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สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

สาระที ่๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือ่นาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา

ในการดาํเนินชีวติและมีนิสยัรักการอ่าน 

 

ตัวช้ีวดั 

  ๑. จบัใจความสาํคญัจากเร่ืองที่อ่าน 

  ๒. ระบุเหตุผลและขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน 

  ๓. ระบุและอธิบายคาํเปรียบเทียบและคาํที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของการอ่านจบัใจความได ้

 ๒. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของใจความสาํคญัได ้

 ๓. นกัเรียนสามารถจาํแนกพลความ หรือส่วนขยายใจความสาํคญัได ้

 ๔. นกัเรียนสามารถอธิบายคุณลกัษณะของนกัอ่านจบัใจความที่ดีได ้
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

 

๑. ศึกษาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญั  เล่มที่ ๑ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการ 

อ่านจบัใจความสาํคญั และทาํความเขา้ใจ คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง วธีิการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบั

ใจความสาํคญัอยา่งละเอียด 

๒. ศึกษามาตรฐาน ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบฝึกทกัษะใหเ้ขา้ใจ 

๓. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

๔. ศึกษาเน้ือหาทุกหวัขอ้จากใบความรู้ใหเ้ขา้ใจ 

๕. ฝึกทาํกิจกรรมที่กาํหนดให ้

๖. ทาํแบบฝึกทกัษะทั้ง ๖ ชุด 

๗. ตรวจสอบคาํตอบแบบฝึกทกัษะทั้ง ๖ ชุดจากภาคผนวกของแบบฝึก 

๘. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

๙. ตรวจคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากภาคผนวกของแบบฝึก 

๑๐. การเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญั นอกเหนือจากการฝึกทกัษะการ 

จบัใจความสําคญัจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ แล้วยงัเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผูมี้ลักษณะพึง

ประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย คือ 

๑๐.๑ ฝึกความซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

๑๐.๒ ฝึกการทาํงานใหเ้สร็จตามเวลา การส่งงานตามกาํหนด 

๑๐.๓ ฝึกความรับผดิชอบในการทาํงาน 

๑๐.๔ ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดัเก็บเอกสารงาน แบบฝึก 

๑๑. หา้มทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในแบบฝึกทกัษะฉบบัน้ี 
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 

๑. การเตรียมตัวก่อนการสอน 

  ๑.๑ แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญั  เล่มที่ ๑ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการอ่าน

จบัใจความสาํคญั ตามหวัขอ้ต่อไปน้ีความหมายของใจความสาํคญั ความหมายของพลความ 

ความหมายของการอ่านจบัใจความสาํคญัหลกัและวธีิการอ่านจบัใจความสาํคญั แนวทางในการอ่าน

จบัใจความสาํคญั    

  ๑.๒ จดัทาํแผนจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญัเร่ืองที่อ่าน และ

ศึกษาวธีิการใชใ้ห้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

  ๑.๓ จดัเตรียมเอกสารใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัเรียน 

๒. การปฏบิัติขณะสอน 

  ๒.๑ อธิบายขั้นตอนการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญั 

ใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

  ๒.๒ อธิบายเพิม่เติมเก่ียวกบัเน้ือหาที่นกัเรียนไม่เขา้ใจ และดูแลนกัเรียนใหศ้ึกษา 

ไปตามลาํดบัขั้นตอน 

  ๒.๓ สงัเกตพฤติกรรมการทาํแบบทดสอบและแบบฝึกประจาํหน่วยของนกัเรียน เพือ่ 

ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามรูปแบบ 

  ๒.๔ จดัการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ระบไุวใ้นแผนการจดัการเรียนการสอน 

๓. การปฏบิัติหลงัการสอนเสร็จส้ิน 

  ๓.๑ ควบคุม และแนะนาํใหน้กัเรียนแบบฝึกทกัษะใหเ้สร็จตามเวลาที่กาํหนด 

  ๓.๒ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยความสุจริต 

  ๓.๓ ตรวจแบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน 

  ๓.๔ บนัทึกผลการสอบก่อนเรียน หลงัเรียนของนกัเรียน 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ช่ือ...........................................................................เลขท่ี........................... 
ชั้น.............................................................................................................. 

 

ค าช้ีแจง  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท  ()  ลงในช่อง  ก  ข  ค  หรือ  ง 
 

ข้อ ก ข ค ง 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     
๘.     
๙.     
๑๐.     
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง ความรูพ้ื้นฐานการอ่านจบัใจความสําคญั 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1        วิชาภาษาไทย 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ทีถู่กที่สุดเพยีงขอ้เดียว และทาํเคร่ืองหมาย x ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

๑. ขอ้ใดไม่ใชข้ั้นตอนอ่านจบัใจความ 
  ก. อ่านผา่น ๆ    ข. อ่านใหล้ะเอียด 
  ค. อ่านซํ้ า     ง. คดัลอก 
๒. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัใจความสาํคญั 
  ก. เขา้ใจประเภท    ข. ตั้งจุดมุ่งหมาย 
  ค. ใชพ้จนานุกรม    ง. สาํรวจส่วนประกอบ 
๓. ขอ้ใดคือหลกัการอ่านจบัใจความสาํคญั 
  ก. คน้หาสาระ    ข. คน้หาขอ้คิดเห็น 
 ค. คน้หาขอ้เทจ็จริง   ง. คน้หาความสาํคญั 
๔. ใจความสาํคญัมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. เป็นคาํ     ข. เป็นวลี 
 ค. เป็นอนุเฉท    ง. เป็นประโยค 
๕. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัใจความสาํคญั 

 ก. ครอบคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ   ข. ทาํใหเ้กิดเร่ือง 

 ค. เด่นเฉพาะตวั    ง. ถูกทุกขอ้ 

๖. ขอ้ใดถือวา่เป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจบัใจความ  

  ก. เรียบเรียงใจความสาํคญัของเร่ือง   ข. อ่านใหล้ะเอียดเพือ่ทาความเขา้ใจ  

  ค. อ่านซํ้ าตอนที่ไม่เขา้ใจ    ง. อ่านผา่น ๆ  โดยตลอดเพือ่ใหรู้้เร่ือง  

๗. การที่เราจะอ่านจบัใจความสาํคญัอยา่งง่ายที่สุดคือ  

 ก. พยายามแยกยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้ออกจากกนั  

 ข. ตั้งคาํถามและคาํตอบจากเร่ืองทีอ่่าน  

  ค. พยายามหาวา่ส่วนใดเป็นส่วนขยายใจความสาํคญั  

 ง. พจิารณาองคป์ระกอบของเร่ืองในคราวเดียวกนั  
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  ในกิจกรรมที่มนุษยต์อ้งกระทาํ การฟังเป็นกิจกรรมที่คนทาํรองลงมาจากการหายใจเท่านั้น การฟังมี

ความสาํคญัต่อความสาํเร็จในชีวติส่วนตวั อาชีพ สงัคมและครอบครัว ถา้คนทาํงานได ้เรียนรู้ถึงการฟัง

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 ๘. ใจความสาํคญัของขอ้ความน้ีคอือะไร  

  ก. คนทาํงานไดเ้รียนรู้ถึงการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ข. การฟังเป็นกิจกรรมที่คนทาํรองลงมาจากการหายใจเท่านั้น  

 ค. การฟังมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จในชีวติ  

 ง. การฟังเป็นกิจกรรมทีม่นุษยต์อ้งกระทาํ  

๙. เม่ือพบศพัทย์ากอ่านแลว้ไม่เขา้ใจนกัเรียนควรทาํอยา่งไร  

  ก. ถามคุณครู   

  ข. ปล่อยไปก่อน  

 ค. เปิดพจนานุกรม  

  ง. อ่านขา้ม ๆ  ไปเพือ่ความรวดเร็ว  

๑๐. เพราะเหตุใดเราควรทาํความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือวา่เป็นหนงัสือประเภทใด  

  ก. จะช่วยใหมี้แนวทางอ่านจบัใจความสาํคญัไดง่้าย  

  ข. จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในหนงัสือไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 ค. จะทาํใหอ่้านไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  ง. จะทาํให้เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน  
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ความรู้พืน้ฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 

ความหมาย 

 ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่สาํคญั และเด่นที่สุดในยอ่หน้า เป็นแก่นของยอ่หน้า 

ที่สามารถครอบคลุมเน้ือความในประโยคอ่ืน ๆ ในยอ่หนา้นั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเร่ืองของ 

ยอ่หนา้นั้นได ้ถา้ตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเด่ียว ๆ  

ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ ซ่ึงในแต่ละยอ่หน้าจะมีประโยคในความสาํคญัเพียงประโยค

เดียว หรืออยา่งมากไม่เกิน ๒ ประโยค 

 ใจความรอง หรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความ หรือประโยคที่ขยายความ 

ประโยคใจความสําคญั เป็นใจความสนับสนุนใจความสําคญัให้ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบายให้

รายละเอียด ให้คาํจาํกดัความ ยกตวัอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอยา่งถ่ีถ้วน เพื่อสนับสนุน

ความคิด ส่วนที่มิใชใ้จความสาํคญั และมิใชใ้จความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือ รายละเอียด     

  การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อจบัใจความหรือขอ้คิด ความคิดสาํคญั

หลกัของขอ้ความ หรือเร่ืองที่อ่าน เป็นขอ้ความที่คลุมขอ้ความอ่ืน ๆ ในยอ่หนา้หน่ึง ๆ ไวท้ั้งหมด 

ลักษณะของใจความส าคญั  

 

  ๑. ใจความสําคัญเป็นข้อความที่ทาํหน้าที่คลุมใจความของข้อความอ่ืนๆ ในตอนนั้ น  ๆ 

ไดห้มด ขอ้ความนอกนั้นเป็นเพยีงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสาํคญัเท่านั้น  

  ๒. ใจความสาํคญัของขอ้ความหน่ึง ๆ  หรือยอ่หนา้หน่ึง ๆ  ส่วนมากจะมีเพยีงประการเดียว  

  ๓. ใจความสาํคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค อาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อน 

ก็ได ้แต่ในบางกรณีใจความสาํคญัไม่ปรากฏเป็นประโยค เป็นเพยีงใจความที่แฝงอยูใ่นขอ้ความตอนนั้น  ๆ  

  ๔. ใจความสาํคญัที่มีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูต่น้ขอ้ความในการอ่านใด  ๆ 

ก็ตามจุดมุ่งหมาย เพื่อจบัใจความสาํคญัของขอ้ความที่ไดอ่้าน ดงันั้นถา้รู้จกัสังเกตประโยคที่เป็นใจความ

สาํคญัของขอ้ความแต่ละขอ้ความและรู้จกัแยกใจความหลกัออก จากใจความรองได ้ก็จะทาํให้เราเขา้ใจ             

ในส่ิงที่อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
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หลกัในการอ่านจับใจความส าคญั 
 

 

การอ่านจับใจความส าคัญให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วผู้อ่านควรมีแนวทางและพืน้ฐานดังนี ้ 

 

๑. สํารวจส่วนประกอบของหนังสือ เช่น ช่ือเร่ือง คาํนาํ สารบญั ฯลฯ เพราะส่วนประกอบ
ของหนงัสือจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองหรือหนงัสือที่อ่านไดก้วา้งขวางและรวดเร็ว  

๒. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพือ่เป็นแนวทางใชก้าํหนดวิธีอ่านให้เหมาะสมและจบัใจความ 
หรือหาคาํตอบไดร้วดเร็วขึ้น โดยจบัใจความใหไ้ดว้า่ใคร ทาํอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร แลว้ นาํมา
สรุปเป็นใจความสาํคญั  

๓. มีทกัษะในการใชภ้าษา สามารถเขา้ใจความหมายของคาํศพัทต่์าง ๆ  มีประสบการณ์ หรือ 
ภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน มีความเขา้ใจลกัษณะของหนังสือเพราะหนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบ
การแต่งและเป้าหมายของเร่ืองที่แตกต่างกนั  

๔. ใช้ความสามารถในด้านการแปลความหมายของคาํ ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ อยา่ง
ถูกตอ้งรวดเร็ว  

๕. ใชป้ระสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านมาประกอบจะช่วยใหเ้ขา้ใจและจบัใจความไดง่้ายขึ้น 
  

 

  สรุปการอ่านจับใจความ สรุปการอ่านจบัใจความสาํคญั หมายถึง การอ่านที่ตอ้งการ แยกแยะ

เร่ืองที่อ่านให้ไดว้่า ส่วนใดเป็นใจความหรือขอ้ความที่สําคญัที่สุด และส่วนใดเป็นขอ้ความ ประกอบ 

การจับใจความจะช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจว่าผู ้เขียนต้องการส่ืออะไรอย่างถูกต้อง โดยผู ้อ่านต้องใช้

ความสามารถทางภาษา ประสบการณ์หรือภูมิหลังในด้านการแปลความหมายของคาํ ข้อความ เพื่อ                 

จบัใจความไดร้วดเร็วขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ถา้ไม่เขา้ใจถามครู

หรือเพ่ือน ๆ นะคะ.. 

ไม่ยากอยา่งท่ีคิด

ครับ... 
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วิธีจบัความสําคญั 

 วธีิจบัใจความสาํคญัมีหลายอยา่ง ขึ้นอยูก่บัความชอบอยา่งไร เช่น การขีดเส้นใต ้การใชสี้

ต่าง ๆ กนั แสดงความสาํคญัมากนอ้ยของขอ้ความ การบนัทึกยอ่เป็นส่วนหน่ึงของการอ่านจบัใจความ

สาํคญัที่ดี แต่ผูท้ี่ยอ่ควรยอ่ดว้ยสาํนวนภาษาและสาํนวนของตนเอง ไม่ควรยอ่โดยการตดัเอาขอ้ความ

สาํคญัมาเรียงต่อกนั เพราะอาจทาํให้ผูอ่้านพลาดสาระสําคญับางตอนไป อนัเป็นเหตุให้การตีความ

ผดิพลาดคลาดเคล่ือนได ้วธีิจบัใจความสาํคญัมีดงัน้ี      

 ๑. พจิารณาทีละยอ่หนา้       

 ๒. ตัดส่วนที่ เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย  

 (การเปรียบเทียบ) ตวัเลข สถิติ ตลอดจนคาํถามหรือคาํพดูของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นส่วนขยายใจความสาํคญั

 ๓. สรุปใจความสาํคญัดว้ยสาํนวนภาษาของตนเอง 

 

การพิจารณาตําแหน่งใจความสําคญั 

 ใจความสาํคญัของขอ้ความในแต่ละยอ่หนา้จะปรากฏดงัน้ี   

 ๑. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้ของยอ่หนา้     

 ๒. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนกลางของยอ่หนา้    

 ๓. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนทา้ยของยอ่หนา้ 

 ๔. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้และตอนทา้ยของยอ่หนา้ 

 ๕. ผูอ่้านสรุปขึ้นเอง จากการอ่านทั้งยอ่หนา้ (ในกรณีใจความสาํคญัหรือความคิด สาํคญัอาจ 

อยูร่วมในความคิดยอ่ย ๆ โดยไม่มีความคิดที่เป็นประโยคหลกั) หลกัการอ่านจบัใจความสาํคญัใหเ้ขา้ใจ 

ง่ายและรวดเร็ว 

 

 

 

 

ไปดูหนา้ต่อไป

กนัเลยคะ.... 
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วิธีการฝึกฝนเป็นนกัอ่านจบัใจความสําคญั 

 ๑. สร้างนิสัยรักการอ่าน โดยพยายามฝึกอ่านขอ้ความทุกประเภท แม้แต่ป้ายประกาศ 

ต่าง ๆ ก็ควรอ่าน การฝึกอ่านบ่อย ๆ จะทาํให้เกิดนิสัยรักการอ่าน อ่านหนังสือได้เร็วช่างสังเกต 

และจดจาํ ขอ้ความต่าง ๆ ไดดี้ขึ้น        

 ๒. หดัใชพ้จนานุกรม เม่ืออ่านแลว้พบศพัทท์ี่ไม่เขา้ใจอยา่ทอ้ถอยหรือปล่อยผ่าน การใช้

พจนานุกรมจะทาํใหน้กัเรียนรู้คาํศพัทม์ากขึ้น      

 ๓. จดบนัทึกการอ่าน ขณะที่อ่านควรมีสมุดจดบนัทึก เพือ่บนัทึกถ่อยคาํ ที่น่าสนใจ แปลก

ใหม่ ไพเราะ มีคติ ขอ้คิด ความรู้ใหม่ ๆ หรือขอ้ความที่นกัเรียนประทบัใจ โดยบนัทึกช่ือ หนังสือและ

ผูเ้ขียนไวด้ว้ย และหากเป็นหนงัสือที่นกัเรียนตอ้งอ่านบ่อย ๆ อาจใชป้ากกาขีดเน้น ขอ้ความ หรือแปะ

กระดาษสีคัน่หนา้ที่มีขอ้ความดงักล่าว       

 ๔. ฝึกจบัใจความสําคญัทีละยอ่หน้า การอ่านจบัใจความสาํคญันั้น ควรเร่ิมตน้จากการ            

จบัใจความสาํคญัในแต่ละยอ่หน้าให้ได้ถูกตอ้งแม่นยาํ เสียก่อน เพราะงานเขียนที่ดีนั้นแมใ้จความ

หลายอยา่งแต่ใน ๑ ยอ่หนา้ มีใจความสาํคญัเพียง ๑ ใจความเท่านั้น หากเร่ืองมีหลายยอ่หน้า แสดงว่า 

มีใจความสาํคญัหลายใจความ เม่ือนาํใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หน้า มาพิจารณาร่วมกนัก็จะทาํให้

สามารถจบัใจความสาํคญัของเร่ืองไดใ้นที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปดูตวัอยา่งกนัครับ… 
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ตัวอย่างการอ่านจับใจความส าคญั 

ตัวอย่าง  

        เกษตรกรสวนทุเรียนในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ช่วงฤดูเก็บผลทุเรียน มีการใชส้ารเอทีฟอน สารเคมีเร่งสุก  

โดยนําสารตวัน้ีมาละลายกับนํ้ า จากนั้นผสมกับขม้ินชัน แล้วนํามาทาที่หัวขั้วทุเรียนที่แก่เพื่อเร่งให้

ทุเรียนสุกพร้อมกนั ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตเร็วขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร  เกษตรกรสวนทุเรียน   

ทาํอะไร  ใชส้ารเอทีฟอน เร่งสุกลูกทุเรียน 

เม่ือไร  ฤดูเก็บผลทุเรียน 

อยา่งไร  สารเคมีเร่งสุกละลายนํ้ าผสมกบัขม้ินชนั 

ผลเป็นอยา่งไร ทุเรียนสุกพร้อมกนัทาํใหไ้ดผ้ลผลิตเร็วขึ้น 

สรปุใจความสําคญั 

        เกษตรกรสวนทุเรียนในช่วงฤดูเก็บผลทุเรียน  

มีการใชส้ารเร่งสุกจะทาํใหทุ้เรียนสุกพร้อมกนั 

ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตเร็วขึ้น 

เร่ิมทาํแบบฝึก

ทบทวนความรู้          

กนัเถอะครับ 
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แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๑ 

ค าส่ัง  ใหน้ักเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ แลว้สรุปใจความสาํคญัจากเร่ืองที่อ่านลงในกรอบดา้นล่าง 

            (๑๐ คะแนน) 

๑. กระเบื้องเคลือบในหอ้งนํ้ ามกัจะเกิดความสกปรกไดง่้าย ถา้หากไม่ดูแลรักษาอยา่ง

สมํ่าเสมอ เม่ือปล่อยทิ้งไวน้าน ๆ นบัวนัคราบไคลก็จะเตม็ไปหมด จนอาจเป็นอนัตรายได ้มีวิธีการ

ทาํความสะอาดไดง่้าย ๆ คือ เพียงแคเ่อานํ้ าราดตรงบริเวณที่กระเบื้องเคลือบสกปรก แลว้นาํเกลือมา

โรยลงบนแปรงขดัทัว่หอ้งนํ้ าและที่ผนงัของหอ้งนํ้ า จะพบว่า เกลือช่วยขจดัคราบสกปรกต่าง ๆ ให้

หายไป อยา่งง่ายดาย เม่ือขดัเสร็จแลว้ลา้งหอ้งนํ้ าใหค้ราบเกลือออกใหห้มด เพยีงเท่าน้ีหอ้งนํ้าก็จะ        

ดูสะอาด ปราศจากคราบไคลเป็นเงาแวววาวเหมือนของใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร……………………………………………………………… 

ทาํไร…………………………………………………………….. 

เม่ือไร……………………………………………………………

อยา่งไร…………………………………………………………… 

ผลเป็นอยา่งไร………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

สรุปใจความส าคญั 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………

………………………….. 

…………………………………………………………………

…………………………. 

…………………………………………………………………

…………………………. 

…………………………………………………………………
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    ๒. อ่างลา้งชามเม่ือใชน้าน  ๆเศษอาหารหรือไขมนัก็จะเกาะติดรอบ  ๆท่อ ยิง่นานยิง่สะสมจนทาํให ้

อ่างอุดตนั เป็นเหตุใหน้ํ้ าไหลไม่สะดวกหรือไหลไม่ได ้วธีิการแกไ้ขคอื เอา เกลือแกงใส่ลงไปในท่อ 

 ๒ - ๓ ชอ้น นาํเบคก้ิงโซดาหรือผงฟูตม้ในนํ้ าใหเ้ดือดแลว้เทลงไป ในท่อ ไขมนัในท่อทีอุดตนัก็จะ

หายไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร……………………………………………………………… 

ทาํไร…………………………………………………………….. 

เม่ือไร……………………………………………………………

อยา่งไร…………………………………………………………… 

ผลเป็นอยา่งไร………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

สรุปใจความส าคญั 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………

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

เพ่ือนๆ ทาํแบบฝึกต่อไป

เลยนะ.... 
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แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๒ 

ค าส่ัง  ใหน้ักเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ แลว้สรุปใจความสาํคญัจากเร่ืองที่อ่านลงในกรอบดา้นล่าง 

            (๑๐ คะแนน) 

๑.  เตารีดไหมเ้ป็นปัญหาที่พบบ่อย  ๆซ่ึงเม่ือนาํมารีดผา้จะทาํให้ฝืดรีด ไม่คล่อง  และทาํใหพ้ื้นเตารีดมี

รอยไหมด้าํติดอยู ่วธีิการแกไ้ข คอื การใชย้าสีฟันป้ายที่รอยไหมข้องเตารีด แลว้ใชเ้ศษผา้ถูแรง ๆ ให้ทัว่ 

รอยไหมก้็จะหายไป แลว้นาํผา้ชุบนํ้ าทาํความสะอาดอีกคร้ัง เตารีดก็จะใชไ้ดดี้ตามปกติ  

 

           

           

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร……………………………………………………………… 

ทาํไร…………………………………………………………….. 

เม่ือไร……………………………………………………………

อยา่งไร…………………………………………………………… 

ผลเป็นอยา่งไร………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

สรุปใจความส าคญั 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………

……………………….. 
………………………………………………………………. 
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  ๒. นกคีรีบูนเป็นนกทีม่าจากต่างประเทศ พอ่คา้นกจะสัง่มาจาก ฮอลแลนด ์เยอรมนั ไตห้วนั 

เป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากนกคีรีบูนมีตน้กาํเนิดมาจากภูมิประเทศแถบร้อน ฉะนั้นสภาพ
อากาศบา้นเราจึงเหมาะสมที่จะเล้ียง นกคีรีบูนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ตอ้งระวงัในเร่ืองยงุ เพราะนกคีรีบูน
แพย้งุ ถา้โดนยงุกดัจะทาํใหน้กอ่อนแอ และตายไดใ้นที่สุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร……………………………………………………………… 

ทาํไร…………………………………………………………….. 

เม่ือไร……………………………………………………………

อยา่งไร…………………………………………………………… 

ผลเป็นอยา่งไร………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

สรุปใจความสาํคญั 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………

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

ไม่อยากใช่ไหมคะ ..  มาทาํ

แบบฝึกหัดต่อไปกนัเลย 
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แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๓ 

 

ค าส่ัง จากขอ้ความต่อไปน้ี ใหน้กัเรียนแยกประโยคท่ีเป็นใจความสาํคญัของเร่ือง (๘ คะแนน) 
 

๑. อาหารม้ือหลกัที่ไม่ควรงดก็คือ อาหารม้ือเชา้ เน่ืองจากตอนเชา้เป็นการเร่ิมตน้ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวติ อาหารม้ือเชา้จะทาํใหร่้างกายไดรั้บพลงังานและสารอาหารอยา่งเพียงพอ สามารถปฏิบติังานในแต่

ละวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีระยะเวลาระหว่างม้ือเยน็กับม้ือ เชา้ห่างกันถึง ๑๒ ชั่วโมง 

อาหารที่ไดรั้บประทานตั้งแต่ตอนเยน็จะถูกเผาผลาญเป็นพลงังานจนหมดส้ิน ระดบันํ้ าตาลในเลือดก ็

ลดตํ่าลง จึงทาํใหร่้างกายตอ้งการอาหารเพือ่สร้างพลงังานใหม่  

 

ใจความสําคญั คือ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

     ๒.  ชีวติของคนเมืองหลวงในปัจจุบนั มีแต่ความเคร่งเครียด และเร่งรีบในการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั ทาํให้บางคร้ังรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือไม่ไดรั้บประทานอาหาร ตรงตามม้ือ

อาหาร บางคนต้องงดเวน้อาหารบางม้ือไปก็มี ปัญหาเหล่าน้ีทาํให้ร่างกายไม่ได้รับพลังงานและ

สารอาหารที่ตอ้งการอยา่งเพยีงพอในแต่ละวนั อนัมีผลกระทบต่อสุขภาพทาํให ้ภูมิคุม้กนัร่างกายอ่อนแอ 

เกิดภาวะติดเช้ือโรคไดง่้าย และเกิดเจบ็ป่วยการรับประทานอาหารไม่ครบ ทุกม้ือนับว่ามีโทษต่อสุขภาพ

อยา่งยิง่  

 

ใจความสําคญั คือ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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  ๓. สาเหตุสําคัญที่ทาํให้หลายคนไม่รับประทานอาหารเช้ามี ๒ ประการ คือประการแรก 

ไม่รับประทานอาหารเช้าเพราะไม่มีเวลาพอ นอนต่ืนสาย ต้องรีบไปโรงเรียนหรือไปทํางานจึง               

ไม่ สะดวกและไม่พร้อมในการเตรียมอาหารเช้า วิธีแก้ปัญหาน้ีคือ การทาํอาหารที่ง่าย  ๆ สะดวก 

รวดเร็วไม่ตอ้งพิถีพิถนัมากนัก เช่น ขา้วไข่เจียว ไข่ตม้ แซนวิช ฯลฯ ประการที่สอง ไม่รับประทาน

อาหารเช้าเพราะกลัวอ้วน หรือตอ้งการลดนํ้ าหนัก วิธีแก้ปัญหาน้ีไม่ใช่การงดอาหารม้ือใด ม้ือหน่ึง                 

แต่ควรรับประทานอาหารให้ครบทุกม้ือ โดยการควบคุมอาหารและให้ได้สารอาหารถูกตอ้งตามหลัก

โภชนาการ 

 
 

ใจความสําคญั คือ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

๔.  ผลการวจิยัพบวา่ การรับประทานอาหารเชา้ทาํใหก้ารทาํงานภายในร่างกายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพราะร่างกายไดรั้บสารอาหารที่เพียงพอและมีระดบันํ้ าตาลในเลือดอยูใ่นระดบัปกติ  

 

ใจความสําคญั คือ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๔ 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความสาํคญั และส่วนขยายใจความสาํคญั ของขอ้ความ 

              ที่กาํหนดใหต่้อไปน้ี (๑๐ คะแนน) 

       ๑. ควายเป็นสัตวอ์ยู่คู่กับสังคมไทยมานานตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ มีความสัมพนัธ์กับคนไทย              

อยา่งแนบแน่น ควายใชใ้นการทาํนา ใชใ้นการทาํเกวยีนหรือใช้ในการทาํศึกสงคราม เพราะเช่ืองและ 

อ่อนโยน แต่ควายที่เล้ียงเป็นฝูงจะปราดเปรียว จบัและควบคุมได้ยากกว่าควายบา้น เพราะเป็น 

สตัวท์ี่มีสญัชาตญาณในการป้องกนัตนเองสูงในภาวะที่มีภยัถึงตวั ควายจะชอบนอนแช่ปลกั 

 

ประโยคใจความสาํคญั ………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

ส่วนขยาย………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

 

 



เล่มท่ี ๑ ความรูพ้ื้นฐานการอ่านจบัใจความสําคญั  19 

 

       ๒. ควายแม่นํ้ า บางคร้ังเรียกว่า ควายแขก เพราะมีการเล้ียงควายชนิดน้ีมากในประเทศ

อินเดียและปากีสถาน ควายแม่นํ้ าจดัเป็นควายนม เน่ืองจากมีขนาดเตา้ใหญ่ให้นํ้ านมได้ถึง ๕ ลิตร 

ต่อวนั ลกัษณะของควายแม่นํ้ าผวิหนงัค่อนขา้งมีสีดาํ โครงสร้างใหญ่ เหนียงที่หนา้อกยาน 

 

ประโยคใจความสาํคญั ………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

ส่วนขยาย………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เล่มท่ี ๑ ความรูพ้ื้นฐานการอ่านจบัใจความสําคญั  20 

 

แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๕ 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความสาํคญั และส่วนขยายใจความสาํคญั ของขอ้ความ 

              ที่กาํหนดใหต่้อไปน้ี  (๑๐ คะแนน) 

              ๑. กินดึกไม่ดีใคร ๆ ก็รู้ แต่ถ้าความหิวไม่ปรานี แสบทอ้งจนนอนไม่ได ้จะทาํยงัไงดีละ?! 

อะไรกินไดแ้ละอะไรกินไม่ได ้ นํ้ าเตา้หูน้ํ้ าเตา้หู้ที่มีขายทัว่ไปในตลาดโตรุ่้ง เป็นทางเลือกที่ดีสาํหรับ

บรรเทาความหิวยาม กลางคืน นอกจากจะอุ่นทอ้งแลว้ ยงัมีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยให้คุณหลบั

สบายอีกดว้ย ควรเลือกด่ืมแบบที่ไม่เติมนํ้ าตาลและธัญพืชอะไรเลย ระบบย่อยจะไดไ้ม่ตอ้งทาํงาน

หนกัมากนกั แต่หากติดหวานก็พออนุโลมใหใ้ส่นํ้ าตาลได ้ ๑  ชอ้นชา สม้ สม้เป็นผลไมท้ี่มีสารอาหาร

มากมายทั้งวติามินเอ บี ซี และอ่ืน ๆ แต่ก็มีนํ้ าตาลสูงเช่นกนั เวลากินตอ้งกินทั้งผลเท่านั้น ไม่ควรด่ืม

เฉพาะ นํ้ าส้มคั้น เพราะจะให้นํ้ าตาลในปริมาณเกินพอดี หากคุณกินแล้วตอ้งกลับไปทาํงานต่อ  

รสเปร้ียว ๆ หน่อยของสม้จะช่วยลดความเครียดและทาํใหคุ้ณรู้สึกสดช่ืนขึ้น แอปเป้ิล ถา้เป็นแอปเป้ิล

เขียวก็ ดี  แต่ถ้าไม่มีแอปเ ป้ิลแดงก็ได้ เพราะผลไม้ชนิดน้ี มีใยอาหารสูง ทําให้คุณ อ่ิมท้อง 

แต่มีแคลอรีค่อนขา้งตํ่า ลูกขนาดประมาณหน่ึงกาํมือให้พลงังานไม่ถึง  ๖๐  แคลอรีดว้ยซํ้ า นํ้ าเปล่า 

หากคุณจาํเป็นตอ้งอยูดึ่ก ควรจิบนํ้ าเปล่าเร่ือย ๆ เพื่อป้องกนัอาการขาดนํ้ า และให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืน

ลองด่ืมนํ้ าสกัแกว้สองแกว้ รอสัก ๑๐ นาที หากทอ้งยงัร้องไม่หยดุ ค่อยตรงเขา้ไปคน้ตูเ้ยน็หาตวัช่วย

บรรเทาความหิวอ่ืน ๆ 

 

ประโยคใจความสาํคญั ………………………………………………………………………………... 

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

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

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

ส่วนขยาย………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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         ๒. คนที่จะเป็นคนฉลาดรอบรู้จะต้องเป็นคนที่ รู้จักหน้าที่ตนเองเม่ือรู้ว่าตนเองเป็น

นกัเรียน ก็ควรศึกษาเล่าเรียนอยา่งเต็มที่ ตั้งใจเรียนอยา่งสุดความสามารถ และรู้จกัคน้ควา้หาความรู้

เพิม่เติมอยูเ่สมอนอกจากรู้หนา้ที่แลว้ควรจะมีวนิยัและความรับผดิชอบสามารถควบคุมความประพฤติ

ของตนเองใหท้าํในส่ิงที่ควรกระตือรือร้นที่จะทาํในส่ิงที่ถูกตอ้ง 

 

ประโยคใจความสาํคญั ………………………………………………………………………………... 

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

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

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

ส่วนขยาย………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๖ 

ค าส่ัง จงขีดเสน้ใตป้ระโยคใจความสาํคญัจากขอ้ความท่ีกาํหนดให้ (๘ คะแนน) 
 

  ๑. ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ไดห้มายถึง การนั่งปล่อยให้ผูอ่ื้นพดูฝ่ายเดียว การทาํเช่นนั้นง่ายเกิน  

กวา่ที่จะนบัว่าเป็นศิลปะ ศิลปะการฟังจึงหมายถึง ความสามารถที่จะชกัจูงผูพ้ดูใหห้นัเขา้มาหาเร่ือง 

ที่เขาถนดั คือ แสดงให้เห็นวา่ตนกาลงัฟังคาํพูดของเขาดว้ยความตั้งใจ  

 ๒. ประเทศที่พฒันาแลว้ต่างตระหนกักนัดีวา่ การศึกษานั้นเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ  

ที่ยอดเยีย่มที่สุด การเร่งรัดพฒันาทางวตัถุใด ๆ จกัลม้เหลวส้ิน หากประชาชนยงัดอ้ยการศึกษา  

 ๓. วดักับคนไทยมีความเก่ียวพนักันอย่างลึกซ้ึงตลอดมา ในสมัยก่อนวดัเป็นทุกส่ิงทุกอย่าง 

ในชีวติประจาํวนั เป็นโรงเรียนอบรมสัง่สอนเด็ก เป็นศาลไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ของผูใ้หญ่  

 ๔. ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความเขา้ใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือเขา้ใจธรรมชาติ เขา้ใจความ  

เป็นมนุษย ์และความสมัพนัธท์ี่เก้ือกูลกนัระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติ มีความรัก  

ความเมตตาต่อเพือ่นมนุษยแ์ละธรรมชาติอยา่งจริงใจ  

 ๕. ความเครียดทาํให้เพิม่ฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทาํใหห้ัวใจเตน้เร็ว เสน้เลือดบีบตวั  

กลา้มเน้ือเขม็งตึง ระบบยอ่ยอาหารผดิปกติและเกิดอาการปวดหวั ปวดทอ้ง ใจสัน่ แขง้ขา อ่อนแรง  

ความเครียดจึงเป็นตวัการที่เร่งใหแ้ก่เร็ว  

  ๖. สารอาหารในขา้วกลอ้งจะช่วยใหร่้างกายแขง็แรงและช่วยป้องกนัโรคอว้น ขา้วกลอ้งมีสาร  

เสน้ใยมากกวา่ขา้วขาว ๘ เท่า ขา้วกลอ้งจะช่วยดูดซับไขมนัและนํ้ าตาลในอาหาร แลว้ขบัออกมาเป็น  

กากอาหาร ทาํใหไ้ขมนัและนํ้ าตาลซึมเขา้กระแสเลือดนอ้ยลง  

  ๗. ปลาทูจากจงัหวดัสมุทรสงครามหรือแม่กลองกินอร่อยกว่าปลาทูน่านนํ้ าอ่ืน เพราะนวลดิน  

และระบบนํ้ า บริเวณกน้อ่าวไทยแถบจงัหวดัสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริเวณปากนํ้ า  

และกน้อ่าวแม่กลองจะเป็นดินเลนร่วนซุยซ่ึงมีนวลดินที่ทาํใหป้ลาทูอร่อย  

  ๘. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบา้นไวด้งัน้ี คือ สามีเป็นใหญ่นอกบา้น ซ่ึงหมายความวา่  

สามีเป็นผูมี้ภาระหน้าที่ทาํงานภายนอกบา้น เป็นงานอาชีพหาเงินเล้ียงครอบครัว ส่วนภริยาเป็นใหญ่             

ในบา้น ซ่ึงหมายความถึง ผูรั้บผดิชอบในการปกครองดูแลกิจการในบา้นซ่ึงเป็นพวกการบา้นงานครัว  

นัน่เองหรือ " สามีเป็นผูห้า ภริยาเป็นผูเ้ก็บ ( เงิน )" การแบ่งหนา้ที่ของสามีและภริยากนัเช่นน้ีทาํให ้  

คนแต่ก่อนอยูด่ว้ยกนัอยา่งสนัติสุข 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ช่ือ...........................................................................เลขท่ี........................... 
ชั้น.............................................................................................................. 

 

ค าช้ีแจง  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท  ()  ลงในช่อง  ก  ข  ค  หรือ  ง 
 

ข้อ ก ข ค ง 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     
๘.     
๙.     
๑๐.     
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

เร่ือง ความรูพ้ื้นฐานการอ่านจบัใจความสําคญั 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1        วิชาภาษาไทย 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ทีถู่กที่สุดเพียงขอ้เดียว และทาํเคร่ืองหมาย x ลงในกระดาษคาํตอบ 

๑. เพราะเหตุใดเราควรทาํความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือว่าเป็นหนงัสือประเภทใด  

  ก. จะช่วยใหมี้แนวทางอ่านจบัใจความสาํคญัไดง่้าย  

  ข. จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในหนงัสือไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 ค. จะทาํใหอ้่านไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  ง. จะทาํใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

๒. เม่ือพบศพัทย์ากอ่านแลว้ไม่เขา้ใจนกัเรียนควรทาํอยา่งไร  

  ก. ถามคุณครู   

  ข. ปล่อยไปก่อน  

 ค. เปิดพจนานุกรม  

  ง. อ่านขา้ม ๆ ไปเพื่อความรวดเร็ว 

๓. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัใจความสาํคญั 

 ก. ครอบคลุมขอ้ความอ่ืนๆ 

 ข. ทาํใหเ้กิดเร่ือง 

 ค. เด่นเฉพาะตวั 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

๔. ขอ้ใดคือหลกัการอ่านจบัใจความสาํคญั 

  ก. คน้หาสาระ 

 ข. คน้หาขอ้คิดเห็น 

 ค. คน้หาขอ้เทจ็จริง 

 ง. คน้หาความสาํคญั 
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ในกิจกรรมที่มนุษยต์อ้งกระทาํ การฟังเป็นกิจกรรมที่คนทาํรองลงมาจากการหายใจเท่านั้น การฟังมี

ความสาํคญัต่อความสาํเร็จในชีวติส่วนตวั อาชีพ สงัคมและครอบครัว ถา้คนทาํงานได ้เรียนรู้ถึงการฟัง

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

๕. ใจความสาํคญัของขอ้ความน้ีคืออะไร  

  ก. คนทาํงานไดเ้รียนรู้ถึงการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ข. การฟังเป็นกิจกรรมท่ีคนทาํรองลงมาจากการหายใจเท่านั้น  

 ค. การฟังมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จในชีวิต  

 ง. การฟังเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยต์อ้งกระทาํ  

๖. ใจความสาํคญัมีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. เป็นคาํ 

 ข. เป็นวลี 

 ค. เป็นอนุเฉท 

 ง. เป็นประโยค 

๗. ขอ้ใดถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจบัใจความ  

  ก. เรียบเรียงใจความสาํคญัของเร่ือง   

  ข. อ่านใหล้ะเอียดเพ่ือทาํความเขา้ใจ  

  ค. อ่านซํ้าตอนท่ีไม่เขา้ใจ   

  ง. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพือ่ใหรู้้เร่ือง  

๘. ขอ้ใดไม่ใชข้ั้นตอนอ่านจบัใจความ 

  ก. อ่านผา่นๆ 

  ข. อ่านใหล้ะเอียด 

  ค. อ่านซํ้ า 

  ง. คดัลอก 
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๙. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัใจความสาํคญั 

  ก. เขา้ใจประเภท 

  ข. ตั้งจุดมุ่งหมาย 

  ค. ใชพ้จนานุกรม 

  ง. สาํรวจส่วนประกอบ 

๑๐. การท่ีเราจะอ่านจบัใจความสาํคญัอยา่งง่ายท่ีสุดคือ  

 ก. พยายามแยกยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้ออกจากกนั  

 ข. ตั้งคาํถามและคาํตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน  

  ค. พยายามหาว่าส่วนใดเป็นส่วนขยายใจความสาํคญั  

 ง. พิจารณาองคป์ระกอบของเร่ืองในคราวเดียวกนั 
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บรรณานุกรม 

 
 

กรมวิชาการ.  (๒๕๕๒).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สารัตถะทักษะสัมพันธ์ เล่ม ๑ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช่วงช้ันที่ ๓ (ม. ๑ - ม. ๓).  

กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
_________.   (๒๕๔๕) .   หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๑๐๑  ท ๑๐๒  ชุด ทักษสัมพันธ์  เล่ม ๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑.  
  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานกังาน.  (๒๕๕๔).  หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พุทธศักราช ๒๕๕๑. พมิพค์ร้ังที่ 1 .  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์สกสค. ลาดพร้าว.  
จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  และบาหยนั  อ่ิมสาํราญ.  ( ๒๕๔๗ ).  การใช้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ :  คณะอกัษรศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
วชิราพรรณ   จนัทน์เทศ.  (๒๕๕๓ ).  การพัฒนาชุดการสอนด้วยตนเองวิชาภาษาไทยเร่ือง การอ่านจับใจความ 
  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ ๑.  สาระนิพนธ ์การศึกษามหาบณัฑิต , สาขาวชิาการ 
  มธัยมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  
ศรีวรรณ  ศรีสวสัด์ิ.  ( ๒๕๕๒ ).  การสร้างแบบฝึกอ่านจับใจความส าหรับนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑.  
  สาระนิพนธ ์การศกึษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

๑. ง ๒. ค ๓. ก ๔. ง ๕. ก 

๖. ง ๗. ข ๘. ก ๙. ค ๑๐. ก 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

๑. ก ๒. ค ๓. ก ๔. ก ๕. ก 

๖.ง ๗. ง ๘. ง ๙. ค ๑๐. ข 

 

 

 

 

 

 

 



เล่มท่ี ๑ ความรูพ้ื้นฐานการอ่านจบัใจความสําคญั  30 

 

เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๑ 

ค าส่ัง  ใหน้ักเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ แลว้สรุปใจความสาํคญัจากเร่ืองที่อ่านลงในกรอบดา้นล่าง 

            (๑๐ คะแนน) 

๑. กระเบื้องเคลือบในหอ้งนํ้ ามกัจะเกิดความสกปรกไดง่้าย ถา้หากไม่ดูแลรักษาอยา่ง

สมํ่าเสมอ เม่ือปล่อยทิ้งไวน้าน ๆ นบัวนัคราบไคลก็จะเตม็ไปหมด จนอาจเป็นอนัตรายได ้มีวิธีการ

ทาํความสะอาดไดง่้าย ๆ คือ เพียงแค่เอานํ้ าราดตรงบริเวณที่กระเบื้องเคลือบสกปรก แลว้นาํเกลือมา

โรยลงบนแปรงขดัทัว่หอ้งนํ้ าและที่ผนงัของหอ้งนํ้ า จะพบว่า เกลือช่วยขจดัคราบสกปรกต่าง ๆ ให้

หายไป อยา่งง่ายดาย เม่ือขดัเสร็จแลว้ลา้งหอ้งนํ้ าใหค้ราบเกลือออกใหห้มด เพยีงเท่าน้ีหอ้งนํ้าก็จะ        

ดูสะอาด ปราศจากคราบไคลเป็นเงาแวววาวเหมือนของใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร…………..กระเบ้ืองเคลือบในหอ้งนํ้ า …… 

ทาํไร…………มีคราบสกปรก ………………… 

เม่ือไร…………เม่ือใชน้าน ๆ  ………………… 

อยา่งไร..วิธีทาํความสะอาดง่าย ๆ ใชเ้กลือขดัเพือ่ทาํความสะอาด...  

ผลเป็นอยา่งไร.......หอ้งนํ้ าดูสะอาดปราศจากคราบสกปรก...... 

สรุปใจความส าคญั 

กระเบื้องเคลือบในหอ้งนํ้ าเกิดคราบสกปรก เม่ือปล่อยทิ้งไวน้าน ๆ วิธีการ

ทาํความสะอาด ไดง่้าย ๆ คือ นาํเกลือมาโรยแลว้ขดัใหท้ัว่หอ้งนํ้ าจะช่วย

ขจดัคราบสกปรกต่าง ๆ ทาํให้หอ้งนํ้ าดูสะอาดปราศจากคราบไคล เป็นเงา

แวววาวเหมือนของใหม่  
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    ๒. อ่างลา้งชามเม่ือใชน้าน  ๆเศษอาหารหรือไขมนัก็จะเกาะติดรอบ  ๆท่อ ยิง่นานยิง่สะสมจนทาํให ้

อ่างอุดตนั เป็นเหตุใหน้ํ้ าไหลไม่สะดวกหรือไหลไม่ได ้วธีิการแกไ้ขคอื นาํ เกลือแกงใส่ลงไปในท่อ 

 ๒ - ๓ ชอ้น นาํเบคก้ิงโซดาหรือผงฟูตม้ในนํ้ าใหเ้ดือดแลว้เทลงไปในท่อทีอุดตนัก็จะทาํให้หายไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร………อ่างลา้งชาม………… 

ทาํไร…………อุดตนั…………… 

เม่ือไร……เม่ือใชไ้ปนานๆ เศษอาหารหรือไขมนั…… 

อยา่งไร...นาํเกลือแกงใส่ลงไปในท่อ เบคก้ิงโซดาหรือผงฟูตม้ในนํ้ าใหเ้ดือด

แลว้เทลงท่อ.... 

ผลเป็นอยา่งไร.....ท่อที่อุดตนัก็จะหายไป…… 
……………………………………………………………………. 

สรุปใจความส าคญั 

อ่างลา้งชาม เม่ือใชน้าน ๆ เศษอาหารหรือไขมนั จะทาํใหอุ้ดตนั 

แกไ้ขโดยใส่เกลือแกง ลงในท่อหรือเบคก้ิงโซดาหรือผงฟูตม้ในนํ้ า

ให้เดือดแลว้เทลงไปในท่อ ท่อจะหายอุดตนั  

 

 

 

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ.... 
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เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๒ 

ค าส่ัง  ใหน้ักเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ แลว้สรุปใจความสาํคญัจากเร่ืองที่อ่านลงในกรอบดา้นล่าง 

            (๑๐ คะแนน) 

๑.  เตารีดไหมเ้ป็นปัญหาที่พบบ่อย  ๆซ่ึงเม่ือนาํมารีดผา้จะทาํให้ฝืดรีด ไม่คล่อง  และทาํใหพ้ื้นเตารีดมี

รอยไหมด้าํติดอยู ่วธีิการแกไ้ข คอื การใชย้าสีฟันป้ายที่รอยไหมข้องเตารีด แลว้ใชเ้ศษผา้ถูแรง ๆ ให้ทัว่ 

รอยไหมก้็จะหายไป แลว้นาํผา้ชุบนํ้ าทาํความสะอาดอีกคร้ัง เตารีดก็จะใชไ้ดดี้ตามปกติ  

 

           

           

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 
ใคร……เตารีดไหม…้………… 
ทาํไร……รีดผา้……………….. 
เม่ือไร…ฝืดรีดไม่คล่องและที่พืน้มีรอยไหมติ้ด......  
อยา่งไร……ใชย้าสีฟันป้ายที่รอยไหม ้แลว้ใชผ้า้ถูแรง ๆ  

รอยไหมก้็จะหายไปและนาํผา้ชุบนํ้ าทาความสะอาดอีกคร้ัง…. 
ผลเป็นอยา่งไร…..เตารีดก็จะใชไ้ดดี้ตามปกติ…. 

สรุปใจความส าคญั 

เตารีดไหม ้เม่ือนาํมารีดผา้จะทาํใหฝื้ด รีดไม่คล่อง และที่พืน้จะมีรอย

ไหมด้าํตดิ แกไ้ขโดยใช ้ยาสีฟันป้ายที่รอยไหม ้แลว้ใชผ้า้ถูแรง ๆ 

รอยไหมก้็จะหายไป และนาํผา้ชุบนํ้ าทาํความสะอาดอีกคร้ัง เตารีด             

ก็จะใชไ้ดดี้ตามปกติ  
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  ๒. นกคีรีบูนเป็นนกทีม่าจากต่างประเทศ พอ่คา้นกจะสัง่มาจาก ฮอลแลนด ์เยอรมนั ไตห้วนั 

เป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากนกคีรีบูนมีตน้กาํเนิดมาจากภูมิประเทศแถบร้อน ฉะนั้นสภาพ

อากาศบา้นเราจึงเหมาะสมที่จะเล้ียง นกคีรีบูนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ตอ้งระวงัในเร่ืองยงุ เพราะนกคีรีบูน

แพย้งุ ถา้โดนยงุกดัจะทาํใหน้กอ่อนแอ และตายไดใ้นที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสรุปใจความส าคญั 

ใคร……นกคีรีบูน………………………………………… 

ทาํไร……พอ่คา้นกจะสัง่มาจาก ฮอลแลนด ์เยอรมนั ไตห้วนั 

เม่ือไร……มีตน้กาํเนิดจากประเทศแถบร้อน ………………

อยา่งไร……สภาพอากาศภายในบา้นเราเหมาะสมทีจ่ะเล้ียง.....  

ผลเป็นอยา่งไร……แต่ตอ้งระวงัในเร่ืองยงุ เพราะถา้โดนยงุ

กดัจะทาํใหน้กอ่อนแอ และตายในที่สุด …….. 

……………………………………………………………………. 

สรุปใจความส าคญั 

นกคีรีบูนเป็นนกที่พอ่คา้นกจะสัง่มาจาก ฮอลแลนด ์เยอรมนั 

ไตห้วนั แต่มีตน้กาํเนิดมาจากประเทศแถบร้อน สภาพอากาศภายใน

บา้นเราเหมาะสมที่จะเล้ียง แต่ตอ้งระวงัในเร่ืองยงุ เพราะถา้โดนยงุกดั

จะทาํใหน้กอ่อนแอและตายไดใ้นที่สุด  
 

 

ไม่อยากใช่ไหมคะ ..   
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เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๓ 

 

ค าส่ัง จากขอ้ความต่อไปน้ี ใหน้กัเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความสาํคญัของเร่ือง (๘ คะแนน) 
 

         ๑. อาหารม้ือหลกัที่ไม่ควรงดก็คือ อาหารม้ือเชา้ เน่ืองจากตอนเชา้เป็นการเร่ิมตน้ทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

ในชีวติ อาหารม้ือเชา้จะทาํใหร่้างกายไดรั้บพลงังานและสารอาหารอยา่งเพียงพอ สามารถปฏิบตัิงานใน

แต่ละวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีระยะเวลาระหว่างม้ือเยน็กบัม้ือเชา้ห่างกนัถึง ๑๒ ชัว่โมง 

อาหารที่ไดรั้บประทานตั้งแต่ตอนเยน็จะถูกเผาผลาญเป็นพลงังานจนหมดส้ิน ระดบันํ้ าตาลในเลือดก ็

ลดตํ่าลง จึงทาํใหร่้างกายตอ้งการอาหารเพือ่สร้างพลงังานใหม่  

 

ใจความสาํคญั คือ อาหารม้ือหลกัที่ไม่ควรงดคือ อาหารม้ือเชา้ 

 

     ๒.  ชีวติของคนเมืองหลวงในปัจจุบนั มีแต่ความเคร่งเครียด และเร่งรีบในการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั ทาํให้บางคร้ังรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือไม่ไดรั้บประทานอาหาร ตรงตามม้ือ

อาหาร บางคนต้องงดเวน้อาหารบางม้ือไปก็มี ปัญหาเหล่าน้ีทาํให้ร่างกายไม่ได้รับพลังงานและ

สารอาหารที่ตอ้งการอยา่งเพยีงพอในแต่ละวนั อนัมีผลกระทบต่อสุขภาพทาํให้ภูมิคุม้กนัร่างกายอ่อนแอ 

เกิดภาวะติดเช้ือโรคไดง่้าย และเกิดเจบ็ป่วยการรับประทานอาหารไม่ครบทุกม้ือ นับว่ามีโทษต่อสุขภาพ

อยา่งยิง่  

 

ใจความสาํคญั คือ การรับประทานอาหารไม่ครบทุกม้ือ มีโทษต่อสุขภาพ 
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  ๓. สาเหตุสําคัญที่ทาํให้หลายคนไม่รับประทานอาหารเช้ามี ๒ ประการ คือประการแรก 

ไม่รับประทานอาหารเช้าเพราะไม่มีเวลาพอ นอนต่ืนสาย ต้องรีบไปโรงเรียนหรือไปทํางานจึง               

ไม่สะดวกและไม่พร้อมในการเตรียมอาหารเชา้ วธีิแกปั้ญหาน้ีคือ การทาํอาหารที่ง่าย  ๆ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ตอ้งพถีิพถินัมากนกั เช่น ขา้วไข่เจียว ไข่ตม้ แซนวิช ฯลฯ ประการที่สอง ไม่รับประทานอาหารเชา้

เพราะกลัวอ้วน หรือต้องการลดนํ้ าหนัก วิธีแก้ปัญหาน้ีไม่ใช่การงดอาหารม้ือใด ม้ือหน่ึงแต่ควร

รับประทานอาหารใหค้รบทุกม้ือ โดยการควบคุมอาหารและใหไ้ดส้ารอาหารถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

 
 

ใจความสาํคญั คือ สาเหตุที่ทาํใหห้ลายคนไม่รับประทานอาหารเชา้มี ๒ ประการ 

 

๔.  ผลการวจิยัพบวา่ การรับประทานอาหารเชา้ทาํใหก้ารทาํงานภายในร่างกายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพราะร่างกายไดรั้บสารอาหารที่เพียงพอและมีระดบันํ้ าตาลในเลือดอยูใ่นระดบัปกติ  

 

ใจความสาํคญั คือ ผลการวจิยัพบว่าการรับประทานอาหารเชา้มีผลดีต่อระบบการทาํงานภายในร่างกาย  
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เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๔ 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความสาํคญั และส่วนขยายใจความสาํคญั ของขอ้ความ 

               ที่กาํหนดใหต่้อไปน้ี (๑๐ คะแนน) 

       ๑. ควายเป็นสัตวอ์ยู่คู่กับสังคมไทยมานานตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ มีความสัมพนัธ์กับคนไทย              

อยา่งแนบแน่น ควายใชใ้นการทาํนา ใชใ้นการทาํเกวยีนหรือใช้ในการทาํศึกสงคราม เพราะเช่ืองและ 

อ่อนโยน แต่ควายที่เล้ียงเป็นฝูงจะปราดเปรียว จบัและควบคุมได้ยากกว่าควายบา้น เพราะเป็น 

สตัวท์ี่มีสญัชาตญาณในการป้องกนัตนเองสูงในภาวะที่มีภยัถึงตวั ควายจะชอบนอนแช่ปลกั 

 

ประโยคใจความส าคญั  ควายเป็นสตัวอ์ยูคู่่กบัสงัคมไทยมานานตั้ง แต่คร้ังบรรพบุรุษ 

ส่วนขยาย  มีความสมัพนัธก์บัคนไทยอยา่งแนบแน่น ควายใชใ้นการทาํนาใช้ในการทาํเกวียนหรือใช้

ในการทาํศึกสงคราม เพราะเช่ืองและอ่อนโยน  แต่ควายที่เล้ียงเป็นฝูงจะปราดเปรียว จบัและควบคุม

ไดย้ากกว่าควายบา้น เพราะเป็นสัตว ์ที่มีสัญชาตญาณในการป้องกนัตนเองสูงในภาวะที่มีภยัถึงตวั 

ควายจะชอบนอนแช่ปลกั โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อน ถา้ไม่มีปลกัให้แช่แต่มีนํ้ ามกัสร้างปลกัเอง 

โดยลงนอนเกลือกกล้ิงในบริเวณที่มีนํ้ าแฉะ ๆ จนเกิดเป็นแอ่ง 

 

       ๒. ควายแม่นํ้ า บางคร้ังเรียกว่า ควายแขก เพราะมีการเล้ียงควายชนิดน้ีมากในประเทศ

อินเดียและปากีสถาน ควายแม่นํ้ าจดัเป็นควายนม เน่ืองจากมีขนาดเตา้ใหญ่ให้นํ้ านมได้ถึง ๕ ลิตร 

ต่อวนั ลกัษณะของควายแม่นํ้ าผวิหนงัค่อนขา้งมีสีดาํ โครงสร้างใหญ่ เหนียงที่หนา้อกยาน 

 

ประโยคใจความส าคญั  ควายแม่นํ้ าบางคร้ังเรียกวา่ควายแขก 

ส่วนขยาย มีการเล้ียงควายชนิดน้ีมากในประเทศอินเดียและปากีสถานควายแม่นํ้ าจดัเป็นควายนม 

เน่ืองจากมีขนาดเตา้ใหญ่ ใหน้ํ้ านมไดถึ้ง ๕  ลิตรต่อวนั ลกัษณะของควายแม่นํ้ าผวิหนังค่อนขา้งมีสีดาํ 

โครงสร้างใหญ่ เหนียงที่หนา้อกยาน 
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เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๕ 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแยกประโยคที่เป็นใจความสาํคญั และส่วนขยายใจความสาํคญั ของขอ้ความ 

               ที่กาํหนดใหต่้อไปน้ี (๑๐ คะแนน) 

       ๑. กินดึกไม่ดีใคร ๆ ก็รู้ แต่ถา้ความหิวไม่ปรานี แสบทอ้งจนนอนไม่ได ้จะทาํยงัไงดีละ?! อะไร

กินไดแ้ละอะไรกินไม่ได ้  นํ้ าเตา้หู้นํ้ าเตา้หู้ที่มีขายทัว่ไปในตลาดโตรุ่้ง เป็นทางเลือกที่ดีสาํหรับ

บรรเทาความหิวยาม กลางคืน นอกจากจะอุ่นทอ้งแลว้ ยงัมีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยให้คุณหลบั

สบายอีกดว้ย ควรเลือกด่ืมแบบที่ไม่เติมนํ้ าตาลและธัญพืชอะไรเลย ระบบย่อยจะไดไ้ม่ตอ้งทาํงาน

หนกัมากนกั แต่หากติดหวานก็พออนุโลมใหใ้ส่นํ้ าตาลได ้ ๑  ชอ้นชา สม้ สม้เป็นผลไมท้ี่มีสารอาหาร

มากมายทั้งวติามินเอ บี ซี และอ่ืน ๆ แต่ก็มีนํ้ าตาลสูงเช่นกนั เวลากินตอ้งกินทั้งผลเท่านั้น ไม่ควรด่ืม

เฉพาะ นํ้ าส้มคั้น เพราะจะให้นํ้ าตาลในปริมาณเกินพอดี หากคุณกินแล้วตอ้งกลับไปทาํงานต่อ  

รสเปร้ียว ๆ หน่อยของสม้จะช่วยลดความเครียดและทาํใหคุ้ณรู้สึกสดช่ืนขึ้น แอปเป้ิล ถา้เป็นแอปเป้ิล

เขียวก็ ดี  แต่ถ้าไม่มีแอปเ ป้ิลแดงก็ได้ เพราะผลไม้ชนิดน้ี มีใยอาหารสูง ทําให้คุณ อ่ิมท้อง 

แต่มีแคลอรีค่อนขา้งตํ่า ลูกขนาดประมาณหน่ึงกาํมือให้พลงังานไม่ถึง  ๖๐  แคลอรีดว้ยซํ้ า นํ้ าเปล่า 

หากคุณจาํเป็นตอ้งอยูดึ่ก ควรจิบนํ้ าเปล่าเร่ือย ๆ เพื่อป้องกนัอาการขาดนํ้ า และให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืน

ลองด่ืมนํ้ าสกัแกว้สองแกว้ รอสัก ๑๐ นาที หากทอ้งยงัร้องไม่หยดุ ค่อยตรงเขา้ไปคน้ตูเ้ยน็หาตวัช่วย

บรรเทาความหิวอ่ืน ๆ 

 

ประโยคใจความส าคัญ กินดึกไม่ดีใคร ๆ ก็รู้ แต่ถา้ความหิวไม่ปรานีแสบทอ้งจนนอนไม่ได้ จะทาํ

ยงัไงดีล่ะ ? อะไรกินไดแ้ละอะไรกินไม่ได ้

ส่วนขยาย นํ้ าเตา้หู ้เป็นทางเลือกที่ดีสาํหรับบรรเทาความหิวยามกลางคืน ควรเลือกด่ืมแบบที่ไม่เติม

นํ้ าตาลและธญัพชือะไรเลย ระบบยอ่ยจะไดไ้ม่ตอ้งทาํงานหนักมากนัก แต่หากติดหวานก็พออนุโลม

ใหใ้ส่นํ้ าตาลได ้๑ ชอ้นชา สม้ สม้เป็นผลไมท้ี่มีสารอาหารมากมายทั้งวติามินเอ บี ซี และอ่ืน ๆ แต่ก็มี

นํ้ าตาลสูงเช่นกัน เวลากินตอ้งกินทั้งผลเท่านั้น ไม่ควรด่ืมเฉพาะ นํ้ าส้มคั้น เพราะจะให้นํ้ าตาลใน

ปริมาณเกินพอดี เป้ิล ถ้าเป็นแอปเป้ิลเขียวก็ดี แต่ถา้ไม่มีแอปเป้ิลแดงก็ได้ เพราะผลไม้ชนิดน้ีมีใย

อาหารสูง ทาํใหอ่ิ้มทอ้ง 
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         ๒. คนที่จะเป็นคนฉลาดรอบรู้จะต้องเป็นคนที่ รู้จักหน้าที่ตนเองเม่ือรู้ว่าตนเองเป็น

นกัเรียน ก็ควรศึกษาเล่าเรียนอยา่งเต็มที่ ตั้งใจเรียนอยา่งสุดความสามารถ และรู้จกัคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติมอยูเ่สมอนอกจากรู้หน้าที่แลว้ควรจะมีวินัยและความรับผิดชอบสามารถควบคุมความความ

ประพฤติของตนเองใหท้าํในส่ิงที่ควรกระตือรือร้นที่จะทาํในส่ิงที่ถูกตอ้ง 

 

ประโยคใจความส าคญั คนที่จะเป็นคนฉลาดรอบรู้จะตอ้งเป็นคนที่รู้จกัหนา้ที่ตนเอง   

ส่วนขยาย  เม่ือรู้วา่ตนเองเป็นนกัเรียน ก็ควรศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ที่ตั้งใจเรียนอยา่งสุดความสามารถ

และรู้จกัคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอนอกจากรู้หน้าที่แล้ว ควรจะมีวินัยและความรับผิดชอบ

สามารถควบคุมความความประพฤติของตนเองใหท้าํในส่ิงที่ควรกระตือรือร้นที่จะทาํในส่ิงที่ถูกตอ้ง 
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เฉลยแบบฝึกพ้ืนฐานการอ่านจบัความท่ี ๖ 

ค าส่ัง จงขีดเสน้ใตป้ระโยคใจความสาํคญัจากขอ้ความท่ีกาํหนดให้ (๘ คะแนน) 
 

  ๑. ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ไดห้มายถึง การนั่งปล่อยให้ผูอ่ื้นพดูฝ่ายเดียว การทาํเช่นนั้นง่ายเกิน  

กวา่ที่จะนบัว่าเป็นศิลปะ ศิลปะการฟังจึงหมายถึง ความสามารถที่จะชกัจูงผูพ้ดูใหห้นัเขา้มาหาเร่ือง 

ที่เขาถนดั คือ แสดงให้เห็นวา่ตนกาํลงัฟังคาํพดูของเขาดว้ยความตั้งใจ  

 ๒. ประเทศที่พฒันาแลว้ต่างตระหนกักนัดีวา่ การศึกษานั้นเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ  

ที่ยอดเยีย่มที่สุด การเร่งรัดพฒันาทางวตัถุใดๆ จกัลม้เหลวส้ิน หากประชาชนยงัดอ้ยการศึกษา  

 ๓. วดักับคนไทยมีความเก่ียวพนักันอย่างลึกซ้ึงตลอดมา ในสมัยก่อนวดัเป็นทุกส่ิงทุกอย่าง 

ในชีวติประจาวนั เป็นโรงเรียนอบรมสัง่สอนเด็ก เป็นศาลไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ของผูใ้หญ่  

 ๔. ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความเขา้ใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือเขา้ใจธรรมชาติ เขา้ใจความ  

เป็นมนุษย ์และความสมัพนัธท์ี่เก้ือกูลกนัระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติ มีความรัก  

ความเมตตาต่อเพือ่นมนุษยแ์ละธรรมชาติอยา่งจริงใจ  

 ๕. ความเครียดทาํให้เพิม่ฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทาํใหห้ัวใจเตน้เร็ว เสน้เลือดบีบตวั  

กลา้มเน้ือเขม็งตึง ระบบยอ่ยอาหารผดิปกติและเกิดอาการปวดหวั ปวดทอ้ง ใจสัน่ แขง้ขา อ่อนแรง  

ความเครียดจึงเป็นตวัการที่เร่งใหแ้ก่เร็ว  

  ๖. สารอาหารในขา้วกลอ้งจะช่วยใหร่้างกายแขง็แรงและช่วยป้องกนัโรคอว้น ขา้วกลอ้งมีสาร  

เสน้ใยมากกวา่ขา้วขาว ๘ เท่า ขา้วกลอ้งจะช่วยดูดซับไขมนัและนํ้ าตาลในอาหาร แลว้ขบัออกมาเป็น  

กากอาหาร ทาํใหไ้ขมนัและนํ้ าตาลซึมเขา้กระแสเลือดนอ้ยลง  

  ๗. ปลาทูจากจงัหวดัสมุทรสงครามหรือแม่กลองกินอร่อยกว่าปลาทูน่านนํ้ าอ่ืน เพราะนวลดิน  

และระบบนํ้ า บริเวณกน้อ่าวไทยแถบจงัหวดัสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริเวณปากนํ้ า  

และกน้อ่าวแม่กลองจะเป็นดินเลนร่วนซุยซ่ึงมีนวลดินที่ทาํใหป้ลาทูอร่อย  

  ๘. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบา้นไวด้งัน้ี คือ สามีเป็นใหญ่นอกบา้น ซ่ึงหมายความวา่  

สามีเป็นผูมี้ภาระหน้าที่ทาํงานภายนอกบา้น เป็นงานอาชีพหาเงินเล้ียงครอบครัว ส่วนภริยาเป็นใหญ่             

ในบา้น ซ่ึงหมายความถึง ผูรั้บผดิชอบในการปกครองดูแลกิจการในบา้นซ่ึงเป็นพวกการบา้นงานครัว  

นัน่เองหรือ " สามีเป็นผูห้า ภริยาเป็นผูเ้ก็บ ( เงิน )" การแบ่งหนา้ที่ของสามีและภริยากนัเช่นน้ีทาํให ้ 

คนแต่ก่อนอยูด่ว้ยกนัอยา่งสนัติสุข  


