นเช่น พาสปอร์ต ใส่กระเป๋าให้พร้อม 
    รวมไปถึงการเช็คขนาดกระเป๋าตามที่สายการบินก าหนดว่าไม่ควรเกินเท่านั้นเท่านี้ รวมถึงศึกษา 
    ข้อห้ามใน  การน าของบางอย่างขึ้นเครื่องไปด้วย 
ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ .........................................................................................................................  
 
๕. การควบคุมประชากรที่มีนับพันล้านคนของจีน รัฐบาลเคยออกเป็นกฎหมายเลยว่าจะรับเลี้ยงดู 
    และใหส้วสัดิการเฉพาะลูกคนแรกคนเดียว การมีลูกมากกวา่หนึ่งคนจึงเปน็ปัญหาอย่างมากในสังคมจีน  
ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ .........................................................................................................................  
  

กิจกรรมที่ ๓ ประโยคใจควำมส ำคัญ 
 

๑๑ 



 
 

 
 

  ใบควำมรู้ที่ ๒ หลักและวิธีกำรจับใจควำมส ำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๘ : ๓๗) 
 
 
 
 

หลักและวิธีกำร 
จับใจควำมส ำคัญ 

 

๖. สรุปใจความส าคัญ
ด้วยส านวนภาษา    

ของตนเอง 

๒. อ่านละเอียดทีละย่อหน้า หาประโยค
ใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า ซึ่งอาจ 
ปรากฏ ตอนต้น ตอนกลางหรือตอนท้าย
ของย่อหน้า 

๔. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้ 
เช่น ตัวอย่าง ส านวนโวหาร 

อุปมาอุปไมย(การเปรียบเทียบ) ตัวเลข 
สถิติ ตลอดจนค าถามหรือค าพูดของ

ผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ 

๒. ตั้งจุดมุ่งหมาย 
ในการอ่านให้ชัดเจน 

๑. อ่านชื่อเรื่องทุกถ้อยค า ท าความเข้าใจ
ความหมาย โดยทั่วไป ชื่อเรื่องจะให้

แนวทางเก่ียวกับเนื้อเรื่อง 

๕. เมื่ออ่านจบ
ให้ตั้งค าถาม

ตนเองว่า เรื่อง
ที่อ่าน ใคร 

เมื่อไร 

อย่างไร 

ที่ไหน ท าอะไร 

๑๒ 



 
 

ค ำชี้แจง : อ่ำนเรื่องท่ีก ำหนดให้แล้วตอบค ำถำม (๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 

เศรษฐีเจ้ำอำรมณ์ 
 
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์ และ มักจะอาการปวด
ศีรษะอยูเ่ป็นประจ า เขาได้ประกาศว่า จะให้รางวัลอย่างงามแก่คนที่สามารถ
รักษาอาการปวดศีรษะของเขาได้ จึงท าให้ผู้คนที่ทราบข่าวหลายคน และ 
หมอที่เชี่ยวชาญ ต่างก็มาเสนอแนะวิธีรักษาโรคปวดศีรษะของเศรษฐีผู้นี้ แต่
ไม่มีใครสามารถท าให้เขาดีข้ึนได้  

อยู่มาวันหนึ่ง....มีฤาษีตนหนึ่งมาเยี่ยมท่านเศรษฐี     
         เศรษฐีได้บอกเก่ียวกับโรคประจ าตัวของเขาให้ฤาษีทราบ ฤาษีจึงบอกกับท่าน  

       เศรษฐีว่า“โธ่เอ๊ย!! วิธีรักษาอาการปวดหัวของเจ้ามันง่ายนิดเดียว นั่นก็คือ เจ้า   
       จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาแล้วอาการโรคของเจ้าจะหายไป” 

   เศรษฐีดีใจมาก และ คิดว่าสิ่งที่ฤๅษีแนะน าเขานั้น เป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายดายมาก 
วันรุ่งขึ้น ท่านเศรษฐีจึงจ้างช่างทาสีหลายร้อยคนมาช่วยกันทาสีของหมู่บ้านให้
เป็นสี เขียวทั้งหมด นอกจากนี้ ด้วย ความที่รวยมาก ยังซื้อเสื้อผ้าให้กับคนใน

หมู่บ้านทุกคนใส่ ในตอนนี้ ไม่ว่าท่านเศรษฐีมองไปทางใดก็จะเป็นสีเขียวตลอดเวลาตามค าแนะน า   ของ
ฤาษี อาการปวดศีรษะของเขาก็เริ่มดีข้ึนๆ เขาเริ่มเป็นคนยิ้มง่าย และมีความสุขมากขึ้น 
สองสามเดือนถัดมา...ท่านฤาษีได้กลับมาเยี่ยมเศรษฐีอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ต้องเผชิญกับช่างทาสีคนหนึ่งซึ่งร้อง
ตะโกนว่า  "หยุด หยุด ท่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ในชุดนี้ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะทาสีท่านให้เป็นสีเขียวก่อน" 
ฤาษีก็รีบวิ่ง และ หนีเข้าไปในบ้านของเศรษฐีได้ในที่สุดฤาษีได้พบกับเศรษฐีในบ้าน และ ต าหนิว่า   "ท าไม 
!!! เจ้าถึงเสียเงินทอง และ เวลามากมาย เพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆ รอบตัวเจ้าเล่า เราไม่ได้บอกให้เจ้าไปเที่ยว
ทาสีทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเลย...เจ้าเพียงแค่สวมแว่นตาสีเขียวเท่านั้น เจ้าก็จะมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเป็นสี
เขียวแล้ว" 
 
(ท่ีมา : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. ๒๕๔๔ : ๓๒) 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔  สนุกกับกำรจับใจควำมส ำคัญ 
 
 

เศรษฐีเจ้ำอำรมณ์ 
 

 

๑๓ 



 
 

ค ำชี้แจง : อ่ำนเรื่องท่ีก ำหนดให้แล้วตอบค ำถำม (๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
 

 

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

ใคร 

ท ำอะไร 

อย่ำงไร 

ที่ไหน 

เมื่อไร 

ใจควำมส ำคัญของเรื่อง  

จุดมุ่งหมำยสอนให้รู้ว่ำ 

ลักษณะนิสัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 

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

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

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

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

๑๔ 



 
 

   ค ำชี้แจง                อ่ำนเรื่อง “สิ่งที่ดีกว่ำ” ที่ก ำหนดใหแ้ละนักเรียนตอบค ำถำม 
                             ลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งท่ีดีกว่ำ 
      หญิงสาวคนหนึ่งมีฐานะร่ ารวยที่สุดในหมู่บ้าน นางจึงชอบพูดจาดูถูกคนอื่นอยู่เสมอ 
รวมทั้งไม่เคยมีน้ าใจให้กับใคร แล้วยังคิดว่าข้าวของทุกสิ่งที่ตัวเองมีนั้น ล้วนดีกว่าของคน
อ่ืนๆ ไม่มีใครจะมีอะไรที่ดีไปกว่านาง คนในหมู่บ้านจึงไม่ชอบนาง  
หรืออยากจะคบหาพูดคุยด้วย… 
“ดีเหมือนกัน ฉันก็ไม่อยากจะพูดคุยกับคนพวกนี้เท่าไหร่ ” นางบอกกับตัวเอง 
วันหนึ่งในฤดูหนาว บ้านของนางถูกไฟไหม้ ข้าวของเงินทองเสียหายเกือบหมด กลายเป็น
คนยากจน ไม่มีแม้แต่หม้อจะหุงข้าว นางได้เดินไปยังบ้านหญิงชราที่อยู่ไม่ไกลนัก 
 “บ้านฉันถูกไฟไหม้ ฉันพอมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง อยากขอยืมหม้อหุงข้าวสักหน่อย จะได้ไหม?” 

หญิงชราเจ้าของบ้านจึงตอบไปว่า “จ าได้ไหม นางเคยบอกว่า กระโถนที่บ้านนางยัง
ดีกว่าหม้อหุงข้าวบ้านฉัน เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเลยนะ แต่ฉันจะแบ่งข้าวให้กินบ้าง
ก็แล้ว กัน” หญิงสาวยื่นมือไปรับห่อข้าวจากหญิงชราด้วยความรู้สึกละอายใจ 
พร้อมค าพูดเบาๆ ว่า “ขอบใจจ้ะ” 
       ตกดึกลมหนาวพัดแรง นางนอนตัวสั่นเพราะความหนาว ไม่มีผ้าห่มสักผืนที่

จะคลุมกาย รุ่งเช้านางจึงเดินฝ่าลมหนาวไปหาชายชราคนหนึ่งที่อยู่ถัดจากบ้านหญิงชราไป 
“บ้านฉันถูกไฟไหม้ เสื้อผ้าผ้าห่มไม่มีเหลือเลย ลุงพอมีจะมีผ้าห่มให้ฉันสักผืนไหม?” 
ชายชราได้ฟังเช่นนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่า “ข้ามีแต่ผ้าห่มเก่าๆที่นางเคยบอกว่าเหมือนผ้าขี้ริ้ว
บ้านนาง แต่ถ้าไม่รังเกียจ ข้าก็จะแบ่งให้ใช้” 
เมื่อหญิงสาวบอกว่าไม่รังเกียจ ชายชราจึงน าผ้าห่มผืนเก่าท่ีซัก
ไว้สะอาดมามอบให้ผืนหนึ่ง “ขอบใจนะจ๊ะ” หญิงสาวรับผ้าห่ม
จากชายชราด้วยความรู้สึก ละอายใจเช่นกัน  คืนนั้น ผ้า
ห่มเก่าๆก็ช่วยให้นางพอคลายหนาวได้  นางนอน

ครุ่นคิดถึงค าพูดและการกระท าท่ีผ่านมาของตัวเอง แล้วก็ร้องไห้ด้วย
ความเสียใจ 
“ของที่ดีไม่อาจช่วยอะไรเราได้ คนดีต่างหากที่ได้ช่วยเรา และสิ่งที่ทุกคนมีดีกว่าเราก็คือ น้ าใจ” 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นางก็ตั้งหน้าตั้งตาท ามาค้าขายกอบกู้ฐานะ จนกลับมาร่ ารวยอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้
นางได้กลับตัวเป็นคนใหม่ที่มีน้ าใจเอื้ออารี และไม่พูดจาดูถูกใครอีก เลย นางจึงเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
ตลอดมา 
 

(ท่ีมา : https://zybernia.wordpress.com/2009/03/01/better-things/) 

กิจกรรมที่ ๕ อ่ำนสนุกปลูกอำรมณ์ 

๑๕ 

https://zybernia.wordpress.com/2009/03/01/better-things/


 
 

ค ำชี้แจง : จำกเรื่อง “สิ่งท่ีดีกว่ำ” ให้นักเรียนตอบค ำถำมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุใดหญิงสาวจึงรับผ้าห่มจากชายชรา
ด้วยความรู้สึกละอายใจ 
.......................................................................................
....................................................................................... 
....................................................................................... 

เพราะอะไรหญิงสาวจึงกลับตัวเป็นคนใหม่
ที่มีน้ าใจเอ้ืออารี  
.......................................................................................
....................................................................................... 
....................................................................................... 

หากให้นักเรียนเลือก“ของที่ดีกับคนที่ดี” 
นักเรียนจะเลือกอะไร เพราะอะไร
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 

ตัวละครจำกเรื่อง 
(ตั้งชื่อตัวละคร) 

 

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

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

ลักษณะนิสัย 
 

ลักษณะนิสัย 
 

ลักษณะนิสัย 
 

๑๖ 



 
 

 
 

 
 

    แบบทดสอบหลังเรียน 
       วิชำภำษำไทยพื้นฐำน รหสัวิชำ ท ๒๓๑๐๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 
       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม เล่มที่ ๓ สืบสอบสถำนกำรณ์ 

  ........................................................................................................................... 
 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดท ำและเครื่องหมำย (×) ลงในกระดำษค ำตอบที่แจกให้    
             ใช้เวลำ ๑๕ นำที (๑๐ คะแนน) 
 

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำม ๑ – ๕ 
  
         ก่อนจะได้เข้าบ้านสักหลังหนึ่ง ปูเสฉวนจะค่อยๆบิดกายเข้าไปแฝงอยู่ในเปลือกหอยที่ยังว่าง 
ท าไมเสฉวนต้องอาศัย “บ้าน” เปลือกหอยว่างๆด้วย ค าตอบคือ ปูเสฉวนมโีครงสร้างร่างกายที่แตกต่าง 
จากปูทั่วไป ที่กระดองแข็งคลุมร่าง แต่เสฉวนจะมีส่วนที่แข็งเพียงแค่กล้ามเท่านั้น ส่วนหลังของเขา 
จะอ่อน จึงสามารถขยับตัวเข้าแฝงในเปลือกหอยได้ แต่บ้านที่เคลื่อนที่หลังนี้จะปลอดภัยไร้กังวลจากศัตรู
บางชนิดเท่านั้น เมื่อถูกรุกรานเสฉวนจะผลุบไปในเปลือกหอยและงอก้ามขวางประตูบ้านไว้อย่างแน่นหนา 
 

๑. “บ้าน” จากเรื่องนี้หมายถึงอะไร 
    ก. ที่อยู่อาศัย   ข. ที่หลบภัย             ค. ที่ปกป้องร่างกาย    ง. ที่พักชั่วคราว 

๒. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
    ก. โครงสร้างร่างกายของเสฉวนจะอ่อนนุ่มทุกส่วน 
    ข. ปูเสฉวนจะงอก้ามเพ่ือเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในเปลือกหอย 
    ค. ปูเสฉวนจะผลุบเข้าไปในเปลือกหอยเพื่อเตรียมขยายพันธุ์ต่อไป 
    ง. สว่นหลังของปูเสฉวนอ่อนจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้ 

๓. ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
    ก. ศัตรูของปูเสฉวน    ข. ลักษณะของปูเสฉวน 
    ค. ที่อยู่ของปูเสฉวน    ง. ธรรมชาติของปูเสฉวน 

๔. จากข้อความที่ว่า “ส่วนหลังของเขาจะอ่อน จึงสามารถขยับตัวเข้าแฝงในเปลือกหอยได้” ค าว่า 
“แฝง” ในที่นี้หมายถึง 
    ก. อยู่     ข. แอบ                     ค. อาศัย         ง. หายตัว 

๕. เหตุใดปูเสฉวนต้องอาศัย “บ้านเปลือกหอย”  
    ก. ปูเสฉวนมีกระดองแข็งคลุมร่าง  
    ข. บ้านเปลือกหอยปลอดภัยไร้กังวลจากศัตรูบางชนิด 
    ค. บ้านเปลือกหอยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้ปราศจากศัตรูรุกราน  
    ง. ปูเสฉวนมีสว่นหลังที่อ่อนสามารถขยับตัวเข้าแฝงในเปลือกหอยได้ 
 

๑๗ 



 
 

 
๖. จากเพลงชาติไทย ท่อนที่ว่า “ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี” ประโยคนี้หมายถึงบุคคลใด 
    ก. นักเรียนไทย     ข. คนที่อาศัยแผ่นดินไทย 
    ค. คนไทยทุกคน    ง. ข้าราชการไทย 
  
อ่ำนนิทำนต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำม ๗ – ๙ 
           แพะกับลามีเจ้านายคนเดียวกัน แพะนั้นอิจฉาว่าลาได้กินอาหารอ่ิมท้อง ทั้งยังมีเหลือเก็บ 
ส ารองไว้อีกด้วย “ชีวิตเจ้าช่างเต็มไปด้วยงานหนักไม่สิ้นสุดเลยนะ” มันพูดกับลา “หมุนโม่หินแล้วยังต้อง
บรรทุกของหนักๆอีก ข้าจะแนะน าให้นะ....เจ้าจงแกล้งท าเป็นป่วยแล้วเดินตกหลุมสิ จะได้หยุดพักผ่อนไงล่ะ” 
ลาท าตามค าแนะน าของแพะ มันบาดเจบ็สาหสัจากการหกล้ม ดังนั้นนายของมันจึงตามสัตวแพทย์ 
มารักษา สัตวแพทย์เขียนใบสั่งยาระบุให้ลากินน้ าซุปที่ท าจากปอดแพะ ซึ่งเขาบอกว่ามีผลต่อการรักษา 
ดังนั้นแพะจึงถูกฆ่าเพ่ือน าปอดมารักษาอาการป่วยของลา 

๗. เหตุที่แพะต้องตายเพราะ 
    ก. เพราะเจ้านายไม่ต้องการเลี้ยงแพะอีกต่อไป 
    ข. เพราะเจ้านายต้องการเนื้อแพะมาเป็นอาหาร 
    ค. เพราะเจ้านายต้องการลงโทษแพะที่ท าให้ลาเจ็บ 
    ง. เพราะเจ้านายต้องการอวัยวะแพะมาเป็นยารักษาลา 

๘. ลาหกล้มจากสาเหตุใด 
    ก. ลาต้องการแกล้งแพะ 
    ข. ท าตามค าแนะน าของแพะ 
    ค. แพะขุดหลุมไว้ท าให้ลาหกล้ม 
    ง. เนื่องจากความประมาทของตนเอง 

๙. แพะอิจฉาเพราะสาเหตุใด 
    ก. เจ้านายดูแลลาดีกว่าตน 
    ข. เจ้านายรักลามากกว่าแพะ 
    ค. เจ้านายให้ลาท างานที่สบายกว่าตน 
    ง. เจ้านายให้อาหารลากินอ่ิมกว่าตน 

๑๐.     กลว้ยเปน็พืชที่คนไทยรู้จักและน ามาใช้ประโยชน์เปน็เวลานานมากแลว้ กลว้ยปลูกง่าย ดูแลง่าย   
ใบใช้ห่อของ ผลใช้กิน ล าต้นใช้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นเรามาปลูกกล้วยกันดีกว่าจะได้มีกล้วยกินกันทุกโรงเรียน 

ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
 ก. กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย   ข. กล้วยเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก 
 ค. กล้วยสามารถกินได้ทุกโรงเรียน  ง. กล้วยเป็นพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 

 
 
 
 

บรรณำนุกรม 
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๑๙ 

https://zybernia.wordpress.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20๒๐๐๙/๐๓/๐๑/better-things/
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ประวัติเจ้ำของผลงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙  อายุ ๓๑ ปี 
ต ำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการ  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖ 
วุฒิกำรศึกษำ   ปริญญาตรี  วิชาเอก ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
     ปริญญาโท    วิชาเอก  บริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เกียรติประวัติและผลงำนดีเด่น 
 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น  โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมเชิดชูเกียรติ  
“หัวใจสีแดง” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖  กลุ่มย่อยที่ ๔ 
 - ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้มีความสามารถจดัการเรียนรู้ใหโ้รงเรยีนมีผลการพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖ 
 - ได้รับรางวัล “การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเพื่อเป็นพ้ืนฐานการสร้างสื่อการเรียนการสอน”  
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 - ได้รับคัดเลือกให้เปน็ครูผู้สอนดีเด่น  โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ“หัวใจสแีดง” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖  กลุ่มย่อยที่ ๔ 
 - ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้มีความสามารถจดัการเรียนรู้ใหโ้รงเรยีนมีผลการพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖ 

 


