คำนำ
บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธัญญาพัฒนวิทย์ บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธัญญาพัฒนวิทย์มี
ทั้งหมด 25 คน ผูจ้ ดั ทําได้พฒั นาเป็ นบทเรี ยน เล่มเล็กเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยนําเรื่ องมา
จากกรมวิชาการ มาสร้างเป็ นบทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อ มุ่งหวังให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการอ่าน เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากรู ปภาพ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ นําความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
ผูจ้ ดั ทําหวังว่า บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรี ยนให้มีความรู ้ความ
เข้าใจและส่ งผลให้การเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น

บทนํา
บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เป็ นบทเรี ยนที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ครู ผสู ้ อนควรแนะนําในเรื่ อง ต่อไปนี้
1. บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยเรื่ องสั้น 1 เรื่ อง แต่ละเรื่ องจบภายในเล่ม
2. ครู ควรแนะนําวีธีการอ่าน การดูภาพเนื้อเรื่ อง การตอบคําถามเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยน มีความอยากรู ้
อยากเห็น อยากอ่าน อยากติดตาม และไม่รู้สึกเบื่อ เป็ นการสร้างนิสัย ให้นกั เรี ยนรักการอ่าน
3. บทเรี ยนเล่มนี้ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
4. ควรแนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเองอย่างแท้จริ ง นักเรี ยนจะต้องซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูคาํ ตอบ
ล่วงหน้าก่อนทํากิจกรรม

คำแนะนำ
ในการเรี ยน บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
1. บทเรี ยนเล่มเล็กเพื่อฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเอง
2. นักเรี ยนทํากิจกรรมตามลําดับไม่ควรข้ามกิจกรรม
3. นักเรี ยนจะต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูคาํ ตอบล่วงหน้าก่อนตอบคําถาม
4. เมื่อเสร็ จกิจกรรม ให้ตรวจคําตอบได้
5. ถ้าคําตอบถูกต้องตรงกับคําตอบที่เฉลยไว้ให้ทาํ กิจกรรมต่อไป ถ้าคําตอบไม่ถูกต้อง ให้กลับมาทํา
ใหม่ไม่เข้าใจให้ขอคําแนะนําจากครู
6. นักเรี ยนสามารถให้ Dictionary ได้ เพื่อค้นหาความหมายของคําศัพทและการอ่าน ออกเสี ยง
ที่ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
อ่านเรื่ องสั้น แล้วตอบคําถามแล้วกับเรื่ องที่อ่านได้
จุดประสงค์ นําทาง
1)บอกความหมายคําศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่านได้
2)อ่านเรื่ องที่กาํ หนดให้แล้วตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้

A country mouse lives in the countryside.
He likes to eat fruits. He is happy.
หนูเมืองและหนูชนบท หนูนาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบท มันชอบกิน
ผลไม้ มันอยู่อย่ างมีความสุข One day, his cousin comes
from the town. The country mouse gathers
many fruits for the town mouse, but the
town mouse does not like fruit.
วันหนึ่งญาติของหนูนามาเยีย่ มจากในเมือง หนูนารวบรวมผลไม้
มากมายไว้ ให้ หนูบ้านกิน แต่ หนูบ้านไม่ ชอบกินผลไม้
“This food is horrible!” he says. “Come to the town with me, life in town is
much more fun.”
หนูบ้านบอกว่ า อาหารพวกนีไ้ ม่อร่ อยเลย เธอเข้ าไปในเมืองกับฉันเถอะ ชีวติ ในเมืองสนุกสนานกว่าทีน่ ี่มากนัก

So, the country mouse follows his cousin to the
town. They come to a big house. They enter under
the back door. The town mouse leads the country
mouse to a dining room. The table is covered with
food. They start to eat up the food. The country
mouse is happy.
ดังนั้นหนูนาจึงติดตามญาติของมันเข้ าไปในเมือง พวกมันเดินทางมาถึงบ้ านใหญ่
หลังหนึ่ง พวกมันมุดลอดใต้ประตูหลังบ้ านเข้ าไปในบ้ าน หนูบ้านพาหนูนาเข้ ามา
ในห้ องรับประทานอาหาร บนโต๊ะอาหารมีอาหารวางอยู่มากมาย พวกมันเริ่มกินอาหารเป็ นการใหญ่ หนูนารู้ สึกมีความสุ ข
“This food is delicious!” he says. Suddenly, there is a noise. The mice run to
hide behind the food.
มันพูดว่ า อาหารพวกนีช้ ่ างอร่ อยเหลือเกิน! ทันใดนั้นมีเสียงบางอย่างดังแว่ วเข้ ามา หนูท้งั สองวิง่ ไปหลบซ่ อน“Keep
very still,” says the town mouse. The country mouse is very afraid. A cat
comes into the room. He looks around the room. The cat jumps up on the
table.
อยู่หลังกองอาหาร หนูบ้านบอกหนูนาว่ า อยู่เฉย ๆ ไว้ นะ หนูนารู้ สึกกลัวมาก แมวตัวหนึง่ เดินเข้ ามาในห้ องอาหาร มันหันไป
มองรอบ ๆ ห้ อง แมวตัวนั้นกระโดดขึน้ ไปบนโต๊ ะอาหาร

“Run!” cries the town mouse. The mice run
into a mouse hole.
หนูบ้านร้ องว่ า วิง่ หนีเร็ว! หนูท้งั สองวิง่ เข้ าไปในรู หนู
“Good-bye, cousin” says the country mouse.
“I am going back to the country. There, it is
quiet and safe.”
หนูนาพูดกับหนูบ้านว่ า ลาก่ อนน่ ะ ญาติทรี่ ัก ฉันกําลังจะกลับไปทีช่ นบท
ทีน่ ั่นมันปลอดภัยและเงียบสงบดีกว่ าทีน่ ี่

Moral of the story: It is better to live a simple, quiet life
than a rich, dangerous one.
นิทานเรื่องสอนให้ รู้ ว่า ความพอดีและพอใจในสิ่ งทีต่ นเองมีอยู่น้ันเป็ นสิ่ งทีเ่ ลิศทีส่ ุ ด..ชีวติ ที่
เพียงพอและเรียบง่ ายย่ อม เป็ นสุ ขกว่ าชีวติ ทีต่ ้ องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา

EXERCISE 1 :

1. Choose the right word.

2. Chose the right sentence.

1.

I like the country.
I don't like the country.

2.

I don't like the city.
I like the city.

3.

I like bread and cheese.
I don't like bread and cheese.

3. Write like or don't like.

I

I

the city.

I

the country.

I

bread and
cheese.

the city.

I

pizza and ham.

I

ice cream.

We

I

cats.

bread and cheese.

Answer(เฉลย)
EXERCISE 1 :

1. Choose the right word.

Molly
Marco

ham

pizza

tomatoes

cheese
bread

2. Chose the right sentence.

4.

I like the country.
I don't like the country.

5.

I don't like the city.
I like the city.

6.

I like bread and cheese.
I don't like bread and cheese.

ice cream

3. Write like or don't like.

I

like

the city.

I

don't like

bread and I

like

pizza and ham.

We

don't like

cats.

cheese.

I

like

the country.

I

don't like

the city.

I

like

ice cream.

I

like

bread and cheese.

คําศัพท์ ภาษาอังกฤษน่ ารู้
countryside = เขตชนบท
cousin = ลูกพี่ลูกน้อง
horrible = แย่
dining room = ห้องอาหาร
delicious = อร่ อย
still = นิ่ง
afraid = กลัว

เนือ้ เรื่องแปล
หนูเมืองและหนูชนบท หนูนาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบท มันชอบกินผลไม้ มันอยู่อย่ างมีความสุ ข
วันหนึ่งญาติของหนูนามาเยี่ยมจากในเมือง หนูนารวบรวมผลไม้ มากมายไว้ ให้ หนูบ้านกิน แต่ หนูบ้านไม่
ชอบกินผลไม้ หนูบ้านบอกว่ า อาหารพวกนีไ้ ม่ อร่ อยเลย เธอเข้ าไปในเมืองกับฉันเถอะ ชี วติ ในเมือง
สนุกสนานกว่ าที่นี่มากนัก ดังนั้นหนูนาจึงติดตามญาติของมันเข้ าไปในเมือง พวกมันเดินทางมาถึงบ้ าน
ใหญ่ หลังหนึ่ง พวกมันมุดลอดใต้ ประตูหลังบ้ านเข้ าไปในบ้ าน หนูบ้านพาหนูนาเข้ ามาในห้ องรับประทาน
อาหาร บนโต๊ ะอาหารมีอาหารวางอยู่มากมาย พวกมันเริ่มกินอาหารเป็ นการใหญ่ หนูนารู้ สึกมีความสุ ข มัน
พูดว่ า อาหารพวกนีช้ ่ างอร่ อยเหลือเกิน! ทันใดนั้นมีเสี ยงบางอย่ างดังแว่ วเข้ ามา หนูท้งั สองวิง่ ไปหลบซ่ อน
อยู่หลังกองอาหาร หนูบ้านบอกหนูนาว่ า อยู่เฉย ๆ ไว้ นะ หนูนารู้ สึกกลัวมาก แมวตัวหนึ่งเดินเข้ ามาใน
ห้ องอาหาร มันหันไปมองรอบ ๆ ห้ อง แมวตัวนั้นกระโดดขึน้ ไปบนโต๊ ะอาหาร หนูบ้านร้ องว่ า วิง่ หนีเร็ว! หนู
ทั้งสองวิง่ เข้ าไปในรู หนูหนูนาพูดกับหนูบ้านว่ า ลาก่ อนน่ ะ ญาติทรี่ ั ก ฉันกําลังจะกลับไปทีช่ นบท ทีน่ ั่นมัน
ปลอดภัยและเงียบสงบดีกว่าทีน่ ี่
นิทานเรื่องสอนให้ ร้ ู ว่า ความพอดีและพอใจในสิ่ งทีต่ นเองมีอยู่น้ ันเป็ นสิ่ งที่เลิศทีส่ ุ ด..ชี วติ ทีเ่ พียงพอ
และเรียบง่ ายย่ อม เป็ นสุ ขกว่ าชี วติ ทีต่ ้ องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา

