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ค ำน ำ 

  แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ การอ่านจับใจความส าคัญ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือตามจินตนาการ โดยอาศัย

พื้นฐานจากการอ่าน เพื่อให้นักเรียนจับใจความส าคัญจากการอ่าน จนสามารถเขียนสรุปใจความของ

การเขียนได้ 

 ผู้จัดท าหวังว่า แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ การอ่านจับใจความส าคัญเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนใน

การจับใจความส าคัญ ที่จะน าไปสู่เขียนได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 การจัดท าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ การอ่านจับใจความส าคัญ ประสบความส าเร็จด้วยดี เพราะได้รับความ

อนุเคราะห์จาก รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ

นายวิโจน์ ค านึงคุณากร ผู้อ านวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่

กรุณาให้ความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

สุจิตรา  แซ่ตั้ง   
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สำรบญั 
ค าน า            ก 

ค าชี้แจง           ค 

จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก         ง 

ทดสอบก่อนเรียน          ๑ 

ใบความรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ       ๕ 

การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๑ วิธีไล่ความขี้เกียจออกไปจากชีวิต     ๗ 

กิจกรรมที่ ๑           ๘ 

การอ่านใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๒ ละคร...กับพฤติกรรมที่บ่ันทอนสังคม    ๙ 

กิจกรรมที่ ๒           ๑๐ 

การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๓ โรคด่วนได้        ๑๑ 

กิจกรรมที่ ๓           ๑๒ 

การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๔ กิจกรรมเอื้ออาทร      ๑๓ 

กิจกรรมที่ ๔           ๑๔ 

การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๕ บทโศลกมหิทธาของชาวนาและรวงข้าว   ๑๕ 

กิจกรรมที่ ๕           ๑๖ 

การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๖ อาหารไทย ชวนหลงใหล หากได้ชิม    ๑๗ 

กิจกรรมที่ ๖           ๑๘ 

การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองที่ ๗ พลังส าเภา       ๑๙ 

กิจกรรมที่ ๗           ๒๐ 

ทดสอบหลังเรียน          ๒๑ 

เฉลยทดสอบก่อนเรียน          ๒๖ 

เฉลยทดสอบหลังเรียน          ๒๖ 

เฉลยกิจกรรม           ๒๖ 

แบบกรอกคะแนนแบบฝึกหัด         ๒๙ 

แบบประเมินการท างานกลุ่ม         ๓๑ 

บรรณานุกรม           ๓๒ 

ประวัติผู้พัฒนา           ๓๓ 
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ค ำชี้แจง 

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ การอ่านจับใจความส าคัญ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้เร่ือง
การอ่านจับใจความส าคัญ และเนื้อหาสาระที่เป็น  บทความ บทร้อยกรอง น ามาให้นักเรียนได้ศึกษา 
และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในด้านการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมแบบฝึก และแบบทดสอบ
หลังเรียน ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ๒ และ ๓ ในการท าแบบฝึกทักษะแต่ละคร้ังควรท า
แบบทดสอบก่อนเรียนก่อน แล้วฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมแต่ละเร่ืองไปจนครบทุกกิจกรรม โดยครูคอย
ช้ีแนะและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและแจ้งคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักเรียนทราบ 
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จุดประสงค์กำรใชแ้บบฝึก 
 

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ การอ่านจับใจความส าคัญจุดประสงค์  ดังนี้ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์จับใจความ ตีความเร่ืองที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น 

เขียนพรรณนาโวหาร เขียนเชิงสร้างสรรค์ ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองและน าข้อคิดจากเร่ืองที่

อ่านที่เขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒. เพื่อให้นักเรียนจับใจความส าคัญจากเร่ืองที่ก าหนดให้อ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองได้ 

๓. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทดสอบก่อนเรียน 
กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนกาเคร่ืองหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุด 

๑. การอ่านจับใจความ หมายถึง 
ก. การอ่านร้อยแก้ว 
ข. การอ่านร้อยกรอง 
ค. การอ่านเพื่อจับใจความหรือความคิดหลักของเร่ืองทั้งหมด 
ง. การอ่านเพื่อจับใจความหรือความคิดหลักของแต่ละย่อหน้าของเร่ือง 

๒. ข้อความแต่ละย่อหน้าประกอบด้วย 
ก. ใจความรอง รายละเอียด 
ข. ใจความส าคัญ  ใจความรอง 
ค. ใจความส าคัญ  รายละเอียด 
ง. ใจความส าคัญ  ใจความรอง  รายละเอียด 

 
ถ้าหากมนุษย์สนิทกับความหิว ความขี้เกียจคงเป็นเพื่อนซี้ที่เกเรอีกคนหนึ่งที่สลัดได้ยาก จะว่าไปเรา

รู้จักกับความขี้เกียจก่อนลุกมาปิดนาฬิกาปลุกเสียอีก อาการข้ีเกียจมาแวะเวียนเราทุกวัน ทุกเวลา ทุก
สถานที่ หลายต่อหลายคร้ังที่เพื่อนเกเรอย่างเจ้าขี้เกียจ ท าให้โอกาสดีๆ ของเรา หลุดลอยเพราะมัวแต่
เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปกับความเกียจคร้าน 
๓. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ผู้เขียนให้ความคิดหลักเกี่ยวกับความขี้เกียจไว้ว่า 

ก. เป็นส่ิงที่ก าจัดออกไปไม่ยาก 
ข. เป็นส่ิงที่อยู่กับคนเราตลอดเวลา 
ค. เป็นส่ิงที่สลัดให้หลุดไปจากเราได้ยาก 
ง. เป็นส่ิงที่ไม่สนับสนุนให้เกิดส่ิงดีใดๆ แก่ผู้คน 
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ละครและภาพยนตร์เป็นส่ือที่ช่วยสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้กับมนุษย์ แต่หลายๆ คร้ัง ความ

บันเทิงก็ดูจะไม่บันเทิงเสมอไป เพราะละครหรือภาพยนตร์หลายๆ เร่ือง กลับมีเนื้อหาที่แฝงไปด้วยความ

รุนแรง ความตลกร้ายที่มากด้วยค าหยาบคายและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ แม้จะมีการจัดเรตอายุของ

ผู้ชม แต่หากไม่ได้รับการใส่ใจอย่างจริงจัง ก็ดูจะไร้ประโยชน์ หากเรายังปล่อยให้เยาวชน มานั่งดูฉากตบ

ตีกันในละครเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ 

๔. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ผู้เขียนได้น าเสนอใจความส าคัญไว้ตามข้อใด 
ก. ไม่มีผู้ใดคิดแก้ปัญหาอย่างตั้งใจ 
ข. ผู้ใหญ่ปล่อยให้เยาวชน ชมตามล าพัง 
ค. ภาพยนตร์ไทยมักแฝงด้วยความรุนแรง 
ง. ละคร ภาพยนตร์ไทยให้ทั้งความบันเทิงและความรุนแรง 

 
โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญจนแทบจะขาดกันไม่ได้เสียแล้วกับการด าเนินชีวิต

ของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ มีการจราจรที่ติดขัดจนท า
ให้หลายๆ ครอบครัวซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับลูกๆ เพื่อความสะดวกในการส่ือสาร หากแต่ผลเสียอีกด้าน
หนึ่งก็คือ การใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กก่อนวัยอันควร อาจบ่มเพาะให้พวกเขา เป็น “โรคด่วนได้” ได้ 
๕. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น สาระส าคัญของเร่ืองคือข้อใด 

ก. สังคมเมืองเต็มไปด้วยความเร่งรีบ 
ข. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ซื้อมือถือให้เด็กๆ ส่ือสาร 
ค. มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ขาดเป็นไม่ได้ 
ง. เด็กๆ ใช้มือถือก่อนวัยอันควร จึงเป็นโรคด่วนได้ 

 
การช่วยเหลือผู้อื่นมีตั้งแต่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เช่น แง้มประตูไว้ให้ ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว  ช่วยคน

แก่ข้ามถนน ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ เช่น การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เหมือนที่คุณบิลล์ เกต 
เจ้าของบริษัท Microsoft ช่วยเหลือคนยากจนในอัฟริกา กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เรารู้สึกปลอดโปร่งสบาย
ใจ เพราะได้มีส่วนท าให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความเอื้ออาทรต่อกัน สังคมไม่ทอดทิ้งกัน 
๖. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ใจความส าคัญของเร่ืองตรงกับข้อใด 

ก. ท าให้เพื่อนมนุษย์เอื้ออาทรต่อกัน 
ข. การช่วยเหลือผู้อื่นท าให้มีความสุข 
ค. การช่วยเหลือผู้อื่นแม้เล็กน้อยก็เป็นสุขได้ 
ง. การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์เหมือน บิลล์ เกต เจ้าของบริษัท Microsoft 
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๗. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ข้อคิดหลักที่ได้คือข้อใด 
ก. ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน 
ข. ความจนอยู่คู่กับชาวนาไทย 
ค. ชาวนาถูกนายทุนเอาเปรียบ 
ง. ความแห้งแล้งท าให้ชาวนายิ่งเป็นหนี้นายทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. จากการอ่านเร่ืองข้างต้น ข้อคิดหลักที่ได้ตรงตามข้อใด 
ก. คนไทยบริโภคอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ 
ข. แผ่นดินไทยอุดมด้วยพืชพันธ์ุ ธัญญาหาร 
ค. พืชพันธ์ุ ธัญญาหารไทยใช้เป็นยาสมุนไพรได้ 
ง. คนไทยรับประทานข้าวทุกวันตั้งแต่สมัยโบราณ 

 แดดจ้าฟ้าก็แจ้ง            ฝนก็แล้งสิร้อนเหลือ 
น้ าตาแทนฝนเจือ           รดดอกเบ้ียให้งอกงาม 
โอ้โอ๋ชาวนาไทย           ขัดสนไปทุกโมงยาม 
นายทุนเขาหยาบหยาม    สิก็เหยียบก็ย่ ายี 
ซัดเซและซมซาน          มาถึงบ้านกุฏุมพี 
ก็เช่นเคยเอ่ยวจี             ขอกู้เงินไปท านา 
ทุกปีฟ้าลิขิต                 ต่อชีวิตด้วยเงินตรา 
ต้องกู้นายทุนมา            แทบจะบ้าจะวางวาย 

 
 

ในแผ่นดินถิ่นทองของไทยนี ้
มากมายมีพืชพันธ์ุธัญญาหาร 
คร้ังเนิ่นเนาเก่าแก่แต่โบราณ 
รับประทานข้าวมาเป็นอาจิณ ... 

เร่ืองของกินคนไทยกล่าวไม่หมด 
ล้วนเลิศรสหลายหลากมากคุณค่า 
ครบหมู่หลักทักษะโภชนา 
เคร่ืองฯเป็นยาสมุนไพรที่ใกล้ตัว 
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๙. จากการอ่านเร่ืองข้างต้น ใจความส าคัญของเร่ืองข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. ชีวิตคนเราต้องมีสติ 
ข. ชีวิตคนเราต้องมีความเพียร 
ค. ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเรือส าเภา 
ง. ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนการควบคุมเรือส าเภาข้ามแม่น้ า 

๑๐. พลความหรือใจความรองในเร่ืองนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. จงต้ังเอากายเจ้า  เป็นส าเภาอันโสภา 
ข. นิ้วมือเป็นสายระยาง สองเท้าต่างสมอไม้ 

ค. ปากเป็นนายงานไป อัธยาศัยเป็นเสบียง 

ง. ความเพียรเป็นโยธา แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 

 

 

 

 
 

  

 จงต้ังเอากายเจ้า  เป็นส าเภาอันโสภา 
ความเพียรเป็นโยธา  แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 
นิ้วมือเป็นสายระยาง สองเท้าต่างสมอไม้ 
ปากเป็นนายงานไป  อัธยาศัยเป็นเสบียง 
สติเป็นหางเสือ  ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 
ถือไว้อย่าให้เอียง  ตัดลัดเล่ียงข้ามคงคา   

 

 
 
 



๕ 
 
 

ใบควำมรู้ 

เรื่อง กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

 
ควำมหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ คือ การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดส าคัญหลักของ
ข้อความ หรือเร่ืองที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้าหนึ่งๆ ไว้ทั้งหมด 
          ใจควำมส ำคัญ หมายถึง ใจความที่ส าคัญ และเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้า  ที่
สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเร่ืองของย่อ
หน้านั้นได้ ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยวๆ ได้  
โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความส าคัญเพียงประโยคเดียว หรือ
อย่างมากไม่เกิน ๒ ประโยค 
          ใจควำมรอง หรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความ หรือประโยคที่ขยายความ
ประโยคใจความส าคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความส าคัญให้ชัดเจนขึ้น  อาจเป็นการอธิบายให้
รายละเอียด ให้ค าจ ากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วน เพื่อสนับสนุน
ความคิด ส่วนที่มิใช่ใจความส าคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือ รายละเอียด 

หลักกำรจับใจควำมส ำคัญ 

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 
๒. อ่านเร่ืองราวอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 
๓. เมื่ออ่านจบให้ตั้งค าถาม ถามตนเองว่า เร่ืองที่อ่าน มีใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
๔. น าส่ิงที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความส าคัญใหม่ด้วยส านวนของตนเองเพื่อให้เกิดความ

สละสลวย 

วิธีจับใจควำมส ำคัญ 

          วิธีการจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น การขีดเส้นใต้ การใช้สีต่างๆ 
กัน แสดงความส าคัญมากน้อยของข้อความ การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความส าคัญที่ดี 
แต่ผู้ที่ย่อควรย่อด้วยส านวนภาษาของตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัดเอาข้อความส าคัญมาเรียงต่อกัน 
เพราะอาจท าให้ผู้อ่านพลาดสาระส าคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนได้  
วิธีจับใจความส าคัญมีหลักดังนี้ 



๖ 
 

 
          ๑. พิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 
          ๒. ตัดส่วนที่ เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง ส านวนโวหาร อุปมาอุปไมย (การ
เปรียบเทียบ) ตัวเลข สถิติ ตลอดจนค าถามหรือค าพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ 
          ๓. สรุปใจความส าคัญด้วยส านวนภาษาของตนเอง 
 

นงคราญ  เจริญพงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

   

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๑ 

วิธีไล่ควำมขี้เกยีจออกไปจำกชีวติ 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วท ากิจกรรมที่ ๑ 
 
 

ถ้าหากมนุษย์สนิทกับความหิว ความขี้เกียจคงเป็นเพื่อนซี้ที่เกเรอีกคนหนึ่งที่สลัดได้ยาก จะว่า

ไปเรารู้จักกับความขี้เกียจก่อนลุกมาปิดนาฬิกาปลุกเสียอีก อาการขี้เกียจมาแวะเวียนเราทุกวัน ทุกเวลา 

ทุกสถานที่ หลายต่อหลายคร้ังที่เพื่อนเกเรอย่างเจ้าขี้เกียจ ท าให้โอกาสดีๆ ของเรา หลุดลอยเพราะมัว

แต่เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปกับความเกียจคร้าน 

 

 
 

 
ที่มา : http://teen.mthai.com/ 

 
 

ท่ีมา : http://www.bejame.com/ 

 



๘ 
 

 

 
 
 
กิจกรรมที่ ๑ 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่ผิด (ข้อละ ๒ 

คะแนน รวม ๑๐ คะแนน) 

 

_____ ๑. ใจความของเร่ือง คือ มนุษย์สนิทกับความขี้เกียจ 

_____ ๒. ใจความส าคัญของเร่ือง คือ ความหิวเป็นสาเหตุของความเกียจคร้าน 

_____ ๓. ผู้เขียนเปรียบเทียบความหิวและความขี้เกียจเป็นเพื่อนซี้ของมนุษย์ 

_____ ๔. ความขี้เกียจไม่ได้อยู่กับมนุษย์เสมอไป 

_____ ๕. โอกาสดีๆ ของเราหลุดลอยไปเพราะความเกียจคร้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๒ 

ละคร…กับพฤติกรรมที่บั่นทอนสังคม 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้วปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๒ 
 
 

ละคร และภาพยนตร์เป็นส่ือที่ช่วยสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้กับมนุษย์ แต่หลายๆ คร้ัง ความ

บันเทิงก็ดูจะไม่บันเทิงเสมอไป เพราะละครหรือภาพยนตร์หลายๆ เร่ือง กลับมีเนื้อหาที่แฝงไปด้วยความ

รุนแรง ความตลกร้ายที่มากด้วยค าหยาบคายและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ แม้จะมีการจัดเรตอายุของ

ผู้ชม แต่หากไม่ได้รับการใส่ใจอย่างจริงจัง ก็ดูจะไร้ประโยชน์ หากเรายังปล่อยให้เยาวชน มานั่งดูฉากตบ

ตีกันในละครเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ 

 
 
 

 
ที่มา : http://pantip.com/topic/30646057 

 

 

ท่ีมา : http://www.bejame.com/ 

 



๑๐ 
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการเติมความในช่องว่างที่ก าหนดให้ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ 

คะแนน) 

 

๑. ใจความส าคัญของเร่ืองนี้ คือ ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

๒.  ค าว่า “ดาบสองคม” ใช้ได้กับข้อความของเร่ืองนี้ นีกเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(  ) เห็นด้วย   (  ) ไม่เห็นด้วย 

เพราะ ................................................................................................................................................. 

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

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

๓. สาเหตทุี่ท าให้การแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้ไม่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ .................................................. 

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

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

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๓ 

โรคด่วนได้  

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามกิจกรรมที่ ๓ 
 
 

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญจนแทบจะขาดกันไม่ได้เสียแล้วกับการด าเนิน

ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ มีการจราจรที่ติดขัด

จนท าให้หลายๆ ครอบครัวซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับลูกๆ เพื่อความสะดวกในการส่ือสาร หากแต่ผลเสีย

อีกด้านหนึ่งก็คือ การใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กก่อนวัยอันควร อาจบ่มเพาะให้พวกเขาเป็น“โรคด่วนได้” 

ได ้

 

 

 

 
ที่มา : http://www.pliglife.com/ 

 

ท่ีมา : http://www.bejame.com/ 

 



๑๒ 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๓ 
  
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ โดยการเติมความในช่องว่างให้สมบูรณ์ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม 

๑๕ คะแนน) 

 

๑. ใจความส าคัญของเร่ืองนี้ คือ ………………………………………………………………………………………..…….…. 

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

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

๒. ใจความรอง ของเร่ืองนี้ คือ ................................................................................................................. 

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

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

๓. “โรคด่วนได้” หมายถึง ....................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๔ 

ควำมสุขที่ไมต่้องพึ่งวัตถ ุ

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามกิจกรรมที่ ๔ 
 

 

การช่วยเหลือผู้อื่นมีตั้งแต่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เช่น แง้มประตูไว้ให้ ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว  

ช่วยคนแก่ข้ามถนน ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ เช่น การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เหมือนที่คุณ

บิลล์ เกต เจ้าของบริษัท Microsoft ช่วยเหลือคนยากจนในอัฟริกา กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เรารู้สึกปลอด

โปร่งสบายใจ เพราะได้มีส่วนท าให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความเอื้ออาทรต่อกัน สังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

 

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 

 

 

 
ที่มา : http://chalakorn35.blogspot.com/  

 



๑๔ 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๔ 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถาม โดยการอธิบายให้เข้าใจ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ คะแนน) 

 

๑. รายละเอียดของเร่ืองนี้ คือ “... เช่น แง้มประตูไว้ให้ ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว ช่วยคนแก่ข้ามถนน 

...” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(  ) เห็นด้วย   (  ) ไม่เห็นด้วย 

เพราะ ................................................................................................................................................. 

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

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

๒. “การช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เรารู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ” คือ ส่วนที่เป็นใจความส าคัญของเร่ือง 

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(  ) เห็นด้วย   (  ) ไม่เห็นด้วย 

เพราะ ................................................................................................................................................. 

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

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

๓. ยกตัวอย่างข้อความที่เป็นส่วนขยายที่ท าให้ใจความของเร่ืองมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และชัดเจนขึ้น

อย่างไร 

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

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

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

 

 

 



๑๕ 
 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๕ 

บทโศลกมหิทธำของชำวนำและรวงขำ้ว 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วท ากิจกรรมที่ ๕ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

จาตุรนต์ น้อยอ่่า 

 

 
ภาพโดย : สุจิตรา  

 แดดจ้าฟ้าก็แจ้ง ฝนก็แล้งสิร้อนเหลือ 

น้ าตาแทนฝนเจือ           รดดอกเบี้ยให้งอกงาม 

โอ้โอ๋ชาวนาไทย           ขัดสนไปทุกโมงยาม 

นายทุนเขาหยาบหยาม    สิก็เหยียบก็ย่ าย ี

ซัดเซและซมซาน          มาถึงบ้านกุฏุมพี 

ก็เช่นเคยเอ่ยวจี             ขอกู้เงินไปท านา 

ทุกปีฟ้าลิขิต                 ต่อชีวิตด้วยเงินตรา 

ต้องกู้นายทุนมา            แทบจะบ้าจะวางวาย 

 
 



๑๖ 
 

 

กิจกรรมที่ ๕ 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ คะแนน) 

 

๑. จากบทร้อยกรองที่อ่านข้างต้น ชาวนาได้พบกับเหตุการณ์อะไรบ้าง 

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

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

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

๒. นักเรียนคิดว่า หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดกับนักเรียน นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 

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

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

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

๓. บทร้อยกรองเร่ืองนี้ ผู้เขียนต้องการส่ืออะไรแก่ผู้อ่าน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๖ 

อำหำรไทย ชวนหลงใหล หำกได้ชมิ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง และตอบค าถามในกิจกรรมที่ ๖ 
 
 
 

ในแผ่นดินถิ่นทองของไทยนี ้

มากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

ครั้งเนิ่นเนาเก่าแก่แต่โบราณ 

รับประทานข้าวมาเป็นอาจิณ... 

 

 

เรื่องของกินคนไทยกล่าวไม่หมด 

ล้วนเลิศรสหลายหลากมากคุณค่า 

ครบหมู่หลักทักษะโภชนา 

เครื่องฯเป็นยาสมุนไพรที่ใกล้ตัว 

 
 บินหลา 

 
 

 
 

 

 



๑๘ 
 

 
กิจกรรมที่ ๖ 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ คะแนน) 

 

๑. “พืชพันธ์ุธัญญาหาร” ในร้อยกรองบทที่ ๑ ได้แก่อะไรบ้าง 

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

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

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

๒.  “ครบหมู่หลักทักษะโภชนา” ในร้อยกรองบทที่ ๒ ได้แก่อะไรบ้าง 

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

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

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

๓. ความส าคัญของเนื้อหาในบทร้อยกรองข้างต้น คืออะไร ท าไมผู้เขียนต้องการจะส่ือสารกับผู้อ่าน

เช่นนั้น 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องที่ ๗ 

พลังส ำเภำ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่ก าหนดให้ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๗ 
 
 
 
 

 

 

 

 

ของเก่า 

 

 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/524669425310130590/ 

 

 จงตั้งเอากายเจ้า  เป็นส าเภาอันโสภา 

ความเพียรเป็นโยธา  แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 

นิ้วมือเป็นสายระยาง  สองเท้าต่างสมอไม้ 

ปากเป็นนายงานไป   อัธยาศัยเป็นเสบียง 

สติเป็นหางเสือ   ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 

ถือไว้อย่าให้เอียง   ตัดลัดเล่ียงข้ามคงคา   

 

 
 
 



๒๐ 
 

 

กิจกรรมที่ ๗ 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ คะแนน) 

 

๑. ผู้แต่งได้เปรียบเทียบร่างกายคนกับส่วนใดของเรือบ้าง 

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

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

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

๒. เหตุผลที่ผู้แต่งเปรียบเทียบอวัยวะแต่ละส่วนกับส่วนต่างๆ ของเรือตามที่เขียนไว้ในบทร้อยกรอง 

เพราะเหตุใด 

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

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

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

๓. จากการเปรียบเทียบระหว่างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายกับส่วนต่างๆ ของเรือ ภาพรวมผู้แต่งก าลังให้

ข้อคิดใดแก่ผู้อ่าน 

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

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

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

 

 

 



๒๑ 
 

 ทดสอบหลังเรยีน 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนกาเคร่ืองหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุด 

๑. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น สาระส าคัญของเร่ืองคือข้อใด 
ก. สังคมเมืองเต็มไปด้วยความเร่งรีบ 
ข. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ซื้อมือถือให้เด็กๆ ส่ือสาร 
ค. มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ขาดเป็นไม่ได้ 
ง. เด็กๆ ใช้มือถือก่อนวัยอันควร จึงเป็นโรคด่วนได้ 

๒. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ผู้เขียนได้น าเสนอใจความส าคัญไว้ตามข้อใด 
ก. ไม่มีผู้ใดคิดแก้ปัญหาอย่างตั้งใจ 
ข. ผู้ใหญ่ปล่อยให้เยาวชน ชมตามล าพัง 
ค. ภาพยนตร์ไทยมักแฝงด้วยความรุนแรง 
ง. ละคร ภาพยนตร์ไทยให้ทั้งความบันเทิงและความรุนแรง 
 
 
 

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญจนแทบจะขาดกันไม่ได้เสียแล้วกับการด าเนิน
ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ มีการจราจรที่
ติดขัดจนท าให้หลายๆ ครอบครัวซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับลูกๆ เพื่อความสะดวกในการส่ือสาร 
หากแต่ผลเสียอีกด้านหนึ่งก็คือ การใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กก่อนวัยอันควร อาจบ่มเพาะให้พวกเขา 
เป็น “โรคด่วนได”้ ได ้
 

ละคร และภาพยนตร์เป็นส่ือที่ช่วยสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้กับมนุษย์ แต่หลายๆ คร้ัง ความ
บันเทิงก็ดูจะไม่บันเทิงเสมอไป เพราะละครหรือภาพยนตร์หลายๆ เร่ือง กลับมีเนื้อหาที่แฝงไปด้วย
ความรุนแรง ความตลกร้ายที่มากด้วยค าหยาบคายและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ แม้จะมีการจัดเรต
อายุของผู้ชม แต่หากไม่ได้รับการใส่ใจอย่างจริงจัง ก็ดูจะไร้ประโยชน์ หากเรายังปล่อยให้เยาวชน มา
นั่งดูฉากตบตีกันในละครเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ 
 



๒๒ 
 

๓. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ผู้เขียนให้ความคิดหลักเกี่ยวกับความขี้เกียจไว้ว่า 

ก. เป็นส่ิงที่ก าจัดออกไปไม่ยาก 
ข. เป็นส่ิงที่อยู่กับคนเราตลอดเวลา 
ค. เป็นส่ิงที่สลัดให้หลุดไปจากเราได้ยาก 
ง. เป็นส่ิงที่ไม่สนับสนุนให้เกิดส่ิงดีใดๆ แก่ผู้คน 

๔. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ใจความส าคัญของเร่ืองตรงกับข้อใด 
ก. ท าให้เพื่อนมนุษย์เอื้ออาทรต่อกัน 
ข. การช่วยเหลือผู้อื่นท าให้มีความสุข 
ค. การช่วยเหลือผู้อื่นแม้เล็กน้อยก็เป็นสุขได้ 
ง. การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์เหมือน บิลล์ เกต เจ้าของบริษัท Microsoft 

 
 

 

ถ้าหากมนุษย์สนิทกับความหิว ความขี้เกียจคงเป็นเพื่อนซี้ที่เกเรอีกคนหนึ่งที่สลัดได้ยาก จะว่าไป

เรารู้จักกับความขี้เกียจก่อนลุกมาปิดนาฬิกาปลุกเสียอีก อาการขี้เกียจมาแวะเวียนเราทุกวัน ทุก

เวลา ทุกสถานที่ หลายต่อหลายคร้ังที่เพื่อนเกเรอย่างเจ้าขี้เกียจ ท าให้โอกาสดีๆ ของเรา หลุดลอย

เพราะมัวแต่เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปกับความเกียจคร้าน 

 

การช่วยเหลือผู้อื่นมีตั้งแต่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เช่น แง้มประตูไว้ให้ ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว  ช่วย
คนแก่ข้ามถนน ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ เช่น การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์  เหมือนที่คุณ
บิลล์ เกต เจ้าของบริษัท Microsoft ช่วยเหลือคนยากจนในอัฟริกา กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เรารู้สึก
ปลอดโปร่งสบายใจ เพราะได้มีส่วนท าให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความเอื้ออาทรต่อกัน สังคมไม่ทอดทิ้งกัน 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. จากเร่ืองที่อ่านข้างต้น ข้อคิดหลักที่ได้คือข้อใด 
ก. ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน 
ข. ความจนอยู่คู่กับชาวนาไทย 
ค. ชาวนาถูกนายทุนเอาเปรียบ 
ง. ความแห้งแล้งท าให้ชาวนายิ่งเป็นหนี้นายทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. จากการอ่านเร่ืองข้างต้น ข้อคิดหลักที่ได้ตรงตามข้อใด 
ก. คนไทยบริโภคอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ 
ข. แผ่นดินไทยอุดมด้วยพืชพันธ์ุ ธัญญาหาร 
ค. พืชพันธ์ุ ธัญญาหารไทยใช้เป็นยาสมุนไพรได้ 
ง. คนไทยรับประทานข้าวทุกวันตั้งแต่สมัยโบราณ 
 

 แดดจ้าฟ้าก็แจ้ง            ฝนก็แล้งสิร้อนเหลือ 
น้ าตาแทนฝนเจือ           รดดอกเบ้ียให้งอกงาม 
โอ้โอ๋ชาวนาไทย           ขัดสนไปทุกโมงยาม 
นายทุนเขาหยาบหยาม    สิก็เหยียบก็ย่ ายี 
ซัดเซและซมซาน          มาถึงบ้านกุฏุมพี 
ก็เช่นเคยเอ่ยวจี             ขอกู้เงินไปท านา 
ทุกปีฟ้าลิขิต                 ต่อชีวิตด้วยเงินตรา 
ต้องกู้นายทุนมา            แทบจะบ้าจะวางวาย 

 
 

ในแผ่นดินถิ่นทองของไทยนี ้
มากมายมีพืชพันธ์ุธัญญาหาร 
คร้ังเนิ่นเนาเก่าแก่แต่โบราณ 
รับประทานข้าวมาเป็นอาจิณ ... 

เร่ืองของกินคนไทยกล่าวไม่หมด 
ล้วนเลิศรสหลายหลากมากคุณค่า 
ครบหมู่หลักทักษะโภชนา 
เคร่ืองฯเป็นยาสมุนไพรที่ใกล้ตัว 

  
 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๗. จากการอ่านเร่ืองข้างต้น ใจความส าคัญของเร่ืองข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. ชีวิตคนเราต้องมีสติ 
ข. ชีวิตคนเราต้องมีความเพียร 
ค. ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเรือส าเภา 
ง. ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนการควบคุมเรือส าเภาข้ามแม่น้ า 

๘. พลความหรือใจความรองในเร่ืองนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. นิ้วมือเป็นสายระยาง สองเท้าต่างสมอไม้ 
ข. จงต้ังเอากายเจ้า       เป็นส าเภาอันโสภา 

ค. ปากเป็นนายงานไป อัธยาศัยเป็นเสบียง 

ง. ความเพียรเป็นโยธา แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 

๙. ข้อความแต่ละย่อหน้าประกอบด้วย 
ก. ใจความรอง รายละเอียด 
ข. ใจความส าคัญ  ใจความรอง 
ค. ใจความส าคัญ  รายละเอียด 
ง. ใจความส าคัญ  ใจความรอง  รายละเอียด 

๑๐. การอ่านจับใจความ หมายถึง 
ก. การอ่านร้อยแก้ว 
ข. การอ่านร้อยกรอง 
ค. การอ่านเพื่อจับใจความหรือความคิดหลักของเร่ืองทั้งหมด 
ง. การอ่านเพื่อจับใจความหรือความคิดหลักของแต่ละย่อหน้าของเร่ือง 
 

 
 

 จงต้ังเอากายเจ้า  เป็นส าเภาอันโสภา 
ความเพียรเป็นโยธา  แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 
นิ้วมือเป็นสายระยาง สองเท้าต่างสมอไม้ 
ปากเป็นนายงานไป  อัธยาศัยเป็นเสบียง 
สติเป็นหางเสือ  ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 
ถือไว้อย่าให้เอียง  ตัดลัดเล่ียงข้ามคงคา   

 
 
 



๒๕ 
 

เฉลยกิจกรรม 

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 

 

เฉลยกิจกรรมที่ ๑ 

   ๑. ใจความของเร่ือง คือ มนุษย์สนิทกับความขี้เกียจ 

   ๒. ใจความส าคัญของเร่ือง คือ ความหิวเป็นสาเหตุของความเกียจคร้าน 

  ๓. ผู้เขียนเปรียบเทียบความหิวและความขี้เกียจเป็นเพื่อนซี้ของมนุษย์ 

   ๔. ความขี้เกียจไม่ได้อยู่กับมนุษย์เสมอไป 

  ๕. โอกาสดีๆ ของเราหลุดลอยไปเพราะความเกียจคร้าน 

 
เฉลยกิจกรรมที่ ๒ 

๑. ใจความส าคัญของเร่ืองนี้ คือ  

ละครและภาพยนตร์เป็นส่ือช่วยสร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์ แต่ก็ไม่เสมอไป 

๒.  ค าว่า “ดาบสองคม” ใช้ได้กับข้อความของเร่ืองนี้ นีกเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

() เห็นด้วย   (  ) ไม่เห็นด้วย 

เพราะ ละครและภาพยนตร์ให้ทั้งความบันเทิงแก่ผู้ชม แต่ขณะเดียวกันหลายเร่ืองแฝงด้วยความ

รุนแรง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

๓. สาเหตทุี่ท าให้การแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้ไม่ประสบความส าเร็จ ได้แก่  

ไม่มีความจริงจังในการแก้ปัญหา ผู้ปกครองปล่อยให้เยาวชนดูฉากรุนแรงเหมือนกับผู้ใหญ่ 

เฉลยทดสอบก่อนเรียน 
๑. ง  ๖. ค 

๒. ง  ๗. ง 

๓. ค  ๘. ข 

๔. ง  ๙. ค 

๕. ค  ๑๐.ก 

เฉลยทดสอบหลงัเรียน 
๑. ค  ๖. ข 

๒. ง  ๗. ค 

๓. ค  ๘. ข 

๔. ค  ๙. ง 

๕. ง  ๑๐.ง 



๒๖ 
 

เฉลยกิจกรรมที่ ๓ 
๑. ใจความส าคัญของเร่ืองนี้ คือ  

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการด าเนินชีวิตที่ขาดไม่ได้ของคนในยุคปัจจุบัน 

๒. ใจความรอง ของเร่ืองนี้ คือ 

คนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและจราจรติดขัด 

๓. “โรคด่วนได”้ หมายถึง  

การใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กก่อนวัยอันควร 

 

เฉลยกิจกรรมที่ ๔ 
๑. รายละเอียดของเร่ืองนี้ คือ “... เช่น แง้มประตูไว้ให้ ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว ช่วยคนแก่ข้าม

ถนน ...” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(  ) เห็นด้วย   () ไม่เห็นด้วย 

เพราะ ข้อความดังกล่าวเป็นใจความรอง เพราะขยายความให้กับข้อความ “การช่วยเหลือผู้อื่นมี

ตั้งแต่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ”  

๒. “การช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เรารู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ” คือ ส่วนที่เป็นใจความส าคัญของเร่ือง 

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(  ) เห็นด้วย   () ไม่เห็นด้วย 

เพราะ ข้อความดังกล่าวเป็นรายละเอียด เพราะขยายความให้กับข้อความ “การบริจาค

ทรัพย์สินให้กับสาธารณประโยชน์” ที่เป็นใจความรอง 

๓. ยกตัวอย่างข้อความที่เป็นส่วนขยายที่ท าให้ใจความของเร่ืองมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และชัดเจนขึ้น

อย่างไร 

“เช่น แง้มประตูไว้ให้ ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว ช่วยคนแก่ข้ามถนน ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ” ช่วย

ขยายให้เห็นว่าการช่วยเหลือคนช่วยได้แม้แต่เร่ืองเล็กน้อย 

 

 

 



๒๗ 
 

 

เฉลยกิจกรรมที่ ๕ 
๑. จากบทร้อยกรองที่อ่านข้างต้น ชาวนาได้พบกับเหตุการณ์อะไรบ้าง 

ความแห้งแล้ง หนี้สินที่มีดอกเบ้ียสูง นายทุนเหยียดหยาม เอาเปรียบ 

๒. นักเรียนคิดว่า หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดกับนักเรียน นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 

แก้ไขด้วยการหางานอย่างอื่นท า สะสมเงินไว้ท านา ในคราวที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ 

๓. บทร้อยกรองเร่ืองนี้ ผู้เขียนต้องการส่ืออะไรแก่ผู้อ่าน 

สาเหตุที่ชาวนาต้องเป็นหนี้ทุกข์ เพราะความแห้งแล้งที่เกิดขี้นทุกๆ ปี 

 

 

เฉลยกิจกรรมที่ ๖ 
๑.  “พืชพันธ์ุธัญญาหาร” ในร้อยกรองบทที่ ๑ ได้แก่อะไรบ้าง 

ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถั่ว งา 

๒. “ครบหมู่หลักทักษะโภชนา” ในร้อยกรองบทที่ ๒ ได้แก่อะไรบ้าง 

อาหารหลัก ๕ หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ 

๓. ความส าคัญของเนื้อหาในบทร้อยกรองข้างต้น คืออะไร ท าไมผู้เขียนต้องการจะส่ือสารกับผู้อ่าน

เช่นนั้น 

คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารประจ าวัน ต้องการส่ือให้เห็นว่าคนไทยรับประทานข้าวเป็น

อาหารหลัก จึงเกิดส ารับกับข้าวมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

เฉลยกิจกรรมที่ ๗ 
๑. ผู้แต่งได้เปรียบเทียบร่างกายคนกับส่วนใดของเรือบ้าง 

ร่างกายกับเรือส าเภา ความเพียรกับกองทัพเรือ แขนซ้ายและขวากับเสากระโดงเรือ

และใบเรือ นิ้วมือกับเชือกสายโยง สองเท้ากับสมอ ปากกับกัปตัน อัธยาศัยกับเสบียงเรือ สติกับ

หางเสือ 

๒. เหตุผลที่ผู้แต่งเปรียบเทียบอวัยวะแต่ละส่วนกับส่วนต่างๆ ของเรือตามที่เขียนไว้ในบทร้อยกรอง 

เพราะเหตุใด 

เพราะเห็นว่าเรือส าเภามีส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถท าหน้าที่ ท างานให้ข้ามไปถึงฝ่ัง

ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 

๓. จากการเปรียบเทียบระหว่างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายกับส่วนต่างๆ ของเรือ ภาพรวมผู้แต่ง

ก าลังให้ข้อคิดใดแก่ผู้อ่าน 

เรือส าเภาสามารถแล่นบนน้ าได้อย่างสง่างามและมั่นคง คนเราควรจะด าเนินชีวิต

เหมือนเรือส าเภานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

แบบกรอกคะแนนแบบฝึกหัด 

เลขที ่
กิจ

กร
รม

 ๑
 

กิจ
กร

รม
 ๒

 

กิจ
กร

รม
 ๓

 

กิจ
กร

รม
 ๔

 

กิจ
กร

รม
 ๕

 

กิจ
กร

รม
 ๖

 

กิจ
กร

รม
 ๗

 

รวม 
ผ่ำน/ 

ไม่ผ่ำน 

คะ
แน

น 

๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐  

๑          

๒          

๓          

๔          

๕          

๖          

๗          

๘          

๙          

๑๐          

๑๑          

๑๒          

๑๓          

๑๔          

๑๕          

๑๖          

๑๗          

๑๘          

๑๙          

๒๐          

๒๑          



๓๐ 
 

เลขที ่

กิจ
กร

รม
 ๑

 

กิจ
กร

รม
 ๒

 

กิจ
กร

รม
 ๓

 

กิจ
กร

รม
 ๔

 

กิจ
กร

รม
 ๕

 

กิจ
กร

รม
 ๖

 

กิจ
กร

รม
 ๗

 

รวม 
ผ่ำน/ 

ไม่ผ่ำน 
คะ

แน
น 

๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐  

๒๒          

๒๓          

๒๔          

๒๕          

๖          

๒๗          

๒๘          

๒๙          

๓๐          

๓๑          

๓๒          

๓๓          

๓๔          

๓๕          

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

แบบประเมินกำรท ำงำนกลุ่ม 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่..............เรื่อง............................วันที่ประเมิน.............ผู้ประเมิน..................... 

กลุ่มที่ 

กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอผลงำน 

คะแนน

รวม 
ควำม

รับผิดชอบ 

ขั้นตอน

กำร

ท ำงำน 

กระบวนกำร

คิดของกลุ่ม 

วิธีกำร

น ำเสนอ 

เนื้อหำ 

ตรง

ประเด็น 

ภำษำ 

ถูกต้อง

ชัดเจน 

เวลำ

เหมำะสม 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑ 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

๖         

(ลงช่ือ)    ผู้สอน 

                                                                                              

(.......................................) 

    ............./.................../................... 

หมำยเหตุ    
ระดับ ๓ หมายถึง ดี 
ระดับ ๒ หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
ช่ือกลุ่มที่ ๑.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๒.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๓.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๔.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๕.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๖.......................................................................... 

 



๓๒ 
 

 

ประวัติผู้พัฒนำ 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล  นางสุจิตรา  แซ่ตั้ง 

ต ำแหน่ง  ครู ช านาญการ 

วัน เดือน ปี เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๕ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๔๖/๒ ถ.คงคา อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐ 

สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

สำระวิชำ  ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประวัติกำรศึกษำ วุฒิ กศ.บ. จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

สงขลา 

 วุฒิ ศษ.ม. จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 


