แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

นางมณฑา ชูแก้วร่วง
ตาแหน่ ง ครู
วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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คานา
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับนักเรียน ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ ได้จดั ทาขึ้นเพือ่ ใช้ในการฝึ กทักษะด้านการ
อ่านจับใจความสาคัญ ซึง่ จะทาให้นกั เรียนสามารถจับใจความสาคัญจากงานเขียนได้อย่างแม่นยา อ่านแล้วนา
ความรูความคิ
้
ดและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ด้านการเรียนและการนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวัน ขณะเดียวกันก็ยงั ทา ให้นกั เรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เสริมสร้าง นิสยั รักการ
อ่าน และมีความภูมใิ จในผลงานของ ตนเอง นอกจากนักเรียนจะได้นาไปฝึ กทักษะแล้ว ครูผูส้ อนยัง
สามารถนาไปใช้ทบทวนเนื้อหาทีน่ กั เรียนได้เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียน
ทีม่ คี วาม
บกพร่องในทักษะการอ่านด้วย
หวังว่าแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องสัน้ เล่มที่ ๑ นี้ คงจะเอื้อประโยชน์แก่
นักเรียนครูผูส้ อนและผูท้ ส่ี นใจได้เป็ นอย่างดี

มณฑา ชูแก้วร่วง
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สารบัญ

คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
จุดประสงค์
คาแนะนาสาหรับครูในการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
คาแนะนาสาหรับนักเรียนในการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู ้
แบบฝึ กทักษะที่ ๑
แบบฝึ กทักษะที่ ๒
แบบฝึ กทักษะที่ ๓
แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

หน้า
ก
ข
๑
๒
๔
๕
๗
๘
๑๑
๑๖
๒๗
๑๙
๒๑
๒๔
๓๑
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คาชี้แจง
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี ๑ มีทงั้ หมดจานวน ๗ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ
เล่มที่ ๒ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องสัน้
เล่มที่ ๓ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน
เล่มที่ ๔ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากบทความ
เล่มที่ ๕ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดี
เล่มที่ ๖ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากบทเพลง
เล่มที่ ๗ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี ๑ เล่มนี้ เป็ นเล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ ประกอบด้วยแบบฝึ ก ทักษะ จานวน
๓ แบบฝึ กทักษะ
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จุดประสงค์
หลังจากศึกษาแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๓ พื้นฐานทางภาษา แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑ พื้นฐาน
การอ่านจับใจความสาคัญ
ผูเ้ รียนสามารถ
๑. จับใจความสาคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
๒. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๖

ตาราง ๑ การวิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรียนรู ้
ตัวชี้วดั

ท ๑.๑ ม.๑/๒
ท ๑.๑ ม.๑/๓

จุดประสงค์

K ๒. จับใจความสาคัญจากเรื่อง
ทีอ่ ่าน
๓. ระบุเหตุและผล และ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
จากเรื่องทีอ่ ่าน

เวลา
(ชม.)
๒

แผนการจัด
การเรียนรู ้
เรื่อง
๑ พื้นฐานการอ่านจับ
ใจความสาคัญ
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คาแนะนาสาหรับครูในการใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ

ส่วนประกอบของแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย
๑.๑ แบบฝึ กทักษะ จานวน ๓ แบบฝึ ก
๑.๒ แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
๒.๑ ภาคผนวก
๒.๑.๑ เฉลยแบบฝึ กทักษะ และแนวการตอบแบบฝึ กทักษะ
๒.๑.๒ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
๒.๒ บรรณานุ กรม
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ใช้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญในรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๓ พื้นฐานทางภาษา แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑
พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ เวลาในการสอนจานวน ๒ ชัว่ โมง ใช้สอนในขัน้ กิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดจนถึงการวัดผลและประเมินผล สาหรับการนาแบบฝึ กไปใช้ จะยึดตามสาระการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้ ทัง้ ๗ เล่ม จานวนชัว่ โมงสอนทัง้ หมด ๑๔ ชัว่ โมง สามารถนาไปใช้ได้ทงั้ เวลาเรียนและนอกเวลา
หรือทาเป็ นการบ้านเพือ่ เป็ นการฝึ กทักษะในการเรียนรูเ้ รื่องการอ่านจับใจความสาคัญก่อนการทาแบบฝึ กทักษะ
นักเรียนควรได้รบั คาแนะนา และคาชี้แจงจากครูให้เข้าใจถึงขัน้ ตอน และวิธกี ารทาแบบฝึ กทักษะก่อนแล้วจึง
ลงมือปฏิบตั ติ ามคาชี้แจงในแบบฝึ ก

ข้อสังเกต
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ บางแบบฝึ กทักษะเป็ นคาถามปลายเปิ ด ดังนัน้ แนวการ
เขียนตอบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนครูผูส้ อนควรใช้ดุลยพินิจในการตรวจคาตอบเมือ่ ตรวจแล้ว ควรแจ้ง
ให้นกั เรียนทราบผลทันทีเพือ่ นักเรียนจะได้มกี าลังใจและครูจะได้นาไปพัฒนาการจัดการเรียนกา รสอนต่อไป
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คาแนะนาสาหรับนักเรียนในการใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ

ส่วนประกอบของแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย
๑.๑ แบบฝึ กทักษะ จานวน ๓ แบบฝึ ก
๑.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
๒.๑ ภาคผนวก
๒.๑.๑ เฉลยแบบฝึ กทักษะ และแนวการตอบแบบฝึ กทักษะ
๒.๑.๒ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
๒.๒ บรรณานุ กรม
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ใช้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญในรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๓ พื้นฐานทางภาษา แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑
พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ เวลาในการสอนจานวน ๒ ชัว่ โมง ใช้สอนในขัน้ กิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดจนถึงการวัดผลและประเมินผล สาหรับการนาแบบฝึ กไปใช้ จะยึดตามสาระการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้ ทัง้ ๗ เล่ม จานวนชัว่ โมงสอนทัง้ หมด ๑๔ ชัว่ โมง สามารถนาไปใช้ได้ทงั้ เวลาเรียนและนอกเวลา
หรือทาเป็ นการบ้านเพือ่ เป็ นการฝึ กทักษะในการเรียนรูเ้ รื่องการอ่านจับใจความสาคัญก่อนการทาแบบฝึ กทักษะ
นักเรียนควรได้รบั คาแนะนา และคาชี้แจงจากครูให้เข้าใจถึงขัน้ ตอน และวิธกี ารทาแบบฝึ กทักษะก่อนแล้วจึง
ลงมือปฏิบตั ติ ามคาชี้แจงในแบบฝึ ก
เมือ่ นักเรียนรับเอกสารจากครูให้นกั เรียนปฏิบตั ดิ งั นี้
๑) ผูเ้ รียนศึกษาคู่มอื ให้เข้าใจอย่างละเอียด และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าหนดให้อย่าง
เคร่งครัดและมีความซือ่ ตรงต่อตนเอง
๒) ผูเ้ รียนทากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามลาดับดังนี้

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๙

แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนจานวน ๔-๕ คน ให้สมาชิกแต่ละกลุม่ เลือกหัวหน้ากลุม่ และเลขานุการ
กลุม่ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
-ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรูข้ องกิจกรรม
-ทากิจกรรมตามใบงานทีก่ าหนด
-อภิปรายและสรุปแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ การทากิจกรรม
ศึกษาเอกสารสรุปความรูท้ ไ่ี ด้จากกิจกรรมและในใบความรูเ้ พิม่ เติม
- ทาแบบทดสอบหลังการทากิจกรรมด้วยตนเอง

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๑๐

ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตดั สินใจ
แก้ปญั หาในการดาเนินชีวติ และมีนิสยั รักการอ่าน
ชัน้
ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
ม.๑
๒. จับใจความสาคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องสัน้
๓. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๑๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถกู ต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
โดยทาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ

๑. ใจความสาคัญมีความหมายตรงกับข้อใด
ก.ข้อความทีเ่ ป็ นแกนของเรื่อง
ข.ข้อความทีม่ รี ายละเอียดของเรื่อง
ค.ข้อความทีข่ ยายความให้เข้าใจเรื่อง
ง.ข้อความทีข่ ้นึ ต้นย่อหน้าแรกของเรื่อง
๒. ข้อใดเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายในการอ่านเพือ่ สรุปความ
ก.อ่านโดยละเอียด
ข.อ่านเรื่องโดยตลอด
ค.เรียบเรียงใจความสาคัญ
ง.ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
๓. ข้อความที่เป็ นแกนของเรื่อง มีลกั ษณะอย่างไร
ก. ข้อความมีรายละเอียดของเรื่อง
ข. ข้อความสรุปในตอนท้ายของเรื่อง
ค. ข้อความทีม่ ใี จความสาคัญของเรื่อง
ง. ข้อความทีเ่ ป็ นใจความตอนกลางของเรื่อง
๔. เหตุใดจึงต้องทบทวนความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง ก่อนสรุปใจความสาคัญ
ก. เพือ่ ให้ได้รายละเอียดมากขึ้น
ข. เพือ่ ให้เล่าเรื่องตัง้ แต่ตน้ จนจบได้
ค. เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดของเรื่องได้
ง. เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
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๕. โดยทัว่ ไปที่พบมากที่สุดประโยคใจความสาคัญจะอยู่สว่ นใดของหน้า
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ส่วนท้ายย่อหน้า
ง. ส่วนต้นหรือท้ายย่อหน้า
อ่านเรื่องที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามข้อ ๖-๘
ทาไมคนส่วนใหญ่จงึ ไม่รบั ประทานน้ ามันมะกอก เพราะเป็ นน้ ามันที่ตอ้ งนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีราคาที่ค่อนข้างแพง ดังนั้น จึงไม่คมุ ้ ค่าในการนามาปรุงอาหาร ขณะเดียวกันการ
รับประทานน้ ามันถัว่ เหลืองนั้นสามารถทาได้ แต่ตอ้ งรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มาก
เกินไป เพราะหากรับประทานในปริมาณที่มากจะทาให้ได้รบั กรดไขมันอิม่ ตัวอีกกลุ่มหนึ่ ง ซึ่งจะทาให้
ร่างกายสร้างการอุดตันให้กบั เกร็ดเลือด ดังนั้น การเลือกรับประทานไขมันจากน้ ามันปลาที่มีโอเมกา ๓
ซึ่งพบในปลาทะเลและปลาน้ าจืดนั้น น่ าจะเป็ นทางเลือกที่ดีสาหรับการเลือกรับประทานกรดไขมันที่ไม่
อิม่ ตัว แต่ขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งรักษากรดไขมันโดยการหลีกเลี่ยงการทอด เพราะการทอดจะทาให้
สูญเสียสารอาหารบางตัวไป แต่ควรปรุงอาหารโดยการต้ม นึ่ ง หรือปิ้ งปลา โดยใช้บรรจุภณั ฑ์ห่ออาหาร
แทนก็จะดี
๖. ร่างกายรับกรดไขมันอิม่ ตัวมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น
ก. สูญเสียสารอาหารบางตัวไป
ข. ทาให้เกิดภาวะโรคอ้วน
ค. ทาให้ร่างกายขาดสารอาหารบางตัวไป
ง. ร่างกายสร้างการอุดตันให้กบั เกร็ดเลือด
๗. อาหารข้อใด ไม่มี ไขมันอิม่ ตัว
ก. ไก่ผดั ขิง
ข. ปลาทอด
ค. ปลานึ่งมะนาว
ง. คะน้าหมูกรอบ
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๘. ข้อคิดจากเรื่องนี้ ตรงกับข้อใด
ก. ควรเลีย่ งอาหาร ปิ้ ง
ข. ควรเลีย่ งอาหาร ต้ม
ค. ควรเลีย่ งอาหาร นึ่ง
ง. ควรเลีย่ งอาหารทีม่ กี รดไขมันอิ่มตัว
อ่านเรื่องที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามข้อ ๙-๑๐
หลายท่านชอบดื่มน้ าเย็นหลังอาหาร แต่ทราบไหมว่า ท่านกาลังเสีย่ งต่อโรคมะเร็ง เพราะน้ า
เย็นจะทาให้ไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปจับตัวกันและทาให้การย่อยช้าลง เมื่อกากไขมันเหล่านั้นทา
ปฏิกริ ยิ ากับกรด จะแตกตัวและถูกดูดซึมโดยลาไส้ กลายเป็ นไขมัน ซึ่งส่งผลให้เกิดมะเร็งได้
๙. ผูเ้ ขียนเรื่องนี้ ต้องการอะไร
ก. ต้องการให้สงั เกต
ข. ต้องการตักเตือน
ค. ระบายความในใจ
ง. ขูใ่ ห้กลัว
๑๐. ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้
ก. ควรดื่มนา้ ร้อนหลังอาหาร
ข. ไม่ควรดื่มนา้ เย็นหลังอาหาร
ค. กากไขมันถูกดูดซึม
ง. ไขมันมาก การย่อยยาก

ง่ายมากๆ...ครับ
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ใบความรู ้
พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

สาระสาคัญ
การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านทีม่ งุ่ ค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มว่าคืออะไร
ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น ๒ ส่วนดังนี้
๑. ส่วนทีเ่ ป็ นใจความสาคัญ
๒.ส่วนขยายใจความสาคัญหรือส่วนประกอบ เพือ่ ให้เรื่องชัดเจนยิง่ ขึ้น ในกรณีเรื่องทีอ่ ่านมีย่อหน้า
เดียวในย่อหน้านัน้ จะมีใจความสาคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนัน้ เป็ นส่วนขยายใจความสาคัญ หรือส่วนประกอบ
ซึง่ อาจมีหลายประเด็น
ใจความสาคัญ หมายถึง ข้อความทีม่ สี าระคลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้าหรือเรื่องนัน้ ทัง้ หมด (ทาให้
ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจเรื่องได้งา่ ย) โดยมีขอ้ ความอื่นๆ เป็ นเพียงส่วนขยายใจความสาคัญเท่านัน้ ข้อความหนึ่ง
หรือตอนหนึ่งจะมีใจความสาคัญทีส่ ุดเพียงหนึ่งเดียวนอกนัน้ เป็ นใจความรอง
พลความ หรือส่วนขยายใจความ หมายถึง ประโยคทีช่ ่วยขยายเนื้อความของใจความสาคัญเพือ่
สนับสนุนหรือแสดงตัวอย่าง เพือ่ ให้ผูอ้ ่ านเกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึง่ ในแต่ละย่อหน้าอาจมีพลความอยู่หลายๆ
ประโยคได้
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ใจความสาคัญส่วนมากจะมีลกั ษณะเป็ นประโยค ซึง่ อาจปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนใส่วนหนึ่งของย่ อ
หน้าก็ได้ จุดทีพ่ บใจความสาคัญของเรื่อง ในแต่ละย่อหน้ามากทีส่ ุดประโยคทีอ่ ยู่ตอนต้นย่อหน้า เพราะผูเ้ ขียน
มักบอกประเด็นสาคัญไว้ก่อน แล้วจึง ขยายรายละเอียดให้ชดั เจน รองลงมา คือ ประโยคตอนท้ายย่อหน้า
โดยผูเ้ ขียนจะบอกรายละเอียด หรือประเด็นย่อยก่อนแล้วจึงสรุปด้วยประโยคทีเ่ ป็ นประเด็นไว้ภายหลัง
สาหรับจุดทีพ่ บใจความสาคัญยากขึ้นก็คือ ประโยคตอนกลางย่อหน้าซึง่ ผูอ้ ่านจะต้องใช้ความสังเกตและ
พิจารณาให้ดี ส่วนจุดทีห่ าใจความสาคัญยากทีส่ ุดคือ ย่อหน้าทีไ่ ม่มปี ระโยคใจความสาคัญปรากฏชั ดเจน
อาจมีประโยคหรืออาจอยู่รวมๆ กันในย่อหน้าก็ได้ ซึง่ ผูอ้ ่านจะต้องสรุปออกมาเอง
ส่วนขยายใจความสาคัญ หมายถึง ข้อความต่างๆ ทีอ่ ธิบายให้รายละเอียดหรือยกตัวอย่างเพือ่
ประกอบให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจประเด็นสาคัญมากขึ้น มีวธิ กี ารดังนี้
๑. ขยายโดยอธิบายรายละเอียด
๒. ขยายโดยการใช้คา
๓. ขยายโดยการยกตัวอย่าง
๔. ขยายโดยการเปรียบเทียบ
๕. ขยายโดยการอ้างหลักฐาน
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แนวการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วต้องอาศัยแนวทางและพื้นฐานสาคัญ ดังนี้
๑. ตัง้ จุดมุง่ หมายในการอ่านให้ชดั เจน เช่น อ่านเพือ่ หาความรู ้ เพือ่ ความเพลิดเพลินหรือเพือ่ บอก
เจตนาของผูเ้ ขียน เพราะจะเป็ นแนวทางกาหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสมและจับใจความหรือหาคาตอบได้
รวดเร็วยิง่ ขึ้น
๒. สารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น ชื่อเรื่อง คานา สารบัญ คาชี้แจงการใช้หนังสือ
ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือทีอ่ ่านได้
กว้างขวางและรวดเร็ว
๓. ทาความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่ามีรูปแบบประเภทใด เช่น สารคดี ตารา บทความ ฯลฯ
เป็ นเรื่องจริง มุง่ ให้ความรูห้ รือความคิดแก่ผูอ้ ่านมากกว่าอย่างอื่ นมีจดุ ชี้แนะให้จบั ใจความได้งา่ ย ในขณะที่
หนังสือประเภทบันเทิงคดี (Fiction) อย่างเรื่องสัน้ นวนิยาย ฯลฯ เป็ นเรื่องสมมุติ มีกลวิธแี ต่งซับซ้อน
จับใจความได้ยาก แต่รูปแบบงานเขียนทุกประเภทต่างก็มจี ดุ ชี้แนะให้จบั ใจความของเรื่องได้ทงั้ สิ้นซึง่ จะช่วยให้
มีแนวทางอ่านจับใจความสาคัญได้งา่ ย
๔. ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของ คา ประโยค และข้อความต่าง ๆ
อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๕. ใช้ประสบการณ์หรือภูมหิ ลังเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ ่านมาประกอบ จะทาความเข้าใจและจับใจความที่
อ่านได้งา่ ยและรวดเร็วขึ้น
การอ่านจับใจความสาคัญ เป็ นความเข้าใจเรื่องทีอ่ ่า นระดับต้น และเป็ นพื้นฐานสาคัญมากสาหรับการ
อ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนจับใจความเรื่องทีอ่ ่านไม่ได้ คือไม่รูเ้ รื่อง ก็คงไม่สามารถอ่านเพือ่ วิจารณ์ว่า
เรื่องนัน้ ดี หรือไม่ดไี ด้เลย
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ขัน้ ตอนของการฝึ กอ่านเพือ่ จับใจความ
เมือ่ จะอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง ผูอ้ ่านพึงใช้หลักต่อไปนี้พจิ ารณาเพือ่ เป็ นแนวทางในการฝึ กอ่านเพือ่ จับ
ใจความคือ
๑. ผูอ้ ่านควรเข้าใจเนื้อเรื่องส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ว่าเรื่องทัง้ หมดนัน้ กล่าวถึงใคร อะไร ทีไ่ หน
เมือ่ ไหร่ ทาไม และอย่างไร ขณะอ่านผูอ้ ่านควรถามตัวเองไปด้วยตลอดเวลา และควรตอบคาถามเหล่านัน้ ให้
ได้เสียก่อนทีจ่ ะอ่านผ่านไปยังส่วนอื่น ๆ
๒. อธิบายได้ว่าข้อความตอนใดเป็ นตอนสาคัญมากทีส่ ุด ข้อความตอนใดเป็ นส่วนขยาย ตอนใดเป็ น
ส่วนประกอบใจความสาคัญหรือเป็ นตัวอย่าง สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผูอ้ ่านจับใจความสาคัญของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นก็คือ
พยายามจับใจความในแต่ละย่อหน้าให้ได้เสียก่อน ย่อหน้านัน้ จะมีใจความสาคัญเพียงใจความเดียว ผูอ้ ่านอาจ
มีวธิ กี ารสังเกตได้ คือหาประโยคใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้าให้ได้เสียก่อน ประโยคใจความสาคัญหรือ
ประโยคหลักนี้ จะเป็ นประโยคทีเ่ ชื่อมใจความสาคัญของเรื่องในย่อหน้านัน้ ไว้ทงั้ หมด ส่วนอื่นๆ จะเป็ นส่วน
ขยายประโยคใจความสาคัญของประโยคอาจอยู่ทต่ี น้ กลาง ท้าย หรือข้างต้นกับท้ายย่อหน้าก็ได้ ตลอดจนอาจ
ไม่มปี ระโยคใจความสาคัญปรากฏให้เห็นแต่ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้ว่าย่อหน้านัน้ กล่าวถึงเรื่องอะไรเป็ นสาคัญ
๓. ผูอ้ ่านสามารถแยกแยะได้ว่า ตอนใดเป็ นใจความสาคัญของเนื้อเรื่อง หรือตอนใดเป็ นความคิด
ของผูเ้ ขียนผูอ้ ่านจะเห็นได้ว่า แท้ทจ่ี ริงแล้วการอ่านจับใจความสาคัญ ก็คือการสรุปย่อ หรือรวบยอดเนื้อหาที่
เป็ นเจตนาสาคัญทีส่ ุดของสารนัน่ เอง

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๑๘

วิธกี าร
การพิจารณาใจความสาคัญ
พิจารณาใจความสาคัญ
การพิจารณาใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้า จะสังเกตได้จากตาแหน่งของประโยคใจความสาคัญ
ซึง่ จะปรากฏดังนี้
๑. ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งต้นของย่อหน้า และมีรายละเอียดวางอยู่ในตาแหน่งถัดไป
๒. ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งท้ายย่อหน้า โดยกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างคลุม ๆ ไว้ก่อน
ในตอนต้น
๓. ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งกลางย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตอนต้นกับตอนท้าย
๔. ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตรงกลาง

ไม่ยากเลยใช่มย้ั ครับเพือ่ นๆ

การพิจารณาใจความสาคัญในแต่ละข้อความหรือแต่ละย่อหน้าด้วยการหาประโยคใจความสาคัญซึง่ มี
อยู่ ๔ ตาแหน่งดังกล่าว จะช่วยให้สามารถจับใจความสาคัญได้

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๑๙

แบบฝึ กทักษะที่ ๑
พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามให้ได้ความถูกต้องและชัดเจนที่สุด .
๑.การอ่านจับใจความ คือ....................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..........................................................
๒.ใจความสาคัญของเรื่อง คือ............................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
๓.ส่วนขยายใจความสาคัญ หมายถึง......................................................................................................
............................................................................................................ .................................................
............................................................................................................................. ................................
๔.แนวทางที่ทาให้การอ่านจับใจความให้บรรลุจุดประสงค์ คือ.................................................................
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..........................................................
๕.จงบอกขัน้ ตอนการอ่านจับใจความ.....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๐

แบบฝึ กทักษะที่ ๒
เรือ่ งน่ ารู ้
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วจับใจความสาคัญโดยตอบคาถามให้ถกู ต้อง
๑. ในป่ าแถบเอเชียใต้ มีดอกไม้ชนิ ดหนึ่ ง กลีบดอกเต็มไปด้วยน้ ามันหอมระเหย
ที่ตดิ ไฟง่าย เมื่ออากาศร้อนจัด ดอกไม้ชนิ ดนี้ จะลุกเป็ นไฟทาให้เกิดไฟไหม้ป่าได้
(จากหนังสือมหัศจรรย์ธรรมชาติ ของ สุภาณี ปิ ยพสุนทรา)

ใคร / อะไร
ทีไ่ หน
อย่างไร
เพราะอะไร
ใจความสาคัญคือ

: ...........................................................................
:............................................................................
:............................................................................
:........................................................................... .
:............................................................................

๒. การอบรมสัง่ สอนลูกที่เคร่งครัดมากมายเกินไป ก็อาจเป็ นผลร้ายได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวิธีเลี้ยงลูกที่ดีกค็ อื เดินตามทางสายกลางอย่าให้ตงึ หรือหย่อนเกินไป
ควรเปิ ดโอกาสให้ลูกได้คดิ ได้ทดลอง ได้มีประสบการณ์ต่าง ๆ ได้รูว้ ธิ ีช่วยตัวเอง
(จากเรื่อง...เหมือน ๆ จะแพ้แต่ไม่แพ้ ของธรรมจักร สร้อยพิกลุ )

ใคร / อะไร
ทีไ่ หน
อย่างไร
เพราะอะไร
ใจความสาคัญคือ

:.......................................................................................
:.......................................................................................
:.............................................................................. .........
:.......................................................................................
:.......................................................................................

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๑

๓. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมได้จดั สรร
งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท จัดทาสือ่ ทางโทรทัศน์และวิทยุใน“โครงการเพือ่ ลมหายใจของเรา”
เป็ นสือ่ รณรงค์แก้ปญั หามลพิษทางอากาศและเสียง เช่น เรื่องควันพิษจากมอเตอร์ไซด์
ควันดาจากยานพาหนะ ฝุ่ นจากรถบรรทุก เสียงดังจากเรือหางยาว
(จากหนังสือไดโนสาร เดือนกันยายน ๒๕๓๙)

ใคร / อะไร
ทาอะไร
ทีไ่ หน
ผลเป็ นอย่างไร
เพราะอะไร
เพือ่ อะไร
ใจความสาคัญคือ

:.................................................................................. ........
:.........................................................................................
:.........................................................................................
:............................................................................. ...........
:.................................................................................. ......
:........................................................................................
:............................................................................. ...........

๔. หนู กบั แมวเป็ นศัตรูกนั หวังจะครอบครองความเป็ นใหญ่เ หนื อทุ่งนาจนกระทัง่ วัน
หนึ่ งทัง้ สองต่างตกลงใจที่จะใช้ดาบเข้าประหัตประหารกัน ขณะที่มนั ทัง้ สองกาลังทาการต่อสู ้
กันอยู่อย่างดุเดือดนั้นเอง นกเหยี่ยวที่บนิ ผ่านทางมาพบเข้าก็บนิ โฉบเอาร่างของทัง้ สองไปกิน
ในที่สุดสัตว์ทง้ั สองก็จบชีวติ ลงเพราะความเขลาโดยแท้
(เหยี่ยวกับหนู นาของสุคนธ์ แคแสด หรือ ๑๐๐ นิ ทานอิสป)
ใคร / อะไร
ทาอะไร
ทีไ่ หน
เพือ่ อะไร
ใจความสาคัญคือ

:.......................................................................................
:.......................................................................................
:.......................................................................................
:......................................................................................
:......................................................................................

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๒

แบบฝึ กทักษะที่ ๓
สาระน่ าอ่าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมที่กาหนดให้ต่อไปนี้
อ่านเรื่องในแต่ละกรอบแล้วสรุปใจความสาคัญของข้อความให้ถกู ต้อง
๑. อบเชยเปลือกไม้สนี ้ าตาลนิ ยมใส่ใน
แกงมัสมัน่ และอาหารประเภทต้มหรือ
ตุน๋ เนื้ อสัตว์ต่าง ๆ เพือ่ ลดกลิ่นคาว
ใจความสาคัญ
.......................................................
.......................................................
....

๒. ดอกจันทร์เทศเยื่อบาง ๆ ที่หมุ ้ เมล็ดเรียกว่า
“รก” กลิ่นหอมฉุน ใช้ปรุงอาหารและทายาไทย
สรรพคุณบารุงโลหิต บารุงธาตุ ขับลม
ใจความสาคัญ
.......................................................
.......................................................
....

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๓

๓. มีงานวิจยั พบว่าความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกลดลงได้ถงึ ๓๐ % จากการเดินทางหรือทางานบ้าน
ได้ดีพอ ๆ กับการออกกาลังกายอย่างตัง้ ใจ

ใจความสาคัญ
.......................................................
.......................................................
....

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๔

แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถกู ต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
โดยทาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ

๑. ใจความสาคัญมีความหมายตรงกับข้อใด
ก.ข้อความทีเ่ ป็ นแกนของเรื่อง
ข.ข้อความทีม่ รี ายละเอียดของเรื่อง
ค.ข้อความทีข่ ยายความให้เข้าใจเรื่อง
ง.ข้อความทีข่ ้นึ ต้นย่อหน้าแรกของเรื่อง
๒. ข้อใดเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายในการอ่านเพือ่ สรุปความ
ก.อ่านโดยละเอียด
ข.อ่านเรื่องโดยตลอด
ค.เรียบเรียงใจความสาคัญ
ง.ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
๓. ข้อความที่เป็ นแกนของเรื่อง มีลกั ษณะอย่างไร
ก. ข้อความมีรายละเอียดของเรื่อง
ข. ข้อความสรุปในตอนท้ายของเรื่อง
ค. ข้อความทีม่ ใี จความสาคัญของเรื่อง
ง. ข้อความทีเ่ ป็ นใจความตอนกลางของเรื่อง
๔. เหตุใดจึงต้องทบทวนความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง ก่อนสรุปใจความสาคัญ
ก. เพือ่ ให้ได้รายละเอียดมากขึ้น
ข. เพือ่ ให้เล่าเรื่องตัง้ แต่ตน้ จนจบได้
ค. เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดของเรื่องได้
ง. เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๕

๕. โดยทัว่ ไปที่พบมากที่สุดประโยคใจความสาคัญจะอยู่สว่ นใดของหน้า
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ส่วนท้ายย่อหน้า
ง. ส่วนต้นหรือท้ายย่อหน้า
อ่านเรื่องที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามข้อ ๖-๘
ทาไมคนส่วนใหญ่จงึ ไม่รบั ประทานน้ ามันมะกอก เพราะเป็ นน้ ามันที่ตอ้ งนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีราคาที่ค่อนข้างแพง ดังนั้น จึงไม่คมุ ้ ค่าในการนามาปรุงอาหาร ขณะเดียวกันการ
รับประทานน้ ามันถัว่ เหลืองนั้นสามารถทาได้ แต่ตอ้ งรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มาก
เกินไป เพราะหากรับประทานในปริมาณที่มากจะทาให้ได้รบั กรดไขมันอิม่ ตัวอีกกลุ่มหนึ่ ง ซึ่งจะทาให้
ร่างกายสร้างการอุดตันให้กบั เกร็ดเลือด ดังนั้น การเลือกรับประทานไขมันจากน้ ามันปลาที่มีโอเมกา ๓
ซึ่งพบในปลาทะเลและปลาน้ าจืดนั้น น่ าจะเป็ นทางเลือกที่ดีสาหรับการเลือกรับประทานกรดไขมันที่ไม่
อิม่ ตัว แต่ขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งรักษากรดไขมันโดยการหลีกเลี่ยงการทอด เพราะการทอดจะทาให้
สูญเสียสารอาหารบางตัวไป แต่ควรปรุงอาหารโดยการต้ม นึ่ ง หรือปิ้ งปลา โดยใช้บรรจุภณั ฑ์ห่ออาหาร
แทนก็จะดี
๖. ร่างกายรับกรดไขมันอิม่ ตัวมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น
ก. สูญเสียสารอาหารบางตัวไป
ข. ทาให้เกิดภาวะโรคอ้วน
ค. ทาให้ร่างกายขาดสารอาหารบางตัวไป
ง. ร่างกายสร้างการอุดตันให้กบั เกร็ดเลือด
๗. อาหารข้อใด ไม่มี ไขมันอิม่ ตัว
ก. ไก่ผดั ขิง
ข. ปลาทอด
ค. ปลานึ่งมะนาว
ง. คะน้าหมูกรอบ

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๖

๘. ข้อคิดจากเรื่องนี้ ตรงกับข้อใด
ก. ควรเลีย่ งอาหาร ปิ้ ง
ข. ควรเลีย่ งอาหาร ต้ม
ค. ควรเลีย่ งอาหาร นึ่ง
ง. ควรเลีย่ งอาหารทีม่ กี รดไขมันอิ่มตัว
อ่านเรื่องที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามข้อ ๙-๑๐
หลายท่านชอบดื่มน้ าเย็นหลังอาหาร แต่ทราบไหมว่า ท่านกาลังเสีย่ งต่อโรคมะเร็ง เพราะน้ า
เย็นจะทาให้ไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปจับตัวกันและทาให้การย่อยช้าลง เมื่อกากไขมันเหล่านั้นทา
ปฏิกริ ยิ ากับกรด จะแตกตัวและถูกดูดซึมโดยลาไส้ กลายเป็ นไขมัน ซึ่งส่งผลให้เกิดมะเร็งได้
๙. ผูเ้ ขียนเรื่องนี้ ต้องการอะไร
ก. ต้องการให้สงั เกต
ข. ต้องการตักเตือน
ค. ระบายความในใจ
ง. ขูใ่ ห้กลัว
๑๐. ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้
ก. ควรดื่มนา้ ร้อนหลังอาหาร
ข. ไม่ควรดื่มนา้ เย็นหลังอาหาร
ค. กากไขมันถูกดูดซึม
ง. ไขมันมาก การย่อยยาก

ง่ายมากๆ...ครับ

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๗

ภาคผนวก

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๘

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
การอ่านจับใจความสาคัญ
เรือ่ ง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

คาชี้แจง

จงเลือกและใส่เครื่องหมายกากบาท () ในข้อที่ถกู ที่สุด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

โชคดีนะจ๊ะ

เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๒๙

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
การอ่านจับใจความสาคัญ
เรือ่ ง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ
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เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน
แบบฝึ กทักษะเล่มที่ ๒
พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก่อนเรียน
ก ข ค




ง









ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หลังเรียน
ก ข ค




ง









เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ_๓๑

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑
๑. การอ่านจับใจความ คือ การอ่านทีม่ งุ่ ค้นหาสาระของเรื่องหรือทาความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือข้อความ
ทีอ่ ่าน สามารถจับใจความสาระสาคัญทีเ่ ป็ นส่วนใจความสาคัญ และส่วนขยายใจความสาคัญของเรื่องได้
๒. ใจความสาคัญของเรื่อง คือ ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งการจะกล่าวถึง บางครัง้ ผูเ้ ขียนไม่ได้เขียนไว้
อย่างชัดเจน ผูอ้ ่านต้องหาใจความสาคัญในเรื่องทีอ่ ่านด้วยการตัง้ คาถามว่า ใคร ทาอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่
อย่างไร และเกิดผลอย่างไร
๓. ส่วนขยายใจความสาคัญ หมายถึง ข้อความต่างๆ ทีอ่ ธิบายให้รายละเอียด หรือยกตัวอย่างเพือ่
ประกอบให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจประเด็นสาคัญมากขึ้น
๔. แนวทางทีท่ าให้การอ่านจับใจความให้บรรลุจดุ ประสงค์คือ
๑.ตัง้ จุดมุง่ หมายในการอ่านให้ชดั เจน
๒.สารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น ชื่อเรื่อง คานา สารบัญ คาชี้แจง
๓.ทาความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็ นประเภทใด ซึง่ จะช่วยให้มแี นวทางอ่านจับ
ใจความสาคัญได้งา่ ย
๔.ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของคา ประโยค และข้อความต่ าง
ๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๕.ใช้ประสบการณ์หรือภูมหิ ลังเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ ่าน
๕.ขัน้ ตอนการอ่านจับใจความ
๑.ผูอ้ ่านควรเข้าใจเนื้อเรื่องส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ว่าเรื่องทัง้ หมดนัน้ กล่าวถึงใคร อะไร ที่
ไหน เมือ่ ไหร่ ทาไม และอย่างไร
๒.อธิบายได้ว่าข้อความตอนใดเป็ นตอนสาคัญมากทีส่ ุด ข้อความตอนใดเป็ นส่วนขยาย
ตอนใดเป็ นส่วนประกอบ
๓.ผูอ้ ่านสามารถแยกแยะได้ว่า ตอนใดเป็ นใจความสาคัญของเนื้อเรื่อง หรือตอนใดเป็ น
ความคิดของผูเ้ ขียน
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๒
ข้อที่ ๑
๑. ใคร / อะไร : ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
๒. ทีไ่ หน: ในป่ าแถบเอเชียใต้
๓. อย่างไร: เมือ่ อากาศร้อนจะลุกเป็ นไฟเกิดไฟไหม้ป่า
๔. เพราะอะไร: กลีบดอกมีนา้ มันหอมระเหยทีต่ ดิ ไฟง่าย
๕. ใจความสาคัญ: ดอกไม้ชนิดหนึ่งในป่ าแถบเอเชียใต้ กลีบดอกมีนา้ มันหอมระเหยทีตดิ ไฟง่าย
เมือ่ อากาศร้อน จะลุกเป็ นไฟไหม้ป่าได้
ข้อที่ ๒
๑. ใคร / อะไร : การเลี้ยงลูก
๒. ทาไม: อย่าให้ตงึ หรือหย่อนจนเกินไป
๓. อย่างไร: วิธที ด่ี คี ือ เดินตามทางสายกลาง ควรเปิ ดโอกาสให้ลูก
๔. เพราะอะไร: อาจเป็ นผลร้าย
๕. ใจความสาคัญ: การเลี้ยงลูกอย่าให้ตงึ หรือหย่อนจนเกินไปอาจเป็ นผลร้ายได้วธิ ที ด่ี คี ือ เดินตาม
ทางสายกลาง ควรเปิ ดโอกาสให้ลูกได้ใช้ความคิด ได้รูว้ ธิ ชี ่วยตัวเอง
ข้อที่ ๓
๑. ใคร / อะไร : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
๒. ทาอะไร : จัดทาสือ่ ทางโทรทัศน์และวิทยุใน “โครงการเพือ่ ลมหายใจของเรา”
๓. เพือ่ อะไร : เพือ่ รณรงค์แก้ปญั หามลพิษทางอากาศและเสียง
๔. ใจความสาคัญ : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมจัดทาสือ่
ทางโทรทัศน์ “โครงการเพือ่ ลมหายใจของเรา” เพือ่ รณรงค์แก้ปญั หามลพิษทางอากาศและเสียง
ข้อที่ ๔
๑. ใคร / อะไร : กบกับหนู นา
๒. ทาอะไร : ต่อสูก้ นั โดยใช้ดาบ
๓. ทีไ่ หน : เหนือทุ่งนา
๔. ผลเป็ นอย่างไร : นกเหยีย่ วบินมาโฉบเอาสัตว์ทงั้ สองไปกิน
๕. เพราะอะไร : ความโง่เขลา
๖. เพือ่ อะไร : ครอบครองความเป็ นใหญ่
๗. ใจความสาคัญ : กบกับหนู นาต่อสูก้ นั โดยใช้ดาบทเพือ่ ครอบครองความเป็ นใหญ่เหนือทุ่งนา
เพราะความโง่เขลา จึงถูกนกเหยีย่ วมาโฉบเอาไปกิน
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แนวคาตอบ
แบบฝึ กทักษะที่ ๓

แนวตอบ ๑. อบเชยเป็ นเครื่องเทศที่ช่วยลบกลิ่นคาว
แนวตอบ ๒. ดอกจันทร์เทศใช้ปรุงอาหารและมีสรรพคุณทางยา
แนวตอบ ๓. การเดินทางหรือทางานบ้านมีผลเท่ากับการออกกาลังกายอย่างตัง้ ใจ
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